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 29-06-2008, 02:03 PM 

asdasd99 
 

مراقب قسم العدة واالعداد

 

 

 

 

 

 بشری: انضم األخ (asdasd99 ) أحد مراقبي شبکة الفردوس إلخوانه المجاهدين في أفعانستان 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 
 
 

 الحمد هللا وحده والصالة والسالم علط من ال نبي بعده وبعد ... 
 
 
 

ن بفضل من اهللا وتوفيقه انضم إلی قافلة الجهاد األخ الفاضل ( asdasd99 ) مراقب منتدی اإلعداد في شبکة الفردوس الجهادية وصاحب معرف ( المسکي
 المهاجر ) في شبکة اإلخالص اإلسالمية

 
 والحمد هللا األخ وصل إلخوانه وهو بأحسن حال يتقلب بنعم اهللا 

 
 ونسأل اهللا له الثبات 

 
 
 

 واألخ ممن فتح اهللا عليه بشبکة الفردوس واستفاد منه اإلخوة کثيرا بمجاله ويشهد له بذلک الکثير 
 

 لينطلق ألرض الجهاد ليطبق ما تعلمه ساعيا أن ينکأ في أعداء اهللا ونسأل اهللا أن يبلغه مناه 
 

 وقد جلست مع األخ وقضيت معه أحلی الليالي فأنعم وأکرم به من أخ 
 

 مع العلم أنه متفوق بدراسته وأمامه مستقبل طيب إال أنه فضل اهللا والدار واآلخرة 
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 وال نزکي علی أحدا
 
 
 

 ن أجل دين اهللا أحببت أن أنقل لکم هذه البشری ليفرح المؤمنون بتوفيق اهللا لعباده وليفرحوا بوجود أمثال هذه النماذج الطيبة التي تضحي بالغالي والنفيس م
 

 وليغتاظ أعداء اهللا 
 
 
 

 وأنهم مهما اعتقلوا ومهما أغلقوا األبواب إال أن اهللا متم نوره ولو کره الکافرون 
 
 
 

 واهللا أکبر والعزة هللا ولرسوله وللمؤمنين ولکن المنافقين ال يعلمون 
 

 وال تنسوني وأخي المهاجر بأن يثبتنا اهللا وأن يحفظ علينا ديننا 
 
 
 

 والسالم عليکم 
 
 
 

 أخوکم ومحبکم 
 

 سنافي النصر 
 

أفغانستان 

   

 29-06-2008, 02:16 PM #  2 

 ابو جالل القندهاري
عضو مشارك

  

 

 

 

 

 رد: بشری: انضم األخ (asdasd99 ) أحد مراقبي شبکة الفردس إلخوانه المجاهدين في أفعانستان

اللهم نصرك الذي وعدت
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RhaBi| 
عضو جديد

  

 

 

 

 

 رد: بشری: انضم األخ (asdasd99 ) أحد مراقبي شبکة الفردس إلخوانه المجاهدين في أفعانستان

اللهم ألحقنا بهم
 
 
 

 |RhaBiتوقيع :  
 

 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  (73)ً و أحسن ندياًو إذا تتلى عليهم ءاياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما
  و رءيا (74)ًو كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا

 (75)ً و أضعف جنداً حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب و إما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناًقل من كان في الضاللة فليمدد له الرحمن مدا

       

 29-06-2008, 02:38 PM #  4 

abu osama1 
مشرف

  

 

 

 

 

 رد: بشری: انضم األخ (asdasd99 ) أحد مراقبي شبکة الفردس إلخوانه المجاهدين في أفعانستان

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 ثبته اهللا على الحق

وحفظه وبارك اهللا فيه
 
 
 

 abu osama1توقيع :  
 http://124.217.231.92/vb/showthread.php?t=32092
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 أبو أسامه المدني
عضو جديد

  

 

 

 

 

 رد: بشری: انضم األخ (asdasd99 ) أحد مراقبي شبکة الفردس إلخوانه المجاهدين في أفعانستان

 نلتقي به في ساحات الجهاد بإذن اهللا 
 

آمين
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 أسود الشرى
مجاهد

  

