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مقدمة السٌد الحسنً(دام ظله)-:
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

اللهن إًٍ أضألك أى ررَين ويلّ أهرك ظبهراً ًبفذ األهر,
هع للوععٍ ثعأى لععك الطعلقبى واللععانح وال هعبى ,واحلجععخ
وادلشُئخ واحلىل واللىح ,فأفعل ذلك ثٍ وجبوُ ادلؤهنني.
وثعا,
فهععذا الج ععي اوُععا والز لُععل ادلىدععىلٍ اذلععبد الععذٌ
رفضلّ ي ثه ثعع ادلؤهنعبد البعبثراد ديقعل ةعراضح وادع خ
وهجطقخ للىاة اخلقري الذٌ دير ثه اجملزو ادلطلن ثبىنح
لبهخ و ادلرأح وكُبهنب ثبىنح خبصخ.
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ديقل الج ي احلللخ ( ) 03هعي لللعبد الطلطعلخ الىافُعخ يف
ند شجهبد األدلُبض الىاهُخ.
وأضععأل ات رعععبت الزىفُععس والزطععاَا والقجععبد للجععبلقزني
ادلععؤهنزني ,وجعلععهوب ات رعععبت العلععٍ اللععاَر ةععاوح لطععنخ
ووُ ادلؤهنني وادلؤهنبد,
واحلوا ت نة العبدلني والعبةجخ للوزلني
وصلِّ اللهن للً حموا وآل حموا
ولجل فرج ةبئن آل حموا.
حموىد احلطين
 / 11نثُ القبًٍ 1241 /
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الحجاب سعادة المرأة
ثطن ات الرمحي الرلُن
ّالحوذ هلل سب العالو٘ي ّالصالج ّالغالم علٔ
اشررررشم الوشعررررل٘ي عرررر٘ذًا ًّثٌ٘ررررا ّ لررررَ
الط٘ثرررر٘ي الطرررراُشٗي الررررزٗي ارُررررة عررررٌِن
الررش ظ ّرِررشُن ذطِ٘ررشا ,العرر٘وا يل٘ ررح
فررٖ أسضررَ ّتهرررَ علررٔ يلمررَ يرراذن أّصرر٘ا
الشعررْا ااهررام الصرراًٖ عهررش الوِررذٕ الوٌر ررش
لٌرررا
(صرررلْاخ ّعرررالهَ عل٘رررَ ّعهررر
ظِْسٍ).
قاا الحك٘ن فٖ هحكن كراتَ الكشٗن (تغرن
الررررررشتوي الررررررشت٘نّ ,إرا عررررررنلروُْي هراعررررررا
فنعررلُْي هرري ّسا تهرراب) صررذهللا العلررٖ
الع ٘ن.
ّتعرررذ ....ذعرررذ الورررشأج عٌصرررشا هِورررا ال ٗوكررري
االعرِاًح تَ أّ إلغا ٍ هي هعرشٓ الغراتح ّال
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ذِو٘هرِا هرري الْاقر أترذا .العرر٘وا فررٖ عصررشًا
الحاضش الرزٕ اذغرن تاالُرورام الو رشر تالٌغرا
هرري يررالا الهررشكاخ الرهاسٗررح ّتعر اأً وررح
العالو٘ح ّلكٖ ًحرافع علرٔ عٌصرش ااٗوراى فرٖ
الوررشأج الوغررلوح ّذغرراُن فررٖ ذ ع٘رر الوعشفررح
عٌررذُا يصْصررا فررٖ اأهررْس الرررٖ ٗهررة علِ٘ررا
هعشفرِا هص الحهاب .فوا ُرْ ه ِرْم الحهراب
فٖ الذٗي ااعالهٖ؟
أقْا أى الحهراب ُرْ عثراسج عري لثراط ذررذس
ترررَ الورررشأج للح ررراظ علرررٔ كشهرِرررا ّتهرررورِا
فالوشأج الغافشج الوُْْهرح تالحشٗرح ّالرمذه٘رح
ّالرررررٖ ُررررٖ أصررررال ال ذعررررشم هعٌررررٔ الحشٗررررح
الحم٘م٘حً ,هذُا عشضح لألً اس ٌٗ ش إلِ٘ا ك
هي ُة ّدب فوِوا كاًد ُزٍ الٌ شج تررٔ لرْ
كاًررد ً ررشج إعهررراب (هررصال) فِرررٖ أٗ ررا ُرررذس
لكشاهرِرا أًررَ ّتثغررارح ُررزا الوعهررة ّالٌرراظش
ترعررذد ً شاذررَ إلِ٘ررا عررْم ٗرطلرر إلررٔ و٘رر
ه اذٌِررا ّلررن ٗثر شررٖ ٌٗ ررش إل٘ررَ أّ ٗرهررْهللا
لشؤٗرَ فِٖ أهرام عٌ٘٘رَ دّى أى ٗشدعرَ شرٖ
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عرري الٌ ررش إلِ٘ررا أصررثحد كالذه٘ررح الرررٖ ًشاُررا
فرررٖ الوحرررالخ ٌٗ رررش إلِ٘رررا الوررراسج هرررشج عررري
إعهاب ّأيشٓ عي عخشٗح.

