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ثغى هللا انشؽًٍ انشؽٛى
عٛذ٘ طبؽت انغًٕ انًهك ٙاأليٛش عهًبٌ ثٍ ػجذ انؼضٚض
أيٛش يُطمخ انشٚبع
أطؾبة انغًٕ ٔانًؼبن ،ٙاإلخٕح ٔاألخٕاد انكشاو

انغالو ػهٛكى ٔسؽًخ هللا ٔثشكبرّ،
ٚطٛت نَٛ ٙبثخ ػٍ يُغٕث ٙانٓٛئخ انؼبيخ نهغٛبؽخ ٔاٜصبس ٔيغهظ ئداسرٓب أٌ أرمذو نًمبيكى انكشٚى ثغضٚم انشكش
ٔانزمذٚش ػهٗ سػبٚخ ْزا انًهزمٗ انغُٕ٘ انز٘ ٚؼذ أؽذ أْى أؽذاس انغٛبؽخ انٕطُٛخ ،آيه ٍٛأٌ ٚؼٕد ثبنُفغ ئٌ شبء هللا
ػهٗ انـٕطٍ ٔانًٕاطٍ.
عٛذ٘:
انؾضٕس انكشٚى:
رُمذِّو ثالدَب ْزِ األٚبو نهؼبنى ؽبنخ ُيضهٗ يٍ انزالؽى انٕطُٔ ،ٙانٕفبء انًزجبدل ث ٍٛانمٛبدح ٔانشؼت ْٕٔ ،يب أُعغذ ػهّٛ
ْزِ انذٔنخ انًجبسكخٔ.لذ رَ ّٕط رنك عٛذ٘ خبدو انؾشي ٍٛانششٚف ٍٛانًهك ػجذ هللا اثٍ ػجذ انؼضٚض ،ؽفظّ هللا ،ثبنكهًخ
انضبفٛخ انزٔ ٙعٓٓب لجم أٚبو ئنٗ شؼجّ انٕفٔ ،ٙيب عجمٓب ٔرالْب ٔيب عٛزجؼٓب ئٌ شبء هللا يٍ أٔايش يهكٛخ كشًٚخ رإكذ
ػهٗ أٌ انذٔنخ رٕاطم اإلطالػ ٔانزطٕٚش انز٘ عجهذ ػه ّٛيُز َشأرٓب لجم أكضش يٍ صالس يئخ ػبؤ ،أٌ انًٕاطٍ فٙ
يمذيخ أٔنٕٚبد انذٔنخ ٔاْزًبيبرٓبٔ ،أٌ اعزمشاسِ ٔرٕفٛش اؽزٛبعبرّ ٔرؼضٚض سفبْٛزّ ْٕ انٓذف انز٘ رغؼٗ ئن ّٛانذٔنخ
دائًب.
ركزغت انغٛبؽخ ف ٙانًًهكخ انٕٛو أًْٛخ ػهٗ كبفخ األطؼذح أكضش يٍ أ٘ ٔلذ يضٗ .فمذ أكذد خطخ انزًُٛخ انزبعؼخ
نهذٔنخ ػهٗ أًْٛخ انغٛبؽخ ف ٙانًًهكخ ثٕطفٓب لطبػب ً الزظبدٚب ً خــــذيٛب ً ٔاػـذأً ،ػهٗ أًْـــٛخ رٕفٛش انذػى انًبد٘
ٔانجشش٘ نٓزا انمطبع خالل فزشح رُفٛز انخطخٔ ،رنك نضًبٌ رؾمٛك األْذاف انؼبيخ ،كزُٕٚغ يظبدس انذخمٔ ،رٕفٛش
فشص انؼًـم ٔانزٕظٛف نهشجبةٔ ،رؾفٛض االعزضًـبسٔ ،دػى انزًُٛخ انًزٕاصَخ ف ٙانًُـبطك.
