
و لامعأ نيبُت ةيملاع هينف ةحول لوأ
يلو ومسو ناملس كلملا ةل الج تازاجنإ
ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا

دمحم ريمألا دهعلا يلو ومسو ناملس كلملا هلالج

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نومحي ناملس نب

نأ قحتست تازاجنإلاو لامعألا هذه

هتفاقثو خيرات نم اًءزج ىقبتل مسرت

ليلدك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

دبألا ىلإ
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ةكرش وهو ,رامثتسالل ينطولا زكرملا

نم اًديدج اًعون تركتبا ةيكيرمأ

اذهو عيفرلا نفلا مساب نفلا

لوالو يئانثتسالا ينفلا راكتبالا

فحاتملا هتلضف خيراتلا يف هرم

ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لودلا ءاسؤرو

كولملا تازاجناو لامعأ هليجستل

تايصخشلاو لودلا ءاسؤر و ءارمالاو

ةلودلا فقاوم نع ريبعتلاو ةزرابلا

يضاملا نم ةمهملا اياضقلاو

تاحوللا اهرهظُت يتلا رضاحلاو

نم ديدعلا نأ ببسلا اذهلو اهتفاقثو ةلودلا خيرات ىلع ظافحت تاحوللا هذه   .ةينفلا

يف مهتازاجنا اهيف ضرعُت مهفحاتم ضعب يف هصاخ ماسقا هفاضا نولضفي ءاسؤرلاو كولملا

ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا لثم لودلا ضعب ءاسؤرل ةينف تاحول مسر مت دقل و ,هلودلا

مسرب ةصصختملا ةديحولا ةكرشلا تدكأ ام اذهو ,ملاعلا يف ىرخا لودو هدحتملا هكلمملاو

زكرملاب ةيكلملا تامدخلا ةكرش ,ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لودلا ءاسؤرو تازاجنإ و لامعأ

ةل الج نيبُت ةيملاع هينف ةحول لوا ضرعت ةيكيرمالا وياهوا ةيالو يف رامثتسالل ينطولا

.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نومحي ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا يلو ومسو ناملس كلملا

يلو ومسو ناملس كلملا ةل الج تازاجنإ ضرع يف مهاسيس فحاتملا يف ةميقلا ةحوللا هذه ضرعو

.ةيلبقتسملاو ةيلاحلا لايجألا يف ةكلمملا ةفاقث خيسرتو ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا

نم اًءزج و يدبأ ليلدك ةينفلا تاحوللا يف ىقبتل َمَّسَرَت تازاجنإلاو لامعالا هذهو

. ملاعلو ةكلمملا تالجس يف خيراتلا لجستو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةفاقث و خيرات

يمحي ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا يلو ومسو ناملس كلملا ةل الج نأ ةحوللا هذهرهظُت

نامأ يف نآلا نوشيعي نيميقملاو نييدوعسلا نا نيبُتو هيدوعسلا هيبرعلا هكلمملا

.مهتياعر تحت هكلمملل رهبملا يداصتقالا مدقتلارهظُت امك ,ةيهافرو راهدزاو

يلو ومسو كلملا ةل الج اهذختا يتلا تاءارجإلا اًضيأ ردانلا نفلا نم عونلا اذه لجسي

امك يملاعلاو ينطولا نيديعصلا ىلع رثؤتسو هيدوعسلا هيبرعلا هكلمملا ةيامحل دهعلا
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يملاعلا و يلحملا ماعلا يأرلا ىلع اضيا رثؤي فوس يذلا باهرإلا ةحفاكم يناعم لجسي

رودلاو يناريإلا رودلاو باهرإلا ةبراحمل ةكلمملا اهتذختا يتلا تاءارجإلاو حضوُتو

.يرطقلا
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، 1996 وينوي 13 يف ةكرشلا تسسأت .وياهوأ ةيالو لجس يف ةلجسم ةيكيرمأ ةيراجت ةكرش يه

.945397 ليجست مقرب ،وياهوأ ،وديلوت يف ةكرشلا رقمو

:ناونعب ةيملاع ةينف ةحول :ردانلا نفلا نم عونلا اذه ىلع لاثم

ةيبرعلا ةكلمملا نومحي ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا يلو ومسو ناملس كلملا ةل الج

.سيروم اوسنارف نانفلل ةيدوعسلا
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