
 

 
 

 منتدى االحتساب في السياسة الشرعية>  القسم العام>  منتديات شبكة الحسبة
انتخاب باراك اوباما كأول رئيس أسود للواليات المتحدة االمريكية  

حفظ البيانات؟اسم العضو

كلمة المرور

اجعل كافة األقسام مقروءةالتقويم

 
(خاص بمناقشة األمور السياسية وشئون المسلمين) منتدى االحتساب في السياسة الشرعية

 

 أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

 07:52 AM 05-11-2008, #  1 

 آل حكيم

عضو مستجد
  

Nov 2005 :تاريخ التسجيل
الجنس : ذكر 

المشاركات: 50 

 انتخاب باراك اوباما كأول رئيس أسود للواليات المتحدة االمريكية

أ الرئيس الجديد ّماكين أقر بالهزيمة وهن
 
 

واشنطن- وكاالت 
فاز المرشح الديموقراطي باراك اوباما باالنتخابات الرئاسية االمريكية ليصبح اول امريكي اسود يصل الي البيت االبيض, حسب ما 

أعلنت وسائل اإلعالم األمريكية األربعاء 5-11-2008. 
 

 منافسه الديمقراطي بالمنصب.  ًوأقر المرشح الجمهوري جون ماكين بالهزيمة في السباق إلى البيت األبيض، مهنئا
 

وسيلقي اوباما اول خطاب رئاسي بعد قليل في شيكاغو امام حشد من 65 الف شخص ينتظرون منذ ساعات في حديقة غرانت بارك 
لالحتفال بفوز مرشحهم. 

 
واعلنت التلفزيونات االمريكية ان اوباما حصل على الحد االدني المطلوب من اصوات  

 كبار الناخبين وهو 270 صوتا النتخابه رئيسا للواليات المتحدة.
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__________________ 

توقيع آل حكيم
ه من كتاب اهللا وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم اهللا َمِلَقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا:"ومتى ترك العالم ما ع

ا، يستحق العقوبة في الدنيا واآلخرة" الفتاوىًا كافرًورسوله كان مرتد

    

 08:08 AM 05-11-2008, #  2 

 ابو أحمد السلفي

عضو مستجد
  

Apr 2008 :تاريخ التسجيل
الجنس : ذكر 

المشاركات: 196 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
انتخاب هذا االسود للبيت االسود سيحسن صورة الروم الجدد امام العالم وصدق الفاروق عمر ان الروم اسرع افاقة 

 بعد المصيبة وهذا ماحصل مع انتخاب هذا االسود .

    

 08:22 AM 05-11-2008, #  3 

 آل حكيم

عضو مستجد
  

Nov 2005 :تاريخ التسجيل
الجنس : ذكر 

المشاركات: 50 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة ابو أحمد السلفي 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

انتخاب هذا االسود للبيت االسود سيحسن صورة الروم الجدد امام العالم وصدق الفاروق عمر ان الروم 
اسرع افاقة بعد المصيبة وهذا ماحصل مع انتخاب هذا االسود .

صدق الفاروق رضي اهللا عنه! 
 

األسهم العالمية تقفز درجات إلى أعلى!
 
 
 
 

__________________ 
توقيع آل حكيم

ه من كتاب اهللا وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم اهللا َمِلَقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا:"ومتى ترك العالم ما ع
ا، يستحق العقوبة في الدنيا واآلخرة" الفتاوىًا كافرًورسوله كان مرتد
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 08:38 AM 05-11-2008, #  4 

 آل حكيم

عضو مستجد
  

Nov 2005 :تاريخ التسجيل
الجنس : ذكر 

المشاركات: 50 

 تنظيم القاعدة يسير العالم بعد أمر اهللا!
 

 اليوم انتخبت أمريكا أوباما ألن تنظيم القاعدة يريد ذلك بعد إرادة اهللا!
 

وفي عام 2004 انتخبت أمريكا بوش ألن تنظيم القاعدة كان يريد ذلك بعد إرادة اهللا!
 
