ﺣﺔ اﻟ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ  -ﺢ

ﺢ :ﻣة اﻟدة أﺛ أن ﺷﺎ ﺎدر ﻠﻰ إﺎل ﻞ اﻟﺎت اﻟﻲ ﺗﻬف ﻪ

 16ﻣﺎﯾ13:41 - 2018 
ة  -ﻣﺿﺔ اﻹﻼم  :ﺎﻟ ﺣﺔ اﻟ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ "ﺢ" إن وﺻل ﻣات اﻟدة إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﻬﺎ  ،اﻟة اﻟ ﯾﻣﻲ  14و 15ﻣ اﻟﻬ اﻟﺎر ،ﯾ
أن ﺷﺎ ﺎدر ﻠﻰ إﺎل ﻞ اﻟﺎت اﻟﻲ ﺗﻬف ﺗﺔ ﻪ اﻟﺔ ،وﻟﺎق اﻟﻬﺔ ﻞ ﻣ ﯾ أن ﯾﺎوز ﺣﻪ و ﻪ.
وــﺎل اﻟــﺎ ﺎﺳــ اﻟــﺔ ــﺎ أﺑــ ﺳــ ،ــﻲ ﺑــﺎن ﺻــﺎدر ــ ﻣﺿــﺔ اﻹﻼم واﻟﺎــﺔ ،إن اﻧـا ﺷــﺎ ــﻞ ﻣﻧــﺎﺗﻪ ــﻲ اﻟــﺎل اﻟﻠــﻲ ـال اﻷﺳــﺎﺑﻊ اﻟــﺔ
اﻟﺎﺿﺔ ،أذﻞ اﻟ واﻟ واﻟﯾ واﻟو ،ﻷن ﺷ اﻟﺎر  ﺷ اﻟﻞ ،ﺷ ح اﻟات ﻲ زﻣ اﻟﺎب.
وﺣ اﻟﺔ ﺷﻬاء ﻣة اﻟدة ،وﺎﻟ" ﻟ ﺎﻧ أرواﺣﻬ اﻟﺔ وﺣﺎ وﻲ ﺗ ﻧ اﻟﺎء ﻣ أﻠ ﻞ ﻣﺎت ﺗﻣ ،وﺎﻟ إن اﻟﺔ اﻟﺣة اﻟﻲ 
اﻟل ﺑﻬﺎ ﻲ ﺻﺔ دة اﻟ اﻟﻠﻲ إﻟﻰ أرﺿﻪ ودﺎرﻩ وﺎﻣﺔ دوﻟﻪ اﻟﻠﺔ .ﻟ ﻧ ﻣات اﻟدة ﻲ اﻟﺄﻛ ﻠﻰ رﺳﺎﺋﻞ اﻟ اﻟﻠﻲ ﺣل ﺣﻪ
وﻣاﻪ اﻟﺎﺑﺔ اﻟﻲ اﺳﻬ دوﻧﻬﺎ اﻟﻬاء اﻟﺎم ،وأﺣﺟ ﻞ ﺧﻣﻪ اﻟﯾ راا ﻠﻰ ﺗﻼﺷﻪ وﺿﺎع ﺣﻪ ،وﻠﻪ وﻧ ﻧدع ﺷﻬاﺋﺎ وﻧﺣ ﻠﻬ وﻧ أﺑﺎء
ﺷﺎ ﻠﻰ ﺗﻠﻬ ﻟاء اﻟاﺟ واﻟاء ﻟ أﻧﺎ أﺣج ﻣﺎ ﻧن ﻟﻠﺣة اﻟﺔ ﻠﻰ ﺎة أن اﻟة اﻟﺔ ﻟﺎ ﻲ وﺣﺗﻪ ووﺣة أاﻪ وأدواﺗﻪ".
وأﺿﺎ أﻧﻪ "ﻣﻊ اﻟﺄﻛ ﻠﻰ أن ﻧﺎﻻت ﺷﺎ ﻲ اﻟدة وﻲ اﻟﻲ ﻧ إﻧﺎز ﻣوﻪ اﻟر ﻻ ﺗ إﻻ ﺎﻟ اﻟﻠﻲ ﻟﻬﻩ اﻟدة ،ﺈﻧﻬﺎ ﺗ أن أ ﺧة
ﻻﺣﺔ ﺗﻠ ﺎﻟ ﻲ ﻧﺎﺎت ﻣﻠﺔ ﻲ ذﻟ  أن ﺗ ﻲ إﺎر ﻟﺔ اﻟة اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ وﺣﺎ ﻠﻰ ﺎة ﺷﺎء ﻲ اﻟم ﺷﺎء ﻲ اﻟار واﻟ."
وﻧ اﻟﺔ إﻟﻰ ﺿورة أن د اﻷﻣ ﻲ أ ﺧة ﻻﺣﺔ إﻟﻰ ﻣرﻩ ،اﻹﺟﺎع اﻟﻲ  ﻣﺳﺎت اﻟﻞ اﻟﻲ.
وﺎﻟ اﻟﺔ ﻟﺔ اﻟ اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ  ﺟﻠﺎت ﻣ أﺟﻞ ﺗ ﻣة اﻟدة ،ووﺿﻊ اﻟﺎ ﻠﻰ اﻟح ﻣ أﺟﻞ اﻟﻠ ﻣ اﻟﺣﻠﺔ اﻟﺎﺔ ،وﻣﺎﻟﺔ 
اﻷﺧﺎء وﺗ اﻟﻞ اﻟاﻧﻲ اﻟﻞ واﻟﻻت اﻟة اﻟﻲ ﻣﻬﺎ ﺷﺎ ،ﺔ اﻟﻲ ﻣﺎً ﻲ  اﻟدة واﻟ واﻻﺳﻼل.

ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ14:06:38 19-02-2019 :
1

