
  #1     

 

مالسإلا خومش ةكبش طباور

رفشملا طبارلا
https://www.shamikh.net/vb

www.shamikh.net/vb لوألا طبارلا
يناثلا طبارلا

www.shmo5alislam.net/vb
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ةمألا اياضق ىدتنم > ةماعلا تايدتنملا مسق > مالسإلا خومش ةكبش تايدتنم 

ةنانكلا ضرأ لھأ نم نيدحوملاب صاخ : امابوأ كاراب لتقل ةطخلا 

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

>212 نم 1 ةحفصلا

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

تاعاس 21 ذنم 

 ةفالخلا دادغب
طيشن خماش

 
288 :تاكراشملا

ةنانكلا ضرأ لھأ نم نيدحوملاب صاخ : امابوأ كاراب لتقل ةطخلا 

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

هتامرحو هللا نيد ىلع ةريغلا يوذ نيدحوملا نيملسملا ىلإ
نيدلا حالص داــفحأ ىلإ ناسحلا اھروحو نانجلا قاشع ىلإ
اونقيتو اونقيأ هللا دعوبو اوناكتسا امو اونھو ام نيذلا ىلإ

درشمو توــيبلا مداھ نينمآلا نيملسملا لتاق مورلا حافس اذھ
انرايد ىتأ دق نابشلاو بيشلاو ءاسنلاو لافطألا حابذ لئاوعلا
يــتسجوللاو يركسعلا همعد عورشم لامكتسإل هلجرو هليخب
سدقلا نإ لاق يذلا وھو بيبحلا انسدقل نيلتحملا ةنياھصلا ىلإ

ةيدبألا ليئارسإ ةمصاع

زيزعلا هباتك يف ميلعلا عيمسلا لاق

ْمُھاَْوأَمَو ْمِھْيَلَع ُْظلْغاَو َنيِقِفاَنُمْلاَو َراَّفُكْلا ِدِھاَج ُّيِبَّنلا اَھُّيَأ اَي {
73 :ةبوتلا ةروس } ُرـــــــيِصَمْلا َســــــــــْئِبَو ُمـــــــــــــــَّنَھَج

َنوــــــُقْلُت ءاَيِلَْوأ ْمُكَّوُدَعَو يِّوُدَع اوُذِخَّتَت اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَھُّيَأ اَي {
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1ةنحتمملا ةروس } ِّقَحْلا َنِّم مُكءاَج اَمِب اوُرَفَك ْدَقَو ِةَّدَوَمْلِاب مِھْيَِلإ

ٌرــــْيَخ ٌةَمْحَرَو ِّهللا َنِّم ٌةَرِفْغَمَل ْمُّتُم َْوأ ِّهللا ِليِبَس يِف ْمُتِْلتُق نـِئَلَو{
157 :نارمع لآ ةروس }َنوـــــــــــــــــــُعَمْجَي اـــــــــــــــــــــــَّمِّم

َةَّمِئَأ ْاُوِلتاَقَف ْمُكِنيِد يِف ْاوُنَعَطَو ْمِھِدْھَع ِدْعَب نِّم مُھَناَمْيَأ ْاوُثَكَّن ِنإَو{
12 :ةبوتلا ةروس }َنوــــــــــــُھَتنَي ْمُھَّلََعل ْمَُھل َناَمْيَأَ ال ْمُھَّنِإ ِرْفُكْلا

ةروس } َنــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِنِمْؤُّم ٍمْوَق َروُدُص ِفْشَيَو ْمِھْيَلَع ْمُكْرُصنَيَو ْمِھِزْخُيَو ْمُكيِدَْيِأبُ ّهللا ُمُھْبِّذَعُي ْمُھُوِلتاَق {
14 :ةبوتلا

هللا لوــــسر نإ : لاق هنع هللا يضر ةريرھ يبأ نع

لاــــــــــــــــــق مـــــــــــــلسو هـــــــــــيلع هللا ىلص
ملسم هاور . ) ادبأ رانلا يف هلتاقو رفاك عمتجي ال (

