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الرسائل         
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 التقويم قائمة األعضاء جلس العلميشروط الم  لوحة التحكم
 

  المعاصرة مجلس القضايا الفكرية  <المجالس  <المجلس العلمي   
  والبراء ( : رسالة جديرة بالنشر المعاصر من قضايا الوالء موقف االتجاه العقلي اإلسالمي )

 

  روابط سريعة  البحث الجديدة المشاركات التعليمات
 

 البحث في المنتدى

 

اذهب
 

  عرض المشاركات  عرض المواضيع

  المتقدم البحث

 روابط سريعة

 اليوم مشاركات

 المنتديات مقروءة اجعل جميع

 عرض قائمة األصدقاء

 لوحة تحكم العضو

  تعديل التوقيع

 الشخصي تعديل الملف

 الخيارات تعديل

 المتنوعات

  الرسائل الخاصة

 بها المواضيع المشترك

 ملفي الشخصي

 اآلن الحاضرون

 ...الذهاب إلى الصفحة

 
 

 

 

 

 كلمة المرور نسيت

 

طلب كود تفعيل 

  العضوية

 العضوية تفعيل

 

 لوحة مفاتيح عربية

 

 فهرس المكتبة

 
    

 

 

  مجلس القضايا الفكرية المعاصرة  <المجالس  <العلمي المجلس   
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  جديرة بالنشر موقف االتجاه العقلي اإلسالمي المعاصر من قضايا الوالء والبراء ( : رسالة )

 
 

   

  الموضوع طرق مشاهدة  الموضوع إبحث في  أدوات الموضوع   

     1#   
30-11-2006, PM 06:36  

  سليمان اخلراشي

 عضو مؤسس
  

 Sep 2006 :اتريخ التسجيل

  434املشاركات: 

 65املواضيع: 

 369ردود: 
 

  املعاصر من قضااي الوالء والرباء ( : رسالة جديرة ابلنشر موقف االجتاه العقلي اإلسالمي )

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

شهادة  هذه الرسالة ُقدمت لقسم الثقافة اإلسالمية جبامعة امللك سعود لنيل
، وقد   -وفقها هللا  -مان البسام املاجستري ، من األستاذة مضاوي بنت سلي

يل شرف قراءهتا قبل تقدميها ، وهي مفيدة يف الرد على االجتاه العصراين  كان
الوالء والرباء ، وهي من مهمات القضااي اليت يدوكون فيها بوسائل  يف قضية

 . نشرها نفًعا ملن أراد الرد املؤصل عليهم إعالمهم ، فلعل يف

 : سهاوأنقل للقراء الكرام فهر 

 

  فهرس املوضوعات

 

 الصفحة املوضوع

 1املقدمة 

 12املدخل: حتديد مصطلحات البحث 

 37التمهيد 

 38األول: الوالء والرباء يف الشرع  املبحث

 46 املبحث الثاين: الوالء والرباء يف العقل

 77املبحث الثالث: مفهوم الوالء والرباء عند أهل السنة واجلماعة 
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حنراف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر يف قضااي الوالء األول: بداية ا الفصل
 90وأسبابه  والرباء

قضااي  املبحث األول: بداية احنراف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر يف
 91الوالء والرباء وتطوراته 

اإلسالمي املعاصر يف قضااي  املبحث الثاين: أسباب احنراف االجتاه العقلي
 140الوالء والرباء 

 142الكتاب والسنة  عدم التسليم واالنقياد لنصوص -1

 145ضعف العناية ابلعلم الشرعي -2

 147يف العامل اإلسالمي  فساد كثري من احلكومات -3

 148 وقوعهم حتت ضغط اهلزمية النفسية أمام احلضارة الغربية -4

 152رغبتهم يف حتسني صورة اإلسالم املشوهة يف أذهان الغربيني  -5

 156تهم يف معاجلة األحداث الطائفية رغب -6

والرباء من قبل بعض املنتسبني  مقابلة الغلو يف تطبيق أحكام الوالء-7
 160لإلسالم 

 162االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر  الفصل الثاين: مكانة الوالء لدى

