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يسدقملا خيشلا ةبتكم

ةنسلا جاھنم
ةـنـجـلا لـــھأ ةدــيــقـع
ةـبـئاــغــلا ةــضــيرــفــلا
ثاــــحـــــبأو بــــتــــك
تالاــــــــــــــقـــــــــــــم
ةــيــھــقــف اـــياـــضــــق
رـــيــــــسلا و خــيراـــتلا
تاراوــــــــــــــــــــــــــح
دــيــحوــتــلا لاــــبـــشأ
تاــــــــيوــــــــطـــــــــم
بــــــھاذـــــمو قرــــــف
تالــــــــــــــــــــــــــــجم
ةيــــجيــتارتسإ تاــسارد
ديدج ةمجرتملا داوملا مسق

ديحوتلا توص
تاـــــــــــــيــــــئرـــــــم
تارـــــضاـــحــمو بـطـخ
دـــھاــجــمـــلا ءادـــــــح

ملكلا نويع
ةـــيـــعرــش تاراــتـخــم
ةداـــھــشــلاو داــھـجــلا
قـــئاــقرـــلاو قالــــخألا
رـــصاــعــمــلا عــقاوـــلا
ةـعوـنـتــم تاـعوــضوــم

ثحبلا كرحم

ةحفصلا يف ثحب

 » مدقتم ثحب

انعم كراش

رشن يف انعم كراش
. . .نيدھاجملا تارادصإ
كلمي نم لك ىلإ ةلاسر
. ًاطيرش وأ ةلجم وأ ًاباتك
ةمتت . .

عقوملا ديدج  داھجلا و ديحوتلا ربنم

ـھ 1430 / 05 / 01 دحألا موي ناك ديدجت رخآ

الإ ، تاباتك نم اعفان هارن ام لك رشن ىلع صرحن - داهجلا و ديحوتلا ربنم يف - اننإ : هيبنت    
ال و ، لوقن ام لك يف انقفاوي بتاكلا كلذ نأ ؛ لاحب ينعي ال ، " ام " بتاكل " ام " ةدام رشن نأ
 . ريخ لكل قفوملا هللا و ، ىرخألا هتاباتك يف لوقي ام لك يف هقفاون اننأ ؛ ينعي
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ةءارقليزنتبتاكلاثاحبأ و بتك   
  Millat Ibraheem
ميھاربإ ةلم

3400يسدقملا دمحم وبأ

  Democracy, A Religion !!!
نيد ةيطارقميدلا

1460يسدقملا دمحم وبأ

3150ينيطسلفلا ةداتق وبأداھجلاو ديحوتلا لھأل دايجلا نوعبرألا باتك  

1670يسوطرطلا ريصب وبأملعلا بلط يف ةركذم  

  The five ground rules for victory or its absence
اھفلخت وأ رصنلا ةنس قيقحتل ةسمخلا لوصألا

2740زيزعلا دبع نب رداقلا دبع

  A Call to migrate
مالسإلا راد ىلإ رفكلا راد نم ةرجھلا بوجوب مالعإلا

1510عوبرجلا حلاص نب زيزعلا دبع

3010يبيعشلا ءالقع نب دومحةيواحطلا حرش  

1820نمحرلا دبع رمعهموصخ نم نآرقلا فقوم  

  39 ways to serve and participate in Jihad
هيف ةكراشملا و داھجلا ةمدخل ةليسو 39

1290نشوع لآ دعس نب ىسيع

3840يماشلا سنأ وبأيسدقملا دمحم وبأ خيشلا ميدقت - ةعيشلا  

1810يماشلا سنأ وبأبازحألا ةكرعم  

نمف هعبط ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا تمرح باتك  
؟اذاملو؟هفلؤم

2590يشودحلا دوعسم نب رمع

بھذم يف هللا لوسر بس نم مكح ىلإ كلاسلا داشرإ  
كلام

1420يشودحلا دوعسم نب رمع

1880يلذاشلا ديجملا دبعةنجلا ىلإ قيرطلا  

لك ريفكت نع ريدختلا نقح لاطبإ يف رينملا يردلا بكوكلا  
يسدقملا دمحم وبأ خيشلا ميدقت - ريرش مكاح