َِّهللا َدـــــْنِع ِديِھَّشِلل : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ثيدحلا يف ءاج
ِةــــــَّنَجْلا ْنِمُ هَدَعْقَم ىَرَيَو ، ٍةَعْفَد ِلََّوأ يِف ُهَل ُرَفْغُي : ٍلاَصِخ ُّتِس
ىَلَع ُعَضوُيَو ، ِرَبَْكألا ِعَزَفْلا ْنِم ُنَمْأَيَو ، ِرْبَقْلا ِباَذَع ْنِم ُراَجُيَو
ُجَّوَزُيَو ، اَھيِف اَمَو اَيْنُّدلا ْنِم ٌرْيَخ اَھْنِم ُةَتُوقاَيْلا ِراَقَوْلا ُجاَت ِهِسْأَر
ْنِم َنيِعْبَس يِف ُعَّفَشُيَو ، ِنيِعْلا ِروُحْلا ْنِم ًةَجْوَز َنيِعْبَسَو ِنــْيَتَنْثا
هــــــــــــــــــــــــــجام نباو يذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور . ِهِبِراََقأ

. ينابلألا هححصو

رفغُي : ًالاصِخ هللا دنع ديھشلل نإ : روصنم نب ديعس ةياور يفو
ةــــــّلُح ىّلَحُيو ، ةنجلا نم هدعقم ىرَيو ، همد نم ةقفد لوأ ىف
رــبقلا باذع نم راجيو ، نـــــــيعلا روحلا نم جوزيو ، ناميإلا
هتوقايلا راقولا جات هسأر ىلع عضويو ، ربكألا عزفلا نم نمأيو
نم هجوز نيعبسو نيتنثا جوزيو ، اھيف امو ايندلا نم ريخ هنم

. هبراقأ نم اناسنإ نيعبس ىف عفشيو ، نيعلا روحلا

يضر يراصنألا هللا دبع نب رباج نع هجام نباو يذمرتلا ىور
يلاــم رباج اي : هل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ امھنع هللا
كرــــــــتو يبأ دھشتسا هللا لوسر اي : تلق : لاق ؟ ارسكنم كارأ
ىلب : لاـــق ؟ كابأ هب هللا يقل امب كرشبأ الفأ : لاق .ً انْيَدو الايع
باـــــــــجح ءارو نِم َّالإ طق ادحأ هللا مّلك ام : لاق . هللا لوسر اي
بر اي : لاق . كِطُعأ ّيلع ّنَمَت يدبع اي : لاقف ، احافِك كابأ مَّلَكو
يـــــــِّنِم قبس هنإ : هناحبس برلا لاقف ! ةيناث كيف لتُقأف ينييحت
: لاــــــــق . يئارو نم غلبأف بر اي : لاق . نوعجري ال اھيلإ مھنأ
اــًتاَوْمَأِ َّهللا ِليِبَس يِف اُوِلتُق َنيِذَّلا َّنَبَسْحَت الَو ( : ىلاعت هللا لزنأف
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. ) َنُوقَزْرُي ْمِھِّبَر َدْنِع ٌءاَيْحَأ ْلَب

مـــظعأف بونذلا ريثك ناك نم (( ةيميت نب مالسإلا خيش لاق
يف هللا ربخأ امك هبونذ رفغي لجو زع هللا نإف داھجلا هئاود
)) ] مكبونذ نم مكل رفغي [ ىلاعتو هــــــناحبس هلوقب هباتك

. 28/421 ىواتفلا عومجم

هتينابزب اقوطم انرايدب لح دق رصعلا لبھ وھاھ مالسإلا ةمأ ايف
نـــيرفاكلا قحمت ابرح اھولعشأ اران هراھن اوليحأ رصم ةنعارف
امابوأ حافسلا مرجملا مكنود مكتمأو مكيبنل اورصتنإ مھءايلوأو
سرحلاو ةرھاقلا ةعماج يف ررقملا هباطخ ةعاس هطيحم اورجف

مكنيد يف ةيندلا اوطعت ال يروھمجلا

ةنجلا مكلو رصعلا نوعرف اولتقأ

ادبأ اھيف نيدلاخ راھنألا اھتحت نم يرجت ندع تانج

دلخلا كلو لبھ لتقأ

امابوأ لتقل ةطخ لضفأ

فسانلا مازحلا
فسانلا مازحلا
فسانلا مازحلا

دحوم اي نمؤم اي
ميعنلا تانج يف كليل رطفأو ايندلا يف كراھن مص

ليلق لاجرلاو لجر يلوبمالسإ اي هللا كمحر
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فسانلا مازحلا عينصت