العقلٌة المتعبة
تِررررزٍ العمل٘ررررح الورعثررررح الرررررٖ أذعثِررررا ااعررررالم
ّتالررررزاخ إعررررالم الغررررشب ت٘ررررس أُّوِررررا تررررنى
الحهاب ُْ ق٘ذ هري الم٘رْد ّالررٖ ٗهرة علِ٘را
كغرشٍ ّ الرحرشص هٌرَ .فرْا أعر اٍ علرٔ كر هري
ذٌخرررذ تِرررزٍ اأُّرررام ّذصرررذقِا ّذٌمررراد ّسا
قش الطثْا الوضٗ ح .إٔ تشٗح ُزٍ الرٖ ذهع
ااًغاى ٗرخلٔ عي هثادئَ ّق٘وَ ّأيالقرَ ,إٔ
تشٗرررح ُرررزٍ الررررٖ ذهعررر الثٌرررد ذوهرررٖ ًصررر
عاسٗح أّ عاسٗح أهام أعر٘ي الكر دّى ت٘را أّ
يه ّ .أٗي ُن اٙتا عي ُرزٍ اأشر٘ا ّلورارا
الغكْخ ّالرِاّى.
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اآلباء واألمهات
إًِا هغؤّل٘ح ذم علٔ عاذ اٙتا ّاأهِراخ
هعرراٗ .هرررة علررٔ اأب أى ٗمرررْم تشعاٗررح تٌاذرررَ
ّذشت٘رِي ذشت٘ح صح٘حح ّكزلك اأم ,فاأم كوا
قاا الهاعش هذسعح .ف٘هة علٔ ُرزٍ الوذسعرح
أى ذمررْم تْا ثِررا علررٔ أكورر ّأذررن ّ ررَ ّأى
ذعطررٖ الرْ ِ٘رراخ الصررح٘حح ,كوررا ٗهررة علررٔ
اٙتا ّاأهِاخ غشط ذعرال٘ن الرذٗي ااعرالهٖ
فرررٖ ً رررْط اأتٌرررا ّالثٌررراخ ّذعْٗرررذُي علرررٔ
اسذذا الحهاب هٌز الصرغش ّٗهرة إتعراد الثٌرد
عري ُرزٍ الر٘رراساخ الهاسفرح هرري يرالا ذصمرر٘ ِي
ّذعلررر٘وِي أى اسذررررذا الحهرررراب ُررررْ الحواٗررررح
ّال واى لح ع كشاهرِا ّأى الرثرشض هري عرٌي
الهاُل٘رح اأّلررٔ ّأّد أى أشرر٘ش إلررٔ أى هغررنلح
الحهاب هي الوغائ الوِوح رذا إال أى الكص٘رش
هي ال ر٘اخ ال ٗلرضهي تِا لعرذج أعرثاب عنشر٘ش
إلِ٘ا ف٘وا تعذ.
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اللؤلؤة
اٙى أّد أى اركرررش لكرررن ُرررزٍ الحكاٗرررح المصررر٘شج
ذا:
عرنلرٌٖ إتررذٓ ال ر٘رراخ :لوررارا فررشع علٌ٘ررا
الحهاب؟ فملرد لِرا أٗري ْٗ رذ اللؤلرؤج؟ فمالرد
فررٖ الوحرراس .فملررد لِررا :لوررارا؟ فمالررد :أًررَ
شرررٖ شوررر٘ي .فملرررد لِرررا :إرى الهرررٖ الصوررر٘ي
ٗخ ٘ررَ ذعررالٔ عرري أعرر٘ي الكص٘ررش الكص٘ررش هرري
الٌررراط ّرلرررك للح ررراظ علرررٔ ق٘وررررَ ًّ ررراسذَ
ّكررررزلك الوررررشأج فئًِررررا فررررٖ تهاتِررررا اللؤلررررؤج
الوحهْتح عي أع٘ي الٌاط ..فكن أًد عضٗضذرٖ
راخ شررنى كث٘ررش ترررٔ ٗ ررعك ااعررالم فررٖ ُررزٍ
الوكاًررح ّٗحررافع عل٘ررك ّٗحررشم علررٔ كشهرررك
ّعضذرركٌُّ ,رراب تعرر اأعرر لح أّد أى أشرر٘ش
إلِ٘ا ّالهْاب علِ٘ا التما.
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لماذا الحجاب
ٗررررشد عررررؤاا :لوررررارا فررررشع
الحهاب؟