3420يرثألا زيزعلا دبع نب ركب

يروكلا دلو دمحأيناجتلا حاتفم ىلع درلا يف ينامألا ةياغ غولب  
1500يطيقنشلا

1520يناتكلا نسحىلحملا فصو  

1010يناتكلا نسحبيرك ثيدحب لدتسا و ةلھألا فالتخاب لاق نم ىلع درلا  

1740رجاھملا ةزمح وبأةيوبنلا ةلودلا  

دمحم يبأ خيشلا ميدقت - ؟ يريفكتلا جھنمب نودصقت اذام  
يسدقملا

3040يرئازجلا صفح وبأ

دمحم وبأ خيشلا ميدقت -مھفاصوأ و ءاملعلا فانصأ  
يسدقملا

3670يرئازجلا صفح وبأ

1040يسدقملا رونلا وبأةنسلاو باتكلا نازيم يف ةيفوصلا  

1540اھئاملع و ةيمالسإلا ةمألا ىلإ حوتفم باطخ  

1690هللا ليبس يف دھاجملا نصح  

1200ةبرغلا نمز يف ءادھش  

E(8960( لماكلا ريرقتلا- ةددشتملا ايجولوديألا سلطأ  

E(5730( ريرقتلا زجوم- ةددشتملا ايجولوديألا سلطأ  

يف ءاج ام ضعبل ةيدقن ةءارق( يماھربلا باتك عم تافقو  
)ءاجرإلا ةرھاظ باتك

2770

2160ةرذقلا برحلا  

10محالملا ىدص ةلجم دادعأ عيمج  

10راتبلا ةلجم دادعأ عيمج  

10داھجلا توص ةلجم دادعأ عيمج  

E(5240( لماكلا ريرقتلا- ةلدتعم ةيمالسإ تاكبش ءانب  

E(4160( ريرقتلا زجوم - ةلدتعم ةيمالسإ تاكبش ءانب  
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ةءارقليزنتبتاكلاتاراوح   
  Condemnation of the democratic process
تاباختنالا و ةيطارقميدلا ةيلمعلا يف مالسإلا مكح

2030ينيطسلفلا ةداتق وبأ

  Interview with Dr.Ayman Al-Zawahiri -Sep 2002
2002 ماع يرھاوظلا روتكدلا عم راوح

560يرھاوظلا نميأ

  Premiere Partie D`un Entretien Avec Le Sheiakh
Ayman Az-zawahiri (F(

800يرھاوظلا نميأ

يرھاوظلا نميأ خيشلا عم راوح - دوسألا نيرع رھزألا  
ـھ1429

1210يرھاوظلا نميأ

860نمحرلا دبع رمعهرسا هللا كف نمحرلا دبع رمع خيشلا دھاجملا عم راوح  

690يركب رمعيركب رمع خيشلا عم راوح  

ةكرح مساب يمسرلا قطانلا ؛روصنم يبأ خيشلا عم راوح  
لاموصلا يف نيدھاجملا بابشلا

810
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ةءارقليزنتبتاكلالئاسر و تالاقم   
127468يسدقملا دمحم وبأبلقلا يف سدقملا تيب  