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 716x236.

http://ia310821.us.archive.org/3/ite...sson-28-hl.ram
http://www.adrive.com/public/1426c01...21a9f9db6.html

فسانلا مازحلا عينصت ةيفيك

http://www.megaupload.com/?d=4IWCDU2L
وآ

http://www.sendspace.com/file/ny8ie8
وا

http://www.megaupload.com/?d=1TLDE6ON

وآ
http://www.fileflyer.com/view/54OhUA7

مالسإلا خومش ةكبش تايدتنم - ةنانكلا ضرأ لھأ نم نيدحوملاب صاخ : امابوأ كاراب لتقل ةطخلا http://www.shmo5alislam.net/vb/showthread.php?t=39110

5 of 15 6/4/2009 1:11 PM



وآ
http://www.fileflyer.com/view/zgNbDBZ

NEMO-4.zip - 70,4 MB
http://www.zshare.net/download/nemo-4-zip.html

NEMO-4.zip - 70,4 MB
http://www.zshare.net/download/nemo-4-zip.html

زاجتوبلا ةبوبنا نم ةلبنق عينصت ةيفيكل مليف
http://www.megaupload.com/?d=ZZ39VCD4

ةرجفتم داوم 9 عينصت ةيفيكل مالفا عست
http://www.megaupload.com/?d=4PNCPL8B

ماغلالا عرز مليف
http://www.megaupload.com/sa/?d=FV64T2GO

قعاصلا عينصت مليف
http://www.megaupload.com/?d=ERV4BSUF

فسانلا مازحلا لمع ةيفيك مليف
http://www.megaupload.com/sa/?d=1I2XBZGL

عوردلل ةداضملا ةيوديلا ةوبعلا ليجس مليف
http://www.megaupload.com/?d=OIBC30P6

دعر ةوبع عنص ةيفيكل مليف
ةھجوم)دعب نع دارفالا دض ةوبع( دعر ةوبع

http://www.megaupload.com/sa/?d=70ID0QIR

ةيمالسإلا قارعلا ةلود لاجر مكرد 
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ةفالخلا دادغب : ريقفلا دبعلا هبتك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.نالكتلا هيلعو ناعتسملا هللاو

... مھفلاح نمو ، نينيھصتملا نييبيلصلاو نيدقاحلا ضفاورلا مزھا ،بازحألا مزاھو باحسلا يرجمو باتكلا لزنم مھللا
..نيملسملل ةمينغ مھداتعو مھلعجا مھللا

..مھلزلزو مھرّمد مھللا
..لتاقن كبو لوجن كبو لوصن كب مھللا , انريصن تنأو اندضع تنأ مھللا

ربكأ هللاو
}َنوَُملْعَي ال َنيِقِفاَنُمْلا َّنِكَلَو َنيِنِمْؤُمْلِلَو ِِهلوُسَِرلَوُ ةَّزِعْلا ََِِّو{

  

تاعاس 20 ذنم 

 يفلسلا دمحم
تارظانملاو ديحوتلاو ةوعدلا مسق بقارم

 
821 :تاكراشملا

اريخ هللا كازج

  

تاعاس 20 ذنم 

 ةفالخلا دادغب
طيشن خماش

 
288 :تاكراشملا

ليلق لاجرلاو لجر يلوبمالسإ اي هللا كمحر
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تاعاس 19 ذنم 

 ةصفح
طيشن خماش

 
169 :تاكراشملا

لمعي ال انھ طبارلا كيف هللا كراب
فسانلا مازحلا لمع ةيفيك مليف

http://www.megaupload.com/sa/?d=1I2XBZGL

  

تاعاس 18 ذنم 

 ةفالخلا دادغب
طيشن خماش

 
288 :تاكراشملا

:سابتقا

 نيدلا حالص رصانلا ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
و هيحان لك نم هب نوطيحي هسارح هيدل لجرلا اذھف هنع ملكتت ىتلا هلوھسلاب سيل عوضوملا اذھ زيزعلا ىخا اي
هل لوصولا فيكف رتم 100 هفاسم ىلع

