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بيلصلا روھض يف رجنخلا هيلمعو نيدھاجملا تاراصتنا رابخا(. دنملھ يف نيدھاجملا رابخا عباتن انھ 

.... هتاكربو هللا همحرو مكيلع مالسلا
..... كانھ راصتنالا رابخا رخا عباتنو دنملھ يف اننوخال اوعدن يتوخا اي انھ

---------- am 09:55 يف تناك ةقباسلا ةكراشملا ---------- am 09:56 خيراتب اھجمد مت ةكراشملا هذھ ----------

نيشناخ يف اضيأ مويلا لاوط تماد ةديدش ةكرعم

3/7/2009 – )يدمحا( فسوي دمحم يراق

ةيكيرمألا تاوقلا ركاسع عم مويلا حابص ذنم ةيمالسإلا ةرامإلا ودھاجم كبتشا
.دنملھ ةيالوب نيشناخ ةعطاقم زكرم برق "يجير" و "وريزو" يتيرق يف
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تقحل ،ةليقثو ةفيفخ ةحلسأ اھيف تمدختسا يتلا ةرشابملا تاكابتشإلا لالخ
.ةقيقد تامولعم نآلا ىتح رفوتت مل نكل ودعلاب ةديدش ةباصإو لتق رئاسخ

تويب نوشتفي ةيبيلصلا ودعلا تاوق ناك امنيح ةقطنملا يف تاكابتشإلا تأدب دقو
.ةحلسم تامجھ نودھاجملا مھيلع مجاھف ،ءايربألا يلاھألا

زكرم نم مھتايلمع دم ودعلا تاوق ديرت سمأ موي ذنم :نايع دوھش لوقبو
عم ودعلا تاوق قيرط اودص نيدھاجملا نكل ،ةرواجملا ىرقلا ىلإ ةعطاقملا
ةعطاقملا هذھ زكرم برق ةعلق يف نورقتسي نيذلا نييكيرمألا شيجلا دونج

150 ةفاسم يف دنملھ رھن بناج ) ون هعلق ( نيشناخ ةعطاقم زكرم عقتو
اھيلع رطيسي ثيح ،دنملھ ةيالو زكرم هاجركشل ةنيدم بونج ابيرقت رتموليك

.لماك لكشب نينس ةعبرأ ذنم نودھاجملا

---------- AM 09:56 يف تناك ةقباسلا ةكراشملا ---------- AM 09:58 خيراتب اھجمد مت ةكراشملا هذھ ----------

ريسمرج يف ىرخأ ةيكيرمأ "كونيشت " ةيحورم ريمدت
ةيكيرمألا تاوقلل ةيركسع ةيحورم تمطحت - )يدمحا( فسوي دمحم يراق
امنيح ،دنملھ ةيالوب ريسمرج ةعطاقمب "بارد ريزنز" ةقطنم يف مويلا رصع
ودھاجم اھيلع مجاھف اھدونج ىلإ ةيتسجوللا داوملا ليزنتل ةقطنملا يف تطبھ

.احلسم اموجھ ةيمالسإلا ةرامإلا
نودھاجملا فدھتسا ،ةليقث ةفيفخ ةحلسأ هيف تمدختسا يذلا موجھلا لالخ
ةيحورم تربجأ امك ،روفلا ىلع تقرحأو ودعلل كونيشت زارط نم ةيحورم

.ناريطلل ىرخأ
.ةقطنملا يف ةليللا ىتح ةيحورملا ماطح تلاز الو

ىلإ تايحورملا نم سما ءاسم نييكيرمألا نم ددع طبھ :نايع دوھش لوقبو
نودھاجملا فدھتساف ،مويلا رصع نيتيحورم تلصو مھليومتل ثيح ،ةقطنملا

.روفلا ىلع ةقطنملا ىرخألا ترداغو اھنم ةدحاو
مويلا يف اھميطحت متي ثيح ودعلل ةيناثلا ةيحورملا يھ هذھ نأب هركذ ريدجو
موجھ لالخ ودعلل ةيركسع ةيحورم مويلا حابص نودھاجملا رمد دقف ،دحاولا
ودعلا فرتعا ثيح ،اسيباك ةيالوب باجت ةعطاقمب "رابيوج" ةقطنم يف لثامم
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.اضيأ

مھتحلسأ نودھاجملا منغو بادنغرا يف نييدنج لتقم
نم ةعبارلا ةعاسلا يف ةرامإلا ودھاجم مجاھ - )يدمحا( فسوي دمحم يراق

ةقطنم يف ليمعلا شيجلل ةيران ةجارد ىلع احلسم اموجھ مويلا رصع
نينثا نييدنج لتقم نع رفسأ امم ،لباز ةيالوب بادنغرا ةعطاقمب "ناناوغيد"

شاشر ،اكيب شاشر ،ةيرانلا مھتجارد نودھاجملا منغو ،ليمعلا شيجلل
.تارباخم يزاھجو فوكنيشالك

ال ىلتقلا دونجلا ثثج نأ امك ،رارضأ يأ موجھلا لالخ نيدھاجملاب قحلي ملو
.ةكرعملا ناديم يف تلاز

ناجزورا ـ راھدنق عيرسلا قيرطلا ىلع ةكرعم ةجيتن ودعلاب ةحداف رئاسخ قاحلإ
مويلا حابص تعلدنا يتلا ةديدشلا ةكرعملا ةجيتن - )يدمحا( فسوي دمحم يراق