 
 
 

__________________ 
توقيع آل حكيم

ه من كتاب اهللا وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم اهللا َمِلَقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا:"ومتى ترك العالم ما ع
ا، يستحق العقوبة في الدنيا واآلخرة" الفتاوىًا كافرًورسوله كان مرتد

    

 08:44 AM 05-11-2008, #  5 

 ابو أحمد السلفي

عضو مستجد
  

Apr 2008 :تاريخ التسجيل
الجنس : ذكر 

المشاركات: 196 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة آل حكيم 
!اهللا أمر بعد العالم يسير القاعدة تنظيم

 
 

!اهللا إرادة بعد ذلك يريد القاعدة تنظيم ألن أوباما أمريكا انتخبت اليوم
 
 

!اهللا إرادة بعد ذلك يريد كان القاعدة تنظيم ألن بوش أمريكا انتخبت 2004 عام وفي

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
حسب مااراه ان انتخاب ماكين اكثر فائدة وخدمة للمسلمين من هذا العبد االسود فذاك نصراني 
 متعصب لليهود وهذا سيرفع اسهم الديمقراطية الراسمالية الغربية فى سكرات موتها االخيرة .
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 09:03 AM 05-11-2008, #  6 

 آبومصعب المجآهد

محتسب مشارك
  

Dec 2007 :تاريخ التسجيل
الجنس : ذكر 

المشاركات: 311 

سيزيد سوادا بحول اهللا وقوته من ضربات المجاهدين .. 
وسفيه من يقول بانه يجنح الى السلم .. 

لن ولم تسلم امريكا من ضربات المجاهدين وذلك ردا و انتقاما للدماء الطاهرة التي سفكت .. 
 ولن نتوقف عن دكها حتى تزول على هذه البسيطة هذا هو الحل مع امريكا ..

 
 
 
 

__________________ 
توقيع آبومصعب المجآهد

 ُ *** مهما استبد الظالم األفســدُمهما تمطى ليلنــا األســود
  *** ولوَّحـوا بالقــتل أو هــددواُمهما عتى األقزام واألعبـد

 ً ننشـــدً *** كال سنبقى دائمــاُعن نصرة اإلسالم هل نقعد
 ...ُبفجره ال بد أن يأتي الـغــد 

    

 09:05 AM 05-11-2008, #  7 

 منهج حياة

محتسب مشارك
  

Dec 2007 :تاريخ التسجيل
الجنس : ذكر 

المشاركات: 495 

هذه الجملة ألسد الجهاد 2 حفظه اهللا  
 

اقتباس:

 ومن يقول بأن فالن سيفوز فوصفه غير دقيق ، بل ليقل فالن هو المهزوم القادم ..

 فتأملوا .............
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 عبد اهللا الحربي

عضو محتسب
  

Apr 2008 :تاريخ التسجيل
الجنس : ذكر 

المشاركات: 1,941 

ƺوǋƈ ƦبƑم Ƒي ǏǆƴخرƗƟǄǁƐ ƚǋمن لƴǁƐ رǘǐǁƤ ƼƐă حǐƨرƐă مدحوƐƥă مƨǀوƐƥă
 
 
 
 

__________________ 
توقيع عبد اهللا الحربي

المنتدى ليس بعدد أعضائه ، ولكنه بترابطهم
    

 09:30 AM 05-11-2008, #  9 

 اموروزي المصري

عضو مستجد
  

May 2005 :تاريخ التسجيل
الجنس : ذكر 

المشاركات: 191 

الكفر ملة واحدة 
تفسير : 

 بوش-اوباما -ماكين انيل من بعض
 
 
 
 

__________________ 
توقيع اموروزي المصري

www.irhabeat.blogspot.com

    

 09:56 AM 05-11-2008, #  10 

 النصر لالسالم

محتسب مجتهد
  

Nov 2005 :تاريخ التسجيل
الجنس : ذكر 

المشاركات: 3,338 

 اوباما هو القفازات السوداء التي سيلبسها الكوبوي االمريكي لضرب المسلمين فال تفرحوا كثيرا
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elhajgamal 
عضو محتسب

  
Oct 2004 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 2,190 

أخوتي الكرام سالم اهللا عليكم هل ألنه كافر عدو لنا نبغضه في اهللا يجوز لنا أن نناديه باألسود بلون بشرته ؟ ألم يناهانا رسولنا الكريم 
 نقول سود اهللا وجهه بدال من أسود الوجه واهللا أعلم  ًعليه الصالة والسالم من ذلك ؟ فمثال

 اللهم عليك بأمريكا سواء أكان وأبواما أو غيره أمين

    

