الرايض – اململكة العربية السعودية
األربعاء  7352-30-51الساعة  55:31ص
خادم احلرمني يستقبل عدداً من الشخصيات اإلسالمية يف الياابن

طوكيو  -واس
استتل خا متتادني ال ترني الك ترين امللتتل ستتلماس ب ت عخ ت الع ي ستتعود  -حنظ ت
ابلعاصمة الياابنية طوكيو اليوني ،ع داً ني الكخصيات اإلسالنيية يف الياابس.
وت أل ى مادني الرني الكرين امللل سلماس ب عخ الع ي
كلمة فيما يلي نصها :
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
:

الم هلل رب العامل  ،والصالة والسالني على رسو
أيها اإلموة
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سعود  -حنظ

 يف ني تتر متانيل ت -مال االستل خا

مس هذا الل اء املخارك نيعكم سخ ل اءات مماثلة ونيلواصلة علتى نيت ع ع تود نيت الت ني  ،ف ت بعت امللتل
عخت الع ي  -رمحت  -تختتا نتتان عانيتاً ممت الً لت لليتتاابس ليكتتارك املستتلم هتتتا فتترحلهم ابفللتتا نيست
طوكيو عاني 5301ني  ،ونيازالت هذه الل اءات الطيخة املخاركة تل د.
أيها األموة
عليتا اللعريف بتهج اإلسالني ال اعي م ى اللساني واالعل ا  ،وحماربة اللطرف واإلرهاب يف مجيع أشكال ،
وأس ن رك أس اللح ايت اليت يواجهها العامل اإلسالنيي تلطلب ني ي اً ني اللضاني ب املسلم .
واململكتتة التتيت شتترفها حل نيتتة الترني الكترين ت ت ني نيتتا يف وستتعها ص نيتتة اإلستتالني وهتتي حريصتتة علتتى
كافة ِ
اللواصا نيع املسلم يف ِ
أحناء املعمورة.
مس الت ي اإلستتالنيي ديت الختتة والستتالني ا تسني كرانيتتة اإلنستتاس وان ت ح وتت  ،وأنتتلم مت مم ل ت ل ستتالني
واملسلم يف هذا الخل ِ الص يق.
وفق

اجلميع ملا اخ ويرضاه  ..والسالني عليكم ورمحة

وبركات .

كمتتا أل تتى منيتتاني ومطيتتب املعه ت العتترا اإلستتالنيي يف طوكيتتو والعضتتو يف مجعيتتة نيستتلمي اليتتاابس الكتتي
ستتعي ستتاتو كلمتتة ت ت ني فيهتتا متتال الكتتكر والل ت ير للمملكتتة العربيتتة الستتعودية ب يتتادة متتادني ال ترني
الكرين امللل سلماس ب عخ الع ي سعود  -حنظ  -على نيا ت وني ب ني جهود عظيمتة ص نيتة
الرني الكرين وم نية ال اج واملعلمري وال وار ،ونيا ت ني ني دعم ل سالني واملسلم يف العامل كل ،
نيتوها أبس اللاري يكه ب ورها الكخ يف دعم اإلسالني واملسلم .
وأكت أس اجلميتع نيتع التتهج الكتيم صتادني الترني الكترين  -حنظت

ت يف اتختاهن تج اإلستالني الت اعي

م ى اللساني واالعل ا وحماربة اللطرف واإلرهاب والسعي م ى حت يتق األنيت والستالني يف العتاني كلت  ،ستا ال
ستخحان وتعتتا ى أس يوفتتق متادني الترني الكترين يف جهتوده وزايرتت ملتتا فيت م نيتتة اإلستتالني واملستتلم
واإلنسانية مجعاء.
بع ذلل تكرف اجلميع ابلسالني على مادني الرني الكرين  -حنظ
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ت.

