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 ... مضاجذ فٓ
 دمشق، اصطىبُل، انذاس انبٕضاء َمضقط

نهمضجذ أٌمٕتً انكبشِ َمىزنتً انعظٕمت فٓ انمجتمع انمضهم، َقذ وُّي انقشآن 
أن بىاء  انكشٔم بانمضجذ َمكاوتً، َانثُاب انكبٕش نهمشتغهٕه بعماستً. نزا وجذ

  انمضاجذ سافق انتطُس انذضاسْ اإلصالمٓ فٓ تؤصٕش مذوً انعشٔقت.

َفٓ شٍش سمضان تتزٔه انمضاجذ فٓ جمٕع بهذان انعانم اإلصالمٓ باألوُاس انهٕهٕت 
َتصذح مه مآروٍا بعذ صالة انعشاء تشاتٕم صالة انتشأَخ تتهٌُا قهُب انمؤمىٕه 

نىٕم سضاي َعفُي َسدمتً خالل ٌزا  انزٔه ٔؤمُن انمضاجذ َٔتضشعُن إنّ هللا
  انشٍش انكشٔم.

َفٓ انعانم انعشبٓ َاإلصالمٓ مضاجذ نٍا قٕمت معىُٔت عظٕمت فٓ قهُب 
انمضهمٕه َأٌمٕت تاسٔخٕت صطّشتٍا انذضاسة اإلصالمٕت. فٓ ٌزي انذهقت وعشض 

 ألسبعت مضاجذ معشَفت.
 
 

 فٓ دمشق بٕشانجامع األمُْ أَ انمضجذ األمُْ أَ جامع بىٓ أمٕت انك
 

ٌؼّذ يٍ سٔائغ انفٍ انًؼًبسي اإلعاليً، ٌمغ فً لهت انًذٌُخ انمذًٌخ فً ديشك. ٌؼٕد ربسٌخ 
 عُخ لجم انًٍالد. 0011إَشبئّ إنى 

ٔفٍّ أٔل يئزَخ فً اإلعالو انًغًبح يئزَخ انؼشٔط، ٔنّ انٍٕو صالس يآرٌ ٔأسثؼخ أثٕاة ٔلجخ 

ٔأسثؼخ يذبسٌت، ٔيشٓذ ػضًبٌ ٔيشٓذ أثٕ ثكش كجٍشح، لجخ انُغش، ٔصالس لجبة فً صذُّ، 

  .ٔيشٓذ انذغٍٍ ٔيشٓذ ػشٔح ٔنٕدبد جذاسٌخ ضخًخ يٍ انفغٍفغبء ٔلبػبد ٔيزذف

 

كًب ٌضى ضشٌخ انُجً ٌذٍى ػهٍّ انغالو ٔثجٕاسِ ٌشلذ صالح انذٌٍ األٌٕثً ٔثبنمشة يُّ انكضٍش 

ّ أدذ ثبثبٔاد سٔيب ػُذيب صاس يٍ يمبيبد ٔأضشدخ سجبل ٔيشبٍْش اإلعالو، ْٕٔ أٔل جبيغ ٌذخه

 .0110يذٌُخ ديشك انجبثب ٌٕدُب ثٕنظ انضبًَ ػبو 

 

 

 فٓ اصطىبُل مضجذ انضهطان أدمذ

 

ٌؼشف أٌضبً ثبنًغجذ األصسق ْٕٔ أدذ األيضهخ انًزْهخ ػهى سٔػخ انؼًبسح انؼضًبٍَخ، أيش ثجُبئّ 

لجم ٔفبح انغهطبٌ أدًذ انغهطبٌ أدًذ األٔل ٔاعزغشق ثُبإِ عجغ عُٕاد ٔاَزٓذ األػًبل 

 .ثؼبو ٔادذ فمط

 

ٌمبل إٌ انغهطبٌ أدًذ أساد انًجبنغخ فً رؼظٍى يغجذِ فؤيش ثجُبء عذ يآرٌ شبْمخ، ٔنكُّ 

لٕثم ثًؼبسضخ شذٌذح ألٌ انًغجذ انذشاو كبٌ ٌذزٕي عزخ يآرٌ دٍُٓب، أيش انغهطبٌ أدًذ 

 .ثجُبء يئزَخ عبثؼخ نهًغجذ انذشاو نًٍٍضِ
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 فٓ انذاس انبٕضاء انثاوٓ جامع انمهك دضه

نٍكٌٕ صبًَ أكجش جبيغ فً انؼبنى، نزا ٌؼزجش رذفخ فٍُخ. ٌجهغ  0891ُشٍذ انجبيغ فٕق انًبء ػبو 

  .ايزبس، ُشٍذد ػهى انًُط األَذنغً، ٌغهّفٓب انشخبو 001اسرفبع يُبسرّ 

 

ٕء أشؼخ انهٍضس ٔانالفذ فً ْزِ انًُبسح أَٓب رجًغ ػشالخ انزمبنٍذ ٔانذذاصخ، ار ٌُجؼش يُٓب ض

  .كٍهٕيزشاً يّٕجٓب َذٕ انكؼجخ انششٌفخ، نٍششذ انًصهٍٍ إنى انمجهخ 01انزي ٌجهغ يذاِ 

 

ُجٓضد انًُبسح ثًصؼذ عشٌغ ٌزغغ إلصًُ ػشش شخصبً ًٌكُٓى انٕصٕل إنى لًزٓب فً غضٌٕ 

  .دلٍمخ ٔادذح

 