ٔلذ ٔاكت ئػذاد انخطخ انزًُٕٚخ انزبعؼخ نهذٔنخ طذٔس رُظٛى عذٚذ نهٓٛئخ انؼبيخ نهغٛبؽخ ٔاٜصبس ػبو ْ1429ـٔ ،انز٘
يضم يشؽهخ انزًك ٍٛنهزُظٛى ٔانزطٕٚش نؼذد يٍ انمطبػبد انز ٙأُٔكهذ يًٓخ انمٛبو ػهٓٛب نهٓٛئخٔ ،يُٓب لطبع اٜصبس
ٔانًزبؽفٔ ،انزشاس انؼًشأَ ،ٙاالعزضًبس انغٛبؽٔ ،ٙلطبػبد اإلٕٚاءٔٔ ،كبالد انغفش ٔانغٛبؽخٔ ،يُظًٕ انشؽالد
ٔانفؼبنٛبدٔ ،اإلسشبد انغٛبؽٔ .ٙلذ رجغ رنك طذٔس لشاس يغهظ انٕصساء انًٕلش سلى ( )209ف ٙػبو ْ1429ـ ،انخبص
ثذػى أَشطخ انٓٛئخ ٔرٕفـٛش انًـٕاسد انًبنٛخ انالصيــخ نزًُٛـخ انغٛبؽخ انذاخهٛخ ف ٙانًًهكخ ٔاعزًشاس رغشثخ انغٛبؽخ
انٕطُٛخٔ ،ػذد يٍ انغٕاَت انز ٙرًضم دافؼب ً يًٓب ً نزؾفٛض االعزضًبس انغٛبؽ.ٙ
عٛذ٘:
أٓٚب انؾضٕس انكشٚى:
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رزششف انٓٛئخ ْٔ ٙرخززى ػشش عُٕاد يُز رأعٛغٓب ثؾضٕس عًٕ عٛذ٘ نجذء يشؽهخ عذٚذح يٍ خالل رُفٛز يششٔع
اعزشارٛغ ٙشبيم نهزمٛٛى ٔئػبدح انٓٛكهخٔ ،رمٛٛى ٔرفؼٛم أداء انٓٛئخٔ ،ئلشاس خطظ يإعغٛخ نهٓٛئخ نهغُٕاد انضالس
انمبديخ عزؼهٍ خالل ْزا انشٓش.
ٔلذ اعزؼشع انفٛهى انز٘ شبْذرًِٕ لجم لهٛمٔ ،يطجٕػبد انٓٛئخ انز ٙأيبيكى ،انؼذٚذ يٍ انًُغضاد انز ٙؽممزٓب انٓٛئخ
يغ ششكبئٓب خالل انغُٕاد انؼشش انًبضٛخُ ،يج ِشصحً يب لبيذ ثّ انٓٛئخ خالل رهك انفزشح يٍ عٕٓد ؽضٛضخ نزطٕٚش
انغٛبؽخ ٔاٜصبس ٔانزشاس انؼًشأَ .ٙنمذ أدسكُب يُز انجذاٚخ أٌ ػهٗ ػبرمُب يًٓخً ٔطُٛخً ٔيغإٔنٛخً كجٛشحً رؾزبط ئنٗ
ٔلذٔ ،رزًضم ف ٙثُبء ٔرُظٛى ٔرطٕٚش لطبع الزظبد٘ عذٚذ ٔٔاػذٔ ،اعزٓذاف ثمبء انًٕاطٍ نهغٛبؽخ فٔ ٙطُّٔ ،انؾذ
ٔرغشة االعزضًبساد انغٛبؽٛخ انز ٙرخشط عُٕٚب ً نهغٛبؽخ انخبسعٛخ.
انزغشة انًبنٙ
يٍ
ُّ
ُّ
نمذ لطؼذ انٓٛئخ شٕطب ً كجٛشاً ف ٙرُظٛى انغٛبؽخ انذاخهٛخ ػهٗ انًغزٕٖ انٕطُٔ ٙػهٗ يغزٕٖ انًُبطكٔ ،رنك فٙ
ئطبس االعزشارٛغٛخ انؼبيخ نزًُٛخ انغٛبؽخ انٕطُٛخ انًمشح يٍ انذٔنخ ػبو  .ِ1425فجؼذ أٌ أَٓذ انٓٛئخ رأعٛظ عٓبصْب
اإلداس٘ ثكٕادس ٔطُٛخ يإْهخ ٔأطجؼ انًٕاطٍ انغؼٕد٘ ٚشغم  %92يٍ كٕادسْب انًغزفٛذح يٍ أؽذس انُظى
ٔانزطجٛمبد انؼبنًٛخ ،ػًهذ يغ ٔصاسح انذاخهٛخ ػهٗ رأعٛظ ( )15يغهغب ً ٔعٓبصاً رُفٛزٚب ً نهزًُٛخ انغٛبؽٛخ ف ٙانًُبطك.
