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 في السجن سنين طوالوال تغتر بما سيصدر قريبا ً من تراجع صاحبه عنه فإنه لم يتراجع إال عن ضغوط وفتن فلقد مكس
فالسجن ليس بيئة للمراجعات بل ھو الضغط والتعذيب والتنكيل

الكتاب األصلي القديم

http://www.archive.org/download/bvfdbgny/OmdahIn.rar

http://www.4shared.com/file/24860742/bae647b/omdah_in.html?dirPwdVerified=c2973660

http://www.zshare.net/download/380485926de34e/
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اقتباس

 في السجن سنين طوالوال تغتر بما سيصدر قريبا ً من تراجع صاحبه عنه فإنه لم يتراجع إال عن ضغوط وفتن فلقد مكس
فالسجن ليس بيئة للمراجعات بل ھو الضغط والتعذيب والتنكيل

فقد تراجع نسال هللا لنا الثبات والعفو
جزيت الجنه اخى

وھذا رابط مباشر للكتاب

http://www.alsunnah.info/dl?i=f8ro5d45
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بسم هللا الرحمن الرحيم

سبحان هللا بعد التعذيب ( الكھرباء واالسواط وووووو ) والتجويع والتھديد بانتھاك االعراض
ثم يقولون فرحاً تراجع عن افكاره حسناً

اخرجوه من السجن ثم ابلغوه مأمنه ثم انتظروا ماذا يقول ان كنتم صاديقين.
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الروابط تالفة ارجو تغيير الروابط

التوقيع

عصــــــــرنــــــا تمـــدن قالـــــــــــــــــــوا

افتـــــــــــــراء ھــــذا .. فـــــــأجبتھــــــــم

غيـــــــــــر مــــــــــن مــــــدنــــــيــــــة

غيــــــــــر مـــــــــــــن مــــــدنية ھــــبـــــــــــــــــاء .. واخـــــــــــــالق اداب

مـــــــا

ـاءوبــــــــــــــ وانـــــــــــصـــــاف عـــــدل

ان الــتـــــــــــــــمـدن امـــــــــــــــــــــــــــن
بــــــــالعــــراء اطـــفــــــــــــال يشــــــــرد

الـــكبــــــــــــير الشيـخ جــــــــــــــنى مــاذا

والنســــــــــاء يشــــــــــرد لكـــــــــــــــــى
مــــاذا جنــــــــــى الطفـــل الصـــغيـــــــــــر
لكـــــــــــــى يـــــــــــذبح بـــــالـــــــعــــراء
وحــــــشيـــــــة.. ھمــــجــــية.. نــازيــــــة
قــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــا تـــــــشـــــاء
يـــــــــــــاشـــــــــعر كــــــــــــن نـــــــــــارا
عـــلـــــى عصــــــر بـــــــه غــــاض الحيــاء
وافـــــــــــــخـــــــــــــر بـــــديــــــن محمــدا

ديــــــــــــــــــن الـــمـــــــــحبة واألخــــــاء
ســـــيـــــــــــــسود رغـــــم الـــحـــــاقــديـن
ورغــــــــــــــــم عــــــــــــــشـــاق الفـــناء
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 ali_fnanالمشاركة األصلية كتبھا 

الروابط تغيير ارجو تالفة الروابط

رابط يعمل باذن هللا
http://www.3llm.com/main/download.ph...on=view&id=649

وھذا رابط اخر بالمنتدى يحتوى على جميع كتب الشيخ
http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=139215
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