
حمطٌظ فضٍهت شٍرُا  انشٍد / أحًس بٍ ٌحٍى  انُجًً آل شبٍط حفظّ هللا 

 ٔ يس فً عًطِ 

 

 بسى هللا انطحًٍ انطحٍى 

 انحًس هلل ٔانصالة ٔانسالو عهى ضسٕل هللا ٔعهى آنّ ٔصحبّ ٔبعس : 

فإٌ األخ فً هللا انشيٍد / عهيً بيٍ َاشيي ٌحٍيى شيطاحٍهً ٔفميّ هللا  ياٌ 

ْجطٌيت ٔ ياٌ ييٍ انيسضٔغ فيً  1111عاو يًٍ اَخظًٕا فً حهمخً يٍ 

شنك انٕلج عًسة انفمّ فً انًصْي انحُبهً ٔشطحٓا انًسًى بانعسة فكاٌ 

ًَّ ٌطٌيس زضسياخ ذاصياخ بيانفطاكا ٔ ياٌ األسيبٕ  يهيًو بانيسضٔغ  ٌُهِحُّ َعهَ

فكُج ألٕل نيّ ذشا ٔصيهُا ذنيى  خياف انفيطاكا حوذيص لٕاعيس ذ ٌ شياو هللا  

طغبخّ انعظًٍت فً ْصِ انًازة فمس جًع نّ يطاجع ٔفِْعالخ فمس أذص لٕاعس ٔن

فٍٓا ٔلطأ لطاوةخ فاحصتخ ٔ خي  خابت ٔافٍت  افٍت أنف  خاباخ عظًٍيا سيًاِ 

انٕسييٍ   جًييع فٍييّ فييؤعى ٔلييطأِ عهييً  ييايالخ حعييط  فٍييّ نهرالفيياث 

ٔانخطجٍحاث ٔٔفك فٍّ حٕفٍماخ عظًٍاخ ٔانحًس هلل عهى شنك ٔنكًُ أشيطث 

ييٍ ٌميطأِ ييع حماصيط انًٓيى ٔنعهيّ ليس ٔجيس ييٍ عهٍّ أٌ ٌرخصيطِ نٍجيس 

انساضسييٍٍ عهٍييّ يييٍ عييعظ الخطاحييً فاذخصييطِ جييعاِ هللا ذٍييطا ٔٔفمييّ 

ٔأعاَييّ فجيياو يرخصييطِ ْييصا جٍييس فييً يُخٓييى انجييٕزة ٔسييٓم فييً يُخٓييى 

ًّ ْٕ اَذيط أٌضياخ فاسخحسيُخّ ٔذَيً ألحي   يالف  انسٕٓنت ٔلس لطأِ عه

 انجًٍييع نًييا ٌحييي ٌٔط ييى انعهييى عهييى لطاوحييّ ٔاةسييخفازة يُييّ ٔفييك هللا

 ٔصهى هللا عهى َبٍُا يحًس ٔعهى آنّ ٔصحبّ ٔسهى حسهًٍاخ  ثٍطاخ. 

 

  خي ْصا أحًس انُجًً 

 ْـ11/3/1111

 

 
 

 

 

 



حمطٌظ فضٍهت شٍرُا  انشٍد / ظٌس بٍ يحًس انًسذهً حفظّ هللا                

 ٔيس فً عًطِ 
 

 بسى هللا انطحًٍ انطحٍى

األخ انكطٌى عهً بٍ َاشي بٍ ٌحٍى حهٕي شطاحٍهً سهًّ هللا ٔ سسزِ 

ٔظازِ بط ت فً انعًط ٔانعهى ٔ انعًم انسالو عهٍكى ٔضحًّ هللا ٔبط احّ 

 …أيا بعس 

فمس حى اإل ال  عهى يا زَٔخّ فً  خاف) يرخصط انٕسٍ  فً انفطاكا ( 

ٍ ة غُيى نٓيى عيٍ َافعاخ ٔيفٍيساخ ناليالف انعهيى انيصٌ –ٔانحًس هلل  –فونفٍخّ 

أذص َصٍبٓى يٍ عهى انًٕاضٌ  انخً حٕنى هللا لسًخٓا ٔأْخى بشوٌ حصيط 

يساكهٓا ٔسطز صٕضْا يٍ فخح هللا عهٍٓى بًحبت ْيصا انعهيى انجهٍيم ٔبيصل 

انجٓس فً انعُاٌت بّ حخى حصم انفطاكا ذنى أْهٓا فط اخ ٔحعصٍباخ ٔضزاخ 

ٔ فمّ انسهف ٔحابعٍٓى  عهى  ٕو انكخاف انععٌع ٔانسُت انُبٌٕت انًالٓطة

بإحسيياٌ و ٔذخاييياخ ذَُييً ألٔصييً بالبعييّ َٔشييطِ نٍكييٌٕ نبُييتخ يييٍ نبُيياث 

سبمخّ فً بُاو ْصا انفٍ و ٔفك هللا انجًٍيع نهفميّ فيً انيسٌٍ عهيى ييطاز هللا 

ضف انعانًٍٍ ٔيطاز سٍس انًطسهٍٍ يحًس بٍ عبس هللا انصازق انًصيسٔق 

ٍٍ ٔانخيابعٍٍ نٓيى بإًٌياٌ األيٍٍ صهى هللا عهٍّ ٔعهى آنيّ ٔصيحبّ أجًعي

 ذنى ٌٕو انسٌٍ .

 ٔ خبّ                     

 ضاجً ضحًت ضبّ / ظٌس بٍ يحًس انًسذهً عفا هللا عُّ 

 ْـ1/3/1111                                                   
 