حضتتر االستتل خا  ،صتتاحب الستتمو األني ت مال ت ب ت فه ت ب ت مال ت  ،وصتتاحب الستتمو امللكتتي األني ت
نيتصتور بت ستتعود بت عخت الع ي  ،وصتتاحب الستتمو امللكتتي األنيت ل بت فهت بت عخت الع ي  ،وصتتاحب
الستمو امللكتتي األنيت ستتعود بت فهت بت عخت الع ي  ،وصتتاحب الستتمو امللكتتي األنيت طتتال بت ستتعود بت
عخ الع ي  ،وصاحب السمو امللكي األني مال ب بت ر ب عخ الع ي نيسلكار متادني الترني الكترين ،
وصاحب السمو امللكي األني سطاني ب سعود ب عخت الع ي  ،وصتاحب الستمو امللكتي األنيت فيصتا بت
مال ب سلطاس ب عخ الع ي املسلكتار يف الت يواس امللكتي  ،وصتاحب الستمو امللكتي األنيت نيتصتور بت
ني رس ب عخ الع ي نيسلكار مادني الرني الكترين  ،وصتاحب الستمو امللكتي األنيت ل بت عخت الرمح
ب عخ الع ي املسلكار يف ال يواس امللكي ،وصتاحب الستمو امللكتي األنيت عخت الع ي بت ستعود بت يتف
ب عخت الع ي نيسلكتار تو وزيتر ال امليتة ،وصتاحب الستمو امللكتي األنيت أمحت بت فهت بت ستلماس بت
عخ الع ي  ،وصاحب السمو امللكي األني عخ ب بت ر ب عخت الع ي  ،وصتاحب الستمو امللكتي األنيت
س تتعود بت ت س تتلماس بت ت عخت ت الع ي  ،وص تتاحب الس تتمو امللك تتي األنيت ت ي تتف بت ت س تتلماس بت ت عخت ت الع ي ،
وأصحاب املعايل الوزراء أعضاء الوف الر ي.
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الرايض – اململكة العربية السعودية
اصميس  52مجادع اآلمرة  5301هت  51 -نيارس 7352ني
إمام وخطيب املعهد اإلسالمي يف طوكيو ينوه جبهود اململكة يف دعم اإلسالم واملسلمني
خادم احلرمني لشخصيات إسالمية ايابنية :علينا التعريف بنهج اإلسالم وحماربة التطرف

مادني الرني يصاف ع داً ني الكخصيات اإلسالنيية يف الياابس
طوكيو  -واس
اس تتل خا م تتادني الت ترني الكت ترين املل تتل س تتلماس بت ت عخت ت الع ي س تتعود -حنظت ت
ابلعاصمة الياابنية طوكيو أنيس ،ع داً ني الكخصيات اإلسالنيية يف الياابس.
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 -يف ني تتر متانيلت ت

وت أل ى مادني الترني الكترين امللتل ستلماس بت عخت الع ي
كلمة فيما يلي نصها:

ستعود -حنظت

 -متال االستل خا

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
:

الم هلل رب العامل  ،والصالة والسالني على رسو
أيها اإلموة

مس هذا الل اء املخارك نيعكتم ستخ ل تاءات مماثلتة ونيلواصتلة علتى نيت ع ع تود نيت الت ني  ،ف ت بعت امللتل
عخ ت الع ي -رمح ت  -تختتا نتتان عاني تاً مم ت الً ل ت لليتتاابس ليكتتارك املستتلم هتتتا فتترحلهم ابفللتتا نيس ت
طوكيو عاني  ،5301ونيازالت هذه الل اءات الطيخة املخاركة تل د.
أيها اإلموة
عليتا اللعريف بتهج اإلسالني ال اعي م ى اللساني واالعل ا  ،وحماربة اللطرف واإلرهاب يف مجيع أشكال ،
وأس ن رك أس اللح ايت اليت يواجهها العامل اإلسالنيي تلطلب ني ي اً ني اللضاني ب املسلم .
واململكتتة التتيت شتترفها حل نيتتة الترني الكترين ت ت ني نيتتا يف وستتعها ص نيتتة اإلستتالني وهتتي حريصتتة علتتى
كافة ِ
اللواصا نيع املسلم يف ِ
أحناء املعمورة.
مس الت ي اإلستتالنيي ديت الختتة والستتالني ا تسني كرانيتتة اإلنستتاس وان ت ح وتت  ،وأنتتلم مت مم ل ت ل ستتالني
واملسلم يف هذا الخل ِ الص يق.
وفق

اجلميع ملا اخ ويرضاه ..والسالني عليكم ورمحة

وبركات .