2841384يسدقملا دمحم وبأنيدلا يف وغللا  

  The Conditions of There is No God but Allah
هللا الإ هلإ ال طورش

720يسوطرطلا ريصب وبأ

700يسوطرطلا ريصب وبأ؟ ةريزجلا ءاملع اي متنأ نيأ  

  The Game of the Pharaohs
ةنعارفلا ةبعل

1540يدزألا لدنج وبأ

حلاص نب زيزعلا دبعدومح خيشلا يف ءاملعلا رابك ةنامأ حدق دري عوبرجلا  
770عوبرجلا

  Verily The victory of Allah is near
بيرق هللا رصن نإ الأ

680ناولعلا رصان نب ناميلس

710يلماعلا دعس وبأضعب ءايلوأ مھضعب اورفك نيذلاو  

690يلماعلا دعس وبأيابموم ةوزغ بساكم ىلع تافقو  

  The Tawheed of Action
يلمعلا ديحوتلا

1030مازع هللا دبع

820ةيطع سيولنييبيلصلا نم يمالسإلا ملاعلا ريرحت داھج دوقت ةيفلسلا  

980ةيطع سيولاجذومن ةدعاقلا .. ماھلاو ةيرقبع داھجلا  

660ةيطع سيولمالسإلا نوصح رخآ  

1130يعابسلا يناھ!ةمالع .. عدتبمل لاقي لھ  

670يسنوتلا هللا دبع وبألوسرلا متاش يدمصلا اضر ىلع لولسملا مراصلا  

570دئاق دمحم نسحسيطولا يمح نآلا .. نيطسلف  

510دئاق دمحم نسحربصلا عم رصنلا نإ .. لاموصلا  

  Meaning of Victory and Loss
ةميزھلا و رصنلا يناعم

500يرييعلا فسوي

810رورس يعافرةنميھلا قحو ..ةعيرشلا  

560نمحرلا دبع رمعنمحرلا دبع رمع ةمالعلا خيشلا  

600ةبوتلا يزاغيبارتلا ءاطخأ ضعب دينفت  

1170جاح نب يلعيرئازجلا ركب وبأ خيشلا ةليضف دنع مكاحلا باختنا طورش  

1200ديشر نسحلا وبأةبسحلا ةلئسأ ىلع ديشر نسحلا وبأ ةباجإ  

1310يرثألا زيزعلا دبع نب ركبقسافلا ىوتف در يف قدانبلا تاقلط  

1300يرثألا زيزعلا دبع نب ركبباحصألاو لآلا ثارت ىلع ىرتفملا نع بارسلا فاشكنا  

2590يرثألا زيزعلا دبع نب ركبةيوغلا ةــئجرملل ةيوقلا ةطرولا  

1220يرثألا زيزعلا دبع نب ركبحيشرتلاو تاباختنالا لھأل حيبقتلاو رجھلا  

830يرثألا زيزعلا دبع نب ركبةغالبلا جھن باتك دقن يف ةقاربلا موجنلا  

)1(ةرملا ةقيقحلا و ءاملعلا و ةيفلسلا  
دمحم نب ملاس دمحم
1200يسلجملا نيمألا

)2(ةرملا ةقيقحلا و ءاملعلا و ةيفلسلا  
دمحم نب ملاس دمحم
1000يسلجملا نيمألا

دمحم نب ملاس دمحملھجلاب رذعلا لھأ ىلع لھسلا درلا  
1470يسلجملا نيمألا

دمحم نب ملاس دمحميكيرمأ ليدب يطارقوميدلا مالسإلا  
680يسلجملا نيمألا

10لماك زيزعلا دبعناكيرمألا يرھاق ىلإ ةلاسر  

760لماك زيزعلا دبعديرن يذلا قيبطتلاو ..دصقن يتلا ةعيرشلا  

680هللا ةيطعًادج مھم موھفم  

670هللا ةيطع!!مكتلذخ ةمألٌ ليو .. درابلا رھن يف ديحوتلا لھأ  

680يريتبلا لئاوصوصنلا صوصل  

660يريتبلا لئاوءاملعلا ةبوقع  

فلّسلل نوبستني نم دنع ))تاقرسلا َلسلُسم(( أدب اذكھ  
!ًاروز

1040كياحلا دلاخ

560ينرقلا يلعكوبت ةوزغ يف تارظن  

640يزاجح مركأ1 ةفاطعنالا تاصالخو ةدعاقلا  

580يزاجح مركأ2 ةفاطعنالا تاصالخو ةدعاقلا  

640يزاجح مركأيھتنت ال ةبيجع تاقرافمو تالؤاست .. لاموصلا  

1410مامإ ديسل يداھجلا لمعلا ديشرت ةقيثو عم ةيبرغم تافقو  

1080دمحم يفوعلا نم ردص ام ةقيقح نايب يف دنھملا فيسلا  

خألا عم موعزملا ءاقلل ةبسنلاب يدلخ يف رودت تالؤاست  
هرسأ هللا كف يفوعلا دمحم دئاقلا

1010

198261"ةددشتملا ايجولوديألا سلطأ" ريرقتب زجوم فيرعت  

قيلعت و قيقحت - طابرلا و داھجلا لضف يف اثيدح نوعبرأ  
ةزبخ وب سيوأ يبأ

810
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ةءارقليزنتبتاكلادودر و ىواتف   
ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا لوبق ةھبشب قلعتم لاؤس  
فيقث نم طورشم مالسإل

1011يسدقملا دمحم وبأ

لوسرلا ميلست ةصقب الالدتسا نيدھاجملا ميلست ةھبش  
شيرقل ريصب يبأ ملس و هيلع هللا ىلص

891يسدقملا دمحم وبأ

ىلع قفاو دق ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ ةھبش  
ناك امفيك ةظيرق ينب دوھي يف ذاعم نب دعس مكحب ذخألا

651يسدقملا دمحم وبأ

ةوخألا ضعبل ىطعت لاومأ ةيعورشم لوح لاؤس  
ةطرشلا و شيجلا يف مھل براقأ لبق نم نينوجسملا

741يسدقملا دمحم وبأ

750دھفلا دمح نب رصانميقملا فلخ رفاسملا رصق يف ةلاسر  

750دھفلا دمح نب رصانباتكلا لھأ و رافكلا نيب قرفلا  

  The Clarification of What Occurred in America
ثادحأ نم اكيرمأ يف ىرج امع نايب

1250يبيعشلا ءالقع نب دومح

ةءارقليزنتبتاكلاتانايب   
ةمألا ىلإ ةدعاقلا ميظنت و ندال نب ةماسأ نم نايب  
ةيمالسإلا

1090ندال نب ةماسأ
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