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   مواقع تھمك
    مواقع إسالمیة شاملة

 
  shtml.index/Arabic/net.islamonline.www://http  موقع إسالمى شامل – نت.إسالم أون الین •
 com.islamqa.www://http متعدد اللغات – اإلسالم سؤال و جواب •
 صفحة إسالمیة متجددة یومیًا – على مصراوى إسالمیات •

aspx.Default/Islameyat/com.masrawy.www://http  
  net.islamacademy.www://httpعمق فى الدین  لمن أراد الت– األكادیمیة اإلسالمیة المفتوحة •
 net.liveislam.www://http  محاضرات و خطب حیة – البث اإلسالمى •
  lang_my?php.mat_list/ar/com.islamhouse.www://http=1) مختارات إسالمیة بعدة لغات (دار اإلسالم •
  asp.index/edaeia/net.quranway.www://http  ) كفاعلھالخیرالدال على ( الداعیة اإللكترونى •
  com.eldoros.www://httpس مسموعة   درو– كوم.الدروس •
  com.alhaj-dalil.www://http إلى بیت اهللا الحرام دلیل الحاج و المعتمر •
 da/com.zadalmaad.www://http الذى لیس كمثلھ شئ  – سبحانھ و تعالى دلیل أنھ اهللا •
  com.islamway.akhawat://http موقع شامل لألخت المسلمة  – ركن األخوات •
 com.da9a.www://http شاملة  – أصداء اإلسالمیةشبكة  •
 com.jeeran.althmrat.www://http  الثمرات اإلسالمیةكة شب •
 net.saaid.www://http موقع إسالمى جمیل – صید الفوائد •
 الصوتیة و المقروءة لشیوخ  موقع شامل لتعلیم دیننا الحنیف مدعم بكثیر من الدروس– طریق اإلسالم •

  com.islamway.www://http أجالء
  com.twbh.www://http  التائب من الذنب كمن الذنب لھ– طریق التوبة •
 )  فتوى مصنفة١٠٠٠أكثر من ( للمرأة المسلمة الفتاوى الجامعة •

php.index/com.hawaaworld.alftawa://http  
 asp.mhadith/net.dorar.www://http  صحة حدیثللتأكد من  •
  com.almawt.www://http للتذكرة   – الموت •
 مشروع كبیر و مستمر فى الزیادة – موسوعة الفتاوى اإلسالمیة •

islamww/com.islammessage.www://http 
  tne.ozkorallah.www://http  -  أذكر اهللاموقع  •
 com.alalbayt.www://httpآل البیت   موقع  •
 com.all2islam.www://http شاملة  – اإلسالم للجمیعموقع  •
 com.altareekh.www://http نحتاج إلى رؤیة التاریخ بین الحین و اآلخر  – التاریخموقع  •
 com.sahabah-al.www://http  المعلومات عن الصحابة رضى اهللا عنھم الكثیر من – الصحابةموقع  •
 alsahaba/com.khayma.www://tpht رضوان اهللا علیھم  – الصحابة •
 com.alfeqh.www://http علوم الفقھ المختلفة  –  اإلسالمىالفقھموقع  •
  htm.ar-default-ipo/ip/omc.muslimphilosophy.www://http الفلسفة اإلسالمیةموقع  •
 go/com.4tttt.www://http  طریق الدعوةموقع  •
 org.kalemat.www://http شامل  – كلماتموقع  •
 com.mazameer.www://http إسالمى شامل – مزامیر آل داودموقع  •
  com.nourallah.www://http   لجمیع العبادات و المعامالت إسالمى شامل– نور اهللاموقع  •
al.www://http-  العربیة السعودیة المملكة فى یة واألوقاف والدعوة واإلرشاداإلسالم ونئزارة الشوموقع  •

com.islam   
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 com.nafaess://http المشروع القیمى لتعزیز العبادات  – نفائسموقغ  •
 net.almawa.www://http  شامل – المأوىموقع  •

  

