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ةمألا اياضق ( ثدحلا ىدتنم > ::: ةماعلا تايدتنملا ::: > ةيمالسإلا ةجولفلا تايدتنم
)ةيمالسإلا

ماق نم يھ دادملا ةكبش نأ ىلع نيبلا حضاولا ليلدلا 
ةيمالسالا ناتسكرت ةلجم ةقرسب

؟تانايبلا ظفحوضعلا مسا

رورملا ةملك

ميوقتلاتاـــميلعتلا

>212 نم 1 ةحفص

 عوضوملا ضرع عاونا عوضوملا تاودأ 

تاعاس 7 ذنم 

 دحوم دھاجم
زيمم وضع

 
134 :تاكراشملا

ةيمالسالا ناتسكرت ةلجم ةقرسب ماق نم يھ دادملا ةكبش نأ ىلع نيبلا حضاولا ليلدلا 

هتاكرب و هللا ةمحر و مكيلع مالسلا

ةدحاو ةملك طقف يل و ، مھقالخأ يھ ةمولعم موقلاف مالكلاب مكيلع ليطا نل يناوخإ

ليلدلا عضأ نأ لبق مھل

نولقنت اذإ اذاملف رايدنالتكس دادم نم نوقرسي رجفلا زكرم يف لضافألا مادام *

... تايدتنملا ةلاعل ابجع... مھقيرط نع رشني ام

... ليلدلا عم نآلا و

...... اھرشنل ةداملا هل تلسرا يذلا زكرملا سيل و متنأ مھ اھب ماق نم ةقرسلا

قيرط نع انھ مايأ ةرشع لبق اترشن اعم نيتلجملل طباور مكيلا ليلدلا و
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ةوخإلاب لاصتا كلمي نم وھ و نيتلجملا بحاص وھ و هللا دبع روصنم خألا

اھنيب نم و اھرشن يتلا عيضاوملا نيبت يصخشلا هفلم اذھ و ناتسكرت يف

انھ ءاضعألا لبق نم تاكراشم ىتح ال و اجاور ىقلت مل يتلا و ةلجملا نم ناددعلا

ىطعت مل امب عبشتلل دادملا ةكبش ىلع لھس ىتح

http://202.75.39.82/~alfaloj/vb/search.php?searchid=607647

... ةلجملا نم ثلاثلا ددعلا رشنت نأ دادملا ةكبش ىدحتأ و

... ةلاثح هللا و ةلاثح

ةقرسلاب مكرباكأ ربكأ نم لضفأ مھلاعن عسش نم نوھمتت و انتايدتنم نم نوقرست

ليكولا معن و هللا انبسح و

تاعاس 7 ذنم 

 دحوم دھاجم
زيمم وضع

 
كراشملا

ةكحضم و ةفوشكم ةكرح يف ةعاس 14 لبق ةلجملا نم يناثلا ددعلا رشنب وماق فيك ةوخإ اي وظح ال و
ةريرسلا ثبخ و ريكفتلا ةلاحض نيبت و

انھ مايأ ةرشع نم ديزأ ذنم ةروشنم يھ تقو يف
شبغ هنيع و ضرم هبلق يف ناك نمل كلذ حضوت روصلا يھ اھ و
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تايدتنملا ةيقبل كلذك و روصلا و عوضوملا لقني نأ كانھ فرعم هيدل نمم ىنمتأ

تايدتنم - ةيمالسالا ناتسكرت ةلجم ةقرسب ماق نم يھ دادملا ةكبش نأ ىلع نيبلا حضاولا ليلدلا ... http://faloja1.com/vb/showthread.php?t=48162

3 of 8 2/20/2009 5:18 PM



  #3  

  #4  

  #5  

  #6  

  #7  

تاعاس 7 ذنم 

 نيسحلا ديفح
قلأتم وضع

 
2,103 :تاكراشملا

.......

تاعاس 7 ذنم 

 زعلا نع ثحابلا
وضع

 
هللا ءاش نا لاموصلا :ةلودلا
31 :تاكراشملا

ناكم لك يف نيدھاجملا رصنا مھللا
ميلقأب فيرعتلل اضياو ةيقرشلا ناتسكرت ةرصنل ةلمح لعفن نا وجراو ةيقرشلا ناتسكرتل عقاوم يا وجرا ةوخا اي
ناھذالا نع ةديعبلا قطانملا نم اھريغو امروب يف ناكارا

تاعاس 7 ذنم 

 يطسولا
دھتجم وضع

 
314 :تاكراشملا

مھنم نيدھاجملا تأربت لك مغر مھب قاصتلالا نيلاوحملا نيدھاجملل نيقلمتملا ءالؤاھ .. نمز نم مھرما اھتنا
ايكولسو ايدقع فرحنملا يرعسملا مجھنم نمو

