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؟تانايبلا ظفحوضعلا مسا

رورملا ةملك

ميوقتلاتاـــميلعتلا

» ةريخألا>7123 نم 1 ةحفص

 عوضوملا ضرع عاونا عوضوملا تاودأ 

تاعاس 12 ذنم 

 رجفلا لسارم
لسارم

 
374 :تاكراشملا

::]نوـــباذــك ٌةــنوـــخ [:: // ةيمالـسإلا قارعلا ةلود// 12-5 

ميحّرلا نمحّرلا هللا مسب

::]نوباذك ٌةنوخ[:: // ةيمالسإلا قارعلا ةلود

}105: لحنلا{ )َنوُبِذاَكْلا ُمُھ َكِئـلُْوأَو ِّهللا ِتاَيآِب َنوُنِمْؤُي َال َنيِذَّلا َبِذَكْلا يِرَتْفَي اَمَِّنإ (

..نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دّمحم انّيبن ىلع مالّسلاو ةالّصلاو نيملاعلا ّبر  دمحلا

:دعب امأ

ِسوؤر يف ُبوجت ماھوأو تافارخ ىلا تابرّضلا كلت عاجوأو مالآ تلّوحت اّملك نيدھاجملا يديأ ىلع هللا ُءادعأ اھاقلتي يّتلا تابرضلا تداز اّملك
نيّيبيلّصلا

.ديحوّتلا ثويل يديأ ىلع اھنوعّرجتي يّتلا ةياكّنلا ميظع اھب اوفخُيل لامّشلا تاذو نيميلا تاذ اھوعيذي ًاليطابأوً ابيذاكأ اھدعب دّسجتتل مھبانذأو
كلت رخآ ناكو ،ةيمالسالا قارعلا ةلود ريما رَْسأ وأ لتق ربخب ىرخألاو ةنيفلا نيب ُقعنت مھفحصو مھتاّيئاضفو ةيمالسالا قارعلا ةلود نالعا ُذنمف

." هللا هظفح " يدادغبلا رمع وبا خيشلا ةيمالسالا قارعلا ةلود ريمأ لاقتعا نع ةيقارعلا ةيئاضفلا هتثب ام رابخألا
ىلع هتروص راھظإ ّمت يذلا صخشلا ّنأو بذاك ربخ وھ اطع مساق دترملا هنلعا يذلا ربخلا نأ نّيبن نأ ّدون ةيمالسالا قارعلا ةلود يف اننإف اذلو
مھبانذأ ءاوھلا ىلع اھذّفنو دوسألا تيبلا ةينابز اھلوصف َبتك ةّيحرسم نوكي نأ ودعي ال هضرع ّمت ام لك نأو ،ًالصأ هفرعن ال ةيقارعلا ةيئاضفلا

.
ريخب " هللا هظفح " يدادغبلا رمعوبا خيشلا نينمؤملا ريمأ نأب ةيمالسالا ةمالا رشبن اننإو

هللا ّزعي ًاّزع ،ليلذّ لذب وأ زيزع ّزعب هللا ءادعأ شورع كدتس اھّنأو ،هللا ءاش نإ قُُفألا يف حولت رصّنلا رئاشب ّنأب ةيمالسإلا انتّمأ رّشبنً اضياو
ُّلذُي ًاّلذو ،مالسإلا هب

.هلھأو رْفُكلا هب هللا
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ربكأ هللاو
}َنوَُملْعَي ال َنِيقِفاَنُْملا َّنِكَلَو َنِينِمْؤُْمِللَو ِِهلوُسَرِلَو ُةَّزِعْلا ََِِّو{

ةيمالسإلا قارعلا ةلود /مالعإلا ةرازو

) مالعإلل رجفلا زكرم ( : ردصملا

تاعاس 12 ذنم 

insurgent 
قلأتم وضع

 
يزيلجنالا ىدتنملا نيدھاجملا راصنأ ةكبش :ةلودلا
1,389 :تاكراشملا

رـــبكا هللا رـــبكا هللا رـــبكا هللا
رـــبكا هللارـــبكا هللارـــبكا هللارـــبكا هللارـــبكا هللا
نــينمؤمللو هلوــسرل و ةزــعلا  و رـــبكا هللا

اريخ هللا كازج
رابخألا ديعسلا هذھ ىلع

تاعاس 12 ذنم 

 يلاموصلا دمحموبا
كراشم وضع

 
inshalah firdaws al'ala :ةلودلا
151 :تاكراشملا

مكتانسح نازيم يف افعاضم هلعجو ءازجلا ريخ هللا مكازج

بر اي كدنع نم دنجب مھددماو ميرك اي مھب انقحلاو مھفوفص دحوو مھمادقأ تبثو مھيمر ددس مھللا ناكم لك يف كليبس يف نيدھاجملا رصنا مھللا
نيملاعلا

مھللا مويق اي يح اي ردتقم زيزع ذخا هذخو داھشألا سوؤر ىلع هحضفاو هل اريمدت هريبدت لعجاو هرحن يف هديك درف ءوس نيدھاجملاب دارأ نم مھللا
نيما

.. ءامس لك تحتو ضرأ لك قوف نيدھاجملا انناوخا ظفحا مھللا

.. حالسلا و ملعلا و لاملاب مھنغأ مھللا
.. نيرفاكلا موقلا ىلع مھرصنا و مھمادقأ تبث و اربص مھيلع غرفأ مھللا
.. قحلا ىلع مھتملك عمجا و مھفوفص دّحو و مھيمر و مھيأر ددس مھللا

.. مھتكوش و مھروذج ِوق و مھوق مھللا
.. نيدترملا و نيرفاكلا باقر نم مھنّكم و .. ضرألا يف مھل نّكم مھللا

