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 دأثٲ٨ األقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ظ٤ٛح

 عبد اإلله نبهان
 رظ٫٧ اهلل

 

 ُ ص٧  ةدى /7ٚ  ٰ ا٣ك  ةٔح ا٣سة٩ٲ  ح ٔن  ؿة ٦  ٨ ٱ  ٮم األرثٕ  ة   خٝٲ٧  أ

م ٰٚ ٝةٔح ا٣ ؽ٠ذٮر أظ٧ ؽ ٠/1212ة٩ٮن ا٣سة٩ٰ/12ا٧٣ٮاٜٚ  2441٬/اٳػؿة

د أثٲ٨ ٤٣ؿاظ ٢ ا١٣جٲ ؿ  حا٤٣٘ ح ا٣ٕؿثٲ ح ثؽ٦ن ٜ ظ٤ٛ  ٦٪ٲٙ ا٣ٕةاؽي ٰٚ ٦ض٧ٓ

وٝؽ اػذةر اهلل ٚٞٲ ؽ٩ة إ٣ ٯ ص ٮاره  .رظ٫٧ اهلل نٔجؽ اإل٫٣ ٩ج٭ةاألقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر 

 ثٕؽ رظ٤ح َٮٱ٤ح ظة٤ٚح ثة٥٤ٕ٣ وا٣ُٕة .م 12/22/1212ٰٚ 

أ٣ٞٲ خ ا٧٤١٣ ةت اٚذُذعخ ا٣ع٤ٛح ثذالوة آٱ ةت ٦ ٨ ا٣ ؾ٠ؿ ا٣ع١ ٲ٥ ز ٥ 

 ا٣ذأثٲ٪ٲح اٳدٲح:

 .ٓا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح أ٣ٞة٬ة ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿوان ا٧٣عةق٪ٰ راٲف ا٧٣ض٧ ٓ  ٧٤٠ح ٦ض٧

  ٧ٔٲؽ ٤٠ٲح اٳداب ػ٤ٲ٢َالل أ٣ٞة٬ة ا٣ؽ٠ذٮر ا٣جٕر ٧٤٠ح صة٦ٕح. 

  ٔىةم ا١٣ٮقٯ٧٤٠ح أوؽٝة  ا٣ٛٞٲؽ أ٣ٞة٬ة ا٣ؽ٠ذٮر. 

 ػؽٱضح ا٣ّؽاالدٰ ة٭ة ا٣ؽ٠ذٮرذَالب ا٣ٛٞٲؽ أ٣ٞ ٧٤٠ح. 

 ٰٔ٧٤٠ح زوصح ا٣ٛٞٲؽ ا٣كٲؽة ٗة٩ٲح ا٣كجة 

 ٧٤ح آل ا٣ٛٞٲؽ أ٣ٞة٬ة ٩ض٫٤ ا٧٣٭٪ؽس ٦ىٕت ٩ج٭ةن٠. 
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 ةكلنة عريف احلفل
 مألشتاذ ودىد زياد خنىي

 

 ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل وثؿ٠ةد٫ا٣كالم 

 :٠ذةث٫ ا٣ٕـٱـٱٞٮل اهلل دٕة٣ٯ ٰٚ 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ژ

 .[٤٣ - ٤4األ٩جٲة : ] ژ جب يئ ىئمئ حئ جئ ی یی ی

 وؽق اهلل ا٣ْٕٲ٥

 وجىع امنغث امعرةيث ةدوشق... امدكتور وروان امىداشني رئيس   األشتاذ  

 امىجىع األكارم... أعضاء   امّصادة  

 ....األعزاء امّضيوف   امصادة  

 أيتها امصيدات أيها امصادة...

 ..طيتث  وتاركث   تديّث  

ِٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٣ذأثٲ٨  ٩ضذ٧ٓ ا٣ٲٮم ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٣ؼة٣ؽٱ٨... ٦ض٧

واظؽ ٨٦ رصةالت ا٥٤ٕ٣ واألدب...ٔة٥٣ ص٤ٲ٢ ٨٦ قؽ٩ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 

 رظ٫٧ اهلل.. األ٦٪ة  ٤ٔٲ٭ة.... إ٫٩ األقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اإل٫٣ ٩ج٭ةن..
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 ة٣ٞؽ دؿّص٢ ٚةرس ا٧٣ٲؽان.. وثةري ا٣ٞٮس.. ثٕؽ أن ّٝؽم ٤٣ٕؿثٲح أٔٮا٦ً 

٦ؽٱؽة ٨٦ ٧ٔؿه ٌٝة٬ة ٰٚ ا٣جعر ا٤٣٘ٮي.. وا٣ذ٤ٕٲ٥.. واالردعةل ٰٚ ٤َت 

ٲ٫ وأمؿف ٤ٔٯ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ رقةا٢ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة.. ٚذؼّؿج ٤ٔ ا٥٤ٕ٣..

 .. وأػ٤ىٮا ٣٭ة..ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٣جةظسٲ٨ ٨٧٦ ٔنٞٮا ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

 وٝؽ وؽق ٨٦ ٝةل:

ّٰ ظٲ  ةةٌ ال ٩ٛ  ةدَ ٣٭  ة  ٦  ٮُت ا٣٪ٞ  

 

 ٝؽ ٦ةت ٝٮمٌ و٥٬ ٰٚ ا٣٪ةس أظٲة ُ  

رظ٥ اهلل أقذةذ٩ة  ا٣ٕة٥٣ ا٣ض٤ٲ٢ ا٤٣٘ٮي األدٱت ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اإل٫٣ ٩ج٭ةن  

 أثة ٦ىٕت، وأ٩ـل ٤ٔٯ ٝجؿه ٗٲر رظ٧ةد٫.

أٱ٭ة ا٣كةدة ا١٣ؿام.. ػٲؿ ٦ة ٩كذ٭٢ ث٫ ٦ض٤َك٪ة آٱةٌت ٨٦ ا٣ؾ٠ؿ ا٣ع١ٲ٥ 

٢ ٦ن١ٮرً  رياض عطاياٱذ٤ٮ٬ة ٤ٔٲ٪ة ا٣ٞةرئُ األقذةذ  ٌّ  .ا٤ٚٲذٛ

َ٘ٲ٥ُْ ٦ُسْٞاًل  ثعجةِت ا٧٣ُؿ.. و٦س٧٤ة دؿظ٢ُ  ١٬ؾا ٱؿظ٤ٮن.. ٦س٧٤ة ٱؿظ٢ُ ا٣

 األ٦٪ٲةُت.. و١٬ؾا ٱ٧ٮدٮن.. ٦س٧٤ة د٧ٮُت ا٣جؾور ٰٚ ٦ٮق٥ٍ ػىٲت..

 أيها امّصادة األفاضل..

 َ وا٠جٮا ٦كٲؿة ٩كذ٧ٓ اٳن إ٣ٯ ٧٤٠ةت دأثٲ٪ٲح ٠ؿٱ٧ح ٨٦ ٧٤ٔة َ أصاّل 

ا٣ٛٞٲؽ.. ورثُذ٭٥ ث٫ ٔالٝةت وَٲؽة ٤ٔٯ وٕٲؽي ا٢٧ٕ٣ وا٣عٲةة. ٩جؽؤ٬ة 

األقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر  ح٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٱ٤ٞٲ٭ة رأٰ ا٣ع٤ٛث٧٤١ح ٦ض٧ٓ ا

٢ ٦ن١ٮرً  ٌّ  .....ا٦ؿوان ا٧٣عةق٪ٰ راٲف ا٧٣ض٧ٓ.. ٤ٚٲذٛ

*   *   * 
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 رئيس دلنع اللغة العربيةكلنة 
 األستاذ الدكتور مروان احملاسين

 

 أيها امصيدات وامصادة

إ٫٩ ٱٮم ظـٱ٨ ٱؽٔٮ٥٠ ٚٲ٫ ٦ض٧ ٓ ا٤٣٘ ح ا٣ٕؿثٲ ح إ٣ ٯ ا٧٣ن ةر٠ح ٚ ٰ د أثٲ٨ 

 ًٕ ـً  ةثةظر ٩ةدر ا٧٣سةل ٠ةن ٫٣ ٨٦ ا٧٣ـاٱة ٦ةص٢ٕ ٫٣ ٦ٮٝ ث ٲ٨ ا٣ج ةظسٲ٨ ٚ ٰ  ا٦ذ٧ٲ 

أدق ا٧٣كةرات ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣ذٰ دن٢١ّ ٣ّت ا٬ذ٧ة٦ةت ٦ض٧ ٓ ا٤٣٘ ح ا٣ٕؿثٲ ح. 

و٩ع٨ ا٣ٲٮم ظٲ٨ ٩ذ٥٤١ ٨ٔ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اإل٣ ٫ ٩ج٭ ةن رظ٧ ٫ اهلل، ا٣ ؾي ا٩ذؼ ت 

، الثّؽ ٣٪ة ٨٦ دٮًٲط ٦كةره ا٣٪ٲّ ؿ ٚ ٰ ٔ ؽد 1222ٰٚ ٦ض٧ٕ٪ة ٔةم  ٔة٦اًل  أٌٮً 

ؿثٲح ا٣ذٰ ٦ةزا٣خ دعذةج إ٣ ٯ ذ٣ ٟ ا٧٣ك ذٮى ا٣ٕ ة٣ٰ ٠جٲؿ ٨٦ ٦ضةالت ا٤٣٘ح ا٣ٕ

 ٨٦ ا٣ؽراقح وا٣ذ٧عٲه.

ثّؽ ٣ ٰ ٦ ٨ دأ٠ٲ ؽ دٞ ؽٱؿي  ال ثةػذىةروإ٩ٰ ظٲ٨ أدُؿق ٣كٲؿد٫ ا٣ؾادٲح 

ا١٣جٲؿ ٣ضة٦ٕذ٪ة ا٣ٕؿٱٞح ا٣ذٰ ٬ٲبخ ا٣ٛؿص ٣جؿوز ٬ ؾا ا٧٣ك ذٮى ا٣ٕ ة٣ٰ ٦ ٨ 

٧٣٪ ة، وأن ا٧٣ٕؿٚح ٰٚ أ٧ٔةق ٣٘ح الٱ٪١ؿ أظؽ أ٩٭ة ٦ ٨ أوق ٓ ا٤٣٘ ةت ٚ ٰ ٔة

 .٩ْة٦٭ة ا٤٣٘ٮي ٫٣ زٮاثخ ٔٞال٩ٲح ٦ذٲ٪ح

ٚٞؽ ٠ةن ٣ٛٞٲؽ٩ة دؽّرج صة٦ٰٕ ال٦ ٓ ٱذٌ ٨٧ درص ةٍت ٧٤ٔٲ ح ٦ذ١ة٤٦ ح، ٦ ٨ 
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إ٣ٯ ا٣ؽ٠ذٮراه ثؽرصح ا٣ن ؿف ٚ ٰ ا٤٣٘ ح  2922اإلصةزة ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح وآداث٭ة ٔةم 

ا٣ذؿثٲ ح ، وذ٣ٟ ثٕؽ اصذٲةز ا٦ذعة٩ةت ا٣ن٭ةدة ا٣ٕة٦ح ٚ ٰ 2992ا٣ٕؿثٲح وآداث٭ة ٔةم 

وم ٭ةدة ا٧٣ةصك ذٲؿ  ،2972 ، وم٭ةدة ا٣ؽراقةت ا٤٣٘ٮٱ ح ا٤ٕ٣ٲ ة ٔ ةم2929ٔةم 

 .2922ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽرصح ا٦ذٲةز ٔةم 

 أيها امصيدات وامصادة

ُٓ ٚٲ٫ ا٧٣ؿاظ٢ ا٧٤ٕ٣ٲح وا٣جعسٲح، ا٣ٕ ة٦ؿة ث ؽٝةاٜ ا٤٣٘ ح  إ٫٩ ٦كةر ٩ٲّؿ دَذذةث

ا٣ٕة٧٣ٲ ح األػ ؿى، ظ ٲ٨ ٩ ؾ٠ؿ ا٣ٕؿثٲح، ث٧ة ٱسجخ د٧ٲّـ٬ة ٨ٔ ٦ْٕ ٥ ا٤٣٘ ةت 

 ا٧٣ضةالت ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ ا٧٘٩َف ٚٞٲؽ٩ة ٰٚ دراقذ٭ة.

