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أيتها السيداث الفضلياث أيها السادة األفاضل
إٌ انزطهؼبد انًششٔػخ نشجبثُب ٔسغجزٓى ف ٙانًغبًْخ ف ٙثُبء
انٕغٍ ٔانذفبع ػُّ َبثؼخ يٍ ٔػٓٛى ٔيٍ دجٓى نٓزِ األسض
انطبْشح يثم أعالفٓى انز ٍٚػضيٕا أٌ ٚكَٕٕا صبيذ ٍٚألٕٚبء
ٔأٔفٛبء يًٓذ ٍٚنألجٛبل انمبديخ عجم انؼٛش ثذشٚخ ٔػضح ٔكشايخ
ث ٍٛاأليى.
ٔ ف ٙظم يخبغش انؼٕنًخ انز ٙرٓذف إنٗ غًظ انٕٓٚخ انٕغُٛخ
ٔانثمبفٛخ ٔيمٕيبرٓب انشئٛغخ انهغٕٚخ ٔانذُٛٚخ ٔإنٗ ركشٚظ انًُٓٛخ
االلزصبدٚخ أدػٕ شجبثُب نٛغزهٓى يٍ رعذٛبد أٔنئك انز ٍٚدًهٕا
نٕاء انجٓبد ٔانًمبٔيخ ٔاالعزًبرخ ف ٙانذفبع ػٍ ثهذْى انًفذٖ
ٔٚزًغكٕا ثبنٕٓٚخ انٕغُٛخ ٔيٕسٔثٓب انذعبس٘ نًجبثٓخ كم خطش
لذ ٚذذق ثٕغُُب انغبنٚٔ ٙعًٍ دصبَزّ.
أيتها السيداث الفضلياث أيها السادة األفاضل
إٌ ٔلفزُب انٕٛو يشح أخشٖ ػهٗ يجذ ثٕسرُب ٔيب لذيذ نٓب انُخجخ
انًثمفخ يٍ غهجخ ٔراليزح كُصٛت يٍ رعذٛبد خذيخ نهذشٚخ
ٔاالعزمالل انٕغُ ْٙ ٙفشصخ عبَذخ ألخبغت انطهٛؼخ انًثمفخ
ٔٔغُُب ٕٚاجّ انٕٛو رذذٚبد صؼجخ.
ثبنفؼم نكم ٔغٍ غهٛؼزّ يٍ أثُبئّ انذبيه ٍٛنهشٓبداد انؼهًٛخ يٍ
أثُبئّ ٔثُبرّ انؼبكف ٍٛف ٙانًذاسط ٔانجبيؼبد نهزخشج ْٔى َججبء.
ٔنمذ ثزنذ انجضائش يثهًب ركشرّ عبنفب جٕٓدا ْبئهخ عًذذ نٕغُُب

ثكغت انًال ٍٛٚيٍ يزخشجْٛ ٙئبرّ انزكُٕٛٚخ ْٛئبد رذزٕ٘ كزنك
دبنٛب ػهٗ ػششح يال ٍٛٚيٍ غهجخ ٔغبنجبد ٔيٍ راليٛز يُظٕيبرُب
انزشثٕٚخ ٔكزا يزشثص ٙجٓبصَب نهزكٕ ٍٚانًُٓ.ٙ
إٌ انجضائش انز ٙرٕاجّ صذيخ آَٛبس أعؼبس انُفػ ٔكم يب ُٚجش
ػُٓب يٍ يصبػت الزصبدٚخ ٔاجزًبػٛخ ٔػٍ رذذٚبد جذٚذح
الجزٛبص ْزا انظشف إٌ ثهذَب لهذ ف ٙدبجخ إنٗ غهٛؼزّ نهًغبًْخ
ف ٙششح أعجبة األصيخ ٔنزشلٛخ عجم ٔدهٕل انزغهت ػهٓٛب.
دمب إٌ يغبًْخ َخجزُب فْ ٙزِ انًؼشكخ ف ٙشكم خجشاد نزغزؼٍٛ
ثٓب انذكٕيخ ٔكم انٓٛئبد انًغبًْخ ف ٙرغٛٛش انجالد ْٕ أيش
ظشٔس٘.
نكٍ ٔفَ ٙفظ انٕلذ فإٌ يؼشكخ ششح انزذذٚبد انجذٚذح ٔيب رزطهجّ
يٍ ػضو ٔرجُٛذ ف ٙأٔعبغ انًجزًغ رشكم جضءا ْبيب يٍ رؼجئخ
ثالدَب أيبو األٔظبع انذبنٛخ.
إٌ يغبًْخ انطهٛؼخ انٕغُٛخ فْ ٙزا انًجبل عزغًخ ال يذبنخ ثشفغ
دسجخ انٕػ ٙف ٙأٔعبغ انًجزًغ ٔيٍ ثًخ إثطبل ثؼط انًذبٔالد
انذاخهٛخ أٔ انخبسجٛخ نضسع اإلدجبغ أٔ خهك انجهجهخ .كًب أٌ ششح
ظشٔسح رذشس ثالدَب الزصبدٚب يٍ انزجؼٛخ انًفشغخ نهُفػ ٔكزا
اعزغالل لذسارٓب انًزؼذدح ٔانٓبئهخ نكَ ٙصم إنٗ يغبس رًُٕ٘
يغزذاو ٔإنٗ ظًبٌ دٔاو خٛبسارُب االجزًبػٛخ انزعبيُٛخ ْ ٙيٍ
انًغبًْبد انزًٚ ٙكٍ نطهٛؼزُب انؼهًٛخ يٍ دبيه ٙانشٓبداد ٔيٍ
انطهجخ أٌ ٚضسػْٕب ف ٙأٔعبغٓى انؼبئهٛخ ٔف ٙجٕاسْى ٔيٍ ثى فٙ
كم صفٕف ٔغُٓى نزؼجئخ انًؼُٕٚبد ٔرذشٚش اإلساداد إنٗ انجٓذ
انًُشٕد ٔانصًٕد انًطهٕة نكَ ٙجزبص يصبػجُب انًبنٛخ انشاُْخ.

ال ٚفٕرُ ٙف ٙانخزبو أٌ أرشدى ٔأَذُ ٙإجالال ٔخشٕػب ػهٗ أسٔاح
شٓذائُب األثشاس عبئال هللا رؼبنٗ أٌ ًٚزغ يجبْذُٚب األثشاس ثًٕفٕس
انصذخ ٔانؼبفٛخ ًٔٚكٍ شجبثُب األخٛبس يٍ أعجبة انشلٔ ٙاالصدْبس.
انًجذ ٔانخهٕد نشٓذائُب األثشاس
".والسالم عليكن ورحمت هللا تعالً وبركاته

