
 
 

 

 قال تعالى في ُمحكم تنزيله:  

َن اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبش   َن اْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مِ  اِبِرينَ ِر ِـ َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِ  الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهم   الصَّ
ِ َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجعــــمُِّص  ِهْم َوَرحْ ـــُأوَلِئَك َعَلْيِهْم صَ   ونَ ـــيَبٌة َقاُلوْا ِإنَّا لِلِ  بِ     ُدونَ ــــَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهتَ ـــَلَواٌت مِ ن رَّ

 صدق هللا العظيم                                                                                          
 

ودان بأوتاوا      ليمان أبو صالحن سُ سيحُ زِن واألسى فقيد البالد، بروفيسور بمزيٍد من الحُ تنعي سفارة جمهورية السُّ
        ينصباح يوم االثن هللا إلى جوارهِ  خ واألعصاب ووزير الخارجية األسبق، الذي اختارهُ استشاري جراحة المُ 

عمال األ عامرة بجالئلِ  بعد حياةٍ  ،م0203ديسمبر  السادس منوافق المُ  ،هـ3441ُمادىُاألولُجُ  من الثاني
 .فاٍن وإخالصبكِل ت ،والمهام التي اضطلع بها التي عِمل بها ى المواقعالوطن في شت   واالنجازات قضاها في خدمةِ 

        الجم  بالتواضعِ  زنعي فيه إنسانًا نبياًل تمي  نُ  مافإن   ليمان أبو صالحسين سُ حُ بروفيسور العالم الجليل  نعيوإذ نُ    
 ،ل دولةكًا، ورجُ حن  صه العلمي الدقيق، واداريًا مُ تخصُّ  بار في مجالِ غُ  هُ ل اسيًا بارعًا ال ُيشقُ لق، ونط  الخُ  ودماثةِ 

  ع.رفي رازٍ بلوماسيًا من طِ ودِ 
 

ودانيكان الراحل الُمقيم      .سامحثااًل في الوسطية ومنهجًا في الت، وكان وطنيًا ُمخلصًا ومِ رمزًا في الُمجتمع السُّ
 هبرحيلو  .دوليةالمحلية وال من المنابرِ  شملت جميع مناحي الحياة في العديدِ  وثقافية وِعلمية وكان له اسهامات فكرية

العقل  ةِ ـرجاحو  دِ ـوالُرش بالحكمةِ  ازُ ـيمتبارزًا ، وتفقد بالدنا زعيمًا عظيم جيلٍ ل الُمشرقة صفحاتالتنطوي إحدى 
 وِسعة اأُلفق السياسي. 

 

وداني،  لشعبِ لو الكريمة  تهِ سر أفراد أُ  جميعِ واساة إلى العزاء وصادق المُ  م بخالصِ نتقد  إذ و               بتهل إلى نالسُّ
   ، ومغفرتهِ  رحمتهِ  واسعِ ب هدوأن يتغم   ،بواًل حسناً قُ  ليمان أبو صالحسين سُ حُ بروفيسور ل يتقب   هللا العلي القدير أن

آله وذويه  هملهداء والصالحين وحُسن أولئك رفيقا، وأن يُ يقين والشُ ردوس األعلى مع النبيين والصد ِ سكنه الفِ وأن يُ 
 .الصبر والسلوان

 

 م0202ديسمبر  6أوتاوا،                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بسم هللا الرمحن الرحمي
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