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 مقدمة السيد احلسين )دام ظله( :

 بظه اهلل الشمحن الشحيه

مػييذم قييضا  ,اعييذ قييشر هغييشح   إهلييً ممييٌ ٍييِ ح 

مصؼييين   ,ممخضًّ مبيقر ػٍهي     ,معيقين هذ ىغاّ   ,  يبغٍض

ّادٌخيل ٌيا س      ,مقيّذًّ خيالًً   حيضه هٍي      ,غشضاً ملشاٍٍ  

ٍخيقمال  ػييى ٍيا       ,مارقاً بغيشػت إصابخيل    ,ٍغخضرياً بل 

ملاً أّ  ً ٌضطهذ ٍِ آمى إىل ػا ,أصه أحؼشه  ٍِ حغِ دهاػل 

م  حشر احليقادد ٍيِ  يىل إىل ٍؼقيو اًّخ ياس       ,ظو مهفل 

هييل احلَييذ ٌيا س   ٍييِ    ,هحقهيخين ٍييِ بىلعي  بقييذسحل    ,ل يبي 

صوِّ ػيى حمَذ مآه حمَذ  ,ٍقخذس ً ٌغيب مري أّاة ً ٌؼضو 

 ,ماصؼيين ىهؼَائل ٍِ اىشامشٌِ مًَئل ٍِ اىزامشٌِ 
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الً( ٍيِ اىهاصيشٌِ ماملؼٍيها ماملشياٌؼا     مىقيل أٍشك)ػيٍ  اىغ

 مبا ٌذٌ  ٍِ املغخشهذٌِ .

 مبؼذ 

هئُ إبيٍظ اىيؼا اىشصٌٍ ٌ شّط مٌؼيِ يف حذٌزي  ٍيغ    أمًً 0

اهلل حؼاىل( جيهذ ّفغي  يف   اهلل حيٍى )ػيٍ  اىغالً( أّ )ىؼه ّيب 

اإلهغاد ماإلضاله مإّ  ٍِ اىقعائو اىشئٍغت ىخحقٍق غشضي   

مباىخىلمٍذ هئُ  ,هِ ٍِ حبائو إبيٍظ مٍطاٌاه اىفاعذ اىهغاء ه

أحباع اىشٍطاُ مصهذ إبيٍظ ٌغينقُ طشٌق قائذهٌ اىيؼا 

هٍغخؼَيقُ ّفيظ األعياىٍب مٌغيخغيقُ ّفيظ احلبائيو ماملطاٌيا       

ىخحقٍق ّفظ اىغشض اىفاعذ اىضاه . مػيٍ  جيب أُ ٌنقُ 

محزس حاً ٍِ املخططاث ماهلضَياث   ,ا ٍَغ ػيى مػً حاً 

ماىفنشٌت ماًقخ ادٌت ماىؼغينشٌت مغريهيا    اإلػالٍٍت
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ضيييذ  ,اىييت حشيييهها أٍشٌنيييا اى يييهٍقٍّت اىؼاملٍيييت املبغقضيييت  

اإلعالً ماىشؼق  اإلعالٍٍت إلهغادها مإرًهلا محتطٍَهيا  

مٍِ اىشؼاساث اى هٍقٍّت اىناربيت .. قيؼاس    ,محذٍريها 

ميف احلقٍقييت هييئُ هييزا ٌييشاد ٍهيي  اً طييا     ,حشٌييت املييشأة 

َ   ماىفغييياد ماى  غ ييييييضيييؼت ماىضييييٍاع ىيَيييشأة مىتعيييشة مىيَضخ

ههييق إخييشاس املييشأة ٍييِ احلشٌييت احلقٍقٍييت املطيقييت   ,الً ييييمىإلع

اىطاهشة اىششٌفت املقذعت املخَزيت بؼبقدٌت اىقاحذ األحذ اىفشد 

 ,إخشاصهييا ٍييِ حضيييشة اىقييذط اإلهلييً املطهيييش      ,اى ييَذ  

مإٌقاػهييا يف ظييالً مضيياله مره مػبقدٌييت اىغييش  اىنيياهش 

ً مػبقدٌت دمس األصٌاء ممعائو اىخضٍَو مأهو اى هٍقّ ً اىؼامل

مػبقدٌت احلٍاة اىبهٍٍَت مسرائو األخالر  ,األهقاء ماإلضاله 

 مجناعت اىقيب ماىشمط . 
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هاحلييزس .. احلييزس ... ممييو احلييزس ٍييِ أُ حنييقُ    

ٍِ حبائو مٍطاٌا إبيٍظ اىيؼا  ,املشأة املغيَت املؤٍهت اىشعاىٍت 

 ىا . مأحباػ  اىذصاىا اىضا

هزا اىبحذ ا ٍذ ٌخضَِ اىؼذٌذ ٍِ احلقيائق مٌشيري إىل    راٍّاً 0

اىؼذٌذ ٍِ األحناً ماإلسقاداث املطابقت ىيؼقو ماىشيشع   

هاىقاصيييب ػييييى ا ٍَيييغ ٍيييِ اىهغييياء ماىشصييياه  , ماألخيييالر

اًػخقاد هبا مإحباػها ٍا داٍج متزو املههش اإلعالًٍ اىشعيايل  

 اىققٌٌ .

ُ املشأ راىزاً 0 ُ ا ٍَغ باملغخقى املطيق  مً حنق ة مٌنق

حضييَِ  ,مٍؼشهييت طططيياث األػييذاء   ,ٍييِ اىييقػً ماحلييزس  

 ,اىبحييييذ ٍييييا مسد يف اعييييخفخاء )احلضييييا  ماىؼيَاٍّييييت(     
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ٍِ ػيى ٍا صذس عابقاً اًطالع  ممزىل ّطيب ٍِ ا ٍَغ 

 هذ بؼهقاُ )اىغفقس ماىخربس( .

ىشهيغ  ( ٍيِ حيقياث اىغيغييت اىقاهٍيت     42ميزو اىبحيذ )  سابؼاً 0

هىلعيىله اهلل حؼياىل اىؼييً اىقيذٌش أُ      ,قبهاث األدػٍاء اىقاهٍيت  

ٌغيييييذد اىباحيييييذ مٌشصقييييي  مٌشصقهيييييا قيييييفاػت صٌهيييييب   

 ماىضهشاء)ػيٍهَا اىغالً( .

 ماحلَذ هلل س  اىؼاملا ماىؼاقبت ىيَخقا

 هشس قائٌ آه حمَذمصوِّ اىيهٌ ػيى حمَذ مآه حمَذ مػضو 

 حمَقد احلغين 

  5241/  / حمشً اىذً ماىشهادة 42
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 املقذمة
 بظه اهلل الشمحن الشحيه

الؾوذ هلل الولك ال٠ْم الزٕ داًتذ لتَ الغتوبّاد    

ّاٛسك ثبلْجْدٗتتتخ ّت تتتشد لتتتَ ثبلْؽذاً٘تتتخ رّ 

الغتت٠و ّاٝاتتتشام ّفتتتلٔ اهلل ّلتتتٔ  ٘تتتش  ل تتتَ  

التتذاّٖ ىلتتٔ ؽ تتَ عتت٘ذًب ّؽج٘جٌتتب تثتتٖ ال بعتتن      

هؾوذ  ٘ش هي راشرَ الل٘بلٖ ّاٛٗتبم ّّلتٔ هلتَ    

التتتذعٔ ّالْتتتشّح التتتْص ٔ ّؽغتتتظ اهلل هقتتتبث٘ؼ 

 ّلٔ اًٛبم .

 ّثْذ :

ل تتذ ه تتي اهلل ّتتض ّعتتب ّلٌ٘تتب ثتتٌْن اض٘تتشح ٟ رْتتذ  

ّٟ ُرؾقٔ فغ يذ تهبهِتب اتب هلتخ ُفتٌْذ هتي      

 تعب الْذ ّاٝؽقبء ؽ٘ش  بو عب ؽأًَ :

 ))ّاى رْذّا ًْن اهلل ٟ رؾقُْب ((

ّهتتتي عولتتتخ ُتتتزٍ التتتٌْن الغوتتتخ ًْوتتتخ التتتذٗي       

سرنتتبٍ رْتتبلٔ لٌ غتتَ االتتزٕ اٝعتت٠هٖ الؾٌ٘تت  

 ّلٌب ؽ٘ش  بو عجؾبًَ ّرْبلٔ :

 ))ىى الذٗي ٌّذ اهلل اٝع٠م((
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ّعْلٌب هي  ٘ش اٛهن ّلٔ الوْوتْسح ؽ٘تش  تبو    

 :رْبلٔ 

))اٌزن  ٘ش تهخ ت شعذ للٌبط رأهشّى 

 ثبلوْشّف ّرٌِْى ّي الوٌكش(( .

ّتًْن ّلٌ٘ب ثؾبهب ُزٍ الشعبلخ الو ذعتخ ّتُتب   

ٗي ترُتتتتت ّتتتتٌِن التتتتشعظ ث٘زتتتتَ اٛىِتتتتبس التتتتز

ّ تتتتشى ىبّزتتتتَ ثيتتتتبّزِن  ّىِتتتتشُن ريِ٘تتتتشا   

ّهْدرتتتَ ثوتتتْدرِن . ّثْتتتذ ُتتتزٍ الو ذهتتتخ رجتتتذت   

عز ِبم ثْمِ هخبلجِب ّلٔ الز ك٘تش  ٠ّهبد اٟ

 لزِب ّت ْو :  ئعًزضاُ تعْثخ ٛاعبُذح  فٖ 

فِب ؽ ب  تهشًب ثبلوْشّف ًٌِّ٘ب ّتي الوٌكتش تم   

 ابى الْكظ ؟  

ىبّزتتتَ ّترجٌْتتتتب  ُّتتتب تىٌْتتتتب اهلل رْتتتبلٔ ؽتتتت    

 تّاهشٍ تم ابى الْكظ ؟

 ُّب ًؾي فبد ْى فٖ هب ً ْو ًّ ْب تم .....؟

ُّتتتتب ّفتتتتلٌب ىلتتتتٔ ؽ ٘ تتتتخ اٝٗوتتتتبى ّالز تتتتْٓ 

 تم.......؟

ولتتتَ ال٘تتتْم ٗشمتتتٖ الوتتتْلٔ ال تتتذٗش ُّتتتب هتتتب ًْ

 .......؟تم



 8 

ًّؾبعتتت تً غتتٌب  لٌقتتؾْا ّلتتْ للؾَتتخ ّاؽتتذحف

ّلٌقتؾؼ  ازغجٌب اعوْ٘ب  ًّشٓ هبرا فْلٌب ّهبرا 

اٛ يتتتبء الزتتتٖ ّ ٌْتتتب فِ٘تتتب هتتتبدام فتتتٖ الؾ٘تتتبح   

فشفخ ّهبداهذ الشّػ ُهزْل تخ ثبلغغتذ ّهتبدام    

 الٌ ظ ٗقْذ ٌّٗضو .

