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 آل الفقيدكلنة 
 املههدس مصعب نبهانيلقيها جنُله 

 

 األشتاذ امدكتور وروان امىداشني رئيس وجىع امنغث امعرةيث امىوكر

 امصادة أعضاء امىجىع

 :امدفل امكريه

 وةركاتهامصالم عنيكه ورخىث اهلل 

دنة ُ إرادةُ اهلل دٕة٣ٯ أن أ٣ٰٞ ٬ؾه ا٧٤١٣حَ، وأ٩ة ثٕٲ ؽ ٔ ٪٥١ ؤ ٨ ث٤ ؽي 

و٨ٔ ٦ؽٱ٪ذٰ ا٣ذٰ اردجُخ ث٭ة واردجٍ ث٭ة وا٣ ؽي ا٣عجٲ ت، رظ٧ ٫ اهلل، أ٣ٞ ٰ 

٬ؾه ا٧٤١٣ح ٨٦ ٦ىؿ ا٣نٞٲٞح ا٣ذٰ أظج٭ة وا٣ؽي، ؤةش ٚٲ٭ ة ثٕ ي ا٣ٮٝ خ 

َٙ ورا  ا٧٣ٕؿٚ  ح وا٤ٕ٣  ٥ ا٤٣  ؾٱ٨  ٦  ؿدعاًل  َٛ ظٲةدَ  ٫، ثٞ  ؽر ٦  ة ٣٭٧  ة  َوَٝ    ٭  ةَوَٝ

ٱع ذ٥ُ١ إ٣ٲ ٫ ٚ ٰ  ا٣ٞ ٲ٥ ا٣ك ة٦ٲح ا٣ذ ٰ ٠ة٩ خ ٦ٕٲ ةرً ا٣٪ج٢ وا٣ؼٲؿ وا٧٤٣عجح و

 .٦كٲؿد٫ ا٧٤ٕ٣ٲح واإل٩كة٩ٲح ا٣سؿٱح

ْٞؽ أظجذِ٪ة، و٠أ٧٩ة ا٣ٕٞ ٢ ٱ٤ُ٘ ٰ ٬ ؾا االظذ٧ ةل وٱ٪ٛٲ ٫،  ٩ع٨ ال ٩ذىٮر ٚ

.. ة. و ةد٦ً .ة٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ مٮا٬ؽه ا٧٣ةز٤ِح ٢٠َّ ٱٮم. ٣ؾا ٱ١ٮن رظٲ٤٭٥ ٦جةٗذً 

٤ٔٯ ا٣ذىؽٱٜ. ٚال دكذٮٔت ٔٞٮ٣ُ٪ة، ٦٭٧ة ٔؿ٠ذ٪ ة ا٣ذض ةرُب واألٱ ةم،  ةٔىٲ  

أن ٱ٘ٲَت األظجحُ ثٕؽ أن ٠ة٩ٮا ٢٦ َ ا٤ٞ٣ِت وا٣ك٧ٓ وا٣جىؿ. وال أٔذٞؽ أن آالمَ 
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ِٚٞؽ ا٣ٮا٣ِؽ ا٣ؿاظ٢ ٝؽ اٝذىؿت ٤ٔٯ أ٫٤٬ وذوٱ٫، ث٢ ٠ةن األ٥٣ ثٞؽر ٦ ة دؿ٠ ٫ 

و ؽٝةا٫ِ وز٦الا ٫ ودال٦ٲ ؾه وصٲؿا٩ ٫، إذ ٠ ةن ٨٦ ٦عجٍح واظذؿاٍم ٰٚ ٤ٝ ٮب أ

٤ ٮب ا٣٪ ةس، ٦ ٨ ٝ ةٱ٤٧ٟ ا٧٣ٲـةَ اإل٩كة٩ٲحَ ا٣ٛؿٱؽةَ ا٣ذٰ دض٢ٕ اإل٩كةن ٝؿٱجً 

. [٤9َ ٫: ] ژ ڤ ڤ ٹ  ٹ ژاهلل، ص٢ّ ؤ ال:  ١ٚأ٧٩ة وؽَق ٤ٔٲ٫ ٝٮل

 .٣عج٫ ٣٭٥ ةو٣ٞؽ ٠ةن ٦ة ظْٰ ث٫ ٨٦ ظت ٨٦ ا٣٪ةس ا١ٕ٩ةقً 

٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲ ح، ث١ ٢ ٦ ة د٧س٤ ٫ ٦ ٨ أو ة٣ح ٥٣ د٨١ ٦ىةدٚحً دراقحُ وا٣ؽي 

