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مجعي لقحوق فحوقة للمؤلف
للطبع لألوىل

0441هـ 9102 /م
لململك لألردنعي لهلاشمعي
رقم لإليدلع لدى دلئرة لملكتب للقطنعي
( )9102/0 / 57
رقم للتصنعيف:
لملؤلف:

29920
بدرلن ،فارو عبدلقحلعيم

عنقلن للكتاب:

لسحق فرحان للعامل ولملعلم

بعيانات للنرش:

مجععي للدرلسات وللبحقث لإلسالمعي

لملقضقع للرئعييس:

/للرتلجم //لملذكرلت للشخصعي /

(ردمك )

259-2275-715-74-0

* أعدت دلئرة لملكتب للقطنعي بعيانات للوهرس وللتصنعيف لألولعي .

يتحمل لملؤلف كامل لملسؤولعي للوانقنعي عن فحتقى مصنوه،
وال يعب هذل لملصنف عن رأ دلئرة لملكتب للقطنعي أوعن أ جه حكقمعي .
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إىل للذين ساعدوين يف إصدلر هذل للكتاب..
إىل للذين زودوين باملعلقمات ولملرلج ..
إىل للذين أمدوين بالصقر وللوصاصات..
إىل للذين أشارول عيل باملشقرة لملوعيدة..
كثيل من لقحوائق..
إىل للذين أضافقل ر
أقدم للشكر لجلزيل.
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من للنشأة حتى لقحصقل عىل
درج للدكتقرله

بانـي لملنهـــاج وللكتـــــاب
لملدرســـــــــــــي

أول رمز من رمــقز لقحركــــــ
لإلسالمعي يدخل للقزلرة

وزير لقزلرة لألوقاف وللشؤون
ولملودسات لإلسالمعي

تســــــــ فحطــــــات حضاريـــ
أضاءها د .إسحق فرحان
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من لملعيــــــــــدلن للرتبــــق إىل
للعمل للسعياســــي

شهـــــــــادلت مـــــــــــــــــن
رفـــــا للــــدرب

للسية للذلتعي كام كتبهــــــا
بخـــــط يـــــــــده
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من للناس من يععيش لنوسه؛ فهق يبعدها عن أ لتصال م لملجتم  ،ومن للناس من
يععيش ألمته؛ فعيسلك كل للسبل لرقعيها وإسعادها.
إنه يبحث ألمته عن منافذ لخلي وللتودم ،ويرعى من هق مسؤول عنهم؛ فيتوي هبم إىل
أعىل درجات للعلم ولملعرف  ،عالو رة عىل أنه هق نوسه مستمر يف للبحث عن لجلديد؛ لكي
يستوعيد منه ،ويودمه ملن حيتاجه لعيبلغ لجلمعي للتودم .هذل هق سلقك للعلامء.
كان إسحق فرحان يؤمن بالوقل لملأثقر" :من تساوى يقماه فهق مغبقن" أ أنه جيب
أن تزدلد أعاملـك لخلية للتي توقم هبا زياد رة عىل أعاملك للتي قمت هبا باألمس .كان يؤمن
علام" .ومن هذين للوقلني كان
كذلك بالوقل لملأثقر" :ال طلعت عيل شمس يقم مل أزدد فعيه ر
خيل من للعيقم.
يتخذ قرلرلته؛ ألنا حمل للتغعيي ،وجتعل للغد ر
لود وجد إسحق فرحان ر
خلال يف لجلهاز للرتبق حعيث كان بعض لملعلمني غي
مؤهلني تأهعي رال جعيدر رل لعملعي للتعلعيم؛ فعمل عىل تأهعيلهم أثناء لخلدم  ،وبذلك لكتسب
طالهبم نق رع را جديدر رل من لألسالعيب فتعلمقل بصقرة أفضل ،ولكتسب لملعلمقن مكان ر جديد رة
يف للعمل للقةعيوي؛ فحصلقل عىل دبلقم يؤهلهم فعيام بعد للحصقل عىل للتجسي م لألنظم
لجلامععي للقصقل إىل درج أعىل.
ر
تشقيشا يف أوقات لألاذلن وللتي يؤد
مثال آخر :مالحظته

عىل إثرها لملسلمقن

صالتم ،فكر فقجد أنه ربام كان للور بني أاذلين مسجدين يف لملدين للقلحدة متواو رت را،
وعندئذ قام بتقحعيد لألاذلن ،ولنتهى للتواوت يف أدلء للعبادلت.
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لإلنسان للكبي لعيس كثي لملال بل إن لإلنسان للكبي هق كثي للعطاء ،فكعيف إاذل كان
عطاؤه مبن رعيا عىل علم وحكم ورأ سديد ولستشارة مؤمتنني!
لود عشت م إسحق فرحان سبعني عا رما ،بدأت منذ قدومه من بلدته (عني كارم) عام
0249م إىل للسلط حتى وفاته عام  9109فام رأيت منه إال بشاش للقجه ،وللعول للقلعي،
وللعيد للكريم لملعطاءة ،يذكرها كل من تعامل م إسحق سقل رء يف للدلخل أو لخلارج.
لود كان عمال رقا يف كل مققف رأيته فعيه دلخل للعمل وخارج للعمل وهذل هق شأن
للعظامء.
سعيذكر لجلمعي ما قدمه إسحق أمحد فرحان من عطاء يف علمه ويف شخصه ويف أعامله،
يف كل وقت عاش فعيه هذل للرلئ .

لملؤلف
فارو بدرلن
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صقرة مجاععي يف منزل لملرحقم عبدلقحلعيم بدرلن يف للسلط جيلس عىل يمعينه د .لسحق أمحد فرحان وأمامه جيلس
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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للدكتقر إسحق فرحان قبعيل وفاته بشهر ،عام 9109
بريش زوجته عائدة عبد لقحلعيم بدرلن.
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