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ةمألا اياضق ىدتنم > ةماعلا تايدتنملا مسق > مالسإلا خومش ةكبش تايدتنم 

....باطخ مظعأ امابوأ باطخ : ينرقلا ضئاع 

هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
AM 04:19 ةعاسلا 2009-04-10 :تناك كل ةرايز رخآ

.0 يلامجإلا ,0 ءورقم ريغ :ةصاخلا لئاسرلا

جورخلا ليجست ةعيرس طباور ثحبلاةديدج تاكراشملاميوقتلاءاضعألا ةمئاقتاميلعتلامكحتلا ةحول

>3123 نم 1 ةحفصلا

  :مييقتلا عوضوملا يف ثحبإ عوضوملا تاودأ  ةءورقم ريغ ةكراشم لوأ ضرع 

تاعاس 3 ذنم 

 ةفالخلا دادغب
طيشن خماش

 
288 :تاكراشملا

....باطخ مظعأ امابوأ باطخ : ينرقلا ضئاع 

ميجرلا ناطيشلا نم اب ذوعأ
مــــــــــــــــيحرلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

راــــــــــــــــــــــھقلا يوقلا  دــمحلا مث  دمحلا
تـــيغاوطلا رمدمو ةرساكألا كلھمو ةربابجلا مصاق
دــــــــــيدشلا شطبلا وذ مقتنملا ميكحلا كلملا كلام
ةـــــــــــــــــــــــــــــمحلملا يبن ىلع مھللا يلصو
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كوـــــــــــــــــــحضلا حاـــــــــــــــــــــــــــــــبذلا
فــــــــــيسلاب ثوعبملا نيدھاجملاو ةباحصلا دئاق
روشنلا موي ىلإ هتنسب راس نمو هبحصو هلآ ىلعو

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
دــــــــــــــــــــعب و

يليام نودحوملا نوملسملا اھيأ مكيلإ

http://www.sabq.org/?action=shownews&news=7564
يكيرمأ سيئرل باطخ مظعأ امابوأ باطخ : ينرقلا

ينرقلا ضئاع
:ضايرلا )قبس( يدشرملا رصان

يبرغ وأ يكيرمأ سيئر نم هعمس باطخ مظعأ وھ ، مويلا رھظ ةرھاقلا ةعماج يف هاقلأ يذلا امابوا كاراب يكيرمألا سيئرلا باطخ نأ ينرقلا ضئاع روتكدلا ربتعا
.قالطإلا ىلع

مالسلا( ةيمالسإلا ةيحتلاب هباطخ ءدب لعلو ، ةيمالسإلا اياضقلا نم يكيرمألا فقوملاب قلعتي اميف ةرشبملا تارشؤملا نم ريثكلا لمح امابوأ باطخ نإ ينرقلا لاقو
. )مالسلا مكيلعو( امابوأل لوقن الإ همامأ كلمنال ، ريخ لأف )مكيلع
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مد ردھو ةدرو رفك يف كشي نم كانھ لھف
؟؟؟ هللا هلتاق صخشلا اذھ
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تاعاس 3 ذنم 

 بيرغلا مصاعوبا
زيمم خماش

 
1,409 :تاكراشملا

ريفكتلاو ةدرلا فاصواب هيمر يف عرستت ال نا يخا كحصنا نكل هرما ناب ينرقلا ضئاعف ريفكتلا يف عراست ال نكل ميركلا يخا كيف هللا كراب

  

تاعاس 3 ذنم 

 ةفالخلا دادغب
طيشن خماش

 
288 :تاكراشملا

:سابتقا

 بيرغلا مصاعوبا ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
يف عرستت ال نا يخا كحصنا نكل هرما ناب ينرقلا ضئاعف ريفكتلا يف عراست ال نكل ميركلا يخا كيف هللا كراب
ريفكتلاو ةدرلا فاصواب هيمر

