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ثسى اهلل انشدًٍ انشدٛى

ٔانصال ٌح ٔانسال ٌو ػهٗ سٛذَب يذًذ ٔػهٗ آنّ ٔصذجّ أجًؼ....ٍٛ
صبدجبدِ انسُ ًُٕ ٔ انسؼبدح ٔ انذضٕسِ انكِشاو

انسالو ػهٛكُى ٔ سدً ُخ اهللِ ٔ ثشكبرُّ ،،،

ػ ْٓ ِذ خبدِ ِو انذشيِ ٛ
ٍ
دقـقزْٓب انًشأحُ انسُؼٕدٚخ فَ ٙ
ت انزَ ٙ
ٌ انًكبسِ َ
ئَ
انششٚف ٍٛانًَهكِ ػجذِ اهللِ ثٍِ ػجذ انؼزٚز َنــزٌإكِ َذ اْزًِبيَ ُّ ٚذفظّ اهلل
ثبنًشأ ْح ٔ ِثــ َق َزّ ثقُ ُذسارِٓب نزٕن ٙأسفغَ انًُبصِت .
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ٔنؼمَّ انجًٛغَ ُٕٚافِ ُقـُ ٙانشأْ٘ ف ٙأًٌ دصٕلَ انًشأحِ ػهٗ دُقٕقِٓب
ذٓب ُيُزُ رؼ 03 ٍِٛٛسٛذحً ف ٙيجهس انشٕسٖ فٙ
ثذأدْ ياليِ ُ
92صفش ْ 3290ـ انًٕافق ُٚ 33بٚش 9330و ٔ ،انز٘ ُٚؼذُ
قشاسًا ربسٚخٛبً َٔقطخَ رذُٕ ٍل فبصه ْخ ف ٙانذٛبحِ االقزِصبدٚخِ
ٔانسِٛبسٛخِ ٔ االجزًبػٛخ .فذُخٕنِٓب انًشْ َٓ َذ انسِٛبس ٙثًُذٓب
خ
د ِقٓب ف ٙانزششُ ِ
ػضٕٚخِ انًجْ ِهس ،ئنٗ جبَتِ َ
انذقْ فُ ٙ
ٔانزششٛخ نالَزخبثبدِ انجهذٚخِ خطٕحً سيزً ٚخ ف ٙيششٔعٍ كجٛشْ رجُبُِ
خبدِ ُو انذشي ٍِٛانششٚفٚ - ٍِٛذفظّ اهلل -نزًك ٍِٛانًشأحِ ف ٙكبفخِ
انًجبالد .

فبسًذٕا ن ٙثبسْ ًُِب جًٛؼبً أٌ أسفغَ أسًٗ آٚبدِ انشُ ْك ِش ٔانؼِشفبٌ
نًقبوِ خبدوِ انذشي ٍِٛانششٚف ٍٛػهٗ سػبٚزِّ انكشًٚخْ انز ٙسزكٌُٕ
ج َز ف ٙجًٛغ قِطبػبدْ يًهَكزُِب انغبنٛخْ.
ع ٔ ٌَ ُْ ِ
دبفزاً نُب جًٛؼبً ن ُ ْج ِذ َ

ٍ
شكش٘ ٔرَقذٚش٘ نخبدِو انذشيِ ْٛ
كًب أَزَ ِٓ ُز ْزِِ انفشصخَ ُألكشِ َس ُ
ٌ اهلل
س انًغفٕسِ نُّ ثا ْر ِ
انششٚفٚ ٍِٛذفظُّ اهلل نزقهٛذ٘ ٔسبوَ انًُإسَ ِ
انًهكِ ػجذ انؼزٚز يٍَ انذسجخِ األٌٔنٗ ْزا انزكشٚىْ انز٘ نىْ ٚكٍُ
نشخص ٙفقط ثم ْٕ أٚضبً نٕانذرٚ- ٙشدَ ًٌٓب اهلل -انز ٙػهًزُُب أٌ
جزءٌ يٍ كٛبَُِب ٚؼٛشُ فُٛب َٔؼٛشُ
انٕطٍَ نٛسَ ُيجشدَ كهًِخ ثم ْٕ ُ
فٔ ّٛأٌ انجزلَ ٔانؼطبءَ يٍ أجهِ ِّ ْٕ انًؼُٗ انذقٛق ٙنالسرقبءْ ،
فبنٕطٍُ ْٕ انؼِزحُ ٔانكشايخْ .
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س َذ انزأٛٚذَ ٔ انذػىَ ألًْٛخِ يسبًْخِ انًشأ ِح
ج ِ
كًب أٌ ْزا انزكشٚىْ َُ ٚ
انذقٛقٛخْ ف ٙان َزًُٛخْ ٔانذبفزَ نجًٛغِ انًإسسبدِ انخٛشٚخِ
ص ػهٗ أداءِ سسبنزِٓب ٔرؼزٚزِ
ذ ِش َ
ٔيإسسبدِ انًُجزًغِ األُخشٖ نزَ ْ
خذيبرِٓب ٔ ثشايجِ يسئُٕنٛزِٓب االجزًبػْ ٛخ .

