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 663حمضس اجللسح زقن 

.  (2009َ ؤوزىثش 09 )1430 شىاي 19اجلّؼخ : التازيخ
.  صاحة اجلاللح امللك حمود السادس ًصسٍ اهلل: لسئاسحا

 دلُمخ اثزذاء ِٓ اٌغبػخ اٌشاثؼخ ومخظ دلبئك ثؼذ 12: التوقيد
.  اٌؼظش

افززبح جالٌخ ادلٍه زلّذ اٌغبدط ٔظشٖ ٌذوسح  : جدول األعوال
. 2009ؤوزىثش 

-------------- 

طجمب دلمزضُبد اٌفظً األسثؼني ِٓ اٌذعزىس، رشؤط طبدت 
اجلالٌخ ادلٍه زلّذ اٌغبدط ٔظشٖ اهلل، ِشفىلب ثظبدت اٌغّى ادلٍىٍ 

 . 2009األِري ِىالٌ سشُذ، افززبح دوسح ؤوزىثش 
دضش ؤشغبي ٘زٖ اجلٍغخ االفززبدُخ ادلشزشوخ ثني رلٍغٍ اٌربدلبْ، 
ؤػضبء دىىِخ طبدت اجلالٌخ َزمذِهُ اٌغُذ اٌىصَش األوي ػجبط 
اٌفبعٍ وِغزشبسو طبدت اجلالٌخ وػذد ِٓ عبٍِ اٌشخظُبد 

.  ادلذُٔخ واٌؼغىشَخ
 (رظفُمبد): ويف ِب ٍٍَ احملضش اٌىبًِ ٌىلبئغ ٘زٖ اجلٍغخ

: الشيخ املقسئ
. أعوذ تاهلل هي الشيطاى السجين

تسن اهلل السمحي السحين 
إوا عزضىا األماوة على السماوات واألرض والجبال فأبيه "

أن يحملىها وأشفقه مىها وحملها اإلوسان إوه كان ظلىما 
جهىال ليعذب الله المىافقيه والمىافقات والمشزكيه 

والمشزكات ويتىب الله على المؤمىيه والمؤمىات وكان 
. طذق اهلل اٌؼظُُ" الله غفىرا رحيما

: جاللح امللك حمود السادس ًصسٍ اهلل وأيدٍ
احلود هلل، والصالج والسالم على هوالًا زسول اهلل وآلَ 

. وصحثَ
السيداخ والسادج الربملاًيني احملتسهني، 

 بثش ِغٍغً أزخبيب ؤفضً بىل ،ٔزىىل افززبح ٘زٖ اٌغٕخ اٌزششَؼُخ
اجلّبػبد احملٍُخ وُ٘أد اٌغشف ادلهُٕخ وادلإجىسَٓ،  جتذَذ رلبٌظ

. وثٍث رلٍظ ادلغزشبسَٓ

وػًٍ ؤمهُزهب، فهزٖ االعزذمبلبد ٌُغذ بال شىطب يف ثٕبء 
ِظبػت ِغبسٖ، فةٕٔب ِبضىْ يف رؼهذٖ  دميمشاطٍ، وِهّب وبٔذ

ورمىميب دلب لذ َشىثٗ ِٓ  ثبٌزطىَش حتظُٕب دلىبعت ٘بِخ ال سجؼخ فُهب،
. واٌزؼجئخ اٌفؼبٌخ اخزالالد، ال ٘ىادح يف زلبسثزهب، ثبإلسادح احلبصِخ

 بىل ثمبفخ ساعخخ، ،٘ذفٕب اجلّبػٍ االسرمبء ثبٌؼًّ اٌذميمشاطٍ
الزٕبع ػُّك، ثذي اخزضاٌٗ يف ِغبطش شىٍُخ، ؤو  وِىالف ٔبثؼخ ِٓ

ِب ٘ى ؤُ٘ ثبٌٕغجخ ٌٍىطٓ  ِضاَذاد جبٔجُخ ػبثشح ورٌه ػًٍ دغبة
. وادلىاطٕني

بٔٗ جؼً ادلاعغبد ادلٕزخجخ، وػًٍ سؤعهب اٌربدلبْ، دظٕب دلب ٔشَذٖ 
دميمشاطُخ دمخ، وسافؼخ دلب ٔزىخبٖ ذلب ِٓ رُّٕخ شبٍِخ  ٌجالدٔب ِٓ

. ػزُذح وِىاطٕخ وشميخ، وودذح

وَٕذسج خطبثٕب يف ِشدٍخ ِزُّضح، ثةطالق ورغشَغ اٌؼذَذ ِٓ 
. ٌٍذىبِخ اجلُذح، واألوساػ اٌزّٕىَخ اذلُىٍُخ اإلطالدبد اجلى٘شَخ،

 ،وّب َإيت يف ظشفُخ دلُمخ، ِطجىػخ ثإصِخ ِبٌُخ والزظبدَخ ػبدلُخ
اخنشاطىُ اإلجيبيب، يف اجملهىد اٌىطين اجلّبػٍ دلىاجهخ  و٘زا ِب َمزضٍ