ذعررررالٔ علٌ٘ررررا

الهْابٗ :وكي ص٘اغرَ تعذ ركش ًمطر٘ي:
اأّلٔ :أى الوشأج راخ سص٘ذ عار ٖ كث٘ش ذا
ّراخ هضاض ّههاعش ياصح للغاٗح.
الصاً٘ررح :الوررشأج راخ رث٘عررح أًصْٗررح ال ٗوكرري أى
ذرهاّصُا لررص تص اخ الش اا فالٌر٘هح تعرذ
ضن الومذهح اأّلٔ إلٔ الصاً٘ح..
(عار ررح كث٘ررشج ي رث٘عررح أًصْٗررح إ إشرراسج فررٖ
عالن الش اا)( .ت الش راا ّالٌغرا ) ّهري ٌُرا
ذعالٔ الحهاب للح٘لْلرح دّى اًطرالهللا
شش
الذّاف اأًصْٗح فٖ عالن ااشاسج ّالغشٗضج ّإرا
ذعررررالٔ تررررذا للغشٗررررضج
كرررراى الصم أى ٗ رررر
الهٌغر٘ح ّقاًًْرا ٗحررذد هري ياللررَ العالقرح ترر٘ي
8

احلجبة … و … ضعبدح ادلرأح

الش رررر ّ الوررررشأج فكرررراى الحرررر ُررررْ الحهرررراب,
لررحشب الوشأج تئًغاً٘رِا تذا أًْشرِا.

األنوثة
ّعررؤاا يررشُ :رر ٗحررشم ااعررالم الوررشأج هررري
ااتغاط تنًْشرِا؟
الهرْاب :كررال ,فوري تر الورشأج أى ذنيررز تمِررا
الطث٘عررٖ هرري ااتغرراط تنًْشرِررا لكرري ال علررٔ
تغررراب اأيرررالهللا ّالرررذٗي ّالْئرررام اال روررراعٖ
أًٌررا قررذ ًالتررع الوررشأج ذشغررة أى ذرحررشب فررٖ
الْاق هي يالا عشع اأًْشح (الو اذي) ُّزا
ٗرررؤدٕ إلرررٔ ترررذّز ههررراك ا رواع٘رررح كص٘رررشج
هٌِا:
 -1إُذاس كشاهح الوشأج.
 -2إًضالهللا الهثاب ّاًذفاعِن ًحْ الخط٘ ح.
 -3ذثذا الم٘ن ااًغاً٘ح تالم٘ن الهٌغ٘ح.
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إرى فوي تر الورشأج أى ذرعاهر تاأًْشرح داير
الث٘ررد الضّ رررٖ فمرررل ّذرعاهرر تئًغررراً٘رِا فرررٖ
الخاسض.

الحركة والعمل
ّالغررؤاا الصالررس :أال ٗعررذ الحهرراب عررثثا لرم٘٘ررذ
الحشكح عٌذ الوشأج؟
أقررْا أى ااعررالم لررن ٗوٌ ر الوررشأج هرري الحشكررح
ّالعو داي ُ٘ك الوهرو  ,ك٘ ُّٖ ًصر َ
فورري تمِررا أى ذعو ر ّذررذسط ّذث٘ ر ّذهرررشٕ
ّهرررا إلرررٔ رلرررك هررري ًهررراراخ ّفعال٘ررراخ ّلكررري
ااعررالم تررشم علررٔ أى ال ذررذي الوررشأج إلررٔ
عررالن االيرررالر الوْ ررة لْقررْ الو غررذج الرررٖ
ذِذس كشاهح ّإًغاً٘ح الوشأج.
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الجمال والزٌنة
ّعؤاا سات ٗشدٗ ُ :وٌ الحهاب الوشأج هري
ااتغاط تهوالِا ّصٌٗرِا؟
الهرْاب :الحهرراب ال ٗوٌر الوررشأج هري رلررك فررٖ
الٌطاهللا الخام إٔ أًرَ تاالهكراى أى ذغررعشع
ه اذٌِرا ّصٌٗرِرا هر صّ ِرا هرصال ّأهرا هشافر
الح٘رراج العاهررح فااعررالم ٗحررشم كرر الحررشم
علررٔ عرروعح ّكشاهررح الوررشأج ّال ٗشٗررذ لِررا أى
ذرحرررْا إلرررٔ لعثرررح تنٗرررذٕ الش ررراا ّال فشٗغرررح
لهررررِْاذِن ّسغثرررراذِن ّلررررزلك فررررشع علِ٘ررررا
الحهاب.

