
  

نتمني لكم قضاء أجمل) شبكة الفداء اإلسالمية - أنصار المجاهدينشبكة -شبكة الشموخ اإلسالمية( األعضاء و الزوار من المنتديات الجهادية األخرىشبكة سنام اإلسالم ترحب باألخوة 

 

الموعظة المرئية على القبر للشيخ مصطفى  - الثرى مواراة زوجة شيخنا أبو محمد المقدسي(  اإلعالمية القابضون على الجمر::مرئي 
 ) جودة حفظه اهللا

 

 ) نسأله تعالى أن يتقبلها قبوال حسنا ويغفر لها وأن يرحمها -توفاها اهللا تعالى (  محمد المقدسي فك اهللا أسره زوجة شيخنا أبو: عاجل ::

 

بقلم أبو الحارث || ويل للعرب من شر قد اقترب [  ببالد الشام جيش أنصار الشريعة #تقدم #  مؤسسة االقابضون على الجمر: اآلن 
 ]|| المقدسي

 

 ] سنّيتنا تيقضوا انهم يغتالون] #يكتب #  حسين المعاضيدي حفظه اهللا: اآلن 

 

 ]هدم األسوار -) 3(صليل الصوارم  #تقدم #  مؤسسة االفرقان: اآلن 

 

 باقية بإذن اهللا وستظل.. يومًا منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم  2117 بإذن اهللا مضى وستظل باقية.. يومًا منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم  2286مضى 
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شبيح في ثكنة المشفى  300~نسف : غزوة القائد أبو عائشة: فديو ).. [5(بداية النهاية  #تقدم #  مؤسسة المنارة البيضاء: اآلن 
 ]حلب -الفرنسي 

 

 :: البث التجريبي ::  رسالة اإلذاعة)):: إذاعة فجر الجهاد::(( اعالن إنطالق :: مؤسسة القابضون على الجمر

 

 اراضي المسلمين الدفاع عن... [ -باللغة الكردية  -للشيخ عبد اهللا عزام رحمه اهللا مؤسسة القابضون على الجمر اإلعالمية ##تقدم  ##
 ] أهم فروض األعيان

 افري المفتوح مع المسؤول الشرعي لجماعة التوحيد والجهاد في غرباإلعالن عن بدأ استقبال أسئلة القاء|| مؤسسة المنبر اإلعالمي 

 

  

جماعة التوحيد والجهاد في  - سرايا جددبيان تتشكيل آتيبه أنصار السنة واربع( تقدم :  مؤسسة المرابطين اإلعالمية: بشرى سارة ::
 )غرب إفريقيا 

 

 حفظه اهللا  ) المفتوح مع الشيخ عمر مهدي زيداناللقاء(في : فتح باب األسئلة :: مؤسسة القابضون على الجمر

 

 

  

 

 ) بث مباشر)(هنا(اضغط 

 

 www.fajer.cc محمد الطحاوي حول جبهة النصرة على اذاعة فجر الجهادتستمعون لكلمةا لشيخ أبو:االن

) قضايا األمة اإلسالمية( منتدى الحدث > :: العامة المنتديات:: > القابضون على الجمر:. شــبــكة ســـنــام اإلســـــــالم  .:

 أفريقيا إنطالق حملة النصرة الخواننا الموحدين في غرب: االعالمي وسنام االسالم المنبر 

حفظ البيانات؟اسم العضواسم العضو

 آلمة
تسجيل الدخولالمرور

 

التقويمالتعليمـــاتالتسجيل

 

.: خاص بـ قضايا األمة.:  )قضايا األمة اإلسالمية  (منتدى الحدث 
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  الموضوعانواع عرض   الموضوعأدوات   

  1  # ساعات 9منذ

  اإلعالميمؤسسة المنبر
 

2012 - 12 - 5: تاريخ التسجيل
  6: المشارآات

  حملة النصرة الخواننا الموحدين في غرب أفريقياإنطالق:المنبر االعالمي وسنام االسالم  

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  أفريقيافي غربالموحدين الخواننا النصرة إنطالق حملة 
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  للتحميل

http://www.1-clickshare.com/5781842906 
http://emrq3q.1fichier.com/ 

http://180upload.com/5paqc6ba4bpe 
http://www.1st-files.com/y3857z8a9moz 

http://4fastfile.com/abv-fs/2013/01/15/_.pdf 
http://4upfiles.com/q7c41bh9b8rx 

http://aavg.net/y7yll804nts4 
http://almmyz.com/qjqa3atw8ues 
http://amshare.co/w54isgqifaa5 

http://amshare.co/z61pqw38kubm 
 
 
 
