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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 

 

         
  