لباس الشهرة
ّإل٘ك الغؤاا الخراهظ :هرا ُرْ لثراط الهرِشج
الررررزٕ تشهررررَ الررررذٗي ااعررررالهٖ ُّرررر ٗعرثررررش
الحهاب كزلك؟
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الهررْابُ :ررْ ك ر لثرراط ٗكررْى هخال ررا للعررشم
العرررررام تح٘رررررس ٗهلرررررة الٌ رررررشج أّ الرِورررررح أّ
االعرررِضا ّلرر٘ظ الحهرراب هرري ُرزا المغررن ت ر
ُررْ هرري اكثرش اأعررثاب ال اُشٗررح لح ررع كشاهررح
الوشأج ّلِزا ًشٓ ترٔ الشاُثاخ ٗشذذٌَٗ فِرْ
شاتررد ترررٔ فرررٖ الذٗاًررح الوغرر٘ح٘ح ّالِْ٘دٗرررح
ّتوررا أى الوررشأج كوررا قلٌررا ُررٖ ًص ر الوهرو ر
ّلِا كشاهرِرا ّاترشاهِرا كئًغراًح ذعر٘ى علرٔ
ظِرررش ُرررزا الكْكرررة ّل٘غرررد الورررشأج هخلْقرررا
غشٗثا فٖ ُزا العالن ّال عٌصشا ٌغ٘ا فٖ ُزٍ
الح٘اج ت ُٖ فٖ صو٘ن الح٘اج ّأتذاشِا,

االهتمام بالمرأة
توررا أى ااعررالم دٗرري الح٘رراج فمررذ أّلررٔ الوررشأج
اُرواها كث٘شا ّشولِا تشعاٗرَ فْضر اأتكرام
ْاًرررة ت٘اذِرررا ال شدٗرررح
ّالمرررْاً٘ي لوخرلررر
ّالضّ ٘رررح ّالعائل٘رررح ّاال رواع٘رررح ّذرررشب لِرررا
فشصح ذوكٌِا فٖ الغوْ إلرٔ صر ْم الوالئكرح
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ّالْصرررْا إلرررٔ الرررذس اخ العال٘رررح فرررٖ الرررذً٘ا
ّاٙيررشج ّلِررزا ًهررذ فررٖ المررش ى الكررشٗن عررْسج
كاهلررح ذحورر اعررن الوغررا ّ ٗرراخ أيررشٓ فررٖ
عررْس أيررشٓ ذهرر٘ش إلررٔ الوررشأج ّهررا ٗررشذثل تِررا
هي أتكام ّقرْاً٘ي ذرْفش لِرا الخ٘رش ّالشفاُ٘رح
ّذ رروي لِررا الغررعادج ّتوررا أى رث٘عررح الوررشأج
ذخرل عي رث٘عرح الش ر هري الٌات٘رح الٌ غر٘ح
ّهررري الٌات٘رررح اال رواع٘رررح فرررئى هررري الطث٘عرررٖ
ّالحكورررح أى ٗكرررْى ٌُررراب فرررشهللا تٌِ٘رررا ّتررر٘ي
الش ر فررٖ تع ر اأتكررام ّالمررْاً٘ي ّلررن ٗررنخ
ال شهللا إال اًغهاها هر ت٘عرح الورشأج ّاذ اقرا هر
ً غرررر٘رِا ّلرررر٘ظ ذٌم٘صررررا لِررررا ف٘ررررنذٖ قرررراًْى
الحهاب.

الحرز األمين
فالحهررراب ُرررْ الحرررشص اأهررر٘ي الرررزٕ ٗحشعرررك
ّٗصًْك هري ال غراد ُّرْ الحصري الرزٕ ٗوٌر
عٌرررك الغرررْ ّالخطرررش فالحهررراب ُرررْ الو ررررا
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الرزُثٖ للوررشأج الوغرلوح ف٘هررة عل٘رك عضٗضذررٖ
أى ذمرذٕ تالوص اأعلرٔ ُّرٖ فارورح الضُرشا
(عرررررالم علِ٘رررررا) عررررر٘ذج ًغرررررا العرررررالو٘ي
ّذرخلمررٖ تنيالقِررا ّذروغرركٖ تغرر٘شذِا ّلرر٘ظ
فمررل إًِررا إتٌررد الشعررْا (ل) ت ر ُررٖ عالوررح
غ٘ش هعلوح ّصاُذج ّههرِرذج ّصرادقح فرٖ كر
شٖ ّفاضلح ّعادلرح ّرراُشج هطِرشج ف٘هرة
عل٘ررك أٗرِررا الوررشأج الغرراع٘ح إلررٔ الخ٘ررشاخ أى
ذرحهثررٖ ّال ذغررشب الررذً٘ا تغشّسُررا فررئى الررذً٘ا
صائلح ّاٙيشج ُٖ الثاق٘ح.