وجلؼٍهب دبفضا ػًٍ اإللذاَ ػًٍ اإلطالدبد  رذاػُبهتب اٌغٍجُخ،
. واٌزمىميبد اٌالصِخ

ويف خضُ ٘زا اٌغُبق اٌىطين واٌؼبدلٍ، ؤطجذذ اٌمضبَب 
وّب ، أشغبالد ادلىاطٕني وادلاعغبدس، رزظذااللزظبدَخ واالجزّبػُخ

رؼذ زلىس اٌغُبعبد اٌؼّىُِخ، وجى٘ش ادلّبسعخ احلضثُخ اجلبدح، 
و٘ى ِب َزطٍت دتىني ثالدٔب، ِٓ ُ٘أد  .اٌربدلبين اٌجٕبء واٌؼًّ

ادلشبسوخ اٌيت جؼٍذ ادلغشة   رؼضَضا ٌذميمشاطُخ،ٌٍذىبِخ اٌزّٕىَخ
. اٌؼبَ منىرجب الخنشاط اٌمىي احلُخ ٌألِخ يف رذثري اٌشإْ

وذلزٖ اٌغبَخ، ٔاوذ اٌضشوسح ادلٍذخ، الػزّبد اإلطبس اٌمبٔىين 
ويف ٘زا اٌظذد، َزؼني احلشص  .واالجزّبػٍ ٌٍّجٍظ االلزظبدٌ

واٌزىبًِ ثني  ػًٍ بلبِخ ٘زا اجملٍظ ورفؼٍُٗ، يف ٔطبق ِٓ اٌزٕبعك
٘ذفٕب أجثبق منىرج ِغشيب جملٍظ الزظبدٌ  .سلزٍف ادلاعغبد اٌىطُٕخ
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ُ٘إح دعزىسَخ ٌٍخربح   َشىً جبىدح آسائٗ االعزشبسَخ،،واجزّبػٍ
. واٌذساَخ، ثشإْ اٌمضبَب اٌزّٕىَخ اٌىربي ٌألِخ

وِٓ ٕ٘ب، فةْ فؼبٌُزٗ وِظذالُزٗ رظً سُٕ٘خ ثزشىٍُخ ِؼمٍٕخ، 
. وفبػٍني، ِشهىد ذلُ ثبٌىفبءح يف اجملبالد اٌزّٕىَخ رزىىْ ِٓ خرباء

وّب ؤْ رؼذدَخ رشوُجزٗ، رمزضٍ دتثٍُٗ ٌٍمىي احلُخ وادلٕزجخ، ِٓ 
فضال ػٓ ، الزظبدَخ وِهُٕخ، وفؼبٌُبد مجؼىَخ ِاٍ٘خ-ُ٘أد عىعُى

. ػضىَزٗ يف احلضىس ادلٕبعت ٌٍّشؤح

وجتغُذا إلسادرٕب يف بششان وبفخ اٌىفبءاد ادلغشثُخ ؤَّٕب وبٔذ يف 
فةٔٗ َزؼني ؤْ َٕفزخ ػًٍ اٌطبلبد اٌىطُٕخ داخً اٌىطٓ  ٘زا اجملٍظ،

. وخبسجٗ

ِؼشش اٌربدلبُٔني احملزشِني، 
بٕٔب ٕٔزظش ِٓ ٘زا اجملٍظ ؤْ َشىً ُ٘إح َمظخ، ولىح الزشادُخ، يف 

اٌزىجهبد واٌغُبعبد اٌؼّىُِخ، االلزظبدَخ  وً ِب خيض
وّب ٔشَذٖ بطبسا ِاعغُب  .ادلغزذاِخ واالجزّبػُخ وادلشرجطخ ثبٌزُّٕخ

إلٔضبج اٌزؼبلذاد  ٌٍزفىري ادلؼّك واحلىاس اٌجٕبء، ثني سلزٍف ِىىٔبرٗ،
. االجزّبػُخ اٌىربي

ؤِب احلىاس االجزّبػٍ اٌالصَ ٌزغىَخ ٔضاػبد اٌشغً ادلطٍجُخ، فٍٗ 
دُث َظً شإٔب َزؼني ػًٍ األطشاف ادلؼُٕخ ، فضبءارٗ اخلبطخ

ادلغاوٌُخ واٌغريح ػًٍ ادلظٍذخ  واٌغٍطبد ادلخزظخ، ِؼبجلزٗ ثشوح
. اٌىطُٕخ اٌؼٍُب

وػًٍ األِذ ادلٕظىس، جيذس ثبجملٍظ ؤْ َضغ يف طذاسح ػٍّٗ، ثٍىسح 
ِٓ بػذاد ُِثبق اجزّبػٍ جذَذ ووزا بثذاء اٌشؤٌ يف  ِب دػىٔب بٌُٗ،