٤٣٘ ح ا٣ٕؿثٲ ح ٚ ٰ صة٦ٕ ح ا٣جٕ ر وصة٦ٕ ح  او٬ؾا ٦ة ص٤ٕ ٫ ٱذ٧ٲ ـ أق ذةذً 

٧٤ٔٲ ح  ااإل٦ةرات ا٣ٕؿثٲح، و٬ٮ ٦كذ٧ؿ ٰٚ ٦ذةثٕح ا٣جعٮث ٚٞ ؽ د ؿك ٣٪ ة آز ةرً 

إًةٚح إ٣ٯ ٠ذةث٫ ٨ٔ د٧ٌ٪ذ٭ة ٦ؤ٣ٛةت ثةرزة،  ١٠ذةث٫ ٨ٔ اث٨ ٱٕٲل ا٣٪عٮي، 

، وذ٣ ٟ إ٣ ٯ صة٩ ت إ٩ذةص ٫ ا٣ٮاق ٓ ٚ ٰ 299٣ا٤٣٘ح وا٣٪عٮ وا٣جالٗح ٔ ةم 

٦ضةالت ا٣ذعٞٲٜ ٳز ةر دؿازٲ ح ٬ة٦ ح ٠ إٔؿاب ا٣ع ؽٱر ا٣٪ج ٮي ١ٕ٤٣ج ؿي، 

إًةٚح إ٣ٯ دعٞٲ٫ٞ ٦ض٧ٮٔح ا٧٣ؼذةر ٦ ٨ ٦ٕض ٥ ا٣ج٤ ؽان ٣ٲ ةٝٮت ا٣ع٧ ٮي، 

ؿ زة٣ ر ٱذ٤ٕ ٜ ثذٛىٲ٢ دراقح ا٣ج٤ؽان ا٤ٛ٣كُٲ٪ٲح واأل٩ؽ٣كٲح، إًةٚ ْٛ ح إ٣ٯ ِق 

 ثكٮرٱح و٣ج٪ةن واألردن.

ـً  ٰٚ أ٦ٮر ا٣ذعٞٲٜ ث٧ة ق٧ط ٫٣ أن ٱذٮ٣ٯ ا٣ذعٞٲٜ ١٣ذ ت دؿازٲ ح  ا٣ٞؽ ٠ةن ٦ذ٧ٲ

ٲٮَٰ، ا ، واألم جةه وا٣٪ْ ةاؿ ٚ ٰ ا٣٪ع ٮ ٤٣ك  ٦ؿ٦ٮٝح ٠ة٧٣ٞىٮر وا٧٧٣ ؽود ٤٣ٛ ؿّ 

 ظٲر دُؿق إ٣ٯ دٮًٲط ا٧٣٪٭ش ا٣ذ٪ْٲ٧ٰ ١٤٣ذةب وإ٣ٯ ٦ىةدره ا٣٪عٮٱح.

أٱ ةر  2أظؽ م ٭ؽا  ا٣ـ٬ؿاوي ٠ة٩خ ٩ْؿد٫ إ٣ٯ ا٣ن٭ٲؽ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ  وٝؽ

٩ْؿة إ٠جةر ص٤ٕذ٫ ٱؼىه إل٩ذةص٫ ا١ٛ٣ؿي ٠ذةثٲ٨ ٱجؿزان ا٣ٞٲ٧ح ا٣سٞةٚٲح ا٣ذٰ 

 ٚٞؽد٭ة قٮرٱح ثةقذن٭ةده.
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٢٠ ذ٣ٟ إ٣ٯ صة٩ت ا٧٣ٞةالت ا٧٣ّٛكؿة ٣جٕي ا٧٣ؤ٣ٛةت ا٣ذؿازٲح، و٠ ةن 

 ؿ٬ة ٚ  ٰ ٔ  ؽد ٦  ٨ ا٧٣ض  الت األدثٲ  ح إ٣  ٯ صة٩  ت ٦ض٤  ح ٦ض٧  ٓ ا٤٣٘  ح  ٱ٪ن  

 ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.

ٱ٪نؿ ٨٦ دراق ةت  إال أ٫٩ د٧ٲـ إ٣ٯ صة٩ت د٤ٟ ا٣جعٮث ثأ٫٩ ٠ةن ٱذةثٓ ٦ة

دذ٤ٕٜ ث١ذت ٦ٕؿوٚح ٧٣ؤ٣ٛٲ٨ ٝؽ دض ةوزوا ٦ٮاٝ ٓ ا٣٪ٞ ؽ ٠ ةث٨ ا٣ٕ ؽٱ٥ واث ٨ 

ه ٦ ٨ ٩ٞ ؽ ث٪ّ ة  ا٣ع٪ج٤ٰ وا٣ىةٗة٩ٰ وا٣كضكذة٩ٰ، والٱذ ؿدد ٚ ٰ إث ؽا  ٦ ةٱؿا

 ٱكةٔؽ ٤ٔٯ دٮًٲط إ٩ذةص٭٥.

٧٠ة أن ٫٣ ٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٧٣ٞةالت ا٣٪ٞؽٱح زةثؿ ٤ٔٯ ٩نؿ٬ة ٰٚ ا٧٣ض الت 

 ا٣سٞةٚٲح ٦٪ؾ ز٧ة٩ٲ٪ٲةت ا٣ٞؿن ا٧٣ةًٰ ظذٯ أٱة٫٦ األػٲؿة.

وٝؽ أثؽى إٔضةث٫ ثة٧٣كذٕؿب األ٧٣ة٩ٰ ٚٮن ٗؿو٩جةوم ودّٕؿض ٧٣٪ةٝنح 

 .٨ ٚ٭٥ ٧ٔٲٜ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحثٕي ٩ْؿاد٫، دون إ١٩ةر ٦ةٰٚ أ٧ٔة٫٣ ٦

 أيها امصيدات وامصادة

٨٦ ا٣ؾٱ٨ أرادوا ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲ ح ٤ٔ ٯ ص٧ٲ ٓ  ا٣ٞؽ ٠ةن ٚٞٲؽ٩ة واظؽً 

ا٧٣كذٮٱةت ا٣ذٰ ٱ٨١٧ أن دٕٲؽ إ٣ٲ٭ ة ٦ٮٕٝ٭ ة ثٕ ؽ دٮً ٲط ظٞ ةاٜ دّٛؿد٬ ة، 

ِٙ إ١٦ ةن اإلٚ ةدة ٦ ٨ دؿاز٭ ة ا٣ٕؿٱ ٜ ٚ ٰ ػؽ٦ ح زٞةٚ ح ٔؿثٲ ح   ٧ٰةم دُ و٠ن

٦ذ٤ُج  ةت ا٣عؽاز  ح، ودٛ  ذط األث  ٮاب واق  ٕح ٧٣ك  ةٱؿة ا٣ذُ  ٮرات ا٣ٕة٧٣ٲ  ح 

ا٣كؿٱٕح. و٨٦ أ٥٬ ٬ؾه األ٧ٔةل ٠ذةث٫ ٨ٔ ا٣ٛ٭ةرس ا٣نة٤٦ح ١٣ذ ةب األم جةه 

ـً  اوٛعح دى٤ط ٦ك ؿدً 722وا٣٪ْةاؿ ٰٚ ا٣٪عٮ ٤٣كٲٮَٰ وٱ٥ٌ ٠ذةث٫   اص ة٬

 .٣ٛ٭٥ دُٮر ا٤٣٘ح ثذأزٲؿ ا٣عؽازح

 أيها امصيدات وامصادة

٢ ٰٚ قؿد ذ٣ٟ ا٣ٕؽد ا١٣جٲؿ ٦ ٨ ا٣جع ٮث ا٣٭ة٦ ح ا٧٣ٮزٔ ح ث ٲ٨ ٨٣ أَٲ
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ا٣ؽراقةت ا٣نٕؿٱح، ودراقةت دٝٲٞح ٰٚ أ٦ٮر ا٣ج٪ة  واإلٔؿاب، وا٣ٕؽٱ ؽ ٦ ٨ 

ا٧٣ضةالت ا٤٣٘ٮٱح ا٣٭ة٦ح، إال أ٩٪ٰ أذ٠ؿ إٝؽا٫٦ ٤ٔٯ إصةثح ق ؿٱٕح ٧٣ ة ٱ٤ُج ٫ 

٧٣ ة  ا٣٭ ة ٩ْ ؿً  اأو ٩ةٝ ؽً  ة٦٪٫ ٦ض٧ٕ٪ة ٰٚ أ٦ٮر رأَٱ٪ة أ٫٩ ػٲُؿ ٨٦ ٱ١ ٮن ٦ع٧ً١ّ 

 ٔؿٚ٪ةه ٔ٪٫ ٨٦ ا٣ذضّؿد وا٣ؼجؿة ا٣ُٮٱ٤ح ٰٚ ٦ضةالت ا٣٪ٞؽ وا٣ذعٞٲٜ.

 اثّؽ ٣ٰ ٨٦ ا٣ٞٮل ثأن ػكةرد٪ة ٠جٲ ؿة ثؿظٲ٤ ٫، وٝ ؽ ٠ ةن ٧ٔ ةدً إال أ٫٩ ال

ٱ٤ُضأ إ٣ٲ٫ ٤٣ٮوٮل إ٣ٯ ا٧٣كذٮى األ٤ٔٯ ٨٦ ا٣ع٥١ ا٣٪ـٱ٫ ٰٚ دعؽٱ ؽ  ة٦ٮزٮًٝ 

ا٣ٕؿثٲ ح ا٣ٞ ةا٧ٲ٨ ٤ٔ ٯ  ٝٲ٧ح أي ثع ر ص ّؽي. ٚٞ ؽ ٠ ةن ٦ ٨ ظ ّؿاس ا٤٣٘ ح

ا٣ذؽ٩ٰ ظ ٲ٨ ٱ ؽػ٢ ا٣ذك ة٢٬ إ٣ ٯ ٝ ؿارات  ٱُِىٲج٭ةًؿورة ا٣عؤول دون أن 

 ٦ضة٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

وإن ا٧٣سةل ا٣ؾي أُٔ ةه ٚٞٲ ؽ٩ة ٚ ٰ ظؿو ٫ ٤ٔ ٯ و ٮن دٝ ةاٜ ا٣٪ْ ةم 

ٰٚ ٦ذةثٕح ٦ة ٱٞ ٮم ث ٫ ٦ض٧ٕ٪ ة  اا٤٣٘ٮي ا٧٣ذ٧ٲـ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح قٲجٞٯ ٣٪ة ٦كذ٪ؽً 

أ٦ٲ٨ ٤ٔ ٯ د  اٝ ةدرً  ٰٚ ػؽ٦ ح ا٤٣٘ ح ا٣ٕؿثٲ ح واإلو ؿار ٤ٔ ٯ ص٤ٕ٭ ة ظ ة٦اًل 

 ٦ذ٤ُجةت ا٣عؽازح ا٧٣ذكةرٔح.