الزٌنة الحقٌقٌة
فالحهرراب ُررْ رل٘عررح المررْاً٘ي الهررشع٘ح الرررٖ
فشضِا ااعالم ّٗعرثش قاًْى الحهاب هري أُرن
المررْاً٘ي فررٖ ااعررالم ًّغركه ر أُو٘رررَ هرري
اٗٙرررراخ المش ً٘ررررح الرررررٖ ّسدخ ف٘ررررَ تصرررررْسج
هركرررشسج ّهرعرررذدج فمرررذ ركرررش عرررثحاًَ ُرررزا
الماًْى فٖ عذج ٗاخ ّلرن ٗكرر ركرشٍ فرٖ ٗرح
14
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ّاترررذج هررر العلرررن أًرررَ ذعرررالٔ ركرررش الكص٘رررش هررري
اأتكام ّالمْاً٘ي فٖ ٗح ّاترذج أّ ًصر ٗرح
فمل إى ُزا الرنك٘ذ ّالركشاس ّااصرشاس هري
عرررثحاًَ ّذعرررالٔ ٗررررذا علرررٔ أُو٘رررح الحهرررراب
ّضشّسذَ فٖ ت٘اج الورشأج ّالرزٕ ٗل رد الٌ رش
ّٗص٘ررش ااًرثرراٍ ُررْ أى ُررزا المرراًْى (الحهرراب)
ٗغرررررررعشع للكص٘ررررررش هرررررري توررررررالخ الرهررررررَْٗ
ّاالعرررررشاع هرررري أعررررذا ااعررررالم ّال غرررراد
ّال ررررالا فثررررذأّا ِٗش ررررْى ضررررذٍ ّٗصرررر ًَْ
تالش ع٘ررررح ّالرخلرررر ّٗضعوررررْى أى الحهرررراب
شما الوشأج ف٘هة عل٘ك عضٗضذرٖ أى ذعكرظ
ُرررزٍ الٌ رررشج ّلرررركي صٌٗررررك أهرررام الرمرررْٓ
ّالصرررال ّصٌٗرررح ّ ِرررك ااٗوررراى تررراهلل ذعرررالٔ
ّصٌٗررح ش ر راب الكلررن الط٘ررة ّالصررذهللا فررٖ ك ر
اأهرررْس تررر٘ي ذعرررالٔ ّتررر٘ي الٌررراط ّصٌٗرررح
لغرراًك اأهررش تررالوعشّم ّالٌِررٖ عرري الوٌكررش
ّهغاعذج الٌاط تمذس االهكاى ّصٌٗح ٗذب عو
الخ٘ش توا ذغرط٘ع٘ي.
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الحجاب المعنوي
كلوررا ذحررذشٌا عٌررَ فررٖ تحصٌررا ُررْ فررٖ يصررْم
الحهراب ُرْ هرري الحهراب الوررادٕ أهرا الحهرراب
الوعٌررررْٕ ف٘خرررررل تصررررْخ الوررررشأج ّرشٗمررررح
كالهِرررا ّتشكرِرررا فرررئى تعررر الٌغرررا ذورلرررك
صررْخ ررزاب ّسق٘ ر ّهص٘ررش تررال ذكل ر هررٌِي
ّقذ ذو٘ تع الٌغا إلٔ قصذ ااشاسج ّ زب
الٌ ش فرركلن تصْسج ذص٘ش االًرثاٍ ّالشٗثح ّهري
ٌُا را خ اٗٙرح الكشٗورح لرحرذد صرْخ الورشأج
قاا