"وتخاب" ةقطنم يف ليمعلا شيجلا دونجو ةيمالسإلا ةرامإلا يدھاجم نيب
، ناجزورا ـ راھدنق عيرسلا قيرطلا ىلع راھدنق ةيالوب توكيلواش ةعطاقمب

.عيرسلا قيرطلا حتف ودعلا لواح امنيح ودعلاب ةحداف رئاسخ تقحل
ودعلل نيتبابد ةيمالسإلا ةرامإلا ودھاجم رجف ،مويلا ةكرعم لالخ ،أبنلا بسح

.اھلخادب نم عيمج بيصأو لتقو ةفسان تاوبعب
ىلع ةرشابم تامجھ نش نيلتحم دونج لواح امنيح ودعلا يتبابد ترجف دقو

.ةقطنملا يف نيدھاجملا رفاخم
شيجلا دونج يف ىرخأ ةفسان ةوبع نودھاجملا رجف ةديدشلا تاراجفنإلا دعبو
امم ،ةقطنملا نم ىلتقلا دونجلا ثثج نولقني اوناك امنيح ةلتحملا تاوقلاو ليمعلا

.ودعلاب ةديزم ةباصإو لتق رئاسخ قاحلا نع رفسا
اضيأ ودعلاب ةحداف ةيدام رئاسخ تقحل ،مويلا لاوط تماد يتلا ةكرعملا لالخ
.حورجب طقف نيدھاجم ةثالث بيصأ امك ،هالعأ ةروكذملا ةيحورلا رئاسخلا بناج
عيرسلا ناجزورا ـ راھدنق قيرط نودھاجملا دس مايأ ةعبرا ذنم نأب هركذ ريدجو
ودعلا تاوق نش اھحتفل ثيح ،ةروكذملا ةقطنملا يف ودعلا لفاوق عيمج هجو ىلع
،ودعلاب ةحداف رئاسخ قاحلا دعب ثيح ،ةروكذملا ةقطنملا يف تامجھ ةكرتشملا

.ودعلا هجو ىلع دودسم عيرسلا قيرطلا لاز الو باحسنإلاب اوربجأ
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دابآ ديس برق ودعلل ةيركسع تايلآ 3 ريمدت
ةيمالسإلا ةرامإلا يدھاجم لبق نم ةديدش تاراجفنإ تمت - )دھاجم( هللا حيبذ
"قيضملا" ةقطنم يف ليخ تلود ةيرق برق ودعلل ةكرتشم ةيركسع ةيرود ىلع
ةلتحملا تاوقلل نيتبابد ريمدت نع رفسأ امم ،كدرو ةيالوب دابآ ديس ةعطاقمب

.ليمعلا شيجلل رجنير عون نم ىرخأ ةرايسو
دونجلا عيمج لتق ،دعب نع مكحتلا ةلآب تمت يتلا تاراجفنإلا ةجيتن ،أبنلا بسح

ىلإ تايحورملاب مھثثج لقن مت ثيح ،نيترمدملا نيتبابدلا يف نييكيرمألا
.مھزكارم

نيشناخ يف اضيأ مويلا لاوط تماد ةديدش ةكرعم
حابص ذنم ةيمالسإلا ةرامإلا ودھاجم كبتشا - )يدمحا( فسوي دمحم يراق
زكرم برق "يجير" و "وريزو" يتيرق يف ةيكيرمألا تاوقلا ركاسع عم مويلا

.دنملھ ةيالوب نيشناخ ةعطاقم
تقحل ،ةليقثو ةفيفخ ةحلسأ اھيف تمدختسا يتلا ةرشابملا تاكابتشإلا لالخ
.ةقيقد تامولعم نآلا ىتح رفوتت مل نكل ودعلاب ةديدش ةباصإو لتق رئاسخ
تويب نوشتفي ةيبيلصلا ودعلا تاوق ناك امنيح ةقطنملا يف تاكابتشإلا تأدب دقو

.ةحلسم تامجھ نودھاجملا مھيلع مجاھف ،ءايربألا يلاھألا
زكرم نم مھتايلمع دم ودعلا تاوق ديرت سمأ موي ذنم :نايع دوھش لوقبو
عم ودعلا تاوق قيرط اودص نيدھاجملا نكل ،ةرواجملا ىرقلا ىلإ ةعطاقملا
ةعطاقملا هذھ زكرم برق ةعلق يف نورقتسي نيذلا نييكيرمألا شيجلا دونج
150 ةفاسم يف دنملھ رھن بناج ) ون هعلق ( نيشناخ ةعطاقم زكرم عقتو
اھيلع رطيسي ثيح ،دنملھ ةيالو زكرم هاجركشل ةنيدم بونج ابيرقت رتموليك

.لماك لكشب نينس ةعبرأ ذنم نودھاجملا

ةعلق ىسوم قوس برق راجفنإ يف نييناطيربلل ةبابد ريمدت
ةعاسلا يف ةيمالسإلا ةرامإلا ودھاجم رجف - )يدمحا( فسوي دمحم يراق
تاوقلل ةيركسع ةبابد يف ةفسان ةوبع مويلا رھظ نم ابيرقت ةرشع ةيناثلا
.دنملھ ةيالوب ةعلق ىسوم ةعطاقم قوس برق "روزيد رول" ةقطنمب ةيناطيربلا

.اھيف نييناطيربلا دونجلا عيمج لتق ودعلا ةبابد ريمدت نع راجفنإلا رفسأ
ليمعلا شيجلل رقم مامأ نيفقاو نييدنج نودھاجملا فدھتسا ،رخآ أبن بسحو
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.روفلا ىلع التقو ،ةعطاقملا سفنب "هلاترغ" ةقطنم يف

