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 حفـل تأبيـن

   أنور اخلطيب الدكتور تاذـاألس
 

/رجػ// 23أكً٘ ـػٖ اىعػةغا اىنةُ٘ػا غؼػصة كاىِؿػؿ ٌػَ ٗػٔـ ا ر ػػة  

ـٖ كةغا اىػسنؤر أخٍػس ٌِ٘ػؿ اىػة ػسم  ـ3129/ آذار/ 39اىٍٔاـق  ْ:254

أُػٔر  اىػص ٘ا  سٌؼق خفو تأ َ٘ ىيصاخو اىهب٘ص ا ظوةذ اىػسنؤرـٖ ٌجٍع اىيؾا 

ككس اروةر اهلل ـل٘ػسُة إىػٕ جػٔارق غؿػص ٗػٔـ اىنفيػة  ـػٖ  اىزم٘/ رخٍّ اهلل..

ـ  ػػس رخيػا 3129نةُٔف اىنػةُٖ//41اىٍٔاـق  ْ:254/جٍةدل ا كىٕ/25

 .لٔٗيا خةـيا  ةىػيً كاىػمة 

 ككس أىل٘ت اىهيٍةت اىوأ ِ٘٘ا اٙت٘ا:

 يٍا ٌجٍع اىيؾا اىػص ٘ا  سٌؼق أىلةْة ا ظوةذ اىسنؤر ٌصكاف اىٍدةظػِٖ ن

 ر ٘ط اىٍجٍع.

 .نيٍا جةٌػا دٌؼق أىلةْة ا ظوةذ اىسنؤر ٌةْص كبةك٘بٖ ر ٘ط اىجةٌػا 

 .نيٍا أؾسكة  اىفل٘س أىلةْة ا ظوةذ اىسنؤر غبس اىجبةر اىقدةؾ 

  ا ػلص.نيٍا لفب اىفل٘س أىلةْة ا ظوةذ اىسنؤر نٍةؿ 

 ./٘نيٍا آؿ اىفل٘س أىلةْة ُجو اىفل٘س ا ظوةذ أُط أُٔر اىزم 
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 كمىة عريف احلفن
 

  ٘ط ٌجٍع اىيؾا اىػص ٘ا  سٌؼق.... را ظوةذي اىسنؤر ٌصكاف اىٍدةظِٖ

 ..اىٌعةدةي أغقة ي اىٍجٍع ا نةرـ

 ..اىعةدةي اىٌق٘ٔؼي ا غضا 

ٔع  ..تدٌ٘ان ٌبةرنان ل٘بان تىقي ٌٖ ًَ اىسٌؼل َي ـٖ   صا دا اى٘ةظٍ٘ ة إى٘هً كُد أ نُّٓ

صكح اىػيً كاىٍػصـًا.. .. رخةًب ؾصحو ٌَ ؾي إُػّ  ٌجٍػًع اىيؾػًا اىػص ٘ػا  سٌؼػقى

طى غيٕ ٗس رجةؿو ًغظةـ.. يظِّ ًّ  اىٍصنض اىدقةرٌم اىشم ًػٍ٘سى كأ ا ىّ ـٖ ًرسٌوػ ْبٔي كى

ً.. ..أغٍةرىًْ ًٌ راخٔا ٗعئٌٍف ا كغئٌٓى ٍَ  ػسىًْ ٌػَ كربصاتًًٓ.. ي ىصاٗاى إىٕ ٌى

يٍة. قي اىػى ًي ٌجسان  ػسى  اىػيٍة  اىػةٌيَ٘.. غيٕ ٌة ٗىٍلػصيبي ٌَ ٌئا غةـ.. ٌجسه ٗيعيِّ

.. ة اىع٘ساتي ة اىعةدةي.. ُجوٍػع اى٘ػٔـى ىوػأ َ٘ أخػس ْػالً  اىػيٍػةً .. أٌٗوٓي  أُّٗٓ

ًٌ  ذىمى اىِجًً اىشم ظمعى ُٔريق ـٖ ظٍةً  اىػيًً  غؼػصاًت اىعػَِ٘.. أـػوى تةرنػةن يػ

ق اىمٌ٘ػ/.. كظػ٘صتّ اىػمػصة.. إُػّ اىصاخػو ظ٘بلٕ ٌىج إريةن غظٍ٘ةن.. سان ٗيزيِّسي ذنصى

. ُجوٍػع اى٘ػػٔـى .رخٍػػّ اهلل كأخعػَ ًكـةدتػػّ ا ظػوةذ اىػسنؤر أُػػٔر اىزم٘ػ/..

ة تِةجٖ ركخّ.. ْةٌعا ن إجفؿ كٌٓة ا: ِي  ككئ 

ـي  ٖذ  ػػػشنصاؾى ل ٌػػػٔته كل غػػػسى  خػػػ

 

 

ٍَ تزيٌػػسؾ   ويػػ/ي ٗػػة ٌىػػ  ا رػػفؽي كاىهي

 ..كُوػػٌصؼي ٌعػ٘صتىم كأرفكىػم ..ظِدٖ٘ اى٘ٔـى ذنصاؾ أٗٓة اىصجػو ا ي٘ػص 

ّي ٌػػَ نيٍػػةت ل٘بػػاو.. ٌػػَ زٌػػف ى غٍيػػٔا ٌػػػم..   ٌػػَ رػػفؿ ٌػػة ظِعػػٍػي

. كأْوو غةػٔا تفةؾػ٘وى خ٘ةتػم.. ظػلٕ اهلل كبػصؾ  ؼػ  ٘/ .كأؾسكة ى غةػصكؾ

 رخٍوّ، كرـع ركخم ـٖ أغيٕ غيَ٘٘.
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 األستاذ الدكتور وروان احملاسينكمىة 

 رئيس اجملىع
 

 أيىا امسيدات وامسادة

يظعػػت ٌِػػش كصا ػػا كػػصفو ٌػػَ اىضٌػػةف   ٗيوػػضـ ٌجٍػِػػة  ٔؾػػفّ ٌاظعػػا غيٍ٘ػػا أ

ٍ ٓػػة    ػػأف ٗهػػٔف ارو٘ػػةريق  غقػػة ّ ٌيعػػوًِسان إىػػٕ تعػػةؤلتو غسٗػػسة، كػػس ٗهػػٔف أْ

 اىودلقي ٌَ ٌسل اإلـػةدة ٌػَ ربػصاتًٓ اىوسرٗعػ٘ا ـػٖ اىٍجػةلت اىٍزويفػا اىوػٖ 

ٗٓوً  ٓة اىٍجٍع، كٗجػصم ْػشا الرو٘ػةر غػَ لصٗػق الُوزػةب ٌػَ كبػو أغقػة  

 ٌجيط اىٍجٍع.

ؼػٕ  ـػٖ  ُي كلػم  أف اىٓػسؼ ٌػَ تأظػ٘ط ٌجٍػِػة، كْػٔ أٌكؿ ٌجٍػع أ

ي إُؼة ي ٌجٍع اىلةْصة إل  ػس ظػِٔات يػفث غؼػصة، كػس  اىٔلَ اىػص ٖ كىً ٗىوٍيّي

نةف، كلٗضاؿ، اىشكدى غَ خ٘ػة  اىيؾػا اىػص ٘ػا، ـػٖ ٌٔاجٓػا تٔا ػع الخػوفؿ 

كالُوساب، كٌة أؾبح ٗيػصؼ اى٘ٔـ  ةظً اىػٔىٍا، اىوٖ لصخت ٌعةراتو غيٍ٘ػان 

ٍيٓة، يً اإلـةدة ٌِٓة، إىٕ أغيػٕ اىٍعػؤٗةت اىػيٍ٘ػا، ىِليٓػة  ٌوعةرغان ٗدوةج ـٓ

٘دا تؿيح ىيوسرٗط ـٖ جةٌػةتِػة، كْػٖ اىوػٖ اُفػصدت ـػٖ إىٕ ىؾا غص ٘ا ؾد

ة غيٕ تسرٗط جٍ٘ع اىػئـ  ةىيؾا اىػص ٘ا. ككس  اىػةىً اىػص ٖ  أُٓة ٌةزاىت ٌيًؿص 

غصـتي ا ظوةذ اىسنؤر أُٔر اىزم٘/ رخٍّ اهلل خَ٘ أُؼأُة ىجةُةن رةؾػان ٌاىفػا 

ة تِعػ٘ق ٌَ ربصا  ِٗقٍٔف إىٕ غسد ٌَ أغقػة  اىٍجٍػع، كْػٖ ىجػةف ٌٍٓوٓػ

اىٍؿميدةت اىػيٍ٘ا اىوسرٗع٘ا،  ػس ٌة لصأ غي٘ٓة ٌَ تؾٌ٘صات، ك سأ اىوبةَٗ ـ٘ٓة 

 ّ ٍيّ كتمة لي ػي/ى ـٓ ٗظٓص كافدةن،  َ٘ ٌة كفػّ ا ظةتشة اىٍاظعٔف، ك َ٘ ٌة ؾى
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ٌع ٌة أكجستّ اىوؾٌ٘صات اىدساي٘ا. كْشا إفةـان إىٕ ُظصاتو ٌيؾػةًٗصة أتػٕ  ٓػة ٌػَ 

٘ة ـٖ الروؿةص ٌَ  فدو ىٓة ىؾةته ؽ٘صي ٌأىٔـا ـػٖ خؿئا غيٕ اىسرجةت اىػي

 فدُة، نة ىٍةُ٘ا كاىصكظ٘ا كاإلظبةُ٘ا. ـهةف أف أُؼأُة ـٖ ٌجٍػِة ىجِػان ىػيػٔـ 

اىد٘ةة، كىجِان ىػئـ اىِبةت، كىجِان ىيج٘ٔىٔج٘ة، كأرصل ىيضراغػا، كذىػم إىػٕ 

ػ ة ٌعػاكىا غػَ جةُ/ اىيجةف اىٍزوؿا  ةىهٍ٘٘ة  كاىف٘ضٗة  كاىصٗةفػ٘ةت، كنيُّٓ

 تدسٗث اىٍؿميدةت اىػيٍ٘ا، ىئؾٔؿ إىٕ تٔخ٘سْة  َ٘ اىجةٌػةت اىعٔرٗا.