 .رخه اهلل فليدنا وأشكنه فصيح جناته

*   *   * 
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 البعثكلنة رئيس جامعة 
 طالل اخلليلاألستاذ الدكتور 

 عنيد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 

 ا٣كالم ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل وثؿ٠ةد٫

 أيها امدفل امكريه

أٝٙ ٬ؾا ا٧٣ٮٝٙ ثةق٥ راةقح صة٦ٕ ح ا٣جٕ ر ٧٦س٤ حً ثةألق ذةذ ا٣ ؽ٠ذٮر 

ٔجؽ ا٣جةقٍ ا٣ؼُٲت، ا٣ؾي ٱن١ؿ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲ ح وراٲك ٫ ٤ٔ ٯ د٪ْ ٲ٥ 

ا٣ذأثٲ٨ ٬ؾا، وٱ١ؿر دٕةزٱ٫ ا٤ٞ٣جٲح ٣ٛٞؽان ٥٤ٔ ٨٦ أٔالم صة٦ٕ ح ا٣جٕ ر  حظ٤ٛ

دةثٓ ظة٣ذ٫ ا٣ىعٲح ٰٚ ا٧٣نٛٯ ثن٢١ ٦ك ذ٧ؿ. ٧٠ ة أٝ ٙ ٬٪ ة ثةق ٥ ثٕؽ أن 

 ة٣٪ ؤث٨ ٔة٧ً٣  ة٧ٔةدة ٤٠ٲح اٳداب وا٤ٕ٣ٮم اإل٩كة٩ٲح أقةدؾةً و٦ٮّٛٲ٨ وَالثً 

 ، و٬ٮ األقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اإل٫٣ ٩ج٭ةن. ة٦ٮقٮٔٲً 

 ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ژإن ا٧٣  ٮت ظ  ٜ، ٚٞ  ؽ ٝ  ةل دٕ  ة٣ٯ: 

 ڻ ڻ  ڻڻ ں ں ژوٝ  ةل دٕ  ة٣ٯ:  .[17-12ا٣  ؿظ٨٧: ] ژ ڈ ڈ

 [. وؽق اهلل ا٣ْٕٲ٤4.٥األٔؿاف: ] ژ ھ  ہ ہہ ہ ۀ ۀ
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 ًٕ  ا، وال راد ٣ٌٞة  اهلل، وال ٱ٪ضٮ ٦٪ ٫ أي ٦ؼ٤ ٮٍق ٠جٲ ؿً ةٚة٧٣ٮت ٝؽر٩ة ص٧ٲ

ًٛ ا٠ةن أم و٘ٲؿً  . و٨١٣ ا٣٘ىح د١ٮن ٠جٲ ؿةً و٦ؤ٧٣ حً، وٱ ـداد ا٠ةن أم ظٞٲؿً  ة، مؿٱ

٨٦ ٧٤ٔةا٪ة ا١٣ج ةر ٦ ٨ أ٦س ةل ا٧٣ؿظ ٮم د ٔج ؽ  ةا٣ؼُت ٚؽاظحً ظٲ٪٧ة ٩ٛٞؽ ٔة٧٣ً 

اإل٫٣ ٩ج٭ةن، ا٣ؾي ٠ةن ثعٜ أ٥٬ أٔالم ا٤٣٘ح ٰٚ صة٦ٕح ا٣جٕر، ا٣ؾي درس ٤ٔٲ ٫ 

 و٩٭٢ ٨٦ َٲت ٫٧٤ٔ ا١٣سٲؿون، ٚٞؽ ٠ةن ٚٞؽه ز٧٤حً ال ٱكؽ٬ة مٰ .

إن ٦ٕؿٚذٰ ثة٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اإل٫٣ ٣ٲكخ و٣ٲؽة دك٧٤ٰ ٧ٔةدة ٤٠ٲ ح اٳداب، 

٧ٕ٤٣ٲ ؽ و٠٪ خ أٔض ت  ةو٠ةن ظٲ٪٭ ة ٩ةاجً  از٥ ٦ٕٲؽً  ةَة٣جً ٚٞؽ ٔؿٚذ٫ ٦ؾ ٠٪خ 

ث٭ؽوا٫ ٰٚ ٚذؿة اال٦ذعة٩ةت ٔ٪ؽ ق عت األق ب٤ح ٦ ٨ أوراق ٦ ة ٠ ةن ٱك ٧ٯ 

 اورق ا٣عؿٱ ؿ. و١٣ ٨ ٦ٕؿٚذ ٰ ث ٫ ٔ ٨ ٝ ؿب ازدادت ظٲ٪٧ ة ٗ ؽوت ٧ٔٲ  ؽً 

 .ةٱعذؾى ٤٣ؿص٢ ا٣ؾي ا٦ذأل ٧٤ًٔ  ٤١٤٣ٲح، ٚٞؽ ٠ةن رظ٫٧ اهلل ٦سةاًل 

إن ٨٦ أ٥٬ ا٣ك٧ةت ا٣ذٰ ا٦ذةز ث٭ة ا٧٣ؿظٮم ٫٧٤ٔ ا٣ٮاقٓ ٰٚ ٤ٔٮم ا٤٣٘ح 

ا٣ٕؿثٲ ح ٩عٮ٬  ة وو  ؿٚ٭ة و٦ٕؿٚذ  ٫ ا٣ٮاق  ٕح ث  أٔالم ا٤٣٘  ح وث٧ؤ٣ٛ  ةد٭٥. إ٩  ٫ 

 ٦ٮقٮٔح ٧٤ٔٲح ثة٦ذٲةز، ٦ٮقٮٔح ٢٠ وٛعح ٦٪٭ة د٪جٯ  ٨ٔ ٬ؾا ا٣ٕة٥٣ ا٣ٛؾ.

٬ٮ ٨٦ ا٤ٕ٣ ٥، ، و٬ٮ ٦ة اأ٦ة ا٣ك٧ح ا٣سة٩ٲح ٚ٭ٰ ا٣ذٮآً، إذ ٥٣ ٱنٕؿ أظؽً 

ث٧عةً ؿاد٫  ةأ٫٩ ٧٦ٲـ ٨ٔ ثةٰٝ ا٧٣ؽرقٲ٨ ٰٚ ا٤١٣ٲح، ٚٞؽ ٠ةن أ٠سؿ٥٬ ا٣ذـا٦ً 

 ةوثٮاصجةد٫، ث٢ ٠ةن ٱٞٮم ثذ٪ٛٲؾ٬ة ث٪ٛف َٲجح ق٧عح ٚال أذ٠ؿ أ٩ ٫ د٘ٲ ت ٱٮ٦ً 

 ي ٢٧ٔ إداري ث٢ ٠٪خ أراه ا٣كجةق.٨ٔ ٦عةًؿة ٫٣ أو ٨ٔ أ

وَالث٫ ٤ٔٯ ظؽ ق ٮا ، وا٣ك٧ح ا٣سة٣سح ذ٣ٟ ا٣عت ا٣ؾي ٱ١٪٫ ٫٣ ز٦الؤه 

 َة٣ت ٥٤ٔ و٢١٣ وةظت ٦نٮرة. ٤٦ذًٞٯ ٢١٣ - رظ٫٧ اهلل -ٚٞؽ ٠ةن ١٦ذج٫ 

وز٧ح ق٧ح أػؿى ال د٢ٞ أ٧٬ٲح ٧ٔة ذ٠ؿت، و٬ٰ رظةثح و ؽره وادـا٩ ٫ 

 ٰٚ ا٧٣٪ةٝنةت ا٧٤ٕ٣ٲح، ٚٞؽ ٠ةن ذا ٦الظْةت ٧٤ٔٲح دٝٲٞح.
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 ًٌ ذٰ د١ ٮن ٤ٔ ٯ وؽ٫ٝ واثذٕةده ٨ٔ ا٧٣ضة٤٦ح ا٣ ةإن ٦ة ٱذ٧ٲـ ث٫ ا٧٣ؿظٮم أٱ

ظكةب ا٥٤ٕ٣، ٚٞؽ ٠ةن ذا رأي وؿٱط ووةدق ٩ةثٓ ٦ ٨ ٝ٪ةٔذ ٫ ٦ ٨ دون زٱ ٙ. 

 ٧٠ة ٠ةن ٱذ٧ذٓ ثعٍف ١ٚة٬ٰ راٍق ذ٠ٰ ٥٣ ٱٛ٭٫٧ إال ٨٦ ٔؿ٫ٚ ٨ٔ ٝؿب.

 أيها امدفل امكريه:

أٔجؿ ٨ٔ ْٔٲ٥ أ٧٣ٰ ٣ؼكةرة صة٦ٕح ا٣جٕ ر ٬ ؾا ا٤ٕ٣ ٥ ا٣ٛ ؾ ٚؼك ةرد٫ 

 ٚةدظح ال دٕٮض، وٱىؽق ٚٲ٫ ٝٮل ا٣نةٔؿ:

 ٦ ةل ؽُ ْٞ ٣ؿزٱ ح َٚ ا ٧ٕ٣ؿك ٦ ة

 

 وال م  ةة د٧  ٮت وال ثٕٲ  ؿ 

 و١٣   ٨ ا٣ؿزٱ   ح ٚٞ   ؽ ظ   ؿ 

 

 ٱ٧  ٮت ث٧ٮد  ٫ ػ٤  ٜ ٠سٲ  ؿ 

 ط ص٪ةد٫.ٲرظ٥ اهلل ٚٞٲؽ٩ة أثة ٦ىٕت وأق١٪٫ ٚك 

 .وا٣كالم ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل وثؿ٠ةد٫

*   *   * 
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 أصدقاء الفقيدكلنة 
 عصام الكوسىالدكتور األستاذ 

 

 
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 [1٤ األظـاب:] ژ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ

 وؽق اهلل ا٣ْٕٲ٥

 :أيّها امدفل امكريه

 ًٛ ُٙ ا٣ٲٮمَ ٦ٮٝ ُّ ا٣ّى ة٦ذحُ  ةأٝ ٍُ ٚٲ ٫ ا٣ ؽ٦ٮ ال أُْظَك ُؽ ٤ٔٲ ٫، ظٲ ُر دؼ ذ٤

ؿ  ٦٪٭ة األ٩ة٦ ٢ُ  َٛ ٣ع ؿوٍف د٪ ةزؿْت ٬٪ ة  ةٔضجً  ،ثٮصٲِت ٤ٍٝت ٬ّؽد٫ُ د َوٱْ٭ٲَّحٌ دْى

و٬٪ةك، ثؾ٣ُخ ٚٲ٭ة ٦ة ثؾ٣ُخ، ٤ٕ٣ّٰ أُوٮُغ ٦٪٭ة ٦ة ٱٕجُّؿ ٧ّٔة ٱضٲُل ٰٚ ا٣ىَّ ؽِر 

٧ْ٤ُِخ ث٭ؾا ا٧ُ٣ىةب ِا٣ض٢٤، إذ ٚٞ ؽُت  َٔ ََٔىْٛخ ثٰ ٦ؾ  ٍن  ـْ ٨٦ ٦نةِٔؿ أ٥ٍ٣ وُظ

 ًٞ ًٞ  ةوؽٱ ةا ٫ ا٧٤ٕ٣ ٰ، و ؽٱ َُ  ة٢ّٝ ٩ْٲُؿه، اػذؿ٦ذ٫ُْ ٱُؽ ا٧٣٪ٮن، و٬ٮ ٚ ٰ أْوِج ٔ

ًٞ  ةؤة٧٣ً  ةوٚٲ   َٔ ْخ ٣ ٫ ٣٘ حٌ ةٔذٲ ة َُ ، ا٦ذُٯ َوْ٭ٮةَ ا٣عؿِف ٦٪ُؾ ٩ُٕٮ٦ِح أّٛةِره، ٚ

 .م٧ٮٌس، دأثٯ أْن دُك٥َِّ٤ ِز٦َة٦َ٭ة إال ٣ٛةرٍس أوٲ٢
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 :أيُّها امدفل امكريه

