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األستتذاا التتر ذور جتتابر قميحتتةع المتترمح علتتيكم ارهتتة اد ابر اطتتعع ابقتتر:  قتتر  القتت  ا قتتا             

الذى  ذبذع سيادطك عت  القبتر الريقتى  تع القترد ا ا تع فت  آتحيرية بي تا  عربيتةبع    ممت   ت    

أدرى ف  أي ع بير أهنا  ان  رآاآة غى قاطلةع ثم سترعا  فتا لولت   رآاآة قر اخرتق  رأسع ال  

طلك الرآاآتة ىلىل  تو   ريترى ي تلى علتع الترأ، بقتودع لكت  دا  أ  يكتو  همتاا أ . ثتم جاشت   

نريمع ع ا ادت أ  طلحت  اتا عيمتاى لتوال أ  ط تاد  أنتع  مت  أستذقر لل ترد اا ترار لتبق  األفترع  

م فلتتادرد البيتت  ستتببا  تتع استتذمتاعذع أ  أداستتك. اقتتر دعتتوت اد   كتتا  هتتذا االن تتلا  بال تترد ثتت

ساعذها لك بال رياء  ا  م  مسقذع اات  ريث فع أ. جمرى عبر اللمتيف ف  أنك طقانع شيئا فت  األ   

 ع ساقكع  ما دعوت اد أال ي خذنع الزهو رغم أ  فا  ذبذع جرير أ  يرير الترأ، دارانتا. االمتر  تع  

الذى خافرنع اال أا ر أنع أ مم  بع ف  قبت  هتو أنتك قتر اآتريذمعع  تم  فتا   هذا ال قور اللريب

اآريذمعع ب شياء أرى أهنا أ رب فمع. أقو  هذا ال طوا قا اال طظتاهرا بالذوا تعع بت  طرصتة آتادقة  تا  

أشقر بع  ع أعما  قلبعع  قر شر ذمع بالقو  ب نعبعا  جلي بع افث  هذا الكترمح قتر ي تر  علتع عتا   

خ شلذوت أا ال تيخ أبتو رهترد أا د.عبتر ا لتيم ممتود فتثرع أفتا ىلبتراهيم عتوض  قتر رنت  هتذ    ال ي

الكلمة  ع اهمتع   هنتا نتاقو، ف ل ت  ال طمتذمتيع أ  لذملتع أانتا  رغتم فتا طتر  عليتع فت    ت  قا لهتا  

فتا ب  انبلع. لقر  ا  يكريع أ  طقو  ىلنع  اطب مب لريمع الربع الرسولع اآا ب أستلو  قتوى فتثر ع أ

القا  اجللي  ب   رى أهنا  بىد علعّ.  ذلك قل  ىلنع رج  عظيم. اهذاع علع عظمذع فمتكع ال ي تر   

أي اعلعّ  يمتا أرى ع ىلا أيت  أنتا فت  القظمتةن اأيت  القظمتة فمتعن ىل  للقظمتة  تريبذها الباهظتة الذتع ال  

فمتمئما ال يذقترض ل تعء  أظ  أنع د ق  فمها اال  ذع فق ارهاع   نا جمرد فؤلف يكذب فا يكذب يفما  

مما يذقرض لع القظماء الذي  ال يبتالو  اتا  أا التر أا آتحة ع بت  ال يبتالو  با يتاد ااتتا ىلاا طمتلتب األفتر  



فمهم الذ حية اذ  ا محة اإلهلية اللالية. أفا فا أشرت ىلليع ف  جتاه  الوسا   اإلعرفيتة  تا أ ذتب   نتع  

  أعاجلع بر ع ير ال راعة ىلىل فتوالى راجيتا فمتع أ   قت  عملتع    يقر يزعجمع  ثىا ع ىلا  م  افا رل

خال ا لوجهع الكريم اأ  مي  علعّ بر ا  عمع . ا م  أي ا افا رل  أقو : لقت  اد قتر قترر ىل هتذا  

 ع يكو  عملع لع هو ا ر    ثا  عليع رغم أنريعع افا أ ثر فا يثا  ا ؤف  رغم أنريتع. اأنتا ال أبتاىل أ   

الذى أ    عليع برغم أنريع أا بق ر فمعع  ا هم أ  أثا  ع االمرمحع اأ  أجنو يومح القيافتة   يكو  الثوا 

ف  ا ما  اأدخت  اجلمتة اال أآتلع  تر جهتمم. نقتوا بتاد فت  جهتمم ا تر جهتممس االقبتر ا متك ع  

  فت   حبمر اد ا  لعع ف  الذي  عمرهم رجاء  يع سبحانع اطقاىل ال لر   راد. افع هذا  ت نع أ تو

الكااب  ىلاا قلت  ىلنتع   أشتقر همتا أي تا بالمتقادد. ىلال أ  هتذا ال تقور بالمتقادد ال ميمقمتع أ  أ  تف  

عما يرار  ع نريمع. ال ب  ىل  هذا ال قور سو  يذ تاعف ىلاا فتا   تري  عت  هتذا التذى دار  يهتا.  

