
  

 

 منتدى قضايا األمة>  قسم المنتديات العامة>  منتديات شبكة شموخ اإلسالم 
العمل الجهادي العمالق لغزو الجامعات االمريكيه والبريطانية/حملة ال 100 الف  

السالم عليكم ورحمة اهللا  
آخر زيارة لك كانت: الساعة 

  
: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج روابط سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءالتعليماتلوحة التحكم

 

>12الصفحة 1 من 2

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

#  1    
  

 18-12-2008, 10:41 PM 

 حفيد الحسين
 

سفير شموخ اإلسالم

 

المشاركات: 
 10,261

 العمل الجهادي العمالق لغزو الجامعات االمريكيه والبريطانية/حملة ال 100 الف 

 العمل الجهادي العمالق لغزو الجامعات االمريكيه والبريطانية
 السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته 

بعون اهللا تعالى .. مجرد اقتراح وهو ان ندخل على الجامعات االمريكيه وناخذ االيميل 
البريد االلكتروني لالستاذه ونقوم بارسال صور قتلى االمريكان وافالم انتصارات المجاهدين 

 في دولة العراق االسالميه وافغانستان ...
 ولي عودة الكمال الموضوع والمناقشه

 حملة ال 100 الف 
في هذه المرحله سيكون ارسال اخبار الجهاد واندحار الصليبين الى 100 الف استاذ 

 جامعي وطالب وموظف ,,, الحصول على االيميل سهل جدا وبعدين اشرح الطريقه بعون اهللا تعالى
 

 شبكة شموخ االسالم 
حفيد الحسين 

__________________ 
ِ السباق من ناُجواد كلَّ وال َالمجد ماعدمنا واهللا
ِ بالطالق ُالمليحة بتلىُت كما ٍحظ ِبسوء ليناُابت ولكننا

*
ادناه الرابط على اضغط

 الجامع ألخبار المنتديات الجهادية التي تسير على نهج الطائفة المنصورة
.شموخ االسالم, الحسبه, الفلوجهالمنتديات التي تعمل االن : 

 عاطلة الباقيةالمنتديات
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#  2    
  

 18-12-2008, 11:03 PM 

 المودع
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 3

 فكرة رائعة ... 
 

 معظم الجامعات األمريكية تضع إيميالت األساتذة وطاقم العمل في مواقعها بصورة بارزة للطلبة ..
 

 مجبرون على تفقد رسائلهم باستمرار ..ًواألساتذة أيضا

   

#  3    
  

 18-12-2008, 11:13 PM 

 ابو الهمام األردني
  

المشاركات: 
 2,116

 فكرة أكثر من رائعة ............بارك اهللا فيكم ...........
 سأزودكم يا احباب ببرنامج يجمع جميع االيميالت للموقع المستهدف ...............

 ويثبت الموضوع بارك اهللا في سفير شموخ االسالم أخينا حفيد الحسين ..............
 
 

 اهللا أكبر............اهللا أكبر...........والعزة هللا ولرسوله وللذين آمنوا
( أبو الهمام األردني)

__________________ 

قال ابن قيم الجوزية  
 
 

( يا مخنث العزم، أين أنت، والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح ألجله نوح، 
ورمي في 

 
النار الخليل، واضطجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن 

 
بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاسى الضرب 

 
أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع 
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األذى محمد صلى اهللا عليه وسلم، وتزهى أنت باللهو واللعب) 

 
 

كتاب الفوائد البن قيم الجوزية 
 

   

#  4    
  

 18-12-2008, 11:20 PM 

  أبو أيمن
 

المشاركات: 
 3,022

 حياكم اهللا يا أحبة
 

 بارك اهللا فيك أخي الحبيب طرح جيد
 

 ال تنسوا أن تتخذوا جميع الوسائل األمنية بعد التوكل على اهللا
 

حفظكم اهللا

   

#  5    
  

 18-12-2008, 11:30 PM 

 حفيد الحسين
 

سفير شموخ اإلسالم

 

المشاركات: 
 10,261

للصليبين العلوج ... 
سنفضحكم ,, تعرفون لماذا ؟ , الن كل استاذ جامعي سوف يرسل االيميل الى العشرات , يعني لو 

ارسلنا الموضوع الى 100 الف استاذ , سوف يتم نشره الى مليون شخص 
 
 

, We will invade ur universities , we will send the news of mujaheddin and the films, movie , pics of 
ur killed soldiers in ISI Islamic State of Iraq and Afghan. Now our goal and target is to send the 

lecturers student &,tech of ur universities and Institutes ,and of course 100 thousand news to 
 they will FWD the email to many friends and beloved people , we are coming.