العضٗرض فرٖ هحكرن كراترَ الكرشٗن ثطعن

ات الععرمحي الععرلُن /اي نِس ا النَّ اِ ِ لَس ا َّ َكأ ٍ ِ
َ ّ ُْ َ
َح ا م ا َ
ضا ْان َ ِِبلْ َقا ْالِ فَايَط َْم ا َ الَّا ِايي ِف
النِّسا ِ إِ ِن اتَّا َق ْيا ا َُّ فَااا ََتْ َ
ض َوقُا ْل َ قَا ْللً َم ْن ُروف ً } اأتضاب ( )32فا
قَا ْلبِ ِه َم َر ٌ
َتض اان } إٔ ال ذرررشقمي المرررْا ّال ذلررري الكرررالم
للش ّال ذخارثي الش راا هخارثرح ذرؤدٕ إلرٔ
روعِرررن فرررركي كورررا ذ عررر الورررشأج الررررٖ ذ ِرررش
16
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الشغثح للش اا وقل قللً منروف ً } إٔ قلي قْال
هغرررم٘وا ورر٘ال تشٗ ررا هرري الرِوررح تع٘ررذا عرري
الشٗثح هْافما للذٗي ّفٖ اٗٙح أهشاى:
اأّا :تشهررح ذشق٘ ر الكررالم ّإظِرراسٍ تطشٗمررح
ذص٘ررش الهررِْج أّ الشٗثررح عٌررذ الش ر فرر٘ ي ظٌررا
عررر٘ ا ترررالوشأج ّإى كررراى فحرررْٓ الكرررالم أهرررشا
رث٘ع٘ررا فالحشهررح هرعلمررح تلحرري الكررالم ّرشٗمررح
يشّ َ.
الصررراًٖ :تشهرررح الكرررالم الرررزٕ ٗرررؤدٕ إلرررٔ ُرررزٍ
الحالررح أٗ ررا إٔ الكلورراخ العار ٘ررح الرررٖ ذح ررض
الهررررِْج ّذص٘شُررررا فالحشهررررح هرعلمررررح تررررالكالم
ّرث٘عح هعٌاٍ ت الْا ة علٔ الورشأج أى ذرركلن
تطشٗمح تع٘ذج عي ااشراسج أى صرْذِا ّرشٗمرح
كالهِررررا هرررري اأهررررْس الوِوررررح الرررررٖ ذعكررررظ
شخصررر٘رِا ّذثررر٘ي هشادُرررا ّعل٘رررَ ف٘هرررة أى
ذكْى األ اظ عادٗح تع٘ذج عري االًرضالهللا الملثرٖ
ّالطشٗمح ٗهة أى ذكْى عادٗح أٗ ا.
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غض البصر
أها ف٘وا ٗرعل توغنلح الٌ ش تالٌغرثح للش ر ّ
الورررشأج قررراا الثررراسٕ عرررض ّ ررر   :قُ ا لِل ِ
ْما ْاِمنِ َ
ْ ُ
ِ
ِ
ك أَ ْزكى ََلُ ْم إِ َّن
وج ُه ْم ذلِ َ
يَاغُضُّلا م ْ أَبْص ِره ْم َوََْي َفظُلا فُا ُر َ
ض ْ ِ
ِ
َّ
ْم ِِْمنا ِ يَاغْ ُ
اّللَ َخبِيٌ ِِب يَ ْ
ضا َ ما ْ
صنَا ُنل َن َ وقُ ْ لل ُ
ِ
وج ُه َّ …  الٌررررْس- 31 /
أَبْصا ا ِره َّ َوََْي َفظْا ا َ فُا ا ُار َ
 }31فنهررررا الكررررالم ٌُررررا هْ ررررَ إلررررٔ الش رررراا
ّالٌغررررا ّسّٕ أى عررررثة ًررررضّا ُررررزٍ اٗٙررررح
الكشٗورح أى شرراب هرري شرثاب الوذٌٗررح ً ررش إلررٔ
اهررشأج فنش رِْذَ فغررعٔ ٗوهررٖ يل ِررا ّعٌررذها
عط رررد الورررشأج فرررٖ صقررراهللا عطررر ُرررْ اٙيرررش
فاعرشضررررَ ص ا رررح كاًرررد علرررٔ رررذاس هٌرررضا
فخذشرررد عٌ٘رررَ فغررراا الرررذم هٌِرررا ّلورررا عرررو
الٌثرررٖ(ل) ترررزلك ًضلرررد ُررراذ٘ي اٗٙرررر٘ي غررر
الثصش إٔ قصش الٌ ش ٗماا فٖ اللغح غ هري
صرررْذَ هررري تصرررشٍ إٔ ًمرررل ٌُّرررا الترررذ هررري
الر شٗ ر ترر٘ي ذررشب الٌ ررش ّترر٘ي غ ر الثصررش
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فرراأّا هعٌرراٍ عررذم الٌ ررش هطلمررا ّالصرراًٖ ُررْ
غر الثصرش فوعٌراٍ قصرش ًّمرل الٌ رش علررٔ
أى ال ٗكرررْى الٌ رررش هر حصرررا ّهررررنهالُّ ,رررزا
تالٌغثح إلٔ الش ااّ .أهرا تالٌغرثح إلرٔ الٌغرا
ي هي أتصاسُي تاذهاٍ الش راا
ُّْ أى ٗغ
أًرَ هرا ال ٗحر لِري فرالوشاد هري غر الثصرش
ُْ ت ع الثصش هي الحشام.
وآخر دلىاًب أى احلوا ت نة العبدلني
والبالح والطالم للً أشر ادلرضلني
حموا وآله القُجني القبهرَي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إلىىسما ى

ممال رجىىامال ى األعما

ىىسممآا ى م مم

العظ سمالسي ممح ودمالحسألع(داممظ كى) م
السالمم يك)مور

م موبرك ته-:

الجامعةىدونىوصلمىوسواسةىهذاى
ماىتعلمناهىمنىصاشوراء}
هاايا النب ا ر م ا ةاام ا ا اب ا را رفن ا ف ا من ا
ولكا الاابن

ما خ م ا الا ني ق ا رفضاالا هاايا النب ا ر

ب الى إن ا من للنلم فقط!
فوررا قررْلكن فررٖ رلررك ّفمكررن
ّالصال للوهرو الوغلن ؟
21
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بسمه تعاىل-:
ان ا ا م ي ا ارا

قي ا ا منصا ااي نيا االي ذلي ا ا م ا ا ا ا ا

الكا ا ا فر ,يُرفا ا ا ذل ا ااك الو ا اان ر وة ا اايا و ُ ا اار الطلبا ا ا
والط لبا ا ِبسا ايا وتظا ا هرا  ,وانا ا م يُا ارا قيا ا
تلااك اانا ف ال نيليا ن ا ف جها