كمتتا أل تتى منيتتاني ومطيتتب املعه ت العتترا اإلستتالنيي يف طوكيتتو والعضتتو يف مجعيتتة نيستتلمي اليتتاابس الكتتي
ستتعي ستتاتو كلمتتة ت ت ني فيهتتا متتال الكتتكر والل ت ير للمملكتتة العربيتتة الستتعودية ب يتتادة متتادني ال ترني
الكرين امللل سلماس ب عخت الع ي ستعود -حنظت  -علتى نيتا ت توني بت نيت جهتود عظيمتة ص نيتة
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الرني الكرين وم نية ال اج واملعلمري وال وار ،ونيا ت ني ني دعم ل سالني واملسلم يف العامل كل ،
نيتوهاً أبس اللاري يكه ب ورها الكخ يف دعم اإلسالني واملسلم .
وأكت أس اجلميتتع نيتتع التتتهج الكتتيم صتتادني الترني الكترين -حنظت  -يف اتختتاهن تتج اإلستتالني الت اعي
م ى اللساني واالعل ا وحماربة اللطرف واإلرهاب والسعي م ى حت يتق األنيت والستالني يف العتاني كلت  ،ستا الً
ستخحان وتعتتا ى أس يوفتتق متادني الترني الكترين يف جهتوده وزايرتت ملتتا فيت م نيتتة اإلستتالني واملستتلم
واإلنسانية مجعاء.
بع ذلل تكرف اجلميع ابلسالني على مادني الرني الكرين -حنظ

.-

حضر االسل خا صاحب السمو األني مال ب فه بت مالت  ،وصتاحب الستمو امللكتي األنيت نيتصتور
ب ت ستتعود ب ت عخ ت الع ي  ،وصتتاحب الستتمو امللكتتي األني ت ل ب ت فه ت ب ت عخ ت الع ي  ،وصتتاحب الستتمو
امللكي األني سعود ب فه ب عخ الع ي  ،وصاحب السمو امللكي األني طال ب سعود ب عخ الع ي ،
وصاحب السمو امللكي األني مال ب بتت ر بت عخت الع ي نيسلكتار متادني الترني الكترين  ،وصتاحب
السمو امللكي األني سطاني ب سعود بت عخت الع ي  ،وصتاحب الستمو امللكتي األنيت فيصتا بت مالت بت
سلطاس ب عخ الع ي املسلكار يف الت يواس امللكتي  ،وصتاحب الستمو امللكتي األنيت نيتصتور بت ني ترس بت
عخت ت الع ي نيسلك تتار م تتادني الت ترني الكت ترين  ،وص تتاحب الس تتمو امللك تتي األنيت ت ل بت ت عخت ت الرمح بت ت
عخ الع ي املسلكار يف ال يواس امللكي ،وصاحب الستمو امللكتي األنيت عخت الع ي بت ستعود بت يتف بت
عخ ت الع ي نيسلكتتار تتو وزيتتر ال امليتتة ،وصتتاحب الستتمو امللكتتي األني ت أمح ت ب ت فه ت ب ت ستتلماس ب ت
عخ الع ي  ،وصاحب السمو امللكي األني عخ ب بت ر ب عخت الع ي  ،وصتاحب الستمو امللكتي األنيت
س تتعود بت ت س تتلماس بت ت عخت ت الع ي  ،وص تتاحب الس تتمو امللك تتي األنيت ت ي تتف بت ت س تتلماس بت ت عخت ت الع ي ،
وأصحاب املعايل الوزراء أعضاء الوف الر ي.
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جانب ني االسل خا
____________________________________________________
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الرايض – اململكة العربية السعودية
اصميس  52مجادع اآلمرة  5301هت  51 -نيارس 7352ني
خادم احلرمني للطالب السعوديني :أنتم سفراء لبلدكم حىت تظهروا الوجه الطيب
امللك يطمئن على مبتعثي الياابن ..ويلحق الدارسني على حساهبم ابلبعثة

مادني الرني دعا املخلع

للم يا بل هم أفضا مت يا

طوكيو  -واس
حرصاً ني ني اني مادني الرني الكرين امللل سلماس بت عخت الع ي ستعود -حنظت  -علتى تلمتس
احلياجات املواطت واملواطتات ،واالهلماني ب ضاايهم ،ف أنير إبلتا الطلختة والطالختات ال ارست حاليتاً
عل تتى حست تتايفم اص تتاص يف اليت تتاابس ابلخع تتة اللعليميت تتة ض تتم ب تتر نيج م تتادني ال ت ترني الك تترين لالبلعت تتا
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اصتتارجي ،ممت ب ت أوا ال راستتة األكادميتتة يف جانيعتتات نيوصتتى يفتتا ،ويف عصصتتات االبلعتتا املعلم ت ة ،أو
مم أ ى الساعات املطلوبة يف اللخصصات األمرع.
واستتل خا متتادني الترني الكترين -حنظت
الطلخة السعودي املخلع يف الياابس.