همد رادھإو هريفكتب يخأ كحصنا انأو

ةلالدلا يعطق ثوبثلا يعطق يعرشلا ليلدلابو

لاحلا عقاوو ةمألا فلس مھفو ةنسلاو ةباتكلا نم
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باتتسي الو ةدر هلتق بوجوو هرفك ليصأتل دعتسم انأو

  

تاعاس 3 ذنم 

 هناجد وبأ
ديدج خماش

 
1 :تاكراشملا

ليكولا معنو هللا انبسح

  

تاعاس 3 ذنم 

abo hanan 
ضرحم خماش

 
32 :تاكراشملا

ميظعلا ىلعلا اب الا ةوق الو الوحال
ليكولا معنو هللا انبسح

  

تاعاس 3 ذنم 

 ةريغملا
طيشن خماش

 
327 :تاكراشملا

تعنص ام تعنص دق و لھأب كلذل تسل هللا ودع يأ سلجا هل لوقن نأ انارحأ امف
.
.
.

. دوقع ذنم بئاصملا انيلع نورركي نولذخملا و نوقفانملاف
ددجملا مامألا تاھيجوت نم

__________________
ليقتسن ال و ليقن ال

  

تاعاس 3 ذنم 

 يبرع دسأ
ضرحم خماش

 
86 :تاكراشملا

اشيشح تناك ىحللا تيل الأ
انيملسملا لويخ اھفلعنف

  

تاعاس 3 ذنم 
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 بيرغلا مصاعوبا
زيمم خماش

 
1,409 :تاكراشملا

:سابتقا

 ةفالخلا دادغب ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا

همد رادھإو هريفكتب يخأ كحصنا انأو

ةلالدلا يعطق ثوبثلا يعطق يعرشلا ليلدلابو

لاحلا عقاوو ةمألا فلس مھفو ةنسلاو ةباتكلا نم

باتتسي الو ةدر هلتق بوجوو هرفك ليصأتل دعتسم انأو

عرستت ال يخا اي

  

تاعاس 3 ذنم 

 هريزجلا دسا
طيشن خماش

 
185 :تاكراشملا

هنورفكت ال ناوخااي

هطلس ملاع طقف وھ

  

تاعاس 3 ذنم 

 مالسإ رصان
طيشن خماش

 
104 :تاكراشملا

ليكولا معنو هللا انبسح

  

>3123 نم 1 ةحفصلا

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «

ةماسأ عياش نمو ةماسأ دنجو ةماسأ ظفحا مھللا

:ةلاسرلا
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ةماسأ عياش نمو ةماسأ دنجو ةماسأ ظفحا مھللا

تارايخ

؟درلا يف ةكراشملا سابتقإ

روطتملا عضولل لاقتنإلا عيرسلا درلا فضا

ةكراشملا تاميلعت

عيضاوم ةباتك عيطتست
دودر ةباتك عيطتست
تافلم قافرإ عيطتست
كتاكراشم ليدعت عيطتست

ةحاتم ىدتنملا داوكأ
ةحاتم تاماستبالا
ةحاتم ]IMG[ دوك
ةلطعم HTML دوك

ىلإ عيرسلا لاقتنالا
بھذا

.PM 09:14 نآلا ةعاسلا .GMT +4 تيقوتب تاقوألا عيمج

ىلعألا - فيشرألا - مالسإلا خومش ةكبش تايدتنم - انب لاصتالا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
يميظنتلا ءامتنالا ثيح نم ةسسؤم وأ بزح وأ ميظنت يأل ةعبات ريغ ةلقتسم ةكبش مالسإلا خومش ةكبش نأ مكملع طيحن نأ بحن

اقلخو المعو املع ةروصنملا ةفئاطلا جھن اوجھتنا نمم ابرغو اقرش نيدحوملا انناوخإل وھ قلطملاو ماتلا انئالوو انئامتنا لب
رشنلا لبق ةباقرلل عضخت ال عيضاوملا نأ ذإ ةكبشلا هجوت نع ةرورضلاب ربعت ال ءاضعألا فرط نم ةروشنملا عيضاوملا نأ امك

مكنيعأ رارقإل ىعسن / مالسإلا خومش ةكبش
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