أٝج ٢  ةوأٲً  اؤؿاٝح وأذـاز ثة٣ؾات وا٩ذ٧ةٍ  إ٣ٯ ا٣ضؾور، ث ٢ ٠ة٩ خ اػذٲ ةرً 

َٙ ٤ٔٲ٫ ث٢٧ِ  إرادد٫،  ٧٦ ٨  اظٲةد٫َ ألدا  رقة٣ح آ٨٦ ثضال٣٭ة، ١ٚةن واظؽً وَوَٝ

دؿ٠ٮا ثى٧ةٍت ال د٪كٯ، ال دٕٮد ٍٚٞ إ٣ٯ ٫٧٤ٔ ا٣٘ـٱؿ و٦ٕؿٚذ٫ األوٲ٤ح ا٣ذ ٰ 

ن ٱى٢ ا٤٣ٲ٢ ثة٣٪٭ةر ٨٦ أص٢ و٤ٞ٭ة ود٪٧ٲذ٭ة، ث٢ دٕ ٮد ثة٣ٞ ْؽر ذادِ ٫ إ٣ ٯ ٠ة

آ٦ ٨ ث٧ ة ٱٕٛ ٢، وأٚ٪ ٯ ٩ٛك ٫ ٚٲ ٫  اا٣ؿوِح ا٣ذٰ ٠ةن ٱؤدي ث٭ة رق ة٣ذ٫ أق ذةذً 

، ألن ٬ؾه ا٣ؿوح ٬ٰ ا٣ذٰ د٧٪ط َةٝح االقذ٧ؿار وا٣ذٮ٬ش ا٣ذ ٰ اظ ذِٛ ةراًٲً 

 .٫ث٭ة ا٣ٮا٣ُؽ ا٣ؿاظ٢ُ ظذٯ ا٤٣عْةِت األػٲؿِة ٨٦ ظٲةد

آ٨٦ ا٣ٮا٣ُؽ ثة٣ذؿاث ا٣ؾي أص٫٤ أ٥ْٔ اإلص الل، وأدرك أيَّ ظؽٱٞ ح ٗ٪ ة  

ٔة٦ؿة ثة٣ٮرود وا٣ؿٱةظٲ٨ وا٣ؼٌؿة ا٣ٲة٩ٕح دع٤٧٭ة د٤ٟ األق ٛةُر ا٣ذ ٰ رآ٬ ة 

أول ٦ة رآ٬ة ٰٚ ١٦ذجِح صّؽه، ا٣ٕة٥ِ٣ ا٣ٌؿٱِؿ ا٣ؾي ٠ةن ظٛٲُؽه ٱٞ ؿأ ٣ ٫ ا١٣ذ ت 

َٜ ثة٣ذؿاث ٥٣ ٱ٧٪٫ٕ ٨٦ و٬ٮ دون ا٣ٕةمؿة ٨٦ ٧ٔؿه. و٨١٣ ٬ؾا اإلٱ٧ةَن  ا٧ٕ٣ٲ

 ة٦ذٲ٪ً  ةأن ٱ٪ٛذَط ٤ٔٯ ا٧٣ؽارِس واالدضة٬ةت ا٣عؽٱسح ٰٚ ا٤٣٘ح، ث٢ ٠ةن أقةًق 

ُٓ ٰٚ دٮازن دٝٲٜ، م٭َؽ ث٫ ز٦الؤه وَالث٫ُ، ثٲ٨ ٬ؾا وذاك  .إل٩ذةج رؤٱح دض٧

٬ؾا ا٣ذٮازن ذاد٫ ٠ ةن ق ٧ح ٤٣ٮا٣ ؽ ٚ ٰ صٮا٩ ت م ذٯ ٦ ٨ ظٲةد ٫، إذ ٠ ةن 

ِٕ ثنٮًمة أص٢٧ ٦ة د١ٮن  ، ٝؿٱجًة ٦ ٨ ا٣ض٧ٲ ٓ، ١٣٪ ٫ ٦ ٓ ٠ ٢ِّ ةؿنْ ا٣جنةمح، ظ٤ٮ ا٣

ًٞة  ٬ؾا ا٣ٞؿِب اظذِٛ ث٧٭ةث ح ال دُؼُبُ٭ ة ا٣ٕ ٲ٨، و٠ ةن ٝ ةدًرا ٤ٔ ٯ ٱ١ ٮن و ؽٱ
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٣ُالث٫ دون أن ٱ٪ذَٞه ذ٣ٟ ٦ ٨ ص الل ٦ٮٝ ٓ األق ذةذ وا٣ٕ ة٥٣. و٠ ةن ظةً ؿ 

ؿ إ٩ك ةن، ا٣جؽٱ٭ح وٝةدًرا ٤ٔٯ وٲةٗح ا٣ؽٔةثح ا٣ؿٝٲٞح ا٣ؾ٠ٲح دون أن ٱ٧ فَّ ٦ن ةٔ

 ذ٣ٟ أ٫٩ ٠ةن ٱُ٪ـل إٱؾا  ٦نةِٔؿ ا٣٪ةِس ٦٪ـ٣حَ ا٣ؼُِأ ا٣ٛةدِح ٚال ٱٞؿث٫ أثًؽا.

