
 يیووماً منذذ إإعالنن ددوولة ااإلسالمم ووأأملل ااألمة االقاددمم .. ووستظظلل باقيیة بإذذنن هللا2369مضى 

 

بشررىى ساررةة:: قرريیباً بإذذنن هللا فتح بابب
االتسجيیلل في شبكة شمووخخ ااإلسالمم بططرريیقق

االتززكيیة
 

حرركة ططالبانن باكستانن :: عمليیة نووعيیة وومشترركة لحرركتي ططالبانن
باكستانن ووأأفغانستانن

 

مؤؤسسة ااألنددلسس لإلنتاجج ااإلعالمي :: بيیانن حوولل حسابب توويیترر
االجدديیدد

 

تنظظيیمم االقاعددةة ببالدد االمغرربب ااإلسالمي :بيیانن للشعبب االفررنسي عامة
ووعائالتت االررهھھھائنن االفررنسيیيینن خاصة
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ووررشة عاجلة لنشرر خبرر إإضرراابب ااألسيیرر عبددهللا عززاامم االقحططاني
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االبحثث االمتقددمممووااضيیعيمشارركاتيرروواابطط سرريیعةااختيیاررااتت االمنتددىىاالررسائلل االخاصةمووااضيیع جدديیددةة تسجيیلل االخررووجج لووحة االتحكمم ملفي االشخصي االتنبيیهھاتت االسالمم عليیكمم

االمنتددىى
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منتددىى ووززااررةة ااإلعالمم لددوولة االعررااقق ااإلسالميیةقسمم االبيیاناتتاالمنتددىى
 بكرر| ددوولة االعررااقق ااإلسالميیة : إإعالنن االددوولة ااإلسالميیة في االعررااقق وواالشامم - كلمة ألميیرر االمؤؤمنيینن أأبوو4-9

| ددوولة االعرااقق ااإلسالميیة : إإعالنن االدوولة ااإلسالميیة في االعرااقق وواالشامم - كلمة ألميیر9-4االموضوعع: 
االمؤمنيین أأبو بكر

ااألخيیرةة3123 من 1صفحة 20 منن 8 إإلى 1االنتائج  االرردد على االمووضووعع+

بحثث في االمووضووععأأددووااتت االمووضووعععررضض أأوولل مشارركة غيیرر مقررووءةة

 ساعاتت3منذ 

1,777:االمشارركاتت

| ددوولة االعرااقق ااإلسالميیة : إإعالنن االدوولة ااإلسالميیة في االعرااقق وواالشامم - كلمة ألميیر4-9 
االمؤمنيین أأبو بكر

بسمم هللا االررحمنن االررحيیمم

مؤؤسسة االفررقانن لإلنتاجج ااإلعالمي

تقددمم

 أبو بكر الحسيني القرشيكلمة (مير ا%ؤمن! 
 حفظه اA  وسّدده-البغدادي 

بعنوواانن

#1

مررااسلل
 مررااسلل االشمووخخ
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ووبّشرر االمؤؤمنيینن
وواالكلمة عنن: (إإعالنن االددوولة ااإلسالميیة في االعررااقق وواالشامم)

للتحميیلل

كلمة االسرر

dawlat_asdkajsdNamn3896ysakj3sGYWqZ_almoslimeeen

-----------
االحجمم:

17.0 MB
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االبصمة االررقميیة:
MD5: f025635b8da043e0df096fe49fabb804

-----------

 ---االرروواابطط--- 

http://www.gulfup.com/?5sKTSk
https://bayfiles.com/file/NmvN/jsMzB...atoAlshlam.rar

http://www1.zippyshare.com/v/7018620/file.html
http://freakshare.com/files/52xtqrju...shlam.rar.html

http://ui0tos.1fichier.com/
http://ryushare.com/j8gncnam77bf//tm...atoAlshlam.rar

http://filecloud.io/download.html
http://filerio.in/utioshz5jpie

http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/atY7MAdu
http://uptobox.com/bybmk4xsipdu

hipfile.com/1t5opqkmeru3/13654560681.rar.html
http://files2upload.net/9o0was7mzgf3

http://www.mediafire.com/?775v5g3sol7kvkn
https://depositfiles.com/files/4gcncnatn

https://bayfiles.com/file/Nmu1/U3VU5...atoAlshlam.rar
http://uploaded.net/file/f73grzjw

http://turbobit.net/m5qcowgtrwl2.html
http://uptobox.com/bybmk4xsipdu

http://turbobit.net/l9dccdkxbi0i.html
http://ryushare.com/v70usfgji4ry//tm...atoAlshlam.rar

http://9csa0y.1fichier.com/
http://filecloud.io/download.html
http://uploadhero.co/dl/PvC8eJr3

http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/OBZDhbNa
http://uploaded.net/file/7epjxn70

http://filerio.in/7q5waw2inmra

ااددعوواا إلخوواانكمم االمجاهھھھدديینن

مؤؤسسة االفررقانن لإلنتاجج ااإلعالمي

1434 جماددىى ااألوولل - 28أأعلنتت في : االثالثاء 

االمصددرر : ( مرركزز االفجرر لإلعالمم )