    )دعاة و شیوخ(مواقع شخصیة 
  

  html.index/arabic/akishk/com.jannah.www://http  كشك الشیخ عبدالحمیدصوتیات  •
  com.lekaaleman.www://http  )موقع لقاء اإلیمان (داعیة  الدكتور أحمد عبده عوضال  موقع •
 deen/com.wdelshaikh://http  لإلمام الغزالى إحیاء علوم الدینموقع  •
  com.suwaidan.www://http لسویدانالدكتور طارق ا الداعیةموقع  •
  net.amrkhaled.www://http عمرو خالدموقع الداعیة  •
 ar/net.alrashed://phtt رائد التنمیة البشریة  –  صالح الراشدالدكتورموقع  •
  com.abdelkafy.www://http الدكتور عمر عبد الكافىموقع  •
  ws.alheweny.www://http   الشیخ أبي إسحاق الحوینيموقع  •
  net.deedat-ahmed.www://http )اظراتفارس المن( رحمة اهللا – الشیخ أحمد دیداتموقع  •
   net.qaradawi.www://http القرضاوي یوسف /الشیخ الدكتورموقع  •
  com.daralansar.www://http دار األنصار  - الشیخ صفوت حجازيموقع  •
 algarne/net.gooh.www://http  عائض بن عبداهللا القرني الشیخموقع  •
 sa.org.binbaz.www://http شامل  – الشیخ عبد العزیز عبد اهللا إبن بازموقع  •
  com.jebril.www://http محمد جبریل الشیخوقع م •
  php.index/docs/site/com.yaqob.www://http الشیخ محمد حسین یعقوبموقع  •
   com.elsharawy.www://http  رحمة اهللا علیھ محمد متولى الشعراوى الشیخموقع  •
 net.alalbany.www://http  الشیخ ناصر الدین األلبانىموقع  •
  mco.wagdighoneim.www://http  الشیخ وجدى غنیمموقع  •
 com.alafasy.myheart://http  الشیخ مشاري بن راشد العفاسيالقارئ موقع  •
  net.olamaashareah.www://http  علماء الشریعة موقع •

  

   القرآن

 
 com.mohamedhamed.www://http  صرى لخدمة القرآندار الح •
 com.elshabab.quran://http قراءات، إعراب، معانى، مفردات، تراجم  – الجامعالمصحف  •
 net.all4quran.www://http  متخصص تالوات مختلفة – القرآن للجمیعموقع  •
 net.quranway.www://http  الكثیر من التفاسیر – طریق القرآنموقع  •
 org.qaaaf.www://http لخدمة القرآن  قموقع  •
  com.web-muslim.quran://http وفیھ طریقة ذكیة لحفظ القرآن    للقرآن الكریممتاز جدا موقع م •
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   مكتبات
 

  com.almaktba.www://http  اإلنترنت أكبر موقع للكتب اإلسالمیة والعربیة المجانیة على - المكتبة •
  Islamlib/com.eman-al.www://http  المزید من الكتب تحت إصبعك– المكتبة اإلسالمیة •
  com.fiseb.www://http  الكثیر من الكتب و منھا المجانى – المكتبة اإللكترونیة الشاملةموقع  •
 net.alwaraq.www://http  التراث فى شكل أنیق – الوراقموقع  •
  org.raqamiya.www://http مكتبة قیمة  – مكتبة المدینة الرقمیة •
 htm.Books/org.alserdaab.www://http  رداب اإلسالمیةشبكة السمكتبة  •
 com.eman-al.www://http موقع إسالمى بھ مختارات من أمھات الكتب – نداء اإلیمان •
 org.kantakji.www://httpمال و إقتصاد   – مركز أبحاث فقھ المعامالت اإلسالمیة •
 com.u4islam.www://http  مركزاإلشعاع اإلسالمى للدراسات و البحوث اإلسالمیة •
al.dictionary://http-كوم  . خدمة جمیلة من موقع اإلسالم– القاموس اإلسالمى •

ARBENG=t?ASP.Default/com.islam   
 com.alqasas.www://http لقد كان فى قصصھم عبرة إلولى األلباب  – القصصموقع  •
 b/org.sultan.www://http أفضل المصادر اإلسالمیة واإلنترنت   موقع رائع للبحث في– صفحة البواحث •
  php.index/com.almeshkat.www://http موقع شامل جمیل و مكتبة زاخرة – شبكة مشكاة اإلسالمیة •
 com.sohari.www://http نوادر صوتیات  – سالمیةشبكة النوادر اإل •

  

  دوریات
 

 mag/com.islamroses.www://http نسائیة إسالمیة شاملة  – زھور اإلسالممجلة  •
 com.altawhed.www://httpلة دوریة قد تجدھا عند باعة الجرائد  مج– مجلة التوحید •
 com.alwaei://http متنوعة  – مجلة الوعى اإلسالمى •
)  حررھا كتابھا صحیفة ی– كتاباتموقع (طریقة علمیة للتنظیم اإلسالمي على حسب قوانین الكون   •

htm.12_alasadi/com.kitabat.www://http 
 com.magazine-albayan.www://http  مجلة البیانموقع  •
 

