
https: //cap-khir.com 

sedratalmontha@gmail.com 



 برقأ رخآ هيرك عارتخا وهف لاوجلا فتاهلا يمالكب صخأ

 نأ برج .كغدلي ىتم فرعت ال كبيج يف برقع هنأ هل فصو

 نيحلسملا نم ةتس كب طيحي وأ ءءارحصلا يف كترايس لطعتت

 دعصم يف ةيبلق ةبونب — هللا حمس ال - باصت وأ .كحبذ نووني

 Bội لمعي ال لاوجلا نأ فشتكت فوسلو «قرتحت ةيائب يف لطعم

 .,هیلع كتايح فقوتت امدنع

 زاص BÚ فرعت له ..هآ ..تيسن دقل ..؟ملكتأ تنك مع

 وه زنكيد زلراشتو .يبنتلا وه gà ظحاجلا وه ظحاجلا

 يف نكي مل هئأل مهل ةبسئلاب الهس رمألا ناك ..؟زئكيد زلراغت



Mentايندلا يف لمع يأ ديجت ال ةبيجع تانئاك ةنيزلا  

 كامسألاو Gal اليمج ضوحلا دجت عابصلا يف .تومت نأ ىوس

 رهظلا دنع ..ىصحلا طقتلتو ماعطلا مهتلت ةيضار ةديعس حبست

 تراصو تخفتنا دقو ءالا ىلع ةيفاط تاكمس عبرأ وأ ثالث دجت

 كنزحو كززقت ىلع بلغتتف «ةثيدحلا بعرلا مالفأب ةريدج

 ءاسلا دنعو «ضاحرملا يف اهب يقلتل ةكبشلاب ثثجلا هذه لمحتر

 ءاعو وه لب ةنيز كمس ضوح دعي مل ضوحلا نأ فشتكت

 .رثكأ ال ءاملا ظفحل يجاجز

 ؛تولا ىتح شحج هلكري نأ قحتسي loài دفولا اذه"
 "لمعلا اذهب il ىلع رداقلا لجرلا انأو

 ساس d تاباختنا حرم



Js-ءيش  đãضاحرملا يف طقسي نأ ديال مامحلا يف . 

 .ةيناث اًدبأ هدجت نل «نيمأ ناكم يف هعضت ءيش يأ

 ال ةيبغلا راكفألاو ءاّدبأ اهركذتن ال ةميظعلا راكفألا —

 .اًدبأ اهاسنن

 نم جوز لك نم ةدحاو ةدرف الإ علتبت ال ةلاسغلا -

 .براوجلا

 !مداق thế„ قفنلا ةياهن يف ءوضلا —

 .عراشلا نم ىرخألا ةيحانلا يف اًمئاد تاباطخلا قودنص —

 ! اًميظنت لضفأ اهنأل اًمكاد حيرت ىضوقلا -

 .تلواح كنأ ىلع ةلدأ ةيأ نم صلخت ccd مل ول -

 .ةدعاقلا هذه ادع ام ذاوش ةدعاق لكل -

 موقي .فرصلا روباط يف ةرشابم كقبسي يذلا لجرلا -

 .ةنكمم تاءارجإ دقعأب

 !ءيش يف كدعاسي نل فروم نيناوقب كتفرعم —

armsلواحي ملو ءانتايح مكحت ةيفخ ةضماغ  

 نم اهضعب تظحال كنكل ,ةيانعب اهسردي وأ اهسيفي نأ طق دحأ
 اذان ..؟مامحلا يف تنأو الإ فتاهلا سرج قدي ال اذال ًالثم :لبق

 نويبرغلا ظحال دقو ..؟اهنونس ىلع الإ ةئيمثلا مالقألا طقست ال



 نأ لبق ًاليلق ءاخرتسالا ملعتأ نأ يلع نإ يل اولاق اذكه
 ةفسلف yoyo ob رومألا نطاوبب نوملاعلا got ..يسأر رجفنب

 همجح اجويلا نع GUS مهدحأ ينادهأ امنيب «ةينابايلا (نز)
 يف تركف امدنع رتوتب ترعش .ريغصلا فورخلا مجح نم برقي

 ET ..هنم دبال نكل ..هلك اذه ةءارق يلع نأ

 لاجم ال ..نوخرتسي نم apad تدعأ ةايحلا نأ يل ودبي

 :لوألا لصفلا أرقأ تأدبو باتكلا تحتف .يلاثمأل

 ىلإ يخرتست ..يخرتست نأ بجي اجويلا سردت نأ لبق"-
 ”!دح ىصقأ

 ةفيرط ملعتأ يك يخرتسأ نأ يلع نأ ينعي اذه

 «ةيبصعلا نم ريثكب باتكلا نم تصلخت اذكه..ءاخرتسالا

 ةكورتلا ةاتفلاو «لعفلاب نذخأ دق تابسانملا تايتفلا لك -

 .مهم ببسل ةكورتم

 .كلاثم نع sol ناك صخشلا فطل دادزا املك -



 .بسنألا يراتختلف لضفألا يدجت مل ول -

 | .كنم اهبرق عم ةاتفلا حبق بسانتي -

 نأ متحملا نم ..نيتاتف نيب ةلضافملا يف كسفن بعتت ال -

 .امهأوسأ راتخت

 «ةيئاث كب لصتت نل يهف .ءاقدصأ قبنلف :كل تلاق ول -

E ا 
 .امكبح ةصق تهتنا دقف «ملكتن نأ بجي :كل تلاق ول -

 الأ تملعت حجرألا ىلع يهف كتجوز كمهفت امنيح -

 .كل يغصت

 .كنم اًنونج رثكأ وه نم عم ةقالع مقت ال-

 .هجولا يحيبقو نيلوجخلا دهطضي بحلا -

 ..بحلا نم أوسأ ءايشأو بحلا نم لضفأ ءايشأ كانه —

 .طبضلاب بحلاك ءيش ال نكل



 تدمحيو مهللا ڪتاحبس

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن

 Cn بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 باتك تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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