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  ةرادإلا سلجم

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ىدل ةلجسم
 )1284( مقرب

 

 نيلماعلا قاثيم
ـيَخ ْن1م مُكِسُفنَِأل اوُم1دَقُت اَمَو{ىلاعت هللا لاق ـجَت ٍرْ ـللا َدـنِع ُهوُدِ Eـه ِه ـيَخ َوُ ـظْعَأَو اًرْ ـجَأ َمَ ـساَو اًرْ ـللا اوُرِفْغَتْ Eنِإ َهE ـللا Eَه 
 ُل1مEزُمْلا} )20( ٌميِحEر ٌروُفَغ

 , رـيخلا لاـمعأ مهأ دحأ اهنأ امك , ةيلاملاو ةيرادإلا انتاردق ةيمنتو انريوطتل ةعئار ةليسو ةيريخلا تاهجلا يف لمعلا نإ
 ةــجاح ىدــم كردــن اــنلعجي يــتاذ ريوــطت اذــهو ,مــهل ةزــيمملا ةــمدخلا ميدــقتو , نيرــخآلا ةدعاــسم ةــصرف اــنل حيــتت ذإ
 .ىلاعت هللا هجو ءاغتبا كلذ لك ، عمتجملا حئارش عيمج عم لماعتلا ةيفيكو ةمدخلا نم نيديفتسملا

 ةـجتنملا رـسألل ريدـس ةـيعمج نوـكت نأ ،انفادـهأ قـيقحتو انتاـسايس ذيفنتو انئدابمب انمازتلا لالخ نم ىعسن اننإ و
 ةدعاـــسم ىـــلإ اـــهلالخ نـــم ىعـــست يـــتلا اـــهجماربو اهتطـــشنأ عوـــنت يـــف ,ةـــقطنملا يـــف ةدـــئارلا ةـــيعمجلا, ءاـــمن
 ىتـش يـف نيزـيمتمو ةـيفارتحا ةـيراجت لاـمعأ ةـسرامم ىـلإ نيـجتنم نـم مهليومتل يعسلاو مهنيكمتو نيديفتسملا
 قـيرط نـع لـمعلا يـف لاـمكلا غوـلب ىـلإ نيعاـس ، ءاـمن ةـجتنملا رـسألل ريدـس ةـيعمج فادهأ مهأ دحأك ؛ تالاجملا
 نـم ةاداـعم مدـع عـم ،ماـع لكـشب عـمتجملاو ,نيديفتـسملا تاـجايتحا يـبلي اميف ,عادبإلاو ةقدلاو ،ناقتإلاو ةدوجلا
 هحيحـصتو ،ةوـق أـطخلاب رارـقإلاو ،ةليـضف قحلاـب فارتعالاـف اـنءاطخأ نـع اـنل نوفـشكي وأ ،اـنيلإ ءانبلا دقنلا نوهجوي
 .تابقعو باعص نم هفداصن ام ىلع بلغتن ىتح ،ةمكح ربصلاب يلحتلاو ،بجاو

 ةـيلخادلا حئاوـللاو ةـيعامتجالا ةـيمنتلاو لـمعلا ةرازو ةـمظنأ اـهيلع تصن يتلا ةيماظنلا تاءارجإلا قفو لمعن اننأ امك
 اهتطـشنأ عـم لـعافتلاو ،ةـيعمجلا لامعأو ةطشنأ رشن يف دهجلا نيلذاب ، ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمجب ةصاخلا
 رارـسأ ىـلع نيظفاـحم ،اـنب ةـطانملا ماـهملا ذـيفنت يـف دـيقتلاب نيمزتلمو ةرادإلا سلجم تاهيجوت نيمرتحم ،ةريغتملا

 دــحأل حامــسلا مدــعو ,ةــيعمجلا لــخاد رودــي اــم ءاــشفإ مدــعب نيــيرادإو ءاــضعأو نيديفتــسم نــم ةــيعمجلا يبوــسنم
 .يصخشلا نأشلا يف اهعفانم مادختسا مدعو ،كلذب انل حرصي ملام ؛ةيعمجلا تالماعمو تافلم ىلع عالطإلاب

 ةعقاولا} )11( َنوُبEرَقُمْلا َكِئَلْوُأ )10( َنوُقِباEسلا َنوُقِباEسلاَو { :ىلاعت هللا لاق

 لوخدـل ةرـخآلا يـف نوقباـسلا مـه ناـسنإلا ةـمدخ يـف نوـعوطتملاو تارـيخلا لـعف ىلإ ايندلا يف نوقباسلا
 .تانجلا

 ،،،قيفوتلا يلو هللاو
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