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يناـطيربلا رـيسألا لـتق صوصخب // نايب // يمالسإلا برغملا دالبب ةدعاقلا ميظنت
]edwen dyer[

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

ةرھاقلل امابوأ ةلحر نيمأتل صانق فالآ 

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

 عوضوملا مييقت عوضوملا يف ثحبإ عوضوملا تاودأ  ةءورقم ريغ ةكراشم لوأ ضرع 

ىضم موي ذنم 

 رادلا بيرغ
ضرحم خماش

 
44 :تاكراشملا

ةرھاقلل امابوأ ةلحر نيمأتل صانق فالآ

.ةرھاقلل ةبقترملا امابوأ كاراب يكيرمألا سيئرلا ةرايزل ةيئاھنلا تابيترتلا لوح ةيروھمجلاو مارھألا و رابخألا ثالثلا ةيمسرلا هبش فحصلل يسيئرلا ناونعلا ءاج

ةرافسلا عم ةرايزلا جمانربل ةيئاھنلا تابيترتلا عضو نم ىھتنا ةسائرلا ناويد نإ لاق يذلاو ،عوضوملا اذھ لوح ةيروھمجلا ةسائر نايب ثالثلا فحصلا ترشنو
.ضيبألا تيبلا نم دفوملا ةمدقملا دفوو ةرھاقلاب ةيكيرمألا

.نيدفولا نيب ةعسوم ىرخأو نيسيئرلا نيب ةقلغم تاثداحم ةلوج هبقعت ةبقلا رصق يف ايمسر الابقتسا نمضتت ةرايزلا نا نايبلا لاقو
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.هترداغم لبق ةيخيراتلا ملاعملا ضعبل هترايزو ةرھاقلا ةعماج نم يمالسالا ملاعلل هباطخ امابوا ءاقلا جمانربلا نمضتي امك

ناكم يف ةعنصم ةرايسو يطرش فلأ 15و صانق فالآ 10 نم رثكأ نإ لوقت ةلقتسملا رجفلا ةفيحص تبتك "ةرھاقلل نطنشاو نم امابوأ نيمأت ةطخ" ناونع تحتو
.يكيرمألا سيئرلا نيمأت يف نوكراشي ةينمأ ةسسؤم 58و جينوب يترئاطو يرس

.ةرھاقلا ةعماج يف هباطخ ءاقلال امابوا هجوتي امدنع ةيركسع ةنكث ىلإ ةيئاوشع ملاعلا مصاوع رثكأ نم ةدحاو نم لوحتتس ةرھاقلا نا رجفلا تلاقو

تامظنمو ضاھجالا حفاكت يتلا كلت لثم ةفرطتم ةينيد تامظنمو ةدعاقلا لبق نم ملاعلا يف لوألا بولطملا هنال ارظن ةدقعم امابوا نيمأت ةيلمع نا ىلا ةفيحصلا تراشاو
زكرملا تلتحا ثيح يكيرمألا سيئرلا ىلع زاھجالل تاعامجلا هذھل بسنألا ناكملا ةرھاقلا نا ىلا ةريشم ،ةميرج ضيبألا تيبلا يف دوسا لجر دوجو يف ىرت ةيرصنع

.تاردخملا تاباصع ذوفنب ةروھشملاو رشاعلا تلتحا يتلا ايبمولوك لبق ةروطخلا سايقم ىلع عساتلا

امامت ةھباشم ةرئاط اھقفارت ثيح )ناو سروف ريا( ةيسائرلا هترئاط نتم ىلع يكيرمألا يوجلا لاجملا هترداغم ذنم أدبت نيماتلا ةطخ نا ىلإ ةفيحصلا تراشأو
.هيومتلل

.ةيكيرمألا ةيرابخالا نا نا يس ةكبش سيلو ةرھاقلا ةعماج يف امابوا باطخ ةيطغتب موقتس يتلا يھ ةيكيرمألا سكوف ةكبش نأ ىلإ رجفلا تراشا كلذك

تارايسلا لوخد رظحو ءاثالثلا موي نم ةرھاقلا ةعماج ءالخاب تردص ةيدايس تاميلعت نإ هيف لوقت اعوضوم ىلوألا اھتحفص ردص يف ةضراعملا دفولا ةفيحص ترشنو
.ةعماجلا ينابم طيشمتو ةحوتفم بتاكملا كرتو

.قاطنلا ةعساو ينمأ طيشمت تايلعل عضختس تايارسلا نيب لثم ةعماجلل ةرواجملا قطانملا نا ىلا ةفيحصلا تراشاو
__________________
)) ىقتلن هنجلا ىفو أدبن انھ نم ((