ْٔب َذٍُ انٕٛوْ ػضٕادَ انًجهس ف ٙجذح ٚزُ ُى االدزفبءُ ثُب فٙ
جبيؼخِ ػفذْ فشكشاً نكُى صبدجخَ انسًُٕ انًهك ٙاأليٛشح نٕنِٕ
انفٛصم ،سؼبدَ َح انذكزٕسح ْٛفبء سضب جًم انهٛم ٔجًٛغَ يُسٕثبدِ
ٔيُسٕث ٙانجبيِؼخْ ػهٗ ئصشاسِك ْى ُيشبسكزُِب ْزا انُجبحَ انَٕطُِٙ
سجزْٓب انًشأحُ فٔ ٙطُُِب.
ْٔاالِدزفبلَ ثبنًكبَخِ انشفٛؼخِ انز ٙاكزَ َ
فهطبنًب كبَذ ْزِِ ُس ْؤٚب ٔسِسبنخُ ػفذَ انثُٛبٌ ٚ -شدًٓب اهلل -
د ًَهزْٓب ػهٗ ػبرِ ِقٓب طِٕالَ دٛبرِٓب ْٔ-ب قذْ
نسٛذادِ ْزا انٕطٍْ ٔانزَ ٙ
ذ– ٔسَزسْز ًِشُ دزٗ ثؼذ سَدٛهِٓب ػُب يٍ خِاللِ ْزا انصَشح انز٘
رذقَـ َق ْ
سُٛسبْىُ ف ٙأٌْ ٚكٌَٕ ثُُٛب يٍ أجٛبلِ ػفذْ قٛبدادٍ سُٛشبسكٍَ فٙ
َ
رذقٛقِ انشسبنخ ثاِرٌِ اهلل .

ش ُذ ُِ
هلل سةِ انؼبنً ٍٛػهٗ َِؼًِّ انز ٙال رُؼذُ ٔال رُذصٗ َُٔ ُْـ ِ
ٔانذًذُ ِ
س ْجذب َ ُّ ٔرؼبنٗ انذِ ْكًخَ ف ٙأداءِ ْزِِ األيبَّْ ثًب ف ِّٛانخٛشَ
ُ
ٔانصالحْ نٓزا انٕطٍِ انًؼطبءْ انز٘ سػبَب ٔػهًَُب ٔٔفشَ نُب األيٍَ
ظ ِم قٛبدِح ِ خبدِ ِو انذشيِ ٍٛانششٚفٔٔ ٍْٛن ٙػ ْٓ ِذِ
ٔاالسزقشاسْ فِ ٙ
ت انسًُِٕ انًهك ٙاأليٛش سهًبٌ ثٍ ػجذ انؼزٚز ٔ سًُ ِٕ
األي ٍْٛصبدِ ِ
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ت انسًُِٕ انًهك ٙاأليٛش يقشٌ ثٍ ػجذ انؼزٚز
انُبئتِ انثبَ ٙصبدِ ِ
ظ ُٓ ْى اهللُ ٔسػبُْ ْى .
دفِ َ
ٍ ٔسدًخ ُاهللِ ٔثشكبرُّ...
ٔ انسالو ُ ػهٛكُ َ
***********

سئٛس يجهس أيُبء جبيؼخ ػفذ
سبسح انفٛصم
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