ككس تػةكُتي ٌع ـل٘ػسُة ظػِٔاتو غسٗػسةن ـػٖ ىجِوػَ٘: غيػً اىِبػةت كغيػً 

ًو ؽضٗػص ـػٖ ػػاكف اىٍؿػميدةت  اىضراغا، كغصـتي غِسْة ٌة نةف ىسّٗ ٌػَ غيػ

 ٔجٔد ـػصكؽو خل٘ل٘ػا  ػَ٘  ٌٍٓة تهيَ تفؿ٘ي٘ا، ـلس نةف كةدران غيٕ إكِةع زٌف ّ

ْٔ ٌمصكح ٌَ ٌؿميدةت ـٖ ٌجةؿ تؿِ٘ؿ اىِبةتػةت، كتعػٍ٘ا ٌهُٔةتٓػة،  ٌة

ككػس اظػوٌٍص ْػشا  كتفؿ٘و اىفصكؽ  ِ٘ٓة، ك ػَ٘ ٌػة أؾػبح أدٌؽ كأظػٓوى ىيفٓػً.

ًى غسٗػسةو ىويػم  3119إىٕ غةـ  3112اىوػةكف ٌَ غةـ  كاُوٕٓ إىٕ إؾسار كػٔا 

يرظػيت إىػٕ كزٗػص اىٍؿميدةت، ٌع تفؿ٘و جشكرْة اىف تِ٘٘ا أك اإلؽصٗل٘ػا، كأ

 اىوػيً٘ اىػةىٖ ى٘يؿسر كصاران  ةلىوضاـ  ٓة ـٖ جٍ٘ع ٌِؼٔرات اىجةٌػةت.

،  ػس أف ظٓصت يؾصاته غسٗسة ـٖ غقػٔٗا ٌجٍػِػة، رأِٗػة 3119كـٖ غةـ 

دان  ٍة ٗدلق ٌوميبةت اىٍجٍع ـٖ غسدو ٌَ اىوٌزؿؿةت. سي  أف ُق٘ؿ أغقة ن جي

زةب اىسنؤر أُٔر اىزم٘/ غػَ جػسارةو غقػٔان غػةٌفن دغة إىٕ اُو كْشا ٌة

ـٖ ٌجٍػِة، فٍَ كة ٍا تقً يٍةُ٘ػا أظػٍة  ـػٖ اروؿةؾػةت غيٍ٘ػا كىؾٔٗػا 

 ٌزويفا، ك لٖ ْٔ  ػس ذىم ٌعػاكلن غػَ ىجِػا اىِبػةت اىوػٖ تة ػػت أغٍةىٓػة، 

نٌيٓة غِس غص  ٌة وجّ ٌػَ ٌؿػميدةت غيػٕ ٌجيػط اىٍجٍػع  كْٔ اىشم ٍٗي تِي

 إلكصارْة.



- 7 - 

 امسيدات وامسادةأيىا 

ِة ٌِش ٌميع ا ىف٘ا اىنةىنا غسده ٌػَ اىٓػٔاجًط كاىوعػةؤلت،  ىلس ٍى ؽٍصى غةى

ُو٘جاى الفمصا ةت اىٍِةرً٘ا اىؼةٌيا ىيهصة ا رف٘ا، ككػس تعػةرغت تظةْصاتٓػة 

ـ٘ئػا. ْػٖ ظػةْصة أخػسيت ارتفةغػةن ـػٖ  ٌٍٖ ظػةْصةى اىس  ػ اىهُٔ٘ا اىٍص ٔلا  ٍة ظي

ٗادم إىػٕ تٔكٌػًع تػأيًٌص اىهة ِػةت اىدٌ٘ػا كٌػٔارًد  درجةت خصارة اىٍد٘مةت،  ٍة

ِػة إىػٕ  ًؾو نٔنىبِة إىٕ جة دةتو كنػٔارث، كْػشا ٌػة دغػة ٌجٍػى ٍٔ تؾشٗوٓة  ٍة ٗي

اىٍعةٍْا ـٖ تػصٗ/ اىٍؿميدةت اىزةؾا  ػئـ اىب٘ئا اٙرشة  ةىٍِٔ،  وػأى٘ؿ 

ة، ىجِا رةؾا ىٍؿميدةتٓة. كنةف اىسنؤر أُٔر اىزم٘/ رخٍّ اهلل ٌَ أغٍػستٓ

كْػٔ اىػػشم ٗدٍػػو دنوػػٔراق دكىػا  سرجػػا ٌؼػػٌصـا جػػسان ـػٖ غيػػً اىِبػػةت، ٌػػع 

الروؿةص اىسك٘ق ـٖ اىوؿِ٘ؿ كاىب٘ئا اىِبةت٘ا، ٌَ جةٌػا ٌُٔبي٘ػّ ـػٖ ـصُعػة. 

ككس اغوٍػسُة ربصاتػّ اىػيٍ٘ػا  ةلظػوِةد إىػٕ اىِؼػصات اىوػٖ أفػةـٓة إىػٕ نوبػّ 

ت غيٍ٘ا غسٗػسة ـػٖ اىب٘ئػا اىوسرٗع٘ا اىػسٗسة ـٖ غئـ اىِبةت، إىٕ جةُ/ ٌلةل

اىِبةت٘ا كتزم٘ك الكوؿةد اىٔلِٖ كدراظةت ـٖ اىٍِػةلق اىجةـػا كـػٖ ٌلةكٌػا 

اىوؿٌدص.كنةف كس ػةرؾ ـٖ ٌػظً اىيجةف اىٔلِ٘ػا نيجِػا اإلُعػةف كاىب٘ئػا ـػٖ 

اىٍجيط ا غيٕ ىيػئـ، كػةرؾ ـٖ تأظ٘ط اىيجِػا اىٔلِ٘ػا ىبصُػةٌإل اإلُعػةف 

، كنػةف ٗوػة ع ُؼػص 3::2ك 2:99ٓة  َ٘ غةٌٖى كاىٍد٘ك اىد٘ٔم كتٔىٕ ر ةظو

اىبدٔث اىِبةت٘ا ـٖ غفكوٓة  ةلكوؿةد اىٔلِٖ، إفػةـان إىػٕ دراظػةتو ـػٖ أٌػٔر 

ٌٔث اىب٘ئٖ، كنو ذىم إىٕ جةُ/ نوبّ اىوسرٗع٘ا ـٖ غيً اىِبةت كاىوهةيص ـػٖ  اىوي

 اىضيٌص اىِبةت٘ا.

ـٖ جٍػع ٍُػةذج  شىّ ٌَ جٓٔدو  كىػٌو اىمة ع ا رؽ ـٖ ظ٘صتّ اىػيٍ٘ا ٌة

ػ  صى ىيِبةتةت اىعٔرٗا، إذ إُّ كٌسـ إىٕ ٌىػؼ/ كعػً اىِبػةت ـػٖ اىجةٌػػا ايِػٖ غؼى
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ٍٖ غِ٘ػا  ػػس أف  أىؿى  ػ ىٍفى
ى غٌِ٘ا ٌػؼب٘ا كيفػت غيٕ ىٔخةت نصتُٔ٘ا، إفةـان إىػٕ أ

ًٌ تٔزٗػٓة غيٕ ـؿة يٓة اىص ٘عا.  أت

 أيىا امسيدات وامسادة

رخٍػّ اهلل رفؾػا ٌجٓػٔد خ٘ةتػّ ىلس أكريِة ا ظوةذ اىسنؤر أُٔر اىزم٘/ 

بّ اىؼزؿٖ اىدةكم ٌجٍٔغان نب٘صةن ٌَ اىِبةتةت اىعٔرٗا.  اىػيٍ٘ا، إذ أكريِة ٌػؼى

إُٓة ٌجٍٔغا ٌَ اىٍِةذج اىٍجٌففػا اىٔافػدا اىؤؾػ٘ؿ كاىوؿػِ٘ؿ، كػةـ 

ّ٘ اىِب٘تى اىعٔرم، كْٔ ٌجٍٔغػاه ٌػَ اىٍِػةذج  ٌٍ  ةُولة ٓة  ِفعّ تٔف٘دةن ىٍة ُع

ًذ ٗصتبك  ةىوؾ٘صات اىج٘ٔىٔج٘ا اىِبةت٘ا اىوٖ ٗز وؽ  ٓة كلِِة، كْشا اىٍؼصكع ٌٓ

اىوٖ لصأت غيٕ  فدُة، كٗيظٓص ـصككةن كافدا  َ٘ ـؿة يٓة اىِبةت٘ا ك َ٘ ٌن٘فتٓػة 

 ـٖ أكر ة أك ـٖ اىٍِةلق اىٍجةكرة ىعٔرٗا.

ِّ٘ػٕ  اىٍهػةفى اىٍِةظػ/ ىػصفػٓة ٌانػسَٗ فػصكرةى ككُدَ كبيِة اىٓسٗػا  ُٓي

ىٍمئ ا ىيدفةظ غي٘ٓة ٌدٍ٘ان ٌَ اىٍايصات اىٍِةر٘ا،  ػػس أف تدل٘ق اىؼصكط ا

ٗصاـلٓة ٌَ جػشاذات كرك٘ػا تفعػ٘صٗا تؼػصح  ُدلق اىوصا ك  َ٘ اىٍِةذج ك َ٘ ٌة

و اغوٍةدىْة تسرٗع٘ةن ٌَ كبو اىبةخنَ٘. ٌٓ  دكة لٓة  ٍة ٗع

 ٌٖ كظ٘بلٕ اىسنؤر أُٔر اىزم٘/ رخٍّ اهلل ـٖ ذانصتِػة غةىًٍػةن خل٘ل٘ػةن ػػةٌ

 ك كاىٍؼةرب، اظوٍصت ؾيوّ  ةروؿةؾّ خوٕ آرص أٗةـ خ٘ةتػّ، ل ٗؾ٘ػ/ اىصكا

غَ جيعةت اىيجةف كٗىٍمييع غيِ٘ة  وفع٘ص دك٘ق غَ اىِبةتةت كأػهةىٓة ىِىؿوى إىػٕ 

اىٍؿػػميح اىٍِةظػػ/، كٗبػػسم اْوٍةٌػػةن دا ٍػػةن ـػػٖ تمػػة ق اىٍؿػػميدةت ٌػػع 

 رؿة ؽ اىِبةتةت.