  

ىضم موي ذنم 

 نيسحلا ديفح
زيمم خماش
خومشلا حمر

 
17,448 :تاكراشملا

كيف هللا كراب
__________________

&
&

ِ◌ قابسلا نم انُداوج َّلك الو َدجملا انمدعام هللاو
ِ◌ قالطلاب ُةحيلملا ىلتبُت امك ٍظح ِءوسب انيلُتبا اننكلو

  

تاعاس 23 ذنم 

 يدھ
طيشن خماش
ةكبشلا عيضاوم ةعباتم يف زيمم دوھجم

 
656 :تاكراشملا

هللا ناحبس

!!هلجا ءاج اذا توملا هنع عنميس ادحا نا نظيا
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تاعاس 21 ذنم 

 رصم ميقلا نبا
طيشن خماش

 
566 :تاكراشملا

امابوا اي كنع ديعب سيل هللا
تاھيھ تاھيھ نكل

__________________
http://www.geocities.com/shaheda_waf...1-kresten2.gif

  

تاعاس 20 ذنم 

elssadem 
طيشن خماش

 
204 :تاكراشملا

... نينسحملا بحي هللا ناكو M 95 ةعطق هوطعأ و رالود فلأ 100 اوملسو ةيمعطلاو لوفلا لكأ نم قاض مھيف دحاو ىلع اورثعا مامتلا مامت ..سيوك.. سيوك

مھفن مل نكل و كب نظلا نسحن نحنف هحيضوت و تركذ ام ليصفت كنم وجرن يخأ
ةرادإلا انھ كدصق

http://www.youtube.com/watch?v=jtMu_...om=PL&index=68
__________________

اًليِوْحَت َِّهللا ِةَّنُِسل َدِجَت ْنَلَو اًليِدْبَت َِّهللا ِةَّنُِسل َدِجَت ْنَلَف

.PM 07:34 ةعاسلا ةدحاو ةعاس ذنم خيراتب نميأ وبأ : ةطساوب مت ريخألا ليدعتلا

  

تاعاس 20 ذنم 

elssadem 
طيشن خماش

 
204 :تاكراشملا

M 99
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http://www.youtube.com/watch?v=qnilm...aynext_from=PL
__________________

اًليِوْحَت َِّهللا ِةَّنُِسل َدِجَت ْنَلَو اًليِدْبَت َِّهللا ِةَّنُِسل َدِجَت ْنَلَف

  

تاعاس 20 ذنم 

elssadem 
طيشن خماش

 
204 :تاكراشملا

http://www.youtube.com/watch?v=RNW3EBxfhbY
__________________

اًليِوْحَت َِّهللا ِةَّنُِسل َدِجَت ْنَلَو اًليِدْبَت َِّهللا ِةَّنُِسل َدِجَت ْنَلَف

  

تاعاس 20 ذنم 

 يمالسإلا برغملا نبا
طيشن خماش

 
211 :تاكراشملا

تيغاوطلا يف ليكولا معن و هللا انبسح

  

تاعاس 19 ذنم 

 ةصفح
طيشن خماش

 
169 :تاكراشملا

:سابتقا

 elssadem ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
و رالود فلأ 100 اوملسو ةيمعطلاو لوفلا لكأ نم قاض مھيف دحاو ىلع اورثعا مامتلا مامت ..سيوك.. سيوك
... نينسحملا بحي هللا ناكو M 95 ةعطق هوطعأ

http://www.youtube.com/watch?v=jtMu_...om=PL&index=68

بيرغ كمالك
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تاعاس 9 ذنم 

 ةصفح
طيشن خماش

 
169 :تاكراشملا

:سابتقا

 elssadem ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
و رالود فلأ 100 اوملسو ةيمعطلاو لوفلا لكأ نم قاض مھيف دحاو ىلع اورثعا مامتلا مامت ..سيوك.. سيوك
... نينسحملا بحي هللا ناكو M 95 ةعطق هوطعأ

http://www.youtube.com/watch?v=jtMu_...om=PL&index=68

ةيويند عماطم باحصا مھناو ةيمعطلاو لوفلا لكأ نم اوقھز مھنا ىلع نييداھشتسإلاب ئزھتست لكشلا اذھب تنا
سولفو

مھيف ىلاعت هللا لاق امنيب

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(

  

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «
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ةماسأ عياش نمو ةماسأ دنجو ةماسأ ظفحا مھللا

:ةلاسرلا

 

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 09:19 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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