ٔرً َّكُذ ْزِ انًُظٕيخ انًإعغٛخ انشبيهخ ٔثبنزؼبٌٔ يغ انششكبء يٍ انؼًم نزُفٛز أكضش يٍ ( )173يجبدسح ،غطذ
يغبالد ػذح يٍ ثُٓٛب انزطٕٚش انًإعغ ٙنهمطبع انغٛبؽٔ ،ٙاألَظًخ ٔانزُظٛىٔ ،رغٕٚك انًُزغبد انغٛبؽٛخ ٔانزشاصٛخ،
ٔانًمبٛٚظ ٔضًبٌ عٕدح انخذيبدٔ ،رؾفٛض ثٛئخ االعزضًبسٔ ،رًُٛخ انًٕاسد انجششٚخ انغٛبؽٛخٔ ،رطٕٚش يُظٕيخ
انًؼهٕيبد ٔاألثؾبس انغٛبؽٛخٔ ،رمذٚى انغٛبؽخ ئنٗ انًغزًغٔ ،رطٕٚش لطبػبد اٜصبس ٔانًزبؽف ٔانزشاس انؼًشاَ.ٙ
ٔرؾمك يٍ خالل رهك انًجـبدساد انـؼذٚذ يٍ انًُغـضادٔ ،يٍ أثشصْب يب ٚه:ٙ
•ئػبدح ْٛكهخ ٔرُظٛى انمطبع انغٛبؽ ٙف ٙانًًهكخ ثشكم كبيم ،ثًب ف ٙرنك ئػبدح رُظٛى ٔرطٕٚش ٔرأعٛظ عًٛغ
انمطبػبد انخذيٛخ انز ٙأُٔكهذ ئنٗ انٓٛئخٔ ،ثشكم عزس٘.
•انمجٕل انٕاعغ نهغٛبؽخ انذاخهٛخ ٔانزشاس انٕطُ ٙنذٖ انًغزًغ ،فهى رَ ُؼذ انغٛبؽخ ْذفب ً ثؾذ رارٓب أٔ رشفبً ،ثم أطجؾذ
يزطهَّجب ً سئٛغب ً نذٖ انغًٛغ ،ئضبفخ ئنٗ ًَٕ انمُبػخ ثكٌٕ انزًُٛخ انغٛبؽٛخ انذاخهٛخ أداح يؾٕسٚخ نزؾمٛك انؼذٚذ يٍ
األْذاف االلزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخٔ ،انضمبفٛخٔ ،ػبيالً سئٛغب ً إلثمبء انزذفمبد انًبنٛخ انكجٛشح داخم االلزظبد انٕطُ،ٙ
ٔئَزبط فشص انؼًم نهًٕاطُٔ ،ٍٛخبطخ انشجبة.
•انزأكٛذ ػهٗ أٌ انًٕاطٍ ْٕ أعبط انزًُٛخ انغٛبؽٛخ ف ٙانًًهكخ ْٔذفٓب ،ؽٛش ٔضؼذ انٓٛئخ َظت ػُٓٛٛب أٌ رُطهك
انزٕعغبدٔ ،رؾٕنذ ئنٗ يطبنجبد ثزؾغ ٍٛانًشافك
عٛبؽزُب ف ٙانًًهكخ يٍ لًُٛب ٔصٕاثزُب ٔيمٕيبرُب انًزًٛضح ،فضانذ
ُّ
ٔانفؼبنٛبد ٔانخذيبد ٔاألَشطخ انغٛبؽٛخ ،ئدساكب ً يٍ انًٕاطُ ٍٛثأَٓى انًغزفٛذٌٔ يٍ انزًُٛخ انغٛبؽٛخ ٔيٍ صًبسْب
ٔيُبفؼٓب االلزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ.
