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مباشرة شاهد

مباشرة شاهد

مباشرة شاهد

 

 منتدى قضايا األمة>  قسم المنتديات العامة>  منتديات شبكة شموخ اإلسالم 
اهللا أكبر وهللا الحمد [[خبر مفرح]] الشيخ أبو محمد المقدسي كان معنا اليوم الخميس في ا  

السالم عليكم ورحمة اهللا  
 آخر زيارة لك كانت:  الساعة 

  
: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج روابط سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءالتعليماتلوحة التحكم
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  تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1    
  

 05-12-2008, 02:10 AM 

 انا موحد
 

شامخ نشيط

 

الدولة: دولة اإلسالم.
المشاركات: 135 

 اهللا أكبر وهللا الحمد [[خبر مفرح]] الشيخ أبو محمد المقدسي كان معنا اليوم الخميس في ا

 

 
ȼǩǠȭȀǣȿ ǃǟ Ǧȶǵǿȿ ȴȮɆȲȝ ȳɎȆȱǟ

 
 
 

  الحمد وهللا أكبر اهللا
 
 

  العظيمة وآالئك الكبيرة نعمك على الحمد لك اللهم
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 الحق على الثابت العامل العالم الشيخ هاهو
 
 

 اهللا حفظه المقدسي محمد أبو
 
 

 ليشهدكم والمجاهدين الجهاد أنصار نحن بيننا جديد من
 
 

  لكم عظيم شوق في وهو يحبكم أنه
 
 

  والمتراجعين المرجفين ألقوال التسمعوا ان ينصحكم و
 
 

 .الفتح بعد وليس الفتح قبل الجهاد ناصروا الذين من وكونوا
 
 
 

 البالتوك في االسالمية االنصار غرفة هجرية 1429 لسنة الحجة ذي من السادس الخميس اليوم اهللا حفظه محمد أبو شيخنا زار لقد
 .المكرمة مكة بتوقيت العصر بعد الرابعة الساعة على
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 معانيها في كبيرة فإنها كلماتها في قصيرة كانت وإن القصيرة كلمته مع وأترككم
 
 

http://www.zshare.net/audio/522526773d659a30/ 
 
 
 
  الختام وفي

 
 

 اهللا حفظه محمد أبو لشيخنا بالدعاء التنسوا
 
 

 الخاتمة وحسن بالثبات
 
 

 كلمته آخر في أوصانا كما
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 .اهللا وفقه األنصاري أيوب أبو األخ من منقول
 
 

 .القتال وميادين الوغى ساحات الى النفير له وسهل المقدسي الشيخ وفق اهللا
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 05-12-2008, 02:14 AM 

 انا موحد
 

شامخ نشيط

 

الدولة: دولة اإلسالم.
المشاركات: 135 

 ...آخر رابط هذا
http://www.uploadstube.de/download.php?file=319431 

 
 

اخر روابط عمل االخوة من أرجوا
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 05-12-2008, 02:15 AM 

 انا موحد
 

شامخ نشيط

 

الدولة: دولة اإلسالم.
المشاركات: 135 
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  جديدة روابط

 
http://www.uploadstube.de/download.php?file=319431 

 
 
 

/http://upload.ps/18e29x5l8xaoالمقدسي._شrar.htm.
 
 
 
 

الضعيف اإلتصال ألصحاب منخضة جودة رابط

 
http://www.archive.org/download/aaaaaaaaeee/amr
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 05-12-2008, 02:17 AM 

 انا موحد
 

شامخ نشيط

 

الدولة: دولة اإلسالم.
المشاركات: 135 

 الحق على وثبته اهللا حفظه الشيخ كالم تفريغ
 

 .. وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
 مسموع؟ صوتي مسموع؟ صوتي أدري ما

 
 ...  فقط أحببت.. موعد وعلى.. قصير عندي الوقت لألسف ولكن إليهم والحديث إخواني صوت لسماع وكبير عظيم شوق في أنا إخواني؟ حال كيف

 
 .. إليها فبادرت اإلخوة على لتسلم فرصة لي وقال الفرصة هذه أعطاني خير يجزيه اهللا اإلخوة أحد

 والتوحيد الحق عدوة في هم الذين إخواني لسائر ومحبتي شوقي عن لكم أعرب أن أريد أنا لكن . الحديث أبادلكم أطول وقتي يكون أن أتمنى كنت
 .. الدين أنصار من هم والذين – حسيبهم واهللا نحسبهم– 

