
 
 

 
 

 منتدى االحتساب في السياسة الشرعية>  القسم العام>  منتديات شبكة الحسبة
تنبيه لالخوة .. يجب االطالع عليه لالهمية  

حفظ البيانات؟اسم العضو

كلمة المرور

التقويم
 

(خاص بمناقشة األمور السياسية وشئون المسلمين) منتدى االحتساب في السياسة الشرعية

 

>12صفحة 1 من 2

  أدوات الموضوعالمشاهدات: 569 - مشاركات: 24   

 29-10-2008, 10:50 PM #  1 

 حفيد بن الدن
محتسب مشارك

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 338 

 تنبيه لالخوة .. يجب االطالع عليه لالهمية

 السالم عليكم
 

 حياكم اهللا اخواني
 

سأدخل في الموضوع مباشرة 
 

 ال يخفى عليكم ما يتعرض له االعالم الجهادي من هجمات وضربات وطعنات
 

 بدءا من استهداف المنتديات الجهادية وانتهاء بحذف روابط المواد التي يشم فيها رائحة " االرهاب"
 

 ويبذل انصار االعالم الجهادي جهدا كبيرا للتغلب على كثير من هذه المشاكل 
 

 وال يكادون يجدون حال لمشكلة ما حتى تطفو مشكلة اخرى على السطح
 

 لذا وجب عليهم تطوير انفسهم باستمرار لمواجهة هذه التحديات
 

 حديثي في هذا الموضوع بخصوص روابط المواد الجهادية المرئية والمسموعه
 

 والتي يصر اغلب االعضاء ان ترفع على االرشيف
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 ظنا منهم انه افضل المواقع واسرعها
 

 ورغم كثرة مميزات الموقع - واغلبها في التحميل وليس في الرفع -
 

 اال ان تلك المواد تواجه هجمة شرسه على الموقع وتتعرض للحذف باستمرار
 

حتى انني الى االن لم احمل الجوده العالية لخطبة عيد الفطر للشيخ ابي يحيى حفظه اهللا!!! 
 

رغم انها رفعت عدة مرات على االرشيف الذي يقوم من ناحيته بحذفها كل مرة السباب عدة ليس هذا مجال ذكرها 
 

لذلك البد من حل 
 

و ال حل اال بالروابط البديلة  
 

هذه الروابط التي توجد في نفس الموضوع الذي يوجد به الرابط المباشر ويهملها االخوة لالسف 
 

رغم ان العديد منها ال يقل كفاءة وال سرعة عن االرشيف 
 

وقد تكون هذه الروابط في الموضوع االصلي ايضا 
 

ولعل اهم هذه الروابط تلك المرفوعة على سيرفرات 
 

 Adrive
 Zshare

 FDCupload
 gettyfile

 
وغيرها كثير 

 
 وكل هذه الروابط مباشرة وسريعة وتدعم استكمال التحميل

 
وانا اعني كل كلمة قلتها 

 
لكننا ال نكلف انفسنا حتى قليال من التعب في التحميل رغم انه ال يحتاج الى اي جهد اساسا 

 
 وفي مشاركاتي التالية سيتم شرح كيفية التحميل من هذه المواقع

 
 حتى يستخدمها كل االخوة ان شاء اهللا

 
 

واخيرا ارجو من االدارة الكريمة عدم نقل الموضوع 
الهميته  

 
ولها ان تنقله بعد عدة ايام حتى يطلع االخوة عليه 

http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=197077



 
وجزاكم اهللا خيرا 

 
 دمتم بود

 
 محبكم

 
 

 
 
 
 

__________________ 
توقيع حفيد بن الدن 

 تنبيه لالخوة .. يجب االطالع عليه لالهمية

 
 الصحاب عضويات الرابيدشير.. روابط دائمة ان شاء اهللا لالصدارات الجهادية

    

 29-10-2008, 10:55 PM #  2 

 العربي مسلم
محتسب مشارك

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 870 

بارك اهللا فيك
 
 
 
 

__________________ 
توقيع العربي مسلم 

ǅƑǄسƲƓ س نǊǂكƉيƹƑƜƳ ƲƓ س

    

 29-10-2008, 10:59 PM #  3 

 الدبابة الشيشانى
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 624 

جزيت الفردوس االعلى يا عمى حفيد بن الدن
 
 
 
 

__________________ 
توقيع الدبابة الشيشانى 

عيش اال عيش ال اللهم

االخرة

والقاعدة طالبان فانصر
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 29-10-2008, 11:31 PM #  4 

 ابو تراب الغريب
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 149 

حفظك اهللا يا حفيد .. ونحن بانتظار المشاركة فالموضوع مهم بالنسبة ألصحاب الجودات العالية.