ظػً اىيجػةف اىػيٍ٘ػا كْٔ اىشم اُؾٍط ـٖ رسٌا كلِّ  ػأف ظػةًْ ـػٖ ٌػ

اىٔلِ٘ا اىوٖ درظت ٌؼهفت اىٔلَ اىٍصتبما  ةروؿةؾّ، ٌَ دراظا اىٍصاغػٖ 
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كتٍِ٘ا اىبةدٗا، إىٕ اىسراظةت غَ اىهة ِةت اىد٘ا اىٍٓسدة  ةلُلصا ، كخٍةٗػا 

٘ ػػةت كدراظػػا اىويػػٔث اىب٘ئػػٖ كغفكوػػّ  ًٍ ٍد ٍى اىٍػػٔارد اىمب٘ػ٘ػػا، إىػػٕ تزمػػ٘ك اى

وس غيٕ ظِٔات غسٗسة، نػةف ٗدقػص ـ٘ٓػة غػسدان  ةىوٍِ٘ا، كْٔ ٌجٓٔد غيٍٖ ٌٍ

نب٘ػصان ٌػػَ اىِػػسكات كاىٍػػاتٍصات كْػػشا ٌػػة جػػػو ـل٘ػػسُة دا ػػً اللػػفع غيػػٕ 

اىٍوؾ٘صات اىػيٍ٘ا اىػةىٍ٘ا. ككس نةُت ٌؼػةرنوّ ـػٖ تٔخ٘ػس ٌؿػميدةت غيػً 

ٔنل ٗقػفٖ غيػٕ اىجيعػةت خ٘ٔٗػا  اىِبةت كاىضراغا كـٖ غيً اىب٘ئػا غيػٕ ٌعػو

س اغوٍػػةدق ٌؿػػميدةت اىٍجٍػػػٖ اىهب٘ػػص ا ٌ٘ػػص جسٗػػسة، كرةؾػػا خػػَ٘ ٗانػػ

ٌؿمفٕ اىؼٓة ٖ اىػشم نػةف خجػاٌ  ػَ٘ اىٍاظعػَ٘ ـػٖ تيػم اىٍٔفػٔغةت. 

كظ٘بلٕ اىٍعةر اىػيٍٖ اىػةىٍٖ اىٍوعػةرع ٗفػص  غيػٕ ٌجٍػِػة اىٍنػة صة ـػٖ 

ٌٍٓوّ اىهبصل كْٖ تٔلَ٘ اىػئـ اىدسٗنا ـٖ ىؾوِة اىػصٗلا، نٍة كٌلِٓة أجػسادُة 

اىؿةغسة اىٔؾٔؿى إىٕ ٌؼػةرنا ـٌػةىػا ـػٖ تمٔٗصْػة،  ٍػة ٗصـػع ىوعوم٘ع أج٘ةىِة 

 تعػػودلّ ٌؼػػةرنوٓة ـػػٖ  ٌٔكػػع أكلةُِػػة ـػػٖ اىدصنػػا اىػيٍ٘ػػا اىػةىٍ٘ػػا إىػػٕ ٌػػة

  ِة  اىٍعولبو.
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 كمىة األستاذ الدكتور واهر قباقييب

 رئيس جاوعة دوشق 
 

 أيىا امحضير امكريه

كةٌةت اىػيً ى٘ط ـٖ جةٌػا دٌؼػق ـدعػ/ ُجوٍع اى٘ٔـ ىِا َ كاخسان ٌَ 

كإٍُة ـٖ  يسُة اىدب٘/ ظٔرٗا، إُّ اىػسنؤر أُػٔر اىزم٘ػ/ رخٍػّ اهلل، ا ظػوةذ 

اىعة ق ـٖ ني٘ا اىػئـ  جةٌػا دٌؼػق، كغقػٔ ٌجٍػع اىيؾػا اىػص ٘ػا  سٌؼػق، 

اىشم ٗؼٓس ىّ زٌفؤق كلف ّ، كنو ٌَ غٍئا ٌػّ،  أُػّ نػةف ٌنػةؿ اإلرػفص 

ّ كنةف اىلسكة كا ٍُٔذج ـٖ ا رفؽ كاىنلةـػا، كنػةف اىلةٌػا كاىوفةُٖ ـٖ غٍي

 اىبةظلا ـٖ اىٍجوٍع.

إُِٖ إذ أكػؿ  ػَ٘ أٗػسٗهً اى٘ػٔـ، ِٗوػة ِٖ ػػػٔر ٌػضدكج ٌػة  ػَ٘ اىػصـػةف 

كاىولسٗص، لظً كإظػٓةٌةت اىفل٘ػس اىزم٘ػ/، كٌػة  ػَ٘ اىدػضف كا ظػٕ غيػٕ 

ـػٖ  يػسق، ظػٔا  ـػٖ  رخ٘و ْشا اىػةىً اىِب٘و، اىشم أـِػٕ خ٘ةتػّ ىزسٌػا اىػيػً

ٌجةؿ اىوسرٗط، أك اىبدػث اىػيٍػٖ، ـلػس غيػصؼ غِػّ اْوٍةٌػّ كػػؾفّ  ةىب٘ئػا، 

كاىِبةتةت كاىوٍِ٘ا اىٍعوساٌا، كاىوأؾ٘و اىيؾٔم، ككس ػؾو ـٖ ْشق اىٍجػةلت 

غسدنا ٌَ اىٍِةؾ/ اىٓةٌا، ـهةف ر ػ٘ط ىيجِػا تػ٘ػَ٘ اىِبةتػةت اىمب٘ػا، كىجِػا 

ٍع اىيؾا اىػص ٘ا  سٌؼق، كنةف ٌَ ا غقػة  تِع٘ق اىٍؿميدةت اىِبةت٘ا ـٖ ٌج

 اىٍاظعَ٘ ىجٍػ٘ا خٍةٗا اىب٘ئا اىعٔرٗا.

 أيىا امحفل امكريه

ٌة أكعٕ أف أتدسث غَ كةٌا غيٍ٘ا كأظوةذ كسٗص، كٌة أؾػ/ أف أظوػص  
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ٌ يص كرؿةؿ رجو ُةنص ىيشات، ُشر خ٘ةتّ ىٔلِّ، كىهَ ٌنو ْػال  اىصجػةؿ ل 

ة  فهصًْ كأرفكًٓ ككلِ٘وًٓ كٗعػوٍصكف ـػٖ ٗصخئف،  و ٗعوٍصكف ـِ٘ة كٌػِ

ذانصة اىجةٌػا كاىٔلَ، كٗؼصكٔف نو ٗٔـ ـٖ كةغػةت اىػسرس، كاىٍدةفػصات 

 كاىٍزوبصات كاىٍهوبةت.

 امحضير امكريه

إف ٌؼةرنا جةٌػا دٌؼق ـٖ تػأ َ٘ ا ظػوةذ اىػسنؤر أُػٔر اىزم٘ػ/ تلػسـ 

ًو ٌَ أغفـ اىػيً ـػٖ ظػٔرٗا، كتانػس  ؾٔرةن ٌَ ؾٔر اىٔـة   ظوةذو جي٘وو كغي

تلسٗصْة ىجٓٔدق اىوٖ  شىٓة رفؿ اىػلٔد اىٍةف٘ا ـٖ رسٌا اىػيً ك ِة  ا ج٘ةؿ 

ـػٖ تػةرٗذ ْػشق  ٌػصـ٘نة ككجساُ٘نة. نٍة تجسد اغوضازْة  ة يص اىم٘/ اىشم ُعجّ

 اىجةٌػا اىػصٗلا.

ة  و ُلٔؿ ىػّ إف أيػصؾ اىم٘ػ/  كـٖ اىزوةـ ىَ ُلٔؿ ىيسنؤر اىزم٘/ كداغن

جةٌػا دٌؼق ىً كىَ تِعٕ غمة ؾ اىهب٘ص، كُانس أُم ظػوبلٕ دى٘ػو  كإف .. ةؽ

ىٌصاؽ كٌِٓإل ظئؾو ٌيؼصِّؼ ىضٌف م كلف م.  غٍوو  

ىيسنؤر اىصاخو اىصخٍا، كاىػضا   ْيّ، كأؾسكة ّ، كلف ّ كٌدب٘ػّ، كىِػة 

ُدَ ـٖ جةٌػا دٌؼق كْ٘ئوٓة اىوسرٗع٘ا كلف ٓة اىػضا  ـٍ٘ة تصنّ ىِػة ٌػَ غيػً 

 رفؽ ُب٘يا.كٌػصـا كأ

 وامسالم عنيكه ورحىة اهلل وبركاته
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 كمىة أصدقاء الفقيد

 لألستاذ الدكتور عبد اجلبار الضحاك
 

 مىحاسني رئيس وجىع امنغة امعربية..امسيد األستاذ امدكتير وروان ا

 ..امسادة أعضاء امىجىع وآل امفليد

 أيىا امحفل امكريه..