 ّاهلل ّلٖ الزْف٘  .
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 املشأة واحلجاب
ترٌبّو فٖ ُتزا الكز٘تت الوزْامتِ  نت٘خ هِوتخ      

هتتي  نتتبٗب الوغزوتتِ اٝعتت٠هٖ تٟ ُّتتٖ  نتت٘خ  

 ٕ رشرذٗتتتتتَ  الوتتتتتشتح هتتتتتي عبًتتتتتت اللجتتتتتبط التتتتتز

ّىًتتتٖ ٌُتتتب ٟ  ,ّثبلخقتتتْؿ الوتتتشتح الوؾغجتتتخ 

تثؾش ّي تُو٘خ الؾغبة ّّعْثَ ّعُْشٍ ثتب  

تؽتتبّو ّتتشك هتتب ّفتتب ىل٘تتَ الؾغتتبة هتتي  جتتب 

ّالتتزٕ تفتتجؼ ال٘تتْم  ,هتتي تدّتتذ تًِتتب هتتي تُلتتَ

    ٟ ًِ٘تبس ثغتجت   فٖ ً يخ ؽشعتخ عتذا  ّفتٖ  وتخ ا

ّالغتشٕ   خ ًؾيبه اٛ ٠ ٖ ّالو بعذ الوخزلٟا

ّالزغبث  ف٘وب ثٌِ٘ي هتي تعتب   ّساء الوْد٠ٗد 

ّرؾتتَْٗ  ّهتتي تعتتب الو غتتذح   ,غبٗتتبد هخزل تتخ 

ى اٝعت٠م لتن ِٗتي    فْسح اٝع٠م ثتبلشغن هتي ا  

الوتتتشتح ثتتتب تاشهِتتتب ثكشاهتتتبد َّ٘وتتتخ ّعْلِتتتب 

 ,ُرؾبىش الشعب ثبلكض٘ش هتي الؾ تْو ّالْاعجتبد   

ّعْب لِب هٌضلخ َّ٘وخ ّسفْ٘خ ٟ ٗكتبد الشعتب   

ْد ٠ّهتتبد تى ٗقتتب ىلِ٘تتب ّفتتٖ ه بثتتب رلتتك رْتت  

عز ِبم ثِ٘وٌزِب ّلتٔ الز ك٘تش ثوخبلتت ؽتبدح     اٟ

ْٗهتتب  ثْتتذ لْلِتتب رؾقتتب ّلتتٔ دّاء لْللِتتب الزتتٖ  
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ٟ  ؽبهلتتخ فتتٖ ى٘برِتتب       ٗتتْم رقتتجؼ هشمتتب  ّنتتب

 ّجشاد ًّ٘شاى فز ْو :

 هبرا  ذهذ لٞع٠م ؟  

 ذ ثأ ٠ َ ؟ؽزشهذ  ٘وَ ّهجبدئَ ّرؾّلاُب 

 لزضهذ ثأّاهشٍ ًّْاَُ٘ ؟ُب ا

ْبس ْتتتذ ؽتتتَ ثغتتت٘  ؽتتتبد ّسفتم رغتتتبُشد ّل٘تتت

 الوْق٘خ ّالزلخ ؟

 ُب رزقْس تًِب هلكذ الذً٘ب ّهب فِ٘ب ؟

تم ُتتتب تىج تتتذ ّلتتتٔ ال لتتتْة ثيجتتت  الؾتتتِْح      

 ّالوْق٘خ ؟

 تم تم .................؟

الٌتتب ْٗتتشف الغتتْاة ثتت٠ هنبليتتخ للتتٌ ظ ُّتتْ      

ّامتتؼ ّمتتْػ  الؾتتوظ ّلكتتي ًختتبدُ تً غتتٌب  

 ًِّتتتشة هتتتي الْا تتتِ لكتتتٖ ٟ ًْاعتتتَ الؾ ٘ تتتخ    

 ٟ ٟ  ًزوغتك    ًّغْب هٌِب  ٘ب ّهي الوْبفٖ ؽجتب

ثِب فٖ ُزا التذً٘ب الذً٘تخ , ىلتٔ هزتٔ ًج تٔ ّلتٔ       

ُتتزا الؾتتبو ّْٗهتتب  ثْتتذ ٗتتْم ًجزْتتذ ّتتي الكج٘تتش       

هزتتتٔ ًْتتتشف اهلل رْتتتبلٔ ؽتتت  هْشفزتتتَ  ,الوزْتتتبو

ّالزتتٖ ٟ رزؾ تتت  ىٟ ثْتتتذ هْشفتتخ التتتٌ ظ ّاوتتتب   

ٗ ْو الؾذٗش )هي ّشف ً غَ ف ذ ّتشف سثتَ(   
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ب هتي ُتزٍ الوْشفتخ ُّتٖ ربئِتخ فتٖ       ّتٗي تً غتٌ 

 وبد الزًْة ّالوْق٘خ .ٍل

 

 العواصف والتخذيات

تفجؾٌب الْ٘م ًْاعتَ ّْافت  هخزل تخ رْقت      

ثٌب هي اب عبًت رأ زًب هي ُزا الوكبى ّرشهٌ٘تب  

فٖ غ٘شٍ ّالْ ذ ٗونتٖ ّالتضهي ٗغتشٕ ّالتَ     

 هي الْوش .

تفجؾٌب الْ٘م ً بعٖ ًّْبًٖ هتي تدّاء  ي٘تشح   

لتن رْتبلظ ثأ قتٔ     ّلٌ٘ب روبهتب  ىر ركبد تى ر نٖ 

ّتؽتتذ ُتتزٍ اٛدّاء ًتتبرظ ّتتي الوتتشتح    عتتشّخ , 

الوؾغجخ ثبلخقتْؿ ّىًوتب ٌّ٘تذ ثبلخقتْؿ     

ٛى ا٠هتتتتٖ لتتتت٘ظ هْعِتتتتب  للغتتتتبفشاد ًِٛتتتتي   

رغبّصى الؾذ ّعتلكي هغتلك الؾت٘يبى ّ نتي     

فٖ ُْاٍ ّ بك فٖ ُْاُي ّاب ّاؽتذح هتٌِي   

ّمْذ ٗذُب فٖ ٗذٍ ّعبسد هْتَ ىلتٔ ًِبٗتخ ٟ    

 ْشف هق٘شُب ىٟ الوْلٔ ال ذٗش .ُٗ

ّل٘ظ للوغزوْبد ال٠رٖ ترجْي تّاهش اهلل رْبلٔ 

َ ىلتتتٔ لزتتتضهي ثيبّزتتتَ ّىًوتتتب ا٠هتتتٖ هّْعتتت    اّ

رخزى هي التذٗي  اؾغجبد الوٌؾشفبد ّال٠رٖ وال
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اًغتلخي ّتي  ت٘ن    ْبسا  ّغيبء ّهتي الؾغتبة ؽت   

اٝعتت٠م فتتت٠ ُتتٖ هؾغجتتخ ه هٌتتتخ ّٟ     ّهجتتبد  

لنت٠لخ ّالتزًْة   عبفشح هزًجخ ربُتذ فتٖ ثؾتش ا   

ّتلقتت ذ ثٌ غتتِب الْبُتتبد ّالْ٘تتْة ّالؾتتكْٓ  

 هلل ٠ّم النْ٘ة .  

التتتتجْل ٗيلتتتت  ّلتتتتٔ تهشٗكتتتتب اللٌْ٘تتتتخ ثأًِتتتتب     

الؾتت٘يبى اٛاجتتش ّلكتتي الؾ ٘ تتخ ىى ٌُبلتتك تاجتتش  

هتتي رلتتك الؾتت٘يبى ىٟ ُّتتٖ الوتتشتح الوٌؾشفتتخ      

الخبسعتتتخ ّتتتي ؽتتتذّد اهلل ّىبّزتتتَ ّالوزغتتتزشح 

ي ثأًِب هلزضهخ  شٗثلجبط الذٗي ّالزٖ رُْن اٙ

دٌٗ٘تتتب  ّت ٠ ٘تتتب  ٌّّتتتذهب ً تتتبسى ثٌِ٘تتتب ّثتتت٘ي      

الؾتتتت٘يبى ًغتتتتذ ىًِتتتتب رضٗتتتتذ ّل٘تتتتَ ثأمتتتتْبف      

ب ر تذٗش ىى الؾت٘يبى ٟ ًتشاٍ    ّلتٔ ت ت   ,هنبّ خ

ّل٘ظ لَ ؽكب هغز ش فِْ ٗزلتْى ثتألْاى    ثٌَْ٘

هخزل خ ّثوَبُش هزٌّْتخ ىٟ ىى ال٘تْم تفتجؾٌب    

ّثكتتتب ّمتتتْػ ٌّ٘تتتَ الوزوضتتتب ثتتتبلوشتح     ًتتتشٓ 

الوٌؾشفخ ّالزٖ رْزجتش تؽتذ عٌتْدٍ ثتب      الوؾغجخ

ًغت٘خ تاضتش ّ ْتب  ّتَّتن  يتشا       ىى الؾ٘بى٘ي اٝ

 هي الؾ٘بى٘ي الغٌ٘خ .
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)فتتتتلٔ اهلل ّل٘تتتتَ ّهلتتتتَ  فْتتتتي الشعتتتتْو اٛاشم

 { اىهغاء حبائو اىشٍطاُ}  :ّعلن(  بو

 ٌَّّ )فلٔ اهلل ّلَ٘ ّهلَ ّعلن(  بو :

عيشائٍو  إين حققا هخهت اىذٍّا مهخهت اىهغياء هيىلُ أمه هخهيت بي    ا }

 {ماّج ٍِ قبو اىهغاء

ّسّٕ ىى الؾتت٘يبى ّل٘تتَ اللٌْتتخ  تتبو : )الوتتشتح 

عٌتتتذٕ ُّتتتٖ عتتتِوٖ التتتزٕ تسهتتتٖ فتتت٠  ًقتتت  

ُّتتٖ هْمتتِ عتتشٕ ُّتتٖ سعتتْلٖ فتتٖ    ت يتت 

 ؽبعزٖ ( .