  مواقع إسالمیة متنوعة
  

   ar/com.denmark4no.www://http مقاطعة المسیئین إلى الرسول الحبیبأخبار  •
  cc.islammemo.nosra://httpلنصرة نبى اهللا حملة مفكرة اإلسالم  •
 net.islaminthewest.www://http ة  إخباریة متخصص– اإلسالم فى الغرب •
  com.asmaullah.www://http) الثابتة فى الكتاب و السنة (أسماء اهللا الحسنى •
 kifahf/se.spray.medlem://http  بروتوكوالت حكماء صھیون •
 com.egyptianfoodbank.www://http فكرة جیدة و جمیلة التنفیذ  -بنك الطعام المصرى  •
)   الموسوعة الحرة– موقع ویكیبیدیاعلى ( مشروع مالیزى – اإلسالم الحضاري تعریف •

A8%D%_9%85D7%A8%D9%84%D3%B8%D5%A8%D9%84%D7%A8%D/%wiki/org.wikipedia.ar://http
A9%8D1%B8%D7%A8%D6%B8%D%AD8%D9%84%D7% 

     asp.a_homepage/eg.gov.idsc.library.www://http) ھارس المكتبات المصریةف  (شبكة المكتبات المصریة •
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  com.barsoomyat.www://http للكشف عن حقیقة األخرین  شبكة برسومیات •
) الغذاء فى القرآن، لن تندم بزیارتك ھذا الموقع(جمیل قدسى دویك .  موقع د– انالغذاء المیز •

com.foodinquran.www://http  
 org.allah-for-jews.www://http) بالعربیة و العبریة و اإلنجلیزیة( موقع جمیل – كیف تھدى یھودیًا لإلسالم •
 net.irf.www://http ) باإلنجلیزیة (منظمة األبحاث اإلسالمیة •
 id?asp.subcategories/Arabic/SiteDirectory/net.monlineisla.www://http=79مواقع للطفل المسلم   •
 com.baset-a.www://http )متخصص الطب النبوى (عبد الباسط محمد سید الدكتورموقع  •
 com.zzzr.www://http رة  للتذِك– الدنبا الفانیةموقع  •
 net.mekkaoui.www://http  الرقیة الشرعیةموقع  •
)  كتب و أفالم إسالمیة ستستمتع بزیارة ھذا الموقع (ھارون یحيموقع الكاتب اإلسالمى التركى  •

php.index/arabic/com.ahyaharuny.www://http  
 com.mathoun.www://http لعقود األنكحة بمكة المكرمة  المأذون الشرعىموقع  •
 php.index/ma/net.gesah://http موقع لطیف للطفل المسلم  – المسلم الصغیرموقع  •
 com.arabhr.www://http وظائف شاغرة فى المنطقة العربیة  – الموارد البشریة العربیةموقع  •
 org.islamfiles.www://http إنزال تسجیالت البرامج اإلسالمیة الرمضانیة  – ملفات إسالمیةموقع  •
 net.insanonline.www://http أخبار التبرعات الخیریة فى العالم اإلسالمى  - نافذة الخیر موقع •
 com.wathakker.www://http الكثیر من المطویات اإلسالمیة الجمیلة  – وذكرموقع  •
 ):كل عام و أنتم بخیر( بطاقات تھنئة إسالمیة •

o  البطاقةموقع  cards-a/com.albetaqa.www://http  
o بطاقات عافور اإلسالمیة  com.afooor3://http 
o بطاقات الماھر  card/net.asdaa.www://http 
o 7  بطاقات الخیمة العربیة=id_cat?php.gallerybrowser/betaqa/com.khayma.akhbar://http 
o  اإلسالم للجمیعبطاقات و صور  php.index/f/com.all2islam.www://http 
o   صور و بطاقات إسالمیة عالیة الجودةcom.artislamic.www://http 
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  موضوعات مختارة
  الصیام 
 

    syam/info.aasms.www://http اإلسالمى كل ما ترید معرفتة عن الصیام •
معلومات و دروس صوتیة عن الصیام  •

