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شبكة @نصا= 'لمجا:دينشبكة @نصا= 'لمجا:دين  > > ~¤ 'ألقسـا7 'لعــامة ¤~~¤ 'ألقسـا7 'لعــامة ¤~  > > منتد2 'لحد. -قضايا 'ألمة 'إلسالم"ةمنتد2 'لحد. -قضايا 'ألمة 'إلسالم"ة  

  عاجل - ثال: ب1انا7 جديد& من تنظ1م %لقاعد& في جزير& %لعر!عاجل - ثال: ب1انا7 جديد& من تنظ1م %لقاعد& في جزير& %لعر!

%لسالG عل1كم @Eحمة %لله @بركاته
PMPM  08:4608:46 ق"قة 'لساعةF 37 لك كانت: منذ K=ياL خرO
'لرسائل 'لخاصة: غ"ر مقر-ء 0, من مجموP 0 =سالة.

مو'ض"عي |  مشا=كاتي  |  مو'ض"ع لم يتم 'لرF عل"Xا

تسج(9 &لخ0)8تسج(9 &لخ0)8خ(ا0&. س0(عةخ(ا0&. س0(عة  &لبح3&لبح3  &لمشا0كا. &لج,(,+&لمشا0كا. &لج,(,+&لتق)(!&لتق)(!ل)حة &لتحك!ل)حة &لتحك!

>>122صفحة صفحة 11 م!  م! 22

&ن)&: ع0@ &ن)&: ع0@ &لم)ض):&لم)ض):  ?بح3 في &لم)ض):?بح3 في &لم)ض):  >,)&. &لم)ض):>,)&. &لم)ض):    

  منذ @سبوP -'حدمنذ @سبوP -'حد

&بى خباD &لمCاج0 
 @نصا=a مجتXد

%لمشاEكا7: 633
Fعاء: 77

تم 'لدعاء له 460 مرK في 228 مشا=كة

عاجل - ثال: ب1انا7 جديد& من تنظ1م %لقاعد& في جزير& %لعر!عاجل - ثال: ب1انا7 جديد& من تنظ1م %لقاعد& في جزير& %لعر!

&لمص,0&لمص,0

ثال3 ب(انا. مI تنH(! &لقاع,+ في جG(0+ &لعD0 ( مكت)بة )ثال3 ب(انا. مI تنH(! &لقاع,+ في جG(0+ &لعD0 ( مكت)بة )
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ص)تيص)تي

ب(اI مI تنH(! &لقاع,+ في جG(0+ &لعD0 لت)ض(ح حق(قة &ألخبا0 &لمت,&)لة عI س(0L+ &لج(N على منLقة ض(قةب(اI مI تنH(! &لقاع,+ في جG(0+ &لعD0 لت)ض(ح حق(قة &ألخبا0 &لمت,&)لة عI س(0L+ &لج(N على منLقة ض(قة
بالمحف,بالمحف,

http://www.gulfup.com/?cO18qQhttp://www.gulfup.com/?cO18qQ

+0)Gلقاع,+ في ج& !)Hس(اسي لتن DGنفي شائعا. تشك(9 ح S(بخص D00+ &لع)Gلقاع,+ في ج& !)Hتن Iم I0+ب(ا)Gلقاع,+ في ج& !)Hس(اسي لتن DGنفي شائعا. تشك(9 ح S(بخص D00+ &لع)Gلقاع,+ في ج& !)Hتن Iم Iب(ا
  D0لع&D0لع&

http://www.gulfup.com/?BOPh2Lhttp://www.gulfup.com/?BOPh2L

ب(اI مI تنH(! &لقاع,+ في جG(0+ &لعD0 بشأI صفقا. &لنفL )&لغاG &لمشب)Tة ب(اI مI تنH(! &لقاع,+ في جG(0+ &لعD0 بشأI صفقا. &لنفL )&لغاG &لمشب)Tة 
http://www.gulfup.com/?IFXZbuhttp://www.gulfup.com/?IFXZbu

      

T 2عضاء قامو% بالدعاء لـ %بى خبا! %لمLاجر على %لمشاEكة %لمف1د&:

'لس"ف 'لصق"ل (منذ 6 يو7), Time Of Terro® (منذ @سبوP -'حد)