 

 دعائه اجملتنع 
الوتتشتح تًتتكل ّالشعتتب هتتي دّتتبئن      بّلوتتٖ تٗزِتت ا

الوغزوتتتِ ّّل٘كوتتتب ثٌتتتٔ ا٘بًتتتَ فأًزوتتتب ال بّتتتذح  

سركبصٗتتخ الزتتٖ ٌٗؾتتأ ّلِ٘تتب ال تتشد  اٛعبعتت٘خ ّاٟ

ًِ٘تبس الجٌتبء   افإٔ  لب فتٖ رلتك ال بّتذح ٗغتجت     

ّلتتٔ تُلتتَ ّرؾتتب الكبسصتتخ , فتتٌؾي ال٘تتْم ًْتت٘ؼ 

ذاء اهلل ّهتتي هخزلتت   فتتشاّب  هغتتزوشا  هتتِ تّتت  
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الغْاًتتتتت ّث غتتتتبّح ّهتتتتشاسح ّهتتتتِ اتتتتب ُتتتتزا   

رَِتتتشٗي هتتتي عبًتتتت   تتتٖ ؽبهلتتتخ اتتتب فتتت بد 

ٗغتز ش   الوكش ّالخذاُ هزلًْخ ثألْاى ٟ ٗكتبد تى 

ّل٘كل ّاؽذ هٌِب هضب الؾشثبء روبهتب  هوتب ٗت دٕ    

 ىلٔ صٗبدح اٛهش فْْثخ .  

لتٖ  ىًؾزتبط   فٌؾي فٖ اللؾَخ الزٖ ًؾزبعك فِ٘ب

ٝ ى ٘وتتكل ّهجبدئتتكل ًؾزتتبط     عتت٠ه٘خلتتٔ ت ٠ تتكل ا

رضفشٕ ّلٌ٘ب ثضفشاد ال غبد ّاًٟؾيبه رٌ لجتٖ  

مذ دٌٗك لمذ ّ ٘ذركل ّرشفْٖ ؽتْبسا  ّرؾولتٖ   

ر بُتبد  الجبسٕ ّض ّعب هتي تعتب    ع٠ؽب  ثْعَ

دًْ٘ٗخ صائلخ . ُب تفجؾذل علْخ س ٘قتخ رجتبُ   

ّرؾتتزشٓ فتتٖ اتتب هؾ تتب ًّتتبدق ّلكتتي الؾ ٘ تتخ       

تفجؾذل الْ٘م علْخ ٟ صوتي لِتب ّّعت٘لخ دً٘ئتخ     

رغ٘شُب تٗبدٕ   ٘خ  بفتذح ثتزلك رؾيت٘ن هْتبلن     

ِتتتبد ثتتب تلتتت   ُ٘ : دٌٌٗتتب الؾٌ٘تت  ّلكتتتي ت تتْو   

ال برتب ّسٗؾتكل   ُِ٘بد ... ٟ رزقْسٕ ىى عتوكل  

الوٌزي ّت ٠ كل ال بعذح عزج ٔ هغزوشح ثتب تى  

هقتت٘شُب عوْ٘تتب  ىلتتٔ التتضّاو تفتتجؾذل هٌكؾتت خ   

الْا تتِ ّامتتؾخ الذٟلتتخ لوتتي تًتتبس اهلل  لتتْثِن      

 ثِذاٗزَ .  
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ًزجِٖ لؾبلتتك ّّتتْدٕ ىلتتٔ تؽنتتبى اٝعتت٠م   بفتت

ّرؾلٖ ثأ ٠ َ ّهداثَ ّ ٘وتَ ّتثتكل ّلتٔ ؽبلتكل     

َتخ هتشد ثننتت    دهب  ثذو الذهُْ ّّلتٔ اتب لؾ  

 رْتتبلٔ ّعتتخيَ ّت شعتتتٖ هتتي ُتتزٍ التتتذً٘ب    اهلل 

ال بً٘تتخ هيوئٌتتتخ ّتد لتتٖ عٌتتتخ الوتتْلٔ ال تتتذٗش    

 .سام٘خ هشم٘خ 

 

 حنطاط اخللقي التقذو العلني واال

ال٘تتتتْم ؽ ٘ تتتتخ ًْتتتت٘ؼ ّقتتتتشا  ّغ٘جتتتتب  هكتتتتزٌ    

ثبلنشائتت ّالْغبئتتت ّالوتتب رونتٖ اٛٗتتبم ٗتتضداد   

اٛهتتش ّغجتتب  . ًْتتن ثتتبلشغن هتتي الزيتتْس الْلوتتٖ   

الزٕ ٗؾِذٍ ُزا الْقش ّالز ذم الزكٌلتْعٖ فتٖ   

 ٝ ًغتتبى هخزلتت  عْاًجتتَ ّالز تتذم التتزٕ ٗؾتتِذٍ ا

ًتتتَ ّلٜعتتت  الؾتتتذٗذ فتتتٖ ؽتتتزٔ الوغتتتبٟد ىٟ ا

ًِ٘تتتبس اًِ٘تتتبس ال تتت٘ن ّالوجتتتبد  , ا ٗشافتتت  رلتتتك 

لٜ ٠و اٝع٠ه٘خ , ّقشا  تفجؼ ف٘تَ الؾتزّر   

الجؾتتتشٕ فتتتٖ رسّرتتتَ , ّقتتتشا  تفتتتجؾذ ف٘تتتَ     

ت ٗشركتتتت اأًتتتَ ؽتتتِذ الوْقتتت٘خ ر زتتتشف ّالتتتزً

هقتت ٔ , ّقتتشا  تفتتجؼ ف٘تتَ  لتتِ الض٘تتبة ص بفتتخ 

فجؼ فَ٘ الؾت  ثبىتب   ت ّالزغزش رخل  , ّقشا 
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ّالجبىتتتب ؽتتت  , ّقتتتش الز تتتٌي ّالزغتتتبث  ثتتت٘ي 

سرتذاء صتْة   االٌغبء فٖ هخزل  اٛهْس , ّقش 

الزلتتتخ ّالْتتتبس ّ لتتتِ ص٘تتتبة الؾ٘تتتبء ّالْ تتتبف ,  

 ّقتتش تفغتتبد الوغزوتتِ ت ٠ ٘تتب  ّهٌْْٗتتب  ّهبدٗتتب 

 ثكب ىشٗ خ هخزل خ ّّع٘لخ هزبؽخ . 

تٗزِتتب الوتتشتح الوؾغجتتخ الخبسعتتخ ّتتي ال تتبًْى      

 اٝلِٖ ىلٔ تٗي رجن٘ي ؟ 

 ّىلٔ تٕ غبٗخ رشٗذٗي تى رقلٖ ىلِ٘ب ؟

  ْلٖ لٌب لْب فٖ رلك ال ْب فبئذح رزاش .....!!!!

رْلوت٘ي ع٘تتذا  ىى ّعت٘لزكل  بىئتخ ّغبٗزتتكل      يْتب  

هغتتبص  تتذ  خ تٗنتتب  , ال٘تتْم ؽ ٘ تتخ ّلتت٘ظ   ئتت بى

 شعتتتذ ّتتتي الختتتو اٝلِتتتٖ ّترجْتتتذل تُتتتْاء ل     

  ّ ًتتذل تالونتلخ ّ نتتذ فتتٖ تُّبهتكل الؾتت٘يبً٘خ 

ْٗهتتتب  ثْتتتذ ٗتتتْم رجزْتتتذٗي ّتتتي الوتتتْلٔ ال تتتذٗش     

فتتتبًزجِٖ لؾبلتتتكل ّتفتتتؼل ل هتتتي غ لزتتتكل  جتتتب تى    

ُريْٓ فؾ٘ زكل . ال٘تْم الوتشتح الوؾغجتخ رشاُتب     

رغتتتتْو فتتتتٖ اٛعتتتتْاو ّالؾتتتتْاسُ ّالٌتتتتْادٕ    

لكتب الؾغتت سافْتخ ؽتْبس       شٓ  بس ختّتهباي 

تّ ؽتتتجَ الزيتتتْس ّالؾشٗتتتخ رشاُتتتب ّبسٗتتتخ ...!!  
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ّبسٗتتخ ! ّتعتتألكن ثتتبهلل تٕ ؽغتتبة ُتتزا ؟ ّتٕ     

 ص٘بة ُزٍ ؟ ّتٕ رغزش ُزا ؟

لزضاهتب  فْلتٔ التذً٘ب    افإرا ابى ُزا الْوب ُٗغوًَْ 

الغ٠م ّالوْد  ٘ش لٌب هي الؾ٘بح ّٟع٘وب ُتزا  

ح الزتٖ  الْوب ٗقذس هي الوشتح الوؾغجتخ , الوتشت  

ٌَٗتتشّى ىلِ٘تتب ثأًِتتب هغتتلوخ فجبلزتتبلٖ ثتتذو تى      

ركْى ؽبهلخ ل ت٘ن اٝعت٠م ّهجبدئتَ رشاُتب رْوتب      

 ّلٔ رؾَِْٗ .

