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 طیحاق هتاوضرو ؛وهركو هللا طخسا ام !وعیتا مهتاب كلذ
 أآ-ع حج ع هک مهلامعت

 لامعآ باحص# اوتاك مهتآ ىلإ ةراشإ لامعالا طایحو

 .ةيويتد داچمآو تازاجتإو
 ىلعو (ميركتلا زمر ىه هوجولاو) هوجولا ىلع برضلا هتإ

 ةتاهاللا ةياغ كلتو رايدألا
 توملا ريخ نالعإ نورظتتي ةكتالملا نآ ىلإ ةراشإ دجوت الو

 ءاهتتا راظتتا ىق نیحیشملا ءارو نورطاقتی ۔۔مهتآ ىآ ىكارجلا ىق

 ىتاي برضلا اصتاو ..باحصالاو لهالا قارصتاو نقدلا ميسارم
 لقاحلا لايقتسالاي هیشنآ 2 روص یهو ندیلا نم سقتلا جورخ روق
 رخآ هچو ىلع نکلو ..2رتاطلا نم مهلوتت دتع نیییاللملا باحص##

 ۔ةمدصلاي هیشآ ةوحص یهق ..قولام ریو مقوتم ريغ
 یهو ..نیحلاسصلا رظتتی رخآ عوت نم یروق لایقتسا كاتهو

 دسچلا نم اهجورخو موقلحلا دودح سقتلا روايت روق تدحی
 .نیقه یآ میبشت یآ 2ءناتجل راظتتا نود ةجحررشصحلا ةظحک

 تایلیثارسا یه ءایشنالا هته یق ملکتت یتلا ثيداحالا رثكآأو

 یقاتی الآ ..دیاالا یق دودصحم ال ياقعي نمزلا ىق ةدودحم يبروتد

 دوعت ال رارصالا عم پوتتلا نإ مهل لوقت ..دیهلالا ةمحرلا كلت

 كقتي ال اهيحاصل ةمزالم ةلصاتم ايوتذ حيصتق لی 5ةدودحم ايوتدا

 ۔اھتع

 ىلإ مهدرب نأ هللا !ولاس نیتلا نیمرچملا نع نآرقلا لوقي
 احلاص اولمعيل ايتدلا

 «نویتاکل مهتإو هتع !وهت امل !وداعل ةودر ىولوؤع اتير لوقی
 (م ةيآآلا :ماحتألا)

 نیتلا راتلا لهآ مهق ..سوقتلا نم نارطلا اتهب ىهلإ منع ادهو

 ءایریالا نولتقی اوتاك تیذلا ايندلا ىق نورایچلا مهو ..ا هلهآ مه

 قراحصلاو نوچسلل مهموسصخ نومدقی اوتاك نیتلاو ةلمجلاي
 -مهتوم ةظحل یتح یارضالا لهآ نم اوتاكو

 پایلا هل تحقق 131 الإ كیلق لخادي نأ عيطتسي ال ناطیشلا یعح

 ىلع كلمحی نآ عيطتسي نل هتعلو كيلق یوه هقارقإ قداصو
 . هظاسو تقی امهص هرکتام

 نم ریصمضلا قتعاو ۰ بلقلا قتعآ ہللا نآ ىلع رخ دهاش كلتو

 ۔ دارگالاو طغضلا لكاسو لک
 ةيتلا ةيرحو .. ةقيقح يلقلا ةيرحو .. ةقيفقحل نذإ رایکخالا
 - ةقيق

uaa,للا وع  
 LL ب ردا ل تو ٩ ةيرح ىادزت فقيكو
 هده ققتت اقيكو ء پرلا ةكيشم عم ةيرح كاته نوکت فيك مك

 < ديح وتلا ىق اتتدیقع عم ةيكاتكلا
 اهقتساللا تاماللع یه كلت



 . ةقيقح 4یرحلاق

 . ةقيقح رىايتخ الاو

 تواقتو . مهملع تواقتب ةيرحلا هذه ىق نوتواقتم ساتلاو

 هللاي الإ ىتآت ال ةيرحلا هذه نال ء هللا نم ادعيو ايرق مهتاماقم
 - هللا تمو

 ةيدامح نم اتتلقت یتلا ةخقتلاو « هتم ناطلسلاو هتم ملعلاق
 ىلإ علطتلاو ۰ ةيتايرلا هتخقت یه ناسحالا ةيناست] ىلإ نیطلا
 . اخیق هللا اهرطق یتلا رطقلا تمض ةرطق ةيرحلا