تسوخ ةيالوب يناركوا سدنھم لومشب دونج 4 لتقم
رھظ رصنلا تايلمع نمض ةيمالسإلا ةرامإلا ودھاجم رجف - )دھاجم( هللا حيبذ
يف ةعيرسلا قرطلا نمأ دونجل فرس عون نم ةرايس يف ةفسان ةوبع مويلا
ريمدت نع رفسأ امم ،تسوخ ةيالوب يدنم هود ةعطاقمب "ليخ ديس" ةقطنم

.يناركوا سدنھم مھيف نمب نيينمأ دونج ةعبرأ لتقو ودعلا ةرايس
نيذلا دونجلا يف ىرخأ ةفسان ةوبع نودھاجملا رجف ،ةريصق ةدمب راجفنإلا دعبو

لتق رئاسخ رئاسخ تقحلو ،ةقطنملا نم ىلتقلا مھئالمز ثثج نولقني اوناك
.مھب ةديدش ةباصإو

.ثداحلاب اضيأ اوفرتعا ةليمعلا ةرادإلا يلوئسم نأب هركذ ريدجو

زيدرج يف ليمعلا شيجلل دونج 6 لتقم
ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف ةيمالسإلا ةرامإلا ودھاجم رجف - )دھاجم( هللا حيبذ
باشخألا " ةطحمب ليمعلا شيجلل رجنير ةرايس يف ةفسان ةوبع مويلا رھظ نم
ودعلا ةرايس ريمدت نع رفسأ امم ،ايتكب ةيالو زكرم زيدرج ةنيدمب "ةراجنلاو

.اھيف دونج 6 لتقو
.ديدشلا راجفنإلا ةجيتن حورجب نينثا نييدنج بيصأ امك

ىلإ نيباصملاو ىلتقلا دونجلا اولقنو ،ةقطنملا ودعلا رصاح راجفنإلا دعبو
.ةقطنملا يف ةقورحملا ةرايسلا نيكرات ،ةيالولاب يزكرملا ىفشتسملا

فيرش رازم يف يداھشتسإ موجھ ةجيتن ةيناملألا تاوقلاب ةديدش رئاسخ
يخلب دحألا دبع /لطبلا ةيمالسإلا ةرامإلا يدھاجم دحأ مجاھ - )دھاجم( هللا حيبذ

ةعاسلا يف ةلتحملا ةيناملألا تاوقلل ةيركسع ةيرود ىلع ايداھشتسإ اموجھ
رازم ةنيدم نيب دتمملا قيرطلا ىلع شيتفت ةطقن برق مويلا حابص نم ةرشاعلا

نع رفسأ امم ،خلب ةيالو زكرم فيرش رازم قرش ناغرقشات ةنيدمو فيرش
.ودعلاب ةديدش ةباصإو لتق رئاسخ قاحلا

،ةخخفم فرس ةرايس ةطساوب مت يذلا يداھشتسإلا موجھلا ةجيتن ،أبنلا بسح
.ةيحورلا رئاسخلا بناج ودعلاب ةحداف ةيدام رئاسخ تقحل

نيباصملاو ىلتقلا دونجلا اولقنو ،ةقطنملا ودعلا رصاح ديدشلا راجفنإلا دعبو
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.مھزكارم ىلإ تايحورملاب

يرز يف ودعلل ةيتسجول ةلفاق ىلع موجھلا
ةعاسلا يف ةيمالسإلا ةرامإلا ودھاجم مجاھ - )يدمحا( فسوي دمحم يراق
قيرطلا ىلع ودعلل ةيتسجول ةلفاق ىلع احلسم اموجھ مويلا حابص نم ةرشاعلا

.راھدنق ةيالوب يرز ةعطاقمب "يرزنس" ةيرق يف تارھ ـ راھدنق عيرسلا
ةرايس ىرخأو لقن ةنحاش ترمد ،نيمك نمض مت يذلا موجھلا لالخ ،أبنلا بسح

.ةلفاقلا نمأ دونجل فرس
.حورجب نارخآ 2 بيصأو ةرايسلا يف دونج )4( ةعبرأ لتق دقو

قحلي مل دمحلا و ةكرعملا ناديم يف مھتحلسأو ىلتقلا دونجلا ثثج تلاز الو
.رئاسخلا نم عون يا نيدھاجملاب

دندنيشب يداھشتسإ موجھ يف نيلتحم دونج 7 لتقم
الملا /لطبلا ةيمالسإلا ةرامإلا يدھاجم دحأ مجاھ - )يدمحا( فسوي دمحم يراق
نم فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا يف ،ةعمجلا ةالص دعب ايداھشتسإ اموجھ رابجلا دبع
ـ راھدنق عيرسلا قيرطلا ىلع ةلتحملا تاوقلل ةيركسع ةيرود ىلع مويلا رھظ
ريمدت نع رفسأ امم ،تارھ ةيالوب دندنيش ةعطاقمب ةيركسع ةقرف مامأ تارھ

.روفلا ىلع اھيف نيلتحم دونج 7 لتقو ودعلل ةعردم ةبابد
موجھلا ةجيتن اضيأ ودعلا ةلفاق تابابد يقابب رارضأ تقحل ،أبنلا بسح
لتقو ،ةخخفم اتويوت سينوت عون نم ةرايس ةطساوب مت يذلا يداھشتسإلا

.باكرلا اھدونج بيصأو
لكشب مھتاشاشر نارين اوقلطأ ،ةئيسلا ودعلا ةداع بسحكو راجفنإلا دعبو
ةسمخ ةباصإ نع رفسأ امم ،يماقتنإ لكشب ءايربألا يلاھألا ىلع يئاوشع