صان نةىلعٖ كةؿ غةٌص  َ اىمف٘و ٗشنص  ٍ  ؛ر٘فن في

ٔى  ىٕ كسُة اىج٘ةد غيٕ اى
 ٕؽكُدَ ا ه

 

 

ػػٍة  حى اىلػػٔاسي ُبػػػةن كظةظى ٔن  نٍػػة ىػػ

اىجةْيٖ ـٖ  دث تزؿؿٖ ـٖ اإلتِ٘ةت اىِبةت٘ا  كرد ْشا اىب٘ت ٌَ اىؼػص 

ىفل٘سُة اىهب٘ص ا ظوةذ اىسنؤر أُٔر اىزم٘/ غقػٔ ٌجٍػع  «إتِٔ ٔتةُٖ»اىػص ٘ا 

ٗضٗس غَ ظػوَ٘  ٌة ،رخٍّ اهلل ،ىلس أٌقٕ .اىيؾا اىػص ٘ا اىشم ُجوٍع اى٘ٔـ ىوأ ِّ٘

ظِا ـٖ الْوٍةـ  ِبةت اىٔلَ اىػص ٖ ك زةؾا اىِبةت اىعٔرم اىيبِػةُٖ كُبػةت 

كنػةف  .ٌدي٘ػةن كغةىٍ٘ػةن اإلٌةرات اىػص ٘ا اىٍودسة جٍػةن كتجف٘فةن كتؿِ٘فة غيٍ٘ةن 

ٗاٌَ  ٍلسرة اىيؾا اىػص ٘ا غيػٕ أدا  اىٍػػةُٖ اىػيٍ٘ػا اىسك٘لػا كاىٍعػةٍْا ـػٖ 

تلسـ رن/ ا ٌا ـٖ لصٗق اىػيً، كجػو اىٍػةرؼ اىػيٍ٘ا كة يا ىيوػساكؿ  ةىيؾػا 

كـٖ  دنّ اىشم كسٌػّ ىٍجيػا اىٍجٍػع  .اىػص ٘ا، كتجسٗس اىفهص اىجٍةغٖ ىألٌا

ـلػس نػةف ٗعػػٕ  .ٕ غفكػا اإلُعػةف اىلػسًٗ  ب٘ئوػّ اىِبةت٘ػارن ض اىسنؤر أُٔر غي

رخٍّ اهلل إىٕ تػصٗؿ اىِةللَ٘  ةىػص ٘ا  ةىوعٍ٘ةت اىِبةت٘ا اىوصاي٘ػا ؽ٘ػص كافػدا 

اىسلىا، كر مٓة  ةىوعٍ٘ةت اىػيٍ٘ا اىٍٔيلا، نٍة ـٖ تعٍ٘ا اىعةظً اىوػٖ كردت 
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ٌَ رؼػ/ ا  ِػٔس  ـٖ  ٘ت اىؼػص اىشم اظوٓيىيٍت  ّ نيٍوٖ، كاىوٖ تػِٖ ُٔغةن 

 ٌٖ كرـع اىيبط غػَ  ػػـ ا ظػٍة  نزيػك اىميػح  ،اىٍعوػٍو ـٖ ؾِةغا اىًلع

نٍة نةف ٗٓسؼ اىٕ ر ػك  .)ا نةظ٘ة(  ةىٍٔز ) ٌٔزا ( ـٖ  ػـ اىوفةظ٘ص اىلصآُ٘ا

اىٍةفٖ  ةىدةفػص كتب٘ػةف غصاكػا دكر اىِبػةت ـػٖ اىؾػشا  كاىػسكا  كنُٔػّ رٌػض 

 .اىجٌِةت ـٖ اىسُ٘ة كاٙرصة

ةت اىلػصف اىٍةفػٖ غِػسٌة ٌ٘ ِ٘وٌ ٌػصـوٖ  ةىسنؤر أُٔر ـٖ ٌميع ظً  ىلس  سأت

كتيل٘ت غيٕ ٗسّٗ ٌبػةدئ  ،نِت كاخسان ٌَ لف ّ ـٖ ني٘ا اىػئـ  جةٌػا دٌؼق

كاىوهػةيص ـػٖ اىضٌػص اىِبةت٘ػا  ،اىوؼصٗح اىِبةتٖ كدراظا اىزفٗة كاىِعإل اىٍزويفا

كتٔيلت  .ىِبةتةت اىضْصٗا س ان ٌَ اىف٘صكظةت كاُوٓة   ة ،كـق اىوؿةُ٘ؿ اىلسٍٗا

 –غفكوٖ  ّ ـٖ اىعِا اىنةُ٘ا أيِة  اىصخفت اىػيٍ٘ا اىػسٗسة اىوػٖ نػةف ٗدػصص 

غيٕ اىل٘ةـ  ٓة اىٕ ٌزويػؿ ٌِػةلق اىلمػص ىيوػػصؼ  ِبةتٓػة كجٍػع  –رخٍّ اهلل 

 «Herbariumْص ػةرٗٔـ »ِةت ٌِٓة ىوجف٘فٓة كتؿِ٘فٓة كتضكٗس ٌػؼػ/ اىلعػً غِّ٘ 

 –أف جبػو كةظػ٘ٔف غيػٕ ظػب٘و اىٍنػةؿ  -رخٍّ اهلل  –ٗصل كنةف  .ِةت ٌِٓة ػِّ٘ 

رة ٌػَ  –كغيٕ اىصؽً ٌَ ٌظٓصق اىزةرجٖ ا جصد  ٍٔ ييػ ـإُّ أؽِػٕ  ةىِبػةت أك اىفي

ٍقصة كىً ٗهػَ ارو٘ػةرق ىويػم اىٍِػةلق غؼػٔا ٘ةن  ـلػس اغوػةد  ؛اىؾٔلا اىؾٌِ٘ا  ةىزي

ةٌفن غؿػة رخٍّ اهلل أف ٗلٔـ  جٔلتّ ـٖ أككةت راخوػّ ظػ٘صان غيػٕ ا كػساـ خػ

دان  هو ٌػة ك  ٗيػضـ ىيوػػصؼ  ِبةتػةت تيػم اىٍِػةلق كدراظػوٓة كبػو  اىوصخةؿ كٌيضى

اظوؿدةب ليبوّ إى٘ٓة. كىً تهػَ تيػم اىجػٔلت رةى٘ػا ٌػَ  ػػـ اىٍٔاكػؿ 

ـلس خسيِٖ رخٍػّ اهلل ن٘ػؿ كةدتػّ كػسٌةق ـػٖ إخػسل اىجػٔلت اىػٕ  ؛اىدصجا

ران اىػٕ ك٘ػةدة اىٍٔكػع خ٘ث اكو٘س ٌزفٔ –دكف غيً ٌِّ  –درٔؿ ٌِملا غعهصٗا 

ٗوّ كلب٘ػػا غٍيػّ اىِب٘يػا ٌٔ ْي كىػً تهػَ اىػصخفت  .كبو أف ٗصخبٔا  ّ  ػس ٌػصـا 
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 ،اىػيٍ٘ا ككفةن غيٕ لف ّ، كإٍُة نةُت أٗقةن ىٍَ ٗصؽ/ ٌػَ زٌف ػّ ـػٖ اىلعػً

 ككس أت٘ح ىٖ  ػس غٔدتٖ ٌَ اإلٗفةد أف أراـلّ ٌع غسد ٌَ اىػضٌف  ـػٖ رخيػا ل

ـٖ اىبةدٗا اىعٔرٗا ىوػصٗؿ لف ّ  ِبةتٓة، كجًٍع غِ٘ػةت  تِعٕ اىٕ ٌِملا اىوِؿ

ٌِٓة كتؿِ٘فٓة. كنةُت ـوػصة الظػوصاخا غيػٕ إخػسل اىصكا ػٖ اىجٍ٘يػا غِػسٌة 

كؾيت نٔنبا ٌَ رجػةؿ اىجػ٘غ اىػص ػٖ اىعػٔرم ٌػَ خػصس اىبةدٗػا  ػضًٌٗٓ 

خ٘ػث رخبػٔا  ِػة أجٍػو تصخ٘ػ/ كغلػست خيلػةت اىس هػا  ،اىػعهصم اىٍٍ٘ض

ٗس ـٖ ذىم اى٘ٔـ اىص ٘ػٖ اىجٍ٘و اىشم ُصجٔ أف ٗػػٔد  ةُوؿػةر كارتفػت اىضؽةر

 ج٘ؼِة غيٕ غؿة ةت اىؾسر ا ٌصٗه٘ا اىجةيٍا غيٕ تيم اىٍِملا.

ىلس تصنت تيم اىصخفت أل٘/ ا يص ـٖ ُفٔس ليبوّ، ىٍػة نػةف ٗوٍوػع  ػّ  

اىسنؤر أُٔر ٌَ ٌػصـا غيٍ٘ا دك٘لا كىمؿ كن٘ةظػا ـػٖ تػةٌيػّ ٌػٓػً، كخصؾػّ 

يٕ إٗؿةؿ اىٍػئٌا اىػيٍ٘ا  مصٗلوّ اىٍدببػا، كاظػوػسادق ىؼػصح نػو ٌػة اىسا ً غ

ػٌ/ خوػٕ  ػػس تزػصُّجًٓ ـػٖ  بٌػةن  دي ٗيمصح غيّ٘ ٌَ تعةؤلت. ككس  ةدىّ لف ػّ خي

ىلئا ٗوػشنصكف  ،اىجةٌػا ككس تبٔأ  ػقًٓ ٌِةؾ/ ك٘ةدٗا غةى٘ا كٌايصة ـٖ اىسكىا ك 

ًْ اىٍدبػٔب. كىيدل٘لػا ـلػس  فزص كاغوضار تيم اىصخفت اىصا ػا  صـلػا أظػوةذ

نةف اىسنؤر أُٔر ٌىٍؼؾٔـةن  ةىوؿِ٘ؿ اىِبةتٖ ٌػش نػةف ٌػ٘ػسان ـػٖ اىلعػً، كٌهيفػةن 

اىٍٔـس إىػٕ اىجةٌػػا ٌػَ كبػو اىُ٘ٔعػهٔ،  (ِْصم  ة ٔ) ٍصاـلا ا ظوةذ اىفصُعٖ 

 كنػةف اىػسنؤر أُػٔر ٗػٍػو  .ىولسًٗ اىٍعةغسة ىيهي٘ا ـٖ ٌجةؿ اىوؿِ٘ؿ اىِبػةتٖ

ػ/ اىلعػً، اىػشم نػةف ٗؼػصؼ غي٘ػّ  ِفعػّ، إلؽِة ػّ  ف نىفؿ غي ٕ تمػٔٗص ٌىٍػؼى

 ةىػِ٘ةت اىٍؿػِفا كاىػِ٘ػةت اىوػٖ تدوػةج ىٍضٗػس ٌػَ اىودصٗػةت كبػو تؿػِ٘فٓة، 

 ـلس نةف رخٍّ اهلل ٗوٍ٘ض  ٍٓا غةى٘ػا كغضٍٗػا ل تيػَ٘، ،ككفػٓة ـٖ ٌهةُٓة اىٍِةظ/

  اىٍاْػو اىػيٍػٖ،كنةف ٗسغٔ اىٍػ٘سَٗ اىػة سَٗ ٌَ اإلٗفةد  ػس خؿػٔىًٓ غيػٕ 
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أًّٗة ٗهػَ اروؿةؾػًٓ إىػٕ ٌعػةغستّ ـػٖ اىػٍػو  ةىٍػؼػ/ كاىػِةٗػا  ةىػِ٘ػةت 