23=id_category&atc=con&search=a_iw&Lesson=s_iw?/com.islamway.www://http  
   htm.foued-alsuam/malafat_alabadat_taab/ashab/com.khayma.www://httpفوائد الصیام الصحیة  •
  htm.fastingandmentalhealth/nafsia_khoater/com.hayatnafs.www://http الصیام والصحة النفسیة •
   html.ndexi/fasting/ahip/arabic/com.islamset.www://httpمعلومات علمیة أكثر عن الصیام  •

  

  الصالة 
 

  htm.index/salah/rasael/net.saaid.www://http الصالة  صفة- الشرح الفقھي المصور  •
  html.2worldtimes/newPrayer/prayer/channel/ae.net.emirates.nwapp://httpأوقات الصالة فى العالم كلھ   •
  id_sub&50=id_parent&ar=lang&1=hit?asp.ctsubje/net.ozkorallah.www://http=557أدعیة الصالة  •
   CID&291=BID?asp.viewchp/islamlib/com.eman-al.www://http=1 كتاب  –حكم تارك الصالة  •
  htm.fwuaed-alsslaa/malafat_alabadat_taab/ashab/com.khayma.www://httpفوائد الصالة الطبیة  •

  

  اإلعجاز فى القرآن 
 

  net.a55.www://http  موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة •
  com.elnaggarzr.www://http دراسات فى اإلعجاز العلمى للقرآن – الدكتور زغلول النجارموقع  •
  htm.a/rgo.nooran.www://http  الھیئة العالمیة لإلعجاز العلمى فى القرآن و السنة •
sote%20-%20Qran%20agaaz/com.eajaz.www://http- محاضرات صوتیة  – اإلعجاز البالغى فى القرآن •

htm. 
  htm.IntroArabicNew/Arabic/IntroPagesNew/com.miracle-quran.www://http  اإلعجاز المعرفى فى القرآن •
 مختارات من منتدى إسالمى – اإلعجاز العددى فى القرآن •

44=f?php.forumdisplay/vb/net.alamany.www://http  
  

  السیرة النبویة العطرة 
 

  com.islam-al.sirah://httpالسیرة  كل ما ترید معرفتة عن  •
 )اقدم السیر النبوية وأشھرھا (ھشامالسیرة النبویة إلبن   •

2=book?asp.seerah/books/com.islamicweb.arabic://http  
o  ومكتبة إسالمیة إلیكترونیةBooks/com.islamicweb.arabic://http  

  php.seerah/seerah/com.agadeer.www://httpكتب مختلفة عن السیرة  •
  serah/net.alserah.www://httpموقع السیرة النبویة الشریفة  •
 mohammad/com.islamway.www://http )موقع جمیل بعشرة لغات(السیرة النبویة  •
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  الحج 
 

 arb/com.islam-al.hajj://http )عدة لغات ( اإلسالمىالحجكل ما ترید معرفتة عن  •
  php.index/hajj/net.gesah.www://http موقع لخدمات الحج و العمرة –الزاد  •
  shtml.index/2003hajj/arabic/net.islamonline.www://http  الكثیر و الكثیر من المعلومات– رحلة العمر •
  com.tohajj.www://httpموقع الحج و العمرة  •
  htm.100/hajj/mktarat/net.saaid://http أخطاء یقع بھا الحاج •
اإلعجاز العلمى لمكة المكرمة  •

300=sid&article=file&News=name?php.modules/html/com.afkaaar.www://http  
  asp.doua/alhaj/arabic-iol/net.online-islam.www://httpدعاء الحج  •
   html.01/haj-falsafah/fegh/books/net.rafed.www://http فلسفة الحج اإلسالمى •

  

  السواك 
 

    htm.30/30/pages/masomeen-teb/com.mmaso14.www://httpالسواك والخالل  •
   5jaz3i=book?php.index/jaz3i/net.ani3alm-nabdh.www://http السواك بین الطب و اإلسالم  •
   html.ragay/practice/ahip/arabic/com.islamset.www://http)  دراسة علمیة(السواك  •
 html.15234-t/php.index/archive/vb/com.cksu.www://http مقالة لطیفة عن األسنان •
 ):باإلنجلیزیة(متخصصة مقاالت طبیة  •

o html.557663/edu.psu.ist.citeseer://http 
o do&1602035=uids_list&PubMed=db&Retrieve=cmd?fcgi.query/entrez/gov.nih.nlm.ncbi.www://http