تاعاس 7 ذنم 

 دحوم دھاجم
زيمم وضع

 
134 :تاكراشملا

ةقيقحلا قراسلا نم سانلا ملعيل تايدتنملا عيمجل و مھل عوضوملا لقن وجرا

تاعاس 7 ذنم 

 يرئازجلا هللا دبع
قلأتم وضع

 
1,103 :تاكراشملا
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  #8  

  #9  

  #10  

كيف هللا كراب
يداھجلا مالعإلا ىلع كصرحو كتعباتمل

تاعاس 7 ذنم 

 يرصملا رمع وبأ
زيمم وضع

 
) ةلتحملا ةنانكلا ضرأ ( موي لك لذلا نوقوذي اھلھأ .. ضرأ :ةلودلا
1,638 :تاكراشملا

كيف هللا كراب

ةلاثحلا ءالؤھ ىلع ركاھ لمعن نأ يغبني

؟ ريمدتلاو ركھلا لاطبأ نيأ
__________________

اولزن اھئارضخ يف نانجلا ىلا.:.اولحر دق ايايند نم ةبحألا ىرأ
اولحر اھرادكأ نم بعاتملا ايند.:.اورجھ دقو يلوح باحصلا ىرأ

اولتق هلجأ نم نيدلا ةعفرل.:.مھسوفن اوعاب يناوخا بر اي

نيملاعلا بر اي نينوتفم ريغ نييلع يف مھب انقحلأ مھللا

عادو نود انوكرتت ال .. نوطبارملا ةبحألا اھيأ ءاجر

تاعاس 6 ذنم 

 ىدھلا يغاب
زيمم وضع

 
ةفالخلا ةمصاع :ةلودلا
667 :تاكراشملا

هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو

حيضوتلا ىلع يخأً اريخ هللا كازج

ليكولا معنو هللا انبسح

تاعاس 6 ذنم 

 يبيتعلا دمحم
دھتجم وضع

 
نيمرحلا دالب :ةلودلا
341 :تاكراشملا
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  #11  

  #12  

مكيف هللا كراب

موق ءوسو ءوس موق دادملا لأ

ةلاعلاب مھتفصو نيح قدصو

!! انتايدتنم ىلعو انيلع ةلاع مھ معن

مھيف وھ امب مھريغ نومريو

تاعاس 6 ذنم 

 يرصملا رمع وبأ
زيمم وضع

 
) ةلتحملا ةنانكلا ضرأ ( موي لك لذلا نوقوذي اھلھأ .. ضرأ :ةلودلا
1,638 :تاكراشملا

يعابسلا يناھ .د عقوم نم ديكأتلل اضيأ اذھ كيلاو

ةكراشم فضا 36 تاكراشملا ددع ةيخيراتلا تاساردلل يزيرقملا زكرم راوز لجس

ناتسكاب :دلبلا روصنم هللا دبع :مسالا

هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
" يناتسكرتلا يمالسإلا بزحلا " ةعامج نم روصنم هللا دبع هللا يف مكوخأ انأ
.مكيأر يف ةكراشم ديرأ

__________________
اولزن اھئارضخ يف نانجلا ىلا.:.اولحر دق ايايند نم ةبحألا ىرأ
اولحر اھرادكأ نم بعاتملا ايند.:.اورجھ دقو يلوح باحصلا ىرأ

اولتق هلجأ نم نيدلا ةعفرل.:.مھسوفن اوعاب يناوخا بر اي

نيملاعلا بر اي نينوتفم ريغ نييلع يف مھب انقحلأ مھللا

عادو نود انوكرتت ال .. نوطبارملا ةبحألا اھيأ ءاجر

تاعاس 6 ذنم 
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  #13  

  #14  

  #15  

 .ليصألا دھاجملا
دھتجم وضع

 
546 :تاكراشملا

ىلع ىدتنملا تبلقو ضرألا مھيب تحسم ام دعب ينوفقوأ مھنكل عوضوملا رشن يف كتدعاسم دوأ تنك يخأ اي هللاو
.مھسأر

تاعاس 5 ذنم 

 1دوسلا تايارلا
قلأتم وضع

 
] ةيملاعلا ةيمالسإلا ةمواقملا ايارسل ةعبّاتلا صالخإلا ةّيرس[ :ةلودلا
1,499 :تاكراشملا

مھفي بيبللاو بھأتلا يف مھعم قرطلا لك ىرنسو مھرما ثحبأس ءالؤھ كيف هللا كراب

تاعاس 4 ذنم 

 روصنم هللا دبع
وضع

 
42 :تاكراشملا

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
يف ةوخإلا ىلإ اھلاسرإب تمق " ةيمالسإلا ناتسكرت " ةلجم .ناتسكرت ةعامج نم روصنم هللا دبع انأ ماركلا يناوخإ
.يناجم عقوم يف ةلجملا فلم تلمح انأ اضيأ .اھرشن يف اولھاست مھ نكلو .نيرھش لبق رجفلا زكرم
ثلاثلا ددع .مكزكرم يف انداوم رشن يف مكعم قفاو انأ .اذھ يءاطخأ يف ينوحماس رجفلا زكرم يف ماركلا يناوخأ
.هللا ءاش نإ نيعوبسأ لالخ مكيلإ لسرأس ةلجملل

تاعاس 3 ذنم 

 ناليحك
دھتجم وضع

 
370 :تاكراشملا

:سابتقا

 روصنم هللا دبع ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا

لسرأس ةلجملل ثلاثلا ددع .مكزكرم يف انداوم رشن يف مكعم قفاو انأ
.هللا ءاش نإ نيعوبسأ لالخ مكيلإ

.. هبحالا يناوخإ
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؟؟؟؟؟؟؟؟ يناثلا ددعلا رشن لھ

؟ معن
رشابم طبار ديرن

>212 نم 1 ةحفص

» 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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