 

 دوس األصياء والتشبه باألعذاء 
بة تّتذاء اهلل  ص٘ت  ,تفجؾذ رشرذٕ ص٘بثب  ؽ٘يبً٘خ

الْبلو٘تتخ الزتتٖ رغتتِش ل٘لِتتب    ص٘تتبة دّس اٛصٗتتبء  

    ِ  ّرْافتتتلَ ثٌِتتتبسٍ هتتتي تعتتتب ىفغتتتبد الوغزوتتت

اٝعتت٠هٖ ّّلتتٔ رلتتك ؽتتْاُذ اض٘تتشح , ْٗلوتتْى  

ىًِتتن غ٘تتش  تتبدسٗي ّلتتٔ رؾتتَْٗ الْ ٘تتذح     ع٘تتذا  

اٝع٠ه٘خ ّلكٌِن  بدسٗي ّلتٔ رؾيت٘ن اًٝغتبى    

الوغتتتلن ثيتتتشو غ٘تتتش هجبؽتتتشح ّهتتتي هخزلتتت       

الغْاًت ,  بدسٗي ّلٔ تى ٗخشعتْا الوتشتح هتي    

 زشاُ الوْد٠ٗد ب ذسُب ّعلخِب ّي عزشُب ث

هلل رجتتتبس  ّرْتتتبلٔ ثْتتتذم ّاٛلجغتتتخ ّ تتتذ تهشًتتتب ا
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الزؾجَ ثبّٛذاء فٌكْى ًؾي ُّتن عتْاء تّتذاء     

لتتتَ . الوتتتشتح الوؾغجتتتخ فتتتٖ ُتتتزا الضهتتتبى رشاُتتتب 

رزغتتبث  هتتِ تهضبلِتتب هتتي الٌغتتبء ثتتب هتتِ ً غتتِب  

رزغبث  هِ الؾ٘يبى رخْك فٖ ُْاٍ ّرؾتشة  

هتتي هبئتتَ الوٌتتزي , رشاُتتب ال٘تتْم ثتتبسصح لو تتبري    

 ,ؽتشفِب رشاُتب  بل٘تخ هتي الن٘تشح ّلتٔ       ,عغذُب

 بلْتتخ صتتْة الؾ٘تتبء ّالْ تتبف ّهشرذٗتتخ     رشاُتتب 

 صْة الوزلخ ّالْبس .

ىى ال ئتتخ النبلجتتخ هتتي الٌغتتبء الوؾغجتتبد ًبُ٘تتك   

ّتتي الغتتبفشاد  تتذ اًؾتتشفي ال٘تتْم ّتتي اليشٗتت    

ٟ اهلل رْتتتبلٔ ىّعتتتلكي هغتتتلكب  ٟ ْٗلتتتن ًِبٗزتتتَ    

ٌي ال٘تتتتتْم فتتتتتٖ ا٘ ٘تتتتتخ ى تتتتتشاط تفتتتتتجؾذ رز تتتتت

 ..!الغب ٘ي

 ...!  فٖ ا٘ ٘خ ىثشاص الضذٗ٘ي 

 فٖ ا٘ ٘خ ؽكبٗخ ال خزٗي ...!

 ل٘ز٘ي ...!  فٖ ا٘ ٘خ ؽكبٗخ اٙ

 فٖ ا٘ ٘خ اسرذاء الؾغبة ...!

 فٖ ا٘ ٘خ فجغ ّعِِب ...!

 فٖ ا٘ ٘خ ّا٘ ٘خ ......!؟

لتتٔ ا٘ ٘تتخ ّغ٘جتتخ فتتٖ ىثتتشاص   ىثتتب ؽزتتٔ ّفتتلذ  

 لجبعِب الذا لٖ ّهب   ٖ ابى تَّن .
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 اتبى الْتشو هْعتْدا    ىرا  ـا٠م ْٗشو لَ الغجت٘ي   

 الْ٘م ..!

ّرؾتتتتوئض هٌتتتتَ التتتتٌ ظ ٌّٗيتتتتْٕ هٌتتتتَ ال لتتتتت  

ّرزوضو هٌَ اٛؽؾبء ّ....! ىى ُزا لِتْ التج٠ء   

الوج٘ي ّهوي اب ُتزا ؟ هتي الوتشتح الوؾغجتخ تّ     

بو ٌِّتتتتتب الوتتتتتشتح الوزغتتتتتزشح   اٛفتتتتتؼ تى ٗ تتتتت 

 .ثبلؾغبة

 

 الوطط العائلي
ل٘تك اّٛغتت   إّىرا اٌب ًزْغت ثوب ر ْلَ الوشتح ف

اتب رلتك ثوتشتٓ تهِتب       هٌَ ُّْ ىى الوشتح ر ْب

ّتثِ٘تتتب ّصّعِتتتب ّت ِ٘تتتب ُّتتتزٍ ُتتتٖ اليبهتتتخ    

ًشٗتتذ تى ًْتتبلظ الجٌتتبء ًّشهوتتَ اتتٖ ٟ    ,الكجتتشٓ

ٗغتت و ّىرا ثبٛعتتبط  تتذ ًختتش روبهتتب   تتذ تالزتتَ     

تسمخ ال غبد ّاًٟؾتشاف فتإرا ابًتذ الوتشتح  تذ      

اًغتتتتتلخذ ّتتتتتي ت ٠ ِتتتتتب ّ ٘وِتتتتتب ّهجبدئِتتتتتب   

 ٛ ُتتْاء النتتبلخ فوتتب ثتتبلكن تًتتزن   ّاًغشفتتذ هتتِ ا

    ٟ  تِٗتتب اٛة تٗزِتتب اٛم تِٗتتب اٛؿ تِٗتتب التتتضّط ت

ْٗعذ تؽذ  ٟت ؟ْٗعذ غْ٘س ّلٔ ؽشفَ ّّشمَ
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ْٗ  ِتتب ٌّتتذ ؽتتذُب ّالتتزٕ روتتبدد ّل٘تتَ اض٘تتشا      

 لَ٘ .ىفش بد تّعِِب لْلِب رغذ ىشٗ ب  رٌ ز 

 

 ىل األب ...إ
 لك تِٗب اٛة ...

ُزٍ سعبلزك فتٖ الؾ٘تبح   هب ثبلك ّهبرا دُب  ُب 

غتتبهٖ تم ُتتب ُتتزٍ ّ ٘تتذرك      الُتتب ُتتزا هجتتذ   

اٝعتت٠ه٘خ ؟ اعتتز٘ ٌ هتتي ًْهتتك ّاًِتتل هتتي      

هش  جب تى رقجؼ الجزسح صوشح عجبرك ّرذاس  اٛ

ّثبلزتتتتبلٖ ٟ رغٌتتتتٖ عتتتتْٓ الؾتتتتْ  ّالضوتتتتشح      

 ال بعذح . 

ل٘تتتك ىهتتتب دّس  رغتتتبٍ اثٌزتتتك ُتتتب تًِتتتب رٌزغتتتت  

عن ف و ؟ ف٠  ٘ش ف٘ك ىر لن ركي غ٘تْسا  ّٟ  ثبٟ

ب  ىعتت٠ه٘خ ّٗكتتْى  ٘تتش ف٘تتك ىر لتتن روزلتتك ت ٠ تت 

هقتت٘ش  الغلتتْط فتتٖ صاّٗتتخ الوزلتتخ ّالْتتبس تّ  

 لٔ ثلذ ٟ ْٗشفك فَ٘ تؽذ .ىً ٖ ً غك 
 

 ىل األو ...إ
 تٗزِب اٛم ... لكل
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تٕ هي رؾولتذ تلتن ّهتشاسح الؾوتب لكتٖ رٌغجتٖ       

رؾولزتتتٖ  ٗتتتب هتتتي عتتتِشد ل٘لتتتك ّ ,ُتتتزٍ الوتتتشتح

را ٟ ٗؾزولِب تؽذ هتبرا دُتب  ؟ لوتب   الوؾ خ الزٖ 

ٗتْم رجزْتذٗي ّتي اهلل ّتض ّعتب ؟ تٗتي       ْٗهب  ثْذ 

 ٘وخ رلك اٛلن ّرلتك الوتشاسح ؟ ىى هٌضلزتك ٌّتذ     

را َّ٘وتتتخ ثتتتب تَّتتتن هتتتي هٌضلتتتخ اٛة فوتتتب اهلل 

 ذهذ لٞع٠م ؟  ذهذ لَ تسمخ لزٌخشٍ تم عوب  

ّساء اًؾتتتشاف  لز زلتتتَ ؟ ثتتتب غبلجتتتب  هتتتب ركتتتًْ٘ي

فتتتٖ ه٘تتتبدٗي  ث ٖ ثِتتتب اثٌزتتتك رشٗتتتذٗي تى رزغتتتب  

رشٗذٗي تى رغْلِ٘تب سُبًتك   الن٠لخ ّاًٟؾشاف 

هِ تهضبلتك هتي الٌغتبء ف٘تب ل٘زتك لتن رْلتذٕ ّلتن         

 رلذٕ رلك الضوشح ال بعذح .  
 

 ... خىل األإ
 تِٗب اٛؿ ... لك 

رزاش  تْو ل وتبى الؾكت٘ن) ّل٘تَ الغت٠م( ٌّتذهب       

ّبد هي ع شٍ فل ٖ هٍْٟ )  بدهَ( ّهي عولخ 

هب عألَ ّي ت زَ ف بو لَ :  ذ هبرذ ,  بو :  تذ  

 د ّْسرٖ .  عزش



 22 

ّتًتتذ تِٗتتب اٛؿ رْوتتب ّلتتٔ ىفغتتبد ت زتتك رْوتتب   

بىِتتتب اٛ ٠ تتتٖ , ُتتتب رُتتتت هتتتبء      ًؾياّلتتتٔ 

؟ فبمتتشة ستعتتك ثبلؾتتبئو فلْلتتك رقتتؾْ ّعِتك 

 ّرٌزجَ ! 

 ىل الضوج ...إ
 لك تِٗب الضّط ...

ؽ  اهلل رْبلٔ ٟ ٗ دٓ ؽزٔ ٗ دٓ ؽ ك هتي   ىى

      ٔ ؟ فوتتبرا   جتب صّعزتك فِتب ُتزا ؽتكش  هلل رْتبل

ُتتب , ُتتب ّمتتْذ  را رٌغتتشف ّساءتفتتبثك ّلوتتب

فٖ ٌّ تك ؽتج٠  ّعشرتك اوتب رغتش الجِتبئن ؟ ُتب        

ٗضٗتتتذ  ؽتتتتشفب  ٌّتتتذهب رجتتتتشص صّعزتتتك عتتتتب ِ٘ب    

ٌّذهب رخشط هْتك  ّصذِٗ٘ب ؟ تم ُب ٗضٗذ  فخشا  

ثلجبعِب الن٘  الؾباٖ ّي ه تبري عغتذُب ؟ تم   

ُتتب ُتتٖ ص بفتتخ ّريتتْس ... افزتتشاءاد ّر بُتتبد     

 رخشط هي تفْاٍ هٌز ْخ.  