عمتعع االذتع    شكرا علع هذ  المتقادد الذتع ألت  ىل أ  أعتي   تع ظرهلتا فمتذ أ  قترأت فتا  ذبذتع  

سو  أعي   يها ىلىل فا شاء اد رغم فقر ذع أنع ال أسذح     فا اآريذمع بع. علتع أنتع  ت  اقتو   

هذا ال أرير أ  أ و  قلي  اللياقةع     فا  ذبذع قر اقع ف  نريمتع فوققتا عظيمتاع االمتبب  تع هتذا هتو  

 عظمة فا  ذب ع  كيف  ا  الكن

ل تلى عت   قر خرج  علع    ا وا قات الذتع طمتود اجلتو األدبتع عمترنا:  ا قذتاد أ  يكذتب ال

الكبىع اللهم ىلال ىلاا  ا  الكرمح ا كذتو  قتر  ذتب علتع ستبي  الذ تجيع ال الذقتريرع  كمترت أنت  هتذ   

عع اقتر  القاعرد ب   متمذها لمتيما. اا قذاد أ  ف  يرير الكذابة ع  شخص فا   نع خيذار شخ تا يقر ت

ة شخ تية فت  قبت ع ا   تر  أى  ذها لمتيماع ىلا   طكت  بيممتا عرقت مرت هذ  القاعرد أي ا ب   متم

اط ا  هاطريع بيمما قىع ا  نذقاب  ىلال فرط  يذيمذ  يري   ب     فمهمتا ااألخترى ع تر ستموات أا أ ثترع  

ذع طقتا   تع فثت  طلتك الظترا . اهمتا  ا ا  الك  ع نراط  أدبيذ    نذباد   يهما ىلال عبارات اجملافلة ال

أآار ك القتو  بت نمع   أ ت  أعتر  أيت  طمتك ع ىلىل أ  أخربنتع أ تر األآترقاء أنتك طمتك  الترقع.  



ع أظ  أنك ف  اه  فريمة ن ر. ا تا  التك  ت  علمت  با  تاد ة فمتذ أيتامح فت   ا م ع اال أدرى  ااا

مت لذعع ىل    يكت  لريتع فتانعع أ  يمتم  ىل  ال ري  ا ذ ور أنتع يمتوى أ  يتزارا  تع شت   فت  ال تؤا ع  

ا ا بذع  ع هذ  الزيارد  ع أشكرا علع فا أثقل   اهلع بع ا وق  عمقع فت  ثما تك علتعّ ا رفتك  

ع ىلا  مت  أستذحع أ  أشتكرا  تع اهلتاطف أا  طعع  ر تب الرجت  طر يبتا أثلتر آتررىالثم  ع  فؤلريتا

 تا فت  قبت س  تذلك  ا قذتاد أ  يكذتب الكاطتب عت    ذع  ع الربير األلكرتانعع اهو شقور   أفر بتع أي

شخص قر ر  ع  كمرت هذ  القاعرد ب   متمذها لمتيما. اا قرا  أ  ب  ا ذقاآتري  طما متا ميمتع  

 ر فمهم عادد ع  الكذابتة عت  فقاآتر ع اةاآتة ىلاا  تانوا ميارستو  نريت، ا همتةع ا  يكونتوا فمذمت  ىلىل  

يتة أا ديميتة اا ترد ع  كمترت هتذ  القاعترد بت   متمذهتا لمتيمتاع  صاعة أدبيتة أا سياستية أا اجذماع

 القبر د ال يمذمب ىلىل أية جهة. اقر يكو  هذا ف خذا علعّع الك  هكذا هو األفر  تع  تالذع.  متا  

أنتك  تع فقالتتك القظتيم   ط ت ع  رفتتا فمتكع أ  ط تى ىلىل أى ف ختتذ  يمتا  ذبت  فتت  حبتو  ادراستتاتع  

علتع    ع ىلىل جانتب ا متماتع بقت  ا ر ظتات االنذقاديتةعت أ  يذ ر الكاطباالاالقهر  ع فث  هذ  ا ق

األق   ع يكو  هماا طوار   ع الكرمحع لكمك  مترت هتذ  القاعترد  يمتا  مترت بت   متمذهتا لمتيمتا.  

ع اف  جهذك   ن  أ ترب فت  أ  طمذظتر فمتع أا فت   لي، عمرى فا أسذمتيع أ  أ ا ئك بعا و  الك  لع  

ع بت   يمتا  ذبذتع أنت .  ظمتة ليمت   تعّ اال  يمتا  ذبذتع أنتا. فت  هتذا  لتع يذبت  أ  القغىى أيتة فكا ت د

  رجو أ  طذقب  هذ  الكلمة الذع أعرت  أ   ذابذها قر أرهقذمع أميتا ىلرهتا  رغتم ق ترها. اهتعع بكت   

ا  رَرْي تمع بع ف      ال أسذمتيع أ  أجاريك عليعع لكت  فتا ال  ذَنْط  يرع أق  مما طمذح  علع هذا الذى دِ

ا  لع. اعمر اد اجلزاء األا عع اهتو ستبحانع  تريم جتوادع ا تب الكترامح األجتواد.  رَذْ لع ال يمبلع أ  ي 

اأى  رمح اجود أ    ف  أ  طرخ  المترار علتع قلتب ىلنمتا  دا  أ  يكتو  همتاا أى اعذبتار ااطتع ممتا  

  ال تكر فت  أعمتا   ي قع الما، عادد ن ب أعيمهم  تع فثت  هتذ  ا واقتفن أشتكرا فترد أخترى أجتز

قلبعع اأدعو اد لك بال رياءع اأطر ك  ع رعايذع سبحانع ا ريظعع االمترمح علتيكم ارهتة اد ابر اطتع  
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