اىٍؿِفا كتصت٘بٓة  ؼهو غيٍػٖ. كنػةف غيػٕ كِةغػاو أف ٌػصـػا اىِبػةت اىعػٔرم 

 .فصكرٗا ىجٍ٘ع اىػةٌيَ٘ ـٖ ٌجةؿ غئـ اىد٘ةة اىِبةت٘ا

رة اىسنؤر ؽ٘ص أف ْشا اىٍػؼ/ كس تػص  ىبػـ اإلٍْةؿ ـٖ أيِة  ٌٌسة إغة

أُػٔر ىجةٌػػا اىػػَ٘ ـػٖ اإلٌػةرات اىػص ٘ػا اىٍودػسة ل٘يػا اىِؿػؿ ا كؿ ٌػَ 

يٍةٌُِ٘٘ةت اىلصف اىٍةفٖ، كٌع ذىم ظو اىٍػؼ/ ٌصجػةن ىػسد ٌَ اىبةخنَ٘ ـػٖ 

ٌجةؿ تؿِ٘ؿ اىِبةت اىشَٗ نةُٔا ٗلؿسكُّ ٌَ  ػـ جةٌػػةت اىػٔلَ اىػص ػٖ 

 خ٘ث نةُٔا ٗجسكف ـّ٘ فةىوًٓ.

اىصاكٖ ىيسنؤر أُػٔر غيػٕ تػةٌيػّ ٌػع لف ػّ،  ػو نػةف ىً ٗلوؿص اىعئؾ 

 َُّ كدكدان كٌؤافػةن كٌزيؿة ىهو ٌَ تػةٌو ٌػّ ٌَ زٌف  أك غةٌيَ٘ ك لػٖ ٗيًهػ

ىًٓ نو ٌدبا ككـة  ظٔا  ـٖ خ٘ةتًٓ أك  ػس رخ٘و ٌَ ؽػةدر دُ٘ةُػة ٌػًِٓ؛ ـلػس 

ـى ل ٗػصؼ اىدلسي إىّ٘ ظب٘فن   .نةف رخٍّ اهلل ٗدٍو ـٖ جِبةتّ كيبةن أ ٘

كل  س ىٖ أر٘صان ٌَ اإلػةرة إىٕ اْوٍةـ اىٍصخٔـ اىسنؤر أُٔر  ٍوة ػا نػو 

جسٗس ـٖ ٌجةؿ تزٌؿؿػّ، كخصؾػّ اىؼػسٗس غيػٕ اىٍؼػةرنا ـػٖ اىٍػاتٍصات 

اىػيٍ٘ػػا ـػػٖ غٔاؾػػً أكر ػػة كاىػػٔلَ اىػص ػػٖ اىزةؾػػا  ةإلُعػػةف كاىٍدػػ٘ك 

٘ػػص ( ككقػػةٗة اىب٘ئػػا كاىوٍِ٘ػػا اىٍعػػوساٌا كدكر اىٍِظٍػػةت ؽMABاىد٘ػػٔم)

( ـٖ اىوٍِ٘ا. ككس ىٍعت ذىػم ىػسل غٍيػٖ ٌػػّ ـػٖ جٍػ٘ػا NGOاىدهٌٔ٘ا )

أؾسكة  دٌؼق كأيِة  اىوػةكف إلُجةز خسٗلا اىِػسرة اىٍة ٘ػا ـػٖ فػةخ٘ا اىؼػةـ، 

كـٖ ىجِا تػصٗ/ ٌؿميدةت غيً اىِبةت  إػصاؼ ٌبةػص ٌػَ ا ظػوةذ اىػسنؤر 

ة تػصٗػ/ ٌصكاف اىٍدةظِٖ ر ٘ط اىٍجٍع. ككػس ٌػصت ظػِٔات أُجضُػة رفىٓػ

اىٍؿميدةت كنِة ُِوظص الُوٓة  ٌَ لبةغوٓة ىٔفع اىيٍعػةت ا ر٘ػصة غي٘ٓػة، 
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خَ٘ ـةركِة إىٕ دٗةر اىدق. كإُِة ُػةْسنً غيٕ ٌوة ػا اىػٍو خوٕ إُجةز ٌػجػً 

ًٌ ْشق اىٍؿميدةت. كاهللى ُعأؿ أف ٗوؾٍس ركح اىسنؤر أُٔر اىمةْصة  ٔاظع  ٗق

يكػسِّـ رػ ةىؽ اىػػضا  ىيعػةدة ر ػ٘ط كأغقػة  رخٍوّ كٗعػهِّ ـعػ٘ح جِةتػّ، كأ

   .اىٍجٍع كغة يوّ كٌدبّ٘

إُة هلل كإُة إىّ٘ راجػٔف خفظهً اىٍٔىٕ كألةؿ أغٍػةرنً كاىعػفـ غيػ٘هً 

 .كرخٍا اهلل
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 كمىة طالب الفقيد

 لألستاذ الدكتور كىاه األشقر
 

 ..األستاذ امدكتير رئيس وجىع امنغة امعربية

 ..رئيس جاوعة دوشقاألستاذ امدكتير 

 ..امسادة أعضاء امىجىع

 ..ذوي امفليد امكرام

 امحضير امكريه..

 اىعفـ غي٘هً كرخٍا اهلل ك صنةتّ..

ـىلػػػةػكػػػً ٗػػػة ٌػػػػ  يٍٖ كاُظػػػًص اىصُّ

 

 

ًه   ـىلػػػػة ..أكدل  ٓػػػػً أىػػػػ  كٌػػػػة رى

نػػػػةن   ًٌ  رًعػػػػصىٍت دٌؼػػػػقي اىٓػػػػٔل دى

 

 

ىلػػة   ك ؿػػ٘صي تِػػسبي ـػػٖ اىػػسُّجٕ ا ى

ىدػػٍت ٌصك تيػػمى   ػػسنلٌِى ْي  اىِفػػٔسى ى 

 

 

َى تيلػػػٕ  بػػػسغ٘ ٍي  كاٍروىػػػٍصتى ُٓػػػإلى اى

   ٖ ةن أظوةذ ـٖ ْشا اىٍٔكًؿ  أف أكؿى ؾػ/ه غي  ِ ًّ  ان ٌا  غضٗضان، ُٓيػتي ٌػَ غيٍػ

يٍى. ىلس نِت رخٍم اهلل أٗٓة اىصاخو اىهصًٗاىهن٘ص،  ـً  ةن غى ، كلػٔدان اىفهصً  ٌَ أغف

 .اىجةٌػاً  ٌَ ألٔادً 

 ژ ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ژ اهلل تػةىٕ: خل٘لا. ٗلٔؿي  اىٍٔتي 

ٍي ]  .[3يم: اى
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 ا  سٌٗا؟ إىٕ اىد٘ةةً  كاُولةؿه  ، ككجٔد،إٍُة ْٔ ريقه  ،ـِة ن  )اىٍٔت( ى٘طى  ـػػ

َى  ي  ٌَ أٗ ي  َى ٌػَ أٗػ اىهػفـ؟  نػوُّ  اىهفـي  نفٌٖ، كأُتى  ـ٘م رخياى ى أ سأ  أ ػسأ

ًي نوُّ اىػيً،  كأُت  جٍػػتى ..اُسؽٍت ـ٘م اىٍوِةكقةت ، ؿ٘ؾا جٍع ٌفصدهاىػي

ة اىٌؼػفةـٌ٘اى  ،كاىجضاىا اىػشك اى  ،كاىٌؿف ا اىٌصكٌاى  ٌٔ ُػت  اىػِػةدى ،كاىلػ ٌٔ كاىٌسٌةيػا، ـوي

ٌٔغت خ٘ةتي  ،ٌدٌما إىٕ ٌدٌما  َ٘ ٌسار َ، توٌِلو ـ٘ٓة ٌمى كتِ ـو  ذاتو  جى ، كاخػس كٔا

 ـػٖ اىليػً/  زوػضفي كتي  وي عػجى ، اىوػٖ تي كاىفػصاؽً  اىػٔداعً  ىدظػةتي  ـهً ْػٖ كةظػ٘اه 

ِػة ُٔدغم ـوِدِٖ كةٌوي  كـساخا اىزعةرة كاىفج٘ػا.  ةىدضفً  كاىشانصة. كنً ُؼػصي 

ٌػَ أظػصار  ىٍلةٌم اىصـ٘ع. إف اىػمة  ـٖ اىد٘ػةة ظػصه  كتلسٗصان  ُة اخوصاٌةن ؤي كنبصٗة

