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 ص٘ بٍ يحًذسًٕ األيٛش غب

 بٍ انحسٍٛ  ػبذ اهلل انزبَٙ انًبؼٕد انشخظٙ ٔانًسخشبس انخبص نضالنت انًهك

 داو ػّضِ           اإلساليٙ  ل انبٛج انًهكٛت نهفكشآسئٛس يضهس ايُبء يإسست                         

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته   

نز٘ حكشيخى بخٕصّٛٓ ئنُٛب بًُبسبت لشاس انضًؼٛت انؼًٕيٛت صًٛؼب ٔأرهش طذٔسَب خطببكى ا َبفكى سشٔبؼذ، 

انز٘ كبٌ لذ أطهك يششٔػّ  "اسبٕع انٕئبو انؼبنًٙ بٍٛ األدٚبٌ"انخبيست ٔانسخٍٛ نأليى انًخحذة بشأٌ حأسٛس 

 صالنت انًهك ػبذ اهلل انزبَٙ بٍ انحسٍٛ، حفظّ اهلل ٔسػبِ، أيبو انضًؼٛت انؼًٕيٛت حؼبٛشا ػٍ حطهؼبث انشؼٕة

انًسهًت ٔطًٕحبحٓب انًبُٛت ػهٗ انُذاء انمشآَٙ انؼظٛى ئنٗ انشؼٕة ٔانمببئم نخؼبسف بؼضٓب ببنبؼض ػهٗ أسس 

 . انبش ٔانخمٕٖ ٔحسٍ انضٕاس يغ اٜخش

يى انًخحذة ٔانخٙ لًخى فٛٓب بششط ػًٛك يمُغ ْزا ٔلذ اطهؼج بايؼبٌ ػهٗ َض انمشاس ٔكهًخكى بظذدِ فٙ اال

ٔسفؼج لبم كم شٙء حمشٚشا يفظال نًضهس شٕسٖ انًفخٍٛ نشٔسٛب انز٘  ،سبيٛت انٓبشًٛتنذٔافغ ْزِ انًببدسة ان

فٙ يطهغ شٓش " أسبٕع انٕئبو انؼبنًٙ بٍٛ األدٚبٌ"ػمذ بُخٛضخّ صهست خبطت حٛذ احخز انًضهس لشاًسا باصشاء 

 ْزِ سؤسبء انطٕائف انذُٚٛت فٙ سٔسٛب دػبْى فٛٓب ئنٗ حأٚٛذسسبنت ئنٗ  أٚضب انًمبم ٔحشس( شببط)فبشاٚش 

ٔالخشط ػهٛٓى ػمذ  ..."أسبٕع انٕئبو"انًببدسة انخبسٚخٛت ٔاالَضًبو ئنٛٓب ػٍ طشٚك انًشبسكت انفؼبنت فٙ 

االصخًبع انخًٓٛذ٘ انؼبو  يٍ أصم انًشبٔسة ٔسسى انخطت انًشخشكت انًُسمت انخبطت باصشاء األسبٕع ػهٗ طؼٛذ 

(. انٕالؼت فٙ أساضٙ االححبد انسٕفٛٛخٙ انسببك)ػهٗ طؼٛذ سابطت انذٔل انًسخمهت  سبًب سٛب بحذ راحٓب ٔحخٗسٔ

َششَب  "انؼبنًٙ بٍٛ األدٚبٌ  سبٕع انٕئبوا"ٔحًٓٛذا نالصخًبع ٔبمظذ حٓٛئت انشأ٘ انؼبو انشٔسٙ السخٛؼبة فكشة 

ٔانخٙ سخخى حشصًخٓب ئنٗ اإلَضهٛضٚت لشٚبب ٛت انًشيٕلتانًؼهٕيبث انخفظٛهٛت ػُٓب فٙ انًٕالغ اإلنكخشَٔٛت انشٔس
1

 . 

نهًشبسكت فٙ انضهست انحبدٚت ػششة نهًضهس ( َٕفًبش 21–7)ٔخخبيب، ٔأَب ػهٗ ٔشك سفش٘ ئنٗ انشببط 

نسًٕكى ػهٗ يببدساحكى انببسصة  َباألػهٗ نهخشبٛت ٔانزمبفت ٔانؼهٕو نذٖ اإلٚسٛسكٕ، اسًحٕا نٙ أٌ أصذد صضٚم شكش

هظشاع ٔانشمبق فٙ انؼبنى، ػهًب بأٌ اإلٚمبف إلسبءة اسخخذاو انذٍٚ بًمذٔسْب أٌ حكٌٕ يسببب نة فٙ سبٛم انبُبء

 .فٙ االيى انًخحذة انسذٚذة كًب ركشحى فٙ كهًخكى –"ػالس انًشكهت ال ٚأحٙ ئال يٍ أدٚبٌ انؼبنى َفسٓب"

 .ٌ شبء اهللئنًمبم، ٔسُٕاطم ئػاليكى بأخببسَب ٔحطٕساحُب انًخؼهمت بؼمذ أسبٕع انٕئبو ا

   

   ٔانسالو ػهٛكى ٔسحًت اهلل ٔبشكبحّ
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 يذٚش يؼٓذ انحضبسة اإلساليٛت

 ػضٕ يإسست آل انبٛج نهفكش اإلساليٙ

 نذٖ اإلٚسٛسكٕ ٔانؼهٕوٕ انًضهس األػهٗ نهخشبٛت ٔانزمبفت ػض
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