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  تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1    
  

 AM 10:58 ,اليوم 

  أيمن
شامخ محرض

 
المشاركات: 

 78

 شهوة التراجعات : سيد إمام مثاال 

 مثاال إمام سيد : التراجعات شهوة
 =====================

 : التراجعات شهوة
.. عقله قلة عن أو جهله، عن يتراجع الواقع في فهو يتراجع عندما ولذا.. العقل أو العلم في نقص من األصل في يعاني من المتراجعين هؤالء بين من إن

 
 

 ) غلط في غلط ( كلها أخرى بطريقة تراجعت االن تراجعت لما ثم غلط، بتصرفات الغلط الفهم على بناء وتصرفت ) غلط ( لالسالم فهمها كان التي الفئة لهذه مثال إمام سيد
 هناك كان بينما نظره وجهة من يراها التى األحكام وعن الواقع في نفسه عن يتحدث كان الكتب يؤلف كان وأنه الصحوي، االسالمي االتجاه يمثل بأنه نفسه صور عندما فهو

  أحكامه من الكثير يرفضون كانوا الذين االسالميين من العقالء من األلوف
. شديد غلو به كان التى

 
 فقد وبالتالي ) الفكري النضج ( و والعقل الصواب إلى رجع أنه يعتقد تراجع عندما واالن ) الصحوي االسالم ( هو نفسه يظن كان الواقع في ألنه لهؤالء ينتبه ال إمام سيد لكن

..  الصحوي االسالمي االتجاه في الصواب أين بعد يعرف ولم ينضج لم الحالة هذه في حتى أيضا هو بينما ) إمام سيد ( الواقع في هو الذي الصحوي االسالم ) نضج( 
 

 ؟ ماذا أم اآلن مايؤلفه تخالف كتب فترة بعد سيؤلف هل ندري وال الكتب هذه عن يتراجع االن وهو الماضى فى الكتب ألف إمام سيد حسنا
 

  بالحق الصادعين المجاهدين العاملين بالعلماء االرتباط وعدم والحماس العلم بقلة مرتبطة المتراجعين هؤالء مشكلة
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.. االمة تاريخ في عار وصمة تعتبر التي التاريخية النماذج من كثيرا يشبه هذا تصرفه في وهو
 

  اليوم التراجع إلى احتاجوا لما الشريعة، بضوابط واالنضباط العلم على القائم الصحيح الشرعي بالفهم االسالم فهموا المتراجعين من وأمثاله إمام سيد أن ولو
 

 !! كامل اسالمي وجيل تيار أخطاء أنها على يصورونها بل منهم شخصي وشذوذ أخطاء التصرفات تلك أن يعتبروا لم بتراجعهم أنهم والمشكلة
 

 بأفعال قاطبة االسالمي التيار تحاكم بأن الصحف تلك وتستفيد عليهم، يسيرون كانوا الذي ) الغوي ( المنهج عن ) تائبين ( أنهم على لتصورهم الصحف تلك تتلقفهم ولهذا
.. تفعل كانت لما الواعية وغير المنضبطة غير المجموعة تلك

 
 !! الواحد بجريرة البقية بمحاسبة بل بها متعلقا ليس فعلت ما وخطر.. لألسف سيئة نماذج هذه

 
 الرخيصة الصحافة به تبرع ما وهذا

 ===================
 

 أصحابه و أسامة انصر اللهم
 أصحابه و البغدادى عمر أبى انصر اللهم
 أصحابه و الودود عبد مصعب أبى انصر اللهم

  المجاهدين الشباب حركة انصر اللهم
 الشيشان فى سبيلك فى المجاهدين انصر اللهم

 مكان كل فى سبيلك فى المجاهدين عبادك انصر اللهم
آمين

__________________ 
اللهم اجعلني من عبادك الموحدين المخلصين الصالحين المجاهدين في سبيلك_اللهم فك أسر خالد شيخ محمد ورمزي 

بن الشيبة وبقية اإلخوة معهم آمين 

   

#  2    
  

 AM 11:41 ,اليوم 

 أبو عبد العزيز اليمني
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 7
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  وبعد اهللا رسول على والسالم والصالة هللا الحمد

  إمام سيد تنصف لم أنك والحق المقال هذا على اطلعت فقد
... لذلك أهل منهما كل بما عليه رد فقد الحق لعرفت الظواهري أيمن الشيخ األمة لحكيم التبرئة كتاب قرأت ولو

  اإلحتماالت من وغيرها راض أم هو مكره تدري ال أسير عن تأخذ فكيف األهلية فاقد واألسير أسير إنه ثم
  باطال تراه ما وأترك إمام سيد من الحق وخذ .. منهم األعذار إلتماس وكذلك .. بالعلماء الظن حسن جميعا علينا فالواجب

  مسمومة العلماء لحوم ... الرجاء والرجاء
"أخيكم على الشيطان تعينوا ال "وأقول وأذكركم

   

#  3    
  

 PM 12:01 ,اليوم 

 الغريب001
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 25

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 

 بارك اهللا فيكم اخوتي االحبة
 

 انا اوافق االخ ابو عبد العزيز اليمني
النه كما هو معلوم االسير اهليته مسلوبة ولذلك اليؤخذ على 

االقل بكل أقواله الننا بحق الندري مايجري في كواليس السجون 
بأخص اذا كانت لسجون طواغيت العرب فهي اقبح سجون بل ال 

 اكون مبالغا اذا قلت انها اشد من جوانتنامو
 فاهللا المستعان وعليه التكالن وهو حسيبنا
 فاسألو الخيكم الثبات وأعينوه بالدعاء