اٌزّٕىَخ واٌغُبعبد اٌمطبػُخ، ورؼُّك  رٕبعك ورفبػً ادلخططبد
. ثؼذ٘ب اجلهىٌ

وّب ٔىجٗ احلىىِخ الختبر رذاثري ادلالءِخ، اٌىفٍُخ ثضّبْ ػذَ 
اخزظبطبد اجملٍظ ِغ طالدُبد اذلُأد اٌؼبٍِخ  رذاخً ؤو رضبسة

. يف ٔفظ اجملبي

ووّب رؼٍّىْ، فةْ اجملٍظ االلزظبدٌ واالجزّبػٍ ُ٘إح اعزشبسَخ 
ٌزا، فةْ دشطٕب ػًٍ اٌشفغ ِٓ فؼبٌُخ  .واٌزششَؼٍ ٌٍجهبصَٓ اٌزٕفُزٌ

اخلظىص، بغٕبء األداء  ػٍّهّب، جيؼٍٕب ٔزىخً ِٓ اجملٍظ اجلذَذ ػًٍ
. خبربرٗ وِشىسرٗ اٌربدلبين واحلىىٍِ

و٘زا ِب .  رؼضَض ِىبٔخ اٌربدلبْ وِظذالُزٗ،ورظً غبَزٕب ادلثًٍ
ؤلىي ثبٌمضبَب اٌزّٕىَخ اٌىربي ٌٍىطٓ  َمزضٍ ِٕىُ اسرجبطب

. وادلىاطٕني

وبٕٔب ثزفؼًُ ٘زا اجملٍظ اجلذَذ، ٔضغ ٌجٕخ ؤخشي ػًٍ دسة دػُ 
اٌيت ٔشَذ٘ب دػبِخ ؤعبعُخ ٌزشعُخ ادلىاطٕخ اٌىشميخ  احلىبِخ اٌزّٕىَخ،

وّب ٔزىخً ِٕهب رىطُذ اٌزضبِٓ اٌىطين واٌؼذاٌخ  .واٌفبػٍخ
ورٌه ثزؼُّك ، رمىمي ِٕظىِخ اٌزؼٍُُ االجزّبػُخ، وػّبد٘ب ِىاطٍخ

 اٌىػٍ ثإمهُخ اٌزمذَ اٌزٌ مت بدشاصٖ، وجغبِخ اٌطشَك اٌطىًَ اٌيت
رمزضٍ جهىدا دئوثخ، وبميبٔب لىَب ثبٌذوس احلبعُ ٌٍّذسعخ اٌىطُٕخ، 

واٌزشثُخ ػًٍ ادلىاطٕخ اٌظبحلخ، وِٕجُ اٌزُّٕخ  لىاَ رىبفا اٌفشص،
. اٌجششَخ

ومبىاصاح رٌه، عٕىاطً رؼضَض ِب دممٕبٖ ِٓ ِىبعت ٘بِخ يف رلبي 
والعُّب  هبب اٌيت ِب فزئٕب ٔؼًّ ػًٍ االسرمبء احلىبِخ ادلاعغُخ،

. ادلزمذِخ، واٌالدتشوض اٌىاعغ ثبإلطالح اجلى٘شٌ ٌٍمضبء، وثبجلهىَخ
. ادلٕشىد  ٌإلطالح ادلاعغٍ اٌؼُّكاألعبعُخورٍىُ ٍ٘ ادلمىِبد 

بْ ِغشثب جذَذا َٕجثك ِٓ ٘زٖ اٌذَٕبُِخ اإلطالدُخ ادلمذاِخ، اٌيت 
. ؤشػب٘ب، ثبدلزبثؼخ واٌزمىمي واالعزىّبي ؤطٍمٕب٘ب

وثشوح اٌغريح ػًٍ دشِخ اٌربدلبْ، ٔاوذ ٌىُ ؤْ ِظذالُخ ػٍّىُ، 
اٌمىٌ يف بجنبح ِب ٔمىدٖ ِٓ بطالدبد ؤعبعُخ،  سُٕ٘خ ثبخنشاطىُ

. اٌظذشاء واٌزذشن اٌفؼبي ٌٍذفبع ػٓ ِغشثُخ

و٘زا ِب َمزضٍ ِٕىُ أزهبج ادلجبدساد ادلثّشح، وإٌمبػ اجلبد، 
وعزجذوْ خذمي ادلغشة األوي، يف . وادلشالجخ اٌجٕبءح واٌزششَغ ادلزمذَ،

ِغشة اٌىدذح واٌزمذَ واالعزمشاس  طٍُؼخ اٌؼبٍِني ػًٍ رشعُخ ثٕبء
. (رظفُمبد).واٌغُبدح اٌىبٍِخ واٌىشاِخ ادلىفىسح

صدق ". زب اجعل ُرا الثلد آهٌا، وازشق أُلَ هي الثوساخ"
. اهلل العظين

 (رظفُمبد).واٌغالَ ػٍُىُ وسمحخ اهلل رؼبىل وثشوبرٗ
 