Abstract=pt 
o coll_default=site&dtd_no_xml=output&p=access&1=spell&miswak=q?search/int.who.search://http

WHO=proxystylesheet&WHO=client&8utf=oe&8utf=ie&ection   
  

  الطب النبوى
 

  HTM.nabaway/roqia/com.khayma.www//:http كتب عن الطب النبوى  ٥ •
  org.islamicmedicine.www://httpموقع الطب اإلسالمى على اإلنترنت   •
 com.njeera.9090adl://http )) .. الحجامة .. (( النبویة  المعجزة الطبیة •
 شامل للكثیر من المعلومات الطبیة المثیرة  –الطب النبوى  •

arabic#htm.prophet/org.islamicmedicine.www://http  
  org.uslimdoctorm.www://httpموقع الطبیب المسلم   •
 حلقة مسجلة كتابیًا على قناة الجزیرة –الطب النبوي والطب الحدیث  •

92150=ArchiveId?archive/archive/Channel/net.aljazeera.www://http  
  nabat/com.loma3m.www://http التداوى باألعشاب  •
 html.29-f?php.index/archive/ask/com.abib6.www://http معلومات طبیة مختلفة  •
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 ١٣ من ٨صفحة      دلیل المواقع

  الطفولة
 

   html.12309-t/php.index/archive/vb/com.majdah.www://http  علمى فى تحنیك المولوداإلعجاز ال •
Arabic-IslamOnline=pagename?Satellite/servlet/net.islamonline.www://http-حقوق األطفال فى اإلسالم   •

1122528605330=cid&FatwaA/FatwaA/Scholar_Ask 
الطفولة فى موسوعة المفاھیم على موقع المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة  •

asp.17/5/mafaheemux/org.alazhr.www://http 
 htm.133/tarbiah/net.saaid://httpمعالم منھجیة في تربیة األطفال  •

  

  البیت المسلم 
 

 المسلم فى موقع طریق اإلسالم محاضرات البیت  •
na_ycategor&46=id_category&cat=con&search=a_iw&Lesson=s_iw&Islamway?/com.islamway.www://http

me=المسلمة٢٠%واألسرة٢٠%التربیة 
 id&5=book?php.index/encyclopedia/com.8o8o8.www://http=3موسوعة البیت المسلم   •
    موقع جمیل بمعلومات إقتصادیة مفیدة–إقتصاد األسرة في اإلسالم  •

ucFamilyFatawa=uc?aspx.Default/com.darelmashora.www://http 
daawa.www://http-) كتاب(قوانین البیت المسلم   •

9D9%88%D%AD8%D%20%AF8%D%A9%8D9%B8%D3%B8%D=%au&232=parts?php.1books/net.info
%89  

 aid&va=so?php.sections/org.kalemat.www://http=77 مكانتھا و دورھا  –األم  •
 

  للیلقیام ا
 

 htm.203/ramadan/mktarat/net.saaid://http     شرف المؤمن قیام اللیل •
 id&item=function?aspx.index/net.quranway.www://http=1085  فضل قیام اللیل •
 mediaURL?asp.khutbaa/alkhutab/net.alminbar.www://http=6422 خطبة  –مدرسة اللیل  •
 asp.nights_ten_last/ramadan/info.hadhramaut.www://http  فضائل العشر األواخر •

  

  الصدقة
 

 id&16=T?php.index/com.raoofonline.www://http=13معلومات عن الصدقة   •
 mediaURL?asp.khutbaa/alkhutab/net.alminbar.www://http=2792)  مكتوبة( خطبة –الصدقة  •
أحكام الصدقة على الشبكة اإلسالمیة    •

2748=CatId&A=lang?php.FatwaCategory/Fatwa/2ver/net.islamweb.www://http 
 ara=ln&14=subsite&9449=ref?php.index/special/com.qa-islam.www://http الفرق بین الزكاة و الصدقة  •

   

  األنبیاء 
 

 htm.36/alarbi/Doat/net.saaid://httpالفرق بین النبى و الرسول   •
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 htm.atlas/com.ifrance.7hammadi://http  )خرائط(أطلس أنبیاء اهللا  •
 htm.index/anbiaa/com.ifrance.7hammadi://http)  رسم توضیحى(شجرة األنبیاء  •
 htm.36/alarbi/Doat/net.saaid://httpمعلومات تھمك عن األنبیاء و الرسل   •
 htm.36/alarbi/Doat/net.saaid://httpموسوعة قصص األنبیاء   •