يَ ـ ىد٘ةتم، ـٍٍٓة خةكؿ اىٍٔتي  كٍُمةن  غصـت ن٘ؿ تجػيّ ُٓجةن  اىزئد، ظصذ 

ىػٕ إ، ـٖ ككت ُدوةج ـّ٘ مى ٗػض غيِ٘ة ـصاكي  شا اىػمة .ْ ٍٗدٔ ذنص ٌَ أغمٕ نو  

َى ةىم ٌَ ٌنً أ صُة ، كظػمٌ ريػة و  كٌٍٓة نوبِة ٌَ نيٍةًت  اىؿةدكَ٘. ا كـ٘ة ً  اىٍػيٍ٘

ًو  ّي ٌوىػىٍة كسٌ  مى خلًّ  ٗٔـ٘ مى ليٌف مى يَ ـ ةن٘ا،  خضِٗاو  ٌَ خصكؼو   كككػتو  ٌػَ غيػ

 ٌَ أجًيًٓ. كتفةفو  كجٓسو 

ًً ٌَ اىظيٍةت إىػٕ اىِػٔر ةِوأرصجىلس  ، كؽصظػتى ـػٖ ُفًٔظػِة  ػشكرى اىػيػ

َى  ً أؾبدٔا أظػةتشةن ك ػةخن٘ َى غيٍوٓى ـىأىزْصت كأيٍصت، ـةىهن٘صي ٌَ لف مى اىشٗ

ػً  ٓػة. ىلػس غيٍوِػة اىهن٘ػص غػَ   ٓ ـٖ اىجةٌػػةت، ٗوػة ػٔف رظػةىوىم اىوػٖ زكدٍت

اىٍعػوساٌا  كاىوٍِ٘ػاً  ت٘ػااىِبة ٘ئػااىباىوؿًِ٘ؿ اىِبةتٖ كاىِبةتةًت اىمب٘ػًا ك ٌجةلًت 

 ًَ ة اىهن٘صى ٌَ  ٘ٔمِّ اىد ًّ ٘ماإلُعةف كٌدكغ . كىً ا٘اىِبةت اىٍؿميدةًت نٍة غيٍوِى

ة ن٘ػؿى  ًٖ  اىوػصاًث  ْػٖ نةٌػوي  اىيؾػاى ف  أتؤكؿ غِسى ْشا اىدس،  و غيٍوِى ـػٖ  اىدػ

 ًّ ٌ  ًً ٘اىلػ ٌعػؤدعي  ٓػةكخسٗنّ، كأٌُ  كسٍٗ  ٓةؾػليي  ِٗبؾػٖ نػةىٍصآة ٓػةكا ـهػةر، كأُ

 ُظػةـه  ةة،٘ػنةىد أف اىيؾاى . كاىجسٗسة  أـهةرق اىػؿص ْشا ٌٔفٔغةًت  ـ٘ٓة ىووصا ل
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ٖه ن  ا٘ػغيػٕ اإلدارة اىشات كػةدرةو  ِػةتو ٘ـٖ اىػلو،  ٔظػةلا ج ٌدفٔره  ٔمه ٘خ ٍ٘٘ة 

ـً  اىٍفؤخاً   .إىٕ ا ٌةـ غيٕ اىومٔر كاىولس

ِّٖ ٌِػػش أف ُؼػػأ ـػػٖ لصٗػػقً  ٌيوٍِّ٘ػػضةن  غفٌػػان ىلػػس نِػػت  ، تاىؿػػػٔد اىػيٍػػ

دى ـػٖ اىدػسٗث اىؼػصٗؿ: تأف  ػتٌة اظوم ٘تى غم، ـأى تكتصغصغ رى ػمػٖ؛ ككػس كى

ًو  كأجةرٗا،  ّ إل ٌَ يفث: ؾسكاو غٍيي  اُلمعى  اإلُعةفإذا ٌةت » وفػىعي  غي  كأ ػّ،  ِٗي

 «.ىّ ٗسغٔؾةىح  كىسو 

ّ اُلمػع، ـةىػشَٗ نوبػٔا، كاىػشَٗ رمػػُّ  د أف  ُفػىعى ٍيجص  ٔا ل ٍٗٔت اإلُعةف ى

 فقػو  ـةىٍػيً اىدقٔف إىٕ ا  س؛ ٔا، كظ٘بلى ٔا،  لي ، كاىشَٗ تفةُى  ةىػيًًٓ تى ٌع٘صى 

ًى ـٖ تص ٘ا ا ج٘ةؿغيٍّ ٍٗوسُّ ٌع اىضٌَ،  ٍة أغمٕ، كٌة  شؿى  ْى  .، كٌة ظة

. ىً ٗوػصؾ ُػسكةن أك كاىٍنة صة كاإلؾصارً  اىسؤكًب  اىػٍوً  ٌنةؿى  اهللي  رخٍّي  نةفى 

ٗزٌؽ اىوؿِ٘ؿى اىِبةتٖ كظفًٌا اىب٘ئػًا إل  ٌاتٍصان أك ىلة ن غيٍ٘ةن ـٖ  ًلةًع ا ر ً 

ًً ى٘يف٘سى كٗعوف٘س، كاىلة ٍا تمٔؿ  ..كػةرؾى ـّ٘ ـجةبى ٌػظً دكًؿ اىػةى

 كاىؿػفةًت  ّ كاىعػئن٘ةًت ٌِةكبًػ أك غػسِّ  ىيفل٘ػسً  ىعت ِْة ـٖ ٌٔكع اىؼٓةدةً 

دغػٔةه  ْػٖ  ػو/ تعػَ٘ غةٌػةن، 1:أك تيزً٘ؽ ٌع٘صًة / ٕ  ٓة،اىدٍ٘سة اىوٖ تديٌ 

 ّ اىدٍ٘ػسةً كاىوديػٖ  ؿػفةتً   عػجةٗةق كالخوشا ً  رفصإك  جسو  ٌَ  ػسق ىيػٍو

ًْ اىػشم  ًٓ ك صؾ٘سً  ػوضى ٘ي إىٕ ا ج٘ةؿ اىٍوػةكبا ى كٌ يصقً  ق كأرفكّأٌجةدً  ُلوً ك

خوػٕ كاىبدنػٖ.  اىوص ٔم كاىوػيٍٖ٘ اىوةرٗزٖ، كٌَ اىوصاًث  ٌَ اىصؾ٘سً  ْٔ جض ه 

 ًٓ؟  ْػشق ْػٖ اىػسركسي ٌٍةتً  ـٖ خ٘ةتًٓ ك ػسى  ً٘/ اىم ّ ْشا اىشنصى ٌنيى  ٗعودلٔا

ًَ اىوٖ ٗج/ اظوزفؾي  كْشق ْٖ اىػبصي  ًً  ٓة ٌَ تأ ٘  كاىبةخػًث اىهب٘ػص ْػشا اىٍػيػ

اىػٍو اىجػةد كاىػمػة   ؾ٘ػص خعػةب  ّ ـٖ اىد٘ةة ـٖـيعفوي  نةُت تويزؽي  اىشم

 ٌَ كئب اىجٍ٘ع.  ىشىم نةف كصٗبةن  اٙرصَٗ  كٌدباً 
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أىؿو كتعػٍئاو كظوا كظبػَ٘ غِسٌة نِػت ـػٖ اىجةٌػػا،  2:87أتشنص غةـ 

ٖى غيِ٘ػة ٌدةفػصتّى كنػةف غيػٕ غهػةزق  ُة اىٍصخٔـ  إذُّ تػػةىٕ ى٘يلػ
درو أظوةذي

ٖى اىٍدةفػصةى ٌػودٍفن أىٍػّ،  ٌؿة ةن  هعصو ـػٖ كسٌػّ، ىػً ٗؼػأ أف ٗوؾ٘ػ/ى كٗيؾػ

 خصٗؿةن غيٕ إٗؿةؿ اىٍػئٌا إىٕ لف ّ. 

 ..أٗٓػة ا ظػوةذي اىهب٘ػص ..هلل كاظػاه ٌو ى ا رً  كاىعػٍة غي٘م رخٍاه ٌَ ا

َي ل ػػمى ..ىلس رخيتى غٌِة رخياى اىِٓةٗا ػة  ػػسىؾ راخيػٔف، كٌقػ٘تى كُدػ كنيُِّ

ٍىم ىوبػسأ غٍيػم  مة ٌةفػٔف. ُوػشنص رمػةؾى كأُػت تػسروى كعػ غيٕ ُفط اىزي

ًً اىِبػةًت اىػشم أػػستصنتى  ؿٍةتًم ـٖ نو زاكٗاو ٌَ زكاٗة  .. ةنصان  ىلػس تّ. كع

 ك٘ػس ْػشق اىد٘ػةة. كىػَ ـِٖة ٌة  لِ٘ة ىهَ ظوبلٕ ـٖ كئ ً  جعسان،» ؽ٘بم اىٍٔتي 

ًى  ؾ غيٕ أخعَ كجّ. ظوبلٕ اىص ٌضى ككٍت  سكرً  ا ٌةُا،، ـلس أدٗت ُِعةؾى   كاىػي

ًى  ، كظػػوبلٕ نوبيػػمى كٌاىفةتيػػم ٌِػػةرةن ىِػػة. ٗلػػٔؿ اىؼػػةغصي أ ػػٔ ـػػصاس كاىٍػيػػ

 اىدٍساُٖ:

ػػ ػػا ٘شنصُٖ كػػٌٖٔ إذظى  ًْي جػػسُّ  س  ىجى

 

 

ػػوى فٍ ٗي  يٍػػة ً اىظٌ  كـػػٖ اىي٘يػػاً    اىبػػسري  سي لى

ًه  اى٘ػٔـى  ُػتى أك مى ـٖ خ٘ةتًػ لس نِت غظٍ٘ةن ى  اهلل    تؾٍػسؾى كـةتػمى  ػػس  غظػ٘

ًى لف م كأْيىػمى كٌدب٘ػمى اىؿػبص ، ًّ ـع٘ح جِةتً  مى رخٍوّ، كأظهِى اظًع  ٔ كأىٓ

ئاف..   كإُة هلل كإُة إىّ٘ راجػٔف.كاىع 
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 كمىة آه الفقيد
 اخلطيبأنور لنجن الفقيد األستاذ أنس 

 

 

 ىحاسني امىحترمامامسيد رئيس وجىع امنغة امعربية امدكتير وروان 

 ..امسيد رئيس جاوعة دوشق امدكتير واور كباكيبي امىحترم

 ..امسيد امدكتير عبد امجبار امضحاك امىحترم

 ..امسيد امدكتير كىال األشلر امىحترم

 ..أعضاء امىجىع امىيكروناألساتذة 

 ..امسيدات وامسادة األكارم

 امسالم عنيكه ورحىة اهلل وبركاته

 

غِسٌة أربصُٖ ٌجٍع اىيؾا اىػص ٘ا أف ِْةؾ خفو تػأ َ٘ ىٔاىػسم رخٍػّ اهلل 

،فةؽ ؾسرم كجةػت  ق َ ٍٗهػَ أف أرد ٍٗػريػة  كأم تػأ َ٘ كأم دى ـػأمٌ  غِ٘ػةمى

 ىٔاىسم.

