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نادوّسلا يف انلھأ ايو ّيبألا مالسإلا ةّمأ آي يتريشعو يلھأ آي
ةرايز نوكتسو ةريخألا اھلحارم يف يھ نادوّسلا ىلع ةرماؤملا
ممألا ةئيھ دنعً اّيرس اھقيثوتو دوقعلا ةباتكل يھ رصمل هللا ّودع
نومكنب ةسائرب ةدحّتملا
ينسحو ريشبلاو امابوأ ءآسؤرلا نيب متتس ةقفّصلا ّنإ يأ
سوّرلاو نيّصلا رھظ ءآرو نمو نومكنب فارشإبً اّيممأ ةقّثوم
شيوشتو ةّيمالعإ ةرشوش نودبو
اھب موقيس نم كانھو ةزھاج اصعلاف ةقفصلا ّمتت مل نإو
داشت ةراھنملا ةموزھملا ةزوزھملا اكيرمأ نع ةباينلاب
نادوّسلا بونجو روفراد يف نيدّرمتملل مھمدب كلذو ايبويثأو
نيدھاجملا بّرست مدعل دودحلا بقارتس يھف ايبيلو رصم اّمأ
ِهتّلشو ريشبلا ىلع طغّضلاب يھ ىرخأ ةّمھمو نادوّسلا ىلإ
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شيعي يكل عيبي ىّتح ِهتميزع طابحإو ِهتكوش رسكل

)ءآقبلاب نييبيلصلاو ةنياھصلا لمأ ( يھ تحضأ نادوّسلاف

ببسل يتاجاتنتسإ مكيلإ مالسإلا ةّمأ آي يتريشعو يلھأ
دادسلاو قيفوّتلاّ لجو ّزع ىلوملا ًالئآس ةرايزلا
ُهّنإف مالسإلا ةّمأ آي يتريشعو يلھأ
ةقفص ربكأ دقعل يھ امابوأ ةرايز ّنأ ملعيلف ملعي ال نمل
ةقاّطلا زونك نم زنكو يملاعلا ءآذغلا ةّلس نادوّسلا يھو
ميجّرلا ناطيّشلا ءآيلوأ نينيھصتملاو ةنياھصلا ذقنتس يتّلا

رصم وھو ّيبرع يمالسإ روھمج ربكأ ىلإ يتأي لذّنلا امابوأف
ةحلصم يف ّبصت يھوً اطابتعإ سيلو ةموسرم فادھأل
حلاص يف ّبصت تسيلو ةنياھصلاو ةّيبيلصويھصلا اكيرمأ
نيملسملا نويع
يھ فادھألاو
كرابمّاللا ينسح ِفلخيس يّذلا ديدجلا بلكلا ةفرعم
ةمداقلاو ةّيلاحلا ةموكحلا نم تادّھعت ذخأ ىلع لمعلاو
ةنياھصلا دوھيلا نمأو ّينويھصلا لالتحإلا نمأ ظفحل
رصم نيب ةّيعيبطتلا تالماعتلا نيشدت وھ رخآ فذھو
ةيامحلاب نيعّبطتملاّ لكل اكيرمأ تادّھعت عم ةنياھصلاو
ةنياھصلا عم عيبطّتلا ديري ّيرصمّ لك ّنإ يأ ةّيكيرمألا
دنع تاجرد مھعفرتسو هيمحتسو همعدتس اكيرمأ ّنإف
ةّيملاعلا ةّينوساملا مھناطيش
يھو الأ َنلعُت نل فوس يتّلا فادھألا مھأو
نادوّسلا زونكو نادوّسلا
نادوّسلا سيئر عم يّرس ءآقل لمع متيس هّنإف
مكحلا ىلع هئآقبإو ِهتيضرت ّمتس ءآقّللا يفو
تاكرشلا لمعت نأ لباقم نكلو اھيلع راصحلا ّكفو
يفً اصوصخو دراوملا جارختساو بيقنتلاب ةّيكيرمألا
اھيف ةّيكيرمأ دعاوق ءآنبو روفراد
ىلع قانخلا اوديزيو هيلع وھام ىلع عضولا ىقبيّ الإو
نم اھيلع قابطإلا ّمث نمو ةّيزكرملا ةموكحلاو ريشبلا
ةبھَتلُم يھ ًالصأ يتّلا نكامألا يھو برغلاو قرّشلاو بونجلا
ِهتّلشو ريشبلا عاكرإل نييبيلصلاو ةنياھصلا نم زاعيإبو
حايتجإ ّمت اذإً انكاس كِّرحُت ال نأب رصم نم دّھعت ذخأ عم
ةّيرصملا ةموكحلا لمعت نأو تاليود ىلإ اھميسقتو نادوّسلا
ةرربلا ىرايغلا نيملسملا عنمل نادوّسلا عم اھدودح طبض ىلع
ةّيرصملا ةموكحلا ىلعو كانھ داھجلاو نادوّسلا ىلإ باھّذلا نم
هيف كوكشم نّيدتم وھ نمّ لك لاقتعال رثكأ لمعت نأ
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ناتسناغفأو قارعلا يف اھتاسأم ديعت نأ ديرت ال اكيرمأف
ةّيروّسلا دودحلاك ةبقارُم ريغو ةحوتفم دودحلا تناك ثيح
ةّيندرألا دودحلا ادع ام ةّيدوعسلاو ةّيتيوكلاو
!!! رّركتت نأ بجي ال قارعلا يف ناكيرمألا تاليوو تاسأمف