  

  لیلة القدر
 

 htm.laylatalqadr/net.network-alquran.www://http  لیلة القدر في القرآن الكریم •
 لیلة القدر وعالماتھا  •

o  270=id_article&view=a_iw&Article=s_iw?/com.islamway.www://http 
o htm.107/assuhaim/Doat/net.saaid.www://http 

 htm.qadr-al_latlay/section_doaa/ar/com.jebril.www://httpأدعیة من الشیخ محمد جبریل فى لیلة القدر   •
 الموسوعة الحرة   –تعریف لیلة القدر فى موسوعة وكیبیدیا  •

AF8%D9%82%D9%84%D7%A8%D%_9A8%D9%84%D%A9%8D9%84%D/%wiki/org.wikipedia.ar://http
1B8%D% 

)  مقالة (في لیلة القدر.. ضاعف حیاتك •
SHTML.2005/10/05/Articles/BackToAllah/Depth_In/Arabic/net.islamonline.www://http 

)  بحث على الشرق األوسط(شر األواخر لیلة القدر یوم الثالثاء الفردیة من الع •
9817=issue&328206=article&43=section?asp.details/com.asharqalawsat.www://http 

 id&readart?php.2subpage/2006aramadan/2ver/net.islamweb.www://http=135609أدعیة رمضان   •
)   داخل الموقع٣ أنظر صفحة – كتاب كامل(معرفة لیلة القدر  •

htm.index/aljibreen/books/com.alargam.www://http 
  

  الجنة 
 

 :الطریق إلى الجنة •
o   محاضرة صوتیة للشیخ أبو إسحاق الحوینى

9613=id_lesson&iewv=a_iw&Lesson=s_iw?/com.islamway.www://http 
o   كیف تسلك طریقك إلى الجنة

509=id_sub&49=id_parent&ar=lang&1=hit?asp.subject/net.ozkorallah.www://http 
ة كتبھا أمریكى دخل اإلسالم   مقال–تأكد تمامًا بأن ال تموت إال مسلمًا  •

htm.donald%20elham/com.imtiazahmad.www://http 
 

  النار 
 

 com.erathf.www://httpرحلة كاملة إلى الجنة و النار   •
 rid?php.show_almojib/com.u4islam.www://http=689من ھم أھل النار   •
 htm.278/rasael/net.saaid://httpحال أھل النار   •
 :وصف النار •

o 754ة  محاضرة صوتی=id_lesson&view=a_iw&Lesson=s_iw?/com.islamway.www://http 
o   230316من األكادیمیة اإلسالمیة المفتوحة=p?php.showthread/net.islamacademy.umfor://http 
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  البدعة 
 

 htm.a3bid/info.sunna.www://httpمعلومات عامة عن البدعة   •
 htm.8/ALbasha/Doat/org.saaid.www://http  المطلق الفرق بین البدعة والتشریع •
 htm.budaa/60nba/org.annabaa://http)  مقالة على مجلة النبأ(البدعة بین المفھوم و الحد  •
 htm.shirk/library/com.bizland.assiraj.www://http البدعة  – النفاق – الكفر –الشرك  •
 IDnews?asp.news_one/dros/cc.islammemo.www://http=288  أھل البدعة في وقت الفتنة منھج التعامل مع •
)  محاضرة صوتیة ألبو إسحاق الحوینى(لبدعة و أثرھا السئ ا •

16473=id_lesson&view=a_iw&Lesson=s_iw?/com.islamway.www://http 
 htm.Moulfat/B/kshf/com.khayma.www://httpقائمة بأسماء مؤلفات كاملة تتناول موضوع البدعة  •

  

  حقوق اإلنسان 
 

islami/islam08/text/com.nabulsi.www://http- ة ب محاضرة شیقة مكتو– حقوق اإلنسان فى اإلسالم من  •
html.1 

   في حقوق اإلنساننظریة اإلسالم الوسطیة •
2364=IDnews?asp.news_one/culture/cc.islammemo.www://http 

aug-mafaheem/dowalia/arabic-iol/net.islamonline.www://http-  "حقوق اإلنسان"إشكالیات مفھوم  •
asp.1-mafaheem/2000 

