مؤسسة الشيخ عمي سعيد
ثقافة  -تربية  -تراث

رابطة قدماء طلبة املعهد
كلمة إدارة اللقاء يف افتتاح
لقاء التواصل والوفاء لقدماء طلبة معهد عمي سعيد
أيام اثلالذاء إىل اخلًيؿ  60-67كْال  46-44 /ِ4545أوت 3644م
ةًؽكب غلرية آل يْنؿ  -يح اللْاِني  -ةوغَى  -غؽدايث

 .1مقدمة وتزحيب:
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احلًػ هلل اهلادي إىل رصاط مفخقيى ...{ ،احلًػ ِّلِل اَّلِي ِػاٍا ل ِّؼا ويا لَا ِجلّخ ِػي لْال أن
ََ َ ه
ِػاٍا اّلِل ،}...والهالة والفالم ىلع ضتيب احلق ـيػ اخلوق ـيػٍا حمًػ وىلع آهل ونطتُ ويٌ
اِخػى ةّػيُ واـنت بفنخُ وداع ةػغْحُ إىل يْم ادليٌ ،وبػػ/
آةايئ امللايظ املْقؽيٌ ،ـاديت اإلظارات املطرتيني ،إعْاين قػياء ظوتث يػّػ غيم ـػيػ ،أيّا
احلضْر المؽيى ،الفالم غويكى ورمحث اهلل وبؽاكحُ ،مؽضتا ةكى يف ربْع يػيَث غؽدايث ويف ِؼا
املؽكب اهػامؽ مؽكب غلرية آل يْنؿ املضيافث ،وبني أضضان مؤـفث الليظ غيم ـػيػ
اهػامؽة.
ِا قػ دغخكى مؤـفخكى وداعكى يػّػكى ومؽبيكى ،فوتيخى ادلغْة واـخشتخى لوَػاء
وكػدحى الؽضال ،هنلارك دميػا يف ختويػ ِؼه اَّللؽى- /اَّللـ56ـؽى تلأـيؿ يػّػ غيم ـػيػ-
يَارة اهػوى واهرتبيث ،وقوػث األناهث واملػارصة ،ويف فػاحلات/

لقاء التواصل والوفاء
لقدماء طلبة معهد عمي سعيد
واَّلي ـيخْانن ةػْن اهلل وحْفيقُ ىلع يػار ِؼه األيام اثلالذث املْافقث لوفادس إىل اثلايٌ
َ
َ
( )60-66يٌ كّؽ كْال  / ِ4545اثلاهد غرش إىل اخلامؿ غرش يٌ كّؽ أوت 3644م.

فأِال ةكى يف رضاب مؤـفخكى وبني أضضان إعْاٍكى وذويكى ،كمؽ اهلل ـػيكى
َ
وبوغكى أياٍيكى ،وأذاةكى عريا لرريا.

 .2بني يدي الذكزى:

حػخرب ِؼه الفَث ادلراـيث  3644/3643املْـى األربػني ( )56يف غًؽ يػّػ

غيم ـػيػ ،واملْـى اخلامؿ واهػرشيٌ ( )36يف غًؽ قفى اتلغهم يف اهػوْم
اإلـالييث ،وبػػ غقْد يٌ اهنلاط اهرتبْي واتلمْيٌ اهػويم واهػعاء اهكمؽي ،ةات
ُ
يٌ الرضوري أن حخغؼ ِؼه املَاـتث فؽنث لْقكث سادة ،ةخظاِؽة حؽبْيث غوًيث ِادفث،
إضياء لذللؽى ،وحقْيًا لوًايض واـترشافا لوًفخقتن ،يٌ أسن حرًني املفرية اهرتبْيث
اهػوًيث الؽائػة ملؤـفتَا املتاركث.
وحأيت ِؼه اتلظاِؽة تلربز يقْيات املَظْيث اهرتبْيث احلؽة ،ودورِا احلضاري،
وحقػيّا لًَظْيث حؽبْيث رياديث أذبخج جناضّا يف ختؽيز أسيال يخْازٍث ناحلث فاغوث،
َ
وحضع بلَات يف ـبين حعْيؽ ِؼه املَظْيث أيام اتلطػيات اهيت حْاسّّا ،ضىت تفخًؽ يف
أداء رـاتلّا ،ويَترش أذؽِا اإلجيايب حمويا ووظَيا واعمليا.

 .3نداء إىل قدماء طلبة معهد عمي سعيد:

 يا يٌ اضخضَك ِؼا املػّػ ضيَا يٌ ادلِؽ حَّن يٌ يػارفُ وحغؽف يٌ غوْيُ
وحؽحْي يٌ يػيَُ اهعيب.
ِ ؼا يػّػك قػ{َ...بلَغَ َأشُدَّيُ وََبلَغَ َأرِبَعٍِهَ سَىَةً.}...
 هقػ ضتاك اهلل حػاىل وأٍػى غويك ةأن لَج ممٌ اٍتفب إىل ِؼا الرصح اهػويم حبي
فيُ كغهيخك وحهقن فيُ مِْتخك وحرثي فيُ رنيػك املػؽيف ،ويؤعؼ فيُ ةيػك
يف ظؽيق اجلشاح واهكالح.

