
  

  
  

  

  سلمان احملمدي عليه السالم واملهدوية
  

  قسم الشؤون الفكرية والثقافية
  شعبة البحوث والدراسات

  إعداد وإلقاء
  علي حممد سعدونالشيخ: 
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   ٍمــو {ولكُــلِّ قَ

اده{
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  فَـإِذَا}

اللَ الـديارِ وكَـان وعـ       واْ خـ اسـفَج يدد أْسٍ شـي بلا أُوا لَّنادبع كُملَيا عثْنعا بمأُواله دعاء ووالً    ج فْعـا مد



١٢ 

 لَكُم الْكَرة علَيهِم وأَمددنَاكُم بِأَموالٍ وبنني وجعلْناكُم أَكْثَر نَفريا}ثُم رددنَا 







 يفُوا فتُضْعاس ينلَى الَّذع نأَن نَّم نُرِيدو}
أَئ ملَهعنَجضِ وا   الْأَر م مـهن ا مـ مـهودنجو انامهو نوعرنُرِي فضِ وي الْأَرف ملَه كِّننُمو نيارِثالْو ملَهعنَجةً وم 

{ ونذَرحكَانُوا ي 
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    ْقُـل}
بِاللّه شهِيدا بيني وبينكُم ومن عنده علْم الْكتَابِ}كَفَى 


 ْتَغُواابو واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَييلَةَ }{يسالْو إِلَيه 

  
     

  
كي ذَلف إِن}  { نيم سـتَولِّلْم اتآلي 
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 ِاريلَ الدالواْ خاسفَج يددأْسٍ شي بلا أُوا لَّنادبع كُملَيا عثْنعا بمأُواله دعاء وفَإِذَا ج}

نني وجعلْ       بـالٍ وونَاكُم بِـأَمدد أَمـو هِملَـيع ةالْكَـر نَا لَكُـمددر والً   ُثمفْعا مدعو كَانو  اكُم نـ
ريا}  نَفـ أَكْثَر  
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          ًة مـأَئ م لَهـعنَجضِ وي الْـأَر فُوا فـتُضْـعاس ينذ ن علَـى الـَّ أَن نَّمـ نُرِيـدو}

ذَرون   ونَجعلَهم الْوارِثني ونُمكِّن لَهم في  حـا كَـانُوا يم مهنا ممهودنجو انامهو نوعرنُرِي فضِ والْأَر
{ 
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 ِيندى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه}
{ رِكُونشالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قالْح 
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  الخاتمة والنتیجة
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 www.Agaed.com 
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السیر الذاتیة 
 

 
 


 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

dr_ ams_ fiath@yahoo.com
 


