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  (سبثمب)وبرت ٚ شبػغ، ِض٠غ جبِؼخ صٕؼبء 

 20/5/1989َاٌضٛعح، صذ١فخ صٕؼبء، 
 

 

 كلمة الدكتور عبد العزيز المقالح في حفل تأبيه الفقيد سلطان واجي
 

 

اٌطبٌجبد   اٌؼِالء أثٕبئٟ اٌطالة ٚ/ األسٛح 

ِبطا رٕزظغْٚ أْ ألٛي فٟ ِضً  ٚ؟ ػٓ اٌصض٠ك األسزبط سٍطبْ ٔبجٟ اٌغادً.. ِبطا أدضصىُ ػٕٗ     

ْ اٌىٍّخ ئطا وبٔذ رزسغ ثؼط اٌشٟء ؟ ئطوغٜ األعثؼ١ٓ ٘ظا اٌّٛلف اٌظٞ ٠جف ثٗ جالي اٌّٛد ٚ

اٌّٛجٛص  ٌٍذض٠ش ػٓ اٌذ١بح فأٙب ألػجؼ ِب رىْٛ ػٕض اٌذض٠ش ػٓ اٌّٛد ٘ظا اٌغبئت اٌّٛجٛص ٚ

 .اٌغبئت
 

 ِٓ سالي رغجّبرٗ ٚ ٚ ٌمض ػغفذ األسزبط سٍطبْ ٔبجٟ فٟ ثضا٠خ األِغ سالي وزبثبرٗ اٌزبع٠ش١خ     

فٟ ِمضِزٙب رٍه اٌجٛأت اٌزبع٠ش١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛاجٙبد  رزجؼٗ اٌذص١ف ٌجٛأت ِٓ ربع٠شٕب اٌّؼبصغ ٚ

ػٕضِب أٌزم١ذ ثٗ ألٚي ِغح عأ٠ذ ف١ٗ  ٚ. اٌٛغ١ٕخ ٌسٍطبد االدزالي اٌجغ٠طبٟٔ فٟ جٕٛة اٌٛغٓ اٌذج١ت

 ٚ، رىغاعاً  لض عأ٠زٗ ثؼض طٌه ِغاعاً ٚ ٚ. اٌّإعر اٌّضلك اٌغص١ٓ  صبصلبً ٌٍجبدش اٌّزٛاظغ اٌصّٛد ٚالً ِضب

ػٕضِب أصضع  ٚ. ئشغالبً  فٟ وً ِغح وبٔذ صٛعح اٌّإعر اٌّزٛاظغ اٌجبدش ػٓ اٌّؼغفخ رؼصاص ٚظٛدبً ٚ

٘ٛ ٠ٕبلش ثصضع ِفزٛح وً ِٓ  أسّؼٗ ٚ اٌُّٙ ػٓ ربع٠ز اٌج١ش ا١ٌّٕٟ وٕذ أعاٖ ٚ وزبثٗ اٌش١ٙغ ٚ

دغ٠صبً أْ ٠ف١ض ِٓ اٌّالدظبد أ٠ب ، اةد٠غغت فٟ ئثضاء اٌّالدظبد دٛي اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ظّٙب اٌه

رٍه ٟ٘ سّبد اٌجبدش اٌّز١ّؼ األص١ً اٌظٞ  ٚاً، أٚ ٠ؼضي ف١ٗ لض٠ُاً وبٔذ ٌؼٍٗ ٠ع١ف ئٌٝ وزبثٗ جض٠ض

 .اٌزؼّك فٟ ِٛظٛػبرٗ غالع ٚإلا ال ٠ىف ػٓ اٌزٕم١ت ٚ ال ٠ع١ك ثبٌٕمض ٚ
 

ٚوبْ ٚادضاً ِٓ . اٌّإعس١ٓ اٌؼغة ٌمض أٔزّٝ سٍطبْ ٔبجٟ ئٌٝ جّؼ١خ اٌّإعس١ٓ ا١١ّٕ١ٌٓ ٚ     

رزسغ ِؼٗ رضع٠ج١بً   ٔشبغٗ اٌزبع٠شٟ ٠زسغ ٚأثؼض أْ ثض ٚ. اٌّإعس١ٓ اٌظ٠ٓ ٔبٌٛا ٚسبَ اٌّإعر اٌؼغثٟ

٘بجّٗ ، اٌضعاسبد اٌزبع٠ش١خ أٚ ٠ؼٍك ػٍٝ ثؼط اٌٛلبئغ  ٠ىزت اٌّمبالد ٚ ف١زغجُ ٚ، صائغح ٔشبغٗ