    

 30-10-2008, 12:11 AM #  5 

 القسطيني
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 382 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 جزاك اهللا خيرا أخي الحبيب 

 يرجى زيارة الرابط للفائدة العامة 
http://alhesbahweb.net/v/showthread.php?t=196954 

 
 أو هذا اقتباس للمشاركة

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة القسطيني 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 

مرحبا بكل اعضاء المنتدى الكرام
 

 نظرا لزياده االسئله واالستفسارات عن مواقع منوعه للرفع على اكثر من سيرفر 
قمت بتجميع اشهر وافضل المواقع لهذا الغرض

 
مع شرح مبسط لكيفيه استخدامها مع بيانات عن:

 
 -1 السيرفرات التي تدعمها

 -2 عدد السيرفرات المرفوع عليها في كل مره
Remote Upload 3 اذا ما كانت تدعم خاصيع-

 
الموضوع متجدد وسيتم اضافه مواقع جديده باستمرار 

 
 

 

 
www.Superuploader.net
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السيرفرات التي يدعمها

 
Rapidshare - Megaupload - Zshare - Uploaded - netload - Filefactory - easy-share - 

free
 

عدد السيرفرات المرفوع عليها في المره الواحده
 

9 سيرفرات ( يعني كلهم )
 

 Remote Upload غير مدعومهخاصيه :
 
 

 

 
 

www.Rapidspread.com
 

. 646x533 هذه الصورة تم تصغيرها تلقائيا . إضغط على هذا الشريط هنا لعرض الصورة بكامل حجمها . أبعاد الصورة األصلية

http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=197077

http://www.rapidspread.com/


 
 

السيرفرات التي يدعمها
 

Rapidshare - Megaupload - Uploaded - Zshare - Depositfiles - Filefront - Filefactory 
 - easy-share - zippyshare

باالضافه الى Mediafire و Sendspace بس مش شغالين
 

عدد السيرفرات المرفوع عليها في المره الواحده
 

10 سيرفرات ( يعني كلهم )
 

Remote Upload مدعومهخاصيه : 
 
 

http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=197077



 

 
 

www.Uploadground.com
 

 
 

السيرفرات التي يدعمها
 

Rapidshare - Megaupload - Zshare - Filefactory - easy-share - Depositfiles - 
http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=197077

http://www.uploadground.com/


Badongo - Lead.to - Flyupload - netload - Sendspace - Sharedzilla
 

عدد السيرفرات المرفوع عليها في المره الواحده
 

10 سيرفرات
 

:Remote Upload غير مدعومهخاصيه 
 
 

 

 
 

www.asapload.com
 
 

http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=197077
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السيرفرات التي يدعمها
 

Rapidshare - Megaupload - Zshare - Badongo - Depositfiles - Uploaded - 
Sharedzilla - Filefactory - easy-share

 
عدد السيرفرات المرفوع عليها في المره الواحده

 
4 سيرفرات

 
: Remote Upload غير مدعومهخاصيه 

 
 

 
 

 
 

www.sharebee.com
 
 

 
 

السيرفرات التي يدعمها
 

 Rapidshare - Megaupload - Zshare - Badongo
http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=197077

http://www.sharebee.com/


يتميز بالسرعه العاليه
 

عدد السيرفرات المرفوع عليها في المره الواحده
 

4 سيرفرات (كلهم)
 

:Remote Upload غير مدعومهخاصيه 
 
 

 

 
 

www.uploadjockey.com
 
 

 
 السيرفرات التي يدعمها

Rapidshare - Megaupload - Zshare - Badongo - easy-share - Filefactory
 

عدد السيرفرات المرفوع عليها في المره الواحده
 

6 سيفرات (كلهم)
 

: Remote Upload مدعومهخاصيه 
 

http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=197077

http://www.uploadjockey.com/


 
 