مھئارآ نيب فلاخ و مھلمش تتش مھللا .. نيدلا ءادعأ كئادعأب كيلع و مھللا
.. مھسفنأب مھلغشأ و مھنيب ةنتفلا لعشأ مھللا

اراصعا و ابھش ءامسلا و اران مھيلع ضرالا بلقا مھللا
ىرثلا ىلع ّبدام و ءامسلا نم لزن ام و ضرالا نم جرخام مھيلع طّلس و
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  #5  

  #6  

  #7  

هنودجيف مھينامأ ىلغأ توملا نوكي ىتح باقعلا و باذعلا يف مھّبلق مھللا

تاعاس 12 ذنم 

 يسدقملا باطخلا وبأ
دھتجم وضع

 
716 :تاكراشملا

... ربكأ هللا ربكأ هللا
..اقوھز ناك لطابلا نإ لطابلا قھزو قحلا ءاج

... اكيرمأ أسختلف
... نيطلا يف اھسأر عضتو ةيقارعلا تاونقلا أسختلف
...نيطلا هسأر عضيو اطع مساق درقلا أسخيلف

.... دمحلا كل مھللا دمحلا كل مھللا
... هللا نذإب ةيقاب هللا نذإب ةيقاب
... يدادغبلا رمع ابأ بيبحلا انخيش ظفحا مھللا

تاعاس 12 ذنم 

 ديھشلا نيسح
ديدج وضع

 
2 :تاكراشملا

ريخ لك مكيزجي هللا
ةضفارلا بذك فرعن اننأ عم

تاعاس 12 ذنم 

 يعفايلا ماسحوبا
وضع

 
75 :تاكراشملا

ربكا هللا ربكا هللا

اقوھز ناك لطابلا نا لطابلا قھزو قحلا ءاج لقو

تاعاس 11 ذنم 

 رباص
قلأتم وضع

 
1,126 :تاكراشملا

 دمحلا

هبحصو وھ ينسحلا يشرقلا يدادغبلا رمع يبأ بيبحلا بيرغلا كدبع رصنأ .. دابعلا بر اي
ءادعألا قلح يف ةكوش هلعجأ مھللا
.. قارعلا يف مالسإلا ةلودل نكم مھللا
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  #10  
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تاعاس 11 ذنم 

 ديحوتلا ةيار
وضع

 
80 :تاكراشملا

مھنبجب سانلا ملعأ نحنلو مكقدصو مھبذكب سانلا ملعأ نحنلف نينمؤم موق رودص اوفشت نأ الول نايب رادصإب مكسفنأ اوبعتت نأ مكل ناكام هللاو
همركو هلضفب مكيلع حتفو هرصنب مكديأو مكعم هللا ناك مكتعاجشو

تاعاس 11 ذنم 

 هدعاقلا تنب
فرشم

 
زـعـلا رآـھدـنـق :ةلودلا
367 :تاكراشملا

هوركم لك نم ةراصنأو هدنجو هئارزوو يدادغبلا ريمألا هللا ظفح

تاعاس 11 ذنم 

 يدزالا نسحلاوبا
ديدج وضع

 
13 :تاكراشملا

،، يدادغبلا رمع ابأ انمامإ هللا ظفح

،، ةلصاوملا نع لمن نلو لكن نلف ، دونجلا لبق انتداق ءامدب ريست انتوعد نأب ملع ىلع نحنو

،، ةّيبألا ةيتفلا انتلودل هللا ناك

تاعاس 11 ذنم 

 ةفالخلا سرح بودنم
دھتجم وضع

 
ناتسباھرا :ةلودلا
454 :تاكراشملا

،، يدادغبلا رمع ابأ انمامإ هللا ظفح

،، ةلصاوملا نع لمن نلو لكن نلف ، دونجلا لبق انتداق ءامدب ريست انتوعد نأب ملع ىلع نحنو

،، ةّيبألا ةيتفلا انتلودل هللا ناك

تاعاس 11 ذنم 

 يواقرزلا نويع
دھتجم وضع

 
مالسإلا ةلود ةيار ثحت :ةلودلا
827 :تاكراشملا

 دمحلا

هبحصو وھ ينسحلا يشرقلا يدادغبلا رمع يبأ بيبحلا بيرغلا كدبع رصنأ .. دابعلا بر اي
ءادعألا قلح يف ةكوش هلعجأ مھللا

12-5 // ةيمالسإلا ةجولفلا تايدتنم - ::]نوـــباذــكٌ ةــنوـــخ [:: // ةيمالـسإلا قارعلا ةلود http://alflojaweb.com/vb/showthread.php?t=62026

4 of 6 5/12/2009 7:35 AM



  #13  

  #14  

  #15  

.. قارعلا يف مالسإلا ةلودل نكم مھللا

تاعاس 11 ذنم 

 صاصرلا جھو
كراشم وضع

 
هللا هداعا دغر انتيب يف :ةلودلا
153 :تاكراشملا

دمحلا و ربكا هللا

دمحلا و ربكا هللا

يدادغبلا انريما ظفحا مھللا

تاعاس 11 ذنم 

abu osama 
دھتجم وضع

 
431 :تاكراشملا

رشنلا وجرن

تاعاس 11 ذنم 

 روصنملا باطخلا وبا
ديدج وضع

 
19 :تاكراشملا

ةنملاو لضفلا و ربكا هللا

» ةريخألا>7123 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

BB code is ةحاتم
ةحاتم تاماستبالا
ةحاتم ]IMG[ دوك
ةلطعم HTML دوك

عيرسلا لاقتنالا

.PM 02:32 نآلا ةعاسلا
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