
 
 

 
 ،سليم دّكاش اليسوعيّ  األب البروفسور كلمة

 ،رئيس جامعة القّديس يوسف
 ،ذكرى الشهيد الطالب محّمد محيدليي ف

 في معهد العالج الفيزيائي،
 .0202 أيلول 02الواقع في  ،الجمعةيوم 

 
  

 مجيًعا متوّجًها إىل عائلة العزيز الفقيد حمّمد،أيّها األحّباء  
 ، يائيالفيز  العالجحضرات اهليئة التعليمّية واإلداريّة ويا رفاق حمّمد يف معهد  

 
ا. فكيف عن هذه الدني واختتنق الكمات يف احلُنجرة عند احلديث عن صديق أو أهل غاب 

وى من دون كلمة وداع واختفى من يكون األمر عندما حناول احلديث عن إبن أو أخ أو رفيق ه
بيننا. من بني أهله، عن عييّن أّمه ووالده وعائلته من دون حركة يد أو كلمة حنّبك يا حمّمد وأنا 

 أحّبكم يا أهلي ورفاقي.

رحل فيه،  يول الفاجعة، أمام الفراغ الذي سبّبه رحيل حمّمد بالشكل الذأمام الكارثة وه 
ه؟ هل تكون للكلمات معىن وللعواطف دوٌر يف التعبري عّما نشعر ب ،أمام اجلرمية وفظاعة اجلرمية

ن دون سبب ميف الرويس وغريها ة املوت وخصوًصا ذلك الذي حصد األبرياء أمام املوت وعبثيّ 
 سوى احلقد واجلهل، هل نرتك العبثّية تقود خطانا وتقّيد كلماتنا؟ هل نواجه املوت باملوت؟

 أيّها األحّباء، 

اآلخرة . حنن أبناء اإلميان بن والرجاء إىل أّي دين انتميناحلظة أنّنا أبناء اإلمياال ننسى  
و الذي يسرتّد ه احُلسىنوالسعادة وأّن اللـه اخلالق ومدبّر الكّل وصاحب األمساء وباجلّنة وبالقيامة 

 غاب عن أنظارنا كماحميديل النفس عندما تغيب عن هذه األرض. حنن مؤمنون بأّن حمّمد 
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ياة األبديّة،  وهو اليوم حيٌّ يف جّنات ربّه وديار احل ويبقى حاضًرا حلبيب يغيب عن عني احلبيبا
 كما عّلمتنا الكتب السماويّة. 

ونقول أيًضا أّن إمياننا كما نعيشه يف هذه البالد حيّتُم علينا أن حنّصن عيشنا املشرتك وهذا  
ّمد كان البديل. وال شّك أّن وجه حم م عنوليتكلّ بديل عن هذا فليتفّضل ن عنده هو قدرنا وم  

اآلخرين،  واملتفّهم ملواقف احملبوب من رفاقه واحملّب هلمذلك الوجه البهّي الطلعة احلواري. 
االنتماء للثقافة العلمّية. حمّمد كان فخورًا ب والتماسهصاحب اإلرادة الصلبة يف حّبه للمعارف 

 وهي اليوم وكّل يوم تذكرك رمًزا خالًدا واليوم هي تكّرمك إىل عائلة جامعة القّديس يوسف،
مبوجب كلمة  سار حمّمد حميديلحمّبة اللـه ورمحته.  منللوفاء وللطالب اجملتهد واملؤمن املآلن 

 كاملشاورة".  ظهرياإلمام علي : "ال غىن كالعقل وال فقر كاجلهل وال مرياث كاألدب وال 

لـه وسكب ال ساكماالذين اجتمعتم يف ذكرى حمّمد حميديل و وأخريًا أيّها األحّباء، أنتم  
اساة أهله وحمّبيه وحنن نعرف أّن ال مو و  أّمه وأبيه على قلوبالعزاء على قلوبكم وباألخّص 

، نيعحقيقّية إاّل تلك املواساة اليت تأيت من اللـه عّز وجّل فهو لنا يف األفراح واألتراح مرجع مُ 
ّيب قلوبنا ويزيح الكرب عن خواطرنا. أال أسكن اللـه عّز وجّل وهو الذي ميسح دموعنا ويط

لوطن وباستشهاد حمّمد هذا ا بصدورناالسبيل، أال محى اللـه  سواء وهداناحمّمد فسيح جنانه 
 وحمّبة كما آمن عزيزنا حمّمد وشكًرا.لبنان وجعله منارة إميان 
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