 167الدين عندهم  أوال: عقيدة الوالء والرباء ليست من أصول

 182 ة غري احملاربني من أصول اإلسالم وواجباتهاثنيًا: موادة ومواال

واملكان  اثلثًا: أحكام الوالء والرباء مأثورات اترخيية قابلة للتغيري بتغري الزمان
197 

 226رابعًا: قضااي الوالء والرباء من قبيل الفكر العام 

الوالء والرباء يكون على أساس الوطنية والقومية وليس على أساس  :خامساً 
 229الدين 

الثالث: موقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر من أهل الوالء ونقده  الفصل
252 

 254األول: موقفهم من الصحابة والتابعني رضي هللا عنهم أمجعني  املبحث

 257الصحابة: أواًل: الطعن يف عدالتهم  موقفهم من -أ

 271 اثنيا: سب الصحابة وانتقاصهم
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 285رضي هللا عنهم  اثلثًا: اخلوض فيما شجر بينهم

 307انتقص الصحابة رضي هللا عنهم  رابعًا: الوالء ملن

 313موقفهم من التابعني  -ب

 316موقفهم من العلماء واملصلحني  :املبحث الثاين

 320 أواًل: التقليل من شأهنم والزهد يف علمهم

 323اثنيًا: سوء األدب معهم والتطاول عليهم 

 328طلة هلم البا اثلثًا: اخرتاع األلقاب

 342رابعًا: التقول عليهم مبا مل يقولوا 

 352ابلتشدد والغلظة والعنف  خامسًا: اهتامهم

 357 سادسًا: اهتامهم إبمهال جوانب من الشريعة

 359سابعًا: نسبة البدع إىل بعضهم 

 362العلماء  اثمنًا: نصرة ومواالة أهل البدع على

ونقده  المي املعاصر من أهل الرباءالفصل الرابع: موقف االجتاه العقلي اإلس
413 

 414املبحث األول: موقفهم من عموم الكفار 

 415االعتقادي  املطلب األول: املوقف

 415أواًل: حمبتهم ومودهتم 

 425 اثنيًا: عدم احلكم بكفرهم

 437اثلثًا: اعتقادهم مساواة الكفار ابملسلمني 

 450الكتاب  رابعًا: تصحيح أداين أهل

 487حلكم للكفار ابلفوز ابجلنة والنجاة من النار خامسًا: ا

 499تعظيم الكفار ووصفهم أبعظم األلقاب  :سادساً 

 505كفره  سابعًا: الدعوة إىل إقرار الكافر على

 513املطلب الثاين: املوقف العملي 

 514املسلمني الوظائف العامة  أواًل: دعوهتم إىل تقليد غري

 532بالد املسلمني  واملعابد يف مجيعاثنيًا: تسويغهم بناء الكنائس 

 545 اثلثًا: جتويزهم دعوة الكفار إىل دينهم يف بالد املسلمني
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 رابعًا: دعوهتم إىل إلغاء مصطلح أهل الذمة وما يرتتب عليه من أحكام

552 

 576خامسًا: حتريفهم مفهوم اجلهاد يف اإلسالم 

 592األداين  سادسًا: دعوهتم إىل تقارب

 608م إىل حوار األداين سابعًا: دعوهت

 620حقوق املسلمني وحقوق الكافرين  اثمنًا: خلطهم وتلبيسهم بني

املعاصر من أهل األهواء  املبحث الثاين: موقف االجتاه العقلي اإلسالمي
 637والبدع 

 641 املطلب األول: املوقف االعتقادي

 642أواًل: حمبتهم ومودهتم 

 645اثنيًا: تعظيمهم 

 654وتبديعهم  ضليلهماثلثًا: عدم ت

 660 رابعًا: التلبيس أبهنم مشمولون بوصف أهل السنة واجلماعة

 668خامسًا: التشنيع على خمالفيهم 

 672عنها  سادسًا: تبين آراء املبتدعة والدفاع

 692املطلب الثاين: املوقف العملي 

 693 أواًل: إحياء تراث املبتدعة

 698 اثنيًا: جتويزهم التعبد مبذهب اإلمامية

 701بني أهل السنة وأهل البدع  اثلثًا: دعوهتم إىل التقارب

 720النبوي  رابعًا: موافقتهم املبتدعة يف االحتفال ابملولد

 الفصل اخلامس: مفاسد لوازم موقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر من