ةُ ا٣سة٩ٲحُ ا٣ذٰ أدػ٢ُ ٚٲ٭ة ٬ؾا ا١٧٣ةَن، ا٧٣ؿةُ األو٣ٯ ٠ة٩خ  ٬ة ٬ٰ ذي ا٧٣ؿَّ

ح أقذةذ٩ة ا٣٪ج٭ةن ٣٪ع َٞ ٌَ ة ُ ا٧َ٣ْض٧َ ٓ ز٦ ٲاًل ثِِؿْٚ ٣٭ ٥،  ذٰٛ ث٫ ثٕؽ أْن اػذةَره أٔ

ًٞ  أوٲاًل  او٣ٲىجط ٌٔٮً  روَظ ٫ُ  ةٚ ٰ ٦ْض٧َ ٓ ا٣ؼة٣ ؽٱ٨، وا٣ٲ ٮمَ أدػ٤ُ ٫ ٦ؿاٚ

 .ا٣ُة٬ؿةَ ا٣ذٰ دع٤ّٜ ٚٮَق رؤوق٪ة

ز٧ّحَ أظةقٲُف ٦ؤ٧٣حٌ دٛٮُر ٰٚ أ٧ٔةٝ٪ة ٣٭ؾا ا٣ِٛٞؽ ا٣ْٕٲ٥، ثٲَْؽ أ٩٪ّة ٩ُ أَئ 

وصجؿود٫، ٚٞؽ أذ ةد اال٩ذى ةر ٤ٔٲ٪ ة ٚ ٰ ٠ ٢ِّ  رؤوق٪ة وةٗؿٱ٨ أ٦ةم ا٧٣ٮت

ُؿ ا٣ْٕض ـ د١ج٤ّ٪ ة،  اواظ ؽً  اصٮالد٫، ٗٲَؿ آث٫ٍ ٣٪ة وٳال٦٪ة، ٱكٮٝ٪ة واظ ؽً  ِٔ و٦ن ة

 ًٌ ْٕ ٪ة ث ٌُ  :، ٩ؿزٰ و٩ُْؿزٯ، ٚىؽق ٚٲ٪ة ٝٮُل أثٰ ا٣ُٲّت ا٧٣ذ٪جٰةٱٮدّّ ثٕ

ْؽ٩ة ٨َْ٦ َوَص ْؽ٩ة َٞ َٚ ٨َْ٦ ُٓ  َوأََٚض

 

ٞ  ِؽ ٦َٛٞ  ٮدَ ا  َٛ  ٧ِ٣س  ةلِ ُٝجَٲ  ٢َ ا٣

  ًٌ ٪ة ثَٕ ٌُ  َود٧َن ٰ ةٱَُؽ٨ُِّٚ ثَٕ

 

٤ ٯ ٬ ةِم األَوا٣ ٰ  َٔ  أَواِػُؿ٩ة 

ظٲ٪٧ ة ا٣ذٞٲ ُخ ث ٫ ُٝجٲ ٢َ  ،٣ٞؽ ٗةدر٩ة أثٮ ٦ىٍٕت ٰٚ ز٨ٍ٦ ٢َّٝ ٚٲ٫ ا٣ؿصةلُ  

قِٛؿِه إ٣ٯ ظ٧ةةَ ٣ذعؽٱِؽ ٦ٮٍٔؽ ٧٣٪ةٝنح َة٣ٍت ٨٦ َالث٫ ٥٣ ٱؼُْؿ ٤ٔٯ ا٣ج ةِل 

ْٕ ِؽ ػُ ٮاٍت ٦٪ ٫، وأّن  ُ ٍ  أّن ٣ٞةاٰ ٬ؾا قٲ١ٮُن األػٲَؿ، وأّن ا٧٣ٮَت ٤ٔ ٯ ث ٝ

 .٬ؾه ا٧٣٪ةٝنحَ قذذ٥  ٨٦ دو٫ِ٩

َٕحَ َٔنَؿ ٔة٦ً  َٜ إ٣ ٯ  ةٔؿٚخ ا٣ؽ٠ذٮَر ٔجَؽ اإل٫ِ٣ ٝج٢َ َقجْ ظٲ٪٧ة ِٝؽ٦ُْخ ٨٦ د٦ن 

٧٣ٞؿر ا٣٪عٮ وا٣ىؿف ٰٚ آداب صة٦ٕح ا٣جٕ ر، و٠ ةن ال  ةظ٧َه أل٠ٮنَ ٦ؽّرقً 

ثُّؽ ٝج٢ ا٣جؽِ  ثة٣ذؽرٱف ٨٦ ٣ٞةِ  مٲْغ ا٣ٕؿثٲّ ح ٚٲ٭ ةأل ألٚٲ َؽ ٦٪ ٫، ٚأْظَكْك ُخ أ٩٪ ٰ 

َٜ ثذٮصٲ٭ةد٫، و٦ّؽ ٣ ٰ ٱ َؽهُ ا٣كَّ ٧ْعة َ  ِؿ٫َُٚ ٦٪ؾ أ٦ٍؽ ثٕٲؽ، ٧ّٚ٭َؽ ٣ٰ ا٣ُؿٱ ْٔ ألق ٲَؿ  أ

إ٣ٯ صة٩ج٫ ٰٚ ٬ؾا ا٣ؽرب ا٣نةاٟ ا٣ض٧ٲ٢، و٣ٛ خ ٩ْ ؿي ظج  ٫ ا٣ؼٲ َؿ ٤٣ض٧ٲ ٓ، 

ةد وٗٲؿد٫ُ ا٣ذٰ ال ظؽودَ ٣٭ة ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٧٣ّٞؽقح ٌّ ٫ُٞ ٣٘حَ ا٣  .ؤن
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َٰ األّوَل ٤َجُخ ٦٪٫ أْن ٱٞ ّؽمَ ٣َ ٫، ٤ٚ ٥ ٱذ ٮاَن، وأ٬ ؽا٩ٰ  خ ٠ذةث
وظٲ٨ أ٣َّٛ

٣ٛ  ةدٰ، وأ٧٠  ٢َ ٦ٕؿوَٚ  ٫ ٦ٕ  ٰ ٤ٔ  ٯ و  ْؽِر ص٧ٲ  ٓ ٦ؤ ة٦ُّٞؽ٦  حً ق  ذجٞٯ وَق  ة٦ً 

ْٰ ا٣٪عٮ وا٣ىؿف ٤٣ك٪ح األو٣ ٯ ٦ ٨ دوِن أْن ٱ٤ذٛ َخ  ٚنةر٠٪ٰ ٰٚ دأ٣ٲٙ ٠ذةث

إ٣ٯ ٩كجح ا٧٣ن ةر٠ح ٧٠ ة ٱٕٛ ٢ ا١٣سٲ ؿون، ٚٞ ؽ ٠ ةن ُص ٢َّ ا٬ذ٧ة٦ِ ٫ أْن ٱ ؿى 

 .ا١٣ذةثةن ا٣٪ٮر

، و٦ؿم ؽً  ةواقذ٧ّؿ ا٣ذٕةوُن ثٲ٪٪ة، ١ٚةن أػً  ٍّٜ ٣٪ ة ٚ ٰ ٠ ٢ّ أ٦ ٍؿ ٱذ٤ٕ ٜ  اثع

١٦ذج حً ٦ذ٪٤ٞ ح دٌ ٥  ٚ ٰ  - و٦ة أٝكٯ ٬ؾه ا٧٤١٣حَ  -، وال قٲ٧ّة أ٫ّ٩ ٠ةن ثة٤٣٘ح

ةد٫ِ ة٨٦ ٠ذِت ا٤٣٘ح، ؤة٧٣ً  ا٠جٲؿً  اػـااِ٪٭ة ٔؽدً َٕ جَ ََ  .دٛةوٲ٢َ ٢٠ِّ ٠ذةٍب ؤؽدَ 

٥٣ ٱٕذؿْف أقذةذ٩ُة ثذّٞؽم ا٣ك ٪ٮات، ٤ٕٚ ٯ ا٣ ّؿ٥ٗ ٦ ٨ دض ةوزه ا٣ك جٕٲ٨ 

جً  ةوثةِظسً  ة٩ْ٭٧ً  ةثك٪ٮات ػ٧ٍف ثٰٞ ٝةراً  ّٞ َل أو ا٣ٛذ ٮَر، ال، ال ٱٕ ؿُف ا١َ٣ ة٦٪

و٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ أ٫٩ ٠ةن َصج٢ََ ٥ٍ٤ٔ ٱكذ٪ُؽ إ٣ٲ٫ ٢٠  َة٣ ٍت أو ثةظ ٍر، ٚإ٩ّ ٫ ٣ ٥ 

ٱكذ٧ٓ إ٣ ٯ  - رظ٫٧ اهلل -، ٚٞؽ ٠ةن ةٱجؼ٢ْ ث٤ٕ٧ٮ٦ح، و٥٣ ٱكذجؽَّ ثؿأي ٫٣ ٱٮ٦ً 

 ٍٙ ٣ ٫ إْن  ٢ّ٠ اٳرا  ثؿظةثِح َوْؽر ٢َّٝ ٩ْٲُؿ٬ة، و٥٣ ٱؼض٢ْ ٨٦ ٝجٮِل رأٍي ٦ؼة٣

ّٜ و٣ ٮ ٤ٔ ٯ ٩ٛك ٫.ةرآه وعٲعً  ٠ ةن رظ٧ ٫ اهلل  ، ٚ٭ٮ ال ٱؼنٯ ٨٦ ٝٮل ا٣ع

ُِٞؽ ٬ ؽو َه ا٧٣ أ٣ٮَف، وأم ٭ؽ أ٩٪ ٰ ٦ ة ة٬ةداً  ةد٦سً  ، ٧ّ٤ٝة ٱ٧ذ٫١ُ٤ ا٣ٌُ٘ت أو ٱٛ

ةد ذْودً ٌّ  .ٔ٪٫ وإٔال ً ٣نأ٫٩ ارأٱذ٫ُ ٱٌُ٘ت إال ٤٣كةِن ا٣

 :أيها امدفل امكريه

٧ ؾوا ٣ ٫ و٦َ ٨ْ راٚٞ ٮه ٤ْ ٰٚ ٩ٛٮس ٨َْ٦ دَ  ةظٲ   إّن ا٣ؽ٠ذٮَر ٔجَؽ اإل٫ِ٣ قٲجٞٯ

٤ٔ ٯ  ةٰٚ رظ٤ذ٫ ٰٚ دروب ا٣ٕؿثٲح، وقٲجٞٯ ٦ة ّٝؽ٫٦ إ٣ٯ ٣ك ةن ا٣ٌ ةد ٔى ٲ  

صجؿود٫َ، وقذجٞٯ ٧٤٠ةد٫ُ دذؿددُ ٰٚ أق ٧ةٔ٪ة، ٦ ة دام ا٣ٕةو ٰ  ةا٧٣ٮِت ٦ذعؽٱً 

ِٟ ا٣ض٨  :ٱؿددُ ٝٮَل دٱ
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ؿاثَ    حٍ  َٞ  ث١    ةَك أٌَخ ٣َ    ٥ْ دَْع    ٮِه ثِ

 

ةِ  أََٝ  ةِرُب ث٤ََ  ٯ إنَّ   َٛ  إِْػ  ٮاَن ا٣ىَّ  

٩ْٲة ا٣ذٰ ٠ُ٪ْ َخ َصةَر٬َ ة  ٧ََ٤ِخ ا٣ؽ  ّْ َ  وأ

 

٩ْٲة أٌَخ و٦ُ٪َةِق    ُت   َٟ ٤٣    ؽ   ٠أ٩َّ    

 ٰ   ٪َّ دُ ٩ِٲْ   ؿاَن ا٧َ٣َى   ةاِِت أ٩َ  ٱُجَ   ؿِّ

 

َٜ ٚٲ  ٫ِ ٦ََى  ةاُِت  ةأََرى َز٦َ٪ً     ٣َ  ٥ْ دَجْ  

ُّ  ة٬ؿة ٚ  ٰ ا٤ٕ٣ٲ  ة    ا٣ّؿظ٧  حُ رظ٧  ٟ اهلل ٱ  ة أث  ة ٦ى  ٍٕت، و٣ؿوِظ  ٟ ا٣

 .ٰٚ ٩ٛٮق٪ة ؤٞٮ٣٪ة ٦ة ذرَّ مةرقُ  اوا٣ّكالم، وقذجٞٯ ػة٣ؽً 

 .وا٣كالم ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل وثؿ٠ةد٫

*   *   * 
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 طالب الفقيدكلنة 
 خدجية الّداالتي ةالدكتور

 

 امّصالم عنيكه ورخىث اهلل وةركاته

 ..أيّها امدفل  امكريه

 أشاتذتنا األفاضل..