 كاداٗزوؿػًٓ اهلل ىهػٖ ٗػ ةن ف ِْةؾ أُةظإغِسٌة أتأٌو ـٖ خ٘ةة كاىسم أكٔؿ 

 رظةىا ـٖ ْشق اىد٘ةة.

تعػٔف غةٌةن ٌَ اىزبصة كاىدهٍػا كاىػٍػو ، ٌدسكد كاىسم رٌض اىػمة  اىف

 ٍٗةف كاىدِةف.إلكاىؿبص ك ا
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 كةؿ تػةىٕ:. .س كتصغصع ـٖ  ٘ئا دِٗ٘ا ٌَ آؿ اىب٘تىً كي 

 .[44ا خضاب: ] ژ ک  ک ک ڑ    ڑ ژ   ژ ڈ ڈ     ڎ ژ

ى  .ا خػػس غؼػػص كىػػسان  مْػػٔ ال ػػَ ا نبػػص ىجػػسم ذ  طُّ ٗػػّ ًخػػسى ُؼػػأ أ ػػٖ كى

 .اىٍعاكى٘ا تجةق أٌّ كأ ّ٘ كإرٔتّ

ٍى  كـػػفن  ،تٖ أُّ إذا ؾيح كىسْة ا نبص ؾػيح  ػػٔف اهلل  ل٘ػا إرٔتػّجسٌ  ٍت غي

 ـؼػقٌ  .غصؼ أ ٖ أُّ ل ظب٘و ىِجةخػّ كإرٔتػّ كـػوح ظػبو اىد٘ػةة ىٓػً إل  ػةىػيً

ٌِػّ اىوفػصغ  ٗوميٌػ/لصٗلّ ـّ٘ كـٖ ْشا اىمصٗػق ىػً ٗهػَ أُةُ٘ػةن ـيػً ٗزوػص ٌجػةلن 

 ٗو ىيسراظا  ُّ أرش غيٕ غةتلّ ٌٍٓا تػيً٘ إرٔتّ أٗقةن كتمٔٗصًْ.ٔكاىٔكت اىم

كجس ـ٘ٓة اىٍيجػأ كاىصاخػا خوػٕ ككػت  أخ/ اىمب٘ػا كغؼق ُبةتةتٓة خ٘ث

ـةروةر أف ٗسرس اىِبةت ـٖ ني٘ا اىػئـ ى٘هٔف ٌػَ اىٍوفػٔكَ٘ . أزٌةتّ كؾػة ّ.

ىػٕ ـصُعػة ى٘ػوً إاىٍِجس ى٘شْ/ ـٖ  ػنػا  تٔـ٘قاىسنؤر ا ظوةذ دّ ـ٘ٓة يً رػٌ 

 ق اىسكىا ٌَ جةٌػا ٌُٔبيّ٘.ادراظوّ ـ٘ٓة كخؿو غيٕ دنؤر

س غيٕ ٌسرجةت جةٌػا دٌؼق خوػٕ  يػؼ سرِّ ى٘ي  :2:6غةـ  إ ظٔرٗإىغةد 

اىعة ػا كاىعبػَ٘ ٌَ اىػٍص ٌع اىػسٗس ٌَ اىوٍسٗسات ىّ ىِسرة اروؿةؾػّ كْػٔ 

 اىوؿِ٘ؿ اىِبةتٖ.

اىجبةؿ كاىؿزٔر  دنػةن غػَ ُبةتػةت  ىلس جةب اىٔدٗةف كاىؿدةرم كؾػس

 اىمب٘ػا خ٘ث درظٓة كؾِفٓة كأظٍةْة  ةىيؾا اىػص ٘ا كاىفتِ٘٘ا كىػّ اىفقػو ـػٖ

 / ـٖ ني٘ا اىػئـ جةٌػا دٌؼق.ؼى ُجةز اىٍػٍ إ

 .ٔظٔغا اىػص ٘ا ى٘عةًْ ـٖ ٌػةجٍٓة كٌٔظػٔغةتٓةٍىٕ اىإٌَ  ػسْة ذْ/ 

ٍدةظِٖ خفظّ اهلل ى٘هٔف غقػٔان ـػٖ ٌجٍػع اىيؾػا اىيً رػدّ اىسنؤر ٌصكاف 

 ىٕ أف تٔـةق اهلل.إاىػص ٘ا 
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ٌَ اىٍاتٍصات ـٖ دكؿ غص ٘ا كأجِب٘ا كخةفص ـٖ نن٘ػص  كىلس خقص اىهن٘ص

كُػةؿ اىهن٘ػص ٌػَ ػػٓةدات  ،يجٍٓٔرٗػا اىػص ٘ػا اىعػٔرٗاىٌَ اىِػسكات ٌٍػنفن 

 ؽِة  اىبدث اىػيٍٖ.إاىولسٗص ىٍعةٍْوّ ـٖ تمٔٗص ك

 ٌٍ  .ّ كػؾيّ اىؼةؽو ُبةتةت ظػٔرٗا كجبةىٓػة كخٍةٗوٓػة ٌػَ اىوؿػدصنةف ْ

كل  ان كةظ٘ٔف دٌؼق خ٘ث ىً ٗوػصؾ ٌِبػصـهً غٍو كُةدل ٌَ أجو تؼج٘ص جبو 

 .ل كغٍو غيٕ ُؼص اىؤغ٘ا ـ٘ٓةإكظ٘يا 

اىوة ػا ىٓ٘ئا ا ًٌ اىٍودػسة كنػشىم ا ٌػص ـػٖ  ( ٌةب) كػةرؾ ـٖ ٌجيا 

ا اىب٘ئ٘ا ـٖ ٌَ أجو تِظ٘ؿ ُٓص  صدل كـصكغّ كظةًْ ـٖ إُؼة  اىدسٗل فتو ٍى خى 

 .صكع دٌصكخسٗلا اىِسرة اىٍة ٘ا ـٖ ٌؼ، ٌسِٗا دٌؼق اىلسٍٗا

ككػةـ  ةىػسٗػس  ،كٌَ ٌدبوّ ىٍسِٗوّ دٌؼق ػةرؾ ـٖ جٍػ٘ا أؾسكة  دٌؼق

كىَ أدرو  وفةؾ٘و أننص ٌَ ذىػم  ،يوػصٗؿ  أخ٘ة ٓة ك دقةرتٓةىٌَ اىجٔلت 

 ـأْو ٌها أدرل  ؼػة ٓة.

 ا ؾػؾص،  ِػُّٖٔ اٖ ن كىهِٖ أكد اىدسٗث غَ كاىسم رخٍّ اهلل كغفكوّ 

ركخػّ اىؼػة ا كاىٍفػٍػا  ةىِؼػةط   عػب/ ـػإُٖ ،ؽً ـةرؽ اىعَِ٘  ِٖ٘ ك ِّ٘رك

 ،رادتّ أف ٗهٔف ٌِوجةن كـةغفن ـٖ ْشق اىد٘ػةةإؾصار غيٕ اىػٍو ككاىد٘ٔٗا ك اإل

 َ غةٌةن.٘كرٍع اـيً أػػص  ٓشا اىفةرؽ كاىبةىؼ ظبػ

 تػيٍت أُة كإرٔتٖ اىهوة ا كٌعم اىليػً  ػةىِظص إى٘ػّ جةىعػةن نةتبػةن ك ةخنػةن 

 . َ٘ نوبّ

 ريػػق اهلل ٌػػَ ٌصاـلوػػّ ـػػٖ رخفتػػّ كجٔلتػػّ ٌػػع ليبوػػّ تػيٍِػػة جٍػػةؿ 

 .ـٖ اىمب٘ػا

 .ٍٗةف ٌَ خسٗنّ ىِة كـيعفوّ ـٖ ْشق اىد٘ةةإلتػيٍِة ا
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تػيٍِة ٌِّ اىؿبص كاىوفةؤؿ كاىٔكػٔؼ  ػػس اىٔكػٔع ٌػَ لصٗلػا تػةٌيػّ ٌػع 

 .ٌؿةغ/ اىسُ٘ة

 .تػيٍِة كتػيٍِة ٌِّ اىهن٘ص اىهن٘ص

ًٌ  ،غِّ اىومٔرٗنِّ  ؼؾٔـةن  ةىػيً ىًٌى نةف   اظػوػٍةلتّ ةىدةظػٔب ك  ـلس أىػ

  ٔ ْػٔ جسٗػس ـػٖ  تلػةف ٌػةإكنةف خصٗؿةن غيٕ تػيً ك ،غّ ىػيٍّ كأ دةيّخ٘ث ل

 اىوهِٔىٔج٘ة ى٘عوف٘س ٌِٓة ـٖ غٍيّ كٌاىفةتّ.