.لفط لومشب نييندم

كدرو و ايتكب يف كرتشملا ودعلل دونج 8 لتقم
دونج ةعبرأ ،سمأ موي برغم نم ةعساتلا ةعاسلا يف لتق - )دھاجم( هللا حيبذ
تھجوتسا امنيح ،ايتكب ةيالوب "يريس هدرك" ةعطاقم زكرم برق ليمعلا شيجلل

.ةيمالسإلا ةرامإلا يدھاجم نيمكب ةاشملا ودعلا ةيرود
.مھتحلسأ نودھاجملا منغو روفلا ىلع دونج 4 لتقم نع موجھلا رفسأ
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حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا يف احلسم اموجھ نودھاجملا مجاھ ،رخآ أبن بسحو
ةعطاقمل ةعباتلا "ليخ الم" ةقطنمب ةلتحملا تاوقلا دونج ةاشم ةيرود ىلع مويلا

ريبك ددع بيصاو نيلتحم دونج 4 لتقم نع رفسا امم ،كدرو ةيالوب دابآ ديس
.رخآ

.حورجب دحاو دھاجم بيصأ موجھلا ةياھن يفو

تمرز يف نييكيرمألل ةيركسع ةبابد ريجفت
رجف امنيح ةلتحملا ةيكيرمألا تاوقلل ةيركسع ةبابد ترمد - )دھاجم( هللا حيبذ
يف ةفسان ةوبع مويلا حابص نم ةعساتلا ةعاسلا يف ةيمالسإلا ةرامإلا ودھاجم
.ايتكب ةيالوب تمرز ةعطاقمب "يكروس" ةقطنم نم رمت تناك ةيركسع ةلفاق
)2( نييدنج لتقو ،لماك لكشب ودعلا ةبابد ريمدت نع ديدشلا راجفنإلا رفسأ

.حورجب نيرخآ )2( بيصأو نيلتحم
نيكرات ،مھزكارم ىلإ تايحورملاب نيلتحملا دونجلا ودعلا لقن راجفنإلا دعبو

.ةقطنملا يف ةقورحملا ةبابدلا

هاجركشل برق ةلتحملا ةيكيرمألا تاوقلل تابابد 3 ريمدت
ةلتحملا تاوقلا ركاسعل تابابد )3( ثالث ترمد - )يدمحا( فسوي دمحم يراق
ركاسعو ةيمالسإلا ةرامإلا يدھاجم نيب ةكرعم ةجيتن ،ةعورزم ةفسان تاوبعب
زكرم هاجركشل برق هوان ةعطاقمل ةعباتلا قطانملا يف سمأ موي ةلتحملا تاوقلا

.دنملھ ةيالو
ةفسان ةوبعب ةيكيرمألا تاوقلل ةيركسع ةبابد الوأ نودھاجملا رجف ،أبنلا بسح
نم برقب ةعقاولاو ةعطاقملا سفنل ةعباتلا "تسرازھ" ةقطنم يف ةعورزم
.ءايربالا يلاھألا تويب نوشتفي نويكيرمألا ناك امنيح ،ريسمرج ةعطاقم زكرم
نم اھلخادب نم عيمج لتقو لماك لكشب ودعلا ةبابد ريمدت نع راجفنإلا رفسأ

.دونجلا
ةفسان ةوبعب نييكيرمألل ىرخأ ةيركسع ةبابد ترجف ،ةريصق ةدمب راجفنإلا دعبو
راجفنإلاب ةرمدملا ةبابدلا يف ىلتقلا دونجلا لقنت تناك ثيح ،ةقطنملا سفن يف

.مھزكارم ىلإ لوألا
ةسماخلا ةعاسلا يف ةيكيرمألا تاوقلا ركاسع ةيرود ىلع ثلاثلا راجفنإلا متو
نييكيرمألا عيمج لتقو ،ةعطاقملا سفنب "شتلخ" ةقطنمب سمأ موي رصع نم
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.اھيف

اسيباك ةيالوب ةكرعم يف لالتحالل "كونيشت" ةيحورم طاقسإ
ةرامإلا يدھاجم نيب مويلا حابص ذنم ةديدش ةكرعم تماد - )دھاجم( هللا حيبذ
باجت ةعطاقمل ةعباتلا "رابيوج" ةقطنم يف ةلتحملا تاوقلا ركاسعو ةيمالسإلا
نارينب كونيشت زارط نم ةيحورم اھلالخ نودھاجملا فدھتسا ،اسيباك ةيالوب

.اھطاقسإ متو تاشاشرلا
.ةطقسملا ةيحورملا يف نيلتحملا دونجلا عيمج لتق دقو

مجاھ امنيح ،هالعأ ةروكذملا ةقطنملا يف ةرشابملا ةكرعملا تعلدنا دقو
امم ،ودعلل ةكرتشم ةيركسع ةيرود ىلع احلسم اموجھ نيمك نمض نودھاجملا

نييطرش 5 لتقو ليمعلا شيجلل رجنير ةرايس )1( ريمدت نع موجھلا رفسأ
.اھيف

ةكرعملا تلاز الو ،حورجب نيدھاجملا نم نينثإ بيصا موجھلا ةياھن يفو
.نآلا ىتح ةرمتسم

