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 انــــــيـــــب

 زاويالشيخ الطاهر البمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لوفاة العالّمة 

  5105مارس  5يوم  
 

عالماً - ليبيا -فقدت  0891مارس  5ن عاماً الموافق يفي مثل هذا اليوم قبل تسع وعشر    

تنناهز      من أبرز علمائها المعاصرين وهو الشيخ العالّمة الطاهر أحمد الزاوي عنن ننن 

كناع فيهنا ، قضناها الشنيخ فني مينداع العلنك والالنان النوخني المخلن  ، ن عاماً ينتة وتسع

    ملتينناً وفقيهنناً ولًوينناً ومورحنناً ومتققنناً لاتننل التننراض ومأننلتاً ومنا ننالً أيننام ا حننتال  

ن يهاجر إثر ا حتال  ا يطالي إلى مأر حيث مانث ثالثنة وأربعن، يطالي بالسيف والقلكا

فعمنل منا نالً ، التني كاتنت تعنيي فني قلبنه ووجداتنه  - ليبياا –ولانه لك ينَس وخنه ، عاماً 

بقلمننه فنني فضننس ممارنننات ا حننتال  ا يطننالي وكشننف مننوامراتهك وعمالئهننك فنني الننداحل 

وبعند عودتنه إلنى أرل النوخن ، من أجنل قضنية بنالدل العادلنة  وعاش مطارداً ، والخارج 

بالمنة التنق ولنك يلامنل  الازاوي  الشايخ الطااهر عُعيِّن ملتياً للبالد أوائل السبعينيات فَأدَ 

وتتنن الينوم ، وكاع   يخشى في هللا لومة  ئنك إلنى أع توفنال هللا ، ع إر اًء للتاام ادأو يه

إذ تسننتقبل هننذل الننذكرر العطننره فنني  ننل هننذل لخيريااة مؤسسااة الشاايخ الطاااهر الاازاوي ا

فإتنننا تتعهنند أمننام هللا بنتنننا ننننظل أوفينناء ، الظننروا العأننيبة التنني تمننر بهننا بالدتننا التبيبننة 

 ليبيااا  -لسننيره الشننيخ العالّمننة رحمننه هللا مننن حننال  العمننل الخيننري الهننادا مننن أجننل رفعننة

الشايخ الطااهر جهنداً فني تشنر تنراض  تننا لنن تننلواإو، وتقدمها دوع تميينز أو جهوينة  نيقة

فاننمه يتوننك ، وفاًء لذكرال وإحياء لتراثنه العظنيك  ،ونيره عطره من كتل ووثائق الزاوي

فنني الوقننت الننذي تشننرئل تلوننننا وتطلننع أف نندتنا جنناد ورةيننة صننائبة وإراده   تلننين، كننل عمننل

. نتقرار بالدتا التبيبة وأع يعك األمن واألماع في ربوعها  
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