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 منتدى قضايا األمة>  قسم المنتديات العامة>  منتديات شبكة شموخ اإلسالم 
::: بيان هام - من إدراة غزوة النصرة - على الفيس بوك ::: وسائل االعالم العاليمة تتناقل خبر الغزوة  

السالم عليكم ورحمة اهللا  
 آخر زيارة لك كانت:  الساعة 

  
: الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج روابط سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءالتعليماتلوحة التحكم

 

>12الصفحة 1 من 2

  تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1    
  

 PM 08:21 ,يوم أمس 

 الهزبر األنصاري
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 602
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 ::: بيان هام - من إدراة غزوة النصرة - على الفيس بوك ::: وسائل االعالم العاليمة تتناقل خبر الغزوة 

 
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 
  وبعد محمد سيدنا األنام رسول على والسالم والصالة

 
  بوك الفيس على النصرة غزوة عن االعالن تم أن بعد اهللا من بحمد

 
  فارسا وعشرون مائة من أكثر الغزوة فرسان عدد وصل

 
 جدا قاصمة ضربة تلقينا فلقد فعل شاء وما اهللا قدر ولكن

 
  يومين قبل بوك الفيس من الغزوة قروب وحذف ضرب تم فلقد

 
  القروب أعضاء جميع بروفايالت جميع حذف وتم

 
 بوك الفيس غزوة اعالن خبر العالمية االعالم وسائل تناقلت ولقد

 
  بوك الفيس ادارة قالت ماذا فانظروا

 
  ارهابية لمجموعات هجموم هناك بأن نيوز الفوكس من رسالة تلقت فلقد

 
  بوك الفيس على الرديكالي فكرهم لنشر

 
  به قام بما قام أن إال بوك الفيس من كان فما

 
  نيوز الفوكس رابط وإليكم

 
http://www.foxnews.com/story/0,2933,470385,00.html 

 
 نيوز الفوكس جرائد في النصرة غزوة قروب يصور رابط وهذا

 
http://www.foxnews.com/projects/pdf/...ebookgroup.pdf 

 
  ضربه تم قد الغزوة قروب أن يبين رابط وهذا

 
http://www.foxnews.com/photoessay/0,4644,6043,00.html 

 
 

  اهللا بحمد بأنه المجاهدين أنصار لكل نقول وختاما
http://www.shamikh.com/vb/showthread.php?t=30149
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 جديد من الغزوة فرسان صفوف رص وإعادة الغزوة فرسان شمل بجمع بدأنا

 
  بوك الفيس على جدا سريين جديدين قروبين إنشاء تم اهللا من بحمد بأنه علما ونحيطكم

 
  بالعربية واآلخر باالنجليزية أحدهما

 
  الخاص أميرها لها كتيبة وكل

 
  بالقروب سابقا عضوا كان من فكل

 
  جديد من للغزوة االنضمام يريد من أو

 
  اهللا إلى الفقير أخوكم فليراسل

 
  األنصاري الهزبر

 
  الخاص على

 
  االنضمام يريد كتيبة ألي ويحدد السرية للقروبات إضافته يتم حتى

 
  بوك الفيس على بروفايله اسم لنا ويكتب االنجليزية أم العربية

 
  للقروب استضافته يتم حتى

 
  بوك الفيس على النصرة غزوة فرسان أمراء أحد : محبكم

 
  وللمجاهدين ولرسوله هللا والعزة

 
  بوك الفيس الدارة نقول وأخير

 
  وأرضم دياركم وغدا مواقعكم اليوم

 
__________________ 

 
 اهللا رحمه عزام عبداهللا الشيخ موقع بزيارة تفضل

قال اإلمام عبداهللا عزام ـ رحمه اهللا ـ :
 يطبع في ً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة باأللفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً" تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا

 طريق أصحاب الدعوات!! "ًالمطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبدا
 

http://www.shamikh.com/vb/showthread.php?t=30149

http://www.3azam.110mb.com/


   

#  2    
  

 PM 08:49 ,يوم أمس 

 ابو البراء
 

شامخ محرض

 