)رصنلا( باجت يف نييسنرف دونج 5 لتقم
ةلتحملا ةيسنرفلا تاوقلل دونج ةسمخ لتق ،ابنلا بسح - )دھاجم( هللا حيبذ
،سمأ ءاسم نم قئاقد ةرشعو ةرشاعلا ةعاسلا يف ،)رصنلا( تايلمع نمض
ةقطنم يف ةيركسعلا ودعلا ةيرود ىلع نيمك نمض نودھاجملا مجاھ امنيح

.اسيباك ةيالوب باجت ةعطاقم زكرم برق "نارود"
دونج )5( لتقو خوراصب ودعلل ةيركسع ةبابد فادھتسا نع موجھلا رفسأ

.اھيف نيلتحم
ةياھنلا يفو ،ةعاس فصنل تماد ودعلا عم ةديدش تاكابتشإ تماد موجھلا دعبو

.اضيأ حورجب دحاو دھاجم بيصا

خيراوصلاب رجول ةيالو زكرم برق ةيكيرمألا تاوقلا ةدعاق فصق
موي برغم نم ةعساتلا ةعاسلا يف ةرامإلا ودھاجم مجاھ - )دھاجم( هللا حيبذ
يف ةلتحملا ةيكيرمألا تاوقلا ركاسع )base( زكرم ىلع خيراوصلاب سمأ

.رجول ةيالو زكرم ملع لب ةنيدم برق "هناش باوخ داب" ءارحص
دعاصت نع رفسا امم ،نيلتحملا زكرم لخاد خيراوص ةتس تطقس موجھلا لالخ
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  #2  

.نييكيرمألا نكاسم نم نارينلا بيھل
مل نكل ،ةحدافلا ةيداملا رئاسخلا بناج ودعلاب اضيأ ةيحور رئاسخ تقحل دقو

.ةقيقد تامولعم نآلا ىتح رفوتت

غاب هرق يف ةلتحملا تاوقلا ركاسعل نيتبابد ريمدت
سمأ موي رصع ةلتحملا تاوقلل نيتيركسع نيتبابد ترمد - )دھاجم( هللا حيبذ
ةرامإلا ودھاجم رجف امنيح ،ينزغ ةيالوب غاب هرق ةعطاقمب "ريش" ةقطنم يف
.ودعلل ةيركسع ةيرود ىلع ىرخألا ولت ةدحاو نيتفسان نيتوبع ةيمالسإلا
ودعلل نيتبابد قارحإ نع دعب نع مكحتلا تالآب تمت يتلا تاراجفنإلا رفسأ

.اھلخادب نم عيمج بيصأو لتقو لتحملا
مھتفرعم ىلتقلا دونجلا دعي مل ةديدشلا تاراجفنإلا ةجيتن :نايع دوھش لوقبو
لبق نم ىلتقلا دونجلا لقن ،ةعاس فصنب ثداحلا دعبو ،لماك لكشب اوقرحأو

.مھزكارم ىلإ تايحورملاب نييكيرمألا

ريسمرج ةكرعم يف نييكيرمألاب ةديدش رئاسخ قاحلإ
نيب سمأ موي ةرشابم ةديدش ةكرعم تعلدنا - )يدمحا( فسوي دمحم يراق
ةقطنم يف ةلتحملا ةيكيرمألا تاوقلا ركاسعو ةيمالسإلا ةرامإلا يدھاجم

.دنملھ ةيالوب ريسمرج ةعطاقم زكرم تفج رازھ برق "ناشيورد"
دض تايلمع نش نييكيرمألا دونجلا لواح امنيح ةقطنملا يف ةكرعملا تأدب دقو
،ةعطاقملا زكرم برق نيدھاجملا ةرطيس تحت يھ يتلا ىرقلا يف نيدھاجملا
.ةحلسملا نيدھاجملا تامجھو تاراجفنإب ودعلا تاعردمو ةاشم هجوتسا ثيح
نييكيرمأ دونج 7 لتق ،ىرخألا ولت ةدحاو تمت يتلا ةيكيتكتلا تاراجفنإلا ةجيتن

.رخآ ريبك ددع بيصأو
اولقنو ،فلخلا ىلإ باحسنإلاب ودعلا تاوق تربجأ ةديدشلا تاراجفنإلا دعبو

.مھزكارم ىلإ تايحورملاب ىلتقلا دونجلا
ةديزم ةباصإو لتق رئاسخ تقحل ،مويلا لاوط تماد يتلا ةرشابملا ةكرعملا لالخ
ةجيتنو ةليقثلا ةحلسألا لبانقب ةقطنملا ودعلا فصق ةدش نمو ،اضيأ ودعلاب
.حورجب نيدھاجم ةعبرأو نينثا نييندم بيصأ ةيئاوشعلا ةيوجلا تاراغلا
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  #3  

  #4  

  #5  

  #6  

دحاو عوبسأ ذنم 

 مالسالا هلود قشاع
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
دادغب هيالو / هيمالسالا قارعلا هلود :ةلودلا
1,563 :تاكراشملا

يف .دمحلا و ربكا هللا . نيرخا 4 حرجو نييكيرما نييدنج لتقم ..... لجاع
. اكيتكب هظفاحم

دحاو عوبسأ ذنم 

 يواقرزلا نويع
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
مالسإلا ةلود ةيار ثحت :ةلودلا
2,051 :تاكراشملا

اريخ هللا مكازج

دحاو عوبسأ ذنم 

 مالسالا هلود قشاع
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
دادغب هيالو / هيمالسالا قارعلا هلود :ةلودلا
1,563 :تاكراشملا