  منذ @سبوP -'حدمنذ @سبوP -'حد

 Lشامي م0&ب
 @نصا=a مجتXد

%لمشاEكا7: 720
Fعاء: 235

تم 'لدعاء له 383 مرK في 192 مشا=كة

mp3mp3  +0مباش Lمباش0+0)&ب L0)&ب

ب(اI ح)9 صفقا. &لنفL )&لغاG &لمشب)Tةب(اI ح)9 صفقا. &لنفL )&لغاG &لمشب)Tة

  http://archive.org/download/gg-hh-gg/OilAndGaz.ogghttp://archive.org/download/gg-hh-gg/OilAndGaz.ogg

ب(اI ح)9 تشك(9 تنH! &لقاع,+ لحDG س(اسيب(اI ح)9 تشك(9 تنH! &لقاع,+ لحDG س(اسي

http://archive.org/download/ss-dd/heazb.MP3http://archive.org/download/ss-dd/heazb.MP3

ب(اI ح)9 س(0L+ &لج(N على منLقة ض(قة بالمحف,ب(اI ح)9 س(0L+ &لج(N على منLقة ض(قة بالمحف,

http://archive.org/download/ss-dd-ss-dd/almahfed.ogghttp://archive.org/download/ss-dd-ss-dd/almahfed.ogg

      

T 2عضاء قامو% بالدعاء لـ شامي مر%بط على %لمشاEكة %لمف1د&:

'بى خباf 'لمXاجر (منذ @سبوP -'حد), Time Of Terro® (منذ @سبوP -'حد)

  منذ @سبوP -'حدمنذ @سبوP -'حد

>ب) &لف,&ء 
 @نصا=a مجتXد

%لمشاEكا7: 238
Fعاء: 7

تم 'لدعاء له 67 مرK في 44 مشا=كة

(ا ?خ)Z ضع)& لنا &لتف0(غ جG&ك! &للX خ(0& .(ا ?خ)Z ضع)& لنا &لتف0(غ جG&ك! &للX خ(0& .

      

  منذ @سبوP -'حدمنذ @سبوP -'حد

>ب)محم,&ل(مني 
 @نصا=a مجتXد

%لمشاEكا7: 498
Fعاء: 670

تم 'لدعاء له 301 مرK في 154 مشا=كة
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I),Tفي شبكة >نصا0 &لمجا Dل([ ل,\ م]سسة &لمالح! حسا&I),Tفي شبكة >نصا0 &لمجا Dل([ ل,\ م]سسة &لمالح! حسا&

      

  منذ @سبوP -'حدمنذ @سبوP -'حد

&بى خباD &لمCاج0 
 @نصا=a مجتXد

%لمشاEكا7: 633
Fعاء: 77

تم 'لدعاء له 460 مرK في 228 مشا=كة

بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
املوضوع: بيان بشأن تدخِل فرنسا الصليبية يف املوضوع: بيان بشأن تدخِل فرنسا الصليبية يف احلرباحلرب على  على مايلمايل..

احلمد هللا رب العاملني، وال عدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم على نبيه األمني، وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد:احلمد هللا رب العاملني، وال عدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم على نبيه األمني، وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد:
إن قرار التدخل الذي اختذته احلكومة إن قرار التدخل الذي اختذته احلكومة الفرنسيةالفرنسية يف  يف مايلمايل ال خيدم مصاحلها، وقد نظرت بعينها، ومل تنظر بعني الشعب الفرنسي وال ال خيدم مصاحلها، وقد نظرت بعينها، ومل تنظر بعني الشعب الفرنسي وال

مصلحته.مصلحته.
لقد كان انسحاا من أفغانستان تعقًال منها، فكيف اليوم اختذت هذا القرار؟! ويف هذه املنطقة بالذات! مع أن تارخيها مع تلكلقد كان انسحاا من أفغانستان تعقًال منها، فكيف اليوم اختذت هذا القرار؟! ويف هذه املنطقة بالذات! مع أن تارخيها مع تلك