د نهششاكخ انفبػهخ يغ انًُبطك ٔانمطبػ ٍٛانؾكٕئ ٙانخبص
•االعزضًبس فَٓ ٙظ انششاكخ ٔرفؼٛهٓبٔ ،رجُ ٙآنٛب ٍ
ٔانًٕاطُ ٍٛف ٙعجٛم انزكبيم ٔرؾمٛك انُزبئظ انًجبششحٔ .لذ ٔلَّؼذ انٓٛئخ ف ٙعجٛم ئَغبػ انششاكخ أكضش يٍ ( )64يزكشح
عخذ يٍ خالنٓب َٓغب ً عذٚذاً نهزؼبٌٔ ٔانزكبيم انًإعغ ٙف ٙعجٛم رؾمٛك األْذاف انزَّ ٙ
رٕخـزٓب انذٔنخ يٍ
رؼبٌٔ س َّ
ٍ
رًُٛخ انغٛبؽخ انٕطُٛخٔ ،رُفٛز رٕعٓٛبد انمٛبدح ثبنزُغٛك يغ انًإعغبد انؾكٕيٛخ.
•رأعٛظ ثشَبيظ نزطٕٚش انٕعٓبد انغٛبؽٛخ راد األٔنٕٚخ ،اشزًم ػهٗ (ٔ )21عٓخً عٛبؽٛخ سئٛغخ عذٚذح ،راد يمٕيبد
اعزضًبسٚخ ػهٗ عبؽه ٙانخهٛظ انؼشثٔ ٙانجؾش األؽًش ،نٕضغ خطظ رطٕٚش نـ (ٔ )15عٓخ عٛبؽٛخ راد ػُبطش عزة
يزؼذدحٔ ،ثبنزؼبٌٔ انٕصٛك يغ ٔصاسح انذاخهٛخ ٔٔصاسح انشإٌٔ انجهذٚخ ٔانمشٔٚخ ٔانًإعغبد األخشٖ.
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•ئطالق ثشَبيظ انجُؼذ انؾضبس٘ نهًًهكخٔ ،انز٘ اشزًم ػهٗ خطخ رُفٛزٚخ ألشْب يغهظ ئداسح انٓٛئخ ػبو ْ1431ـ،
رٓذف ئنٗ ئؽذاس َمهخ أعبعٛخ ف ٙيغبالد اٜصبس ٔانزشاس انؼًشأَ ٙانؾشف انزمهٛذٚخٔ ،انٕػ ٙانًغزًؼ ٙثمًٛخ ْزا
انزشاس انؼظٛى انز ٙرضخش ثّ ثالدَب.
•رطٕٚش يُظٕيخ يزكبيهخ يٍ األَظًخ ٔانهٕائؼ راد انؼاللخ ثبنزًُٛخ انغٛبؽٛخ ثهغذ ( )6أَظًخ أعبعٛخ رُزظش انظذٔس
لشٚجبً ،ثبإلضبفخ ئنٗ أكضش يٍ ( )30الئؾخ رُظًٛٛخ ٔرُفٛزٚخ ألَشطخ لطبػ ٙانغٛبؽخ ٔاٜصبس ٔانزشاس انٕطُ.ٙ

عٛذ٘:
أٓٚب انؾفم انكشٚى:
رطٕسد انغٕق انغٛبؽٛخ انذاخهٛخ ف ٙانًًهكخٔ ،رؾممذ نٓب رؾٕالد كجٛشح يُز رأعٛظ انٓٛئخ ػبو ْ1421ـٔ ،يٍ أْى
يإششاد رنك:
•صٚبدح انشؽالد انغٛبؽخ انذاخهٛخ يٍ ( )1445يه ٌٕٛسؽهخ ػبو ْ1421ـ ئنٗ ( )34يه ٌٕٛسؽهخ ػبو ْ1431ـ.
•اسرفبع ئعًبن ٙانٕظبئف انغٛبؽٛخ انًجبششح ٔغٛش انًجبششح يٍ ( )637أنف ٔظٛفخ ػبو ْ1421ـ ئنٗ ( )143يهٌٕٛ
ٔظٛفخ ػبو ْ1431ـٔ ،ثُغجخ رٕط ٍٛثهغذ (.)٪26
•اإللجبل انكجٛش يٍ ششكبء انٓٛئخ ػهٗ االعزضًبس ف ٙانًإعغبد انزؼهًٛٛخ ٔانزذسٚجٛخ انغٛبؽٛخ ٔيُٓب انًإعغخ انؼبيخ
نهزذسٚت انزمُٔ ٙانًُٓٔ ٙانغبيؼبد انغؼٕدٚخ ،نزجهغ ا )36( ٌٜيإعغخً ؽكٕيٛخً ٔخبطخ ثؼذ أٌ كبَذ ( )12يإعغخً
فمظ ػبو ْ1421ـ.