 

 

 

 

 رد: بشری: انضم األخ (asdasd99 ) أحد مراقبي شبکة الفردس إلخوانه المجاهدين في أفعانستان

 يسر اهللا أمره ورزقه ما تمنى
اللهم ألحقنا به

 
 
 

 أسود الشرىتوقيع :  
 

دعوة عامة للمشاركة في تفعيل  
 شبكة البراق والفردوس الجهاديتين

  ولكم األجر إن شاء اهللا تعالى

  روابط الشبكتين

http://al-boraq.org/index.php 
http://www.al-firdaws.org/vb/ 
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 ام عبيد اهللا
عضو جديد

  

 

 

 

 

 رد: بشری: انضم األخ (asdasd99 ) أحد مراقبي شبکة الفردس إلخوانه المجاهدين في أفعانستان

بشرك اهللا بكل خير اخي الكريم
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 الخنساء
عضو مشارك

  

 

 

 

 

 رد: بشری: انضم األخ (asdasd99 ) أحد مراقبي شبکة الفردس إلخوانه المجاهدين في أفعانستان

 ما شاء اهللا
 ثبته اهللا وسدد رميه

 
 اللهم زدهم من فضلك وال تحرمنا فضلك

امين
 
 
 

 الخنساءتوقيع :  
  والة األمر!!

 
http://3-colors.org/uploader/uploads/CaptureWiz055.jpg
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ahmad29 
مراقب منتدى الحدث

  

 

 

 

 

 

 رد: بشری: انضم األخ (asdasd99 ) أحد مراقبي شبکة الفردس إلخوانه المجاهدين في أفعانستان

 بشرك الباري سبحانه بالجنة أخانا الحبيب .
 

 والحمدهللا الذي بفضله تتم الصالحات 
 

 آللهم مكن ألخينا أسد ولألخوة في إمارة أفغانستان اإلسالمية من رقاب الكافرين آللهم أمين .
 

 آللهم آلحقنا بأخينا أسد مقبلين غير مدبرين آللهم أمين ..
 

 آهللا وانصر األخوة المجاهدين في أمارة أفغانستان آللهم أمين ....
آللهم وانصر دولة العراق اإلسالمية آللهم أمين ....

 
 
 

 ahmad29توقيع :  
 

الحمدهللا على عودة المنتدى الحبيب الفردوس وحفظ اهللا كل األخوة المجاهدين فيه
 اللهم إن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العال ان تنصر المجاهدين في كل مكان 

 اللهم سدد رميهم
 اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، إهزم الصليبيين المتصهينين

 ]ً وشهيداً[ربح البيع أبا مصعب.. أغظتهم وأتعبتهم حيا
 ال تنسوني واخواني المجاهدين من الدعاء

اخوكم في اهللا (ابو مصعب)

       

 30-06-2008, 04:32 AM #  10 

 رواد هام دام عل
عضو جديد

  

 

 

 

 

 رد: بشری: انضم األخ (asdasd99 ) أحد مراقبي شبکة الفردوس إلخوانه المجاهدين في أفعانستا

اللهم سدد رميه وثبت اقدامه وأنصرنا على أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين
 
 
 

 رواد هام دام علتوقيع :  
 

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، اهزم الروافض الحاقدين والصليبيين المتصهينين، ومن حالفهم...
اللهم اجعلهم وعتادهم غنيمة للمسلمين..

رهم وزلزلهم..ّاللهم دم
اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا , اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل..

واهللا أكبر
 }َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{ و
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 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
*=== (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد )) ===* 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت
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الرسالة:

  األحجامالخطوط

  
 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  

 
 

تعليمات المشاركة 

 إضافة مواضيع جديدةتستطيع
 الرد على المواضيعتستطيع

 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكتستطيع

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات

[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 

 
 
 

الساعة اآلن: 
 

 األعلى - األرشيف - شبكة الـــفردوس الجهاديــــــــة - االتصال بنا

 
المواضيع المنشورة لدينا تعبر عن رأي ناشرها وال تعبر بالضرورة عن رأي و توجه الشبكة
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