 ) .. الشيخ يضحك ( بصري سأبعد الوقت نفس في وأقرأ أتكلم أن أستطيع ما أنا ) .. الشيخ يبتسم ( خير يجزيكم اهللا
 .. حال كل على .. خير يجزيكم اهللا .. اهللا شاء إن خير

 
 قبل ما زمان في أنصاره من تكونوا وأن ، الدين هذا ألجل والعمل اهللا بتقوى ونفسي أوصيكم .. ودل قل ما ولكن .. الكالم لكثير يتسع ال المقام
 اليوم ونحن } واَُلاتَقَو ُدَْعب نِم واُقَنفَأ َينِالَّذ َنِّم ًةَجَرَد ُمَظَْعأ َِكٰئـَولُأ  ََلاتَقَو ِحْتَْفال ِلْبَق نِم َقَنفَأ ْمَّن مُنكِم يَِوتَْسي َال : ** يقول وجل عز اهللا. الفتح
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 بالفتح يعجل أن اهللا نسأل. الفتح قبل وسلم عيله اهللا صلى النبي أصحاب كان كما شك ال ونحن األمم علينا تكالبت ترون كما أحبابنا ويا إخواننا يا
. التوحيد وألهل اإلسالم ألهل

 .. الفتح بعد سيعمل الذي من درجة أعظم أنه شك ال راياته ورفع وإقامة لنصرته يسعى الذي .. له الناصر .. للدين الزمان هذا مثل في فالعمل
 االلتفات وعدم الحق وعلى عليه الثبات الثبات .. ًدائما همنا يكون وأن. رايته ورفع نصرته أجل من والعمل الدين هذا على بالثبات ونفسي فأوصيكم

 من طائفة تزال ال : " وسلم عليه اهللا صلى النبي حديث ًدائما ونتذكر ، المخذلين إلى االلتفات وعدم ، المتراجعين إلى االلتفات وعدم ، الوراء إلى
 " . اهللا أمر يأتي حتى خذلهم من وال خالفهم من يضرهم ال الحق على ظاهرين أمتي

 ..فيكم اهللا وبارك .. الختام وحسن بالثبات دعواتكم من تنسوني وال .. ولكم لي اهللا وأستغفر هذا قولي أقول
 

   

#  5    
  

 PM 01:04 ,اليوم 

 أبو الهيثم العشماوى
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 2

الشيخ اهللا حفظ
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 PM 02:16 ,اليوم 

 حفيد الحسين
 

سفير شموخ اإلسالم

 

المشاركات: 
 10,035
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الشيخ اهللا حفظ

__________________ 
ِ السباق من ناُجواد كلَّ وال َالمجد ماعدمنا واهللا
ِ بالطالق ُالمليحة بتلىُت كما ٍحظ ِبسوء ليناُابت ولكننا

*
ادناه الرابط على اضغط

 الجامع ألخبار المنتديات الجهادية التي تسير على نهج الطائفة المنصورة
.شموخ االسالم, الحسبه, الفلوجهالمنتديات التي تعمل االن : 

 عاطلة الباقيةالمنتديات
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 PM 03:04 ,اليوم 

soqoorpc 
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 16

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1األول الرابط من تحميل ألف من أكثر

   

#  8    
  

 PM 05:41 ,اليوم 

 الوهابي األرهابي
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 229

  أكبر اهللا
 خيرا اهللا جزاكم

اهللا ووفقه اهللا حفظه المقدسي محمد أبي العامل العالم الشيخ در هللا
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 PM 11:42 ,اليوم 

http://www.shamikh.com/vb/showthread.php?t=29626

http://www.shamikh.com/vb/showthread.php?t=26519
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=149984
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=149984
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=149984
http://www.shamikh.com/vb/showpost.php?p=150004&postcount=7
http://www.shamikh.com/vb/report.php?p=150004
http://www.shamikh.com/vb/member.php?u=3897
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=150004
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=150004
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=150004
http://www.shamikh.com/vb/showpost.php?p=150042&postcount=8
http://www.shamikh.com/vb/report.php?p=150042
http://www.shamikh.com/vb/member.php?u=2588
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=150042
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=150042
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=150042
http://www.shamikh.com/vb/showpost.php?p=150206&postcount=9
http://www.shamikh.com/vb/report.php?p=150206


  أبو أيمن
 

المشاركات: 
 2,995

 فيه مباركا طيبا كثيرا حمدا هللا الحمد
 

 الشيخ اهللا حفظ
 

أخي فيك اهللا بارك

   

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
اللهم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

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 
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 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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	Local Disk
	الله أكبر ولله الحمد [[خبر مفرح]] الشيخ أبو محمد المقدسي كان معنا اليوم الخميس في ا - منتديات شبكة شموخ الإسلام
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