اسِس الَ يَیْعَلُموونَن وَوّهللاُ َغالبٌِب َعَلى أأَْمرِرهِه وَوَلـِكننَّ أأَْكَثرَر االنَّ
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  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 ساعاتت3منذ 

:االددوولة
:االمشارركاتت

برربررووسس خيیرر االدديینن باشا
297

هللا أأكبرر ووj االحمدد

#2

شامخ محررضض
 برربررووسس

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 ساعاتت2منذ 

6,296:االمشارركاتت

هللا ااكبرر ووj االحمدد , بشررىى مذذهھھھلهھ غيیرر
متووقعهھ , كلمهھ تارريیخيیهھ لالميیرر االفذذ اابوو
بكرر في ذذكررىى سقووطط بغدداادد , االكلمهھ منن
عنوواانهھا تتحددثث على االددوولة ااالسالميیهھ

االكبررىى في االعررااقق وواالشامم .

#3

شامخ بال حددوودد
 فتى مسلمم مجاهھھھدد

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 ساعاتت2منذ 

3,166:االمشارركاتت

هللا أأكبرر وو j االحمدد

#4

شامخ ذذهھھھبي
 ااحمدد هھھھاشمم االبغدداادديي
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بشررىى عظظيیمة

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 ساعاتت2منذ 

3:االمشارركاتت

هللا أأكبرر هللا أأكبرر االلهھمم اانصرر االمجاهھھھدديینن وومكنن لهھمم االلهھمم ااهھھھززمم االكافرريینن
وواالمنافقيینن ووززلززلهھمم

#5

شامخ جدديیدد
 سيیووفف االمووحدديینن

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 ساعاتت2منذ 

151:االمشارركاتت

هللا أأكبرر هللا أأكبرر هللا أأكبرر
هللا أأكبرر ووj االحمدد

#6

شامخ محررضض
 عقبة ااألنصارريي

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 ساعاتت2منذ 

1,525:االمشارركاتت

هللا أأكبرر هللا أأكبرر هللا أأكبرر

ووهللا أأفررحتمم قلووبنا يیا أأسوودد

هللا أأكبرر ووj االحمدد كثيیرراا

#7

مررااقبب معسكرر شمووخخ ااإلسالمم
 ااإلررهھھھابي

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         
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Quick Reply

إإلغاء ااإلنتقالل للوضع االمتطورر ااضف االردد االسريع

 ساعاتت2منذ 

877:االمشارركاتت

جززااكمم هللا خيیرراا ووبارركك فيیكمم وونصرركمم هللا

#8

شامخ نشيیطط
 اابوو خططابب ليیثث

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

ااألخيیرةة3123 من 1صفحة  االرردد على االمووضووعع+

ااألعلى منتدىى ووززااررةة ااإلعالمم لدوولة االعرااقق ااإلسالميیة ااإلنتقالل االسرريیع

االكلماتت االدالليیة لهھھذاا االموضوعع

ال يیووجدد
عررضض سحابة االكلمة االددالليیة

إإضافة/ تعديل االكلماتت االدالليیة

 إإضافة مووااضيیعال تستططيیع
جدديیددةة
 االرردد على االمووااضيیعتستططيیع

 إإررفاقق ملفاتتال تستططيیع
 تعدديیلل مشارركاتككتستططيیع

 

ضواابط االمشارركة

متاحة أأكوواادد االمنتددىى
متاحة ااالبتساماتت

متاحة]IMGكوودد [
]VIDEO[االكوودد 

متاحةهھھھوو 
معططلة HTMLكوودد 

قوواانيینن االمنتددىى

ألميیر كلمة - وواالشامم االعرااقق في ااإلسالميیة االدوولة إإعالنن : ااإلسالميیة االعرااقق ددوولة |4-9 ... https://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=197406

12 of 13 4/9/13 2:20 AM



منتدياتت شبكة شموخخ ااإلسالمم ااالتصالل بناArabic2--   هھھھـ1433-- شمـوخخ ااإلســالمم 
ااألعلى ااألررشيیف

AM 06:38االساعة ااآلنن 
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