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هقفلا لوصأ ىدتنم > ثيدحلا لھأ ىقتلم 

؟ةعوبطم هقفلا لوصأ يف بتك هل لھو ؟قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلا ةليضف وھ نم 

؟تانايبلا ظفحوضعلا مسا

رورملا ةملك

 ثحبلامويلا تاكراشمEnglish forumماعلا فرشملاانب لصتا

Google ةطساوب ىقتلملا تايوتحم يف ثحبا

 

 عوضوملا يف ثحبإ عوضوملا تاودأ 

 10-07-07, 12:08 PM

 ةصصختملا
هللا اھقفو

 
07-07-02 :ليجستلا خيرات
164 :تاكراشملا

؟ةعوبطم هقفلا لوصأ يف بتك هل لھو ؟قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلا ةليضف وھ نم 

.نيروجأم انوديفأ ؟ةعوبطم هقفلا لوصأ يف بتك هل لهو ؟قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلا ةليضف وه نم

 10-07-07, 03:27 PM

 يبرغملا يدهم لضفلا وبأ
هيدلاو ىلعو هيلع هللا بات

 
07-02-25 :ليجستلا خيرات
233 :تاكراشملا

.هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

: هتايح نع تامولعمو خيشلا ةريس

.ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب ةعيرشلا ةيلك نم ةيلاعلا ىلع لصحو م 1939 ماع رصمب دلو فسويلا قلاخلادبع نب نمحرلادبع خيشلا

.تيوكلاب يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمجب يملعلا ثحبلا لاجم يف لمعو .. م 1990 ىلإ م 1965 نم تيوكلا سرادمب اسردم لمعو

هأ ىقتلم - ؟ةعوبطم هقفلا لوصأ يف بتك هل لھو ؟قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلا ةليضف وھ نم ... http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=106337

1 of 10 4/19/2009 4:55 PM



  #3  

: ةبتكملا لخاد هتافلؤم 
. هتيهولأو حيسملا ةونب ءاعدا يف ىراصنلا ىلع درلا •
. تافصلاو ءامسألا ديحوت ركنأ نم ىلع درلا •
. يمالسإلا مكحلا ماظن لظ يف ىروشلا •
. ةنسلاو باتكلا يف داقتعالل ةيلكلا اياضقلا •
. ةينارصنلا •
. هللا دبع ىسيع نأ ىلع ليجنإلا ةداهش •
. ةيعرشلا ةسايسلا نم لوصف •
. يفوصلا ركفلا •
. ةيفلسلا ةوعدلل ةيملعلا لوصألا •
. رفكلاو ناميإلا نيب لصافلا دحلا •
. مالسإلا لظ يف جاوزلا •
. ةعبرألا ةمئألاو نويفلسلا •
. ةيمالسإلا ةمألا ءانب ضرتعت يتلا تابقعلا •
. فالخلا بدأ يف ةيبهذلا دعاوقلا •
. هللا ىلإ ةوعدلا لقح يف نيلماعلل رشعلا اياصولا •
. مالسإلا يف ءاربلاو ءالولا •
. يبرعلا نطولا يف حلاصلا ناسنإلا ءانبل ةيلبقتسم ةيوبرت تاهيجوت •
. هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ لئاضف •
. ةعدتبملاو عدبلا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم •
.ةيميت نبا مالسإلا خيش ةايح نم تاحمل
.يسايسلا لمعلاو نوملسملا
.هللا قلخ ةوفصل ةيويندلا ةايحلا
.ةنسلا ةيجح
__________________
نيمآ .............. نيملسملا ةملك مهللا دحوو ناكم لك يف نيفعضتسملا انناوخإ رصنا مهللا

 10-07-07, 06:06 PM

 يبرغملا سيوأ وبأ
هللا هقفو

 
07-02-10 :ليجستلا خيرات
625 :تاكراشملا

.لوصألا ملع يف نوريثك ةذتاسأ هيدي ىلع جرختو ،هقفلا لوصأب نيلغتشملا مالعألا نم وهو ،قلاخلا دبع نب ينغلا دبع خيشلا نع لاؤسلا
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 10-07-07, 06:17 PM

 يبرغملا سيوأ وبأ
هللا هقفو

 
07-02-10 :ليجستلا خيرات
625 :تاكراشملا

:سابتقا

 يبرغملا يدهم لضفلا وبأ ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
.ةنسلا ةيجح

.هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو
.لوصألا ملع نم هنكمتو هتعارب ىلع لدت تاشقانمو ةيلوصأ ثحابم هيفو ،ينغلا دبع خيشلل ةنسلا ةيجح باتك