 ةو٠ةن، َٲت اهلل زؿاه، ٠سٲَؿ ا٣س٪ة  ٤ٔٯ أقةدؾد٫ ا٣ؾٱ٨ د٧٤ؾ ٣٭ ٥، ظؿٱًى 

٤ٔٯ إظٲة  ق٪ذ٭٥ ٰٚ االظذٛة  ثة٧٣ٮ٬ٮثٲ٨ ٨٦ دال٦ؾد٭٥، ٚٛذط ٤ُ٣جذ٫ وؽره 

كةد٫ ٦ٕ٭٥، و٦ة ٚٲ٭ ة ٦ ٨ ود واظذ ؿام، ٝج٢ ثٲذ٫، و٠٪ة ٩ع٨ مة٬ؽٱ٨ ٤ٔٯ ص٤

 .و٩ٞةمةت ٧٤ٔٲح صةدة و٦ذ٪ٮٔح

أ٦ة ٩ع٨، أ٢َ٬ ثٲذ٫، ٚ٭ٮ ٥٣ ٱ٨١ ٣٪ة ثىؽره ا٣ؿظ ت األب ٚعك ت، ث ٢ 

ا٣ىؽٱٜ واألقذةذ وا٧٣ؽرقح ا١٣جؿى ا٣ذٰ دعٌ ٨ ودؿث ٰ، و٠ ةن ٣٪ ة ا٧٣س ٢ 

٭ ة. األ٤ٔٯ ثة٧٣عجح وا٣ٮٚة  ألقةدؾد٫ وأوؽٝةا٫ و٧٤ٕ٣ة  ا٣ٕؿثٲح وظ٤٧ح أ٣ٮٱذ

و٠ةن ا٣ّىٮرة األ٩ىٓ ٰٚ ا٣ذٮآً واظذؿام اٳػ ؿٱ٨، وا٣ٞ ؽوة األو٣ ٯ ٚ ٰ 

ظت ا٥٤ٕ٣ وا٧٣ُة٣ٕح، وٝؽ ٠ةن ٣ ٫ ٚ ٰ ص٤ٮق ٫ ا٣ُٮٱ ٢ ث ٲ٨ ٠ذج ٫ ٦ذٕ ح ٦ ة 

ًٞ  ةثٕؽ٬ة ٦ذٕح، م٘ٮًٚ  ١٧٣ذجذ٫ ال ٱن٫٤٘ ٔ٪٭ة مة٢ٗ ٱ٘ ٮص ث ٲ٨ رٚٮٚ٭ ة  ةٔةم

٨٦ ٠ذةب ٳػؿ، ٱؿمٙ ٨٦ رظٲٜ ٢٠ ٠ذةب رمٛح، و٠أ٩ ٫ ٱؼن ٯ أن  ٦٪ذٞاًل 

دٛٮد٫ ٝؿا د٫، ٚذةرة ٦ٓ ٠ذت ا٤٣٘ح و٤ٔٮ٦٭ة، ودةرة ٦ٓ ا٣ذؿاث وا٧٣ؼُٮَةت، 

٦ٓ ا٣نٕؿ وا٧٣الظ٥، وال دٛٮد ٫  ةوأػؿى ٦ٓ ٤ٔٮم ا٣ٞؿآن وا٣عؽٱر، وأظٲة٩ً 

 .ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح وال ا٣ؿواٱةت وال ٠ذت ا٣٪ٞؽ ٤ٔٯ اػذالف ٦ؽارق٫