 الموضوع منقول بتصرف بسيط
 
 

    

 30-10-2008, 07:58 AM #  6 

 حفيد بن الدن
محتسب مشارك

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 338 

 /http://fdcupload.comللتحميل من سيرفر 
 

 مثال للرابط

http://fdcupload.com/04b1cbapvv0l/sh...labsi.rmvb.htm 
 

بعد الضغط على الرابط ستظهر لك صفحة التحميل 

اتبع التعليمات كما هو موجود بالصور 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

. 696x310 هذه الصورة تم تصغيرها تلقائيا . إضغط على هذا الشريط هنا لعرض الصورة بكامل حجمها . أبعاد الصورة األصلية

http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=197077
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مالحظة السيرفر سريع جدا ويدعم استكمال التحميل 

يعني كما االرشيف بالضبط 
 
 
 
 

__________________ 
توقيع حفيد بن الدن 

 تنبيه لالخوة .. يجب االطالع عليه لالهمية

 
 الصحاب عضويات الرابيدشير.. روابط دائمة ان شاء اهللا لالصدارات الجهادية

    

 30-10-2008, 08:02 AM #  7 

 حفيد بن الدن
محتسب مشارك

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 338 

 http://myfreefilehosting.comللتحميل من سيرفر 
 

 مثال للرابط

http://myfreefilehosting.com/f/f07af7ddd2_8.74MB 
 

 بعد الضغط على الرابط ستظهر لك صفحة التحميل

 اتبع التعليمات كما هو موجود بالصور
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 مالحظة السيرفر سريع جدا

 
 
 
 

__________________ 
توقيع حفيد بن الدن 

 تنبيه لالخوة .. يجب االطالع عليه لالهمية

 
 الصحاب عضويات الرابيدشير.. روابط دائمة ان شاء اهللا لالصدارات الجهادية

    

 30-10-2008, 08:18 AM #  8 

 ابوحفص المقدسي
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 2,036 

جزيت الفردوس االعلى يا عمى حفيد بن الدن
 
 
 
 

__________________ 
توقيع ابوحفص المقدسي 

نحن هنا ال نجاهد الجل حفنة تراب او حدود موهومة رسمها سايكس وبيكو, كما واننا ال نجاهد ليحل طاغوت عربي 
مكان طاغوت غربي .لكن جهادنا اسمي واعلي,, اننا نجاهد لتكون كلمة اهللا هي العليا وليكون الدين كله هللا "وقاتلوهم حتي ال 

تكون فتنة ويكون الدين كله هللا"

    

 30-10-2008, 08:23 AM #  9 
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 حفيد بن الدن
محتسب مشارك

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 338 

 gettyfileللتحميل من سيرفر 
 

 مثال للرابط
 

http://dl.filegetty.com:8080/22/2185...er_alabsi.rmvb 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 تم تحميل الصورة بنجاح 
 

http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=197077
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 السيرفر سريع ويدعم استكمال التحميل

 
 
 
 

__________________ 
توقيع حفيد بن الدن 

 تنبيه لالخوة .. يجب االطالع عليه لالهمية

 
 الصحاب عضويات الرابيدشير.. روابط دائمة ان شاء اهللا لالصدارات الجهادية

http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=197077
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 30-10-2008, 08:33 AM #  10 

 عبد اهللا الحربي
عضو محتسب

  
Apr 2008 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 1,784 

  ǅƣǗبن دǐƻحƑ ي كǐƺ ŶƐ ƿƥƑب

 
ǈǁ Ɣخو ǕƐلƾƗǆي ǅƈǋ بد Ɛă Û Ǘجد مǊمƱ موضو

 
 
 
 

__________________ 
توقيع عبد اهللا الحربي 

المنتدى ليس بعدد أعضائه ، ولكنه بترابطهم
    

 30-10-2008, 08:58 AM #  11 

 حسام الحق
 طالب علم بكلية الحسبة

  
Oct 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 3,969 

 جزاك اهللا خيرا أخي الحبيب 
 في روابط األخ رنتيسي حيث روابطه تحذف تقريبا ًفعال أخي ... االعالم الجهادي يتعرض لموضوع حذف الروابط وهذا رأيناه جليا

مباشرة من قبل أصحاب الموقع ولربما لو انتقل إلى هذه المواقع التي وضعت روابطها كان أفضل وبخاصة أنها كما قلت 
تقدم نفس خدمات األرشيف من حيث استكمال التحميل والسرعة

 
 
 
 

__________________ 
توقيع حسام الحق 

ال تنسونا من صالح الدعاء في هذه الفترة ... 
 