 10-07-07, 06:28 PM

 يكلاملا قاحسإ وبأ
هللا هقفو

 
07-02-03 :ليجستلا خيرات
332 :تاكراشملا

..مكيلإ هللا نسحأ
نسحب هتذمالت هنع ينثدح دقو..بناجألا ةبلطلا لئاسر ةَّصاخ ،رهزألاب ايلُعلا تاسارِّدلا لئاسر نم ريثك ىلع فرشأ دقو ،يرهزأ خيشلاو
..يعفاشلل نآرقلا ماكحأ باتك هققح اممو..هللا همحر ،هقلخ ةثامدو ،هبدأ

__________________
.................................................. ............

 10-07-07, 06:51 PM

 يبرغملا يدهم لضفلا وبأ
هيدلاو ىلعو هيلع هللا بات

 
07-02-25 :ليجستلا خيرات
233 :تاكراشملا

. هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
أطخلا يل نيبت رمألا ةعجار ام دعب نكل نامسإلا يلع طلتخا دقف أطخلا هيجوت ىلع مكيف هللا كراب
قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلل وه ةنسلا ةيجح باتكف يبرغملا سيوأ وبأ خيشلا راشأ امكو
: اهنم تاقيقحت هلو يلوصأ لجر ةعيرشلا ةيلكب ذاتسأ يرصم وه قلاخلا دبع ىنغلا دبع خيشلاف
دبع ينغلا دبع :قيقحت يرصملا يلبنحلا راجنلا نباب ريهشلا يحوتفلا دمحأ نب دمحم ،هتادايزو حيقنتلا عم عنقملا عمج يف تادارإلا ىهتنم ــ
. بتكلا ملاع :رشانلا ،قلاخلا
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. يل مكبقعت ىلع هللا دمحلاو ، اديج هبتنأ ملف يراذتعا رركأو

. هللا ءاش نإ نيروجأم
__________________
نيمآ .............. نيملسملا ةملك مهللا دحوو ناكم لك يف نيفعضتسملا انناوخإ رصنا مهللا

 11-07-07, 08:45 PM

 ةصصختملا
هللا اھقفو

 
07-07-02 :ليجستلا خيرات
164 :تاكراشملا

ًاريخ هللا مكازج عيمجلا ىلإ

 12-07-07, 01:34 AM

 بتاكلا مزاح وبأ
هللا هقفو

 
06-08-22 :ليجستلا خيرات
1,220 :تاكراشملا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
: دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو
يرهاقلا يرصملا ىفطصم نب نسح نب قلاخلا دبع دمحم نب ينغلا دبع _ هتالامعتسا ضعب يف امك نسحلا وأ _ لامكلا وبأ خيشلا وه
. ًةافوو ةأشنو ًادلوم
نع م1983 / 7 / 28 قفاوملا ـه1403 / 10 / 18 يف اضيأ ةرهاقلا يف يفوتو ةرهاقلا ةنيدم يف م 1908 / 3 / 17 يف هللا همحر دلو
. رهشا ةعبرأب نيعبسلاو ةسماخلا زواج رمع
قارعلاو ةيدوعسلا يف تاعماجلا ضعب يف سَّرد ، هاروتكدو ريتسجام نيب ام ةيملع ةلاسر ةئامسمخ وحن ىلع فرشأو تافلؤملا نم ًاريثك فلأ
. ايبيلو برغملاو
: هتافلؤم نم
. دحاو دلجم يف عوبطم وهو هاروتكدلا يف هتلاسر وهو ةنسلا ةيجح - 1
) عوبطم ( يقهيبلا عمج يعفاشلل نآرقلا ماكحأ باتك قيقحت - 2
) عوبطم ( يزارلا متاح يبأ نبال هبقانمو يعفاشلا بادآ باتك قيقحت - 3
) عوبطم ( ميقلا نبال يوبنلا بطلا باتك قيقحت - 4
) نيدلجم يف عوبطم ( راجنلا نبا نيدلا يقتل تادايزو قيقحتلا عم عنقملا عمج يف تادارفا ىهتنم باتك قيقحت - 5
) عوبطم ( هحيحصو يراخبلا مامإلا - 6
. نادهو نسحو ديمحلا دبع ميهاربإ : نيذاتسألا عم ةيفنحلا ريغل هقفلا لوصأ - 7
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) ةصاخ لالطلل ةعبط ( ايلعلا تاساردلا مسق نوتناقلاو ةعيرشلا ةيلك رهزألا ةعماج يف هقفلا لوصأ يف تارضاحم - 8
. هتيجحو هتقيقح عامجإلا - 10 ضايرلاب ةعيرشلا ةيلك اهترشن يتلا ةعيرشلا ءاوضأ ةلجم يف عبط ( ةفرشملا ةنسلا يف ثوحب - 9