ورماالز ينيا وةيه ا

تط لااي ِبلن اب ا ِب فن ا الا الطلب ا والط لب ا

وةاايهم

لام ثا ا لا ارأي ذل ااك النا ا ا أو ذل ااك الق ا ا فيابرج االن
ِبسيا وتظ هرا  .وان م نري أن حنق من ف خ ص
نطلااي م ا الاابن

أو حنكااب ِب اام الاابن

م ا النلم ا

ِباط لبا ا ا بك با ا ا ال ا ا ا لر وانا ا ا م  .....وانا ا ا م ....
وان ا م  ....وان ا م نُساالم أفك ا رن وأرواحن ا وأجس ا ن
إىل مث ا ا ا ها ا ااِل  ....ه ا ا ا تن ا ا ارف م ا ا ا ها ا ااب الن ي ا ا ا

اا لقن ا ؟؟!! ِبل أكيا ا أص اابب ا االال واةا ا ً للنيا ا ن,
فق ا ا جنلن ا ا ها ااِل أذل واما ااا ق ا ا ةا ااينن ا ا اار
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والنس ا وك ا ا قاالا اةنس ا ني واة ااامي واايهبي ا ,
وقا أصااب ن مضا ك ومهول ا وملةا الااي واَلاالان
فه ا اايا ا اا ا اراض تُن ه ا ااك ف السا ا ا لن فيُن ا ا ا ى ال ا ااى
الرج ا ا ا والنس ا ا ا ِبلا ا ا ا ا ا ا نسا ا ااي وا س ا ا ا ي
والروحي ا ا  ,ف ا ا لللار ِبلرج ا ا الس ا ا ن والا ااون ِبلنس ا ا
الط ا هرا  ,وِب اابو والس ا

ف

ااساالم

النفيف ا

مك ا ن واحا ا وا مي ا اا ارا  ,واةجب ا ر ال ااى أك ا

اام

اخلنويا ا اار ور ا ا اارل اخلم ا ا اار و ر ا ا ا النا ا ا ا

السا ا ا اري

ال من ) ,وال ربي م اة ام ,والسا ل للصالب ن,
واةجبا ا ر ال ااى ر اارل ما ا الن

اا

وةيها ا الكث ااي

الكثي االث ِباصلرا وا فام وِبااااف أ ما الكفار
وق ا ا

الوا اار ف البي ا ا ا با ااي

الاأبا ااي ..........

وِباااف َم يرف مث هيا الون را  ,ق للا :لق رج
البنثيا ا االن إىل مِ س ا ا ا ال ول ا ا ا وق ا ا ا ة ا ا ا ا وزار
ال اخليا ا و ُ االم إل اايهم ..وقا ا للا لقا ا رجا ا البنثي االن
22
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وقلا ا رس ا مهالري فضا ا وزار الا ف ه وهكايا
ةا ا الرس ا ورس ا الالزرا  ,كما ةا ه ما قبا با
اينلا ا رض والنه اار والس اام والو ااني وال اال
قا ا ة ا ّ
واة ااام ........وهاايا ال ا م تساافك والنفاالس تا َّاروه
وا رواح توه وااس ج هت م والن ب ااق ا تن هاك
فهيا مرق أمي ااِمن

اليه السام) يُقصف وتسافك

ال م الواريف اخا اارقا ااقا ّ س ,وهايا مرقا

اي

الو ااه ا يُن ه ااك وتس اافك في ااه الا ا م وتوها ا ال اارواح
بس ا ا اابي إ ا ا اااا النا ا ا ا ر ما ا ا ا الطا ا ا ا را والا ا ا ا ِبِب

والرر ر

أبي ي ا لا الغ صاب ومرتاوق هم النماا

اان فن ا  ,وا مي ا تاايق م ا حص ا ف مس ا

السااهل

ما رااور ور ا زر اخ ا حاارم ااس ا  ,وكاايلك الكااام
ف مس

الكلف ولييهي م يريا إىل كاربا ااق ا

ليو ه كيف أن ال ِبِب والن اا ا ميكيا اان يا
تصال ووال انا ا ارم ااق ا وما بينهما وتكارر
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هايا الن ها البغاي كا يالم ولنا ّ مارا  ,وكما قا
الابن ا يبا َ خطاالر وارا ول صاافرا ول خضارا با
ول زرق إل و وزه أه الكفر واة