الشعوب كان تارخيًا دمويًا يثري حفيظة املسلمني أمجعني.الشعوب كان تارخيًا دمويًا يثري حفيظة املسلمني أمجعني.
أيها الشعب الفرنسي؛ إنَّ هذا العدوان والبغي وظلم العباد ال يعود عليك إال بالوبال والويِل، ولك عربة يف عدوانك السابق كمأيها الشعب الفرنسي؛ إنَّ هذا العدوان والبغي وظلم العباد ال يعود عليك إال بالوبال والويِل، ولك عربة يف عدوانك السابق كم

استمر؟ وكيف انتهى؟ فإىل مىت ال تتعظون؟!.فال تذروا الرماد يف العيون. استمر؟ وكيف انتهى؟ فإىل مىت ال تتعظون؟!.فال تذروا الرماد يف العيون. 
وتزعمون أنكم أتيتم حلماية وتزعمون أنكم أتيتم حلماية مايلمايل ومساعدا، فأين أنتم منذ سنني عن مأساا؟ وأين أنتم عن محاية فلسطني من جرائم اليهود؟ وأين ومساعدا، فأين أنتم منذ سنني عن مأساا؟ وأين أنتم عن محاية فلسطني من جرائم اليهود؟ وأين

أنتم من محاية الشعب العراقي والسوري وغريمها من الشعوب املظلومة إن كنتم صادقني؟أنتم من محاية الشعب العراقي والسوري وغريمها من الشعوب املظلومة إن كنتم صادقني؟
إنَّ الذي يدل عليه العقل أن هذا العدوان حرٌب صليبية على بالد اإلسالم وأهلها، وليس غريبًا؛ ففي األمس القريب اعتديتم علىإنَّ الذي يدل عليه العقل أن هذا العدوان حرٌب صليبية على بالد اإلسالم وأهلها، وليس غريبًا؛ ففي األمس القريب اعتديتم على
حجاب املرأة املسلمة، واليوم على حاكمية الشريعة، فال احترمتم قوانينكم الباطلة يف أرضكم، وال مواثيقكم الظاملة مع غريكم، فأينحجاب املرأة املسلمة، واليوم على حاكمية الشريعة، فال احترمتم قوانينكم الباطلة يف أرضكم، وال مواثيقكم الظاملة مع غريكم، فأين

دميوقراطيتكم هذه اليت تتشدقون ا؟دميوقراطيتكم هذه اليت تتشدقون ا؟
إننا يف تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ننصح احلكومة والشعب الفرنسي بالتراجع عن هذا العدوان، واالهتمام باالقتصاد املتدهورإننا يف تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ننصح احلكومة والشعب الفرنسي بالتراجع عن هذا العدوان، واالهتمام باالقتصاد املتدهور

واملشاكل الداخلية. واملشاكل الداخلية. 
فال تستزيدوا من املشاكل، ولكم يف مصِري األمريكان عربة، واسألوهم فال ينبئكم مثلهم خبري، إن أمريكا ذاقت من الذبح يف العراقفال تستزيدوا من املشاكل، ولكم يف مصِري األمريكان عربة، واسألوهم فال ينبئكم مثلهم خبري، إن أمريكا ذاقت من الذبح يف العراق

وأفغانستان ما جعلها تعض أصابع الندم، فانظروا بعني عقولكم إن كانت لكم يف أنفسكم حاجة. وأفغانستان ما جعلها تعض أصابع الندم، فانظروا بعني عقولكم إن كانت لكم يف أنفسكم حاجة. 
وإنَّ املسلمني جسدهم واحد، وأمتهم واحدة، وال ميكن أن يروا إخوام يف الدين يعتدى عليِهم ويظلمون، وال يهبون لنصرم علىوإنَّ املسلمني جسدهم واحد، وأمتهم واحدة، وال ميكن أن يروا إخوام يف الدين يعتدى عليِهم ويظلمون، وال يهبون لنصرم على
من ظلمهم، وإن قوة املجاهدين اليوم ختتلف عما كانت باألمس، فقد تعددت جيوشهم، وانتشرت سراياهم، وهم يٌد على من اعتدىمن ظلمهم، وإن قوة املجاهدين اليوم ختتلف عما كانت باألمس، فقد تعددت جيوشهم، وانتشرت سراياهم، وهم يٌد على من اعتدى

عليهم، قال تعاىل: ( َوَلَمِن اْنَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفُأوَلِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل).عليهم، قال تعاىل: ( َوَلَمِن اْنَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفُأوَلِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل).
والعزة هللا ولرسوله وللمؤمنني.والعزة هللا ولرسوله وللمؤمنني.

تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العربتنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب
__________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
املوضوع: بيان نفي اخلرب املتداول حول تشكيل حزب سياسي تابع لتنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب.املوضوع: بيان نفي اخلرب املتداول حول تشكيل حزب سياسي تابع لتنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب.

احلمد هللا رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه ومن تبعهماحلمد هللا رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
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بإحسان إىل يوم الدين؛ وبعد:بإحسان إىل يوم الدين؛ وبعد:
فقد تداولت وسائل اإلعالم خربًا مغلوطًا ادعت فيه أن تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب ينوي تشكيل حزب سياسي يعمل ضمنفقد تداولت وسائل اإلعالم خربًا مغلوطًا ادعت فيه أن تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب ينوي تشكيل حزب سياسي يعمل ضمن
التعددية احلزبية "الدميقراطية", وإننا إذ نؤكد أن هذا اخلرب عار عن الصحة, نؤكد أيضًا موقفنا الشرعي الرافض "للدميقراطية"؛ حيثالتعددية احلزبية "الدميقراطية", وإننا إذ نؤكد أن هذا اخلرب عار عن الصحة, نؤكد أيضًا موقفنا الشرعي الرافض "للدميقراطية"؛ حيث
تقتضي مبادئها منح البشر حق التشريع مع اهللا, و كما هو معلوم فإن جهادنا و قتالنا غايته إخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادةتقتضي مبادئها منح البشر حق التشريع مع اهللا, و كما هو معلوم فإن جهادنا و قتالنا غايته إخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة

اهللا رب العباد وحده ال شريك له، لتعم األرَض شريعُة اهللا، وتبسط الشورى، ويعم العدل.اهللا رب العباد وحده ال شريك له، لتعم األرَض شريعُة اهللا، وتبسط الشورى، ويعم العدل.
(وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن أكثر الناس ال يعلمون)(وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن أكثر الناس ال يعلمون)

تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العربتنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
املوضوع: بيان نفي األخبار املتداولة حول سيطرة اجليش على منطقة ضيقة باملحفداملوضوع: بيان نفي األخبار املتداولة حول سيطرة اجليش على منطقة ضيقة باملحفد..

احلمد هللا رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه ومن تبعهماحلمد هللا رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين؛ وبعد:بإحسان إىل يوم الدين؛ وبعد:

فقد تداولت بعض وسائل اإلعالم أخبارًا غري صحيحة حول سيطرة اجليش اليمين على وادي ضيقة مبنطقة املحفد بأبني, وإننا نؤكدفقد تداولت بعض وسائل اإلعالم أخبارًا غري صحيحة حول سيطرة اجليش اليمين على وادي ضيقة مبنطقة املحفد بأبني, وإننا نؤكد
أن هذه األخبار غري صحيحة مجلة وتفصيًال, وأن كل ما نشر يف هذا الصدد يف األيام املاضية هو كذب ليس له أي صلة باحلقيقة والأن هذه األخبار غري صحيحة مجلة وتفصيًال, وأن كل ما نشر يف هذا الصدد يف األيام املاضية هو كذب ليس له أي صلة باحلقيقة وال

الواقع.الواقع.
(وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن أكثر الناس ال يعلمون)(وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن أكثر الناس ال يعلمون)

تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العربتنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب
------------------------------------------------------------------------------------

بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
املوضوع: بيان حول صفقات النفط والغاز املشبوهة.املوضوع: بيان حول صفقات النفط والغاز املشبوهة.