 :مدي امدتيبوا

ّٰ ٨٦ إرثةك ٰٚ ٬ ؾه ا٤٣عْ ةت، ٤ٚ ذ٨١ اثذك ة٦ح  أ٩خ ػٲؿ ٨٦ ٱّٞؽر ٦ة ٚ

 ًٕ ٣ٰ ٔ٪ ؽ أق ةدؾدٟ و٦عجٲ ٟ ا٣ ؾٱ٨  ةا٣ؿًة ا٣ذٰ ٔ٭ؽ٩ة٬ة ٤ٔٯ ٦عٲةك، مٛٲ

اصذ٧ٕٮا ا٣ٲٮم وٚة  ٣ٟ، وأؾر٩ٰ إن ّٝىؿ ا٣جٲةن واردضٙ ا٤ٞ٣ ت وا٤٣ك ةن، 



- ٤1 - 

ادٰ ا٣سالث م ٞٲٞةت وأ٩ٯ ٧٣س٤ٰ أن ٱٕجؿ ٧ٔة ٰٚ وؽر وا٣ؽدٰ ا٣ع٪ٮن وأػٮ

ا٣ؿوح، وٝؽ ث٤ٖ ٦٪ة ا٣عـن ٦ج٫٘٤، ٚال ٱ١ةد ٝٮل ٱىٙ ظة٣٪ة أ٢ٌٚ ٦ ٨ ثٲ خ 

 :أثٰ ا٣ُٲت

َٟ ٰٚ ا٣ؿ٢٦ِ  َٟ ٚٮَق ا٣ؿ٢ِ٦ ٦ة ث  ث٪ة ٦٪

 

 و٬ؾا ا٣ؾي ٱٌُ٪ٰ ٠ؾاَك ا٣ؾي ٱُج٤ ٰ 

 :أيها امدفل امكريه 

٣ٞؽ دعؽث األقةدؾة ا٣ٲٮم ٨ٔ وا٣ؽي ث٧ة ٱس٤ش ا٣ىؽر وٱُج٤ك ٥ ا٣ض ؿح، 

وقذ٢ْ ٧٤٠ةد٭٥ ٦ىؽر ٚؼؿ وأذـاز ٣٪ة ث٭ؾا اإلرث ا٣ُٲ ت، ا٣ ؾي ٱع٤٧٪ ة 

٣ع٫٤٧ وا٣عٛةظ ٤ٔٲ٫ إن مة  اهلل، ٚ٪٪ةل ز ٮاب  ٦كؤو٣ٲح ٦ٌةٔٛح ٣٪١ٮن أ٬اًل 

إذَا »٩ة ث٫، و١٩ٮَن ٨٧٦ ٝىؽ٥٬ ا٧٣ى ُٛٯ ٤ٔٲ ٫ ا٣ى الة وا٣ك الم ثٞٮ٣ ٫: ثؿِّ 

٫ُ٤٧َُ إاِلَّ ٨٦ِْ  َٔ  ُ٫ْ٪ َٔ  َٓ َُ َٞ ْ ُٓ ثِ ٫ِ،  ٦َةَت اث٨ُ آدم ا٩  َٛ ٥ٍْ٤ ٱُ٪ْذَ ِٔ زاََلٍث: َوَؽٍَٝح َصةِرٱٍَح، أو 

ُٔٮ ٫َ٣ُ   «.أَْو َو٣ٍَؽ َوة٣ٍِط ٱَْؽ

، اق٧عٮا ٣ ٰ أن أدٮص ٫ ثةق ٥ وا٣ ؽدٰ ا١٣ؿٱ٧ ح وثةق ٥ أػ ٮادٰ ةػذة٦ً 

وص٧ٲٓ أٚؿاد ٔةا٤ذ٪ة ثضـٱ٢ ا٣ن١ؿ وا٣ذٞؽٱؿ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ د٦ن ٜ، 

َٰ أق ةدؾةَ وأٌٔة ، ٤ٔٯ د١ؿ٦٭٥ ثإٝة٦ح ٬ ةراٲكً  ؾا ا٣ع٢ٛ ا٣ذ أثٲ٪ٰ، وأن أظٲ 

وا٣ؽي األصال  وأوؽٝة ه وز٦ال ه و٤َجذ٫ وقةاؿ ا٣عٌٮر ا١٣ؿام ا٣ؾٱ٨ ٠ةن 

 ًٕ  .ة٧٣نةر٠ذ٭٥ ووصٮد٥٬ أَٲت األزؿ ٰٚ ٩ٛٮق٪ة ص٧ٲ

رظ٥ اهلل وا٣َؽ٩ة ا١٣ؿٱ٥، وصـاه ٔ٪ّة و٨ٔ ا٣ٕؿثٲح ػٲَؿ ا٣ضـا ، وأَ ةل اهلل 

 ًٕ  .ثة٣ىعح وا٣ٕةٚٲح٧٦ذٕٲ٨  ةأ٧ٔةَر٥٠، وظ٥١ْٛ ص٧ٲ

 وا٣كالم ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل ثؿ٠ةد٫

*   *   * 


