
 

 

 اإلعالهي الوكحت

 الححزيز لحزة

 اليون والية

 44 / 4114 ي.ت.ح: اإلصدار رقن م62/44/6142 هـ4114 رثيع األول 62 ،السجث

 التحرير حزبموقع 
org.tahrir-ut-zbhi.www 

 املركزي إلعالمياموقع املكتب 
info.tahrir-ut-hizb.www 

 
  468714597 تلفون:

 com.@gmail0202asdaleslam إلكتروني: بريد

 

 

 

 صذفٙ ثٛبٌ

 سعىد آل ثنظبم للقجىل وجزويضه الحىثي العبم الزأي جهيئة جحن هكذا

 انزٙ سغٚخان ًفبٔظبدان ػهٗ ٚزكزًٌٕ انًبظٙ أٚهٕل/سجزًجغ يُظ انًبظٛخ األشٓغ لٕاؼ انذٕثٌٕٛ ظم

 دض فٙ ٚمبرهٌٕ يًٍ رجبعاأل ثٓب ٚصؽضو ٌأ سشٛخ أيغٚكٛخ، ثغػبٚخ سؼٕص آل َظبو ٔثٍٛ ثُٛٓى يسمػ فٙ رؼمض

 انُبؼك صغح و81/88/0282 انًُصغو االثٍُٛ ٕٔٚو. ثٓب صضئٌُٕٚ انًٍٛ يٍ انشًبنٙ ثٛكٕ - سبٚكس

 آل َظبو ٔثٍٛ ثُٛٓى ثٕسبؼخ رمٕو يسمػ ثأٌ ،يسمػ انؼًبَٛخ انؼبصًخ يٍ انسالو ػجض يذًض نهذٕثٍٛٛ انغسًٙ

 سؼٕص، لآ َظبو يغ انٕفبق ؼغٚك فٙ يب شٛئًب ثًغدأ لض انًفبٔظبد يٍ انًبظٛخ األشٓغ أٌ ٚؼُٙ يًب. سؼٕص

 سهًبٌ ثٍ يذًض ٌأ ػهًُب إطا سصٕصًب ،انؼهٍ نٗإ انسغ يٍ إسغاجّ لجم نمجٕنّ انذٕثٍٛٛ رجبعاأل رٓٛئخ ٔٚغاص

 .و81/88/0282 انجًؼخ ٕٚو ًسمػن ثؼٚبعح لبو انؼؼٚؼ ػجض ثٍ

 بنًصبفذخث نؽغفٍٛا ػهٗ انٕادضح انمجهخ ْمأ ثضيبء عدبْب صاعد انزٙ انذغة سٍُٛ رُزٓٙ ْكظا

 ًٍي غٛغْىٔ ٔاألؼفبل انُسبء يٍ انمزهٗ سصٕصًب !ٚكٍ نى شٛئًب ٔكأٌ انصٕع ٔانزمبغ ٔانمجالد االثزسبيبدٔ

 انظ٘ٔ. ٓبؼبِفُر ٔنى ساليٛخاإل األيخ جغادبد يٍ ػاصد انزٙ انؼجثٛخ انذغة ْظِ فٙ جًم ٔال َبلخ نٓى نٛس

 انجؼط ثإيضاص ٓبفٛ ؼغفًب ْٙ كبَذ انزٙ انًفبٔظبد ْظِ ٚغػٗ يٍ ْٙ يغٚكبأ ٌْٕ أ أكثغ انمهت ٚضيٙ

 ٔانًشبعكخ ،االسزشجبعارٛخ ثبنًؼهٕيبد اٜسغ ٔرؼٔٚض انجٕ فٙ ثبنٕلٕص انًمبرهخ ؼبئغارّ ٔرؼٔٚض ثبنسالح

 عض انًٍٛ.أب يٍ ثمبع ًٔٚكال ٔغٛغْ ثبنًُبسخ انثؼبنت ججم فٙ دضس كًب نمٕارٓب انًجبشغح انؼسكغٚخ

 نى ٔيٍ عاغًًب، ٚزمجهٓب دزٗ عٔٚضًا عٔٚضًا ػهّٛ انصبػمخ سجبعاأل ثإَؼال انذٕثٙ انؼبو انغأ٘ رٓٛئخ رزى ْكظا

 ْكظا َكىإ. انزبعٚز يؼثهخ نٗإ ثّ ٔانغيٙ رشُّٕٚ، ٚزى ٌأ لجم سؽٕح فٙ رغٔٚعّ نٗإ ٚهزفذ َّإف ثبأليغ ٚمجم

 .انٕلذ سٕٖ ثُٛكى ٚفصم ال سؼٕص، آل َظبو أدعبٌ فٙ ثبالعرًبء سجمكى ٔيٍ ْٔبص٘ أَزى سٕاء أصجذزى

 انذفبؾ ٚجت شمبءأ سٛصجذٌٕ سؼٕص آل فإٌ سؼٕص، آل َٔظبو انذٕثٍٛٛ ثٍٛ ْكظا سُٛزٓٙ األيغ صاو يب

 ٌأ الإ انذٕثٍٛٛ ػهٗ ٔيب !األلصٗ انًسجض نزذغٚغ انؽغٚك يٍ ػانزٓىإ جتر أػضاء كبَٕا ٌأ ثؼض ػهٛٓى

 سبيُئٙ ػهٙٔ انفبؼًٙ اهلل نضٍٚ كبنًؼؼ فٕٓ ،ثزصغٚذبرّ األلصٗ ٕٚسز ٔال نسبَّ ٚجهغ ثأٌ سٛضْى ُٚصذٕا

 ٔصالح انشؽبة ثٍ ػًغ أليثبل لصٗٔاأل نمضؽا ٚزغكٕا ٌأٔ !انسالح لؼمؼخ َسًغ ٔال انزصغٚذبد َسًغ

 سٛصغر ٕٚيٓبٔ. انثبَٛخ انغاشضح انشالفخ صٔنخ صٔنزّ يٛالص ٕٚو األعض رٓزؼ انمضؽ فًذغع. األٕٚثٙ انضٍٚ

 ٚسزهى كٙ  انُجٙ َصبعاأل فٛٓب ثبٚغ انزٙ انثبَٛخ، انؼمجخ ثٛؼخ نٛهخ ْةِػأ خصغسك انصبعسٍٛ يغ انذٕثٌٕٛ

 .ثبإلسالو نهذكى انًُٕعح انًضُٚخ فٙ انذكى ػيبو
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