نةف  َ٘ نوبّ جةىعةن أٌةـ اىدةظٔب ٗهو/ ـٖ أ دةيّ كنةف غِسق ْةجط أف 

ُجةزْة ـلس نةف إَ اىٔكت كس ٗدٔؿ دكف ىسّٗ اىهن٘ص ٌَ ا غٍةؿ ك ا ـهةر كىه

ًو ى٘قً ُبةتةت ظٔرٗ  ُٓة ّ.إخةؿ دكف ىهَ اىلسر ك اٗػٍو غيٕ ٌػج

أف  دكفىً ٗهَ  ٍلسكرؾ أف تجيط أك تودسث ٌع اىسنؤر أُٔر اىزم٘ػ/ 

 تعوف٘س ٌَ جئظم ك تدةكرؾ ٌػّ.

خ٘ػث نػةف كاىػسم ل ٗفهػص ـػٖ  ،ٌويم ٍْا غةى٘ا تفٔؽ ٍْا اىؼبةبلس اـ

ػيػّ ك ف اىؿػػ/ ٗدوػةج ك ـٍ٘ة ْٔ ظٓو  ف اىعٓو  ٍلسكر اىجٍ٘ػع ـً ُفعّ أ

 ىٕ ًٍْ نةىجبةؿ.إ

 ِّٔ  ،ف غي٘م كتلةغس كرش كعمةي ٌػَ اىصاخػاـػِسٌة نِت أكٔؿ ىّ ٗة كاىسم ْ

 ٌٖ غٍػو ىػسُ٘ةؾ نأُػم تػػ٘غ أ ػسا انصـ اهلل كجّٓ ) نةف ٗلٔؿ ىٖ كٔؿ ظ٘سُة غي

 .غٍو ٙرصتم نأُم تٍٔت ؽسا(اك

 ل  يلة  كجّ ر ّ.إكٗلٔؿ أٗقةن ل راخا ىٍاٌَ 

ر  كنػةف دا ٍػةن ٗلػٔؿ إف جِوػّ ـػٖ ا  ،ـيلس نػةف ؾػبٔران خةٌػسان كِٔغػةن 

 .كؾدا ككِةغا ٍة أُػً اهلل غض كجو غيّ٘ ٌَ غلوتوجيٌٕ ـ٘

 ٌ  ،غجػةزقإةُة غيٕ خ/ اىػيً كاىوأٌو كاىوفهص ـٖ ريق اهلل كغظٍوّ كنٍة ر 
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 ،كػصأاْػٔ  ^ُضؿ ٌَ اهلل غض كجو غيٕ ُبِ٘ة ٌدٍس  أكؿ ٌة :خ٘ث نةف ٗلٔؿ ىِة

 كاىوؾي/ غي٘ٓة. ،ُعةف دخص اىؿػةبٍٗةف ٗعوم٘ع اإلـبةىػيً كاإل

كنِة ُصاـق كاىسم ـٖ جٔلتّ كرخفتّ ٌػع ليبوػّ ـػٖ اىجةٌػػا خ٘ػث نِػة 

 .ُصل ـٖ غِّ٘٘ خبّ ىيِبةتةت ك دنّ غِٓة كػصخّ ىمف ّ غي٘ٓة

 آً اىػسا ً غيػٕ تلػسٗصق ـٓػً نػةُٔنٍة نِة ُصل ٌدبا اىمفب ىػّ كخصؾػ

غيػٕ اىٔاىػس ـٓػٔ كٍ٘ػا  ًدٗػصكا  ػةىهٔف ألةؿ اهلل غٍصق )ٗٔؾُِٔة  ٔاىسُة كٗلٔى

 .غيٍ٘ا نب٘صة(

ٗلٔؿ ىِة يفيا أخػق  ػةىؤـ٘ص  (اىِبةت اىٓٔا  اىٍة )اىمب٘ػا  ٌ/ دي  ؿ ؾً ىلس ػي 

اىٍة  يً اىٍة  يً اىٍة  كٗيؿلٓة ىِة غيػٕ جػسراف اىٍِػضؿ كٗلػٔؿ ىِػة اىدػسٗث 

 اىؼصٗؿ إذا كةٌت اىعةغا كـٖ ٗس أخسنً ـع٘يا ـي٘ؾصظٓة.

ٌوس خ/ اىػيً ى٘ؾصظّ أٗقة ـٖ أخفةدق ـٓة ْٖ خف٘ستّ تةى٘ا ذات اىعبػا كا

ىوهػٔف ٌهوبػةن نٍهوبػّ ىوهوػ/ أغٔاـ تمي/ ٌَ جسْة أف ٗزؿػؽ ىٓػة لةكىػا 

 .كتزك أكىٕ نيٍةتٓة

كْةْٔ خف٘سق ية ت ذك اىزٍط أغٔاـ ٗليسق ـٖ جٍع أكراكػّ كخٍيٓػة ٌػَ 

 .أجو اىشْةب ىيٍدةفصة

نٍة نةُت ػصـا ٌِضىّ أخ/ ا ٌةنَ إىً٘ٓ ٗجيعػٔف ٌػع جػسًْ كٗعػلٔف 

 ت اىٍهةف.اىِبةتةت اىوٖ زرغٓة كٌأل

ؾػةب ٌاىٍا كنػةف دكٌػةن ٗزػصج ٌصت غيّ٘ ـٖ خ٘ةتّ ٌِش اىؿؾص أخساث 

ػػجةر تٍػٔت ٍٗةف  ص ّ اىٔاخس ا خس كٗلػٔؿ ىِػة ا اإلاىػضـ ك ػسٗس ةن ٌِٓة كٔٗ

 .كْٖ كاكفا

 .ٗة كاىسم نصٍٗةن ٌوعةٌدةن خوٕ ٌع اىشَٗ ٗزويفٔف ٌػم ـٖ اىصأم نِتى 
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غيٍِة اىنبةت كاىد/ كا دب كبو اىػيً كىّ ـقو غظً٘ ـٖ تص ٘وِػة كتص ٘ػا 

ٌػةرات اىػص ٘ػا ظٔا  ـٖ جةٌػػا دٌؼػق أك جةٌػػا اإل ّ٘،تزصج غياىج٘و اىشم 

 اىٍودسة إذ نةف أظوةذان ٌػةران ىسٗٓة ىزٍط ظِٔات. 

ظػػػوٍوةع  دسٗنػػػّ اىجٍ٘ػػع ٗدبُٔػػػّ كٗنِػػػٔف غي٘ػػػّ كٗوٍِػػػٔف ىلػػػة ق كال

 .ٗٔـ ـٖ خ٘ةتّ ٌنةلن ك كسكة ُوػيً ٌِّ اىهن٘ص نةف نوُّ ،اىٍؼٔؽ

ّ أخبػّ اىهب٘ػص كاىؿػؾ٘ص كاىبػ٘ػس كبػو نةف ػزؿةن ٌٍ٘ضان رفؿ ٌع٘صة خ٘ةت

  ٔكوػّ أك بعةلوّ كأرفكّ كغيٍّ كتٔافػّ ىً ٗبزو غيػٕ أخػس  ػيٍػّ ىاىلصٗ/ 

 . ٍةىّأك 

ـبةىٍدبػا ُصتلػٖ ك ةىدلػس  ةن، ػقػِة  ػقػ دػ/  ٗكنةُت آرػص كؾػةٗةق أف 

 .كاىهصاْ٘ا ُسٌص أُفعِة كبو أكلةُِة

ؾػٔتم اىػشم ى٘ػم ىدػسٗنم ككغظػم كىعػٍةع إُفولسؾ ٗة أ ٖ كُؼػوةؽ 

 .فولس اىبسرٗزفؿ غيِ٘ة أغبة  اىد٘ةة كٌؿةغبٓة كـٖ اىي٘يا اىظيٍة  ٗي 

 .ىٕ ركخم اىمةْصةإىٕ أغض كأؽيٕ كأخ/ اىِةس غيٕ كيبٖ إ

ىػػئَ ؽبػػت غػػَ غِ٘ػػٖ كػػػمت  ػػم 

 اىِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٔل

 

 

 ـأُػػػػت  ليبػػػػٖ خةفػػػػصه ككصٗػػػػ/ 

 ر٘ةىم ـٖ كٍْٖ كًذنػصيؾ ـػٖ ـٍػٖ 

 

 

 كٌنػػٔاؾ ـػػٖ كيبػػٖ ـػػأَٗ تؾ٘ػػ/؟ 

ر  اىم٘بػا اىوػٖ ىَ ُِعةؾ كىَ تِعػةؾ ا  ،اهلل. رخٍم اهلل ٗة أ ٖرخٍم  

 .غٍيت غيٕ خٍةٗوٓة ك اىدفةظ غيٕ  ٘ئوٓة اىوٖ نِت ؽ٘ٔران غي٘ٓة

رخٍم اهلل كأظهِم ـع٘ح جِةتّ كجػو كبػصؾ ركفػا ٌػَ رٗػة  اىجِػا 

 نٍةؿ ٌع٘صتم.إؾ كأدا  خلم غيِ٘ة كغيٕ صِّ كأغةُِة غيٕ  ً 
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 ..ىٓ٘ئػا ٌجٍػع اىيؾػا اىػص ٘ػا ..أف أتٔجّ  ةىؼهص اىجضٗػو أكدٌ اىزوةـكـٖ 

 . َ٘أغيٕ ْشق اىٍبةدرة كاىيفوا اىهصٍٗا ـٖ إكةٌا ْشا اىو ..أغقة ن ر ٘عةن ك

 .كنو اىؼهص ىهً جٍ٘ػةن غيٕ خقٔرنً كدٌوً  أىؿ ر٘ص

 .كاىعفـ غي٘هً كرخٍا اهلل ك صنةتّ
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