عغ ف ٙلطبع اإلٕٚاء انغٛبؽ ،ٙؽٛش صاد ػذد انفُبدق يٍ ( )816ػبو ْ1421ـ ئنٗ ( )1264ػبو ْ1431ـ ،ثًؼذل
•انزٕ ُّ
ًَٕ ٚجهغ ( ،)٪55كًب صادد انٕؽذاد انغكُٛخ انًفشٔشخ خالل انفزشح َفغٓب يٍ (ٔ )1350ؽذح عكُٛخ ئنٗ ()4625
ٔرنك ثأكضش يٍ انضؼف.
ػبل نًخزهف انفؼبنٛبد انز ٙرذػًٓب انٓٛئخ ف ٙانًُبطك ثهغ ( )549يهٛبس لاير ػبو ْ1431ـ.
•رؾمٛك ػبئذ الزظبد٘ ٍ
•اسرفبع ػذد انًزبؽف انؾكٕيٛخ ٔانخبطخ انًشخظخ يٍ انٓٛئخ يٍ ( )35يزؾفب ً ئنٗ ( )81يزؾفب ً يٕصػخ ف ٙعًٛغ
يُبطك انًًهكخ ْٙٔ ،ف ٙاصدٚبد.
•صٚبدح ػذد لظٕس ٔيجبَ ٙانذٔنخ ف ٙػٓذ انًهك ػجذ انؼضٚض انًش َّيًخ يٍ ( )11يجُ ًٗ ف ٙػبو ْ1421ـ ئنٗ ( )36يجُ ًٗ
ٔلظشاً ػبو ْ1431ـ.
•اسرفبع أػذاد انًٕالغ األصشٚخ ٔانزشاصٛخ انز ٙرى فزؾٓب نهضٔاس يٍ ( )46يٕلؼب ً فمظ ػبو ْ1421ـ ئنٗ ( )122يٕلؼب ً ػبو
ْ1431ـ.
•رطٕٚش أسثؼ ٍٛيغبساً عٛبؽٛب ً ف ٙانًُبطك خالل انغُٕاد انمهٛهخ انًبضٛخ ٚؾٕ٘ كم يُٓب انؼششاد يٍ ػُبطش انغزة
انغٛبؽ.ٙ
•رفؼٛم أسثغ ارفبلٛبد يغ طُبدٚك ؽكٕيٛخ ٔأْهٛخ نزًٕٚم انًشبسٚغ انغٛبؽٛخ ٔيشبسٚغ انزشاس انؼًشاَ .ٙؽٛش ثهغ
ئعًبن ٙانًشبسٚغ انًًٕنخ ٔانز ٙرؾذ انزًٕٚم ( )93يششٔػبًُ ،ي ِّٕنذ ثًجهغ  200يه ٌٕٛلاير.
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•رطٕٚش ػذد يٍ األًَبط انغٛبؽٛخ انًٕعٓخ ،كغٛبؽخ االعزًبػبد ٔانؾٕافض ٔانًإرًشاد انزٔ ٙافك ػهٗ خطزٓب يغهظ
انٕصساء انًٕلش ثزبسٚخ (ْ1431/10/25ـ)ٔ ،رششف ػهٓٛب انٓٛئخ ثبنزُغٛك يغ ٔصاسح انزغبسح ٔانظُبػخٔ ،كزنك رًُٛخ
عٛبؽخ انشجبة ثبنزُغٛك يغ انشئبعخ انؼبيخ نشػبٚخ انشجبةٔ ،غٛشْب يٍ األًَبط انغٛبؽٛخ األخشٖ.