 ) محاضرة( و التعامل مع المفاھیم المغلوطة قوق المرأة فى اإلسالمح •
html.4social/2000nov/com.arabiyat.www://http 

islam.www://http-  )اإلسالم سؤال و جواب(  قوق المرأة فى اإلسالمح •
12=subsite&ara=ln&04270=ref?php.index/special/com.qa 

 SHTML.02article/2003/08/doc/Arabic/net.islamonline.www://http میثاق الطفل في اإلسالم  •
   حقوق الطفل في اإلسالممن  •

74=id&nafahat=page_select&bot_det_show=page?php.index/arabic/firas/net.a55.www://http 
 

  مخلوقات اهللا الالمرئیة
 

 المالئكة •
  أصناف المالئكة واألعمال الموكلة بھم •

4948=contentid&SubContent.home=method?cfm.index/com.alhawali.www://http 
 htm.41/alsunna_ahl/aqeda/etn.islamweb.www://http  اإلیمان بالمالئكة •
   صلى اهللا علیھ وسلم یقظة عیانًارؤیة المالئكة والنبيھل یمكن للبشر  •

4=dgn&70364=QR&browse=lv&qa=ds&ara=ln?php.index/com.islamqa.www://http 
)  موسوعة الفتاوى (اإلیمان بالمالئكة» أركان اإلیمان ن م •

96=CatId&A=lang?php.FatwaCategory/Fatwa/2ver/net.islamweb.www://http 
 
 الجن •

  أصل الجن وخلقھم  •
html.galkohom%20jine%20aslo03%20/jine/esoterique/ar/net.mekkaoui.www://http 

 86D%AC8%D/%wiki/org.wikipedia.ar://http%9 على موسوعة ویكیبیدیا  تعریف الجن •
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 htm.24page/roqia/com.khayma.www://http   أصناف الجن •
) مقالة على موقع إیالف (حوار صحفي مع جني مسلم •

htm.2005/8/83097/ElaphWriter/ElaphWeb/com.elaph.www://http 
حوارات حیة عن العالج بالقرآن و الحجامة   •

0=hCounter&De85HC=GuestIDh?asp.Browse/arabic/livedialogue/net.islamonline.www://http 
  

   الختامعن 
 دقیقیة ٣٨محاضرة مسموعة ( الشیخ مسفر الدمیني الشیخ عایض القرني الشیخ سعید بن مسفرختام الحج •

) MB2.46 ((rm.5alnoor/sounds/com.soutiat.www://http 
 ID?aspx.viewfatwa/com.alifta-dar.www://http=82)  اإلفتاء المصریةدار  (ختام الصالة •
 id?cfm.main_article_show/adanram/com.almoslim.www://http=278  ختام الصیاماإلستغفار  •
 htm.4227rwd=f?asp.display/com.islam-al.sirah://http  حجة الوداع في  خطبة الرسول •

  

   مختارات –المكتبة اإلسالمیة 
 

  SuraNo&1=ShowBySuraNo?php.quran/Quran/net.gooh://http=1  القرآن الكریم •
   ShowByQuranID&1=QuranID&2=Action?php.ningmea/Quran/net.gooh://http=1تفسیرابن كثیر  •
  exe.1-SaheehAlbokhari/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpصحیح البخاري المجلد األول  •
  exe.2-SaheehAlbokhari/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpصحیح البخاري المجلد الثاني  •
  exe.dhAlsalheenRiya/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpریاض الصالحین  •
  exe.ZadAlmostakna/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpزاد المستقنع  •
  exe.BlooghAlmaram/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpبلوغ المرام من أدلة األحكام  •
  exe.AlakeddahAlwasteeah/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpالعقیدة الواسطیة  •
  exe.Alajromiah/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpاالجرومیة في النحو  •
  exe.ekadLamaatAlaat/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpلمعة االعتقاد  •
  exe.AlarbaeenAlnawaweah/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpاالربعین النوویة  •
  exe.AlmanthomahAlbaikoniah/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpالمنظومة البیقونیة  •
  exe.AlosoolAlthalathah/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpثالثة االصول  •
  exe.KashfAlshobhat/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpكشف الشبھات  •
  exe.AlakidahAlsafariniah/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpالعقیدة السفارینیة  •
  exe.NokhbatAlfiker/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpنخبة الفكر  •
  exe.NothomAlwarakat/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpنظم الورقات  •
  exe.OmdatAlahkam/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpعمدة األحكام من كالم خیر األنام  •
  exe.OsoolAltafseer/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpسیر مقدمة في أصول التف •
  exe.AlfiatIbnMalik/moton/ofts/com.binothaimeen.www://httpألفیة ابن مالك  •
  exe.KtabAltaoheed/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpمتن كتاب التوحید  •
  exe.AlfatwaAlhamawiah/moton/soft/com.binothaimeen.www://httpالفتوى الحمویة الكبرى  •
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  برامج تھمك 
 