 ..٤٣ٞة٦ةت ا٧٤ٕ٣ٲّح ٰٚ ق٧ة  ا٥٤ٕ٣ وا٣سّٞةٚح٢٠  االظذؿام وا٣ذّٞؽٱؿ 

 .أٔجّؿ ٨ٔ قؿوري أم أٔجِّؿ ٨ٔ ظـ٩ٰال أدري.. أ

 .أأٔجّؿ ٨ٔ قؿوري أل٩ّ٪ٰ دنّؿٚخ ثة٣ٮٝٮف أ٦ةم ظٌؿاد٥١

 .أم أٔجّؿ ٨ٔ ظـ٩ٰ ثكجت ا٧٣٪ةقجح ا٣ذٰ ص٤ٕذ٪ٰ أٝٙ ٬ؾا ا٧٣ٮٝٙ

ْٕجُؿون ٚ ٰ د٩ٲ ة ا٣جن ؿ ٬٪ة٣ٟ أمؼةص ... ثؿظٲ٤٭٥ ٱـداد ّال٦ُ٪ة ُظ١َْ٤حً... ٱَ

ذٮر أل ٧ّ٤ٕ٦٪ ة وٝ ؽود٪ة ا٣ ّؽ٠... و٥ِّ٤ٕ٦ األصٲةلةثٮن أن ٱ١ٮن ٦ؿور٥٬ ٚٲ٭ة ٔةدٱ  ٱأ

أ٦ّة روظ ٫ ٚجةٝٲ ح ، ا٣ٞؽ ٗةدر٩ة إ٣ٯ دار ا٣جٞة  صكؽً .. ٔجؽ اإل٫٣ ٩ج٭ةن ٰٚ ٦ّٞؽ٦ذ٭٥

 .وٱك٧ٮ ٚؿٔ٭ة ٰٚ ا٣ّك٧ة  ...دذضؽَّد ز٧ةر٬ة... وٱذضؾَّر أو٤٭ة

... وال دة ٤٣ٛٞٲ ؽ، ٚ٭ ٮ ٚ ٰ ٗ٪ ٯ ٔ ٨ ذ٣ ٣ٟكخ ٬٪ة ٚ ٰ ٦ٮٝ ٓ ا٣ّن ٭ة

َّٞ ٫، و١٣ ٨ْ ٱ١٧٪٪ٰ ٦٭٧ ة أودٲ خ ٦ ٨ ثالٗ  ... ح وظك ٨ دى ٮٱؿ أْن أوِّٚٲَ ٫ ظ
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ظكجٰ أن أدٛٲَّأ ٦ٞة٫٦ ا٣ض٤ٲ٢ وأن أمةرك ٚ ٰ دأثٲ٪ ٫ ثةق ٥ ٠ ٢ َاّلث ٫ ا٣ ؾٱ٨ 

 .ةمٮاقٲع٤٧ٮن ٫٤ٌٚ ٰٚ ٤ٝٮث٭٥ ووصؽا٩٭٥ ٦ة ٔ

ًٕ ة٠ةن ػجؿ وٚةة أقذةذي و٧ّ٤ٕ٦ٰ ا٣ّؽ٠ذ ة ٚةص ًٞ .. و٠ ٢  ٮر ٔجؽ اإل٫٣ وةٔ

َُّٲؿ٨٦ ق٧ٓ ا٣٪ّجأ ٱٮ ... ومة  ا٣ٞؽر أن أ٠ذت ٬ؾه ٦ؾاك ثؽا و٠أّن ٤ٔٯ رأق٫ ا٣

ا٧٤١٣ح ثةق٧ٰ وثةق٥ ٢ّ٠ ٨٦ د٧٤ؾ ألقذةذ٩ة ا٣٘ة٣ٰ ألدعؽَّث ٨ٔ ٝة٦ح ق ة٦ٞح 

 .٨٦ ٝة٦ةت ا٥٤ٕ٣ وا٣جؾل وا٧٣ضؽ وا٣ُٕة 

٣٘ة٣ٰ ٬ٮ اق ذؼالص ا٣ٕج ؿ ٦ ٨ ٤ٔٯ أن أظك٨ دأثٲ٨ ٱؿٱط روح ٚٞٲؽ٩ة ا

... وأظك٨ م٭ةدة ٰٚ ظٞ ٫ ٣ٲك خ قٲؿد٫... وا٩ذ٭ةج ق٤ٮ٫٠... واٝذٛة  ػُةه

٧٤١ةت ٦٭٧ة ٠ة٩خ ٦٪٧َّٞح و٦ؼذةرة، ث٢ ا٢٧ٕ٣ ٨٦ ثٕ ؽه ثض ؽٍّ، وإػ الص، ا٣

ًٌ وا٣ذع٤ّٰ ثىٛةد٫ ا٣ع٧ٲؽة ّٜ ثٕ  .٨٦ ذ٠ؿه ا٣ُٲت ة، ٔكة٩ة ٩كذع

٠ةن رظ٫٧ اهلل ٦سةل ا٧ٕ٣ ٢ ا٣ ّؽؤوب واإلو ؿار وا٧٣س ةثؿة ا٣ذ ٰ ٣ُة٧٣ ة 

 .ص٤جخ ٫٣ ٦عجّح ز٦الا٫ وَاّلث٫ و٢٠ِّ ٨َْ٦ ٔؿ٫ٚ

، وأُٔ ٯ ٔؿٚ٪ة ا٣ٛٞٲؽ ٧ًِّ٤ٕ٦ة ٬ةداًة، ٦ذك ة٦ًعة، ظ٧ ٢ األ٦ة٩ ح ث إػالص

٫ ص٭ؽه وػجؿد٫ ودضؿثذ٫ وظج٫ّ ٣٭ ٥، د٧ذّ ٓ ثؽ٦ةز ح ا٣ؼ٤ ٜ، ٤٣عٲةة و٨٧٣ ظٮ٣

و٦عجّ حً  اودٞؽٱؿً  ة، وا٣ذّٮآً ا٣ؾي زاده اظذؿا٦ً وَٲجح ا٤ٞ٣ت وظك٨ ا٧٣ٕنؿ،

ُّاّلب و٢٠ِّ ٨َْ٦ ا٣ذٞٯ ث٫  .ٰٚ ٤ٝٮب ا٣٪ّةس وا٣

ّٰ ال ٱذأثّٯ ٤ٔٲ٫ ٦ٲؽان ٨٦ ٦ٲةدٱ٨ ا٤٣ّ٘ح وا٣٪ّعٮ وا٣ذّ  أ٣ٲٙ وا٣ذّعٞٲٜ ا٧٤ٕ٣ 

. أٗ٪ٯ ا١٧٣ذج ح ا٧٤ٕ٣ٲّ ح وا٣سّٞةٚٲّ ح ث أ٤ٗٯ ا١٣٪ ٮز وأو ٛٯ ا٣ ّؽرر ٚ ٰ ا٣ّؽٝٲٜ

 .ا٣ذّعٞٲٜ وا٣ذّأ٣ٲٙ ٦ضةل

... وػٲ ؿه ثّؽ ٣ ٰ ٦ ٨ أن أقذعٌ ؿ ٌٚ ٫٤ ا٣ْٕ ٲ٥وٰٚ ظٌؿة ٗٲةث٫ ال 

أل أق ةدؾد٪ة األٚةً ٢ ا٫ ا٣ّؿٔٲ٢ األّول ٚ ٰ ٤٠ّٲذ٪ ةا٧ٕ٣ٲ٥ ٔ٪ؽ٦ة دع٢َّ٧ ٦ٓ ز٦ال

األقذةذ ا٣ّؽ٠ذٮر أظ٧ ؽ د٧٬ ةن واألق ذةذ ا٣ ّؽ٠ذٮر رً ٮان ٌٝ ٧ة٩ٰ ٔ ت  
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ظ٧ه... ٤٧ٔٮا ثى٧خ وص ّؽ ٲح اٳداب ٰٚ صة٦ٕح ا٣جٕر ٰٚ اقذعؽاث ٤٠ّ 

... و٦سةثؿة... اقذعؽزٮا ا٤١٣ّٲح... ودرَّقٮا ٦ٮاد٬ ة... وثَ٪َ ٮا ١٦ذجذ٭ ة ا٣ٕ ة٦ؿة

ٲّ تٚ ُّ ... ػؿَّص خ ٠ج ةر األدث ة  وا٧٣ؽرِّق ٲ٨ ا٣ ؾٱ٨ ١ة٩خ ثٕي ٗؿق ٭٥ ا٣

 ...قٲذةثٕٮن ٦كٲؿة ا٣ُٕة  ثإذن اهلل

ذةذ٩ة ٠ة٩خ أقٕؽ أوٝةدٰ ظٲ٪٧ة أزوره ٰٚ ١٦ذج ٫ ا٣ ؾي ٱذن ةر٫٠ ٦ ٓ أق 

ّٰ ا٣ّٛؾ األقذةذ ا٣ ّؽ٠ذ ... ذ٣ ٟ ٮر ق ٧ٲؿ ٤ٕ٦ ٮف أَ ةل اهلل ٚ ٰ ٧ٔ ؿها٣جالٗ

ّضحً ألقةدؾة ا٤١٣ّٲح وَاّلث٭ة... ٱٞىؽه ٢٠  َة٣ت ٤ٔ ٥ ا١٧٣ذت ا٣ؾي ٱّٕؽ ٦ع

األوٝةت ٩كذٰٞ ٨٦ ٧٤ٔ٭٧ة ا٣ٮٚٲؿ... و١٩ذك ت  ... ٩ٌٰٞ ٚٲ٫ أص٢٧و٦ٕؿٚح

ُّؿٱ٨٦ٛ أدث٭٧ة ا٣ؿٚٲٓ ن ٙ ٔ ٨ ا٣ضة٩ ت ح ا٣ذٰ د١... و٩كذ٧ذٓ ثةألظةدٱر ا٣

ؿٱٛح ا٧٣ؤدَّثحاٳػؿ ٨٦ مؼىٲذٲ٭٧ة... أال َُّ  .، و٬ٮ ظج ٭٧ة ١ٛ٤٣ة٬ح ا٣

ْؽُت ثأْن ٠ةن ٚٞٲُؽ٩ة ا٣٘ ة٣ٰ ٦ن ؿًٚ  ِٕ َّٰ ٣ ة٣ٞؽ َمُؿُْٚخ وَق ٪ٲ ٢ ٤ٔ ٯ رق ة٣َذَ

