
 

 الكلمة التّمهيدية

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

إٌ انحًذ هلل َحًذِ ٔ َضخعُّٛ ٔ َضخغفشِ ٔ َعٕر باهلل يٍ ششٔس        

أَفضُا ٔ يٍ صٛآث أعًانُا يٍ ٚٓذِ هللا فال يضم نّ ٔ يٍ ٚضم نّ فال 

ْاد٘ نّ. ٔ انحًذ هلل سب انعانًٍٛ انز٘ أَزل انقشآٌ عشبٛا نقٕو ٚعقهٌٕ. 

عهًا َافعا ال عهى نُا إال يا عهًخُا إَّ ْٕ انضًٛع   أعطاَا ٔ صبحاٌ انز٘ 

 انعهٛى.

ٔانصالة ٔانضالو عهٗ سصٕل هللا خاحى األَبٛاء ٔ انًشصهٍٛ انًبعٕد  

سحًت نهعانًٍٛ. فبٓذاٚت هللا حعانٗ ٔ عُاٚخّ ٔ حٕفٛقّ أيكٍ كخابت انشصانت 

صشجاَا انبضٛطت الصخٛفاء بعط انششٔط انًطهٕبت نهحصٕل عهٗ شٓادة 

انخشبٛت بشعبت حذسٚش انهغت انعشبٛت كهٛت انخشبٛت ٔ عهى انخذسٚش انجايعت 

بًُاصبت حًاو كخابت ْزِ انشصانت، أقذو اإلصاليٛت انحكٕيٛت كُذاس٘. 

ٔانذ٘ انكشًٍٚٛ انزاٌ سبٛاَٙ حشبٛت جزٚهت انشكش ٔٔفائق اإلحخشاو إنٗ 

انخٕجّٛ  ٔعهٗ كم صانحت ٔ أدباَٙ حؤدٚبا إنٗ صٍ انبهٛغ انًششذ

ٔ  كخابت ْزا انبحذ فٙ ٔقج يعٍٛ ٍٛ  حخٗ أئًىانخانص ًْأانذعاء

 شكش إنٗ :  أدعٕ هللا أٌ ٚشحًًٓا كًا سبٛاَٙ صغٛشا. ٔ

األصخارة انفشٔفٛضٕس انذكخٕسة فائزة بُج عٕاض,انًاجضخٛش. يذٚش  .1

انجايعت اإلصاليٛت انحكٕيٛت كُذاس٘ انخٙ قذ أعطاء حافزا فٙ 

 ب ٔانطهباثٔصائم حعهٛى  انطال



األصخار انذكخٕس ياصذٍٚ ,انًاجضخٛش. عًٛذ كهٛت انخشبٛت ٔ عهى  .2

انخذسٚش انجايعت اإلصاليٛت انحكٕيٛت كُذاس٘ انز٘ قذ بزل  

 جٕٓدِ نخطٕٚش كهٛت انخشبٛت ٔ عهى انخذسٚش. 

انعزٚز،انًاجضخٛش. سئٛش شعبت حذسٚش انهغت انعشبٛت عبذ األصخار  .3

كهٛت انخشبٛت ٔ عهى انخذسٚش انجايعت اإلصاليٛت انحكٕيٛت كُذاس٘. 

ٔانز٘ قذ فضم باإلششاف انخاو ٔ انًشاجعت انذقٛقت عهٗ انبحذ 

 بإسشادِ ٔ حعهًّٛ حخٗ أحى انبحذ.

انًاجضخٛش. يششفٙ انًحببٙ ٔ انزٖ قذ  عباس، األصخار انذكخٕس .4

فضهج باإلششاف انخاو ٔ انًشاجعت انذقٛقت عهٗ انبحذ بإسشادِ ٔ 

 حعهًّٛ حخٗ أحى انبحذ.

جًٛع األصاحز ٔ األصخاراث ٔ انًٕظفٍٛ ٔ انًحخشيٍٛ انزٍٚ  .5

عهًَٕٙ انعهٕو انكثٛشة انًفٛذة حخٗ أصخطٛع أٌ أحى دساصخٙ فٙ 

 انجايعت.

احذة كُذاسٖ األصخارة انخعهٛى انهغت انعشبٛت فٙ انًذسصت انثإَٚت انٕ .6

انخٗ قذ فضهج بًذ أٚذ٘ يعَٕت انًادٚت ٔ انًعُٕٚت فٙ إحًاو ْزا 

 انبحذ.       

نجًٛع انطالب ٔ انطانباث فٙ انًذسصت انثإَٚت انٕاحذة كُذاسٖ  .7

انزٍٚ قذ فضهٕا بًذ أٚذ٘ يعَٕخٓى انًادٚت ٔ انًعُٕٚت فٙ إحًاو ْزا 

 انبحذ.       

ٌ ٚقبم أعًانٙ ٔ أعًانٓى, ٔ جزاَا خٛش ٔ أخٛشا, أصؤل هللا حعانٗ أ       

  انجزاء ٔ ْذاَا إنٗ انصشاط انًضخقٛى ٔ انحًذ هلل سب انعانًٍٛ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