Outlook Calendar برنامج إلضافة مواقیت الصالة على ال  •
1075192028/1/detail/com.betanews.eforumfil://http     

 بھ مواقیت )مجانى(  برنامج إسالمى متكاملSmart Phone أو  Pocket PC لمستخدمى أجھزة ال •
الصالة، القرآن كامًال، أحادیث، التقویم الھجرى، أطوار القمر المختلفة و موضع الِقبلة بإستخدام البوصلة أو 

    Pocket Islam ج یسمى  البرنام- القمر/بموضع الشمس
htm.PocketIslamPPC/com.smartnetwireless.www://http       

   spa.Bilal/ps.prayertimes.www://http  موسوعة بالل اإلسالمیة •
     php.downloads_islamspirit/com.islamspirit.www://http - صوت اإلسالمبرامج إسالمیة مختلفة على  •
 htm.adownload/org.council-islamic.www://httpصفحة البرامج فى موقع المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة  •
 htm.free/com.sunnah-al://httpالكثیر من البرامج اإلسالمیة المجانیة   •
 Downloads=name?php.modules/com.quransite.www://httpبرامج مختلفة على موقع القرآن الكریم   •
 MB2.5  (thaker/com.homepagesfree.www://http  –یذّكرك بأذكار إسالمیة كثیرة (برنامج ذاكر لألذكار  •
البرنامج ( بدیل لمیكروسوفت أوفیس من صن میكرو سیستمز )Open Officeأوبین أوفیس (برنامج مجانى  •

)  DSL و یحتاج وصلة MB93 ذو حجم كبیر نسبیًا 
download=focus?html.index/2.0.4/org.fficeopeno.download://http 

برنامج مجانى لحمایة أطفالنا أثناء التصفح على اإلنترنت بعیدًا عن المواقع سیئة السمعة   •
asp.weblocker_get/com.fameleads.weblocker://http 
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سیعاد سماع  . سترد آلة الرد اآللي تطلب طرح األسئلة المطلوب اإلجابة علیھا( ١٠٧: رىصالرقم الموحد لداراإلفتاء الم
 سیتم إعطاء رقم خاص بك والذي من خاللھ ستعاود االتصال –األسئلة التي تم طرحھا بصوتك للتأكد من أن األسئلة قد تم تسجیلھا 

 ). یومین وستسمع اإلجابة على أسئلتك إنشاء اهللا وھذه طریقة سریعة لمعرفة أي فتوى كنوع من التیسیر على المسلمبعد
 

 
تحذير من تناول شیكوالته كادبورى ھذه األيام حیث تم سحبھا من األسواق األوروبیة بسبب 
إكتشاف میكروب السالمونیال فى بعض منتجات الشركة، المواقع المرفقة بھا تفاصیل أكثر 

 (باإلنجلیزية)
 Please tell all you know that Cadbury chocolates have been withdrawn from Europe because of contamination 

with a rare strain of salmonella. 
And of course what better place to dump these wasted products than the third world. The chocolates will be sold 

in these markets for cheaper prices. Tell any body that has kids or like to eat Cadbury!!!!! ? 
To verify, check these links: 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/5112470.stm  
http://www.medicalnewstoday.com/healthnews.php?newsid=45887  

  
 

 حديث شريف يومیا وبصفه -   1133الخدمه االسالمیه لشركه فودافون مصر  فودافون اطلب اذا كنت
واشتراك  ثانیه ٤٦من  یه ونص وتفعیل اإلشتراك ال يأخذ اكثرالدقیقه بجن. طوال العام دون انقطاع مستمره

 .الحیاه مدي
 الرنات أو اللوجھات  بديل لطیف للنغمات الكول توون او

 
 1133 اتصل ب
   مرحبا بكم في الخدمه االسالمیه المقدمه من شركه فودافونستجد

 ٢ثم لالشتراك في خدمه االحاديث اضغط رقم 
  "لقد تم اشتراككم بنجاح"د رسالة صوتیة وستج ١للتأكید اضغط رقم 

 