 Stay Tune with us 
 We will back after this break

 
__________________ 

ِ السباق من ناُجواد كلَّ وال َالمجد ماعدمنا واهللا
ِ بالطالق ُالمليحة بتلىُت كما ٍحظ ِبسوء ليناُابت ولكننا

*
ادناه الرابط على اضغط

 الجامع ألخبار المنتديات الجهادية التي تسير على نهج الطائفة المنصورة

http://www.shamikh.com/vb/showthread.php?t=29968

http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=151711
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=151711
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=151711
http://www.shamikh.com/vb/showpost.php?p=151714&postcount=4
http://www.shamikh.com/vb/report.php?p=151714
http://www.shamikh.com/vb/member.php?u=446
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=151714
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=151714
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=151714
http://www.shamikh.com/vb/showpost.php?p=151720&postcount=5
http://www.shamikh.com/vb/report.php?p=151720
http://www.shamikh.com/vb/member.php?u=124
http://www.shamikh.com/vb/showthread.php?t=26519


.شموخ االسالم, الحسبه, الفلوجهالمنتديات التي تعمل االن : 
 عاطلة الباقيةالمنتديات

   

#  6    
  

 18-12-2008, 11:35 PM 

 حفيد الحسين
 

سفير شموخ اإلسالم

 

المشاركات: 
 10,261

اخي الحبيب المودع , شيخنا الجليل ابو الهمام االردني, شيخنا الجليل ابو ايمن , رفع اهللا 
قدركم وجعلكم من ورثة جنة النعيم ...اللهم امين

__________________ 
ِ السباق من ناُجواد كلَّ وال َالمجد ماعدمنا واهللا
ِ بالطالق ُالمليحة بتلىُت كما ٍحظ ِبسوء ليناُابت ولكننا

*
ادناه الرابط على اضغط

 الجامع ألخبار المنتديات الجهادية التي تسير على نهج الطائفة المنصورة
.شموخ االسالم, الحسبه, الفلوجهالمنتديات التي تعمل االن : 

 عاطلة الباقيةالمنتديات

   

#  7    
  

 18-12-2008, 11:48 PM 

 المودع
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 3

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة ابو الهمام األردني 

 فكرة أكثر من رائعة ............بارك اهللا فيكم ...........
 سأزودكم يا احباب ببرنامج يجمع جميع االيميالت للموقع المستهدف ...............

 ويثبت الموضوع بارك اهللا في سفير شموخ االسالم أخينا حفيد الحسين ..............
 
 

 اهللا أكبر............اهللا أكبر...........والعزة هللا ولرسوله وللذين آمنوا
( أبو الهمام األردني)

 رائع ....
 

 وأنا سأجمع لكم بإذن اهللا المئات من مواقع الجامعات ...
 

 على فكرة أمريكا بها حوالي 6000 جامعة وكلية ... 
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 بها حوالي 140 ألف طالب وأصغرها بعض مئات من الطلبة ..ًأكبرها حجما

   

#  8    
  

 18-12-2008, 11:55 PM 

 ابوزرعة األزدي
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 13

اهللا اكبر 
 نريد ان نشارك في هذا العمل االعالمي الجهادي ماهو كيف العمل ياخي بارك اهللا فيك

المطلوب مني ياحبابي اسأل ان ينصرنا عليهم فوق ارضه وتحت سمائه

   

#  9    
  

 AM 12:14 ,يوم أمس 

 ابو خطاب المقدسي
 

شامخ محرض

 

المشاركات: 
 68

 بارك اهللا فيك حفيد الحسين واهللا فكرة رائعة اهللا يجزيك الخير عليها وجمعنا في الفردوس االعلى قريبا وعاجال غير اجال 
 

 اللهم امين امين امين 
 

 واي شيئ بامر اهللا تعالى نحن مستعدين 
 

 اخوكم
 

ابو خطاب المقدسي

   

#  10    
  

 AM 12:23 ,يوم أمس 

 حفيد الحسين
 

سفير شموخ اإلسالم

 

المشاركات: 
 10,261
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رفع اهللا قدركم جميعا .... 
اول اريد قائمة باسماء الجامعات االمريكيه  

ثانيا : سوف نضع ايميالت االساتذه هنا وسوف تقوم االداره , وانتم والناس االخيار باختيار 
المواضيع التي يتم ارسالها .,.. يجب ان نكتب مسوده باالنكليزي نخاطب بها االستاذه باسلوب 
كما علمنا سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم ومن ثم شيخنا المجدد اسامه واميرنا البغدادي , 
في كيفية مخاطبة الغرب .... وطبعا بما انه ادارة شموخ تبنت الموضوع , معناها اطمنوا والحمد 

هللا ..... 
ماكتبت اعاله مجرد رأي شخصي .. وارجوا ان يتم نشر الخبر بالمنتديات

__________________ 
ِ السباق من ناُجواد كلَّ وال َالمجد ماعدمنا واهللا
ِ بالطالق ُالمليحة بتلىُت كما ٍحظ ِبسوء ليناُابت ولكننا

*
ادناه الرابط على اضغط

 الجامع ألخبار المنتديات الجهادية التي تسير على نهج الطائفة المنصورة
.شموخ االسالم, الحسبه, الفلوجهالمنتديات التي تعمل االن : 

 عاطلة الباقيةالمنتديات

   

>12الصفحة 1 من 2

 
 » 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؟
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تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعتستطيع
 كتابة ردودتستطيع
 إرفاق ملفاتتستطيع
 تعديل مشاركاتكتستطيع

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

االنتقال السريع إلى 

 
 
 

.
 

 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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