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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 



- 14 - 

 ،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

 

         
  