. يناولعلا رباج هط اهبتك ةنسلا ةيجح هباتك ةمدقم : ةدايزو هذه هتمجرت يف رظني

 12-07-07, 07:56 PM

 ةصصختملا
هللا اھقفو

 
07-07-02 :ليجستلا خيرات
164 :تاكراشملا

ًاريخ هللا مكازج ،ًاملع هللا مكداز

 13-07-07, 02:39 PM

 ىرصملا ناميلس
هللا هقفو

 
04-11-14 :ليجستلا خيرات
رصم :ةلودلا
195 :تاكراشملا

ىف ةاروتكدلا لئاسر لئاوا نمو ىضاملا نرقلا ةرخفم ىهو ىمالسالا ركفلل ىملاعلا دهعملا عم كارتشالاب ءافولا راد عبط نم هنسلا ةيجحو
نا حضواو اهتاذ ةنسلا ةيجح ىف ككش دق مالسالا قرف نم مهريغوا هعدتبملا ءاوس نيضاملا نم ام ادحا ناب لاق نم ىلع ادر اهفلا رهزالا
ةعساو ةمحر هللا همحر عتام ىلوصا ثحب ىف دحا دنع اهل لصا ال ةرصاعملا لاوقالا نم اذه
__________________
ىلع ءالدالا مهو هيلا لصوتي مهب لب مهطئاسو نود فرعي ال اضيا قحلاف لاجرلا نود ربتعملا وه قحلا نا تبث اذا":ىبطاشلا لاق
"هقيرط

ماصتعالا نم هللا همحر بتك ام رخا

 14-07-07, 05:12 PM

 ةصصختملا
هللا اھقفو

 
07-07-02 :ليجستلا خيرات
164 :تاكراشملا

ًاريخ هللا كازج

 14-07-07, 07:44 PM

 دعس يفطصم
هللا هقفو

 
05-09-16 :ليجستلا خيرات
egypt :ةلودلا
1,671 :تاكراشملا
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سولاسلا روتكدلاو ىليحزلا روتكدلا لاثمال اذاتسا نوكي نا ىفكي الا
__________________
ىرابلا حتف نم تاراتخم

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145138
[

 14-07-07, 08:07 PM

 يمجعلا دمحأ وبأ
هللا هقفو

 
02-11-05 :ليجستلا خيرات
1,183 :تاكراشملا

ةلمنلا ميركلا دبع خيشلا تعمس دقو يمالسإلا ملاعلا يف لوصألا ملع باطقأ دحأ وهو ةيدوعسلا تاعماجلا يف قلاخلا بع ينغلا دبع سرد
..انخيشب هفصي

__________________
aaa1429@gmail.com

 27-07-07, 02:22 AM

 يعفاشلا يماشلا ناجوم يلع
هللا هقفو

 
07-07-24 :ليجستلا خيرات
127 :تاكراشملا

!! ًادج مهم لاؤس
!!!!!! رصمب ةسيفن ةديسلا ربقل ًانداس ناك هللا همحر قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلا نأ ُتعمس
ةيمهألل كلذ نم دكأتلا وجرأف !!! هتافو ىلإ كلذ ىلع رمتسا هنأو

 21-08-07, 02:48 PM

 يعفاشلا يماشلا ناجوم يلع
هللا هقفو

 
07-07-24 :ليجستلا خيرات
127 :تاكراشملا

؟؟ حيحص ربخلا اذه له

 21-08-07, 03:49 PM

 ىروشهدلا دمحا
هللا هقفو

 
07-02-21 :ليجستلا خيرات
196 :تاكراشملا
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)....ملعتأل(
؟نآلا لاؤسلا اذه ةدئاف ام

 17-04-08, 08:16 AM

 ركب وبأ مأ
هللا هقفو

 
07-03-19 :ليجستلا خيرات
نيرحبلا :ةلودلا
63 :تاكراشملا

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

تامولعملا هذه ىلع اريخ هللا مكازج

مكيف هللا كراب نكما نا بلط يدل

يننا ثيح تنرتنالا قيرط نع - هللا همحر - قلاخلادبع ينغلادبع خيشلا بتك ليزنت عيطتسأ له
!!!!!؟؟؟...ثحبلل عجارملا هذه ىلا ةجاحب

