العلماء الجزائزيون في الخارج يتمىون لكل الجزائزييه رمضان مبارك لكم ولعائلتكم ويذعون
هللا أن يزفع هذا الوباء مه بالدوا وأرضىا أميه.
أحذ العلماء الجزائزييه المشزقيه يزسل إليكم هذي الزسالة
ويابة عه جميع العلماء الجزائزييه بالخارج:
األصذلبء ٚاٌضِالء األػضاء ،
سِعبْ جبء فِ ٟشدٍت ػص١بت ِٓ ٘زا اٌٛببء اٌز ٞال ٠ضاي ٠ذٌ ،َٛىٓ ػالِبث اٌفشس بذاث حظٙشٚ ،ػٛدة
اٌذ١بة اٌؼبد٠ت ٔٛػب ِب اٌ ٝغب١ؼخٙبِ ،غ اٌذزس  ٚاٌخببع خطٛاث ِٛصٔٚت إللفبي اٌغطبء ػٍ٘ ٟزا اٌّشض
اٌخب١ذ .عٛف ٔخغٍب ػٍ٘ ٝزا اٌّشض اٌؼذٚأ ٟاٌغبِط إرا ٚاصٍٕب احببع ٔصبئخ األخصبئ .ٓ١اعخّؼ ٛاٌٟ
اغبئوُ ٚو ٛٔٛدىٚ ٓ١ّ١شبوش.ٓ٠
بّٕ١ب ٔٛاصً جّ١ؼًب اٌىفبح اٌشبق ظذ ٚ COVID-19آربسٖ اإلظبف١ت ٠ ،جب أْ ٔخٛلف ٌذظت ٌٕىْٛ
شبوش ٓ٠ألْ ػبئالحٕب حخّخغ بصذت ج١ذة ألْ أعشٔب اٌّّخذة ٚأصذلبئٕب ِٚجخّؼبحٕب حخّخغ أ٠عًب ببٌصذت
ٚاألِبْ٠ .جب أْ ٔٛجٗ اِخٕبٕٔب إٌ ٝأٌٚئه اٌّٛجٛد ٓ٠ف ٟاٌخػ األِبِ٘ ، ٟؤالء األبطبي ٚاٌّخخصص ٓ١فٟ
اٌشػب٠ت اٌصذ١ت اٌٍّخضِ ٓ١ببزي لصبس ٜجٙذُ٘ ٌ١ظ فمػ ٌّؼبٌجخٕب ٌٚىٓ إلبمبئٕب ل١ذ اٌفذص ف٘ ٟزا اٌذجش
اٌصذٕ٘ ,ٟبن اٌىز١ش ِٓ األبطبي اٌزٚ ٓ٠ظؼٛا وً جٛٙدُ٘ ف ٟإ٠جبد دٍٛي لص١شة اٌّذ ٜوبٔج اٚغٍ٠ٛت,
ٔؼًّ ِؼب ٌعّبْ ػٛدة ٔٛع ِٓ اٌذ١بة اٌطب١ؼ١ت.
ف٘ ٟزا اٌٛلج اٌؼص١ب ٔ ،ذخبس إٌ ٝاٌصالة ٚاإلٌٙبَ ٌشفغ ِؼٕ٠ٛبحٕب ٚحم٠ٛت جّبػخٕب .وبٔج األصِت فشصت
ٌٍجّ١غ ٌٍعغػ ػٍ ٝصس اإل٠مبف اٌّؤلج ِٚؼشفت ِذ ٜأّ٘١ت اٌذ١بة ٚاٌذب اٌزٔ ٞؼخض بٗ ٌؼبئٍخٕب أوبش ِٓ أٞ
ٚلج ِعٔ .ٝذٓ ٔخؼٍُ أْ إّ٠بٕٔب ٘ ٛلٛحٕب ٌغشظٕب ف ٟاٌذ١بةٌ .مذ جّغ اٌذجش اٌصذ ٟاٌؼبئالث ِؼًب ٛٔ ٚع
ِٓ اٌشٚابػ اٌّفمٛدة اٌخ ٟأػطخٕب اٌفشصت إلػبدة االحصبي بطش٠مت ٌُ ٔىٓ لبدس ٓ٠ػٍ ٝاٌم١بَ بٙب ِٓ لبً.
٠جب ػٍ ٝوً ٚادذ ِٕب أْ ٍ٠ؼب دٚسًا ف ٟاٌخٛاصً ِغ أصذلبئٕب ٚألبسبٕب ف ٟاٌّجخّغ ّ٠ٚذ ٠ذٖ  ،فئْ ٘زٖ
ً
أِ١بال ٚعخغبُ٘ ف ٟعالِت ٚصذت اٌّذخبج٠ .ٓ١جب ػٍٕ١ب أ٠عًب أْ ٔٛاصً اٌخى١ف ٚاٌخطٛس
اٌببدسة عخغبفش
ٚإ٠جبد غشق إلدذاد فشق د١ذ حخغ١ش ادخ١بجبث اٌظشٚف اٌذبٌ١ت.
سِعبْ ٘ ٛاٌخّشْ ػٍ ٝحم٠ٛت اإلّ٠بْ ٠ٚجب أْ ٔغخششذ بئّ٠بٕٔب اٌم ٞٛبأْ ِب ٔم َٛبٗ اٌ َٛ١ع١مبط بٕجبدٕب
غذًا.
أسجٛوُ ابم ٛإِٓ ، ٓ١أسجٛوُ دبفظ ٛػٍ ٝصذخىُ  ،ابم ٛف ٟإٌّضي لذس اٌّغخطبع ف ٟشٙش سِعبْ
اٌّببسن ,وٍٕب ف٘ ٟزا ِؼب ٚعٕؼًّ ػٍٔ ٝجبح اٌذجشا ٌصذٚ ,ٟعٛف ٕ٠خ ٟٙػٕذِب ٠مبي ٌٕب أٔٗ ِٓ آِ٢
حذ١ت بؼعٕب اٌبؼط ِشة أخش .ٜع١ى٘ ْٛزا ٘٘ ٛذفٕب ٌالدخفبي ببٌؼ١ذ إْ شبء هللا .أٔج أفعً صذ٠ك ٌذ٠ه فٟ
٘زا اٌٛلج اٌؼص١ب.
أحٌّٕ ٝىُ سِعبْ وشِ ُ٠ببسن ٌىُ ٌٚؼبئٍخىُ.
ِغ أغ١ب اٌخذ١بث
فش٠ذ
االعخبر فش٠ذ ػّ١شٚػ

أعخبر ِٚذ٠ش بذٛد اٌؼظبَ
جبِؼت إٌ - ٕٞٛ١ش١ىبغٛ
ِغخشف ٝوببس اٌؼٍّبء اٌمذاِٝ
ِغخشف ، Stroger ٝش١ىبغٛ
ِذ٠ش ِخخبش اٌّ١ىبٔ١ىب اٌذ٠ٛ١ت
ِؼٙذ جشادت اٌؼظبَ ٚاٌؼّٛد اٌفمشٞ
أٔظّت جبِؼت ٔٛسرشٛس