 -يف ني تتر متانيلت ابلعاصتتمة الياابنيتتة طوكيتتو أنيتتس ،ختتة نيت

وت اطمأس مادني الرني الكرين امللل سلماس ب عخ الع ي سعود -حنظ  -مال االستل خا
علتتى الطلختتة وأوضتتاعهم نيلمتي تاً يتتم اللوفيتتق يف حتصتتيلهم العلمتتي ليعتتودوا نيلستتلح ابلعلتتم ص نيتتة وطتتتهم
وشعخهم إبذس .
وتتتا " :أنتتلم مت لتتوس بلت كم هتتتا ..والمت هلل أس أبتتتاء بلت م لو تتا أفضتتا مت يتتا ،وهتتذا نيتتا يستتر وواجتتب
ع وجا أس يوف تا ص نية الرني  ،وأنلم مس شتاء
عليتا ،بالدكم تخلة املسلم بالد الرني  ،نسأ
سنراء لخل كم يف هذه الخالد ،حىت تظهروس الوج الطيب لخل كم وشعخكم ..وشكرا".
كمتتا أل يتتت كلمتتة الطلختتة أل اهتتا نيابتتة عتتتهم ر تتيس دي الطتتالب الستتعودي يف اليتتاابس حمتتي ب ت شتتاكر
الكهري أعرب فيها ع سرور اجلميع واعل ازهم بل اء مادني الرني الكترين  ،وشتكرهم اجل يتا لت -أيت ه
 علتتى رعايتتة العلتتم والعتايتتة بستتنراء املعرفتتة نيخلع تتي اململكتتة يف أحنتتاء العتتامل ويف اليتتاابس مصوصتاً ،وأكتالكتتهري حتترص الطلختتة علتتى بتتذ تصتتارع اجله ت يف حت يتتق ر يتتة اململكتتة  7303التتيت حتمتتا تطلعتتات
اجلميع و نيايم لغ نيكر ني دهر حتت تيادة مادني الرني الكرين -حنظ .-
مث تكرف الطلخة ابلسالني على مادني الرني الكرين -أي ه .-
حضر االسل خا  ،صاحب السمو األني مال ب فه ب مال  ،وصاحب السمو امللكي األنيت نيتصتور
ب ت ستتعود ب ت عخ ت الع ي  ،وصتتاحب الستتمو امللكتتي األني ت ل ب ت فه ت ب ت عخ ت الع ي  ،وصتتاحب الستتمو
امللكي األني سعود ب فه ب عخ الع ي  ،وصاحب السمو امللكي األني طال ب سعود ب عخ الع ي ،
وصاحب السمو امللكي األني مال ب بتت ر بت عخت الع ي نيسلكتار متادني الترني الكترين  ،وصتاحب
السمو امللكي األني سطاني ب سعود بت عخت الع ي  ،وصتاحب الستمو امللكتي األنيت فيصتا بت مالت بت
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ستلطاس بت عخت الع ي املسلكتتار يف الت يواس امللكتتي ،وصتاحب الستتمو امللكتي األنيت نيتصتور بت ني ترس بت
عخت ت الع ي نيسلك تتار م تتادني الت ترني الكت ترين  ،وص تتاحب الس تتمو امللك تتي األنيت ت ل بت ت عخت ت الرمح بت ت
عخ الع ي املسلكار يف ال يواس امللكي ،وصاحب الستمو امللكتي األنيت عخت الع ي بت ستعود بت يتف بت
عخ ت الع ي نيسلكتتار تتو وزيتتر ال امليتتة ،وصتتاحب الستتمو امللكتتي األني ت أمح ت ب ت فه ت ب ت ستتلماس ب ت
عخ الع ي  ،وصاحب السمو امللكي األني عخ ب بت ر ب عخت الع ي  ،وصتاحب الستمو امللكتي األنيت
س تتعود بت ت س تتلماس بت ت عخت ت الع ي  ،وص تتاحب الس تتمو امللك تتي األنيت ت ي تتف بت ت س تتلماس بت ت عخت ت الع ي ،
وأصحاب املعايل الوزراء أعضاء الوف الر ي.
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امللل سلماس مال اسل خا

خة ني الطلخة السعودي

الطلخة يلكرفوس ابلسالني على مادني الرني

جانب ني االسل خا (واس)
13

14

