
 
 

 

 

 

 بإذن اهللا من السحاب :: جهاد و إستشهاد :: ً  قريبا 

شجاعة و         شجاعة و إقدام
إقدام

اآلن        اآلن

األنصار        األنصار

إصدار        إصدار
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5- دولة العراق اإلسالمية / التقرير اإلخباري لبعض مناطق والية نينوى وبغداد  7

 5-7 دولة العراق اإلسالمية /التقرير التاسع واألربعون _ الحادي والثالثون من خطة 
الكرامة 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 631 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
الحمالت االعالمية ضد عمرو خالد !!!!!!!!  

 آخر زيارة لك :  
 

: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>12الصفحة 1 من 2

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 PM 03:43 ,باألمس 

 عبداهللا عابد
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 29 
قام بالدعاء: 3

دعي له 4 مرات في 3 
مشاركات 

 الحمالت االعالمية ضد عمرو خالد !!!!!!!!

 السالم عليكم ..................وبعد
 ممن مثله من الدعاة كثيرا ما سمعنا اتهامات تنسب للدكتور عمرو خالد و أراء تتهمه في دينه و خلقه نسمعها

وكثيرا ما ينسبون له أفكار ومقاالت سواء على شاشات التلفزة أو في مواقع النت أو حتى في الجرائد اليومية تفيد 
 بتقصيره و بطالن دعوته و ركاكة أسلوبه و ضعف حفظه لكتاب اهللا 00000000 

 فهل هذه الحمالت االعالمية ضد عمرو خالد صحيحة أم أنها عارية عن الصحة?
أرجو أن تفيدوننا بارائكم حول هذا الموضوع0

__________________ 
http://www4.0zz0.com/2008/06/29/20/623809856.jpg 

 
ن " وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون ان كنتم مؤمنين*ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذي

  "ويتخذ منكم شهداءآمنوا منكم 
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#  2    
  

 PM 04:00 ,باألمس 

 السعلو
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 818 
قام بالدعاء: 419

دعي له 292 مرات في 174 
مشاركات 

 وعليكم السالمورحمة اهللا وبركاته 
 
 

 تفظل هذا هو عمرخالد
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=lvJghgkYIB0

__________________ 
http://up105.arabsh.com/my/3770ad3.gif 

:( فيا أيها المسلمون حياتكم الجهاد وعزكم الجهاد ووجودكم مرتبط ارتباطا مصيريا يقول الشيخ الشهيد باذن اهللا عبداهللا عزام رحمه اهللا
 ).بالجهاد ويا أيها الدعاة ال قيمة لكم تحت الشمس إال إذا امتشقتم أسلحتكم وأبدتم خضراء الطواغيت والكفار والظالمين

 
 
 

 اللهم انصر اسود الشرى في دولة العراق اإلسالميه

    

#  3    
  

 PM 04:28 ,باألمس 

  أسامة
 

اإلقامة: ما هذا السؤال ؟
المشاركات: 1,442 

قام بالدعاء: 92
دعي له 628 مرات في 287 

مشاركات 

 ماذا تقصد بأن الحمالت صحيحة ؟
 إن كنت تقصد أن من شن عليه هذه الحمالت كان محق أو ال ؟

 فنعم هم محقون 
 

 و لو تابعت كل محاضرات هذا الشخص 
 لعلمت حجم الكارثة ....

 
 على فكرة هذه الشخص لم يدرس أبدا 

 و لم يجلس عند عالم في حياته 
 بل كل المسألة أنه يقرأ في الكتب ثم يتلو على الناس بأسلوبه 

 
 لذلك أصبح كل من هب و دب يفتي للناس 

 
 من أبرز الكوارث التي سمعتها من هذا الدعي 
 أن يصف سيدنا موسى ب " الود " يعني الولد 

 فهل هذا األدب مع األنبياء ....
 

 طبعا أبرز من رد عليه خزعبالته 
 الشيخ الحويني حفظه اهللا 
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__________________ 
 ُزْوَفْ الَوُ هَكِلَا ذَيهِ فَينِدِالَ خُارَهْنَْا األَهِتْحَن تِي مِرْجَ تٌنَّاتَ جَمْوَيْ الُمُاكَرْشُم بِهِانَمْيَأِبَ وْمِيهِدْيَ أَنْيَم بُهُورُى نَعْسَ يِاتَنِمْؤُمْالَ وَينِنِمْؤُمْى الَرَ تَمْوَي

  ُيمِظَعْال
 
 

 ٌابَ بُ لَّهٍورُسِم بُهَنْيَ بَبِرُضَا فًورُوا نُسِمَتْالَ فْمُكَاءَرَوا وُعِجْ ارَيلِ قْمُكِن نُّورِ مْسِبَتْقَا نَونُرُوا انظُنَ آمَينِلَّذِ لُاتَقِافَنُمْالَ وَونُقِافَنُمْ الُولُقَ يَمْوَي
  ُابَذَعْ الِهِلَبِن قِ مُهُرِاهَظَ وُةَمْ الرَّحِيهِ فُهُنِاطَب

    

#  4    
  

 PM 04:33 ,باألمس 

 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 7,737 
قام بالدعاء: 1,687

دعي له 1,321 مرات في 898 
مشاركات 

!!! 
 