فهو على االقل ليس كمن باعو المجاهدين والدعاة الصادقين 
 بأبخس االثمان واهللا المستعان

 
في أمان اهللا
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#  4    
  

 PM 12:43 ,اليوم 

  أيمن
شامخ محرض

 
المشاركات: 

 78

 بإرادته كتبه التراجعات هذه فى ماكتبه كل أن و السجن فى والدى نزور نحن له اإلبن قال و إمام سيد ابن من إتصاال تلقى أنه السباعى هانى الدكتور قال
 =============

 
 جميع من أرجو

 إمام سيد تراجعات على الرد فى السباعى هانى الدكتور أشرطة إلى الرجوع اإلخوة
خيرا اهللا جزاكم و

__________________ 
اللهم اجعلني من عبادك الموحدين المخلصين الصالحين المجاهدين في سبيلك_اللهم فك أسر خالد شيخ محمد ورمزي 

بن الشيبة وبقية اإلخوة معهم آمين 

   

#  5    
  

 PM 02:01 ,اليوم 

 ابومهاجر
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 356

  خيرا اهللا جزاك ايمن اخ يا
  فضل الدكتور حالة مع تتحقق لم جدا محكمة بضوابط اال االسر قبل لكالمه الشرعى الحكم نقل تمنع والتى به الخاصة االهلية بفقد العلم اهل فحكم اسيرا الرجل مادام اخى يا لكن

  خير على ونحسبه فاضل رجل السباعى هانى والدكتور التمهل وبرجاء
هاهنا كالمه يقبل ان ذلك معنى ليس لكن

   

#  6    
  

 PM 02:17 ,اليوم 

 مسلم لألبد
 

شامخ محرض

 

المشاركات: 
 42
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أخ أيمن بارك اهللا فيك .... فالشيخ أبو محمد المقدسي حفظه اهللا قد اطلع على هذه المراجعات وخلص الى 

 النتائج التالية :
 

 فقد قال : أن هذا الترشيد على ثالثة أقسام 
 منه ما يعلم يقينا أنه من كالم الشيخ لمعرفة المقدسي القريبة منه وهو الترشيد العلمي المنضبط للجهاد األول:

 وهو قديم تراه في الجامع مبثوثا وكذلك في العمدة
 وهناك قطعا مفترى على الشيخ ال يتناسب مع علمه وتأصيالته في كتاباته والكالم في هذا القسم يطول والثاني :

على الكتاب فقد خرج من خاللهم دس مباحث أمن الدولة عليه أمثلة ال تخفى على صغار طلبة العلم وهو قطعا من 
 وال شك أنهم قد عبثوا فيه فزادوا وأنقصوا

 أشياء من الخصومة مع القاعدة ربما تكون قد صدرت من الشيخ لورود شبيهاتها في مقدمة الجامع وإن الثالث:
كان بعضها مبالغ فيه ال يليق بأدب الشيخ فاهللا أعلم بها

   

#  7    
  

 PM 02:47 ,اليوم 

  أيمن
شامخ محرض

 
المشاركات: 

 78

 تامة قناعة عن والده تراجعات أن و جدا جيدة معاملة يعاملونه أنهم و السجن فى إمام سيد والده يزور أنه له قال و هاتفيا كلمه إمام سيد ابن أن السباعى هانى الدكتور ذكر
  إمام سيد والده من

 ======================
 الشرائط لهذه استمعوا
 الصوتي الرد2/ 

  )شرائط عشر ( الترشيد وثيقة على السباعي هاني الشيخ ردود
http://www.almaqreze.net/sermon/soun...alk_Ansar.ht

__________________ 
اللهم اجعلني من عبادك الموحدين المخلصين الصالحين المجاهدين في سبيلك_اللهم فك أسر خالد شيخ محمد ورمزي 

بن الشيبة وبقية اإلخوة معهم آمين 
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 PM 06:39 ,اليوم 
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 ابومهاجر
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 356

  اسير الرجل ايمن اخى لك اخيرة كلمة
  المصرى الدولة امن سجون فى اسير معنى الحبيب اخى افهم

  المقال كتابة اعد ثم
)راجعون اليه وانا هللا وانا الخيرة فلكم واال بادب يتم اعتقال اى ورجاء المتبادل للتهديد صغيرة ابتسامة (وبى بهم يعلم اهللا فهؤالء الثبات اهللا السال وانى

   

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
اللهم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:
  

 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  

 
 

تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعتستطيع
 كتابة ردودتستطيع
 إرفاق ملفاتتستطيع
 تعديل مشاركاتكتستطيع

متاحة أكواد المنتدى
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 
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 .

 

 األعلى - األرشيف - منتديات شبكة شموخ اإلسالم - االتصال بنا  

 
الرحيم الرحمن اهللا بسم

  التنظيمي االنتماء حيث من مؤسسة أو حزب أو تنظيم ألي تابعة غير مستقلة شبكة اإلسالم شموخ شبكة أن علمكم نحيط أن نحب
  وخلقا وعمال علما المنصورة الطائفة نهج انتهجوا ممن وغربا شرقا الموحدين إلخواننا هو والمطلق التام ووالئنا انتمائنا بل
النشر قبل للرقابة تخضع ال المواضيع أن إذ الشبكة توجه عن بالضرورة تعبر ال األعضاء طرف من المنشورة المواضيع أن كما

نسعى إلقرار أعينكم / شبكة شموخ اإلسالم
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