
 

 

 

 

 بركاته و هللا ورحمة عليكم السالم
 في مجموعي التركية المنحة في االسالمية الشريعة كلية في قبلت طالب أنا بداية

 يتكلم شخص أشخاص ثالث هناك كان للمقابلة دخلت عندما 86.36 البكالوريا
 والثاني االنكليزية
 يتكلم العمر في كبير وهو الفريق مسؤول هو أنه وأظن الثالث والشخص التركية
 . الحياة مجاالت كل في كبيرة خبرة وعنده لغة من أكثر

 سألني و أفعله شيء أي و اجويتي جلوسي ، سالمي ، نظراتي على يؤكد فكان .
 وسألني . اإلسالمية الشريعة مجال في أسئلة عدة
 من آية فأعطاني جزء 25 له فقلت ؟الكريم القرآن من تحفظ كم سألني بداية
 هل سألني و .. أذكر ما على عم جزء من وكانت ، أكملها وقال الكريم القران
 تحفظ
 إن : له فقلت ؟ سألتك إن تجيب أن تستطيع هل قال نعم : فقلت ؟ نبوية أحاديثا
 الحديث أول يعطيني هو .. قصيرة أحاديث عن تقريبا سؤاال 15 سألني و هللا شاء
 ألسنة على معروفة و مشهورة كلها عنها سألني التي األحاديث و .. أكمله أنا و

 ضرار وال ضرر ال  .. الناس
 بالنيات االعمال إنما  . يعنيه ال ما تركه المرء إسالم حسن من  ..
 ونية جهاد ولكن الفتح بعد الهجرة  ..
 ويده لسانه من المسلمون سلم من المسلم  ..
 المسلم اخاه يحقر ان الشر من امرئ بحسب  ..
 عنهم آرائي هي وما بالعلماء تتعلق التي الدقيقة باألسئلة بدأ ثم

 البوطي الدكتور و كفتارو أحمد الشيخ عن سألني و حسون أحمد عن سألني
 ؟ تعرفه هل ، جدا كبير قدر ذو هو و الشام بالد في كبير محدث : سألني ثم

 . كتبة من بعض اذكر لي فقال عتر الدين نور الدكتور : له فقلت
 : مهمتين نقطتين يعرف أن يريد كان الشخص و



 ألجل فقط أم فيه رغبة عن الفرع أخترت أنا هل و - االسئلة مع تعاملي كيفية
 .المنحة
 فكر من أحمله ما أيضا يعرف ان يريد كان ولعله ، ما نوعا عميقة أسئلته فكانت

 ؟ الدراسة انتهاء بعد تنوي ماذا و ؟ تركيا اخترت لماذا سألني و
 للجميع نصيحتي : أنه يعتقد ان عليه ..هللا على التوكل وبعد الطالب يدخل أن

 قادر انه نفسه قرارة في يعتقد أن يعني ..الجلسة تملكه أن ال ، الجلسة سيملك
 مع.. ينجح وبذلك اختاره الذي بالفرع لمام إ عنده ويكون .. الجلسة يدير ان على

 للجميع بالتوفيق تمنياتي..