ةلھس ةيلمعلا نأ لوقلا دصقأ مل بيبحلا يخأ
بلكلا ىلع ءاضقلل يفكي فسانلا مازحلا نأ وأ
نكمم ددع بكأ لتق لاوحألا لقأب هنأ تدصق امنإو
وأ ةئام ءاوس دعب يأ ىلعو هلوح نيعمجتملا نم
تيبلا ىلإ ةمألا ةلاسر لوصو مھملا رتم نيتئام
ءافرش اننأ اوملعيل عمجأ ملاھلاو هديبعو دةسألا

. اننيد يف ةيندلا يطعن الو

دترملا اذھ نأ يواقرزلا نويع يخأ لاق امكو
ةفذاق تناك ءاوس و خيراوصلا الإ هعم عفنيال
ضرغلا يدأت مھملا .....اھريغ وأ يج يب رآ
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  #7     

نيمحارلا محرأ اي كرصن مھللا

  

تاعاس 18 ذنم 

 ةفالخلا دادغب
طيشن خماش

 
288 :تاكراشملا

:سابتقا

 ةصفح ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
لمعي ال انھ طبارلا كيف هللا كراب
فسانلا مازحلا لمع ةيفيك مليف

http://www.megaupload.com/sa/?d=1I2XBZGL

ةميركلا يتخأ يلضفت
ةديدج طباور

فسانلا مازحلا عينصت ةيفيك
http://www.zshare.net/download/6090121199a4e2f3

ةرجفتم داوم 9 عينصت ةيفيكل مالفا عست
http://www.zshare.net/download/60901520393c9962/

ماغلالا عرز مليف
http://www.zshare.net/download/60901716b2a6cdee/

قعاصلا عينصت مليف
http://www.zshare.net/download/60901830a4e69da2/

  

تاعاس 18 ذنم 

 ةصفح
طيشن خماش

 
169 :تاكراشملا

:سابتقا

 ةفالخلا دادغب ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
ةميركلا يتخأ يلضفت

ةديدج طباور
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فسانلا مازحلا عينصت ةيفيك

http://www.zshare.net/download/6090121199a4e2f3

ةرجفتم داوم 9 عينصت ةيفيكل مالفا عست

http://www.zshare.net/download/60901520393c9962/

ماغلالا عرز مليف

http://www.zshare.net/download/60901716b2a6cdee/

قعاصلا عينصت مليف

http://www.zshare.net/download/60901830a4e69da2/

ميركلا يخا اريخ هللا كازج

  

تاعاس 18 ذنم 

 ةصفح
طيشن خماش

 
169 :تاكراشملا

:سابتقا

 ةفالخلا دادغب ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا

ةلھس ةيلمعلا نأ لوقلا دصقأ مل بيبحلا يخأ
بلكلا ىلع ءاضقلل يفكي فسانلا مازحلا نأ وأ
نكمم ددع بكأ لتق لاوحألا لقأب هنأ تدصق امنإو
وأ ةئام ءاوس دعب يأ ىلعو هلوح نيعمجتملا نم
تيبلا ىلإ ةمألا ةلاسر لوصو مھملا رتم نيتئام
ءافرش اننأ اوملعيل عمجأ ملاھلاو هديبعو دةسألا
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. اننيد يف ةيندلا يطعن الو

دترملا اذھ نأ يواقرزلا نويع يخأ لاق امكو
ةفذاق تناك ءاوس و خيراوصلا الإ هعم عفنيال
ضرغلا يدأت مھملا .....اھريغ وأ يج يب رآ

نيمحارلا محرأ اي كرصن مھللا

! مھلوح نيفتلملا مھيف لالح هللاو

ةلابز ملاعو ملاع سجنأ

!ءايربألا لتق لوقي نم انيلع علطي مث نمو

  

تاعاس 18 ذنم 

 ةفالخلا دادغب
طيشن خماش

 
288 :تاكراشملا

يلع در كوت ةريزنخلا يف مھدحأ
عوضوملا اذھ يف
هللا مكظفح اورظنأ
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هيلع ينم در اذھو