……

وال ًنطععً جععرائن اللزععل رععس األضععري يف الطععجىى
وادلععزلالد والزوقُععل كععن كلق ع األلضععبض الزنبضععلُخ
ونهُهععععب للهععععالة ههععععذا ععععا ذ صعععع فهن
وإذالععب هتن وإلالههععن وهطععؤولىهن واووُ ع شععبها
جقي األضري اللذَي ةزلعىا وهعن يف األضعر وةعا هقِّعل
جبققهن يف ضجىى وهعزلالد حمبفظخ العوعبنح ,وغريهعب
وغريهب هي اورائن الجشعخ......
واِى أضعععألهن أَهعععب القعععالة والقبلجعععبد ادلؤهنعععىى
النبصععع ىى ,هعععب ذا فععععل هعععؤالض ثعععي َرفععع هقعععل رلعععك
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الشعبناد؟! ال هطرياد وال هظعبهراد الزجعبج وال
شععجت وال رناَععا إًععه صععوذ هقجععس ضجععل هععذلّ ودععُ
كبعععوذ اللجعععىن ثعععل صعععوذ هلععععىى هج عععى وًفعععص
الهالم َلبل خببىص كل أو جلّ أئوخ اووع ثعي نفع
هقل رلك الشعبناد وفعل ًفص فعل هؤالض وصعوذ ًفعص
صوزهنً ,عن ثعا أى حيهٍ اووُع وَنعاد وَشعجت
الهععععععقري والهععععععقري وثعععععععا ....وثعععععععا....
وثعا ... .خيرج إلُنب هعؤالض ثهلوعبد خجىلعخ َعراد
كعععب خعععااس النعععبش فلع ع وفلع ع  ,ألى طعععرث هقعععل هعععذ
الهلوبد يف هذا الىةذ ال َهىى ذلب أٌ رعأ ري ولعُص
فُهب أٌ إزلبج للو زل الهبفر...,
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الطلطلخ الىافُخ يف ند شجهبد األدلُبض الىاهُخ

واِى أةىل لهن َب ألسائٍ 0إذا كبًذ هذ العجبنح
ررف هي ةجل هؤالض النفعُني فأًب أدن صىرٍ إت هي َلعىل

{نرررفه هررلع الةبررارة وارفةرروا
هلع الةبارة فإن الجامةة للةلم }
أهعععب إذا نفععععذ العجعععبنح هعععي ةجعععل ادلعععؤهنني ادل لبعععني
الببدةني ادلؤ رَي احملجُّي لإلضالم وللععرا وأهعل الععرا
والعبهلني هعي أجعل ًبعرح الععرا وشععت الععرا ًبعرح
للععععاَي وادلععععذهت واألخععععال  ,فععععن ي هعهععععن وًرفعع ع
شعععبنهن ثععل ًلععىل إى هععب رعلونععب هععي لبشععىناض هععى أى
احلُبح لبشعىناض وادلوعبد لبشعىناض والعاًُب لبشعىناض
واِخعرح لبشععىناض ,ألى لبشععىناض هععٍ احلطععني(للُه
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الطالم) واحلطني(للُه الطالم) هى النيب ادلبقفً(صعلً
ات للُه وآله وضلن) ,ألًه(صلً ات للُه وآله وضعلن)
ةعععععبل 0لطعععععني هعععععين وأًعععععب هعععععي لطعععععني .. .والعععععنيب
األكرم(صعععلً ات للُعععه وآلعععه وضعععلن) هعععى النعععىن
واحللُلععخ واألصععل ,فهى(صععلً ات للُععه وآلععه وضععلن)
النىن العذٌ شقع مس هعي ًعىن العظوعخ واله َعبض ( ضعج بًه
ورعبت) ,وهى(صعلً ات للُعه وآلعه وضعلن) النعىن العذٌ
خلس هي أجله الطوبواد واألندني...,
وكوب أوصً صعبلت اخللعس العظُن(صعلً ات للُعه
وآله وضلن) أثب ذن(للُه الطالم) ثأى جيعل كل شعٍض
يف لُبره ت رعبت وهعي أجلعه (ضعج بًه ورععبت) وأشعبن
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(صععلً ات للُععه وآلععه وضععلن) إت هعنععًَ 0ععب أثععب ذن إى
ةاند أى جتعل أكلك وشرثك ت رععبت فبفععل ,وحنعي
رقجُلبً لى صُخ النيب(صلً ات للُه وآله وضلن) ثعأى عععل
كعععل شعععٍض يف لُبرنعععب ت رععععبت وهعععي أجلعععه (جلعععذ
ةانرععه) فبلععاخىل للجبهعععخ وطلععت العلععن واالًزبععبن
لل ععس واألهععر ثععبدلعرو والنععهٍ لععي ادلنهععر ,ونف ع
الشعععبناد االضععالهُخ واألخالةُععخ ورقجُلهععب كلععه ت
رعبت وكذلك ثبةٍ هىاةفنب وهفرداد لُبرنب كلهب ت
ويف ضجُل ات رعبت.
أضأل ات رعبت العلعٍ اللعاَر الزىفُعس والزطعاَا لهعن
ولنععب عُعععبً .والقجععبد للععً احلععس وًبععرح احلععس وإهععبم
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احلس(للُعععه الطعععالم) واحلوعععا ت نة الععععبدلني والعبةجعععخ
للوزلني.
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