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)ةيمالسإلا ةمألا اياضق ( ثدحلا ىدتنم > ::: ةماعلا تايدتنملا ::: > ةيمالسإلا ةجولفلا تايدتنم 
ّمِلُع  . هتلق ام باوصلاو باوص هتلق امف..ديزيلا وبأ ىفطصم دئاقلا يديس ْ

؟تانايبلا ظفحوضعلا مسا

رورملا ةملك

ميوقتلاتاـــميلعتلا

>212 نم 1 ةحفص

 عوضوملا ضرع عاونا عوضوملا تاودأ 

موي 5 ذنم 

 رباص
قلأتم وضع

 
1,194 :تاكراشملا

. هتلق ام باوصلاو باوص هتلق امف..ديزيلا وبأ ىفطصم دئاقلا يديس ّْمِلُع 

.. ديزيلا وبأ ىفطصم دئاقلا يديس
. هتاكربو هللا ةمحرو ماركلا كبحص ىلعو كيلع مالسلا

: لوقا نأ بحأ دئاقلا يديس ةيادب
, نيصلخملا هدابع هب هللا رمأ ام نوقبطتو.. نوذفنم هللا عرشل متنأ املاطلو , نولعفتو نولوقت قحلاو قحلا ىلع مكنأ املاط... هللاو مث هللاو مث هللاو

. دئاقلا يديس مكرماوأ ذيفنت رظتنت يحاضأ اھمدقن هللا نيدل اندالوأو ءادف مكل انحاورأف
يتأي ىتح هللا نذإب مكفلاخو مكلذخ نم مكرضيال .ةعاطلاو عمسلا انم مكلو اذھ انموي يف انتمأ فارشأو انتاداسو انتاداق متنأف هللا ةكرب ىلع اوريسف

. هللا رمأ

: دئاقلا يديس
اميس , ةرماغ انتداعسو ةريبك انتحرف تناكف ) هللا اھلتاق ( ةيئاضفلا ةريزجلا ةانقل مكفيرشتو ةيھبلا مكتلط لالخ نم هب متلضفت ام انعمسو انيأر
مكحاو ,هوفت نم هقفاو ,نيزت نم ىھبأو ,ملكت نم ريخ قحب تنكف , نيلت ال دوسأ كفلخ نمو يوقلا كتابثو رينملا كھجوب نيعلا ةيوؤر كارن امدنع
تناكو نيملاظلا ةنعارفلا ربانم ىلع نم فرعي ال امب فرھيو قطرھي دوسألا تيبلا دبع اھيف انيلع جرخ ةقباس ةليوط ةدملو ةانقلا هذھ يف ركفت نم

. ةبطاق نطنشاو ةمامق نم ذلأ ةبابذلا كلتل ناكف دوسألا تيبلا سيئر معط نم ذلأً امعط دجت مل يتلا ةانقلا هذھ يف تاطحم هتابابذل

تائم عمسمو ىأرم ىلعو رتويبمكلا زاھج جراخ يلوح نمو يدالوأ كاري ناك ةرم لوألو ةنازرو ةقالطب ثدحتت كارأ انأوً اديعسوً احرف تنك
. ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف نييالملا

نيذلا مھريغو ةبلطلا نم ناتسكاب يف مھناوخإ عم نواعتلاب ميظنتلا نيدھاجم دادعتساو ناتسكابب تاوس يف نيدھاجملا تابثب انرشبت يديس كتعمس
ةعراصمل يوونلا ناتسكاب حالس ىلع ءاليتسألا مكتينب اندعس مكو , ناتسريزو يف ناتسكاب يادرز شيج تامجھل يدصتلل هللا ليبس يف نولتاقي

. ناكيرمألا

اكيرمأ ربكألا توغاطلا ىعفألا سأر ىلع ءاضقلل ىربكلا مكتايلمع عباتنو , داھجلا ةدعاق ميظنت تابعشت ةدايزب نيملسملا ةحرف عباتن نحن ... يديس
ـ هللا هامح ـ ندال نبأ ربزھلا انخيش نم انملعت دقلف , هللا نذإب هب مايقلا انل هللا ردقي امب موقنسو . انلدبتست الو انلمعتسا مھللا : لوقي انلاح ناسلو ,