: يه ةبولطملا عجارملاو
ةنسلا ةيجح *

ةنسلا لوح تاهبش *
ةنسلا نم تاسارد *

مكنواعت نسح ىلع اريخ هللا مكازجو

 17-04-08, 02:39 PM

 يبرغملا يدهم لضفلا وبأ
هيدلاو ىلعو هيلع هللا بات

 
07-02-25 :ليجستلا خيرات
233 :تاكراشملا
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هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

http://waqfeya.net/open.php?book=577&cat=19 : ةنسلا ةيجح باتك ــ
__________________
نيمآ .............. نيملسملا ةملك مهللا دحوو ناكم لك يف نيفعضتسملا انناوخإ رصنا مهللا

 18-04-08, 10:01 AM

 ركب وبأ مأ
هللا هقفو

 
07-03-19 :ليجستلا خيرات
نيرحبلا :ةلودلا
63 :تاكراشملا

يبرغملا يدهم لضفلا وبأ

اريخ هللا كازج

 26-04-08, 11:18 AM

 سيردا دجام رذنم
هللا هقفو

 
08-04-24 :ليجستلا خيرات
71 :تاكراشملا

: مكعفني باتكلا اذه لعل

نيرصاعملا باتكلاو نيقرشتسملا هبش درو ةنسلا نع عافد باتكلا مسا
قلاخلا دبع ينغلا دبع - ةبهش وبأ دمحم فلؤملا
ققحملا
ةنسلا ةيجح ركني نم ىلع درلا هيلي باتكلا ةقاطب
ةنسلا ةبتكم :رشانلا
1 :ةعبطلا مقر
1989 :ةعبطلا خيرات
يقرو يداع :فيلغتلا عون
513 :تاحفصلا ددع
اجيم 17.6 :باتكلا مجح
يلصألا باتكلا :اًيئوض ةحوسمملا ةخسنلا
: طبارلا اذه ىلع
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http://www.waqfeya.com/open.php?cat=31&book=258

 26-04-08, 04:33 PM

 ركب وبأ مأ
هللا هقفو

 
07-03-19 :ليجستلا خيرات
نيرحبلا :ةلودلا
63 :تاكراشملا

اريخ هللا كازج

كيف هللا كرابو

 04-05-08, 10:53 PM

 يدزألا ةديبع وبأ
هللا هقفو

 
05-09-04 :ليجستلا خيرات
21 :تاكراشملا

اريخ هللا كازج

 05-05-08, 03:24 PM

 رابجلادبع لابشألا وبأ
هللا هقفو

 
07-07-01 :ليجستلا خيرات
1,276 :تاكراشملا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
.دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ، ىلاعت هللا دمحلا

كلمي ناك هنأ ، يذاتسأ مالك نم هركذأ امو ، ةيملعلا هتلاسر ىلع فرشأ دقف ، يذاتسأ ذاتسأ ، هللا همحر قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلا
300 ةبارق يذاتسأ ىطعأ دقف ، ةنيمث بتك نم هتبتكم يف امب هتبلط ىلع لخبي ال ادج بيطو ، ةيملع ةرسأ نم ناك هنأو ادج ةريبك ةبتكم
. كلذ دعب ترشتناو ، نامزلا كاذ يف ةردان تناك يتلا بتكلا كلت اهلجأل جاتحي يتلا هتلاسر لمكي ىتح باتك
__________________

} َنوُنَزْحَي ْمُه َالَو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ َال ِهّللا ءاَيِلْوَأ َّنِإ الَأ{
) كاوس نيعي نمو ينعأ يبر (

 06-05-08, 09:20 PM

 يويزرألا
هللا هقفو

 
08-04-26 :ليجستلا خيرات
43 :تاكراشملا
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!! عيمجلا يف هللا كراب
الأ نفلا اذه ماقم يف نحنو ةصاخو ـ خويشلا ةفرعمف ؟؟! هيدي ىلع اوذملتت نمم اوناك نإ ةصاخو ؛ةرطعلا ةمجرتلا هذه ىلع ةدايز نم لهف
!! اليصأتو اذخأ صصختملا عفنتو ،اليصحتو اقيوشت بلاطلا ديزت ـ !!!))هقفلا لوصأ(( ملع وهو
؟؟!! ) زونك ( خويشلا ةفرعمف
!! مكيف هللا كراب ؛ناوخإ اي اقلعتو اقوش هيف انوديزف

__________________
:هاضرأو هللا همحر ميقلا نبا مالسإلا خيش لاق

ِنامَيإلاو ِنآْرُقلا ُرَكْسَع ْمُه ... ِهِلْهأَو ِثيِدَحلا ىَوِس َّنَرُصْنَت َال

» 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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