ٔانٓٛئخ انٕٛؤ ،ثؼذ أٌ أكًهذ يشؽهخ انزأعٛظ ثكم رؾذٚبرٓبٔ ،أطجؾذ نذٓٚب لبػذح يؼهٕيبد ٔاعؼخٔ ،رغبسة
ٔخجشاد ٔطُٛخ يزًكُخٔ ،ئطبس رُظٔ ًٙٛػاللبد يُٓٛخٔ ،شجكخ ششاكبد اعزشارٛغٛخ يزًٛضح يغ األعٓضح انؾكٕيٛخ
ٔانمطبع انخبص ٔانًغزًؼبد انًؾهٛخ ،يٓٛأح ثارٌ هللا نالَطالق َؾٕ يشاؽم أكضش رمذيب ً َٔضغب ً ف ٙيغبل انزًُٛخ
ٔانزطٕٚشٚٔ .ؼضص رنك انضخى انكجٛش انز٘ رشٓذِ يُبطك انًًهكخ ؽبنٛب ً َؾٕ انزًُٛخ انغٛبؽٛخٔ ،انطهت انًزضاٚذ ػهٗ
اإلٕٚاء ٔانخذيبد ٔانًُزغبد انغٛبؽٛخ ٔاالعزضًبس انغٛبؽ ٙيٍ انًٕاطٍٔ ،رٕافش سؤٔط األيٕال انًزؾفضح نالعزضًبس
ف ٙلطبع انغٛبؽخٔ ،خظٕطب ً يشبسٚغ انٕعٓبد انغٛبؽٛخ انغذٚذح.
نمذ ألش يغهظ ئداسح انٓٛئخ ٕٚو أيظ انغجذ االعزشارٛغٛخ انؼبيخ ان ًُؾذصخ نزًُٛخ انغٛبؽخ انٕطُٛخ ،انز ٙأػذرٓب انٓٛئخ
ثبنزؼبٌٔ يغ ششكبئٓب رُفٛزاً نزٕع ّٛانًمبو انغبي ٙانكشٚى ثأٌ رمٕو انٓٛئخ ثًشاعؼخ االعزشارٛغٛخ انؼبيخ ثؼذ ػبو يٍ
طذٔس رُظًٓٛبٔ ،اسركضد ْزِ االعزشارٛغٛخ ان ًُؾذصخ ػهٗ انزٕعٓبد انشئٛغخ انزبنٛخ:
•اعزًشاس انزشكٛض ػهٗ انغٛبؽخ انذاخهٛخ يؾٕساً سئٛغب ً نكبفخ األَشطخ ٔانجشايظ انغٛبؽٛخ.
•رؾمٛك انزكبيم ث ٍٛانغٛبؽخ ٔاٜصبس ٔانزشاس انؼًشأَ ،ٙرٕع ّٛانزشاس َؾٕ االعزضًبس ثذالً يٍ االَذصبس.
•رًك ٍٛانًُبطك ٔرطجٛك اناليشكضٚخ ف ٙرطٕٚش ٔئداسح انغٛبؽخ ف ٙانًُبطك يٍ خالل ثشَبيظ "رًك "ٍٛانز٘ رُفزِ
انٓٛئخ ؽبنٛبً.
•رغشٚغ ٔركضٛف ثشايظ انزذسٚت انًزخظضٔ ،فزؼ لُٕاد ئضبفٛخ نزٕفٛش فشص انؼًم ٔانزٕظٛف نهًٕاطُ.ٍٛ
•رطٕٚش ٔعبئم رؾفٛض االعزضًبس نهًشبسٚغ ٔانٕعٓبد انغٛبؽخ.
•رطٕٚش يُزغبد ٔخذيبد ٔفؼبنٛبد عٛبؽٛخ عذٚذح ٔيزًٛضح ثأعؼبس يُبفغخ.
