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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  



- 14 - 

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٫

*   *   * 

  