 
 
 

  ال تنسوا اخوانكم المجاهدين من الدعاء
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 اخوانكم في
 

 شبكة سنام اإلسالم 
 
 

  الجهادياالعالمي المنبر ومنتدى 
 

  2  # ساعات  9منذ  

    اهللالقاهر بأمر
اللهم آمين.. اللهم ارزقه صحبة نبيك في جنان خلد

2010 - 5 - 20: تاريخ التسجيل
  732: المشارآات

 
 

 هللا درآم وعلى اهللا أجرآم 
  لألخوة فأبشرآم أطلقتم شرارة النصرة

 أن هناك عشرات المواقع الفرنسية تم اختراقها 
  إخوانكم الموحدين الغيورين المنتصرين للمسلمين في ماليعلى أيدي

 ...  وعلى اهللا أجرآم وأجرهم فلله درآم ودرهم

 

  3  # ساعات  6منذ  

  والمجاهدينخادم الجهاد
 

2010 - 3 - 25: تاريخ التسجيل
  1,021: المشارآات

 
 

  من أخيكممساهمة بسيطة
 

http://im32.gulfup.com/QtKJ1.swf 
 
   جميعابارك اهللا بكم

__________________ 

 
  النفسيقول ابن القيم في جهاد

 
 

  ، ويتحمَّل ذلك آله هللاأن ُيجاِهَدها على الصبر على مشاقِّ الدعوة إلى اهللا ، وأذى الخلق:  الرابعة المرتبة
 
 
 

   اإلعالم الجهادي على مصالحنا الشخصيةنقدم مصلحة, وعلى ذلك 

 

 
  » الموضوع التالي|   السابقالموضوع «

 

 

 

 تعليمات المشارآة

  مواضيع جديدة إضافةال تستطيع
  المواضيع الرد علىال تستطيع
  ملفات إرفاقال تستطيع
  مشارآاتك تعديلال تستطيع

BB code is متاحة 
 معطلة االبتسامات

 متاحة ]IMG[آود 
 معطلة HTMLآود 

  المنتدىقوانين
  السريعاالنتقال

 إذهب)قضايا األمة اإلسالمية ( منتدى الحدث     

 المواضيع المتشابهه

 مشارآةآخرمشارآاتالمنتدى الموضوعآاتبالموضوع

للشيخ )  بين النصرة اإلسالمية والنخوة العربيةالقبائل اليمنية(,, مقال مميز ,, المنبر يقدم 

PM 03:57 2011-13-306) قضايا األمة اإلسالمية( منتدى الحدث مراسل أبي همام

AM 02:51 2011-28-503)قضايا األمة اإلسالمية (  الحدث منتدى هريرة البدويابو  االسالمنصرة الخواننا في سوريا: فتح االسالم 

AM 09:37 2011-20-303) اإلسالمية قضايا األمة( منتدى الحدث ابو ميسرة الغريب سلمان وسنام اإلسالم

PM 09:24 2011-19-202)قضايا األمة اإلسالمية ( منتدى الحدث القاهر بأمر اهللا :::نصرة الغريب في أرض الصليب  ,رفع المالم عن جيش االسالم ::: حملة النصرة 

AM 05:20 2011-13-001) منبر األسرى و الشهداء( فكوا العاني مراسل المجاهدين ] لجماعة اجناد االسالم المجاهدة في العراقالمرآز االعالمي..[القائد أبو االرقم الجيالني
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  بتوقيت PM 12:06الساعة اآلن 

 
  قبل النشر اذ أنها ال تخضع للرقابة   سنام اإلسالم ال تعبر بالضرورة عن توجه إدارة الشبكةالمواضيع والمشارآات المنشورة في شبكة: تنويه

 .Disclaimer: Threads published in Sanam Al Islam Forums do not necessarily reflect the vision of the PIR nor Sanam  Forum because the 
threads are not subject to censorship before publication 

األعلى - األرشيف - القابضون على الجمر - االتصال بنا
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