 نع ىشاوغلا عشقتت امتيح ءاقصلا تاعاس ىق ۳

 ديعي ىتعم يبيرقتل لاتم برص درحم وآ ۰ نیلتمملا تاردق رایتخال

 نم رظتمو رازمو یویع درجم لاوح الا عيمج ىق یهو درحمو
 5 .تسمسعلا ق  یاطق یق ایشن

 هير هل لاقق . كيلإ لسصا فيك برای » : هير دواد لاسي ملآ
 مص : ةيفقعلا اهتآل سقتلا هده كرتي نآ «  لاعتو كسقن كرتآ

 < ةيقر كق  ةيقعلا ام كاردآ امو - ةبقعلا محتقا
 ۱۲۱-۲ تایکلا : دليلا )

 ةيقرلا كقحق . كعمط نم كاکقتالاب الإ ةيقعلا هذه نم كاکقخا ال
 بلطی مل كلتلو . كسفقت ىلع كریغع ركوتو نیکس ملا معطتو
 اهحيكو سقتلا عمق هتم بلط امتإو ایتدلا تيت ملسملا نم مالسالا
 سقتلا كلعل ةادآ درجم ایتدلاو لصالا یه سقتلا نآل اهمکشو
  عتمتستو ةتدلتتو یهنتو لاتختل

 توكلا الإ حورلاو دسجلا امو
 اهيهاضتو اهلكاشت ىتلا ةلزتملا نع احب اطويهو . اولع سقتلا
 ىاثلا جري نكسي نم اتمق .. هتكستق اهاتكس بساتي ىذلا جريلاو
 ىتح جريلا اذه حريي الق « ايتدلا يق لاز ام وهو ( تاوهشلا)
 ىتلا یهو اهرس ىق راتلا لكاشت ىتلا سقتلا یه كلتق . تامملا

 . راثلا لهآ نم اهنآي م

 . ديلولا هل بیشی ام كلذ نم نوكردي ناميإلاو
 ع لب .. ايلق سيل .. هللا نم فوخلا هتكسي ال ايلق

 ۳۵ فرست هیات حسا بانک

 نإ --



 . تبع الو تاقداصم الو ءاوشع طبخ تسيلةايحلا

eیو وا سس ۱0  

 الهتیم هیرل ىلذاشلا اتالوم لوقی

 ايوجحم یتنلعجت الو ۰ ینع ءانقلا یتقزراو ینم كيلا ىنذخ »

 . ییلق یق هللا توص عمسآ داکآ

 ةتيلا ةذخاؤملا قلآ « رایتخالا قلا
 هللا رایتخاب تیضرو یرایتخاب یرایتخا نع اهتعاس تلزاتت

 ..ةدوملا ىل تقحو ةذخاؤملا یتع تطقسق ىيرل یتیصات تملساو

 ىق اهیلقی اهقلاخل « انألا » مالسإ .. لماکلا مالسالا وه كلذو

 - ءاشی فيك لاوحآلا

 نادیم لثم ییحش نادیم ىف تالحملا ءامسآ ىلإ ةعيرس ةرظنو
 مسا ىلع ترثع امیرو ادحاو اییرع امسا هيق دجت ال بتيز ةديسلا
 اتن] ..اتلاحل قیقدلا فصولا وه اذهو ..تالحم ةءرشع لک نيب ميتي

 نع ءایرغ حیصنع ۰ 7 بآ الب ای يا لؤديكك

 ..خيراتلا لجس ىقو ..رئاسخلاو 9 یلزالا پاسحلا یقو
 ءىش لكل امناو ..ةيحض ردهت الو ..ةدحاو مد ةطقن عيضت 3

 .ىئاهتلا رصتلا ةغايص ىق هرود
 .ريخلاو قحلل امئاد رصنلاو

 «لیانقلا ةقذاق» تارشحلا ملع ىف اهتومسي ىتلا ةرشحلاو
 حتف اذإ ىتح فوخ نود ةسرتقملا تاتاويحلا .مامآ رطخمتت یتلاو
 ىق تجزتماف اهنطب ىق سيك ىلع تطغض اهمهلتيل همق اهدحآ
 قوفو نوتيكورديهلا ةدام ىلع ىوتحت ددغ ثالث تازارقإ ةظحل
 ىلإ 5 ةخالخلا سس ٍىدؤيو .صاخ ۳ نيجورديهلا ديسكأ

 ای سرتقملا



 یمدق تحت مخل رجقنی نلف ةيافلا ىف نمالاو مالسلا دجآ ىتإ
 . ةيدوقتع ةلبنق یسآر ىلع طقست نلو