َ
وحػغْ قائال/
ِ ؼه يَاـتث تلخؼلؽ ِؼه اجلػًث كالؽا هلل حػاىل يػرتفا ةكضوُ،
علًََّ وَعَلَى وَالِ َديَّ.}...
{...رَبِّ أَ ِوزِعِىًَِ أَنَ َاشْكُرَ وِ ِع َمَتكَ َّالتًِ أَوْ َع ِمتَ َ
وقعف ثلًار
 وحخػاون يع إعْحك وزمالئك يٌ اهعوتث اهقػياء تلقكْا ِوقكث حقْيى
ٍ
َ
َ َ َ
ُ
وأةَاء أيخكى،
يٌ غؽس فأكوخى ،ذى حتوْروا عععا تلغؽـْا فيأكن أةَاؤكى
ّ
 يػّػك يًػ لك يػه ويكخص لك أةْاب اخلري ،ويػغْك لوتؼل واهػعاء واملفاًِث
ّ
اهكػاهث ةًا رزقك اهلل يٌ قْة فمؽيث وغوًيث وياديث ،هيلق ظؽيقُ يف املفخقتن
ٍّ
رافػا ةقْة للك حتػ ،مفخًؽا يف أداء رـاتلُ اجلبيوث ،وحعْيؽ مفريحُ الؽائػة...
ع َملَ صَالِحاً
 وِؼا ابلؼل واهػعاء غًن ناهص يقخضيُ حًام كمؽ اجلػى...{ /وَأَ َن اَ ِ

تَرِضَايُ.}...
ُ

ُ
صلِحِ لًِ
واةخغاء نالح اَّلريث واتلًمني أليث اإلـالم...{ /وَأَ ْ
 وِػفُ راعيث اهنقء
ُرٌَّتًِ إِوًِّ تُِبتُ إَِلٍِكَ وَإِوًِّ مِهَ
فًِ ذ ِّ

سِلمٍِهَ}[األحقاف.]15:
اْلمُ ِ

 .4أهداف لقاء التواصل والوفاء:
يّػف املَظًْن لوقاء اتلْانن والْفاء هقػياء ظوتث يػّػ غيم ـػيػ إىل حتقيق
األِػاف اآلحيث/
 إرشاك اهقػياء يف حقْيى مفرية املػّػ عالل  56اعيا ،وجتػي ِػ رؤيخُ املفخقتويث.
 ةَاء ةَك يػوْيات ذؽي غٌ اهقػياء.
 حكػين راةعث اهقػياء وجتػيػ ِيالكّا.
ُ
ُ
 حًَيث يػارف اهقػياء ،وحؽقيث يّاراحّى ،وربعّى ةًاضيّى اثلقايف.
 حْفري ةيئث عهتث لوخػاون واتلاكمن ةني اهقػياء.

 .6برنامج اللقاء:

أيّا احلضْر المؽيى /ةؽٍايز هقاء اتلْانن والْفاء يَْع وذؽي وخمخرص يف ذالذث

أيام فقط ،فّؼا احلْم األول خمهم هكى أيّا األوفياء تلالضظْا وحقرتضْا وحْنْا
وحتتادلْا ذلؽيا ت دميوث يٌ ياض غعؽ دمػكى اهلل فيُ يف أضضان ِؼا املػّػ املتارك،
ةني ذوث يٌ املؽبني املغوهني  ،ذى حخػاوٍْا ىلع جتػيػ ِيالك راةعخكى وحعػًِْا ةػياء
فخيث وٍكْس ظًْضث ضىت تفخًؽ يف أداء رـاتلّا ةقْة وإةػاع.
واحلْم اثلاين ِْ يْم اتلمْيٌ وامللاريع االقخهاديث ،تفرتكػون فيُ ةًلاخيَا
األسالء وأـاحؼحَا ابلاضرني ،وحخػارـْن ـتن حْفري ادلغى اهػويم واألديب واملادي
ملؤـفخكى ولوًَظْيث اهرتبْيث غًْيا ،فّوًْا إىل يَاةع اخلري واغؽفْا يَّا لك ضفب
ظاقخُ وختههُ وقػراحُ.
واحلْم اخلري ِْ يْم احلهاد ،ويْم اتلمؽيى ،حنرض دميػا هقعف اثلًار اهعيتث اهيت
ٍضشج عالل ِؼا املْـى يف خمخوف املؽالؾ اهػوًيث اجلايػيث داعن الْظٌ وعارسُ،
وٍَْر أفاكرٍا ةاالظالع ىلع غيَات يٌ حبْث اتلغؽج اهقيًث يف ختههات حتَْع ةني
الؾراغث واهػوْم اتلقَيث وغوى اجلكؿ واالسخًاع واهػوْم اإلـالييث...
ويف عخام اهربٍايز ـَشخًع ىلع يأدةث اهكٌ واألدب الؽفيع ،ذى ىلع يأدةث الهطث
واملطتث (إوزان).
 .7خاتمة/

أيّا اهقػياء األوفياء /جلا أمن لتري أن يَشص هقاء اتلْانن والْفاء ِؼا وحيقق

أِػافُ ،وذلك ةخكاغوكى اهعيب ونربكى ويراةؽحكى ىلع احلضْر وامللاركث اهكػاهث،

وإين أدغْ اهلل اهػيل اهقػيؽ أن يغًؽٍا ةخْفيقُ هرتى مؤـفتَا قكؾة غظىم ىلع دميع
األنػػة ةػػ ِؼا الوقاء اتلارييخ املرًؽ.
ـاديت ،آةايئ ،إعْيت /أسػد حؽضييب ةكى يف موخقاكى ِؼا ،وإين أرسْ أن يػوم
ضضْركى المريف ويخْانن ىلع يػار ِؼه األيام اثلالذث ،يٌ أسن فائػة أكًن وأكًن.
ذ
فلمؽا سؾيال للك يٌ فمؽ وععط ولك يٌ ٍظى وأظؽ ،ولك يٌ كارك وـاِى ،ولك
يٌ ضرض فأفاد واـخكاد ،واهلل ال يضيع أسؽ يٌ أضفٌ غًال.
والفالم غويكى ورمحث اهلل وبؽاكحُ.

غٌ إدارة هقاء اتلْانن والْفاء/
زكؽياء ةٌ قاـى لػتْش