دصغ ٔشبغٗ فٟ أظ١ك ٔطبق صُ ٘ب٘ٛ طا ٠غ١ت فزغ١ت ِؼٗ سجغح اٌس١ٕٓ اٌط٠ٍٛخ اٌزٟ  اٌّغض ٚ

، وبْ أسغ ٌمبء ٚ، ػٕضِب عأ٠زٗ لجً سفغٖ ٌٍؼالط ٚ. وزسجٙب ػبوفبً ػٍٝ اٌّغاجغ ثبدضبً فٟ اٌٛصبئكأ

ألٜٛ ِٓ وً  ٌىٓ اٌّٛد وبْ أسغع ٚ، ٚجضرٗ ٠زذضس ػٓ األًِ ػٓ اٌؼٛصح ِغ ئغالٌخ ػّغ جض٠ض

. اٌّؼجؼاد اٌزٟ رذضصٕب ػٕٙب ػٍَٛ اٌطت اٌذض٠ش
 

... األسٛح اٌؼِالء 

ٔشغ٘ب  ٘زّبَ ثٙب ٚإلفٟ ا ٚ، ْ أفعً رىغ٠ُ ٌٍغاد١ٍٓ ِٓ األصضلبء األػؼاء ٘ٛ فٟ ئد١بء آصبعُ٘     ئ

ِٓ ٕ٘ب فاْ أفعً رىغ٠ُ ٌٍفم١ض اٌغادً ٘ٛ فٟ  ٚ. دبظغح ث١ٓ األد١بء ٌىٟ رظً أسّبؤُ٘ ِع١ئخ ٚ

ٌُ ٠ٕشغ٘ب  رٍه اٌزٟ أػض٘ب ٚ ٚ اٌّجالدفٟ األثذبس اٌزٟ ٔشغ٘ب  فٟ جّغ اٌضعاسبد ٚ  ٖٚأد١بء آصبع

 ثبٌم١بَ ثّضً ٘ظٖ اٌّّٙخ ١ٌٖس ٕ٘بن ِٓ ٠ؼٛي ػٍٟ ٚ. ٌىٟ رٕشغ وٍٙب ِجّٛػخ فٟ وزبة أٚ أوضغ
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٘إالء اٌظ٠ٓ وبْ ٌُٙ اٌفعً األٚي فٟ ئلبِخ ٘ظا اٌذفً ، سٜٛ ػِالئٗ فٟ اٌجّؼ١خ اٌزبع٠ش١خ ا١ّٕ١ٌخ

 .سزطفزٗ ا١ٌّٕخ لجً األٚاْ أاٌزأث١ٕٟ اٌظٞ ٠ؼجغ ػٓ اٌٛفبء ٌٍؼ١ًِ اٌظٞ 
 

ح اٌّفىغح اٌزٟ أجّغ ف١ٙب ففمض وٕذ ثبألِس أرصفخ ػٓ غغ٠ك اٌصض، ئطا وبْ صّخ ِب ٠مبي أس١غاً  ٚ     

: ثؼط ِب أسزبعٖ ِٓ اٌشؼغ اٌمض٠ُ ٚاٌذض٠ش فزٛلفذ غ٠ٛال ػٕض ٘ظٖ األث١بد 

أسعٛظغد ف١ه اٌطٍٛي  ٚ                     أٔزٙذ اٌفصٛي ٚ... صفٕٛن 

ٌسذ ِٓ ػطـش ٠ؼٚي   ٚ                   أدزغلذ ..ػطشٟ ٠ّؼله 

جغاح أػِبْ رس١ـً                      دزٝ أعر٠ٛذ ِٓ اٌجغاح   

  ٚجغ رغظ٠خ اٌس١ٛي                  ػ١ٕــبن سبوٕزــبْ فــٟ     

 ٌسذ رؼغف ِب رمٛي                 سىٕذ فٟ صّذ ػص١ت   ٚ

جبء اٌّسزذ١ً  ٚ..  أصسً                       سّؼذ ٠ِٛب غــغلخ    ٚ

ِٛرٕب ِٛد ج١ًّ .. ال                          ً٘ ِسزذ١ً ِٛرٕب؟ 

 

.  اٌسالَ ػ١ٍىُ ٚ. عظٛأٗ ٌٝ جٕخ هللا ٚ ئسالَ هللا ػٍٝ اٌفم١ض اٌغادً ٚ

 

 