احلمد هللا رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه ومن تبعهماحلمد هللا رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين؛ وبعد:بإحسان إىل يوم الدين؛ وبعد:

فقد استفاض خرب الصفقات املشبوهة الفاسدة اليت تقوم ا حكومة صنعاء منذ زمن طويل, واليت تتضمن بيع ثروات املسلمني يففقد استفاض خرب الصفقات املشبوهة الفاسدة اليت تقوم ا حكومة صنعاء منذ زمن طويل, واليت تتضمن بيع ثروات املسلمني يف
اليمن بثمن خبس, وما صفقة غاز بلحاف إال منوذج يتكرر، و يف هذا الصدد فإننا نؤكد أن ثروات البالد هي حق للشعوب املسلمةاليمن بثمن خبس, وما صفقة غاز بلحاف إال منوذج يتكرر، و يف هذا الصدد فإننا نؤكد أن ثروات البالد هي حق للشعوب املسلمة
وأن أي صفقة مشبوهة جمحفة هي الغية غري ملزمة، وندعو لتشكيل هيئة مستقلة من صلحاء البلد وأمناءه تشرف على تصريفوأن أي صفقة مشبوهة جمحفة هي الغية غري ملزمة، وندعو لتشكيل هيئة مستقلة من صلحاء البلد وأمناءه تشرف على تصريف

ثروات البلد؛ بعيدًا عن حكومة صنعاء العميلة الفاسدة.ثروات البلد؛ بعيدًا عن حكومة صنعاء العميلة الفاسدة.
(وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن أكثر الناس ال يعلمون)(وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن أكثر الناس ال يعلمون)

تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العربتنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

ترمجة اجنليزية لبيان حول التدخل الفرنسي يف ترمجة اجنليزية لبيان حول التدخل الفرنسي يف مايلمايل
In the Name of Allah, the Most Gracious the Most MercifulIn the Name of Allah, the Most Gracious the Most Merciful
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Subject: Regarding the French Crusade Military Intervention in MaliSubject: Regarding the French Crusade Military Intervention in Mali
All praise is due to Allah the Lord of the worlds and there is no aggression exceptAll praise is due to Allah the Lord of the worlds and there is no aggression except
against oppressors. May His peace and blessings be upon His honest Messenger,against oppressors. May His peace and blessings be upon His honest Messenger,

Muhammad ibn Abdillah, together with his family and companions. ToMuhammad ibn Abdillah, together with his family and companions. To
::proceedproceed

The intervention in Mali does not serve the French government’s interests. TheThe intervention in Mali does not serve the French government’s interests. The
government took its eye’s view and ignored the French people and theirgovernment took its eye’s view and ignored the French people and their

..interestsinterests
Its retreat from Afghanistan was a wise decision, but why does it take thisIts retreat from Afghanistan was a wise decision, but why does it take this

decision today? Why in this region in particular while it has a bloody history withdecision today? Why in this region in particular while it has a bloody history with
??the natives which arouses all Muslims’ ragethe natives which arouses all Muslims’ rage

O French nation, these aggression, offense and oppression against nations do notO French nation, these aggression, offense and oppression against nations do not
entail unto you except woes and grieves. And you have examples in yourentail unto you except woes and grieves. And you have examples in your

previous aggressions, how long did they last? How did they end? Don’t you everprevious aggressions, how long did they last? How did they end? Don’t you ever
!?!?learnlearn

Do not whitewash your objectives and claim that you have come to protect andDo not whitewash your objectives and claim that you have come to protect and
help the people of Mali. Where have you been in the past years while it lived inhelp the people of Mali. Where have you been in the past years while it lived in

tragedies? Where are you from protecting Palestine from the crimes of the Jews’?tragedies? Where are you from protecting Palestine from the crimes of the Jews’?
Where are you from protecting the Iraqi, Syrian and other oppressed nations ifWhere are you from protecting the Iraqi, Syrian and other oppressed nations if

??you are truthfulyou are truthful
What comes to the mind is that this aggression is a crusade war on a Muslim landWhat comes to the mind is that this aggression is a crusade war on a Muslim land

and its people. This is not strange, not long ago you attacked the hijab of theand its people. This is not strange, not long ago you attacked the hijab of the
Muslim women, and today you attack Shari’ah Law. Neither did you respectMuslim women, and today you attack Shari’ah Law. Neither did you respect

your null laws in your country nor did you respect your oppressive conventionsyour null laws in your country nor did you respect your oppressive conventions
??with others. So where is your Democracy which you brag aboutwith others. So where is your Democracy which you brag about

We, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, advise the French government and itsWe, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, advise the French government and its
people to back away from this aggression and pay attention to theirpeople to back away from this aggression and pay attention to their

deteriorating economy and interior problems. Do not ask for more problems,deteriorating economy and interior problems. Do not ask for more problems,
 . .and verily, in Americans’ consequences, there is a lesson for youand verily, in Americans’ consequences, there is a lesson for you

Ask the Americans, there is none as experienced to be asked. Americans haveAsk the Americans, there is none as experienced to be asked. Americans have
tasted slaughter in Iraq and Afghanistan enough to make them bite theirtasted slaughter in Iraq and Afghanistan enough to make them bite their

..fingertips in regret. Weigh with your brains if you really care for your selvesfingertips in regret. Weigh with your brains if you really care for your selves
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          ##66    

          ##77    

Indeed Muslims are one nation, they are one body. They cannot withstandIndeed Muslims are one nation, they are one body. They cannot withstand
seeing their brothers being assaulted and oppressed nor do they abscond fromseeing their brothers being assaulted and oppressed nor do they abscond from

 . .defending them from oppressorsdefending them from oppressors
The strength of the mujahideen today is different from yesterday’s; their numberThe strength of the mujahideen today is different from yesterday’s; their number
has multiplied, their battalions have spread. They are loaded with weapons readyhas multiplied, their battalions have spread. They are loaded with weapons ready

..for any oppressorfor any oppressor
Allah says, ﴾And indeed whosoever takes revenge after he has suffered wrong,Allah says, ﴾And indeed whosoever takes revenge after he has suffered wrong,

﴿﴿for such there is no way (of blame) against themfor such there is no way (of blame) against them
And honor, power and glory belong to Allah, to His Messenger and to theAnd honor, power and glory belong to Allah, to His Messenger and to the﴾﴾

﴿﴿believersbelievers
Al-QAl-Qāā`idah Organization in the Arabian Peninsula`idah Organization in the Arabian Peninsula

      

  منذ منذ 66 يو7 يو7

>ب) &لف,&ء 
 @نصا=a مجتXد

%لمشاEكا7: 238
Fعاء: 7

تم 'لدعاء له 67 مرK في 44 مشا=كة

جG&^ &للX خ(0& >خي >بي خباD على &لتف0(غ )با0^ &للX ف(^ .جG&^ &للX خ(0& >خي >بي خباD على &لتف0(غ )با0^ &للX ف(^ .

      

  منذ منذ 66 يو7 يو7

&ب) &سع, 
 @نصا=a مجتXد

%لمشاEكا7: 228
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  منذ منذ 66 يو7 يو7

&لس(a &لصق(9 
 @نصا=a متألق

%لمشاEكا7: 2,613
Fعاء: 2,137

تم 'لدعاء له 937 مرK في 659 مشا=كة

&ل0)&بL تعم9 بشك9 جّ(,&ل0)&بL تعم9 بشك9 جّ(,

      

  منذ منذ 66 يو7 يو7

فتى مسل! غ()0 
Pمبد a=نصا@ 

%لمشاEكا7: 1,273
Fعاء: 1

تم 'لدعاء له 265 مرK في 185 مشا=كة

&للC! &نص0 &س), &لش0(عX في &ل(مI , نLالبC! باالTتما! بالجانD &العالمي )م,&)مة &ص,&0 &لب(انا. .&للC! &نص0 &س), &لش0(عX في &ل(مI , نLالبC! باالTتما! بالجانD &العالمي )م,&)مة &ص,&0 &لب(انا. .
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تم 'لدعاء له 460 مرK في 228 مشا=كة
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>>122صفحة صفحة 11 م!  م! 22

&ل0, &لس0(ع&ل0, &لس0(ع

'لرسالة:'لرسالة:

kلخطو'kألحجا7'ألحجا7'لخطو'  

mالبتساما'mالبتساما'

  

m'=خ"اm'=خ"ا

qقتباp 'لمشا=كة في 'لرF؟qقتباp 'لمشا=كة في 'لرF؟

ا-,+*ام ا)"'& ا$#"ر ا'2 ا)/د ا)0/.&  

« 'لموضوP 'لسابق | 'لموضوP 'لتالي »

تعل"ماm 'لمشا=كةتعل"ماm 'لمشا=كة

Kضافة مو'ض"ع جديدq Kضافة مو'ض"ع جديدq تستط1عتستط1ع
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