
 

 

  

 

 

 

امذكل  بذكرى  امولمذا امويذلل امشذى   تحتفُل األّمة اإلسالمّية في مشارق األرض ومغاربها
 صادف اميذل  اماذا ي رشذى مذي ربيذل األوك فذي رذّل رذا   يثذىّلم فيذّه  ذت  فذي يذك  
االفتفاالت إمقاء امُخَطب اما وية امتي تعّيى ري قيوة اما ي اإلسالمّي في  شى امفضيلة بيي 

بصذيى  وتحولذو درذل   -صذل    رليذو وسذل -شعلب امعام  وري  استطاع  ييوا امكى   
 .علب امثز ى  امعىبية امتي را ت تعيا األصوا  إم  رياد  إمو وافاش

 : مظايى االفتفاك بامولما امويلل

تختل  مظايى االفتفاك مي بلا  إم  آخى؛ إذ  قا  افتفاك رسوّي في أفا اموساجا امكييذى  
شذعى ة م روا تتخلل يك  امقذىاء  قصذا ا -صل    رليو وسل -فيقىأ امخطيٌب سيى  امويي 

توتاح صفات امويي امكى    ىّدد امحضلر بعض أبياتها خل  امقارئ موا  ضفي رل  اموكان 
 .ييية ووقارًا واستحضارًا مصلر اموىافل األوم  موشى امىسامة اإلسالمية

تسذتعا ية امتل سذ بوكا ذة خاصذة إذ أن امعا لذة وفي تل س  تويز امولما امويلل امشى   
 .مهك  اموواسية قيل أ ا  وتخصص مها استعاادات مويز  رغيىيا مي اموواسيات اما وية

وتاخل يك  االفتفاالت  شاطا رل  األسلاق واموتاجى اموختصذة فذي بيذل امفلارذو امثافذة 
امتذي تواذل اموكذلن األساسذي أو ما  عذىف بحيذات امصذولبى ” امزقلقل“وخاصة بارة فيات 
 .وتعّا يك  امعصيا  خصيصا افتفاال بامولما امويلل امشى   امتل سية معصيا  امزقلقل

 امولما امويلل امشى  



 

 

 
و كرى أن شواك ووسط غىب اميالد يوا مصار إ تاج امزقلقل بارتياريوا  ضوان ثىو  غابية 

أم  يكتار ملزرة رل   033ى ة يامة وتوتا غابات امصولبى رل  صولب
 .وباجة وسليا ة وامكاف وامقصى ي جواوبة وال ات

لمها وتعطي أشثار امصولبى امحليي ثواريا مى  رل سوتيي ويي شثى  بى ة معوى   تثاوز ط
 متىا 03

وتتكلن رصيا  امزقلقل مي دقيق امفى وة وامسكى واموشاء وامكى وة وامفلارو امثافو ملز وة 
 .و ت  إرااديا ميلة امولما امويلل امشى  

 ت   ل  امولما امويلل تيادك روا  امتل سية ويي مي امعادات امتي تحافظ رليها األسى
 ...امز ارات و تيادملن امعصا ا اموزخىفة بحيات امفارهة ملز وبواق وبلفى ل  وفلل 

روا  سويها ” امعىبي“و شار إم  أ و رالو  رل  يكا امولع مي امعصيا  تلجا امعصيا  
 اميعض وامتي تتكلن مي دقيق امسويا أو امفى وة وتتكلن مي امعسل وامسوي أو مي

 .امسكى وامزبا  رل فسب رغيتو ومقارتو امشىا ية

 


