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ُا غييّ ذٔاةّ، حنٍده نررًيا، ُا حبٍده، ووغدَ احلٍد هلل اذلي أمرَ  َ.5441ربيع األول  51
نٍا أُػً غييِا نررًيا، وأطٓد أن ال هلإ إال اهلل وضده ال رشيم هل، وأن حمًٍدا 

 .ْو َص امرئ إال وَ  ت كيَب ٌا ساورَ  فخلٔى اهللِ  ؛فاحلٔا اهللَ  ، أٌا ةػد/غتده ورشٔهل
ا ءْا خاطب، فلالشاف، غرشيَ شِث ْج ةيغَ  ويف اثلاثلث  ،صغرية ُٓاإ/ أةْٔ

ا يلٔل/  دَ حردّ  واىػرشيَ ، ويف اخلامصث ٓاهٍو دراشخَ شخُ خاطتٔن، وأةْٔ
ا يلٔل نذةًا/ طاو ْااحأواىػرشيَ  ا و ،حٔظفْج . ْج فأةَ  ٓاحُ رخاطتٔن وأةْٔ أةْٔ

ا حنخظر ُصيتَ ويه اثلالذني ابلِج بيغج وٌا يأخذ، ٓا راحتِ  ٌَيأخذ  ٓا، وأةْٔ
املٔت  ْاساءحلظث يف و .بيغج األربػني، واىلطار فاحٓاىكَ ّطاب، واخلُ  دُ دّ رَ يُ 
ني فراش املٔت حلٔل لٔادلْا/ ، وىلعًٓراك ني، يا أيب يا أيب كو/ ٌآ كو/ ، فلال/ ٌآ

ني.. ني..ٌآ نيكوٌآ ني../ ٌآ خين ٌَ الزواجٍا ضرَ أشأل اهلل أن ََيرمم اجلِث ن..ٌآ ٌْ!! 
 !ٌا َيزُكً؟ ةِاحكً ومٔحلاحكً وا ٌَحرَ  ْو حريدون أن/ أيٓا األوحلاءفيا 

ُ  َظٔنَ َتْ ال أ !؟داعئَٓ مٔا اجلِث بصتبرَ ْو حريدون أن ُت  صتب ذىكً ىكً أن ي
دوايع اعراً وخزياً ال حغصيّ ٌياه ابلطار، خاصث يف ْذا الزٌان اىيت غظٍج فيّ 

ذا اْجخََليَْج غَ ْذه إُم فإ ؛ةني يديّ ًوكٔفك وااهلل، وحذنر ٔافاخ !؟اىفخِث
حكٔن اعىًث ىلع ، فربٍا كَ اةنخم دخيج غض الزوسيث الصػيدا، ولً حادلُي

، فيخطٔل أخيٓا زوسثن ،ال تاف اهللكريٍب  ، وكد حبخىل ةزوسثِ ريتٓاكأخيٓا 
 .ابليج إىل سطيً ال يطاق

اٌِع املرأة ٌَ الزواج ْٔ ُو ْظ اىػَ وْظِو، اىػَ  ُىه اهلل غَ /ٌػارش املصيٍني ًٍ  ظي
 .وَطْػِفٓا ٓائيا؛ اشخغالاًل حلااحٓوضي الٔكٓحظييع حلو، غييٓا يف زواسٓا اتلظييقأو 

، وصٔر ةألٔان طىتف ةظيّّ اثلليو ىلع املشخٍع يزضَ ُو ْظ أيٓا املصئٍن، اىػَ 
َ  /نٍا ييل شج مظتخث، ْو

َي ٌا ساء يف كٔل اهلل غز وسو/  .1 َُ َي فاَلَ َتْعُضنُِ ُُ َجنَ
َ
َوإَِذا َطنَْقُخُه امنَّساء َفَتنَْغَي أ

يَ  ُُ ْزواَج
َ
ن يٌَِكْحَي أ

َ
ه ةِالَْىْعُروِف، أ ُُ ٌَ ِْاْ ةَيْ يلًث أو طفإذا ُطيّلج املرأة  إَِذا حَراَض
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ٔدة إحلٓا، ذً اُخٓج غّدحٓا طيلخني، ةػلٍد  ورِغب زوُسٓا اذلي طيّلٓا يف اىػ
 .ٌلتٔلٌَ غري شتب ٍِػٓا ن يأٓا ٔحلّ ؛ فال جئز لورِغتج أن حرسع إحلّ ،سديد