 727قضااي الوالء والرباء ووسائل مقاومته 

االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر  املبحث األول: مفاسد ولوازم موقف
728 

 728الدين  املفسدة األوىل: التحريف والتبديل يف أصول

 729املفسدة الثانية: إضعاف الثقة هبيمنة الدين اإلسالمي 

الثالثة: إسقاط القدوات الصاحلة لألمة وفصل حاضر األمة عن  املفسدة
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 729ماضيها 

 729 الرابعة: إبعاد األمة عن علمائها املفسدة

 730والرباء  املفسدة اخلامسة: إضعاف مفهوم الوالء

 731املفسدة السادسة: تفرق مجاعة املسلمني 

 731إضعاف متيز املسلمني واعتزازهم هبويتهم  :املفسدة السابعة

 732االهنزام يف األمة  املفسدة الثامنة: انتشار ثقافة

 733اإلسالمي  املفسدة التاسعة: انتشار الفساد واالحنراف يف اجملتمع

 733 املفسدة العاشرة: تسويغ الشرك العقدي والسياسي القانوين

 املفسدة احلادية عشرة: تشكيل اجملتمعات اإلسالمي تشكيالً يوافق اجملتمعات

 734الغربية 

 734املفسدة الثانية عشرة: إعانة العدو وتقويته 

ها عن معرفة عشرة: التلبيس على اجملتمعات الغربية وصد املفسدة الثالثة
 735اإلسالم الصحيح 

الرابعة عشرة: التسويغ والتعايش مع املذاهب العقدية والفكرية  املفسدة
 737 الباطلة

 739املفسدة اخلامسة: إلغاء عاملية اإلسالم 

موقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر يف  املبحث الثاين: وسائل مقاومة
 740قضااي الوالء والرباء 

 745يها أهم النتائج وف اخلامتة،

  الفهارس

 750فهرس األحاديث واآلاثر 

 757املرتجم هلم  فهرس األعالم

 765فهرس الفرق واملذاهب 

 767فهرس املراجع 

 808 فهرس املوضوعات

 

  يف اجمللس العلمي سليمان اخلراشي من مواضيع
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الشيخ حممد بن  قواعد مهمة ملن أراد نقاش املخالفني لدعوة ( 8 )
  -رمحه هللا -عبدالوهاب

 من مذكرات : القومي الكوييت د أمحد اخلطيب مقتطفات

اجلميل .. ( كتيب اندر للشيخ محود التوجيري رمحه هللا ، يرد فيه  الرد )
 الظاهري على

 'البدع موقف السلف من نشر، أو مساع شبهات أهل '

  (بدعة تعظيم غار حراء )

 

 
 سليمان الخراشي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى سليمان الخراشي

 البحث عن جميع مشاركات سليمان الخراشي

 األصدقاء قائمة أضف سليمان الخراشي إلى

     2#   
01-12-2006, AM 01:41  

    أشرف بن حممد

 Nov 2006 :اتريخ التسجيل

  1,123املشاركات: 

 101املواضيع: 

 1022ردود: 
 

 

 
 جزاكم هللا خريا

 ( االسالمي ُأشِكل عليَّ : ) االجتاه العقلي

  العقلي االسالمي

 ؟

 

  يف اجمللس العلمي أشرف بن حممد من مواضيع

 .(يتجاوزه حل مشكلة: )حمدودية صندوق الرسائل بعدد معنين ال

 لآلبُـِرين ؟« مناقب الشافعي»ما أخبار 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3029
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3029
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3029
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=8586
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6299
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6299
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=162
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=162
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3
http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&p=397
http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&p=397
http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&p=397
http://www.alukah.net/majles/member.php?u=2
http://www.alukah.net/majles/private.php?do=newpm&u=2
http://www.alukah.net/majles/search.php?do=finduser&u=2
http://www.alukah.net/majles/profile.php?do=addlist&userlist=buddy&u=2
http://www.alukah.net/majles/report.php?p=407
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=407&postcount=2
http://www.alukah.net/majles/member.php?u=36
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3073
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3073
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=8345


 ؟« كـاد»ما هي البحوث املنشورة حول: 

