
  #1  

  #2  

  #3  

 

)ةيمالسإلا ةمألا اياضق ( ثدحلا ىدتنم > ::: ةماعلا تايدتنملا ::: > ةيمالسإلا ةجولفلا تايدتنم 
ضايرلا يف امابوأ ةايح ىلع فواخم 

؟تانايبلا ظفحوضعلا مسا

رورملا ةملك

ميوقتلاتاـــميلعتلا

 عوضوملا ضرع عاونا عوضوملا تاودأ 

ىضم موي ذنم 

 ريشبلا فسوي وبا
دھتجم وضع

 
561 :تاكراشملا

ضايرلا يف امابوأ ةايح ىلع فواخم 

ضايرلا يف امابوأ ةايح ىلع فواخم
ةمصاعلل هترايز ءانثأ امابوأ كاراب يكيرمألا سيئرلا ةايح ىلع مھفواخم نيبقارم نع جراخلا يف ةيدوعسلا ةضراعملا نم ةبرقم رداصم تلقن
. ضايرلا يف ةمكاحلا ةلئاعلا ىلع يبعشلا طخسلا ةدايزو ةدعاقلا ميظنت ءاضعأ راشتنا ببسب كلذو لبقملا عوبسألا ضايرلا ةيدوعسلا
ةرايزل نوبتري نيذلا نيينمألا نيلوؤسملا قلق نم نييضاملا نيمويلا ةيدوعسلا قرش بناجأ لقت تناك ةلفاح ىلع رانلا قالطإ ةيلمع تداز دقو
.نآلا ىتح موجھلا يذفنم ىلع ضبقلا نلعت مل تاطلسلا نأو ةصاخ ضايرلل امابوأ
اضرلا نيعب رظني ال بعشلا نم مظعألا داوسلا نأ ةصاخ ةيمسرلا طاسوألا دوست فوخلاو كابرإلا نم ةلاح نإ يدوعسلا نمألاب ريبك طباض لاقو
عراشلا لوط ىلع اھعم نيفطاعتملاو ةدعاقلا يديؤم راشتناو ليئارسإل ةديؤملا نطنشاو فقاوم و قارعلل يكيرمألا وزغلا ببسب ةرايزلا هذھل
. ناريإل ةيكيرمألا تاديدھتلاو يدوعسلا
ةيقرشلا ةقطنملاب ةيماوعلا ةنيدم يف اھبلغأ زكرتي و ةكلمملا ميلاقأب ةقرفتم يدوعسلا سيلوبلاو نمألا تاوق نأ ريبكلا ينمألا لوؤسملا حضوأو
تضرعت يتلا زاجحلاب ةيبرغلا قطانملا يف نمألا تاوق نم ريبك ددع زكرمتي امك ، ةكلمملا ىلع لاصفنالل اھتاعلطتب ةفورعملاو يعيشلا زكرمتلا تاذ
. امابوأ كاراب يكيرمألا سيئرلا دض مھتامجھ ذيفنتب ةدعاقلا ميظنت يبستنمل ةصرفلا يطعي دق امم يضاملا عوبسألا صيعلا لازلزل
ضايرلا اھنيب ةيدوعسلا ندملا ىربك يف ةيموكح تارقم مجاھو بناجأ اھنطقي ةينكس تاعمجم ىلع تامجھ ةدع ذفن دق ةدعاقلا ميظنت نأ مولعمو
.ىحرجلاو ىلتقلا نم تائملا اھتيحض حار

" زجاو" عقوم نع القن
http://www.wagez.com

ىضم موي ذنم 

 رجاھملا ىنثملا وبأ
دھتجم وضع

 
798 :تاكراشملا

.. امابوأ رجافلا اذھ سأر نم ةريزجلا يدھاجم نكمي نأ هللا لأسن

.. امابوأو شوب دابع اي مكنيبو اننيب مايألاف لولس لآ اربص

ىضم موي ذنم 
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 ةدعاقلا قشاع
قلأتم وضع

 
نيكرشملا قانعأ برض ثيح :ةلودلا
1,207 :تاكراشملا

رفاكلا مرجملا اذھل هريخألا ةرايزلا ةذھ نوكت نأ لجو زع يلوملا لأسن
نيصلخملا نيدھاجملا يديأ يلع هتياھن لعجي نأو

ىضم موي ذنم 

 ربخلا نع ثحاب
دھتجم وضع

 
744 :تاكراشملا

ةريزجلا يف ميظنتلا دوسأ دي ىلع هتمتاخ لعجا مھللا

تاعاس 15 ذنم 

 لوسرلا بحم
دھتجم وضع

 
477 :تاكراشملا

ربكا هللا

تاعاس 13 ذنم 

 2ةداھشلا قشاع
ديدج وضع

 
2 :تاكراشملا

مكحلا يف ةدرلا نيطالس و كولم ماد ام ئيش هسمي نلو ءاش امك بھذيو امابوأ يتأي

تاعاس 10 ذنم 

JEHAD502 
دھتجم وضع

 
953 :تاكراشملا

ضرألا يف نيدھاجملا كدابعل نكم مھللا

تاعاس 9 ذنم 

 ىدنك دسأ
وضع

 
92 :تاكراشملا

نيمرحلا دالب رارحأ امأ ،هيواشرو هتادعاسم نم نوعفتنملا هديبع هب بحريسف ،ةيدوعسلل امابوأ ءاج اذإ
. همئارجو هتسايسو هنوضفريف
: ا همحر مرحم دمحأ لوقي

هئادعأ نمّ لتحملا ىري ال نم ةوادع دالبلا ءانبأ دشأو
هئارشو هعيب نع ا ىأني دھاجمك هدالب عيبي نمفأ
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ةطحم نيمرحلا دالب اولعج نيذلا ،اھودسفمو اھقارسو اھودالج هب بحريسف ةيدوعسلل امابوأ ءاج اذإ
بيذعت

هب بحريس.م السإلا ىلع اكيرمأ برح يف ةيلود
ةيدوعسلا ءانبج هب بحريسو ،ةليذرلا ورشانو،،بيذعتلا ةينابز

يرھاوظلا نميأ خيشلا مالك نم فطتقم
ريسي فرصتب

تاعاس 7 ذنم 

 رجاھملا ىنثملا وبأ
دھتجم وضع

 
798 :تاكراشملا

:سابتقا

 ةدعاقلا قشاع ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
رفاكلا مرجملا اذھل هريخألا ةرايزلا ةذھ نوكت نأ لجو زع يلوملا لأسن
نيصلخملا نيدھاجملا يديأ يلع هتياھن لعجي نأو

نيمآ مھللا
.. نيمآ مھللا

تاعاس 5 ذنم 

 دادغب امس
وضع

 
75 :تاكراشملا

نيملاعلا براي نيمآ هرصاني نم لكو هعم نمو امابوأ كلھأ ماركإلاو لالجلا اذاي تنأ الإ هلإال كناحبس

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «

ةكراشملا تاميلعت

ةديدج عيضاوم ةفاضإ عيطتست ال
عيضاوملا ىلع درلا عيطتست ال
تافلم قافرإ عيطتست ال
كتاكراشم ليدعت عيطتست ال
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