٣ٰ أن أظْٯ ث٧ضة٣كح ذ٣ٟ  ةْٔٲ٧ً  ة. ٠ةن مؿًٚ درصذٰ ا٧٣ةصكذٲؿ وا٣ّؽ٠ذٮراه

 .٨٦ ٩ٮِر ٫ِ٧ِ٤ٔ وَٚٲِْي زٞةٚذ٫ِِ ا٧٣ٮقٮٔٲّحا٣ٕة٥٣ ا٣ض٤ٲ٢ وأْٝجَِف 

، ٔ٪  ؽ٦ة ٠٪ّ  ة ٩٪  ةٝل ٭  ةن وأ٩  ة، ا٣  ّؽ٠ذٮر ٩جوٱعٌ  ؿ٩ٰ ٬٪  ة ص٤ك  ةدُ٪ة

حَ ا٧ٕ٣ ٢ا٧٣ٮًٮٔةت ا٧٣ٞذؿظح ٣ ُّ ْٰ ا٧٣ةصكذٲؿ وا٣ّؽ٠ذٮراه، و٩ٌٓ ُػ ، ؿقة٣َذَ

 .و٩ُْضِؿي ٤ٔٲ٭ة ا٣ذّٕؽٱالِت وا٣ذّىٮٱجةِت ث٧ة ٱذال مُ ٦ٓ قٲؿ ا٣جعر

ػُ ٮاِت ا٧ٕ٣ ٢ وإْن أ٩َف ٨٤ٚ أ٩كٯ ِظْؿَو٫ُ ا٣ّن ؽٱَؽ ٤ٔ ٯ ٦ذةثٕ ح ٠ ٢ِّ 

ًّ  ة ةُ ٠ ٢ِّ ٦ؿاظ٤ ٫ ودى عٲط .. وق ذجٞٯ ٚ ٰ ذا٠ؿد ٰ ٦ ة ظٲٲ خ ثك ٧ذ٫ُُ ا٣ٮ

... ٰ أو ث٪ضةح أيِّ َة٣ٍت ٦ ٨ َاّلث ٫ث٪ضةظ ةوقٕةدد٫ُُ ا٤٧٣ذ٧ٕحُ ٰٚ ٔٲ٪ٲ٫ ٚؿظً 

 .ثةصذٲةزه ا٣ّؽٚةّ ٨ٔ رقة٣ذ٫ ةواثذ٭ةصً 

هلل أ٩ّٟ ٠٪خ ا٣ّؿص٢ ا٣ ؾي  ا... وظ٧ؽً ... ٬٪ٲبًة ٣٪ة أ٩ّ٪ة ٔؿٚ٪ةكأقذةذي ا٣ٞؽٱؿ

ـ  ثة٣ٞٮل ٫... وا٥ِّ٤ٕ٧٣ ا٣٪ّةوط ٩ٕذ  .... واألب ا٣ؿؤوفإ٫ّ٩ ٠ةن ٣٪ة األَخ ا٧٣ٮصِّ
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ة دار ا٣ٛ٪ة  ًٔ ًٛ دؿ٠ذ٪ة إ٣ٯ دار ا٣جٞة ... ٦ٮدِّ ـً  ا٠جٲ ؿً  ة٣٪ ة إرزً  ة... ٦ؼ٤ِّ  او٠٪ 

... ..أ٤ٛٝخ ث ةب ا٣عٲ ةة ث٭ ؽوٍ  وٝ ٮرٍ .ا٣ْٕٲ٧حا ٨٦ اإل٩ضةزات ا٧٤ٕ٣ٲّح وٚٲؿً 

 .وَٮٱخ وٛعح ا٧ٕ٣ؿ ثٕؽ أن زػؿٚذ٭ة ثة٧٣عجّح وا٣ُٕة  وا٣ٛؿح واالدّـان

ـَ  ٢ُ ودُْؼذَ  ُن ٚ ٰ ا٤ٞ٣ ت ٥٠ ٬ٰ ٝةقٲح ٣عْح ا٣ٮداّ وا٣ٛ ؿاق ا٣ذ ٰ دَُك ضَّ

 .... و٥٠ ٩نٕؿ ثة٣عـن وٚؽاظح ا٣ؼكةرة وا٣ٛضٲٕحوا٣ٮصؽان وا٣ّؾا٠ؿة

٧َ٪  ة... رظ١٧  ٥ اهلل رظ٧  ح واق  ٕح... ٚٞ  ؽ ٠٪  ذ٥ ٤٣ٕؿثٲّ  ح أق  ذةذ٩َة و٤ٕ٦َّ 

ّٰ و٤٣جالٗح ٦ٮااًل  ...ظى٪ًة ّـَ ٩ْٲُؿهُ ٰٚ َظْٮ٦َِح ا٣جٲةِن ا٣ٕؿث َٔ  .... 

ًٕة أقةدؾدَ٪ة األٚة٢ًأَةل اهللُ ٰٚ أٔ  ...... وأ٦ّؽ٥٠ ثة٣ّىّعح وا٣ّٞٮة٧ةر٥٠ِ ص٧ٲ

 .وا٣ّكالم ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل وثؿ٠ةد٫

*   *   * 
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 زوجة الفقيدكلنة 
 السيدة غانية السباعي

 

 امصالم عنيكه ورخىث اهلل وةركاته

 أيها امدفل امكريه...

٣ٲ٪ ة ٧٦ ة إو٬ ٮ أٝ ؿب  ا٥٠ ٩ع٨ ٰٚ ٤ٛٗح ٔ٪ ؽ٦ة ٩عك ت ا٧٣ ٮت ثٕٲ ؽً 

.. ة... إ٫٩ ا٣عٞٲٞح ا٧٣ؿٔجح ا٣ٞةقٲح ا٣ذ ٰ ٩٭ ؿب ٦٪٭ ة و٩ذضة٤٬٭ ة ٔجسً .٩ذىٮر

.. و١٩  ةد ال .وص  ٢ وذ٬  ٮلٚٲ  ؽر٠٪ة وٱٛةصب٪  ة وٱؼُ  ٙ أظجذ٪  ة و٩ع  ٨ ٚ  ٰ 

ًٞ   ،٩ى  ؽق ًٞ  ؟٦  ةت ٦  ٨ ٠  ةن ٦  ٢  ٔٲٮ٩٪  ة و٤ٝٮث٪  ة ةأظ ٣  ٨ ٩  ؿاه أو  ة؟. أ ظ

ًٞ ؟. أ؟٩ك٫ٕ٧ ًٞ أ؟. ؟رظ٢ وػ٤ّٙ ورا ه ٢٠ مٰ  ةظ ًٞ ؟... أة؟ظ  ...؟ة؟ظ

.. ١ٚ ٥ ٠ة٩ خ .إ٩٭ة ا٣عٞٲٞح ا٣ذٰ ٱىٕٛ٪ة ث٭ة ا٧٣ٮت ٣ٲٮْٝ٪ة ٦ ٨ ٤ٛٗذ٪ ة

٣ٛٞٲ ؽي ورٚٲ ٜ  ةوا٣ ٮداّ ٝةق ٲً .. ة... وا٣ؿظٲ ٢ ٦ٛةصبً .٬ؾه ا٣ىٕٛح ٦ؤ٧٣ ح

.. إ٫٩ ا٣ك ٪ؽ وا٧٣ الذ وا٣ع٪ ةن وم ٞٲٜ ا٣ ؿوح ... و٣ٲف ٧٠س٫٤ رٚٲٜ.٧ٔؿي

 ...وص٤ٲف ا٥٤ٕ٣ واأل٩ف

أن أ٠ذت ٦ؿزٲ ح ٔ٪ ٟ وأٝ ٙ أ٦ ةم ٬ ؾا ا٣ض٧٭ ٮر  ة٦ة ٠٪خ أظكت ٱٮ٦ً 

ا١٣ؿٱ٥ ٨٦ أوؽٝةاٟ وأظجةث ٟ وَالث ٟ ألدع ؽث ٧ّٔ ٨ ٠ ةن ٦ ٢  ٔٲ ٮن 

 ...ا٣٪ةس و٤ٝٮث٭٥
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.. ٚ ة٧٣ٕؿوف ال .دعؽث ٨ٔ ظٲةة ا٣ٛٞٲؽ ا٣ٕة٦ ح و٧٤ٔ ٫ و٦ هزؿهأ٩ة ٨٣ أ