 ال تعليق
 

عليه من اهللا ما يستحق

__________________ 
..اريَرِْسإ و ريْهَج في ُمَّلَؤُالم ديْصَق" 

 هاُهِّرَطُي ال ٌسْجِر َالمعاصي إنَّ..ِارّالن َمن ينيِجْنُوت وبيُنُذ وُحَْمت ، ًةَِصخال ِسبيله في ًهادةَش..الباري ِالواحد إلـهي نِم بيَلْطَوم
 ِوسَدْرِالف في ٍنْدَع ِاتّجن في ِيمِقُالم ِعيمَّالن َمن ُهَدْنِع وما ، اهللا َوابَث َذلكِب وُجَْروأ..اريّفُك ِمانَْيأ في ُمِالصَّوار ّإال
 على َرَطَخ وال ، ْتَعِمَس ٌنُذُأ وال ، َْتأَر ٌنْيَع ال ما ِعيمّالن َمن ناَول..رةِاآلخ في ُنحن ناُتّوجن..الدُّنيا ُهم تهمّفجن..األعلى

... "ْرََشب ِْبلَق

    

#  5    
  

 PM 04:34 ,باألمس 

 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 7,737 
قام بالدعاء: 1,687

دعي له 1,321 مرات في 898 
مشاركات 
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وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته

__________________ 
..اريَرِْسإ و ريْهَج في ُمَّلَؤُالم ديْصَق" 

 هاُهِّرَطُي ال ٌسْجِر َالمعاصي إنَّ..ِارّالن َمن ينيِجْنُوت وبيُنُذ وُحَْمت ، ًةَِصخال ِسبيله في ًهادةَش..الباري ِالواحد إلـهي نِم بيَلْطَوم
 ِوسَدْرِالف في ٍنْدَع ِاتّجن في ِيمِقُالم ِعيمَّالن َمن ُهَدْنِع وما ، اهللا َوابَث َذلكِب وُجَْروأ..اريّفُك ِمانَْيأ في ُمِالصَّوار ّإال
 على َرَطَخ وال ، ْتَعِمَس ٌنُذُأ وال ، َْتأَر ٌنْيَع ال ما ِعيمّالن َمن ناَول..رةِاآلخ في ُنحن ناُتّوجن..الدُّنيا ُهم تهمّفجن..األعلى

... "ْرََشب ِْبلَق

    

#  6    
  

 PM 04:34 ,باألمس 

 المالحظ
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 36 
قام بالدعاء: 1

دعي له 3 مرات في 3 
مشاركات 

 هذا العضو أرسل به ليستطلع آراءكم فال تجيبوه!
وانظروا مشاركتة األولى: هل تنجح القاعدة في فلسطين؟

    

#  7    
  

 PM 08:05 ,باألمس 

 عبداهللا عابد
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 29 
قام بالدعاء: 3

دعي له 4 مرات في 3 
مشاركات 

اخواني التفهموني خطا والكن كتبت سؤال واريد فقط االجابة عنه الن االنباء تتضارب ولكنني اريدكم ان توصلوا لي حقيقة عمرو خالد

__________________ 
http://www4.0zz0.com/2008/06/29/20/623809856.jpg 

 
ن " وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون ان كنتم مؤمنين*ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذي

  "ويتخذ منكم شهداءآمنوا منكم 

    

#  8    
  

 PM 08:06 ,باألمس 

 عبداهللا عابد
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 29 
قام بالدعاء: 3

دعي له 4 مرات في 3 
مشاركات 
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اخواني التفهموني خطا ولكن كتبت سؤال واريد فقط االجابة عنه الن االنباء تتضارب ولكنني اريدكم ان توصلوا لي حقيقة عمرو خالد

__________________ 
http://www4.0zz0.com/2008/06/29/20/623809856.jpg 

 
ن " وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون ان كنتم مؤمنين*ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذي

  "ويتخذ منكم شهداءآمنوا منكم 

    

#  9    
  

 PM 08:08 ,باألمس 

 عبداهللا عابد
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 29 
قام بالدعاء: 3

دعي له 4 مرات في 3 
مشاركات 

اقتباس:

  المالحظكاتب هذه المشاركة : 
 !تجيبوه فال آراءكم ليستطلع به أرسل العضو هذا

فلسطين؟ في القاعدة تنجح هل: األولى مشاركتة وانظروا

التفهموني خطا ولكن كتبت سؤال واريد فقط الرد عليه وال اريد استخدام كالم الحداث الفتنة
__________________ 

http://www4.0zz0.com/2008/06/29/20/623809856.jpg 
 

ن " وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون ان كنتم مؤمنين*ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذي
  "ويتخذ منكم شهداءآمنوا منكم 

    

#  10    
  

 PM 08:15 ,باألمس 

 ايوب018
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 319 
قام بالدعاء: 2

