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 االفتتاحية

احلند هلل زب العاملني ّالضالٗ ّالطالو علٙ أشسف األىبٔااء ّاملسضالني   
 ضٔدىا ذلند ّعلٙ آلُ ّصخبُ ّمً تبعَه بإحطاٌ إىل ْٓو الدًٓ ّبعد،

فكد تيْعت أبْاب املعسف٘ ّتفسعات، ّماا ماً زٓاب أىَاا تصاهل الياْاٗ        
ل األّل ألٖ حضازٗ ّأٖ تكدو، ّماا ماً أما٘ علاٙ ماس التاازٓ        األّىل ّامليطل

ىَضت مً نبْتَا ّحككت تكادما  يف حضاازتَا، ّتباْأك مهاىا٘ مسمْقا٘ باني       
األمه إال  ناٌ أضاس حضازتَا العله ّاملعسفا٘، ّماا قككات اليَضا٘ الصاامل٘      
ّالتكدو امللخاْظ إال سطاً اضاتثناز ىتاائع املعسفا٘ يف شاتٙ مٔادٓيَاا ّنال         

اىبَا، ٍَّٔاك ٍَٔاك أٌ تيَض أم٘ مً ضباتَا إذا مل تضا  العلاه ّاملعسفا٘    جْ
علٙ زأس أّلْٓاتَا ّيف قن٘ اٍتناماتَا؛ لرلو فاإٌ أٍاه فضااء ّأىطابُ خللال      
املعسف٘ ّتصهٔل البئ٘ التختٔ٘ السصٔي٘ هلاا ٍإ اجلامعااك ّرلتارباك البخا       

نإ يف شاتٙ دلاالتاُ    العلنٕ، ّنل املؤضطاك العلنٔ٘ اليت تَته باليصاا  العل 
ّرلتلف حكْلُ ّمٔادٓيُ، ٍّرا ٓتطلب العيآ٘ الدائن٘ ماً جَااك االختضاا     
ّالسقاب٘ املطاتنسٗ اجلاادٗ ّالادعه املتْاصال حتاٙ كهاً لهال جَا٘ إثبااك          
ّجْدٍا ّاإلضَاو بدّزٍا يف البياء، ّاملصازن٘ الفاعلا٘ يف نال ماا ٓيفا  الابالد      

 ّالعباد.

تنس يف عطائَاا الارٖ تسجاْ اهلل أٌ ٓهاٌْ     ّدلل٘ اجلامع٘ األمسسٓ٘ تطا 
 مفٔدا  ّىاجخا  ّذلككا  لسضالتَا اليت أىصئت مً أجلَا.

ٍيا ىلتكٕ دلددا  م  الكازئ الهاسٓه يف عاددٍا الثالا  ّالعصاسًٓ الارٖ      
ىدعْ اهلل أٌ ٓيف  باُ نال لالاب للنعسفا٘، ّنال باحا  ٓطاعٙ لتخكٔال  آا٘          

 صسّع.  مسجْٗ، ّأمئ٘ صادق٘ ٍّدف ىبٔل، ّمطعٙ م

ٍرا ّلكاد اعتنادك اجمللا٘ يف ضٔاضاتَا ميار ىصانتَا أٌ تكادو األفضال         
ّاملفٔد، ّأٌ تهٌْ ميربا  إعالمٔا  تضدح علٙ أعْادِ حياجس العلنااء ّاملاثكفني   
ّاملضلخني الرًٓ ٓعتندٌّ الْضطٔ٘ املعتدل٘ يف ميَع الادعْٗ ّاإلزشااد ٍّإ    

 زتَا آذاٌلصسٓف ّنل أعضاء إداعلٙ أمت االضتعداد لتكبل اليضح اليصُٓ، ّاليكد ا
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صا ٔ٘ لهل ما ٓطنْ بَاا معياٙ ّمبياٙ،  ازضا٘ بارلو أمجال الكأه السّحٔا٘         
اليبٔل٘، مصٔع٘ زّح األخْٗ اإلضالمٔ٘ الطامٔ٘، داعٔ٘ بهل صدم إىل ذلب٘ الاْلً  
متْج٘ خبلل التطامح ّالتضاحل يف ظل نتاب اهلل ّضي٘ السضْل األعظه الاداعٔاٌ  

 ىهساٌ الراك مً أجل الْئاو ّالطالو.ملهازو األخالم ّ

 ّدمته علٙ تْاصل معيا
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