ِاْ )و ٌا ساء يف كٔل اهلل غز وسو/ وٌَ صٔر اىػَظ  .2 ُت ََ َي ِِلَْذ َُ ةَِتْعِض  َوالَ َتْعُضنُِ
يَ  َُ ٓا ٌَ ضّلٓا يف أو يٍِػَ ، الزوُج ىلع زوسخّ َق  ذلم أن يظيّ وٌػىن (َوا ءاحَيُْخُىِ

 ذاْ يصرتسعَ ؛ ألسو أن ٓا أو يَُصّتٓايرضبَ فصَ اىػرشة، ضُ  وأ ،ْصًاىلَ  وأاجلفلث 
ا دفع ر، وربٍا اشرتدّ ّ ٌَ ٌٌٓا دفػ ليئيًا ٍّ ا ىلع  ؛أكرَث م ًٍ  ظيً.ُظي

ٓا ْذا ػَ ّ، وٌا ٌَِ خْ كد رطيَ  فءٌ ٓا نُ طتَ أن يٍخِع الٔيل غَ حزويز املرأة إذا خَ  .3
ٌَ أو ، أو طيتاً ملٍٓر نرري، راحتٓاالٔيُل إال طٍػاً يف   .ّتلخد

ًِ  ،حّلظدّ  ؛الرسال غَ اتللُدم خلطتث اةنخّ أو مٔحلخّ يبخػدَ أن  .4 ُٓ ِٓ  وجت  وأ ،ِّ وس
ِْ جبه اغرتارِ   .ّذرائِ  وأ ،ّا

 زِ شْ ، حبَ لتييثاىٍّيث احلو، اْييثاجلػادات حيكً اى/ املليِج  وٌَ صٔر اىػظِو  .5
 .يدهواملرأة ال حر ،اكةَ غٍٓا ،ضِد األكاربا ألْوضشرِ  ،املرأةِ 
 إن يف ٌِع املرأة ٌَ حزوجيٓا ةالهْفء ذالَث سِايات/أال 

 ّةٍػصيث اهلل ورشٔهل. ،سِايَث الٔيل ىلع ُفص 
 خّْ.ضيد ٌِػٓا ٌَ الهْفء اذلي رطيَ  ؛وسِايًث ىلع املرأة 

 الظارع ةإغطائّ إياه يف ضيد ٌِػّ ٌَ ضٍق أمر  ،وسِايًث ىلع اخلاطب
ِهُ  /كٔهل ٍُ فََزوُِج ٍُ وَُخنَُق ٌَ َن ِدي ِْ ِا حَُكيْ إَِذا َخَطَب إََِلُْكْه َوْي حَْرَض  ، إاِلَ َتْفَعنُ

ْرِض 
َ
ٌٌَث ِِف األ   رى؟!اىفصاد اىػريض يا حُ خِث واىففٍا  ، َوفََساٌد َعِريٌض.فِْخ

وٌيو إىل هلا طٓٔة اكلرسو، املرأة و ،َيصو ةّ فخِث فءِ اله اخلاطِب  ردُ  ػً؛ُ
 ٌا أكرثَ و، الزواج حخػرض ليرضرصاحلث، وبٍِػٓا ٌَ ذريث الرسال، وهلا رغتث يف 

ألشٔاق ل يكرث خروسٓاوكد  االلهرتوُيث. ليٍػانصاِت  ابلِاُت  خػرُض ٌا ح
 ضاٍم ٌَ ْذه اىفخِث واىفصاد اىػريض. خريُ  والزواجُ  ،حبشاةٓا خخٓاونُ ف

ُ سَ  مٌ ذا اَع َْ __________ ، ؛ َضيُْد الرمحث َصَّّم ةَِػامِ ِديٌْر أْن ي ُّ نرََشَ اهلُل فيّ رمَْحَخَ
يُْد، اعٌم  ٍِ يِلُ احلَ َٔ َٔ ال ُْ َٔ فيّ ر انَ ةَ و ْغَدَق  ،ِمُ شْ ال

