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 للمؤلف عي  لقحوق  فحوقة مج

 للطبع  لألوىل

  م9102هـ / 0441  

 لململك  لألردنعي  لهلاشمعي  

 رقم لإليدلع لدى دلئرة لملكتب  للقطنعي 

 (57  /0/9102) 

 

 29920  صنعيف:رقم للت

 بدرلن، فارو  عبدلقحلعيم  :لملؤلف

 لسحق فرحان للعامل ولملعلم  عنقلن للكتاب:

 مجععي  للدرلسات وللبحقث لإلسالمعي   بعيانات للنرش:

 /للرتلجم// لملذكرلت للشخصعي /  لملقضقع  للرئعييس:

 259-2275-715-74-0  )ردمك (                  

  

 .للقطنعي  بعيانات للوهرس  وللتصنعيف لألولعي  ت دلئرة لملكتب * أعد  

 

 

 

  ،صنوهعن فحتقى م   للوانقنعي    لملسؤولعي    كامل   ف  لملؤل   ل  يتحم  

 .أ  جه  حكقمعي  عنأو للقطنعي    لملكتب     هذل لملصنف عن رأ  دلئرة  ب  وال يع
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 ..هذل للكتاب إىل للذين ساعدوين يف إصدلر  

 ..ولملرلج  دوين باملعلقمات  إىل للذين زو  

 ..صاصاتقر وللو  وين بالص  إىل للذين أمد  

 ..لملوعيدة ول عيل  باملشقرة  إىل للذين أشار  

 ..ل من لقحوائقإىل للذين أضافقل كثير 

 .لجلزيل للشكر   م  أقد  
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 حتى لقحصقل عىل من للنشأة   

للدكتقرله    درج                               

   

 وللكتـــــاب اج  بانـي لملنهـــ 

لملدرســـــــــــــي                                 

   

 لقحركــــــ    من رمــقز   رمز   أول   

لإلسالمعي  يدخل للقزلرة                               

   

 لألوقاف وللشؤون لقزلرة   وزير   

ولملودسات لإلسالمعي                                

   

 حضاريـــ  فحطــــــات   تســــــــ    

ضاءها د. إسحق فرحانأ                               
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 إىل  من لملعيــــــــــدلن للرتبــــق    

ــــي  للسعياس للعمل                                 

   

 مـــــــــــــــــن   شهـــــــــادلت   

ربرفـــــا  للــــد                                 

   

 كام كتبهــــــا   للذلتعي    للسية   

يـــــــــده بخـــــط                                 
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من  من للناس  م  لملجتم ، و لتصال   بعدها عن أ   فهق ي   لنوسه؛ من يععيش   من للناس  

 ها وإسعادها.بل لرقعي  س  لل كل   عيسلك  ته؛ فألم   يععيش  

فيتوي هبم إىل  ؛عنهم هق مسؤول  م، ويرعى من وللتود   ي  لخل ته عن منافذ  م  ه يبحث ألإن  

ي لك ؛يف للبحث عن لجلديد ستمر  منوسه هق ه عىل أن   عالوةر  ،ملعرف   ول للعلم   أعىل درجات  

 لامء.للع   هذل هق سلقك   .مللتود   لجلمعي    ه لعيبلغ  مه ملن حيتاج  ويود   ،هنم يستوعيد  

 أنه جيب   أ    "بقنمغمن تساوى يقماه فهق "ثقر: لملأ بالوقل   ؤمن  فرحان ي   إسحق   كان  

يؤمن  كان   .هبا باألمس قمت  للتي  أعاملك   عىل زيادةر للتي توقم هبا  ة  ك لخلي  ـأعامل   تزدلد   أن  

ومن هذين للوقلني كان  ."فعيه علامر  د  مل أزد   يقم   شمس   عيل   ال طلعت  " :كذلك بالوقل لملأثقر

ل عل للغد  ، وجتللتغعيي ل  ا حمألن   ؛هت  لقرلر خذ  يت    من للعيقم. خير

 مني غي  لملعل   بعض   كان   حعيث   للرتبق    يف لجلهاز  إسحق فرحان خلالر  لود وجد   

 لخلدم ، وبذلك لكتسب   ىل تأهعيلهم أثناء  ع فعمل   ؛للتعلعيم لر لعملعي   جعيدر  الر تأهعي نيمؤهل

 جديدةر  مكان ر  مقنلملعل   ، ولكتسب  ضلبصقرة  أف مقلفتعل   لر من لألسالعيب  ار جديدر م نقعر طالهب  

 م  لألنظم   تجسي عىل لل فعيام بعد للحصقل   همليؤه  فحصلقل عىل دبلقم  ؛للقةعيوي   يف للعمل  

 أعىل. إىل درج    للقصقل   لجلامععي   

ا يف أوقات لألآخر مثال   ها لملسلمقن   عىل إثر  يؤد   اذلن وللتي: مالحظت ه تشقيشر

ر  فم، فصالت    ،ار ن يف لملدين  للقلحدة متواوتر مسجدي   بني أاذلين   للور    ام كان  رب  ه أن   د  قج  ك 

  ولنتهى للتواوت   ،لألاذلن   بتقحعيد   قام   وعندئذ  
 
 للعبادلت. يف أدلء
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فكعيف إاذل كان  للعطاء، هق كثي   للكبي   لإلنسان   لملال بل إن   كثي   لعيس   للكبي   لإلنسان  

 ؤمتنني!م   ولستشارة   سديد   ورأ    وحكم    علم  عىل  عطاؤه مبنعيرا

ا فرحان سبعني   م  إسحق   لود عشت   ه من بلدته )عني كارم( عام قدوم   منذ   ، بدأت  عامر

للقلعي،  للقجه، وللعول    بشاش   منه إال   فام رأيت   9109 عام هحتى وفات   لطإىل للس   م0249

 يف للدلخل أو لخلارج. سقلءر  م  إسحق تعامل  من  ها كل  ، يذكر  لملعطاءة   للكريم    وللعيد  

ا   للعمل وهذل هق شأن   وخارج   للعمل   ه فعيه دلخل  رأيت   مققف   يف كل  لود كان عمالقر

 امء.ظ  للع  

 ما قد   لجلمعي    سعيذكر  
 
 ،هويف أعامل   هويف شخص   ه علم  يف مه إسحق أمحد فرحان من عطاء

 .هذل للرلئ  فعيه عاش   وقت   يف كل  

 

 لملؤلف     

 فارو  بدرلن
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أمحد فرحان وأمامه جيلس  صقرة مجاععي  يف منزل لملرحقم عبدلقحلعيم بدرلن يف للسلط جيلس عىل يمعينه د. لسحق

لبنه لألستااذ للدكتقر عيل بدرلن وعىل يمعينه عمر فرحان ويف لخللف يوف لألستااذ فارو  بدرلن وعىل يمعينه 

 لألستااذ مصطوى للنتش  ويف يمني للصقرة للسعيدين فحمد ققج  وللسعيد مرولن دقار
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ه بشهر، عام  
 9109للدكتقر إسحق فرحان قبعيل  وفات 

 عائدة عبد لقحلعيم بدرلن.بريش   زوجته 