 [الشبكة البث احلي إلذاعة القران الكرمي من القاهرة ]على

  ...من َسبق الشيخ الفقيه ابن عثيمني إىل هذا القول

 
__________________ 

 الِوْرَد حىت َيعرَف الصََّدرا ال َيقَربُ  وأحَزُم النَّاِس َمْن لو ماَت ِمن ظَمأ  

 
 أشرف بن محمد

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى أشرف بن محمد

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أشرف بن محمد

 البحث عن جميع مشاركات أشرف بن محمد

 األصدقاء قائمة أضف أشرف بن محمد إلى

     3#   
01-12-2006, AM 11:17  

  سليمان اخلراشي

 عضو مؤسس
  

 Sep 2006 :اتريخ التسجيل

  434املشاركات: 

 65املواضيع: 

 369ردود: 
 

 

 
 .. جزاكم هللا خريًا

الفضالء أن األوىل أن ال يسمون ابلعقالنيني ؛ ألن عقوهلم قادهتم للضالل ، فهي  ذكر بعض
  . عقوال حممودة ليست

كالشيخ العقل والرومي  لكن الباحثة مشت على ما مشى عليه من قبلها يف أحباثهم الشهرية ؛
 ..والزهراين

وملخصه أهنم يقدمون العقل  . ((12 ديد مصطلحات البحثووضحت هذا يف )) املدخل: حت
 . على النقل

 .... العصراين واألوىل عندي أن يقال موقف االجتاه

 . ولعلي أنقل هذا للباحثة قبل طبع الرسالة
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  يف اجمللس العلمي سليمان اخلراشي من مواضيع

 'البدع موقف السلف من نشر، أو مساع شبهات أهل '

 (مهم لكاتبات الصحافة )!دكتورةلبنانية متحررةتكشف آخر أوراق دعاة التغريب

  !! (الكون كله كرامات غمارية .. ) الغماري يتصرف يف

 على التمهيد .. لألستاذ عمر األمحد اري يف تعليقهمن ضالالت عبدهللا الغم

  (ة للنافلة ) حبث خمتصرانتقال املصلي من املكان الذي صلى فيه الفريض سنية

 

 
 سليمان الخراشي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى سليمان الخراشي

 البحث عن جميع مشاركات سليمان الخراشي

 األصدقاء قائمة أضف سليمان الخراشي إلى

     4#   
06-12-2006, PM 08:56  

    الرايه

 Dec 2006 :اتريخ التسجيل

  226املشاركات: 

 30املواضيع: 

 196ردود: 
 

 

 
 جزاكم هللا خري

 

 خبيت الزهراين تكلم الدكتور علي بن

 مطبوعه -يف رسالته املاجستري 

 االحنرافات العقدية والعلمية

 اهلجري يف القرن الثالث عشر والرابع عشر

 وآاثرمها يف حياة األمة

 

 اجمللد الثاين

 بعدها وما 141صفحة 

 عن هذا املوضوع
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 ة متخصصة يف هذا املوضعلكن هذه الرسال

 طبعها ابنتظار

 

  اجمللس العلمي يف الرايه من مواضيع

 اخلثالنشرح د. سعد  -فقه النوزل 

 اجلديدة هتذيب سنن أيب داود ... البن القيم يف طبعته

 املسلمني أحباث و كتب حول حقيقة العصرانية واترخيها يف بالد

 اجلدميي نواف-نقد مقال قراءة يف الذِنهنية السلفيَّة 

 اخلثالن د.سعد بن تركي -أحكام زراعة الشعر وإزالته 

 

 
 الرايه

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى الرايه

 البحث عن جميع مشاركات الرايه

 األصدقاء أضف الرايه إلى قائمة

     5#   
22-01-2007, PM 04:10  

 alhamd315 
Banned 

  

 Jan 2007 :اتريخ التسجيل

  1املشاركات: 

 0املواضيع: 

 1ردود: 
 

 

 
 ..................بركاتة السالم عليكم و رمحة هللا و

 

 هللا خري هل لنا كيف حنصل علي هذة الرسالة........و جزاكم

 

 
alhamd315 

 الشخصي مشاهدة ملفه
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 alhamd315 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى

 alhamd315 البحث عن جميع مشاركات

 قائمة األصدقاء إلى alhamd315 أضف

     6#   
31-01-2007, PM 01:23  

    الفىت النجدي

 Jan 2007 :اتريخ التسجيل

  3املشاركات: 