. لمعلل ملعلا نأ

انحاورأب ةيناغفألا ةرامإلا فدھ يدفنو انريمأ يدادغبلا خيشلاو انريمأ رمع الملاف , لوقت ام كلف قحلا يف املاطً ابسانم هنورت ام ىرن يديس نحن
. انجھنم كاذ امو دصق نع انئاطخأ امف , انل رفغي نأ هللا ىسعف .. ءاطخأ انم ثدح نإو قارعلا يف مالسإلا ةلود فدھ اذكو
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... يديس تايمسملل ال هللا نيدل وھ انئادف نأ يديس ملعت تنأو
. لوصألاو عرفألا تايّمسم تناك امھم هللا نذإب مكلاجر نحنف

مأ ةيقارعلا مالسإلا ةلود كانھ نيدھاجملا عمجت ىمسم ناكأ ءاوس , هللا لوسر دمحم هللا الإ ةلإ ال ةيار تحت كلذ انل هللا رسي نإ قارعلا يف لتاقنس
هللا عرش ةماقإو هللا ليبس يف ةداھشلا انفدھف.. ةيمالسإلا قارعلا ةعامجب يمس ول ىتح وأ ةيمالسإلا قارعلا ةيروطاربمأ مأ ةيقارعلا مالسإلا ةرامإ

. اھنم جرخن الو ارمأ ةعامجلل يصعنالو انتداق عيطن , ضرألا هذھ يف لجو زع

, مكرماوأ رظتنن نحنف دالبلا يف انك نإو مكدونج نحنف تاھبجلا يف انك نإف , ناكم لك يف ةظقيتسملاو ةمئانلا مكايالخو مكدونج نحن ... يديس
ةعاطلاو عمسلا انيلع مكلو.. مكرماوأ بقرتنو يديس مكتراشإ رظتنن طقف.. كرويوين يف ىتح وأ ايبيل وأ رصم وأ ايروس وأ ناريإ يف انكأ ءاوس

. ذيفنتلاو

يبا ةرمأ تحت وھف يبرعلا برغملا يف انم ناك نمو , يشيحولا ريصب ابأ ريمألا ةرمأ تحت وھف ةيبرعلا ةريزجلا يف انم ناك نم ... دئاقلا يديس
ءالولا فرعو هءافصو ديحوتلا فرع ملسم لك انناوخإ , مكلبق نم ةقطنملا رمآ ةرمأ تحت وھف ناكم يأ يف انم ناك نمو , دودولا دبع بعصم

. نيقداصلا نم ناكو , ءاربلاو
ديحوتلا ةيار مھعم عفرنف مھب انعمجي نأ هللا ىسعو هب ملكتن مھناسلو اھب نورصبي اننويعو مھئامد انئامد ..انناوخإ نيقداصلا ماسقلا يدھاجمف

. ةيفاصلا ةيقنلا
قارعلا يف مالسإلا راصنأ يدھاجم كلذكو. مھروحن نود انروحن , اندايسأو انناوخإً اضيأ مھ نيقداصلا نيدھاجملا بابش يدھاجم لاح اذكو

. نيصلا يف ناتسكرت يدھاجمو
وھ ,مالسإلا نيد هنيد ِرشنو ,رمأ امك ـ لجوزع ـ هللا عرشب مكحلاو ديحوتلا ةيار عفر لجأ نم هللا ليبس يف هلاتق نوكيل ةينلا دقع قداص دھاجم لكف

. ةيفاصو ةيقن ةدحاو ةيار تحت مھب هللا انعمجي نأ ىسعو . ىوقتلاب الإ نيدھاجملا ةيقب نيبو هنيب قرف الو انل ديسو خأ

: ديزيلا ابأ دئاقلا يديس
تاعاسو تاعاسل نوكت نأ تينمت مكو... اھتقو يف ةريصق ةانقلا كلت ةشاش ىلع مكايؤرب نيعلا ليحكت ةرتف نوكت نأ وھ يسفن ىلع ُّزعي ام نإ
ةيھبلا كتلطبً احرف مستبت اھلك ايندلا نأب ترعش كتماستبأ تيأر امدنع هللاوو ... ريثكلا ريثكلا ةدئافلاو ةكنحلاو ةربخلا نم هيف يديس مكمالكف..