 

 معنى احلجاب

كزبثتخ هضتب ُتزا الوْمتُْ ُتْ      ىى الزٕ دفٌْتٖ ل 

ىًوب ًْ٘ؾَ الْ٘م  ذ تفتجؼ تهتشا  ٟ ٗيتبو ّرلتك     
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الخبسط ّتي   ٠ ٖ ّالؾبر ّتثغجت الغلْ  ال٠

ىبّتتتتخ اهلل رجتتتتبس  ّرْتتتتبلٔ هتتتتي  جتتتتب الوتتتتشتح    

الوؾغجتتخ , ًْتتن ثتتبلشغن هتتي ٍتتبُشح الغتت ْس  تتذ 

و ٟ تًَ ٍِشد لٌتب تؽتكب  ىتفجؾذ  ل٘لخ ًّْب  هب 

ّفٌتتْى ّغ٘جتتتخ غشٗجتتخ هتتتي  جتتب الوؾغجتتتبد ٟ    

 رخيش ّلٔ ثبو تؽذ .  

اّلوٖ .... ّافِوٖ .... صتن رتذثشٕ تٗزِتب الوتشتح     

ُتتتْ عتتتزش الؾتتتٖء ّتتتي تى    : تى الؾغتتتبة لنتتتخ  

ٟ ثْعْد ىّلوب ابى الٌَش ٟ ٗزؾ    ,لَ٘ىَِٗش 

ىتتشف٘ي اّٛو ٗغتتؤ الٌتتبٍش ّالضتتبًٖ الوٌَتتْس    

هتي اتب ّ تذ     لَ٘ عضءا ىلَ٘ ّ ذ ٗكْى الوٌَْس ى

ٗكْى ربهب  تّ ىى ا٠ اليشف٘ي الٌتبٍش ّالوٌَتْس   

ل٘تتتتَ هزوتتتتبصل٘ي تّ هزختتتتبل ٘ي ّثتتتتزلك رزشرتتتتت    ى

 اٛؽكبم ّف  رلك .  

زؾ٘تشا  فتٖ   هالؾشْٗخ الو ذعخ لن رزش  اًٝغتبى  

ا٘ ٘خ رْبهلَ هِ الْمِ الوؾت٘و ثتَ ّّلتٔ ُتزا     

اٛعتتتبط ف تتتذ ؽتتتشّذ لتتتَ تؽكتتتبم ًِّغتتتذ لتتتَ   

 تتبُ٘ن هتتي تعتتب هٌتتبُظ ّّمتتْذ لتتَ  تتْاً٘ي ّه

ّؽ َتتتَ ّتتتي اتتتب سرٗلتتتخ ّاتتتب ؽتتتبئجخ   فتتت٘بًزَ

ٝ   ,ّو رذً٘غَرؾب عت٠م ثأًتَ   ّ ذ ٗتزِن التجْل ا
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ٍلن الوشتح ٌّتذهب تهشُتب ثبلؾغتبة ُّتزا ٗت دٕ      

 لٔ اجذ ؽشٗزِب ّ....؟!  ى

هزتتٔ ابًتتذ للوتتشتح هكبًتتخ هشهْ تتخ لتتْٟ  ت تتْو : 

عتت٠م هتتِ اٝعتت٠م ّهزتتٔ تفتتجؾذ  تتذّح لتتْٟ اٝ

َٗلوِتتب ّٟ هض تتبو رسح ثتتب عتت٠م لتتن الْلتتن ىى اٝ

فتتبًِب ّؽ َِتتب ّتاشهِتتب ّتّيتتٔ لِتتب ؽ ْ تتب     

 ّعْلِب فٖ ؽقي هٌِ٘ . 

ّتهتتب تهتتشٍ لِتتب ثبلؾغتتبة ىًوتتب ٛعتتب رلتتك النبٗتتخ 

ٟ  ٛهش الوْلٔ ال ذٗش الزٕ ٟ َٗلن ّجتبدٍ   ّاهزضب

 ٝ عتتت٠م  تتتذ  ُّتتتْ الؾكتتت٘ن الْتتتبدو فجبلزتتتبلٖ تى ا

  ٝ ًغتتبى متتوي للغو٘تتِ ؽ ْ تتَ ثزوبهِتتب ّلكتتي ا

زلتتت  اٛ بّٗتتتب ّٗز تتتٌي فتتتٖ ا٘ ٘تتتخ ًغتتتغِب      ٗخ

 ٛ ٟ  اٝعتتبءح  هتتش ّى شاعِتتب ثؾتتكب هشرتتت هؾتتبّ

اهلل رْبلٔ ّلكي رجب  ّرْغب  لوي ريتبّو ٛهتش اهلل   

  عب ؽأًَ .

 

 أهنية احلجاب
ىى تُو٘خ الؾغبة رزغلٔ فٖ تهتْس اض٘تشح فْلتٔ    

 عج٘ب الوضبو ٟ الؾقش :
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 لِ٘خ القبدسح ّي الؾ لزضام ثبّٛاهش اٝاٟ -1

رْبلٔ ّثبلزبلٖ ركْى الوشتح فٖ ساتت الُويْ٘ت٘ي   

 هلل رْبلٔ .

ركتْى فشعتخ   ف٘بًخ الوشتح ّؽ َِتب هتي تى    -2

 صوي لِب .لٚ شٗي ّاأًِب علْخ ٟ 

فتت٘بًخ ّؽ تتٌ ّتتشك ّؽتتشف هتتي رٌزغتتت    -3

 ىلِ٘ن.

الزتتأص٘ش الوٌْتتْٕ ّالغتتلْ   اٛ ٠ تتٖ التتزٕ   -4

 ٗن٘ َ الؾغبة للوشتح .

ؽغتبة رٌْتٖ رلتك    ّ ذ ٗزقْس التجْل ىى الوتخ   

النيتتتتبء التتتتزٕ ُٗنيتتتتٖ التتتتشتط تّ ثوتتتتب ُٗغتتتتؤ 

)الشثيتتتخ( ّلكتتتي ُتتتزا الو ِتتتْم غ٘تتتش فتتتؾ٘ؼ     

الٌغتبء ْٗلوتي رلتك    ّثبلشغن هتي تى الكض٘تش هتي    

 ّلكي ٟ ْٗ٘شى تُو٘خ لَ .

 

 ششوط احلجاب
ّوْهتتتب  تى الوتتتشاد ثبلؾغتتتبة ُتتتْ رلتتتك اللجتتتبط 

الزٕ ُٗنيٖ روبم الجتذى هتِ ؽتْشُب ىٟ ثبلو تذاس     

ٍ الؾتتتبسُ الو تتتذط ثكؾتتت َ ّفتتت    التتتزٕ عتتتْص 



 26 

ؽشّه , لزا ٗغتت تى ٗزو٘تض لجبعتِب ّهتب ٗزْلت       

 ثَ ّثِب هي الٌَش ّغ٘شٍ ثْذح تهْس هٌِب :

تى ٗكْى عتبرشا    األمر األول : سرت مجيع البدن : 

لغوِ٘ الجذى ّذا الْعَ ّالك ٘ي هِ تهي ال زٌتخ  

 ّف  ؽشّه :

الخلْ هي الضٌٗخ : تى رلك الو ذاس الوغتوْػ   -ت

ُّتتْ اتتب هتتب ٗزتتضٗي ثتتَ   ـ بل٘تتب  هتتي الضٌٗتتخ     ثتتَ 

ّتّتتّذ لِتتزا النتتشك ّتىلتت  الٌتتبط ّل٘تتَ رلتتك     

 ـ عن )صٌٗخ(اٟ

رْزجتتتش الضٌٗتتتخ هتتتي اٛهتتتْس الزتتتٖ رل تتتذ الٌَتتتش    

ّرغلت الوؾبُذح فزكْى ثزلك ؽتجكخ هتي ؽتجب     

ٗ بُ اٙ شٗي فِ٘ب ّرلتك تًِتب رِت٘ظ    الؾ٘يبى ٝ

ّرجْش فٖ التٌ ظ ًؾتْح    هؾبّش ّرض٘ش النشٗضح

فززتتتبى ثزلتتتك اخ هوتتتب ٗتتت دٕ ىلتتتٔ ؽقتتتْو ّغ٘جتتت

 الوشتح .

هخزل تخ ّهزلًْتخ لتزلك    ّاوب ىى للؾ٘يبى فْس 

عتزخذهذ فتٖ   اىرا ؽذٓ رلك القتْس  رْذ الضٌٗخ ا

 غ٘ش الوغبو الوغوْػ ثَ ُّٖ ّلٔ تًْاُ :
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 لجظ اٛعبّس ّالخْار٘ن الوخزل خ . -هٌِب 

 فجغ اٍٛبفش ثألْاى هخزل خ ّعزاثخ . -هٌِب 

بّبد ال٘ذّٗتتتتتخ ثوخزلتتتتت  الغتتتتت لتتتتتجظ -هٌِتتتتتب 

 .تًْاِّب

 ازؾبو ّؽ  الؾبعت .اٟ -هٌِب 

 ّمِ اُٛذاة القٌبّ٘خ الجشا خ . هٌِب ـ

 عزخذام تدّاد الزغو٘ب )الوك٘بط( .ا ـهٌِب 

عتزخذام تدّاد  اّتاضش تًْاُ الضٌٗخ  يْسح ُْ 

الزغو٘تتب ىر ٟ ٗخ تتٔ ّلتتٔ اتتب تؽتتذ ىًِتتب ُرِتت٘ظ     

بلٖ ر دٕ الوؾبّش ّرْلذ اللزح لذٓ الٌبٍش فجبلز

ّالْغتتت ىى ُتتزا الزقتتشف  ,ىلتتٔ ؽقتتْو ال زٌتتخ

الُوؾتت٘ي ٗقتتذس هتتي الوتتشتح الوؾغجتتخ ّاّٛغتتت  

هٌتتتَ ىًِتتتب رؾغتتتت ً غتتتِب هتتتي اليبئ تتتخ الؾ تتتخ  

 فأ ْو لِب :

هزضتتتبو ّٛاهتتتشٍ ؟ فوضلتتتكل تُكتتتزا ىبّزتتتك هلل ّاٟ

 .هضب الْغب ع و فَ٘  ٠  فأفغذ 
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ىى الوشتح الْ٘م )الوؾغجتخ ثتبليجِ !(  تذ ر ٌٌتذ     

ا٘ ٘خ فجغ ّعِِب ثيتشاص ٗتز٠ئن هتِ صْثِتب     فٖ 

التتزٕ رشرذٗتتَ ثتتب رْوتتب ّلتتٔ عْتتب اللتتْى التتزٕ   

رنَْ ّلٔ ؽت زِ٘ب ُهيبث تب  للتْى غيتبء الؾتْش      

)الشثيتتتخ( تّ الؾتتتزاء تّ الؾ ٘جتتتخ لكتتتٖ رختتتشط    

ثٌغ  عو٘ب ّهزكبهب ّرشٓ هي الْبس ّلِ٘ب تى 

 رخشط دّى رلك !!