هذھو ةدراب ٍبرحب نكلو نادوّسلا علب ىلع ةمِدقُم اكيرمأف
ثيح ةديدجلا هبزحو امابوأ تاھّجوت يھ ةدرابلا برحلا
ةنياھصلا اھريدُت اھتاسايس ّنأ ملعي انّلكو اكيرمأ ّنأ
طقف ةھجاولا مھ ءآسؤرلاو نوّينوساملاو
اھبوعش دابعتساو ملاعلا ةدليقل اھل طَّطخُم يھ اكيرمأ تاسايسو

تانيمطت ىلع اولصحي نأ اوعاطتسا ِهتموكحو امابوأو
اھانيأر انّلك ِهطاشنو لذّنلا نيھصتملا داشت سيئر نم
ماع نيعبرأ دعب ّيبيل ءآنيم يف ةّيكيرمأ ةنيفس دوجوو
اكيرمأ ّنأ ىوس اھارأ آل يّنإو باسح فلأ هل بسحُي ٌرمأ
نيمطت ىلع هنم لصحت يكل يفاّذقلا هللا ّودع عم ثحابتت
ةرربلا نيدھاجملا عمقو نادوّسلا عم اھدودح سرحي نأب
روفادل ةبيرق ايبيلف رويغ دِّحومّ لك نجسو

يھ يتاجاتنتسإ ىلع ليلدلاو
نطنشاو يف ءآوسً انلع امابوأ يقتلي نأ عيطتسي ال ريشبلا ّنأ
ال ةّيبرغلا ةفاحصلا ّنأل ةحيضفلا نمً افوخ هراتخي دلب يأ وأ
امابوأل نكمي ال ايبيلو ةّيمالعإ ةقفص اھّنأل رومألا هذھ لثم يفخت
اذل رمألا حضفيو بضغي دق اھسيئر ّنأل اھيلإ بھذي نأ
اھيلإ رفاسي نأ عيطتسي ريشبلا ّنأل رصم وھ رايتخإلا ناك
ءآقّللا نوكيو ةّيمالعإ ةّجض كانھ ثُدحت الف ةراّيسبوً ايّفختم
ةمكحُم ةروصبً اّيرس
اھنمو ةمھبُملا ةضماغلا تالؤآستلا ضعبب كلذك تيلدتساو
؟؟!! رصم يف بطخي يكل امابوأ رطاخي اذامل
ةّينمألا تاطايتحإلا هذھّ لك نم ًالدب اكيرمأ يف كلذ لعفي نأ عيطتسي الأ
؟؟؟!! اھفيلاكتب ملعأ ُهدحو هللا يتّلا
؟!؟! اكيرمأ ىلإ رفّسلاب اّھلك رصم ةموكح رمأي نأ عيطتسي الأ
ايسينودنإ وأً الثم مالسإلا عبنم يھو ةّيدوعّسلا سيلو رصم اذاملف
يكل ةّيطارقميّدلا ةّيناملعلا ايكرت وأً اناّكس ّيمالسإ دلب ربكأ يھو
؟!؟!؟ ملاعلا يف نيملسملل باطخلا يقلُي
؟!؟!ً اماع 40 ةعطاقم دعب يبيل ءآنيم يف ةّيكيرمأ ةنيفس تدجاوت اذاملو

ًاريخأو
هدحو هل صالخإلاو هللا ىلإ عوجّرلا يھ ريشبلل يتحيصن
هللا ةّودع قحس نوديري نيّذلا نينمؤملل نادوسلا حتفاو
مھرّصبو نادوّسلا بابشو كلھأو كبعش ىلإ رظناو اكيرمأ
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نيّدلاو  ًادنُجو ًالاجر اونوكي يكل مھبّردو رومألاب
هللا ليبس يف توملابً ابحرم لقو ةناھموّ لذب ًةشيع اھافكو
ريثكلا ريخلا وھ هللا دنع امف
هللا نذإبو رضتحت نآلا يھو ضيضحلا يف تتاب اكيرمأف
الو طقف هدحو هللا عطأو مُھعِطُت الف دبألا ىلغو طقستس
نوقداّصلا نورباّصلا نونمؤملا عم هللا ّنإف نزحت الو فخت

اذھ
هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

تاعاس 12 ذنم 

 يناميلا ليھس
وضع

 
وكيبو سكياس طيباخش نيب :ةلودلا
79 :تاكراشملا

. . . ميمصلا يف

تاعاس 9 ذنم 

JEHAD502 
دھتجم وضع

 
953 :تاكراشملا

لضافلا يخا هللا كقفو

تاعاس 4 ذنم 

 1رصانملا
دھتجم وضع

 
560 :تاكراشملا

ميحّرلا نمحّرلا هللا مسب

ِتْوَمْلا ُةَقِئآَذ ٍسْفَن ُّلُك
ِةَماَيِقْلا َمْوَي ْمُكَروُُجأ َنْوَّفَوُت اَمَِّنإَو