نيملسملا نم ديحوتلا لھأب صاخ هالعأ يلاقم نإ
هللا دعوب نينقوملا نينمرملا

هلالج لج انبر لاق

ةنجلا مھل نأب مھلاومأو مھسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ
اًقح هيلع اًدعو نولتقيو نولتقيف هللا ليبس يف نولتاقي
هللا نم هدھعب ىفوأ نمو نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف
ميظعلا زوفلا وھ كلذو هب متعياب يذلا مكعيبب اورشبتساف

.)111 :ةبوتلا(
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نينمؤملا هدابع ضواع هنأ ىلاعت ربخي : هللا همحر ريثك نب لاق
هلضف نم اذھو ةنجلاب هليبس يف اھولذب ذإ مھلاومأو مھسفنأ نع
ىلع هب لضفت امب هكلمي امع ضوعلا لبق هنإف هناسحإو همركو

. هل نيعيطملا هدابع
. مھنمث ىلغأف هللاو مھعياب : ةداتق و يرصبلا نسحلا لاق اذھلو

هقنع يف ، لجو زع و الإ ملسم نم ام : ةيطع نب رمش لاقو
. ةيآلا هذھ الت مث اھيلع تام وأ اھب ىفو ةعيب

دقعلا اذھ لبق : يأ هللا عياب هللا ليبس يف لمح نم : لاقي اذھلو
. هب ىفوو

ةحاور نب هللا دبع لاق : هريغو يظرقلا بعك نب دمحم لاقو
ةليل ينعي - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هنع هللا يضر
طرتشأ " : لاقف ! تئش ام كسفنلو كبرل طرتشا : - ةبقعلا

نأ يسفنل طرتشأو ائيش هب اوكرشت الو هودبعت نأ يبرل
. " مكلاومأو مكسفنأ هنم نوعنمت امم ينوعنمت
. " ةنجلا " : لاق ؟ كلذ انلعف اذإ انل امف : اولاق
هللا نإ ( : تلزنف ليقتسن الو ليقن ال عيبلا حبر : اولاق

. ةيآلا ) مھلاومأو مھسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا

: يأ ) نولتقيو نولتقيف هللا ليبس يف نولتاقي ( : هلوقو
تبجو دقف اذھو اذھ مھل عمتجا وأ اولتق وأ اولتق ءاوس
نمل هللا لفكتو " : نيحيحصلا يف ءاج اذھلو ةنجلا مھل
قيدصتو يليبس يف داھج الإ هجرخي ال هليبس يف جرخ
هنكسم ىلإ هعجري وأ ةنجلا هلخدي نأ هافوت نأب يلسرب
. " ةمينغ وأ رجأ نم لان ام الئان ، هنم جرخ يذلا

) نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف اقح هيلع ادعو ( : هلوقو
ةميركلا هسفن ىلع هبتك دق هنأب رابخإو دعولا اذھل ديكأت
ةلزنملا ةاروتلا يھو رابكلا هبتك يف هلسر ىلع هلزنأو
لزنملا نآرقلاو ىسيع ىلع لزنملا ليجنإلاو ىسوم ىلع

. نيعمجأ مھيلع همالسو هللا تاولص دمحم ىلع

كلذو هب متعياب يذلا مكعيبب اورشبتساف ( : لاق اذھلو
اذھ ىضتقمب ماق نم رشبتسيلف : يأ ) ميظعلا زوفلا وھ
. ميقملا ميعنلاو ميظعلا زوفلاب دھعلا اذھب ىفوو دقعلا

__________________
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تاعاس 17 ذنم 

 هريزجلا دسا
طيشن خماش

 
185 :تاكراشملا

يخا كيف هللا كراب
هريزجلا يف حرميو حرسي ناعتسملا هللا

هدنجو وھ هتبقر انقزري نا هللا لاسا

  

>212 نم 1 ةحفصلا

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «

ةماسأ عياش نمو ةماسأ دنجو ةماسأ ظفحا مھللا

:ةلاسرلا

 

تارايخ

؟درلا يف ةكراشملا سابتقإ
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ةماسأ عياش نمو ةماسأ دنجو ةماسأ ظفحا مھللا

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 09:11 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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