
 بانک نم تامطتقم
 نوعيرألا قشعلا دعاوق

 قافاش فيلا

liz îq" 
 2دا دامل قرعت تنأل...كتيبلإ

 تايجمربلل ريخ تلوسبڪ
 دیس يلع یفطصم

 (باهم وبآ)
https: / /cap-khir.com 

sedratalmontha@gmail.com 



 يق اهیقلت مث اهعقرت < كعياصآأ نيي رححلا نم ةعطق كسمت

 دتحس ذإ - كلذ ةيقر لهسلا نم نوکی ال دق . ةققاد هایم
 ةاذر رثاتعیو « رححلا هيق طقس يذلا ءاملا حطس ىلع ةحيوم

 ۔ رمألا يق ام لك اذه . اهحیکی ققدتملا رهتلا ءام نكل «ءاملا

 لي ءاطقق ًايئثرم اهريثأت نوكي نلو ءةريحي يق آرجح مرا

 هايملا وقص رجحلا ركعيس ذإ .ريثكي لوطأ ةرعف موديس
 حملبو ءاهيف طقس يتلا ةعقبلا يق ةرئاد لکشیسو «ءةدكارلا

 .ةركاد رثإ ةرئاد لکشتو .ةرثادلا كلت عسعتس ءرصيلا

 طوقس توص اهثدحآ يتلا تاجيوملا عسوعت ام ناحرسو

 نلو ءةآرملا هيشي يتلا ءاملا حطس ىلع رهظت ىتح رححلا

 . یطاشلا رئاودلا خليت امدتع الإ  یشالتتو ةرئادلا هذه فقوعت

 ةك رح درجم هريتعيس رهتلا ناف ءرهتلا يف آرجح تیقلآ اذإ
 ءيش ال . برطضملا بخاصلا هارحم يف یضوقلا نم یرخآ

 هيلع ةرطيسلا نکمی ال ءيش ال . يداع ريغ

 ةرم اهتاذ ةريحیلا دوعت نلف «ةریحب يف رححلا طقس اذإ امآ

 نمکی نآرقلا رس نإ نویفوصلا لوقی

 ةرابع يف نمکی ةحتافلا رسو

 میحرلا نمحرلا هللا مسي

 ءابلا فرح يف میحرلا نمحرلا هللا مسب رهوج نمکیو
 . فرا اذه تحت ةطقن دجوت ثي

 نوکلا ءابلا فرح تحت ةطقنلا دشجتو

 !ثرتکت ال» :لوقی ّبحلا امنيب ««ةوشتلا نم ریثکلا رذحا» :ًاحصان

 یشالتی نأ نکمی ال رکفلا نأ نيح يفو .«ةفزاجملا هذه ىلع مقا

 ۲3 نکل . هسفن ءاقلت نم ًاماكر حبصيو ةلوهسب مدهتی ّبحلا ناف «ةلوهسب

 . ازونک ئبخي ریسکلا بلقلاو . ضاقنألا نيب یراوتت زونکلا
 تواس فرصت ال سلا



 وأ ءةحئار وأ ةديهنت - كيلا لقتنی هنم ًائيش ناف آدحآ لتقت امدنع

 يف لغلغتتو كمسجب قصتلت .«ةّيحضلا ةنعل» اهوعدآ انأو .ةءاميإ

 لق ىلإ ةرشايم يرستو كدلج
 ام هللا اهيف ىرن يتلا ةقيرطلا نإ : يخأ اي ىلوألا ةدعاقلا اهنإ» :

 تيك يدا كل يل فلربما اول زجر N ياختي
 نم ًاريبك ًاردق نأ ينعي اذهف «ةمالملاو فوخلا ىوس انلوقع ىلإ

 ةيحملاب ًامعقم هللا انيأر اذإ امآ . ےک ی یا ر یا

 .سأرلا نم ال « بلقلا نم رمي ةقيقحلا ىلإ قیرطلا نإ» : دعاوقلا

 يف بلغتو ءّدحت «هجاو . يسيئرلا كليلد «كلقع ال «كبلق لعجاف

 كسفنب كتفرعم نإ . كبلقب «سفنلا» ىلع فاطملا ةياهن

 ةلوفطلا يتلحرمب زمر ا ر ا ايالا

 لب «كنم ًامات ًاباجعإ وأ «ةقلطم ةعاط عّفوتي الو هيلإ كهابتنا هّجوي

 نیملعملا نإ .اهمرتحتو ةيلخادلا كسفن رّدقت نأ ىلع كدعاسي

 .اهلسغب لوزت يهف ىرخألا ةراذقلا امآ «لخادلا يف عبقت ةيقيقحلا
 e ءاملاب ES E ر عرت دجؤيو



 ىلع احبصآ ام ناعرسو «شیوردب فوسلیف یقتلا مايألا دحأ يف

 رخآلا ةلمج امهدحأ لّمكي «مايأو مايأل ناثدحتي احارو . مائو

 ءامهنيب راد يذلا ثيدحلا نع فوسليفلا لاق ءاقرتفا امدنع ءًاريخأو "

 .«هاري «هفرعآ ام لك نإ»

 «هفرعی «هارأ ام لك نإ» : يفوصلا لاق ًاريخأو



 باس فرمت نالا



 نود نم ةايحلل ةميق ال :نوعبرالا ةدعاقلا لوقت» :ءطبب تلاق مث

 «يدام مأ يحور «هدیرت يذلا قشعلا عون ام كسفن لأست ال .قشع

 || الإ يّدؤت ال تاماسقنالاف . . .يقرش ما يبرغ «يويند ما يهلإ
 الو تامالع الو تايمست قشعلل سيل .تاماسقنالا نم ديزم

 ۳ . طیسبو يقن ؛ وه امك هنإ . فیراعت

 !رانلا نم حور وه قیشعلاو .ةايحلا ءام قشعلا»

 . «ءاملا رانلا وش قشعت امدنع ًافلتخم نوكلا حبصی)