 فإرا ابى اٛهش ازلك فوبرا ُرغتو٘ي الختشّط ّتي   

ىبّخ اهلل ؟ ُب ُٖ ص بفتخ تم ريتْس تم ؽشٗتخ تم    

 ر بُبد ّتثبى٘ب ؟

 تْو   ٕىى الزٕ رْولٌ٘تَ ُتْ الْتبس ثٌْ٘تَ فزتزاش     

تثتتٖ اٛؽتتشاس اٝهتتبم الؾغتت٘ي )ّل٘تتَ الغتت٠م( ىر  

  بو :

ّالْتبس تّلتٔ هتي     ,الوْد تّلٔ هي ساْة الْبس

 د ْو الٌبس .

ّٟ ٌَٗتتش تؽتتذ ىلتتٔ تـ     ّتتذم الٌَتتش ثؾتتِْح - ة  

 ِ٘تتب ث قتتذ اللتتزح . ّؽ ٘ تتخ ىى هضتتب   ّعِِتتب ّا

ُزا اٛهتش ًتبدس الؾقتْو فتٖ ُتزا الْ تذ ف لوتب        
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ش ىلتتٔ الوتتشتح ًَتتشح ثشٗئتتخ دّى    رغتتذ هتتي ٌَٗتت  

شٓ الٌتتتبٍشٗي لِتتتب ٗغتتتزغوْْى اتتتب   , فزتتت قتتتذ

ُن الغغو٘خ فٖ تٌِّ٘ن ل٘يل تْا فِ٘تب عتِبم     ْا

اللتتزح ّالؾتتِْح ثتتب هغتتشد ّ تتُْ تّ٘تتٌِن ّلتتٔ    

ىلٔ ّبلن غشٗتت  ّعَ الوشتح ٗجذت  ٘بلِن ثٌ لِن 

د ّٗزِ٘تتتتْى فتتتتٖ رلتتتتك الْتتتتبلن   هولتتتتْء ثبل غتتتتب 

ٟ  سُ٘جتب  هتذّهشا     الخ٘بلٖ , فزشٓ الٌَشح رْلذ  ٘تب

فٌْذهب ٌَٗش الغب للوشتح ّلْ هتي صاّٗتخ مت٘ خ    

ً شاط رتتذسٗغ٘ب  ؽزتتٔ عتتذا  رجتتذت ُتتزٍ الضاّٗتتخ ثتتبٟ

ْٗوتتتب  ٘تتتبو الٌتتتبٍش ّلتتتٔ رغشٗتتتذ الوتتتشتح هتتتي    

 ّ...... لجبعِب ّهوبسعخ الْوب الغٌغٖ هِْب ّ

 :ّٗ ْو اٝهبم القبدو )ّلَ٘ الغ٠م( 

أمسريج   اىهظش عهٌ ٍِ عهاً إبييٍظ مميٌ ّظيشة    }

 . {حغشة طقٌيت 

فزؾقتتٌٖ تٗزِتتب اٛ تتذ الكشٗوتتخ ّٟ رغْلتتٖ هتتي 

 ً غكل ُده٘خ ث٘ذ اٙ شٗي .



 31 

                           
 الثاني : عدم احلكاية عّنا حتته األمر

ؾكتتٖ ٌّتتَ ,  ًْتتن تى ٟ ٗكؾتت  ّوتتب رؾزتتَ ّٟ ٗ

ابعتتتت٘بد ّبسٗتتتتبد   ال٘تتتتْم الٌغتتتتبء الوؾغجتتتتبد 

لزتتضهي ثبلؾغتتبة الؾتتشّٖ  اٗزقتتْسى تًِتتي  تتذ  

٠و لزتتضام ُتتزا لوتتي رختتشط عتتب ِ٘ب هتتي  تت  اّتٕ 

ل٘ك ًوبرط ّلتٔ  ال زؾبد الوْعْدح فٖ صْثِب ّا

عتتج٘ب الوضتتبو ٟ الؾقتتش لكتتٖ ٗزنتتؼ لٌتتب ّا ٌْتتب  

 الوشٗش :  

ٖ ا الٌوتتتْرط اّٛو : :  هتتتشتح هؾغجتتتخ اوتتتب رتتتذّ

رشرذٕ الك ْف ّالزٌتْسح اليْٗلتخ تهتب ال وت٘ـ     

فِتتتتْ هتتتتي ًتتتتُْ  وتتتتبػ ُٗغتتتتؤ )ال بً٘لتتتتخ تّ    

الز٘ؾ٘شد( ّىرا ثلجغِب التذا لٖ ّامتؼ للْ٘تبى    

ُٗ تتبو فتتٖ الكتت٠م الْتتبهٖ )ؽزتتٔ اّٛوتتت        ّٔاوتتب 

 ٗؾْف( ؟  

ٟ ًذسٕ تًنتؾك تم ًجكتٖ ّلتٔ ُتزا التج٠ء فتإرا       

اتتتبى عًٌْتتتب  ّىرا ثكٌ٘تتتب فغتتتٌج ٔ هتتتذٓ متتتؾكٌب 
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اٛلن ف ذ ربُذ الْ ْو ّ وذد  ًجكٖ لِزا الذُش

 اًٛ بط فٖ القذّس . 

تهتتتب ًَتتتشدل تٗزِتتتب الوؾغجتتتخ ىلتتتٔ فتتتْسركل فتتتٖ  

 جب تى رخشعٖ ؟ تلن ٌَٗش ىل٘كل تؽتذ هتي    هحالوش

تُلتتكل ؟ ثتتب ىًِتتب الؾشٗتتخ ّالز تتذم فْلتتٔ التتذً٘ب        

 الغ٠م .

هشتح هؾغجخ رشرتذٕ الؾغتبة   ا الٌوْرط الضبًٖ :

 ْ اعتتِ( ّالزٌتتْسح ؟ !  ّال وتت٘ـ ال نتت بك )ال

ّهب تدسا  هب الزٌْسح فِ٘تب فزؾتخ تهتب تهبه٘تخ تّ     

 ل ٘خ لزَِش عب ِ٘ب ٌُّب ٗجذت الزغبث  فتٖ فتي   

 ز٘تتبس ال زؾتتخ فوتتٌِي هتتي رغْلِتتب رقتتب ىلتتٔ      ا

ًقتت  الغتتبو ّهتتٌِي هتتي رغْلِتتب ىلتتٔ الشاجتتخ   

لٌتتب الوغتتز جب هتتي فٌتتْى ؽتت٘يبً٘خ    ّهتتبرا ُٗخجتت

تٗزِتتتب  اهلل ّؽتتتذٍ ُتتتْ الْتتتبلن . تُكتتتزا الؾغتتتبة  

الوؾغجتتخ تُكتتزا روغتتكك ثتتبهلل ّتسٗتتذ تى تىتتشػ    

ٟ  ّتعتتألكل  ثتتبهلل تى رغ٘جتتٖ ّل٘تتَ هتتِ ّل٘تتكل عتت ا

ٟ  ّىرا لن رقلٖ ىلٔ الغْاة ف عزٌْٖ٘ بً غكل تّ

 ثؾخـ ه ش ّت ْو :  
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لوتتبرا ر ْلتت٘ي رلتتك ّلوتتبرا رختتشع٘ي عتتب ٘كل هتتي  

تعب هبرا ّهي تعب ه ي ؟ ُّب ٗز٠ئن ُزا الْوتب  

فتتتإرا اٌتتتذل ثْولتتتكل ُتتتزا     هتتتِ اًْتتتكل ُهؾغجتتتخ ؟  

رزقْسٗي ىًكل ُهؾغجخ ّ ٘ خ فأًب تّو هي ٗ تْو  

ىبّتخ  ّل٘كل فبعذح فبع خ عب يخ ّ بسعخ ّتي  

ًتتب هلل ّتًتتب اهلل رْتتبلٔ ّعتتوٖ ً غتتكل هتتب ؽتتئذل ّى

 ىلَ٘ ساعْ٘ي .

لتتتتتتتخ ُرغتتتتتتتؤ زٌُتتتتتتتب  ث الٌوتتتتتتتْرط الضبلتتتتتتتش :

  زقتتتبسب تتتشٓ ّثت)الجشًغ٘غتتتخ( ُّتتتزٍ ىبهتتتخ 

غتذ هتي ثذاٗزتَ ىلتٔ     ىًِتب ُرغغتذ ه٠هتؼ الغ   ه ٘ذ 

ًِبٗزتتَ اأًِتتب ّبسٗتتخ روبهتتب  ّؽتتذس ّتتي رلتتك ٟ   

   ؽشط ....!؟

 
 األمر الثالث : عدم الضيق 

 تى ٗكْى فن بمب  )ّاعْب ( غ٘ش م٘  . 