. نييبيلصلا روھظ يف هللا هلعج رجنخلا هيلمعل ريرقت اذھ
http://www.youtube.com

/profile_video...DCEBA3572E0CFB

دحاو عوبسأ ذنم 

 ليمجلا ربصلا
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
90 :تاكراشملا

ميركلا يخا اريخ هللا كازج

هللا ءاش نا تاحوتف ........ هنملاو دمحلا و ربكا هللا

ناتسناغفا يف يركسعلا مسحلا ماع وھ ماعلا اذھ ناب رشب امدنع ديزيلا وبا خيشلا قدصو

هللا اي مھيلع كءايلوا رصناو مھمزھا مھللا

دحاو عوبسأ ذنم 

 مالسالا هلود قشاع
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
دادغب هيالو / هيمالسالا قارعلا هلود :ةلودلا
1,563 :تاكراشملا

..... راجفناب هيناغفالا هطرشلا رصانع نم 7 لتقم ربكا هللا

روھض يف رجنخلا هيلمعو نيدھاجملا تاراصتنا رابخا(. دنملھ يف نيدھاجملا رابخا عباتن انھ ... http://alflojaweb.com/vb/showthread.php?t=71882

10 of 18 7/11/2009 6:58 PM



  #7  

  #8  

  #9  

  #10  

  #11  

دحاو عوبسأ ذنم 

 ديحوتلا فيس
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
87 :تاكراشملا

ربكا هللا

ربكا هللا

نيدھاجملا كدابع رصنا مھللا

نيملاعلا بر اي نيدترملا و ةرفكلا و ناكيرمألا باقر نم مھل نكم مھللا

دحاو عوبسأ ذنم 

 هللا نيدب زتعملا
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
1,487 :تاكراشملا

مكيف هللا كراب
مھمادقا تبثو نيدھاجملا يمر ددس مھللا
ضفاورلاو نيدترملاو ءالمعلا نم اھالاو نمو اكيرما مزھا مھللا

دحاو عوبسأ ذنم 

 شمغد زتعم
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
14,066 :تاكراشملا

ةنملاو دمحلا و ربكا هللا

دحاو عوبسأ ذنم 

 يولعلا
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
269 :تاكراشملا

ربكأ هللا

ربكأ هللا

دمحلا  و ربكأ هللا

مادقألا تبث و يمرلا ددس مھللا

دحاو عوبسأ ذنم 

 مالسالا هلود قشاع
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
دادغب هيالو / هيمالسالا قارعلا هلود :ةلودلا
1,563 :تاكراشملا
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اوعدن ناو . رصنلا رابخا انھ عمجن نا هوخالا نم بلطا ... تيبثتلا ىلع نيفرشملا يتوخا مكب هللا كراب
نيديترملا نم مھعم نمو يبيلص 4000لل هلربقم دنملھ يداو نوكي ناو رصنلاو نيكمتلاب مھل

---------- pm 05:58 يف تناك ةقباسلا ةكراشملا ---------- pm 06:05 خيراتب اھجمد مت ةكراشملا هذھ ----------

.... ربكا هللا
ناتسناغفأ يف راصتنالا نإ سيراب ويثام قباسلا يناطيربلا بئانلا لاق

ثيدحلا ةواشغ مھراصبأ يطغتو مثإلاب ةزعلا مھذخأت دق سانلا نإو ،"ليحتسم"
.كانھ ةرشتنملا هدالب تاوق اھلذبت يتلا ةلسابلا دوھجلا نع

يف ةيبنجألا تاوقلا عاضوأ ةيناطيربلا زميات ةفيحص هترشن هل لاقم يف فصوو
مدع ىلإ ايعاد ،ةيساقو ةرم ضرألا ىلع قئاقحلا نإ لاقو ،ةبعصلاب ناتسناغفأ

.عقاولا ىلع ةيطغتلل ةيروتلا بيلاسأ مادختسا وأ ةغوارملا

افيض لحي نأ اعوبسأ تقرغتسا ناتسناغفأل ةرايز يف هل ىنست هنأ بتاكلا ركذو
ةدعاسملا ةفلكملا ةيلودلا تاوقلا ىلعو )وتان( يسلطألا لامش فلح تاوق ىلع
،رزجلاو دملا ةفص ذخأت كراعملا نأ فشتكا ثيح ،)فاسيإ( نمألا ءاسرإ ىلع

صلقتلا يف ةذخآ ةيلودلا تادعاسملا نأو ةرشتنم فطخلا تايلمع نأو
.ضافخنالاو

يتلا دالبلا معد ىلإ ايعاد ،"ةطلغ" تناك برحلا نإ لوقلاب سيراب متتخاو
،ءاقشلاو سؤبلل ضرعتي هنإ لاق يذلا ليبنلا اھبعش ةدعاسمو ةليمجلاب اھفصو
عطقل ربكألا ردنكسإلا همدختسا يذلا فيسلا كلمت ال ايناطيرب نأ ىلإ ىضمو

."نايدروغ ةدقع"

عساو لدج
ةدحتملا ةكلمملا يف اعساو الدج ناتسناغفأب يناطيرب يركسع دئاق لتقم راثأو
اھديوزت مدعب ةموكحلل تاماھتا طسو ،ةيويحلا تادعملل كانھ اھتاوق راقتفا نأشب
ضرعتلاو ةيربلا قرطلا كولس ىلع دونجلا ربجي امم ،ةيفاكلا لقنلا تايحورمب