دعي له 31 مرات في 18 
مشاركات 

 احسنو الظن بااخوكم
 اخي عمرو خالد ضال علماء الفضائية يفتون من اجل الدراهم المعدودة

 وقد تكلم فيه العلماء بعد انا نصحوه في طريقة االختالط اثناء الدرس والتبرج الفاحش بااضافة الى الزي 
 فمثال ترى صديق لك جلس مع امراءة وتخبر ان هذا ال يجوز كيف يكون الجواب عمر خالد يفعل كذا

واهللا اعلم

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء اليوب018 لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)عبداهللا عابد (اليوم), عمر األنصاري
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#  11    
  

 PM 08:21 ,باألمس 

abou_amina 
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 924 
قام بالدعاء: 69

دعي له 91 مرات في 72 
مشاركات 

!!! 
 

 ال تعليق
 

عليه من اهللا ما يستحق

__________________ 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال اله اال انت أستغفرك وأتوب اليك[]

    

#  12    
  

 PM 08:26 ,باألمس 

kurtuba99 
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 6,286 
قام بالدعاء: 976

دعي له 1,259 مرات في 739 
مشاركات 

هذا الرويبضة ظاهر عليه لم يقرأ وال كتاب في الشريعة

__________________ 
 انقر هنا لقراءة الموضوع

 الرد على موضوع تكفير الطواغيت والخروج عليهم وقتالهم
 

..هذه عقيدتنا فمن معنا؟
 وال تبكين إال ليث غاب .. شجاعا في الحروب الثائرات

دعوني في الحروب أمت عزيزا.. فموت العز خير من حياتي
األسد بن الدن حفظه اهللا..الشيخ أسامة ....

 
 

http://img256.imageshack.us/img256/2158/logo2du0fk7.gif

    

#  13    
  

 PM 11:50 ,باألمس 

 جيش الزحف
 

مخلص متألــق 
 

ع) وقريبا ... إن شاء اهللاِاجَضَمْ الِنَ عْمُهُوبُنُى جَافَجَتَاإلقامة: حاليا ( ت
المشاركات: 1,065 

قام بالدعاء: 978
دعي له 181 مرات في 132 مشاركات 
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 طبعا كل كلمة في الكافر عمرو خالد صحيحة 
لعنة اهللا على عمرو خالد وعلى اسياده الماسونيين

__________________ 
 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  َونُرَمْؤُا يَ مَونُلَعْفَيَ وْمِهِقْوَم مِّن فُبَّهَ رَونُافَخَي
سورة النحل 50 

    

#  14    
  

 AM 12:40 ,اليوم 

 جيش الزحف
 

مخلص متألــق 
 

ع) وقريبا ... إن شاء اهللاِاجَضَمْ الِنَ عْمُهُوبُنُى جَافَجَتَاإلقامة: حاليا ( ت
المشاركات: 1,065 

قام بالدعاء: 978
دعي له 181 مرات في 132 مشاركات 

 طبعا كل كلمة في الكافر عمرو خالد صحيحة 
لعنة اهللا على عمرو خالد وعلى اسياده الماسونيين

__________________ 
 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  َونُرَمْؤُا يَ مَونُلَعْفَيَ وْمِهِقْوَم مِّن فُبَّهَ رَونُافَخَي
سورة النحل 50 

    

#  15    
  

 AM 12:54 ,اليوم 

 محب خطاب
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: في بالد ساد الظلم فيها وحان قطع الرؤوس الكافرة
المشاركات: 427 
قام بالدعاء: 543

دعي له 96 مرات في 59 مشاركات 

 نسأل اهللا له الهداية........
 

 ر بالعين فذلك متروك للعلماء الراسخين واقرأ في كتب السلف والخلف الصادقين تفهم كالميّأخي ( جيش الزحف ) اتق اهللا وال تكف
 

س حياته كالعادة على فضح سيد قطب - رحمه ّوعلى العموم جزى اهللا الشيخ الذي رد عليه ولكن على العموم الشيخ رسالن من أتباع المداخلة وقد كر
 اهللا -
 

 فهم ينبرون لكل مبتدع أو ضال أو من المسه االبتداع شرط أن اليكون له ظهر
 

أما إن كان من الحكام فهو ( أمير المؤمنين ) واسأل المداخلة

__________________ 
أمة الكفر والردة...

 
 

إنا قادمون!!!
 

كبيرهم بالكفر يسعى وينصر أتقعد ال الحكام ذادوا عن الحمى
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اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه
 
 

::التفريق بين آل سعود وآل سلول::
 

 اهللا أكبر .... المد القاعدي ينتشر بصورة رهيبة!!
 

القاعدة ... توحيد و جهاد

    

>12الصفحة 1 من 2

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم إنصر دولة العراق اإلسالمية

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟

 
 

قواعد المشاركة 

 post new threadsmayYou 
 post repliesmayYou 

 post attachmentsmay notYou 
 edit your postsmayYou 

BB code is تعمل
تعمل االبتسامات

تعمل رموز الصور
 HTML ال تعملرموز لغة

االنتقال إلى 
 

 
 

جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
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