 0املواضيع: 

 3ردود: 
 

 

 
التيار اجلديد ، فمنهم من يسميهم  خيتلف الناس يف حتديد املصطلح الذي ينبغي إطالقه على هذا

احلكم والتفسري على النص الشرعي ، وهو  بـ)العقالنيني( نظرًا لتقديس العقل ، وتقدميه يف
 ! عقول ضالة مصطلح لقي معارضة ابعتبار أن هذه العقول هي

 

ومرجحاً لألحكام ، وتقدم  وبعضهم مساهم بـ)العصرانيني( ابعتبار أهنم جيعلون العصر حاكم ،
 ! الشرعي على دالالت النص -واألصح احتياجات الناس فيه  -احتياجاته 

 

من املعارضة السابقة  وبعضهم يسميهم بـ)اإلسالم الليربايل( وهو مصطلح القي معارضة أكرب
وهي معارضة هلا وجه ،  ! بار اجتماع التناقض بني طريف املصطلحللمصطلحني أعاله ، ابعت

إبراهيم )مصري( ، وهي دراسة جيدة  وهناك دراسات هبذا األسم منها )اإلسالم الليربايل( ملربوك
  ! البنا( ، وغريه تتناول وجوه جديدة بدأت يف الربوز مثل )مجال

 

الشيخ جعفر إدريس ، وهو يف احلقيقة  ( مثلومن الباحثني من يدعو إىل تسميتهم بـ)أهل األهواء
 ! أهوائهم( ال عقوهلم وال عصرهم) تعبري دقيق هلؤالء ، الذين هم يف حقيقتهم قدموا

 

 
 الفتى النجدي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى الفتى النجدي

 البحث عن جميع مشاركات الفتى النجدي
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 قائمة األصدقاء أضف الفتى النجدي إلى

     7#   
31-01-2007, PM 05:11  

    وسى القرعاينم

 Jan 2007 :اتريخ التسجيل

  12املشاركات: 

 1املواضيع: 

 11ردود: 
 

 

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة الفىت النجدي

على ها التيار اجلديد ، فمنهم من يسميهم  خيتلف الناس يف حتديد املصطلح ايل ينبغي إطالقه
وتقدميه يف احلكم والتفسري على النص الشرعي ، وهو  بـ)العقالنيني( نظرا لتقديس العقل ،

 ! العقول هي عقول ضالة مصطلح لقي معارضة ابعتبار أن هه

حاكم ، ومرجحا لألحكام ، وتقدم  ر أهنم جيعلون العصروبعضهم مساهم بـ)العصرانيني( ابعتبا
 ! النص الشرعي على دالالت -واألصح احتياجات الناس فيه  -احتياجاته 

من املعارضة السابقة  وبعضهم يسميهم بـ)اإلسالم الليربايل( وهو مصطلح القي معارضة أكرب
وهي معارضة هلا وجه ،  ! للمصطلحني أعاله ، ابعتبار اجتماع التناقض بني طريف املصطلح

إبراهيم )مصري( ، وهي دراسة جيدة  وهناك دراسات هبا األسم منها )اإلسالم الليربايل( ملربوك
  ! البنا( ، وغريه تتناول وجوه جديدة بدأت يف الربوز مثل )مجال

جعفر إدريس ، وهو يف  ومن الباحثني من يدعو إىل تسميتهم بـ)أهل األهواء( مثل الشيخ
 ! أهوائهم( ال عقوهلم وال عصرهم) ة تعبري دقيق هلؤالء ، الني هم يف حقيقتهم قدموااحلقيق

 خريا على هذه الفوائد جزااك هللا

 كما أشكر شيخنا اخلراشي على إفادتنا هبذه الرسالة

 إن شاء هللا_على اقتناء الكتاب بعد انشر_ وحنرص

 بورك فيكم أمجعني

 

 
 رعانيموسى الق
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 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى موسى القرعاني

 البحث عن جميع مشاركات موسى القرعاني

 قائمة األصدقاء أضف موسى القرعاني إلى

     8#   
31-01-2007, PM 06:51  

    اجلندى

 Jan 2007 :اتريخ التسجيل

  30ات: املشارك

 5املواضيع: 