.. وا٣ض٧ٓ ا١٣ؿٱ٥ ٬٪ة ٱٕؿف ٨٦ ٬ٮ ا٣ ؽ٠ذٮر ٔج ؽ اإل٣ ٫ ٩ج٭ ةن و٦ ٨ .ٱُٕؿَّف

.. وٝ ؽ أٔض ـ وال أوٚٲ ٫ ظٞ ٫ ٚ ٰ ٬ ؾا ا٣ضة٩ ت ا٣ ؾي .ٱ١ٮن ظٜ ا٧٣ٕؿٚ ح

٢٠  ا.. صـى اهلل ػٲؿً .قذٛةض ث٫ ز٦الؤه وأوؽٝةؤه وَالث٫ ٰٚ ٧٤٠ةد٭٥ ٔ٪٫ا

.. و٢٠ ٨٦ دٕؿض ٤٣ضٮا٩ت ا٧٣ٌٲبح ٚ ٰ ظٲ ةة ... ودعؽث ٚأَؿى.أز٪ٯ٨٦ 

.. ؤؿٚذ٥ ٚٲ ٫ ... ٚٞؽ ٔؿٚذ٧ٮه رص٢ ٥٤ٔ و١ٚؿ وأدب.و٦كٲؿة ٚٞٲؽ٩ة ا٣٘ة٣ٰ

وا٣ٕةم ٜ ا٧٣ٮ٣ ٓ ث٤٘ذ ٫  ،وا٧٣ؿثٰ ا٣ٛة٢ً ،٦سةل األقذةذ ا٣ضة٦ٰٕ ا٧٣ض٧ٰٕ

 ...و٤ٔٮ٦٭ة ودؿاز٭ة

ّٰ أن أدعؽث ٨ٔ صٮا٩ت ٦ٌٲبح أػؿ .. ٝؽ .ى ٰٚ ظٲةد٨١٣٫ ٨٦ ظ٫ٞ ٤ٔ

وٛة  ا٣كؿٱؿة و٤ٔ ٮ ا٣٭٧ ح ٧ٔة دٕؿٚٮن ٔ٪٫ ٨٦ د٦ةزح ا٣ؼ٤ٜ و اال ٩جذٕؽ ٠سٲؿً 

٧ٔ ة أظجج ذ٥ ٚٲ ٫ ٦ ٨  ا.. وٝؽ ال دؼذ٤ ٙ ٠سٲ ؿً .وروح ا٣ؽٔةثح ةؿنْ ِٕ وَٲت ا٣

 ...ا٣ىؽق وظك٨ ا٣ذٕة٢٦ واظذؿام اٳػؿٱ٨ ودٞؽٱف ا٣ٮٝخ وا٧٣ٮأٲؽ

و٦سةل األب ا٣ع٪ٮن ا٣٪ةو ط .. .٠ةن ٥ٕ٩ ا٣ـوج ا٧٣عت ا٣ىة٣ط ا١٣ؿٱ٥

إ٣ ٯ ا٣ؿٝ ٰ ثأث٪ةا ٫ إ٣ ٯ أ٤ٔ ٯ ا٣ ؽرصةت  ة.. ا٧٣ذ٤ُٓ داا٧ً .ا٣ع١ٲ٥ ا٧٣ُٕة 

.. ٧ّ٤ٔ٭ ٥ دع٧ّ ٢ ... ودـوٱؽ٥٬ ثأَٲ ت ا٣ؼى ةل وأ٩ٞة٬ ة.ا٧٤ٕ٣ٲح وا٣سٞةٚٲح

ٰٚ ٦عج ح ا٤٣٘ ح  ة.. ٣ٞ٪٭٥ دروقً .ا٧٣كؤو٣ٲح ودضةوز ا٣ىٕةب ثسجةت وظ٧١ح

.. و٠ ةن ا٣ٞ ؽوة ٣٭ ٥ ٚ ٰ دٞ ؽٱؿه ووٚةا ٫ .ةا٣ٕؿثٲح وظِٛ دؿاز٭ة وا٣ؾود ٔ٪٭

.. و٣ُة٧٣ة ذ٠ّؿ٥٬ ثأن ا٥٤ٕ٣ ا٣ؿٚٲٓ ال ٱـٱ٪٫ إال ا٣ؼ٤ٜ .ألقةدؾد٫ و٧٤ٔة  ا٤٣٘ح

 ...ا٣ٞٮٱ٥ وا٣ذٮآً

 ًٌ .. (.ٰٚ ا٣٘ؿث ح)٨ٔ ٔالٝذ٫ ثأظٛةده ا٣ى٘ةر  ةوٱُٲت ٣ٰ أن أدعؽث أٱ

 ًٕ ًٞ .ث٭٥ ة٠ةن ٦ٮ٣ ٲ٧ُب٨ ٔ ٪٭٥ .. ٚ.ٮقةا٢ االدىةلث.. ٱعةدز٭٥ .٣٭٥ ة.. وؽٱ

وٱ٧ذع٨ ٝؽراد٭٥ ودعىٲ٤٭٥ ٰٚ ا٤٣٘ح واإلٔ ؿاب وا٤ٕ٣ ٥ ثأق ٤ٮب ٦عج ت 
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دً.٦ؿح ص٤ك ةت ا٧٣ذٕ ح وا٣ٛةا ؽة  ا.. وٱ٪ذْؿ إصةزة ا٣ىٲٙ ٣ٲ٤ذٰٞ ث٭ ٥ ٦ُض ؽِّ

وا٧٣ؽأج  ح وا٣ع  ٮارات ا٣ض٧ٲ٤  ح ا٣ذ  ٰ دن  ٢٘ أظجذ  ٰ ا٣ى  ٘ةر ٔ  ٨ ٣٭  ٮ٥٬ 

ٝحا.. ٧ٚذٕذ٭٥ ٰٚ ٦ضة٣كح صؽ٥٬ واالق ذ٧ةّ ألظةدٱس ٫ .وَٛٮ٣ذ٭٥ ال  ٧ُ٣َن ٮِّ

.. و٣ألق ٙ ق ٲٛذٞؽو٩٭ة ٔ٪ ؽ ... إذ إ٩٭٥ ٱٛذٞؽو٩٭ة ٰٚ ٗؿثذ٭٥.دٕةد٣٭ة ٦ذٕح

 ًٛ  ...إ٣ٯ ا٣ٮ٨َ ةٔٮدد٭٥ وٲ

.. وأال د٪ذْ ؿ .٥٠ ٱعـ٩٪ٰ أٱ٭ة ا٣ؿاظ٢ ا٣٘ ة٣ٰ أال أراك ٦ٕ٭ ٥ ثٕ ؽ اٳن

.. وأ٩ خ ... وأال ٩ذنةرك ٦ؿاق ٥ ا٣ذ٭ٲب ح ٣ٮو ٮ٣٭٦.٥ٰٕ ٝؽو٦٭٥ ٨٦ ا٣كٛؿ

ـّ ٤ٔ ٰ أال .وَةب ٨٦ ػٲؿات ا٣ٮ٨َ ا٣ذٰ ٱعجٮ٩٭ةدع٢٧ ٣٭٥ ٦ة ٣ؾ  .. ٥٠ ٱٕ 

 ...أراك ٰٚ ١٦ذجٟ وٰٚ ر٠٪ٟ ا٣ؼةص ٦ٓ ٚ٪ضةن ٝ٭ٮدٟ

واهلل إن ا٣ٕٲ٨ ٣ذؽ٦ٓ وإن ا٤ٞ٣ت ٣ٲعـن وإ٩ة ٤ٔٯ ٚؿاٟٝ ٱ ة أث ة ٦ى ٕت 

 ...ا٣عجٲت ٧٣عـو٩ٮن

.. ص٤ٕٟ اهلل ٰٚ ص٪ةت ا٣٪ٕٲ٥ ٦ ٓ .٤ٚذؿاٟٚٞ رظ٧ح رثٰ وواقٓ ٦٘ٛؿد٫

 ...ة٣عٲ٨ا٣ن٭ؽا  وا٣ى

أٱ٭ة ا٣كةدة األٚة٢ً، راٲف وأٌٔة  ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ ٮٝؿ... أو ؽٝة  

ا٣ٛٞٲؽ وَالث٫ و٢٠ ٦عجٲ٫... أدٞ ؽم إ٣ ٲ٥١ ث٧ٕٲ ٜ ا٣ن ١ؿ واال٦ذ٪ ةن ٧٣ن ةر٠ذ٥١ 

ا٣ُٲجح و٦نةٔؿ٥٠ ا٣ىةدٝح... راصٲح ٨٦ اهلل دٕة٣ٯ أن ٱؿٚٓ ٦ٞة٫٦ ٚ ٰ اٳػ ؿة ٧٠ ة 

 ةن ا٣ذٰ ؤؽ ٔجةده ا٣ىة٣عٲ٨...ر٫ٕٚ ٰٚ ا٣ؽ٩ٲة... وأن ٱضـٱ٫ ا٣ض٪

 ...وا٣ع٧ؽ هلل رب ا٣ٕة٧٣ٲ٨

 ...٥١٣ اوم١ؿً 

*   *   * 
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 آل الفقيدكلنة 
 املههدس مصعب نبهانيلقيها جنُله 

 

 األشتاذ امدكتور وروان امىداشني رئيس وجىع امنغث امعرةيث امىوكر

 امصادة أعضاء امىجىع

 :امدفل امكريه

 وةركاتهامصالم عنيكه ورخىث اهلل 

دنة ُ إرادةُ اهلل دٕة٣ٯ أن أ٣ٰٞ ٬ؾه ا٧٤١٣حَ، وأ٩ة ثٕٲ ؽ ٔ ٪٥١ ؤ ٨ ث٤ ؽي 

و٨ٔ ٦ؽٱ٪ذٰ ا٣ذٰ اردجُخ ث٭ة واردجٍ ث٭ة وا٣ ؽي ا٣عجٲ ت، رظ٧ ٫ اهلل، أ٣ٞ ٰ 

٬ؾه ا٧٤١٣ح ٨٦ ٦ىؿ ا٣نٞٲٞح ا٣ذٰ أظج٭ة وا٣ؽي، ؤةش ٚٲ٭ ة ثٕ ي ا٣ٮٝ خ 

َٙ ورا  ا٧٣ٕؿٚ  ح وا٤ٕ٣  ٥ ا٤٣  ؾٱ٨  ٦  ؿدعاًل  َٛ ظٲةدَ  ٫، ثٞ  ؽر ٦  ة ٣٭٧  ة  َوَٝ    ٭  ةَوَٝ

ٱع ذ٥ُ١ إ٣ٲ ٫ ٚ ٰ  ا٣ٞ ٲ٥ ا٣ك ة٦ٲح ا٣ذ ٰ ٠ة٩ خ ٦ٕٲ ةرً ا٣٪ج٢ وا٣ؼٲؿ وا٧٤٣عجح و

 .٦كٲؿد٫ ا٧٤ٕ٣ٲح واإل٩كة٩ٲح ا٣سؿٱح

ْٞؽ أظجذِ٪ة، و٠أ٧٩ة ا٣ٕٞ ٢ ٱ٤ُ٘ ٰ ٬ ؾا االظذ٧ ةل وٱ٪ٛٲ ٫،  ٩ع٨ ال ٩ذىٮر ٚ

.. ة. و ةد٦ً .ة٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ مٮا٬ؽه ا٧٣ةز٤ِح ٢٠َّ ٱٮم. ٣ؾا ٱ١ٮن رظٲ٤٭٥ ٦جةٗذً 

٤ٔٯ ا٣ذىؽٱٜ. ٚال دكذٮٔت ٔٞٮ٣ُ٪ة، ٦٭٧ة ٔؿ٠ذ٪ ة ا٣ذض ةرُب واألٱ ةم،  ةٔىٲ  

أن ٱ٘ٲَت األظجحُ ثٕؽ أن ٠ة٩ٮا ٢٦ َ ا٤ٞ٣ِت وا٣ك٧ٓ وا٣جىؿ. وال أٔذٞؽ أن آالمَ 
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ِٚٞؽ ا٣ٮا٣ِؽ ا٣ؿاظ٢ ٝؽ اٝذىؿت ٤ٔٯ أ٫٤٬ وذوٱ٫، ث٢ ٠ةن األ٥٣ ثٞؽر ٦ ة دؿ٠ ٫ 

و ؽٝةا٫ِ وز٦الا ٫ ودال٦ٲ ؾه وصٲؿا٩ ٫، إذ ٠ ةن ٨٦ ٦عجٍح واظذؿاٍم ٰٚ ٤ٝ ٮب أ

٤ ٮب ا٣٪ ةس، ٦ ٨ ٝ ةٱ٤٧ٟ ا٧٣ٲـةَ اإل٩كة٩ٲحَ ا٣ٛؿٱؽةَ ا٣ذٰ دض٢ٕ اإل٩كةن ٝؿٱجً 

. [٤9َ ٫: ] ژ ڤ ڤ ٹ  ٹ ژاهلل، ص٢ّ ؤ ال:  ١ٚأ٧٩ة وؽَق ٤ٔٲ٫ ٝٮل

 .٣عج٫ ٣٭٥ ةو٣ٞؽ ٠ةن ٦ة ظْٰ ث٫ ٨٦ ظت ٨٦ ا٣٪ةس ا١ٕ٩ةقً 

٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲ ح، ث١ ٢ ٦ ة د٧س٤ ٫ ٦ ٨ أو ة٣ح ٥٣ د٨١ ٦ىةدٚحً دراقحُ وا٣ؽي 

