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احلمد هلل ربِّ العاملني َالصالٔ َالصالم علٖ شِّّدنا حممد َآلٌ الطّبني الطايرِو .

فساد هيئة احلج والعمرة
منننو املاشصننناب اعصنننُبٕ علنننٖ الن ندئِو حل العنننرا يّ نننٕ احلن ن َالعمنننرٔ الن ن

مهن ن

لن ن

تأشّصنننًا عا عننناص اعا صنننٕ َفنننل العملّنننٕ الصّاشنننّٕ احلدِ نننٕ ل اعطنننٖ عا ين ن ا احلنننسب َ ا
يلّننٕ لننٌ

لّعننّم مننو مُار يننا َم اشننبًا ةننمو ا ننرٔ الوصننا ات ارٓ َاملننالْ َتصننلّ مَننو

مًنننا

علًّنننا تنننو تلبصنننُا بلبننناا الن ندِِّو نن ن با َزَرا ل نننُى ماشصنننٕ حسبّنننٕ َ ُمّنننٕ َنوعّنننٕ

اجلًنننالا َالصنننوًاا َاملرتس ننننٕ منننو احلننننسبّني َ ننننابًم بعّننندٔ ننننعئ الباعننند عننننو الطننناب النننندِ
َاأل ال ننننْ َالننننُس

لّمارشننننُا النن ندَّعع مننننام الوننننعو العرا ننننْ املص

ننننع

َِصنن ن وُا بننننٌ

َِصنننلبُا حهُ نننٌ لّمهلُينننا ولمنننا َعننندَانا عا األحنننساب َعُا لنننًم َ َٓ الهونننُ َالعال ننناب
َالعمننننالا الواشنننندِو َاملهلننننرفني َالسملننننانّني َالصاشننننٕ َامللّوننننّاب َالصماشننننرٔ  ...ةننن
ى ائّ ننٕ
لننأ َّ

ننارب ت نناعر بالرشننُم اولوننٕ َاملدفُعننٕ علننًّم َتبّنن َتونن ٓ بأربننا

احلجنننّ حل البهنننُ اننن

عهنننُاى الننندِِّو َاملننن يو َانننعقٔ احلننن َ

نننبل

يّ نننٕ حسبّنننٕ ظارِنننٕ واملنننٕ
اهلل لُمنننٕ

ننننلّع

يفننا لبّانًننا حل ينن ا املهننام ل نند عّعًننا علننٖ نُنًننا

عال نننٕ ئنننا بالن ندِِّو َانننعا رٍ ع بهننندار مصننناحلًم ال ن نِّّهٕ َلن ن ا

ِهبغنننْ علنننٖ اجلًننناب املصننناَلٕ َيّ نننٕ الهساينننٕ ع ا نانن ن
نننم َ ى

مننُا

ننناا املهننندِِّو

لللننن َالهرعنننٕ َال صنننجّع اةنننعٕ ل ننن ق منننو املساِنننداب َال العنننو َال سَِنننر َال
َالوننُايد علننٖ لننأ ننن قٔ عنندا بننا

عا

تعمنننع بعننناِق َمُا ن ن

فعنننال مصننناَلٕ َنسًِنننٕ ى

مس َعنننٕ َ ى ت ون ن

تأ ن ن يا حل

فصنننا َ عنننع ين ن ٍ ائّ نننٕ

ال ننالٕ املهلرفنننٕ َاختنننا اعنننراااب عسئننا لّنن م اشنن بدائا بعها نننر عاملننٕ عا لنننٕ م دِهنننٕ َمرتبطنننٕ
بنناحلُزٔ العلمّننٕ حل الهجنن
َى

األاننر

بعّنندٔ عننو اعا صننٕ َاألحننساب َاجلماعنناب ال ننا طٕ

تأ نن ن حل اع باريننننا حمصننننُبّٕ يننننا ا علننننٖ املنن ن يو ألىَّ يننننا ا َ شننننّا يم َمرتننننس ًم

شنننااَا للمن ن يو َالونننعو مهن ن عونننر شنننهني َعا ُِمهنننا ين ن ا َلن ن ا
ئنننم َ

حرمنننٕ ئنننم َ من ن يو

ِنننو ئنننم بنننع ِنننهًم ننننانقيم َمها نننبًم َ حنننسابًم َ حنننُ َ

العلْ العظّم.

نننُٔ ع بننناهلل

