
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

:راثتنالا ةرهاظو ءاضفلا يف مالظلا
:ىلاعت لاق ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب  

﴾َنوُروُحْسَم ٌمَْوق ُنَْحن َْلب َانُراَصَْبأ ْتَرِّكُس اَمَِّنإ اُولَاَقل * َنوُجُرَْعي ِهِيف اوُّلََظف ِءاَمَّسلا َنِمً ابَاب ْمِهَْيلَع َانَْحَتف َْولَو﴿

انايمع انحبصأ دقل ةأجف حيصي ءاضفلا دئار يف اذإ ، ءاضفلا ىلإ ةبكرم تقلُطأ دقو ،ً ادج ةريبك يبرغلا ملاعلا يف ءاضف ةدعاق يف ناك ، يبرع لصأ نم ءاضفلا ءاملع دحأ

ضعب سكعت ءاوهلا تارذ ءاوهلا ىلع طلست امنيح سمشلا ةعشأ نأل ، راثتنالا ةرهاظ هيف ءوضلا نأل كلذ ، سمادلا مالظلا ةقطنم يف لخد يوجلا فالغلا زواجت امنيح هنأل

الروائع العلمیة : الرائعة ��� - رائعة الظالم في الفضاء الخارجي

����-��-��

1

https://nabulsi.com/web
https://nabulsi.com/web
https://nabulsi.com/date/2022-12-28
https://nabulsi.com/date/2022-12-28


سمشلا ةعشأ اهبصت مل ىرخأ تارذ ةلع ةعشألا

سمشلا ةعشأ دجت ناكم يف، ةعشأ همسا ءيشو ، ءايض همسا ءيش ضرألا يف

طقف بكاوكلا يه ةئيضم طاقن الإ ،ً ائيش ىرن ال ، كلاه ملظم وج مامأ نحنف ،ً ايلك مدعنت ، ةرهاظلا هذه مدعنت يوجلا فالغلا انزواجت اذإف

لوقت ةيآ نآرقلا يف دجت نأ امأ ، ةنس نيرشع لبق وأ ، تاونس لبق هذه ،ً ايمع انحبصأ دقل : لاق يوجلا فالغلا زواجتو ، يجراخلا ءاضفلا يف لخد امل دئارلا اذهف

﴾ َنوُروُحْسَم ٌمَْوق ُنَْحن َْلب َانُراَصَْبأ ْتَرِّكُس اَمَِّنإ اُولَاَقل ، َنوُجُرَْعي ِهِيف اوُّلََظف ِءاَمَّسلا ْنِم ًابَاب ْمِهَْيلَع َانَْحَتف َْولَو ﴿

:هللا ةمظع سكعي نوكلا
تايآ نآرقلا يف " : لاق ، هنع هللا يضر يلع انديس مالك دكؤي اذه ، اهل ىنعم فَشتكيو مَهُفي مل هذه يجراخلا ءاضفلا ىلإ ناسنإلا دعصي نأ لبق هنأل ، نآلا الإ مهفت مل ةيآلا هذهف 
. نوكلا اذه ةمظع نم بناج نع فشك ملعلا مدقت املك ، " دعب رسفت امل
تماص نآرق نوكلا : اولاق كلذلف  

يأ نم ، ةفئاط يأ نم ، ةئف يأ نم ، ةلم يأ نم ناسنإ يأ ، نوكلا وه ، ضرألا لهأ باقر هل عضخت نآرق كانه ، يشمي نآرق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاو ، قطان نوك نآرقلاو
تاوامسلا قلخ يف ركفتلاف ، ىلضفلا هتافصو ىنسحلا هئامسأل رهظم ، هللا ةمظعل ديسجت ، تماص نآرق وه ، نوكلا اذهل عضخي هلإ ال دقتعي هنأ ول ، بهذم يأ نم ، نيد
قالطإلا ىلع ةدابع ىقرأ ضرألاو

. ءيش لك تفرع هتفرع اذإو ، هللا ةفرعم ةدابع يه لب
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ردصملا
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