 تتشٓ هتتي  جتتب الٌغتتبء الوؾغجتتبد تٌُّتتب ابسصتتخ 

ؽ٘ش ٗشرذٗي الض٘بة الن٘ خ الؾبا٘خ ّي ه٠هؼ 

عغتتذُب ّنتتْا  ّنتتْا  اتتأى لتتْى اللجتتبط التتزٕ  
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ْ   رشرذ ّٟ تسٗتذ تى تّلت     َٗ  ذ فتجغ رلتك الْنت

 ل٘ك الٌوبرط :تاضش هي ُزا ّا

هشتح هؾغجتخ رشرتذٕ الؾغتبة    ا الٌوْرط اّٛو :

)الجيخ( ال و٘ـ ًُْ هي تًْاُ ال وبػ ُٗغتؤ  

)ال ٘تتتضّى تّ الجتتتذٕ( هتتتبرا ْٗوتتتب ُتتتزا ؟ ٗؾتتتذ    

اّٛنتتتبء ثْنتتتِب ىلتتتٔ التتتجْل اٙ تتتش ف٘غْتتتب  

ٌِتتتب غتتن ثبى الضتتذٗ٘ي ثتتتبسصٗي ثؾتتكب ّغ٘تتتت ُٗغ  

ىلتتتتٔ الوٌكتتتتت تهتتتتب  ّٗجتتتتشص ٗتتتتذُب هتتتتي الشعتتتتغ 

 .......!؟!  ٍِشُب

تهتتب الزٌتتْسح ىْٗلتتخ متت٘ خ فٌْتتذهب رز تتذم  تتذهِب  

رَِتتش  غتت خ فتتٖ الزٌتتْسح ىلتتٔ الخلتت     ال٘وٌتتٔ 

ّرزغغن سعلِب هتي اّٛلتٔ ىلتٔ اٛعت ب فكأًِتب      

 روبهب  تُكزا الؾغبة ٗب ُهؾغجخ ؟!  

تح ُهؾغجتتخ رشرتتذٕ عجتتخ   شهتتا الٌوتتْرط الضتتبًٖ : 

جخ ُزٍ ؟ ًْن ىًِب عجخ ؽ٘يبً٘خ مبغيخ ّتٕ ع

ّلتتتتٔ عغتتتتوِب ركتتتتبد تصساسُتتتتب تى رٌ لتتتتِ هتتتتي   

هْامتتِْب ّت غتتب تى تفتت  هتتب ٗزغغتتذ هٌِتتب      

 تُكزا الؾغبة ٗب ُهؾغجخ ؟!  



 34 

٘ش ّغ٘ل هي ف٘ل ّىلتٔ اهلل  ُّزا  ل٘ب هي اض

 . الوؾزكٔ

 األمر الرابع : عدم الطيب 
 تى ٟ ٗكْى ُهجخشا  تّ ُهي٘جب  .             

 ْى ُزا ؟  ا٘  ٗك

ترشٗذ تى ّْٗ٘ش ثْنِي الجْل ا٘ت  رختشط هتي    

ا٘  ٗوكي لِتب تى   ,غ٘ش تى رنِ تعوب الْيْس

رغلظ فٖ الغ٘بسح هي غ٘تش تى رٌزؾتش سائؾزِتب    

لزْيش الغوِ٘ ؟ فزشٓ الجْل هٌِي  زساد هتِ  

تصّاعِتتي ٌّّتتذهب رِتتن ثتتبلخشّط رٌ تتش ّلِ٘تتب    

 سٗؼ الؾ٘يبى الوٌزي .

 لرجال  األمر اخلامس : عدم التصبه با
 تى ٟ ٗؾجَ الضْة ه٠ثظ الشعبو .

ّرشاُتتتب ال٘تتتْم )الوؾغجتتتخ ثتتتبليجِ( رشرتتتذٕ صٕ 

الشعتتبو ّرغتتْو فتتٖ الوؾبفتتب اٟعزوبّ٘تتخ اأًِتتب 

عْاد ىل٘   ذ تس ٖ لتَ الٌْتبى , رشاُتب رشرتذٕ     

 ثٌيلْى ّ و٘ـ ًق  سدى ّؽزاء ّبلٖ .  

ًْتتتن ُتتتزا صهتتتبى الٌغتتتبء هزتتتشع٠د ّالشعتتتبو      

 هخٌضْى .  
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 ّهْااجخ الْقش .. ؟!! ًَ الزيْسًْن ا

 األمر السادس : عدم التصبه بالكافرات
 تى ٟ ٗؾجَ الضْة لجبط الكبفشاد .

ّالْ٘م رجِ٘ ؽشفِب هتي تعتب رلتك رج٘تِ ت ٠ ِتب      

هي تعب تى ركْى  بدهخ هيْ٘خ لِي ّ تذ ٍِتش   

الٌغبئ٘خ ثوب ٗغؤ الْ٘م لْى هي تلْاى ال ٌْى 

الؾغتتتبة ال شًغتتتٖ ّهزتتتٔ ابًتتتذ فشًغتتتب رؾتتتت  

و٘ي تم تًِتتتب رألوتتتذ ّل٘تتتك فقتتتٌْذ لتتتك   الوغتتتل

.  ٟ  ؽغبة ل٘غزش  ! فلزغزش ً غِب تّ

تلتتن رْلوتتٖ تًِتتن ٗخْمتتْى فتتٖ ثؾتتبس الؾتتِْح     

ّالشرٗلخ ّاًٟؾيبه ّالوْق٘خ ّهب ر ل٘ذ  لِي 

ىٟ الشمب ث ْلِي ّهتي سمتٖ ث ْتب  تْم ؽؾتش      

سرتتتذٕ رلتتتك  بفتتتإرا اتتتبى اٛهتتتش اتتتزلك ف    ,هِْتتتن

غك  جتب  الؾغبة تّ رلك اللجبط ّاًَشٕ ىلٔ ً 

الختتشّط هتتي ث٘زتتك ُتتب صاد  سًّ تتب  تم اؽز تتبسا    

 ّهزلخ ّفشعخ لٚ شٗي .
 

 األمر السابع : عدم كونه لباس شهرة 
 تى ل٘كْى الضْة صْة ؽِشح .
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ّهٌْتتٔ صتتْة الؾتتِشح : ُتتْ تى ٗلتتجظ اًٝغتتبى   

لجبعتتب  لتتن رغتتشل الْتتبدح ّلتتٔ لجغتتَ ثتت٠ فتتشو فتتٖ   

اتتْى رلتتك اللجتتبط ؽتتزاء تّ  جْتتخ تّ  وتت٘ـ تّ   

 ح تّ عْسثب  تّ سثيخ .رٌْس

ّرشاُب الْ٘م )الوؾغجخ ثبليجِ( رؾبّو تى روّ٘ض 

ً غتتتِب ّتتتي اٙ تتتشٗي ثلجبعتتتِب لزض٘تتتش اًٟزجتتتبٍ    

ًَبس ثتب تًِتب رلِتش ّساء الوتْد٠ٗد     ّرغلت اٛ

الؾذٗضخ رغشٕ  ل  ُزا ّرا  لزؾزشٕ هْق٘خ 

 الخبل  ّىل٘ك ًوبرط :

 الٌوْرط اّٛو :

لجبعتتب  اهتتشتح هؾغجتتخ رشرتتذٕ الؾغتتبة ّرلتتجظ     

متت٘ ب  ٗؾكتتٖ ّتتي ه تتبري عغتتذُب رنتتِ الضٌٗتتخ    

ّلتتٔ الْعتتَ لتتْى الشثيتتخ ّال وتت٘ـ ّالزٌتتْسح    

ّالؾ ٘جتتخ ّالؾتتزاء لًْتتب  ّاؽتتذا  ّاأًِتتب متتْء      

  ٛ ًَتتتتبس ّٗض٘تتتتش  ٗغتتتت٘ش فتتتتٖ الؾتتتتبسُ ٗختتتتشو ا

 الؾِْاد .

 الٌوْرط الضبًٖ :

ًذ  ج٘تش تى  تاهشتح هؾغجخ رشرذٕ ؽزاء ّبل٘ب  ّ

رضاى هوتتب بثتتالؾتتزاء الْتتبلٖ ٗغتتجت ّتتذم الغتت٘ش   

 صٌبء الغ٘ش .تٗ دٕ ىلٔ روْط عغوِب 

 الٌوْرط الضبلش : 
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اهتتتتتشتح هؾغجتتتتتخ رشرتتتتتذٕ الؾغتتتتتبة ّالزٌتتتتتْسح  

الْشٗنخ ّال و٘ـ الْاعِ ّرلجظ لجبعب  هض جتب   

اعتتْد اللتتْى ابلؾتتجكخ روبهتتب  ٗوزتتذ هتتي فتتذسُب   

 ًِب سا قخ ... ؟ !  أىلٔ ساجزِ٘ب ّا

ّ  ت هتب  ّبرًب اهلل رْبلٔ ّىٗبان هي ُتزٍ الؾت٘بى٘ي 

 ّؾذ تسا  الذُش ّغجب  .

   

 
 أطباب الشزور

ٌُّب  ًوبرط اض٘شح هي ُزا الؾزّر ال٠ت ٠ تٖ  

ّٗك تتٖ هتتب راشًتتبٍ , ّّوْهتتب  تى ُتتزا الوتتش  تتذ    

 رٌؾقش دّافَْ فٖ عْاًت ص٠س :

ٗكْى الذافِ ف٘تَ رارتٖ )تٕ راد    الغبًت اّٛو :

الوشتح( ثغجت غ٘بة الزشث٘خ الوٌضل٘خ ّاًٟؾ٠و 

دّى تى رِتتتزن ٛهتتتش اهلل رجتتتبس     عتتتشحدا تتتب اٛ

اتتب  تتْو ّْٗعتتَ ىلِ٘تتب فتتٖ عتتلخ  ّرْتتبلٔ ّرشهتتٖ 

الٌ بٗتتبد ّرنتتشثَ ثْتتشك الؾتتبئو اأًِتتب هلكتتذ  

الذً٘ب ّهب فِ٘ب ٌّّتذهب رغتألِب رغ٘جتك ثز بُتبد     

ّ شافبد فز ْو : اى ُزا ّقتش ريتْس ّتى اهلل   
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غ تتْس  سؽتت٘ن ... ! ّالْوتتش ّاؽتتذ )ٗتتب ُتتْ هتتبد   

ّٗغتتت تى ًتتز٠ئن هتتِ   ّت تتزٍ ّٗتتبٍ( ّ... ّ... !  

الْقتتش ًّزكّ٘تت  هْتتَ لكتتٖ ٟ ٗزِوٌتتب اٙ تتشّى    

 ثأًٌب هزخل بد .. ؟!!