.نابلاط ةكرح تامجھل
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  #12  

  #13  

ديقعلا زليو ةعطاقمب صاخلا سرحلا تاوقل ىلوألا ةبيتكلا دئاق نأ زميات تركذو
ةعراق ىلع راجفنا ءارج يضاملا ءاعبرألا هعرصم يقل يذلا ولينروث تربور
لتقي يناطيرب طباض عفرأ ،دنملھ ةيالوب ةقطنم يف هتيرود رورم ءانثأ قيرطلا

.يضاملا نرقلا تاينينامث يف دنالكوف برح ذنم

ةعردم هدونج دحأو لتق يذلا طباضلا مادختسا تاداقتنالا نيب نم نأ تفاضأو
اھعرزتو نابلاط اھمدختست يتلا ماغلألاو تارجفتملا دض ةنصحم ريغ "غنيكياف"

.قرطلا تابنج ىلع

دحاو عوبسأ ذنم 

 ةبسحلا صانق
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
5,941 :تاكراشملا

نيدترملا مھئالمعو يراصنلاو دوھيلاب كيلع مھللا
كنع نم ددمب مھدياو ناكم لك يف نيدھاجملا انناوخأ رصنا مھللا

نيدھاجمللو هلوسرلو  ةزعلاو ربكا هللا
مالسالا ةلود قشاع بيبحلا يخا كيف هللا كراب

دحاو عوبسأ ذنم 

 مالسالا هلود قشاع
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
دادغب هيالو / هيمالسالا قارعلا هلود :ةلودلا
1,563 :تاكراشملا

... يدنجلا رسا اذكھ ربكا هللا 

دنويم برق ايح رخآ زاجتحاو 2 نييدنج لتقم

4/7/2009 – )يدمحا( فسوي دمحم يراق

نيمك نمض احلسم اموجھ سمأ موي رھظ لبق ةيمالسإلا ةرامإلا ودھاجم مجاھ
برق تارھ ـ راھدنق عيرسلا قيرطلا ىلع ليمعلا شيجلل رجنير ةرايس ىلع
بيصأو نينثإ نييدنج لتقم نع رفسأ امم ،راھدنق ةيالوب دنويم ةعطاقم قوس

.ايح رخآ يدنج ىلع ضبقلا نودھاجملا ىقلأ امك ،حورجب نيرخآ نينثإ
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  #14  

.ىلتقلا دونجلا ةحلسأ نودھاجملا منغو ودعلا ةرايس ترمد موجھلا لالخ

دحاو عوبسأ ذنم 

 نمحرلا ةيؤر ّبحم
ةيمالسالا ةجولفلا تايدتنم بّاتك رابك

 
هللا ءاش نإ قارعلاب ةيلاغلا ةيمالسإلا انتلود :ةلودلا
3,730 :تاكراشملا

انتدعو يذلا كرصن ّمھللا انتدعو يذلا كرصن ّمھللا انتدعو يذلا كرصن ّمھللا

رّاـجفلاو ةرّـفكلا ىلع ، راھطألا انيدھاجم رصنا ّمھللا
ةّـلق نم مھرصنا ّمھللا

فعض نم مھّ◌ّوقو

. ةرجفلا ةرفكلا ىلع كتأطو نيدھاجملا كدابعب ددشا ّمھللا

. دومثو داع مويك ادوسأ اموي مّھـفل ّفل نمو ناكيرمألا يف انرأ ّمھللا

. نيملاظلا موقلا نع ّدري ال يذلا كسأب مھيف انرأ ّمھللا

ناكمّ لك يف نيمولظملا انتاوخأو انناوخإل مقتنا ّمھللا

انالوم اي مھيلع ّبصف دالبلا يف اورّـبجتو اورّـبكتو اوغبو اوغط دق امھئافلحو دوھيلاو ناكيرمألا نإ ّمھللا
. باذع طوس

ادحأ مھنم انالوم اي رداغت الو اددع مھصحأو اددب مھلتقا ّمھللا

راھطألا نيدھاجملل ةمينغ لامو داتعو حالس نم مھيديأب ام لعجا ّمھللا

راصمألاو راطقألا نيدھاجملا انناوخإبو انب حتفا ّمھللا

انيلع نكت الو انعم نك ّمھللا

انيلع رصنت الو انرصنا ّمھللا

انيلع ركمت الو انل ركما ّمھللا

انفعض محرا ّمھللا
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انرسك ربجا ّمھللا

اناداع نم ىلع انرصنا ّمھللا اناداع نم ىلع انرصنا ّمھللا اناداع نم ىلع انرصنا ّمھللا

، تنأّ الإ انل رصان الو ددم الو ةّوق الو لوح ال ّمھللا

. ليكولا معنو هللا انبسح ، ليكولا معنو هللا انبسح، ليكولا معنو هللا انبسحف

لتاقن كبو لوجن كبو لوصن كب ّمھللا

انثغأ نيثيغتسملا ثايغ اي ّمھللا انثغأ نيثيغتسملا ثايغ اي ّمھللا انثغأ نيثيغتسملا ثايغ اي ّمھللا

انؤاجر تنأو مزھن ال ّمھللا

اندضع تنأو انتيار رسُكـت الو

هللا اي هاثوغاو هللا اي هاثوغاو هللا اي هاثوغاو هللا اي هاثوغاو هللا اي هاثوغاو هللا اي هاثوغاو

تنأّ الإ ىلاكثلا تّاـنأل نم ّمھللا

تنأ ّالإ لافطألا ءاكبل نم

تنأ ّالإ لمارألاو خويشلا عومدل نم

تمّدھ يتلا كدجاسمو كتويبل نم

تكھتناٍ  ضارعأل نم

تكفس ءامدل نم

هللا اي كاوس انل نم

هللا اي كادع انل نم

رثكأ الوّ لقأ الو نيع ةفرط انسفنأ ىلإ انلكت ال هّاـبر

نيملسملاو مالسإلا ةرصنل مھيلھأو مھناطوأو مھرايد نم اوجرخ دابع كل ّنإ ّمھللا
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  #15  