•رٕفٛش انغٕدح ف ٙانخذيبد ٔانًُزغبد انغٛبؽٛخٔ ،يؼبنغخ يب ٚزؼهك ثأعؼبس انخذيبد نزكٌٕ ف ٙيزُبٔل عًٛغ ششائؼ
انًغزٓهك.ٍٛ
ئَُب َزطهغ ئنٗ اعزًشاس دػى انمٛبدح انششٛذح ٔانذٔنخ نٓزا انمطبع االلزظبد٘ ثظذٔس انمشاساد اإلضبفٛخ انًًكُخ الَطالق
انغٛبؽخ انٕطُٛخ ٔئعٓبيٓب ثبنذٔس انٕاػذ ف ٙااللزظبد انٕطُ.ٙ
ٔٚغشَ ٙانهٛهخ ٔثؾضٕسكى عٛذ٘ ٔأَزى يٍ أٔل انًٓزً ٍٛثزشاصُب انٕطُ ٙأٌ أػهٍ ػٍ رأعٛظ انًشكض انٕطُ ٙنهزشاس
انؼًشاَ ٙانز٘ ٓٚذف ئنٗ رشكٛض يجبدساد ٔيغبساد انزشاس انؼًشاَ ٙف ٙانٓٛئخ ٔعًؼٓب رؾذ يظهخ ٔاؽذحٔ ،رغشٚغ
انؼًم ف ٙيخزهف يشبسٚغ رأْٛم انزشاس انؼًشاَ ٙنزكٌٕ يإْهخً نالعزضًبس انًُزظ ئٌ شبء هللأ ،رؾٕٚهٓب ئنٗ يٕالغ
ٚؼٛش فٓٛب انًٕاطٍ ربسٚخ ثالدِ انًغٛذٚٔ .شًم رنك لظٕس انذٔنخ ف ٙػٓذ انًهك ػجذ انؼضٚض ٔانمشٖ ٔانجهذاد انزشاصٛخ،
ٔانذٔسٔ ،انؾظٌٕ ٔ ،يشاكض انًذٌٔ ،األعٕاق انشؼجٛخٔ ،غٛشْب.
ٔف ٙانخزبو أرششف َٛبثخ ػٍ يغهظ ئداسح انٓٛئخ انؼبيخ نهغٛبؽخ ٔاٜصبس ٔيُغٕثٓٛب ٔششكبئٓب ثبنشكش ٔانؼشفبٌ نًمبو
عٛذ٘ خبدو انؾشي ٍٛانششٚف ٍٛػهٗ دػًّ اناليؾذٔد نهغٛبؽخ ٔانزشاس انٕطُٔ ٙيٕافمزّ انكشًٚخ ػهٗ رُظٛى ْزا
انًهزمٗ نهغُٕاد انخًظ انمبديخٔ ،نغًٕ عٛذ٘ ٔن ٙػٓذِ األئ ٍٛنغًٕ عٛذ٘ انُبئت انضبَ ٙنشئٛظ يغهظ انٕصساء،
ؽفظٓى هللا ،ػهٗ رٕعٓٛبرٓى انغذٚذح ٔدػًٓى انًغزًش نهٓٛئخ ف ٙرُفٛز ْزا انًششٔع االلزظبد٘ انٕطُ .ٙكًب أرمذو
ثٕافش انشكش ٔانزمذٚش ألطؾبة انغًٕ أيشاء انًُبطكٔ ،يؼبن ٙانٕصساءٔ ،انًغإٔن ٍٛف ٙانمطبػ ٍٛانؾكٕئ ٙانخبص
ٔانًٕاطُ ٍٛػهٗ رفبػهٓى ٔعٕٓدْى انز ٙفبلذ كم انزٕلؼبد ٔدػًٓى نًب رمٕو ثّ انٓٛئخ يٍ أػًبل رظت ف ٙطبنؼ
انٕطٍ ٔانًٕاطٍ ثارٌ هللا رؼبنٗ.
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ٔأكشس شكش٘ يمذساً كم انزمذٚش نًمبو عٛذ٘ طبؽت انغًٕ انًهك ٙاأليٛش عهًبٌ ثٍ ػجذ انؼضٚض أيٛش يُطمخ انشٚبع،
ؽفظّ هللا ،ػهٗ سػبٚخ ْزا انًهزمٗ ثشكم عُٕ٘ ،كًب أشكش عًٛغ ششكبء انٓٛئخ انز ٍٚأعًٕٓا ف ٙسػبٚخ يهزمبَب ْزا
ٔانًشبسكخ ف.ّٛ

ساعٛب ً يٍ هللا انؼه ٙانمذٚش نهغًٛغ انزٕفٛك ٔانغذاد،
ٔانغالو ػهٛكى ٔسؽًخ هللا ٔثشكبرّ