ٗكْى الذافِ فَ٘ الضّط ً غَ ,  الغبًت الضبًٖ :

ىر تى ثْتتتل اٛصّاط ٗتتتتأهشّى صّعتتتبرِن ثتتتتأى   

ركتتْى )ّلتتٔ ؽجبٗتتخ ًّتتـ( اوتتب ٗ ْلتتْى ّثِتتب    

هضبلَ هي الوغزوِ ّٟ ِٗوَ ا٘  ركْى تٌٗبفظ 

ٟ تى ركتتتْى ثتتتبسصح لو تتتبري صّعزتتتَ ّٟ ِٗوتتتَ ى

عغذُب عبلجخ لًَٜبس ٌّّذهب رغألَ ٗ ْو هتبرا  

رشٗذ ؟ ترشٗذ تى تاتْى هْ تذا  رغتبٍ صّعزتٖ ؟ تم     

رشٗتتتذ هٌتتتٖ تى تعتتتلت ؽشٗزِتتتب ؟ تم تم .. ؟ فوتتتب  

 هضلَ ىٟ اوضب الكلت ٗغشٕ  ل   يِ٘ النٌن . 

ٗكتتتْى التتتذافِ ف٘تتتَ اٛثتتتْٗي ,  الغبًتتت الضبلتتتش : 

ٛهِتبد ْٗولتْى هتي تعتب     ثبء ّافٌِب  ثْل اٙ

تى ركتتتتتْى تثٌتتتتتزِن ثزلتتتتتك القتتتتتْسح الوضسٗتتتتتخ   

تى ركتتتْى تعوتتتب الٌغتتتبء ىهتتتب    ّْٗولتتتْى ّلتتتٔ  

لنتتشك تى ّْٗغلتتْا ث غتتوزِب ّلتتٔ التتضّاط اوتتب   

ٗتتتتّذّْى تّ لكتتتتٖ ٗتتتتز٠ئن رلتتتتك هتتتتِ ّمتتتتِْن      

 .ّٖ تّ هي تعب ر بُبد ّؽْْرح ّدعباٟعزوب
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ى الكض٘تش هتي اٛهِتبد    تّهب ٗضٗذ الي٘ي ثّلخ ُتْ  

ختتشط هتتِ اثٌزِتتب ركتتْى ُتتٖ هؾزؾتتوخ     ٌّتتذهب ر

ّاثٌزِتتب ّبسٗتتخ ّٟ ّغتتت فتتٖ رلتتك ّ تتذ ت جشًتتب  

ثتتزلك هتتي  جتتب ّتتي سعتتْو اهلل )فتتلٔ اهلل ّل٘تتَ 

 ّ تُتتتتتب ث٘زتتتتتَ اٛىِتتتتتبس)ّلِ٘ن  ّهلتتتتتَ ّعتتتتتلن( 

: هٌِتتتب ٌّتتتَ )فتتتلٔ اهلل ّل٘تتتَ ّٙلتتتَ   الغتتت٠م(

 تتبو : عتت٘أرٖ ّلتتٔ تهزتتٖ  صهتتبى رخجتتش  ّعتتلن( 

فتٖ   فَ٘ عشائشُن ّرؾغتي ف٘تَ ٠ًّ٘تزِن ىوْتب     

الذً٘ب ٟ ٗشٗذّى ثَ هب ٌّذ سثِن , ٗكتْى دٗتٌِن   

ٗختتتتبليِن  تتتتْف ّْٗوِتتتتن اهلل ثْ تتتتبة   سٗتتتتبء ٟ

 ف٘ذًَّْ دّبء النشٗ  ف٠ ٗغزغبة لِن .  

هٌِب : ّي ته٘ش الو هٌ٘ي )ّلَ٘ الغت٠م(  تبو   ّ

: َِٗش فٖ ه ش الضهتبى ّا زتشاة ال ٘بهتخ ُّتْ     

ؽش اٛصهٌخ ًغْح هزجشعبد , ابؽ بد ّبسٗتبد  

ٗي دا تتت٠د فتتتٖ ال تتتزي هتتتبئ٠د ىلتتتٔ     هتتتي التتتذ 

الؾتتتتِْاد هغتتتتشّبد ىلتتتتٔ اللتتتتزاد هغتتتتزؾ٠د 

 للؾشهبد فٖ عٌِن  بلذاد . 

ّالكض٘ش الكض٘ش هي ُزا الك٠م رغذٍ فٖ هقتبدسٍ  

ٟ   لّ رْتبً ّت تز   كي ل٘ظ النتشك الكضتشح ّىًوتب ا

ؽبدٗتتش تالؾكوتتخ فكض٘تتش هتتي الٌتتبط رغتتشد ىلتتِ٘ن 

ّسّاٗتتبد ّلكتتي هتتِ اٛعتت  رتتذ ب هتتي ترًِتتن      
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 ٔ ّرختتشط هتتي ال٘غتتشٓ ّلكتتي  تتذ رقتتذس   ال٘وٌتت

هتتٌِن الوتتخ ّاؽتتذح ّّلتتٔ اتتب ؽتتبو اً تتب ُتتزٍ       

 ال قخ :

ثٌتَ ىلتٔ هشاتض دساعتٖ     اابى ٌُب  سعب  ذ ثْش 

ن ّلتتْم اللنتتخ ّال تتشهى , ّفتتٖ ٍِ٘تتشح تؽتتذ  لتتزّْل

التتذسط ثتتي هتتي هشاتتض  ٟااٛٗتتبم ّثْتتذ تى سعتتِ  

شا  ّتًتتَ غ٘تتش القتتجٖ التتزٕ ثٌتتَ هزنّ٘تتالوتتؼ اٛة 

 ّؽشاسح عغذٍ هشر ْخ .   ْٗشفَ فلًَْ اف ش

ثٌَ : هتبرا ؽقتب لتك ؟ فوتب اتبى هتي       اعأو اٛة 

ثتتي ىٟ تى ثكتتٔ ّ تتبو : ل تتذ ؽتتشػ لٌتتب اٛعتتزبر اٟ

ال٘تتْم ُتتزٍ اٙٗتتخ )ّار تتْا ْٗهتتب  ٗغْتتب الْلتتذاى     

ؽ٘جب( فذ لٌٖ ال ضُ هي رلك الْ٘م الَْ٘ن الزٕ 

 ٗقجؼ فَ٘ القجٖ ؽ٘خب  .

اعتتزنشو اٛة فتتٖ ر ك٘تتش ّو٘تت  ّالخ٠فتتخ تى   

القجٖ هشك هشمب  ؽذٗذا  ّهتبد  جتب تى ٗجلتغ    

 عي الزكل٘  ّدفٌذ عٌبصرَ .

رذثشٕ رلتك ع٘تذا  تٗزِتب الوتشتح الوؾغجتخ ّتًتذ        

تِٗب اٛة ّتًذ تٗزِب اٛم ّتًذ تِٗتب اٛؿ ّتًتذ   

 تِٗب الضّط ّٟ  ٘ش ف٘كن ىرا لن رذثشّا .  

تٗزِتتب الوتتشتح الوؾغجتتخ الوٌؾشفتتخ ُتتب ًغتت٘ذ تى 

 ٌَّ ؽٖء ؟   ٌُب  س ٘جب  ٟ ٗخ ٔ



 41 

 ُب ًغ٘ذ تى ٌُب  هْرب  ٌٗزَش  ؟  

 ُب ًغ٘ذ ّ ْفك ث٘ي ٗذٕ اهلل ّض ّعب ؟  

 هب ر ْل٘ي لَ ؟ هب ؽغزك هب عْاثك غذا  ؟  

   : ّهلل دس ال بئب

 ْذ تّلَ     ّلٔ ّوش مّ٘ لِ ٖ

 ّغبوق ه شٍ اٛع بم ّالِشم

 ان ا شُ الغي ٌّذ الوْد هي ًذم 

 ّتٗي ٗجلغ  شُ الغي ّالٌذم

 تّفٌٖ .ب فبلؼ لجْل الْلوبء ّ بو سع

 تتتبو : تّفتتت٘ك ثؾتتتٖء ّاؽتتتذ : اّلتتتن تى الل٘تتتب  

 ّالٌِبس ْٗو٠ى ف٘ك فبّوب تًذ فِ٘وب .

ُّتتتزا ال تتتْو ىرا رتتتذثشٍ الْب تتتب ّلتتتن اًتتتَ اثلتتتغ    

 الَْبد .

 أٌخها احملضبت .... 

اهنضً ٍِ هيزا اىغيباث مييشي ػهيل رٍيا  اىشيهقة       

ىل اسصؼيً إ  ,ماىيزاث ماسصؼً إىل سبيقع اإلعيالً   

أحضاُ اىضهشاء )ػيٍهيا اىغيالً( اسصؼيً إىل قييب     
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صٌهييب )ػيٍهييا اىغييالً( ماعييينً طشٌييق اهلل هئّيي  

ماملَياث   مبي  اىهضياة مهلل احلَيذ يف احملٍيا     خري طشٌق

  مصيى اهلل ػيى سعقى  مآى  املٍاٍا اهلذاة .
 

 

 اىفهشط
 الصفحة املوضوع

 1 ه ذهخ الغ٘ذ الؾغٌٖ )دام ٍلَ(

 4 الو ذهخ

 9 ّالؾغبةالوشتح 

 11 الْْاف  ّالزؾذٗبد

 11 دّبئن الوغزوِ

 13 الز ذم الْلوٖ ّاًٟؾيبه الخل ٖ

 11 دّس اٟصٗبء ّالزؾجَ ثبّٟذاء

 19 الْعو الْبئلٖ

 02 الٔ اٟة
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 02 الٔ اٟم

 01 الٔ اٟؿ

 00 الٔ الضّط

 00 هٌْٔ الؾغبة

 02 اُو٘خ الؾغبة

 03 ؽشّه الؾغبة

 01 اعجبة الؾزّر

 20 ال ِشط

 

 

 

 

 طبع مبوافقة املشكض اإلعالمي ملكتب 
 مساحة املشجع الذيين األعلى آية اهلل الععنى

 )داو ظله(  احلظــينالصشخي الظـيـذ 

www.alhasany.net 
www.al-hasany.com 
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E-mail:alhasanimahmood@yahoo.com 
 

 

 

 
 