: لوقأ عيمجلا نيب تفقو يننأ يئازع نكلو...
. نيقداص متنك نإ مكتداقب ينوتآف.... انتداق مھ ءالؤھ

. نيقداص اوناك نإ ةيروت الو ددرت الو فوخ نود ألملا مامأ مشألا اذھ هلاق ام اولوقيل مكئاملع مئامعب ينوتآف ... نيدلا اذھ دوسأ مھ ءالؤھ
.. قحلاب ملكتيو لوقي ـ هللا هامح ـ ديزيلا وبأ ىفطصم همسأ انل دئاق وھ اذھ

.. ريبكلا اذھل.. لبجلا اذھل.. مشألا اذھل يبحب هللا دھشأ ينإو
.لاق ام باوصلاو ... باوص الإ لاق امف

!!!!!.... نيصبرتملا نم هل ينإف ... لوقلاب هلاق ام ىلع أرجتي نمو

موي 5 ذنم 

 يواقرز خوراص
وضع

 
69 :تاكراشملا

. تكروب
- نوكفؤي ىنأ هللا مھلتاق - !! ةباجإلا يف نكمتم ريغ ديزيلا وبأ : لوقي و ةرصنلا معزي و يتأي نم ال
؟؟ يداھج ىدتنم يف ثدح اذھ نأ قدصت لھ

موي 5 ذنم 

 يدزألا بيرغلا
دھتجم وضع

 
اھبارض اھتيقال نإ يلع اھباذع اند دق مور مورلاو...اھبارش دراـبو ةبيط اھبارتقاو ةنجلا اذبحاي :ةلودلا
337 :تاكراشملا

رباص يخأ كيمر هللا ددس
لتقم يف ودعلا تبصا
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رايتخألا تنسحاو ةرابعلا يف تغلباو
تابثلاو قحلا لھأ ةرمث فطتقل نوعسي نيذلاو روصقلاو قدانفلا لھأل ءازعالو

لاجرلا ءالؤھ رد 
مھبسحن كلذكو هللا اوقدص مھبحن اننا اب دھشا

موي 5 ذنم 

fajr nasr 
دھتجم وضع

 
382 :تاكراشملا

يخا كيف هللا كراب

موي 4 ذنم 

algochi 
دھتجم وضع

 
402 :تاكراشملا

:سابتقا

 يدزألا بيرغلا ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا

رباص يخأ كيمر هللا ددس

لتقم يف ودعلا تبصا
رايتخألا تنسحاو ةرابعلا يف تغلباو

لھأ ةرمث فطتقل نوعسي نيذلاو روصقلاو قدانفلا لھأل ءازعالو
تابثلاو قحلا
لاجرلا ءالؤھ رد 

مھبسحن كلذكو هللا اوقدص مھبحن اننا اب دھشا

يخا تقدص

موي 4 ذنم 

 ةيمالسالا ةلودلا صانق
فرشم

 
ةــــــيمالسالا دادــــغــب ةراــمإ :ةلودلا
11,790 :تاكراشملا

:سابتقا

ةيقارعلا مالسإلا ةلود كانھ نيدھاجملا عمجت ىمسم ناكأ ءاوس , هللا لوسر دمحم هللا الإ ةلإ ال ةيار تحت كلذ انل هللا رسي نإ قارعلا يف لتاقنس

هللا ليبس يف ةداھشلا انفدھف.. ةيمالسإلا قارعلا ةعامجب يمس ول ىتح وأ ةيمالسإلا قارعلا ةيروطاربمأ مأ ةيقارعلا مالسإلا ةرامإ مأ
. اھنم جرخن الو ارمأ ةعامجلل يصعنالو انتداق عيطن , ضرألا هذھ يف لجو زع هللا عرش ةماقإو

ةبعكلا برو تقدص
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تطُخ يتلا لمانالا تكروبو

موي 4 ذنم 

 ديدجت
وضع

 
77 :تاكراشملا

نيككشملا ىلع در ريخ متنك و يردص متجلثا دقف ريخلا ةعامج اي متكروب
.قدانفلا ريعب تارتاھم سيل و قدانخلا ناسرف دعاوس ىلع موقت ةوبنلا جاھنم ىلع ةفالخ

ريخلا باوبا نم اباب فرح لكب كل هللا لعج و رباص يخا تكروب

موي 4 ذنم 

 هللا دبع وبأ
كراشم وضع

 
264 :تاكراشملا

داھجلا ةداق عيمجو هظفحي نا هللا لأسن

موي 4 ذنم 

 يواقرزلا نويع
قلأتم وضع

 
مالسإلا ةلود ةيار ثحت :ةلودلا
1,678 :تاكراشملا

يخا كيف هللا كراب
داھجلا ةداق عيمجو هظفحي نا هللا لأسن

موي 4 ذنم 

 شمغد زتعم
زيمم وضع

 
13,152 :تاكراشملا

رباص يخا كردق هللا عفر

موي 4 ذنم 

 ملسملا دمحم
قلأتم وضع

 
1,064 :تاكراشملا

سدقملا تيب ىلا ةماسأ ثعب ذفنا مھللا
"ً  ارقص 19لا امك ددجلا روقصلا " ةماسأ ثعب ذفنا مھللا