َزاَف ْدَقَف َةَّنَجْلاَ لِخُْدأَو ِراَّنلا ِنَع َحِزْحُز نَمَف
ِروُرُغْلا ُعاَتَم َّاِلإ اَيْنُّدلاُ ةاَيَحْلا امَو

185 : نارمع لآ[

ريشبلاو رذنملا نيمألا قداّصلا دّمحم نيلسرملا دّيس ىلع مالسلاو ةالصلا
ءآش نمف غالبلا ّالإ هيلع ناك امو ةلاسّرلا لصوأو ةنامألا غّلب يّذلا
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ماركلا ةرربلا هبحصو نيرھاّطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو هكرت ءآش نمو هذخأ
نيّدلا موي ىلإ ناسحإب مھيلإ نيعباّتلاو

نيدّحوم اي ّيبألا مالسإلا ةّمأ آي يتريشعو يلھأ
ددجلا نوّيطسولا سرخي نأ بجعلاّ لكو بجعل هّنإ
ىوتف وأً احيرصت عمسن الف نوسلفملا ناوخإلاو

نيّدلاو هللا ءآدعأ ةنداھمو ةحفاصم مّرحت
ةّينويھصلاو ةّيبيلصلا تالمحلا لّثمم امابوأ لھف
ناوخإلاو ددجلا نويطسولا ءآملع سوماق يف سيل

؟؟!! نوسلفملا
؟؟!! هللا باتك يف ركذُي مل امابوأ مسأ ّنإ ّمأ

!؟؟ موصعم امابوأ ّنإ مأ
؟؟؟؟!!!!؟؟؟!!! تمّصلا اذھّ لك امف

ِهتلباقم يف ةريزجلا لسارم هللا هظفح سيوأ خيّشلا بيجي امدنع برغتسنس لھو
اھدافم ةوتف اوردصأ يلاموص ِملاع نيرشع نم رثكأ ّنإ هلأس يّذلا

سيوع خيّشلا لوقيف ةّيمالسإ ةموكح فيرش خيّشلا ةموكح ّنأ
مدعب ةّنسلاو باتكلا نم اوذخأ مھف ىوتفلا هذھ نم بجعأل يّنإ
يتّلا ةرماؤملاو عقاولا نعً ائيش نوفرعي ال مھّنكلو ضعب عم لتاقّتلا

بيجع ٌرمأل هّنإو لاموّصلاو مھّدض كاحت
فاطعتساب نولوقي برعلا ءآملع ىري امدنع بجعيو

!! فيرش خيّشلا ةموكح ةّدترملا ةموحلا نودصقي مكنم ءآلؤھ
نكلو ) نيملسملا ءآمد نقح ( فطاوعلا ةيحان نم نومّلكتي مھف

ًابيجع سيلأ ةرماؤملا نع نومّلكتي ال
سيوأ خيّشلا بّجعت نم برغتسأ آل يّنإف هللاو يأ

دق يرھاوظلا نميأ انخيش ّنأ ىلع هللا دِھُشأل يّنإو
نيدھاجملا هتوخإو هسفن رذعأو غّلبو رّذحو رذنأو حصن

ماركلا ةرربلا

رصم يف انلھأ ىلإ
ِملاعو خيش هّنأ يعّدي نمو مِلسُم هّنأ يعّدي نمّ لك ىلإ

لوقأو ديزأ قداص هّنأو
اوملعاف هّنإ

تاليردلاب مكوبّقثو راشنملاب مكورشنو اعيطقت مكوعّطق ول
لعفي نمو هرمتؤم اورضحت الو امابوأ هللا ّودع اولباقت ال
ِحبصُي وھف خيرأتلا ةلبزم ىلإو نيملسملا نم سيل وھف

مھناوعأو ناّطيشلاو امابوأ ءآيلوأ نم
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هباطخ رضحيو هءآقل رضحي نمّ لك ىلع هللا ةنعل الأ
ىرتت مھيلع نيعمجأ ساّنلاو ِهتكئآلمو هللا ةنعل الأ هب بِّحرُيو

نيّدلا موي ىلإ

نينمؤملاو هللا عم وھ نم نيب ساّنلا زّيمتيس ةرايزلا هذھ يفف
نينمؤملاو هللا ءآدعأو ناطيّشلا عم مھ نم نيبو

ٌدحأ َّنمولي الو سمّشلا حوضو حضاو هللا نيدف دحأل رذع الو
دحأل رذع ال هللاوف هسفن ّالإ

اميظع ًازوف زافوً اريبك ًالضف يتوأ دقف مّنھج ران نع َحِزحُز نمف

هللا اي دھشاف تغّلبً اضيأ يّنإ ّمھللا

» 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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