أٝج ٢  ةوأٲً  اؤؿاٝح وأذـاز ثة٣ؾات وا٩ذ٧ةٍ  إ٣ٯ ا٣ضؾور، ث ٢ ٠ة٩ خ اػذٲ ةرً 

َٙ ٤ٔٲ٫ ث٢٧ِ  إرادد٫،  ٧٦ ٨  اظٲةد٫َ ألدا  رقة٣ح آ٨٦ ثضال٣٭ة، ١ٚةن واظؽً وَوَٝ

دؿ٠ٮا ثى٧ةٍت ال د٪كٯ، ال دٕٮد ٍٚٞ إ٣ٯ ٫٧٤ٔ ا٣٘ـٱؿ و٦ٕؿٚذ٫ األوٲ٤ح ا٣ذ ٰ 

ن ٱى٢ ا٤٣ٲ٢ ثة٣٪٭ةر ٨٦ أص٢ و٤ٞ٭ة ود٪٧ٲذ٭ة، ث٢ دٕ ٮد ثة٣ٞ ْؽر ذادِ ٫ إ٣ ٯ ٠ة

آ٦ ٨ ث٧ ة ٱٕٛ ٢، وأٚ٪ ٯ ٩ٛك ٫ ٚٲ ٫  اا٣ؿوِح ا٣ذٰ ٠ةن ٱؤدي ث٭ة رق ة٣ذ٫ أق ذةذً 

، ألن ٬ؾه ا٣ؿوح ٬ٰ ا٣ذٰ د٧٪ط َةٝح االقذ٧ؿار وا٣ذٮ٬ش ا٣ذ ٰ اظ ذِٛ ةراًٲً 

 .٫ث٭ة ا٣ٮا٣ُؽ ا٣ؿاظ٢ُ ظذٯ ا٤٣عْةِت األػٲؿِة ٨٦ ظٲةد

آ٨٦ ا٣ٮا٣ُؽ ثة٣ذؿاث ا٣ؾي أص٫٤ أ٥ْٔ اإلص الل، وأدرك أيَّ ظؽٱٞ ح ٗ٪ ة  

ٔة٦ؿة ثة٣ٮرود وا٣ؿٱةظٲ٨ وا٣ؼٌؿة ا٣ٲة٩ٕح دع٤٧٭ة د٤ٟ األق ٛةُر ا٣ذ ٰ رآ٬ ة 

أول ٦ة رآ٬ة ٰٚ ١٦ذجِح صّؽه، ا٣ٕة٥ِ٣ ا٣ٌؿٱِؿ ا٣ؾي ٠ةن ظٛٲُؽه ٱٞ ؿأ ٣ ٫ ا١٣ذ ت 

َٜ ثة٣ذؿاث ٥٣ ٱ٧٪٫ٕ ٨٦ و٬ٮ دون ا٣ٕةمؿة ٨٦ ٧ٔؿه. و٨١٣ ٬ؾا اإلٱ٧ةَن  ا٧ٕ٣ٲ

 ة٦ذٲ٪ً  ةأن ٱ٪ٛذَط ٤ٔٯ ا٧٣ؽارِس واالدضة٬ةت ا٣عؽٱسح ٰٚ ا٤٣٘ح، ث٢ ٠ةن أقةًق 

ُٓ ٰٚ دٮازن دٝٲٜ، م٭َؽ ث٫ ز٦الؤه وَالث٫ُ، ثٲ٨ ٬ؾا وذاك  .إل٩ذةج رؤٱح دض٧

٬ؾا ا٣ذٮازن ذاد٫ ٠ ةن ق ٧ح ٤٣ٮا٣ ؽ ٚ ٰ صٮا٩ ت م ذٯ ٦ ٨ ظٲةد ٫، إذ ٠ ةن 

ِٕ ثنٮًمة أص٢٧ ٦ة د١ٮن  ، ٝؿٱجًة ٦ ٨ ا٣ض٧ٲ ٓ، ١٣٪ ٫ ٦ ٓ ٠ ٢ِّ ةؿنْ ا٣جنةمح، ظ٤ٮ ا٣

ًٞة  ٬ؾا ا٣ٞؿِب اظذِٛ ث٧٭ةث ح ال دُؼُبُ٭ ة ا٣ٕ ٲ٨، و٠ ةن ٝ ةدًرا ٤ٔ ٯ ٱ١ ٮن و ؽٱ
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٣ُالث٫ دون أن ٱ٪ذَٞه ذ٣ٟ ٦ ٨ ص الل ٦ٮٝ ٓ األق ذةذ وا٣ٕ ة٥٣. و٠ ةن ظةً ؿ 

ؿ إ٩ك ةن، ا٣جؽٱ٭ح وٝةدًرا ٤ٔٯ وٲةٗح ا٣ؽٔةثح ا٣ؿٝٲٞح ا٣ؾ٠ٲح دون أن ٱ٧ فَّ ٦ن ةٔ

 ذ٣ٟ أ٫٩ ٠ةن ٱُ٪ـل إٱؾا  ٦نةِٔؿ ا٣٪ةِس ٦٪ـ٣حَ ا٣ؼُِأ ا٣ٛةدِح ٚال ٱٞؿث٫ أثًؽا.

 ةو٠ةن، َٲت اهلل زؿاه، ٠سٲَؿ ا٣س٪ة  ٤ٔٯ أقةدؾد٫ ا٣ؾٱ٨ د٧٤ؾ ٣٭ ٥، ظؿٱًى 

٤ٔٯ إظٲة  ق٪ذ٭٥ ٰٚ االظذٛة  ثة٧٣ٮ٬ٮثٲ٨ ٨٦ دال٦ؾد٭٥، ٚٛذط ٤ُ٣جذ٫ وؽره 

كةد٫ ٦ٕ٭٥، و٦ة ٚٲ٭ ة ٦ ٨ ود واظذ ؿام، ٝج٢ ثٲذ٫، و٠٪ة ٩ع٨ مة٬ؽٱ٨ ٤ٔٯ ص٤

 .و٩ٞةمةت ٧٤ٔٲح صةدة و٦ذ٪ٮٔح

أ٦ة ٩ع٨، أ٢َ٬ ثٲذ٫، ٚ٭ٮ ٥٣ ٱ٨١ ٣٪ة ثىؽره ا٣ؿظ ت األب ٚعك ت، ث ٢ 

ا٣ىؽٱٜ واألقذةذ وا٧٣ؽرقح ا١٣جؿى ا٣ذٰ دعٌ ٨ ودؿث ٰ، و٠ ةن ٣٪ ة ا٧٣س ٢ 

٭ ة. األ٤ٔٯ ثة٧٣عجح وا٣ٮٚة  ألقةدؾد٫ وأوؽٝةا٫ و٧٤ٕ٣ة  ا٣ٕؿثٲح وظ٤٧ح أ٣ٮٱذ

و٠ةن ا٣ّىٮرة األ٩ىٓ ٰٚ ا٣ذٮآً واظذؿام اٳػ ؿٱ٨، وا٣ٞ ؽوة األو٣ ٯ ٚ ٰ 

ظت ا٥٤ٕ٣ وا٧٣ُة٣ٕح، وٝؽ ٠ةن ٣ ٫ ٚ ٰ ص٤ٮق ٫ ا٣ُٮٱ ٢ ث ٲ٨ ٠ذج ٫ ٦ذٕ ح ٦ ة 

ًٞ  ةثٕؽ٬ة ٦ذٕح، م٘ٮًٚ  ١٧٣ذجذ٫ ال ٱن٫٤٘ ٔ٪٭ة مة٢ٗ ٱ٘ ٮص ث ٲ٨ رٚٮٚ٭ ة  ةٔةم

٨٦ ٠ذةب ٳػؿ، ٱؿمٙ ٨٦ رظٲٜ ٢٠ ٠ذةب رمٛح، و٠أ٩ ٫ ٱؼن ٯ أن  ٦٪ذٞاًل 

دٛٮد٫ ٝؿا د٫، ٚذةرة ٦ٓ ٠ذت ا٤٣٘ح و٤ٔٮ٦٭ة، ودةرة ٦ٓ ا٣ذؿاث وا٧٣ؼُٮَةت، 

٦ٓ ا٣نٕؿ وا٧٣الظ٥، وال دٛٮد ٫  ةوأػؿى ٦ٓ ٤ٔٮم ا٣ٞؿآن وا٣عؽٱر، وأظٲة٩ً 

 .ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح وال ا٣ؿواٱةت وال ٠ذت ا٣٪ٞؽ ٤ٔٯ اػذالف ٦ؽارق٫

 :مدي امدتيبوا

ّٰ ٨٦ إرثةك ٰٚ ٬ ؾه ا٤٣عْ ةت، ٤ٚ ذ٨١ اثذك ة٦ح  أ٩خ ػٲؿ ٨٦ ٱّٞؽر ٦ة ٚ

 ًٕ ٣ٰ ٔ٪ ؽ أق ةدؾدٟ و٦عجٲ ٟ ا٣ ؾٱ٨  ةا٣ؿًة ا٣ذٰ ٔ٭ؽ٩ة٬ة ٤ٔٯ ٦عٲةك، مٛٲ

اصذ٧ٕٮا ا٣ٲٮم وٚة  ٣ٟ، وأؾر٩ٰ إن ّٝىؿ ا٣جٲةن واردضٙ ا٤ٞ٣ ت وا٤٣ك ةن، 
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ادٰ ا٣سالث م ٞٲٞةت وأ٩ٯ ٧٣س٤ٰ أن ٱٕجؿ ٧ٔة ٰٚ وؽر وا٣ؽدٰ ا٣ع٪ٮن وأػٮ

ا٣ؿوح، وٝؽ ث٤ٖ ٦٪ة ا٣عـن ٦ج٫٘٤، ٚال ٱ١ةد ٝٮل ٱىٙ ظة٣٪ة أ٢ٌٚ ٦ ٨ ثٲ خ 

 :أثٰ ا٣ُٲت

َٟ ٰٚ ا٣ؿ٢٦ِ  َٟ ٚٮَق ا٣ؿ٢ِ٦ ٦ة ث  ث٪ة ٦٪

 

 و٬ؾا ا٣ؾي ٱٌُ٪ٰ ٠ؾاَك ا٣ؾي ٱُج٤ ٰ 

 :أيها امدفل امكريه 

٣ٞؽ دعؽث األقةدؾة ا٣ٲٮم ٨ٔ وا٣ؽي ث٧ة ٱس٤ش ا٣ىؽر وٱُج٤ك ٥ ا٣ض ؿح، 

وقذ٢ْ ٧٤٠ةد٭٥ ٦ىؽر ٚؼؿ وأذـاز ٣٪ة ث٭ؾا اإلرث ا٣ُٲ ت، ا٣ ؾي ٱع٤٧٪ ة 

٣ع٫٤٧ وا٣عٛةظ ٤ٔٲ٫ إن مة  اهلل، ٚ٪٪ةل ز ٮاب  ٦كؤو٣ٲح ٦ٌةٔٛح ٣٪١ٮن أ٬اًل 

إذَا »٩ة ث٫، و١٩ٮَن ٨٧٦ ٝىؽ٥٬ ا٧٣ى ُٛٯ ٤ٔٲ ٫ ا٣ى الة وا٣ك الم ثٞٮ٣ ٫: ثؿِّ 

٫ُ٤٧َُ إاِلَّ ٨٦ِْ  َٔ  ُ٫ْ٪ َٔ  َٓ َُ َٞ ْ ُٓ ثِ ٫ِ،  ٦َةَت اث٨ُ آدم ا٩  َٛ ٥ٍْ٤ ٱُ٪ْذَ ِٔ زاََلٍث: َوَؽٍَٝح َصةِرٱٍَح، أو 

ُٔٮ ٫َ٣ُ   «.أَْو َو٣ٍَؽ َوة٣ٍِط ٱَْؽ

، اق٧عٮا ٣ ٰ أن أدٮص ٫ ثةق ٥ وا٣ ؽدٰ ا١٣ؿٱ٧ ح وثةق ٥ أػ ٮادٰ ةػذة٦ً 

وص٧ٲٓ أٚؿاد ٔةا٤ذ٪ة ثضـٱ٢ ا٣ن١ؿ وا٣ذٞؽٱؿ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ د٦ن ٜ، 

َٰ أق ةدؾةَ وأٌٔة ، ٤ٔٯ د١ؿ٦٭٥ ثإٝة٦ح ٬ ةراٲكً  ؾا ا٣ع٢ٛ ا٣ذ أثٲ٪ٰ، وأن أظٲ 

وا٣ؽي األصال  وأوؽٝة ه وز٦ال ه و٤َجذ٫ وقةاؿ ا٣عٌٮر ا١٣ؿام ا٣ؾٱ٨ ٠ةن 

 ًٕ  .ة٧٣نةر٠ذ٭٥ ووصٮد٥٬ أَٲت األزؿ ٰٚ ٩ٛٮق٪ة ص٧ٲ

رظ٥ اهلل وا٣َؽ٩ة ا١٣ؿٱ٥، وصـاه ٔ٪ّة و٨ٔ ا٣ٕؿثٲح ػٲَؿ ا٣ضـا ، وأَ ةل اهلل 

 ًٕ  .ثة٣ىعح وا٣ٕةٚٲح٧٦ذٕٲ٨  ةأ٧ٔةَر٥٠، وظ٥١ْٛ ص٧ٲ

 وا٣كالم ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل ثؿ٠ةد٫

*   *   * 
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