 

ّار أحدّإني ألشهد أنهم من كل بت

    

 31-10-2008, 08:22 AM #  12 

http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=197077

http://al-hesbah.info/v/newreply.php?do=newreply&p=1689314
http://al-hesbah.info/v/showpost.php?p=1689317&postcount=10
http://al-hesbah.info/v/member.php?u=17216
http://al-hesbah.info/v/newreply.php?do=newreply&p=1689317
http://al-hesbah.info/v/showpost.php?p=1689335&postcount=11
http://al-hesbah.info/v/member.php?u=12254
http://al-hesbah.info/v/newreply.php?do=newreply&p=1689335
http://al-hesbah.info/v/showpost.php?p=1690241&postcount=12


 الغريب الحائلي
عضو محتسب

  
Jan 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 1,474 

 بارك اهللا فيك ورفع اهللا
 قدرك

 
اقتباس:

 
 

إقتراح إلى إخوتي أسود 
رفع الروابط 
والتحريض 

 
بخصوص موقع األرشيف 

واليوتوب 
 

ال حظتم أخيرا 
كثرة حذف األفالم 

 
فال تكاد تضع رابط 

إال وحذف 
 

وال شك أن الصراخ على 
قدر األلم 

وما حذفوه إال ألن الصوت 
وصل 

 
 

وأظن واهللا أعلم 
أنهم 

أصبحوا يضعون عندهم 
قائمة بالحسابات 

التي تغيظهم 
 

فبمجرد أن يرفع صاحب هذا 
الحساب أي رابط 

حذفوه 
حتى وإن كان المرفوع 
ال عالقة له بالجهاد 

 
وربما يكون التركيز 

على األي بي 
 
 

فأقترح على أخوتي 
ممن واجهوا هذه المشكلة 

http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=197077
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أن يسجلوا بحسابات جديدة 
و أي بيات جديدة 

 
وأن ال يكلوا 

 
وكل ما حذف لهم حساب 

أو ضرب 
يدخلوا بحساب جديد 

 
فعهدنا بكم يا أنصار التوحيد 

نفسكم طويل 
من أجل نصرة 
دين اهللا عزوجل 

 
 

مع مالحظة عدم التسجيل 
بأسماء 

تدل على هوية الشخص 
أو كونه عربي مسلم 

 
بل أقترح أن يكون التسجيل 

في األرشيف واليوتوب 
بأسماء أجنبية وأمريكية 

 
وهكذا وكل له طريقته الخاصة 

واألمنة 
مع مالحظة التنويع وتعدد 

البروكسي 
 
 

 
 
 
 

__________________ 
توقيع الغريب الحائلي 

 ــــــــــــــــــ
 

وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين¤إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 
وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدآء واهللا ال يحب 

 الظالمين¤وليمحص اهللا الذين آمنوا ويمحق 
 الكافرين
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 31-10-2008, 12:00 PM #  13 

 أبو علي المقدسي
عضو محتسب

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 1,889 

بارك اهللا فيك

    

 01-11-2008, 12:14 AM #  14 

 اسد الثغور 2
محتسب مجتهد

  
Sep 2005 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 3,454 

بارك اهللا فيك اخى الحبيب واحسن اهللا اليك  
وجزاك اهللا خيرا موضوع فى غاية األهمية ، كتب اهللا لك األجر

 
 
 
 

__________________ 
توقيع اسد الثغور 2 

  ولكن بشرط واحد :ً كثيراًإن أصحاب األقالم يستطيعون أن يصنعوا شيئا
 أن يموتوا هم لتعيش أفكارهم...أن يطعموا أفكارهم من لحومهم... يقولوا ما يعتقدون أنه حق , ويقدموا دماءهم فداء لكلمةالحق..

سيد قطب رحمه اهللا

    

 01-11-2008, 12:26 AM #  15 

 ابواليتامى
عضو محتسب

  
May 2005 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 1,050 

جزاكم اهللا خيرا اخي الحبيب في ميزان حسناتكم اللهم امين.
 