نيمحارلا محرأ اي مھلاعفأو مھلاوقأو مھيأرو مھيمر ددسف ّمھللا مھّوقف ّمھللا مھرصناف ّمھللا

مھب انقحلأ ّمھللا مھب انقحلأ ّمھللا مھب انقحلأ ّمھللا

انبيبح عم نيعمجأ انعمجا ّمث ، نيرّرحم انيضارأ ةّـفاكل ىغولا تاحاس يف رايخألا انيدھاجمب انعمجا ّمھللا
. ىلعألا سودرفلا يف ّمـلسو هيلع هللا ىّـلص دّمحم
نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع ماّلـسلاو ةاّلـصلاو  دمحلا نأ اناوعد رخآو

دحاو عوبسأ ذنم 

 مالسالا هلود قشاع
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
دادغب هيالو / هيمالسالا قارعلا هلود :ةلودلا
1,563 :تاكراشملا

ناتسناغفا نم ... رصنا رابخا رخا 

)زرتيور( دنملھ يف ةعساولا ةيركسعلا مھتيلمع اولصاو نويكريمألا دونجلا

ةيالوب ةيركسعلا مھتبكرم تفدھتسا ةلبنق راجفنا يف ناغفأ ةطرش ةعبس لتق
هتيلمع يكريمألا شيجلا هيف لصاو تقو يف ،ناتسناغفأ يبونج راھدنق
كراعملا يف هدونج نم نينثا لتقم نلعأو دالبلا يبونج ةعساولا ةيركسعلا

.كانھ ةرئادلا

،راھدنق راجفنا يف احرج نيرخآ نييطرش نإ ةيناغفألا ةيلخادلا ةرازو تلاقو
.راجفنالا كلذ ةيلوؤسم نيدرمتملاب مھتفصو نم مويلا ردص نايب يف تلمحو

ةيالوب ةلبنق راجفنا يف رخآ حرجو لتق ايناغفأ ايندم نأ ىلإ ةرازولا تراشأو
.دالبلا يلامش ناجزوج

ةيكريمأ رئاسخ
كراعم يف احلسم 22و هدونج نم نينثا لتقم يكريمألا شيجلا نلعأ كلذ لبقو

.ناتسناغفأ قرش بونج ةديدج

ةيالوب راجفنا يف التق نييكريمألا نييدنجلا نإ يكريمأ يركسع ثدحتم لاقو
.راجفنالا ءارج نم اضيأ اوحرج نييكريمأ دونج ةعبرأ ىلإ اريشم ،اكيتكب
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هذفن فصقل كلذ دعب تضرعت ةقطنملا يف ةيكريمألا ةدعاقلا نأ ثدحتملا فاضأو
.نيحلسملا ةھجاومل يوج معد بلط متو ،نوحلسم

ردق امنيب ،ةھجاوملا هذھ يف اولتق احلسم 22 نإ ةيناغفألا ةيلخادلا ةرازو تلاقو
الضف ،32 وحنب نيحلسملا ىلتق ددع اكيتكب يلاو مساب ثدحتملا كاوز هللا دماح

.مھلاقتعا مت مھفوفص يف ىحرج ةينامث طوقس نع

ةنحاش راجفنا نع تمجن يكريمألا شيجلا يف ةيرشبلا رئاسخلا نإ كاوز لاقو
.اكيتكب ةيالوب كوريز ةقطنم يف ةيلحملا ةموكحلا ىنبم مامأ دوقولاب ةئيلم

نم ديدعلا نإ دھاجم هللا حيبذ نابلاط ةكرح مساب ثدحتملا لاق لباقملا يفو
ةنحاشلا نأ افيضم ،كوريز يف مويلا موجھ يف اولتق بناجألاو ناغفألا دونجلا

.تاھجاوملا نأشب لقتسم ديكأت دري مل امنيب ,تارجفتمب ةلمحم تناك

نم رصنع 600و يكريمأ يدنج فالآ ةعبرأ وحن لصاوي كلذ عم نمازتلابو
يف نويفألا ةعارز قطانمو نابلاط لقاعم ىلع عساولا مھموجھ ةيناغفألا تاوقلا

نمض ىلوألا يھو ،"رجنخلا ةنعط" مسا اھيلع قلطأ ةيلمع يف ،دنملھ ةيالو
رارقتسالا ءاسرإو نابلاط ىلع بلغتلل ةديدجلا امابوأ كاراب سيئرلا ةيجيتارتسإ

.ناتسناغفأ يف

ةيلمع نمض ةثلاثلا ةلحرملا يناطيرب يدنج فالآ ةثالث أدب هسفن تقولا يفو
ىلع ترطيس اھنإ ةيناطيربلا تاوقلا تلاقو .دنملھ ةيالوب هاق ركشل يف ةيركسع

.ةقطنملا يف ةيسيئر جراخمو لخادم

.... تدعو يذلا كرصن مھللا

>3123 نم 1 ةحفص

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «

ةكراشملا تاميلعت
عيرسلا لاقتنالا
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ةكراشملا تاميلعت

ةديدج عيضاوم ةفاضإ عيطتست ال
عيضاوملا ىلع درلا عيطتست ال
تافلم قافرإ عيطتست ال
كتاكراشم ليدعت عيطتست ال
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