
 باتك نم تافطتفم
 هموم © ۱ نب اخذ

 يدمحأللا رماع دهف

liz îq" 
 2دا دامل فرعت تنأل...كتيبلإ

 تايجمربلل ريخ تلوسبڪ
 ديس يلع ىططصم

 (باهم وبأ)
https: / /cap-khir.com 

sedratalmontha@gmail.com 



 اهانبتت ىتح تاملك ىقبت تاملكلا نأ (ماد ركذت ؛ةياهنلا ينو | رحج نم نوغدلي الو مهءاطخأ نورركي ال ءايكذألا ©

 0 ETE TET نيب نولقتنيف ءايكذألا امآ مهءارآ نوريغي ال ءايبغألا

E ` N ذيفنتلا. 3 ]59 | ن ريثكلا كلمي نيرخآلا ريكفت ةقيرط فرعي ال نم 

 لغشني نيح يف ؛تابقعلاو لكاشملاب نولشافلا لغشني | 100 مرا صن لاوسلا مدام ريكو أ
 Iie فده لا قيقحتب نوحجانلا الو - انسقنأب انلهج ةايحلا يف انلشف بابسأ مهأ نم

 اهجراخ رودي ام لك ىلع رارصإلاو

 مالحأ ىلإ ةدوعلا

 امأ «ةريبكلا تالاتتحالا نع كرصب يمعت ةريغصلا مالحألا

 + ل قافآل كدوقتف ةريبكلا

 ةيئانثتسا امالحأ انل اومدق مهن نوملاح لا ءالؤه هلعف امو - "بعرملا |[ رئاطف | ال فده قيقحت وأ دوجوم ريغ ملح زاجنإ نكمي ال

 هاجتاب ةيملعلا طاسوألاو ءاملعلا تبذج - ةيلبقتسم اططخو -

 لقأ تازاجنإ ىلإ ةياهنلا يف لصتل ؛ةريبك ًامالحأ عض

 سانلا ةيقب نم لضفأ ةياهنلا يف اهنكلو كتاحومط نم

 نكلو (ةطسوتم) تازاجنإب يهتنت دق ةريبكلا مالحألا

 .ةهفات تازاجنإب - ًايتح - ىهتنتس ةعضاوتملا مالحألا

 ىلع هريغ ناعأ بلطلا يف ددرت نم" :ايدق برعلا تلاق

 .هيف ةقبسملا كتءوبن يلاتلاب ققحتتو ءةقيرطلا سفنب

 كتقث مهحنمت وأ ةيباجيإب سانلا لماعت نيح «لباقملا ينو

 نأب ةعانق دادزتف ةقيرطلا سفنب كنولماعيس ةقبسملا

 د ترک ی ةا ترانا لجأت



 هللاو اذهف) يعملأو يكذ تنأ مك سانلا ماهفإ لواحتو رثرثت ال وأ بضاغ فرصت ببسب ةيمويلا كتقاط رسخت ال

 د مث .. لمأتو ظحالو تمصا لب (ءابغلا ةمق

 .كيلع مكحلا ةصرف نيرخآلا حنما ةياهنلا يفو

 قئاقحلا ةيؤر نم كعنمت ءايمع بوقثي كعغامد عىلتمي

 ..زجنأو لواحو

 دن نلو كزفتسي نم لهاجتت نيح نبجلاب مهت نل

 يسرب دج ي لوخدلا نر يح لوخلاب

 ًاقبسم ًايكح نامدقي ءزهاجلا يآرلاو ءق

 دوجو عقوت روهمج عم لماعتت نيح

 طقف هيأر بساتي ام كتاف رصتو كلاوقأ

 يعولا نم رثكأ تلطتي ال فرو ايتح سیل انؤاكذ

 ارايخ ىعدت ةرم يناث ءطقف ةدحاو ةرم نوئطخب ءايكذألا

 لجرلا هنأ دقتعي نيرخآلا ركفت ةقيرط فرعي ال نم ر ذأ نبا كلامو ءيعفاشلا مامإلا كلذ لعف ..ة

 نوكلا ىف ءاكذ رثكألا وأ اهأطخ نيبت امدعب مهل ىواتف نع اوعجارت نيذلا ةباحصلا

 - 1 : ىلإ مهئارآب ءايبغألا كسمتي لباقملا فو ..اهنم رسيأ وه ام دوجو

 لعفي ام - ابلاغ - هنأ الإ ركفم قولخم ناسنإلا نأ مغر كلمت الو ايكذ نكف) مهتيصخش يف انعط اهرييغت نوربتعيو دبألا