 الق نوراش حقاصيل هدي دمي تاقرع رسای سيكرلل تيجعو

 ىق تاقرع رساي دجو فيك .. هيلإ تقتلي الو انكاس اذه كرحي
 نودب مالسلل ىديألا كرحتت فيكو .. هحفاصيل ةيغرلا هسفت
 .. امالس دوهيلا عم تاضواقملا لوطب دهشأ ملو .. مالس

 . اروقنو ابلصتو ارايكتساو اقلصو اداتعو اریک الإ تدهش امو
 .. تعقو ىتلا تاقافتالا مغرو .. ةسالسو دايقتاو نيل مالسلا

 . نشيتنالب ىاو ىق احير هل دهشأ ملو الظ مالسلل رآ م

 ةريثم ةصق ىكحت نطذشاو نوات جروج ةعماج
 هباتک ىق ۴. 8. 122267 یزیلجنالا بتاكلا اهركذ

Militant Islamنأ اهیق لوقي لتاقملا مالسإلا یآ  

 ةوق پابسآ نع اثوحب اترجأ دق اسنرفو ارتلجنإ
 نم هي ةطيحملا دالبلا حتق نم هنكمتو ىبرعلا ناستإلا ةيالصو
 ةقيرط ناك كلذ ىف رسلا نأ تدجوق .. نيصلا موخت ىلإ دنهلا
 نآرقلا ظفحب ةسماخلا لبق ادبی هنآ فيكو ىيرعلا لفطلا ميلعت
 لمجاو ةيوغللا بيكارتلا حصقأآل عماجلا باتكلا وهو همتخو
 نم هيمحي امم لوزت الف ةركاذلا ىف عبطتت ىتلا ةيغالبلا غيصلا

 نيب عايضلا ىهو (ايسولجايد) ىوغللا جاودزالا ضرم ىق عوقولا
 ةقاط نآرقلا هيطعي امك .. امهدحأ نقتي ال ىحصقو ةيماع نيتغل
 هتع ىلختت ال بيغلاب ةلصو ايتاميإ امخزو ةيقلخ ةبالصو ةيلاضت
 هللا نآي نقوي امنإو هدحو لتاقي ال هنآ امئاد رعشي وهق هرمع لوط

 ىق نآرقلا ىلع ناودع رخآ ) هرمع لاوط هرزاقیو هرصخني هعم

 ىق ىوقشلا ناحتمالا تاجرد صيلقتب رهزآلا رارق ناك اندلب

 مکحب اهاقش [رقیل لزن باتك نآرقلاو اذه نوكي فیکو .. نآرقلا
 ىلعو ةوالتلا ىف ىساسأ ملع تاءارقلا ملعو .. انآرق هتيمست
 قطني فیکو هولتي قيك بلاطلا مق نم نآرقلا عمسي نأ نحتمملا



 امك انبلسيل انيلع لخدب مل ..ايزامغ مالسإلا انيلع لخدي ملو

 انیبن ديحوت ..انم دقُف ام انيلإ ديعيل لخد لب ..ضعبلا نظي

 نيع) نوأ ةعماج نم ملاعلا ىلع مشی ناك ىذلا ..سيردإ ىرصملا
 .(ايلاح

 ىنيدلاو ىفاقثلا اهعاعشإ ىف اكيرمأ ةباثمب نوأ ةعماج تناكو
 نانويلا نم ءاج نوطالفأ نأ أرقنو ..ميدقلا نمزلا كلذ ىف ىملعلاو

 ىف بتك ام أرقيلو ..نوأ ةعماج ىف ملعلا ىقلتيل رصم ىلإ
 .ملعتيو سردي تاونس رصم ىف ىقبو اهتاطوطخم

 مهلك ..رصعلا اذه ةفسالفو ءاملع لك هلعف نوطالفأ هلعف امو

 تناكو ..قئاقحو خيرات مالكلا اذهو ..اوماعتيل رصم ىلإ اوءاج

 ةعماجلا هذه تاطوطخم هیوئحت تام نمض «سيردإ فحص»

 هانبت امنيح اهيف ام سردو یسوم اهأرق دقو ..ةميدقلا ةيرصملا

 پاتکب مويلا فرعي ام وه «سيردإ فحص» نم ىقبت امو

 نم وهو . .تامارهألا ىف هتايدرب ضعب ىلع شع ىذلا ىتوملا



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح

 ديور دنالل

https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah 

 مارجلت
https: / /tıme/Book hadotah 

www.cap-khir.com 

sedratalmontha@gmail.com 

+201001490077 - 5 
 اود