مأ ةيقارعلا مالسإلا ةلود كانھ نيدھاجملا عمجت ىمسم ناكأ ءاوس , هللا لوسر دمحم هللا الإ ةلإ ال ةيار تحت كلذ انل هللا رسي نإ قارعلا يف لتاقنس

هللا ليبس يف ةداھشلا انفدھف.. ةيمالسإلا قارعلا ةعامجب يمس ول ىتح وأ ةيمالسإلا قارعلا ةيروطاربمأ مأ ةيقارعلا مالسإلا ةرامإ
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. اھنم جرخن الو ارمأ ةعامجلل يصعنالو انتداق عيطن , ضرألا هذھ يف لجو زع هللا عرش ةماقإو

.. قحلاب ملكتيو لوقي ـ هللا هامح ـ ديزيلا وبأ ىفطصم همسأ انل دئاق وھ اذھ
.. ريبكلا اذھل.. لبجلا اذھل.. مشألا اذھل يبحب هللا دھشأ ينإو

.لاق ام باوصلاو ... باوص الإ لاق امف

!!!!!.... نيصبرتملا نم هل ينإف ... لوقلاب هلاق ام ىلع أرجتي نمو

موي 4 ذنم 

 رويغ ملسم ىتف
كراشم وضع

 
213 :تاكراشملا

. مكيف هللا كراب عئار عوضوم

موي 4 ذنم 

mousa 
قلأتم وضع

 
1,261 :تاكراشملا

غلابأ الو ةيمالسألا ةمألا ةداق انتداق آلعف مھنا

نم ةمألا تررحتو , بارتلا ىف هفنا وغرمو ناكريمألا ومزھ , ايلاع انسوؤر تعفرو مالسألا هللا زعأ مھب
. ةينويھصبيلصلا ةيكريمألا ةسرطغ نم ملاعلا بوعش تررحت لب , بيلصلا دونج نايغط

ببسب نآلا وحبصأ ! انبر كنارفغ انعطأو انعمس اكريمأل نولوقي وناك -تاونس عضب لبق- سانلا امدعب
نمز ىھتنا ... اننوؤش ىف اھلخدتل ..ال ..ال.. اكريمأل ..ال .. ال لجخ الو فوخ الب نولوقي لاطبألا ءالؤھ

... يھتنا دحاولا بطقلا ملاع ...دحاولا بطقلا

"رانلا ىلع هللا همّرح هللا ليبس يف هامدق تّربغا نم و "هللا ليبس يف مھمادقا تربغا ىذلا ةداقلا ءالؤھ نا
توربجو نايغطلا نم ملاعلا ريرحت لجأل مھتايحضتلابو مھردقب فرتعي الو ,لاجرلا الإ مھلضف فرعي ال

. ءالقعلا الإ ةينويھصبيلصلا ىكريمألا

كودع ىلع مھرصنأ مھللا ...ارزؤم آرصن مھرصنت نا ايلعلا كتافصو ىنسحلا كئامسأب كلأسأ ىنا مھللا
كدنج نم دنجب مھديأو مھودعو

. اھيف مھل كرابو مھرمع لطأو مھظفحا مھللا.. كدنج بلغُيال هنأف

رباص ىخا كيف هللا كراب
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موي 4 ذنم 

 يراصنالا راتبلا
كراشم وضع

 
131 :تاكراشملا

.. قحلاب ملكتيو لوقي ـ هللا هامح ـ ديزيلا وبأ ىفطصم همسأ انل دئاق وھ اذھ
.. ريبكلا اذھل.. لبجلا اذھل.. مشألا اذھل يبحب هللا دھشأ ينإو

.لاق ام باوصلاو ... باوص الإ لاق امف

موي 4 ذنم 

asd.aljhad 
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كب هللا كراب

عوضوملاا بلص هذھ

:سابتقا

. اھنم جرخن الو ارمأ ةعامجلل يصعنالو انتداق عيطن , ضرألا هذھ يف لجو زع هللا عرش ةماقإو هللا ليبس يف ةداھشلا انفدھف
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» 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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