 .ةحيصن فلأ نم ريخ ةصق بر

 لقنل لئاسولا مدقأو مهأ نم تلاز ام صصقلا ةياور

 تالامتحالا |ئاد بذتجي مخض سيطاتخمك كسفن ليخت طقف .رشبلا نيب فراعملاو براجتلا

 !رشبلا ةيقبل اماهذ لبق ةليمجلا
 .اهذيقتعل كيتآتف اهيف ركقت ىتح ةتكاس ءايشألا ىقبت

 نمضت ةعتم صصق لالخ نم كراكفأ برست نيح

 اتتاعقوتي رثآعت ةمداقلا تاوطخللاو ءةدسصجتم راكتفأ ملاعلا

 تاس فرحت السلا «(ثادحاك ) اتيرق دسحتت <ةقاط) انراكقأ



 مدع ىلع ًاليلد وأ ةركفلا ةحصل ًاطرش تسيل ةيبلغألا | ةح اصلا ةودقلابو لب طقف هيجوتلاب قلعنت ال ةيبرتلا

 .كنع ةباين كلذ لعفيس نم كانه نأل :باوجلا

 ءارآ ينبتو تاداشرإلاو تاءاحيإلا لابقتسال ةدعتسم انتغمدأف

 “أنآ فشتكتس ةيفرعملا كتليصح تلمأت ولو ..ةلوهسب نيرخآلا

 تذخأ ةيجراخ لوقع جاتن وه هدقتعتو هانبتتو هفرعت امم 4

 .تاعاتقلا كلتو ةفرعملا هذه اهنع

 يف لمع زاجنإ تدرأ نأ" :لاقف لشرشت اهكردأ ةقيقحلا هذه

 ةداع قلخ بلطتي حجانلا زاجنإلا نأ - راصتخاب - ةركفلا

 درحجم ..يئاهنلا فده ا وأ ةجيتنلا مجحب ريكفتلا سيلو ةمئاد ةيموي

 فالآ ةينايث ةباتك وأ تاغل عبس ملعتك) ةجيتنلا ةماخضب ريكفتلا

 ..لمعلا ءدب لبق لشفلاب يهتنيو طابحإلاب كبيصي (لاقم

 ؟!طقف تايلك تسب لاقملا راصتخا ينم ديرت له

 (عطقنم ريثك نم ريخ مئاد ليلق)

 قيرطلا ىلع كنبا لدت نأ يفكي ال" :هباتك يف نوسكاج لوقي

 !"ةطراخلاب هدوزت نأ بجي لب

 دعب الإ دلاولا ةطراخ ركذتن ال اننأ فسؤملا نمو :لوقأ انأو

 "دلاولا" عم هتبرجتب ناسنإ لك انربخي تيل ايو .. ناوألا تاوف

 لبق ريعبلا يف ركف ؛ليللا يف كتميخ لوح موحي ائيش عمست نيحا

 تا فرست هالا



 كنبعج ىلإ هفيضتس ديدج الف ؛كعم
 تدرأ وأ ..نكمم تقو عرسأو دهج لقأب حاجنلا تدرأ نإ

 (/”١7)لا نع ثحبا ؛ربكأ غارفب تقوب عتمتلاو كتيلاعف ةدايز

 ال يتلا (/٠۸)لا نم جيردتلاب صلختو «كتايح يف ةيلاعف رثكألا

 ةصاخلا مدنلا ةمئاق فشتكت يك ةخوخيشلا نس رظتنت ال



 يف ثلثو ةعاس يواست ءةعاس لك نم ةغراف قئاقد ثالث

 لغشم قنتك نإ اذهو ءرهشلا يف فصنو مويو «مويلا

 ايندلا زونكل نكمي ال كلخاد نم ةداعسلا عبنت م نإ

 يسآل نكمي ال كلخاد نم ةساعتلا عبنت مل نإو كداعسإ

 وأ ءاهبلإ تينأ امك اهترداغم :ةايحلا يف ناقيرط كيدل
 ةريثك تاداقتناو ةديدج ةركفب اهترداغم

 نود (ال) لوق هنكمي لجر ًامارتحا تايصخشلا رثكأ