ذٌخ، فًٓ يجٓضح نزغزمجم ٔرؼزجش لبػخ انصالح انجضء األكضش إثٓبساً ثُٓذعزٓب انًؼًبسٌخ انزمهٍ

 .يزش يشثغ 01111يصٍم. ٔلذ ُشٍذد ػهى شكم يغزطٍم، ٔرجهغ يغبدزٓب  00111

 

 

 فٓ مضقط جامع انضهطان قابُس

 

ٌؼزجش جبيغ انغهطبٌ لبثٕط ٔادًذا يٍ أكجش انًغبجذ فً انؼبنى اإلعاليً، لبو ثزصًًٍّ 

دٌضاٌٍ انزي ٔلغ ػهٍّ اخزٍبس انذٌٕاٌ انًُٓذط انًؼًبسي يذًذ صبنخ يكٍّخ ثبالشزشان يغ كٌٕذ 

انًهكً يٍ ثٍٍ يئبد انًُٓذعٍٍ يٍ أَذبء انؼبنى ضًٍ يغبثمخ الخزٍبس أفضم رصًٍى 

 .ُْذعً

ب 0110ٔاَزٓذ ػبو  0880دأد األػًبل فٍّ ػبو  ًً . إنى جبَت ٔظٍفزّ انذٌٍُخ ٌؼّذ انجبيغ يؼه

ذبدٌخ ػششح ظًٓشا ٌٔزضًٍ يكزجخ عٍبدًٍب، ٌغًخ ثضٌبسرّ ٌٕيًٍب يٍ انضبيُخ صجبًدب دزى ان

  .ٔلبػخ يذبضشاد

ٌزًٍض رصًًٍّ ثبدزٕائّ ػهى يخزهف انفٌُٕ انًؼًبسٌخ ٔانجذاسٌبد، يضم فٍ انضنٍج انًغشثً 

 .ٔانجذاسٌبد انًغٕنٍخ إنى جبَت انًًشاد ٔانمجبة ٔانًُبساد ٔانذذائك انٕاعؼخ َٕٔافٍش انًبء

 فٓ انذاس انبٕضاء جامع انمهك دضه انثاوٓ

نٍكٌٕ صبًَ أكجش جبيغ فً انؼبنى، نزا ٌؼزجش رذفخ فٍُخ. ٌجهغ  0891ُشٍذ انجبيغ فٕق انًبء ػبو 

  .ايزبس، ُشٍذد ػهى انًُط األَذنغً، ٌغهّفٓب انشخبو 001اسرفبع يُبسرّ 

 

ٔانالفذ فً ْزِ انًُبسح أَٓب رجًغ ػشالخ انزمبنٍذ ٔانذذاصخ، ار ٌُجؼش يُٓب ضٕء أشؼخ انهٍضس 

  .كٍهٕيزشاً يّٕجٓب َذٕ انكؼجخ انششٌفخ، نٍششذ انًصهٍٍ إنى انمجهخ 01يذاِ انزي ٌجهغ 

 

ُجٓضد انًُبسح ثًصؼذ عشٌغ ٌزغغ إلصًُ ػشش شخصبً ًٌكُٓى انٕصٕل إنى لًزٓب فً غضٌٕ 

  .دلٍمخ ٔادذح

 

ٔرؼزجش لبػخ انصالح انجضء األكضش إثٓبساً ثُٓذعزٓب انًؼًبسٌخ انزمهٍذٌخ، فًٓ يجٓضح نزغزمجم 

 .يزش يشثغ 01111يصٍم. ٔلذ ُشٍذد ػهى شكم يغزطٍم، ٔرجهغ يغبدزٓب  00111

 

 

 



 

٣١٢٢© النسر العربي الدولية      

 فٓ مضقط جامع انضهطان قابُس

 

ٌؼزجش جبيغ انغهطبٌ لبثٕط ٔادًذا يٍ أكجش انًغبجذ فً انؼبنى اإلعاليً، لبو ثزصًًٍّ 

انذٌٕاٌ انًُٓذط انًؼًبسي يذًذ صبنخ يكٍّخ ثبالشزشان يغ كٌٕذ دٌضاٌٍ انزي ٔلغ ػهٍّ اخزٍبس 

انًهكً يٍ ثٍٍ يئبد انًُٓذعٍٍ يٍ أَذبء انؼبنى ضًٍ يغبثمخ الخزٍبس أفضم رصًٍى 

 .ُْذعً

ب 0110ٔاَزٓذ ػبو  0880ثذأد األػًبل فٍّ ػبو  ًً . إنى جبَت ٔظٍفزّ انذٌٍُخ ٌؼّذ انجبيغ يؼه

يكزجخ عٍبدًٍب، ٌغًخ ثضٌبسرّ ٌٕيًٍب يٍ انضبيُخ صجبًدب دزى انذبدٌخ ػششح ظًٓشا ٌٔزضًٍ 

  .ٔلبػخ يذبضشاد

ٌزًٍض رصًًٍّ ثبدزٕائّ ػهى يخزهف انفٌُٕ انًؼًبسٌخ ٔانجذاسٌبد، يضم فٍ انضنٍج انًغشثً 

 .ٔانجذاسٌبد انًغٕنٍخ إنى جبَت انًًشاد ٔانمجبة ٔانًُبساد ٔانذذائك انٕاعؼخ َٕٔافٍش انًبء

 