 10:17 AM 05-11-2008, #  12 

 أبو عطايا المقدسي

عضو محتسب
  

Dec 2007 :تاريخ التسجيل
الجنس : ذكر 

المشاركات: 1,923 

 أسال المولي ان يمكن الخواننا المجاهدين من ضرب راس الكفر امريكا ومن حالفها

    

 10:25 AM 05-11-2008, #  13 

 النصر لالسالم

محتسب مجتهد
  

Nov 2005 :تاريخ التسجيل
الجنس : ذكر 

المشاركات: 3,338 

اقتباس:

 elhajgamal المشاركة األصلية كتبت بواسطة 
أخوتي الكرام سالم اهللا عليكم هل ألنه كافر عدو لنا نبغضه في اهللا يجوز لنا أن نناديه باألسود بلون بشرته ؟ ألم يناهانا رسولنا الكريم 

  نقول سود اهللا وجهه بدال من أسود الوجه واهللا أعلم ًعليه الصالة والسالم من ذلك ؟ فمثال
اللهم عليك بأمريكا سواء أكان وأبواما أو غيره أمين

نقول اسود النه ليس ابيض و ال مكان للعنصرية عند المسلمين ،و قد أرشدنا إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : 
 و ال يقاس بلونه او } ، فالمرء يقاس بمقدار صالحه واستقامته على منهج اهللا  إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم{

 نسبه او جاهه اوغناه او فقره....
 فإذا نفخ وقد أخبرنا اهللا تعالى أن مصير كل هذه االعتبارات والمقاييس إلى التالشي يوم القيامة ، فمصير النسب {

} ، ومصير الجاه  وما يغني عنه ماله إذا تردى } ، ومصير الغنى {في الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون 
 } الخ.... هلك عني سلطانيهوالمنزلة {
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 آل حكيم

عضو مستجد
  

Nov 2005 :تاريخ التسجيل
الجنس : ذكر 

المشاركات: 50 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة ابو أحمد السلفي 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

حسب مااراه ان انتخاب ماكين اكثر فائدة وخدمة للمسلمين من هذا العبد االسود فذاك 
نصراني متعصب لليهود وهذا سيرفع اسهم الديمقراطية الراسمالية الغربية فى سكرات 

 موتها االخيرة .

 أخي ابو أحمد السلفي أنا كنت مثلك أعتقد أن تنظيم القاعدة يرغب بانتخاب ممثل الحزب الجمهوري ماكين!
 

 ولكن سكوت التنظيم إلى أن تم انتخاب أوباما ليس له إال تفسير واحد!
 

 وهو أن التنظيم أنتقل إلى خطوة تالية بعد نجاح خططه السابقة مع الحزب الجمهوري المتوحش الغبي!
 

والخطة الجديدة تقتضي جهد أضخم من التنظيم ونحن خلفه فالحزب الديمقراطي سياسي وذكي!
 
 
 
 

__________________ 
توقيع آل حكيم

ه من كتاب اهللا وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم اهللا َمِلَقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا:"ومتى ترك العالم ما ع
ا، يستحق العقوبة في الدنيا واآلخرة" الفتاوىًا كافرًورسوله كان مرتد
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أدوات الموضوع

مشاهدة صفحة طباعة الموضوع 

أرسل هذا الموضوع إلى صديق 

 
تعليمات المشاركة 

 إضافة مواضيع جديدةال تستطيع
 الرد على المواضيعال تستطيع
 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكال تستطيع

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات

[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع 

 
 
 

جميع األوقات بتوقيت جرينتش. الوقت اآلن هو 
 

 األعلى - األرشيف - منتديات شبكة الحسبة - االتصال بنا  

 

ة ، وأن *تنبيه هام تعلن إدارة شبكة الحسبة للجميع أنها شبكة دعوية حسبوية مستقلة تعنى بشئون العالم اإلسالمي وال تنتمي ألي تنظيم أو حزب أو مؤسس
جميع المقاالت المنشورة في منتدياتها ال تخضع للرقابة قبل النشر وال تعبر بالضرورة عن رأي وتوجه إدارة الشبكة

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

 Disclaimers
The postings in the discussion forums do not undergo monitoring, and do not necessarily 

 reflect Alhesbah’s views 
Alhesbah claims no responsibility or liability to third party links or images contained within users’ posts 
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