 25ردود: 
 

 

 
 سليمان جزاك هللا خريًا اي شيخ

 

  اجمللس العلمي يف اجلندى من مواضيع

 !..."لن أقبل هذا "اآلخر

  ..العلمانية أسلمة

 كيف نواجه العلمنة ؟

 واالحباث ىف الرد على االحلاد واملذاهب الفكرية جامع الكتب

  ...يتحدى احلجاب

 
__________________ 

 اجلامع للرد على النصارى

http://www.aljame.net/ib 

  : الفكرية ذاهبالتوحيد للرد على اإلحلاد وامل

 http://www.eltwhed.com/vb 

 
 الجندى

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى الجندى

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الجندى

 ن جميع مشاركات الجندىالبحث ع

 األصدقاء أضف الجندى إلى قائمة
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     9#   
05-02-2007, PM 06:53  

    أبومعاذ الناصري

 Feb 2007 :اتريخ التسجيل

  8املشاركات: 

 1املواضيع: 

 7ردود: 
 

 

 
  جزاكم هللا خريا

 

  يف اجمللس العلمي أبومعاذ الناصري من مواضيع

 ؟؟؟ مامصداقية هذا اخلرب عن الشيخ احلبيب

 

 
 أبومعاذ الناصري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى أبومعاذ الناصري

 البحث عن جميع مشاركات أبومعاذ الناصري

 إلى قائمة األصدقاء أضف أبومعاذ الناصري

     10#   
05-02-2007, PM 09:26  

    آل عامر

 Jan 2007 :اتريخ التسجيل

  1,452املشاركات: 

 185املواضيع: 

 1267ردود: 
 

 

 
 . جزاك هللا خريا شيخنا الكرمي

 

  اجمللس العلمي يف آل عامر من مواضيع

  ...شهب احلارقةال

  .طبقات ثالث الناس على
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 :"به قال الشيخ ابن عرفة يف حديث "أو ِعْلم  ينتفع

 حتقيق بقية مسند البزار

 ري من الصديق اجلاهلالعاقل خ إن العدو

 
__________________ 

  مل جيد أساسا اهنار العالمة األمني : العقيدة كاألساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن قال

 
 آل عامر

 صيالشخ مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى آل عامر

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى آل عامر

 البحث عن جميع مشاركات آل عامر

 األصدقاء أضف آل عامر إلى قائمة

     11#   
06-02-2007, PM 12:28  

    أبو مالكـ

 Jan 2007 :تسجيلاتريخ ال

  6املشاركات: 

 4املواضيع: 

 2ردود: 
 

 

 
اإلسالميني أكثر من اإلسالميني  أليس ابإلمجال فهناك من العقالنيني من ينافحون عن قضااي

 .أنفسهم

 

  يف اجمللس العلمي مالكـأبو  من مواضيع

 أووووف

 دواخل الكلمة نظرة يف

  !اَي ُدَعاَة التـَّْوِحيِد احَلقن 

 !!(التهدمي أمريكي صفوي.. شركة )حتت

 

 
 أبو مالكـ
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 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالكـ

البحث عن جميع مشاركات أبو 
 مالكـ

 قائمة األصدقاء أضف أبو مالكـ إلى

 
 

  « املوضوع التايل|  املوضوع السابق »
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  خيارات

  الرد؟ إقتباس املشاركة يف

اإلنتقال للوضع المتطوراضف الرد السريع
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 أدوات الموضوع

 عرض نسخة صالحة للطباعة

 إلى صديق أرسل هذا الموضوع

  الموضوع اشترك في هذا

 طرق مشاهدة الموضوع

 العادي العرض

 لمتطورا االنتقال إلى العرض

 الشجري االنتقال إلى العرض

 موضوعإبحث في ال

اذهب
 

 المتقدم البحث

  تعليمات المشاركة

 بة مواضيعكتا تستطيع

 كتابة ردود تستطيع

 إرفاق ملفات تستطيع

 تعديل مشاركاتك تستطيع
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  إىل االنتقال السريع
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 العربية --
 - األرشيف - االتصال بنا - األلوكة

  األعلى
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