 
 
 

__________________ 
توقيع ابواليتامى 

الغريب عبيرأبو
 

العدو هذا . . امريكا
 

صعد لو واهللاً ابدا نتركه لن
 

وراءه لصعدنا السماء الى
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 01-11-2008, 05:42 AM #  16 

ReNTiSi 
محتسب فعال

  
Nov 2005 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 5,092 

عليكم السالم
 
 

 ...الخير كل اهللا جزاك و الحبيب أخي فيك اهللا بارك
 

  ...طويلة لمدة الموقع على الفلم ليبقى إجتنابها علينا ينبغي التي األمور ويوضح األرشيف على الرفع طريقة يشرح موضوع سينزل قريبا الحبيب أخي أبشر و

  ...التحميل في بديل له ليس األرشيف موقع الحبيب أخي صراحة و

  ...سهل إستعماله

  ... صاروخ السرعة

  ... إستكمال يدعم

 ...أساسية ليست و تأمينية روابط تبقى لكنها إهمالها علينا ينبغي ال و جيدة ذكرتها التي المواقع و
 

  ....شاءاهللا إن خدمتكم في أننا إال نقول ال األرشيف روابط بغير يرضون ال الذين اإلخوة و

  ... نفوقهم ال أن علينا فعيب سيرفرات بعدة و الهوليوود أفالم يرفع من هناك أن طالما

 و خدمتكم في اهللا يمكننا بأن السر في لنا أدعوا فقط شكورا ال و جزاء ال منكم نريد فال نحن أما و .. األعضاء ردود همهم كل اهللا من أجرهم ينتظرون ال هم
  ...شاءاهللا إن الروابط هذه من أمنيتنا فهذه الجهاد ساحات في شهادة يرزقنا أن

...اهللا بإذن األرشيف من روابط له و إال إصدار يبقى ال أن اهللا وأسأل
 

 و منا يتقبل أن اهللا أسأل و الخفاء في يعملون الذين و نعرفهم الذين اإلخوة جميع و هو الخير كل اهللا جزاه و الموضوع هذا على الدن بن حفيد األخ في اهللا بارك
 ...علينا ال لنا حجة يجعلها أن و الكريم لوجهه خالصة يجعلها أن و األعمال صالح منكم

 
 بركاته و اهللا رحمة و عليكم والسالم

 
 
 
 

__________________ 
 ReNTiSi توقيع

الشيخ ابو مصعب :
. سوء أمة لهي المجاهدين أبنائها خيرة على وتقنت تدعو أمة إن واهللا

 وعبداهللا العوشن، وعيسى الحميدي، وحمد الدندني، وتركي المقرن، العزيز وعبد العييري، يوسف على وتقنت تدعو أمة إن
.سوء أمة لهي المجاهدين من وغيرهم العوفي، وصالح الرشود،

    

>12صفحة 1 من 2
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مواقع النشر (المفضلة)

     ● Digg 

     ●Ǐǃƍ Ƴوضوǆǃƒ ýƓسƧƍ del.icio.us del.icio.us 

     ● StumbleUpon 

     ● Google 

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
تعليمات المشاركة 

 إضافة مواضيع جديدةال تستطيع
 الرد على المواضيعال تستطيع
 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكال تستطيع

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع 

 
 
 

 .
 

 األعلى - األرشيف - منتديات شبكة الحسبة - االتصال بنا  

 

ة ، وأن *تنبيه هام تعلن إدارة شبكة الحسبة للجميع أنها شبكة دعوية حسبوية مستقلة تعنى بشئون العالم اإلسالمي وال تنتمي ألي تنظيم أو حزب أو مؤسس
جميع المقاالت المنشورة في منتدياتها ال تخضع للرقابة قبل النشر وال تعبر بالضرورة عن رأي وتوجه إدارة الشبكة

 ---------------------------------------------------------------

 Disclaimers
The postings in the discussion forums do not undergo monitoring, and do not necessarily 

 reflect Alhesbah’s views 
Alhesbah claims no responsibility or liability to third party links or images contained within users’ posts 

 
 

  tech@al-hesbah.bizلإلتصال بنا : 
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