المشاركات: 
 70

 ....وجل عز المولى اعانكم اهللا اكرمكم واصلوا قدركم اهللا رفع

   

#  3    
  

 PM 08:57 ,يوم أمس 

 الهزبر األنصاري
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 602

 لوحده باالسم البروفايالت عن البحث في صعوبة وجدت ياأخوة
 

  الخاص على لي يرسل االنضمام يريد من فكل
 

  به التسجيل تم الذي االيميل وعنوان بروفايله اسم
 

بوك الفيس في

__________________ 
 

 اهللا رحمه عزام عبداهللا الشيخ موقع بزيارة تفضل
قال اإلمام عبداهللا عزام ـ رحمه اهللا ـ :

 يطبع في ً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة باأللفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً" تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا
 طريق أصحاب الدعوات!! "ًالمطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبدا

 

   

#  4    
  

 PM 10:30 ,يوم أمس 
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 عطا القطري
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 8

الولدان لهولها تشيب اياما بينكم و بيننا الصليب ياعباد

   

#  5    
  

 PM 10:48 ,يوم أمس 

 ابن تاشفين المغربي
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 5

  جوهكم و يسوء بما الصليب عباد يا أبشرو
 

قادمون فإننا

   

#  6    
  

 PM 11:34 ,يوم أمس 

 عمران خان
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 4

  وللمجاهدين ولرسوله هللا والعزة
 

  بوك الفيس الدارة نقول وأخير
 

 وأرضم دياركم وغدا مواقعكم اليوم
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#  7    
  

 AM 12:14 ,اليوم 

 أبو معاذ الخوستي
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 16

..خطاكم للحق وسدد فيكم اهللا بارك

   

#  8    
  

 AM 12:26 ,اليوم 

 صاحب
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 4

 .فيكم اهللا بارك

   

#  9    
  

 AM 12:35 ,اليوم 

 زناد اإلسالم
  

المشاركات: 
 3,006

 ..أعينكم نصب ًدائما ولتكن األمنيات تغفلوا ال لكن فيكم اهللا بارك واصلوا

   

#  10    
  

 AM 12:43 ,اليوم 
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 الهزبر األنصاري
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 602

  الحبيب مشرفنا فيك اهللا بارك
 

  بدلوه أدلى من كل في اهللا وبارك االسالم زناد
 

  أخي سرية بكل نعمل نحن هللا الحمد
 

  دعواتكم من تنسونا ال
 

  أرعبوا انهم كيف شاهدتم فلقد
 

  بعد الغزو نبدأ لم ونحن
 

 اكبر اهللا اكر اهللا اكبر اهللا
__________________ 

 
 اهللا رحمه عزام عبداهللا الشيخ موقع بزيارة تفضل

قال اإلمام عبداهللا عزام ـ رحمه اهللا ـ :
 يطبع في ً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة باأللفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً" تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا

 طريق أصحاب الدعوات!! "ًالمطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبدا
 

   

>12الصفحة 1 من 2

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
اللهم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت
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الرسالة:
  

 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  

 
 

تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعتستطيع
 كتابة ردودتستطيع
 إرفاق ملفاتتستطيع
 تعديل مشاركاتكتستطيع

متاحة أكواد المنتدى
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 

 
 
 

 
 

 األعلى - األرشيف - منتديات شبكة شموخ اإلسالم - االتصال بنا 

 
الرحيم الرحمن اهللا بسم

  التنظيمي االنتماء حيث من مؤسسة أو حزب أو تنظيم ألي تابعة غير مستقلة شبكة اإلسالم شموخ شبكة أن علمكم نحيط أن نحب
  وخلقا وعمال علما المنصورة الطائفة نهج انتهجوا ممن وغربا شرقا الموحدين إلخواننا هو والمطلق التام ووالئنا انتمائنا بل
النشر قبل للرقابة تخضع ال المواضيع أن إذ الشبكة توجه عن بالضرورة تعبر ال األعضاء طرف من المنشورة المواضيع أن كما

نسعى إلقرار أعينكم / شبكة شموخ اإلسالم
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