َ
ًّ وأ ٌس ُث ٍْ ْغَرَق، َط

َ
ا أ ٌَ ًّ ، َو ، ُث ًٌ  ِدْح
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ّخان،َص  َْ  ًّ ، ُث ٌٔ ٍُ  ريُ تِ الهَ  ُاشيّدُ  يَيَِْاغَ حَاَبَع  ْط اكِصَ  اُل ػَ خَ ال َٔ َ  ،حُيِْلُص الّصَطاَب ؛ الّرَياَح ل
اُت ،َذْرًوا اذّلاِرَياُت  الّريصُ حََراوََضْج  ،الّظَشرَ و َ  َواجّلارِشَ ان  احْلَاِماَلِت  يّصَطاِب ل ،رْشً
خاََلِصًلاَشَطاةًا َنِريًفا،  أْت ظَ نَ ف .كًْراوِ  ٌُ خاََلِضًلا،  ضْ  ،ٌُ

َ
ا أ ٌَ ََ ٌَ  َص ا ٓاُراك َٓ َطّد اْشِخَداَرَت

َ
 !َوأ

 و
َ
ْٔالَُاَراَُا أ ِِْطِق، َوَيْظَطُم  الّرْغدِ ةَحِِْطُق  الّصَطاَب  َم ٍَ ْ ََ ال ْضَص

َ
قِ ةأ ََ  اىََْبْ ْضَص

َ
أ

ٍَ  عَ ابَ خَ تَ يوَ  .ّظِطِم ال ُ  يُد ضَ  ،قِ اىََبْ  انُ ػَ ل   ُّ ٍُ يْ ظِ ت
َ
يٌض  ُّ ةَْركُ  .ارُ َص ةْ األ ٌِ  َو

َ
 /يَُظُق َطًلا و، أ

 ٍِ ٍُ وَالَرْعُد فِي ٌَ َن َحٌِي
َ
 ِعَشاٌر ُوََّلٌ اَلقَْج ِعَشاَرا     َكأ

ِّ  .كاً دَ غَ  وٌاءً يٍث، يًٍث ةػد دِ دِ  اُا اهللأرَ و َّ ةِ َْ َخْبِء الصّ  ٌَ اََّلِي ُُيِْرُج }/اِت َٔ ٍَ ٌِ
َْبءَ 
ْ
ْرِض  اْل

َ
َِاِت َواأْل ِغيرًا، َمِريئًا، ُمِريًػا، َغَدكًا، َطتًَلا، َصَلاُا ف .{ِِف الَسَى ٌُ َديْرًا 

 .َرائٍِد، َُافًِػا َدرْيَ َطارٍ اَعِساًل َدرْيَ 
اٍد َشائٌِو، َوَواٍد َُاِزحٌ  َٔ ُّ رََذاًذا، َطًظا، ، فَ ِْ ٌِ ِطُرَُا  ٍْ َصاَبَِا  .َواةاًِل ُت

َ
ْٔالَُا ةَِفْظِو  –أ َم

حِلِاو ْٔ ُّ اىرّثَى،  -ُم ِْ ٌِ َطٍر، َخَلَد  ٌَ  َُ ْضَص
َ
ُّ اىُْغدَ أ ِْ ٌِ ْج  ٌَ  .رُ َوكَا

ْقَتَل يَزَْحُف زَْحَف اْمَكِسريِ 
َ
 ِسَياَق الِرََعءِ اْْلَِطاءِ امَِعَشاَرا              وَأ

يِلّ ْظِو فَ  َْ ٌِ وَ  َٔ يْدِ  ال ٍِ نْ  احلَ
َ
ْشلَ  أ

َ
ْ اُا أ َطَر ةِاليّ ال ْطيَعَ ٍَ

َ
َٓ  َِاَغيَيْ  يِْو، َوأ َس ةِاجّل ٍْ اِر، الّظ

 ًْ َ ُ  َول ػْ ي ٍِ ُّ .كييالً  إاِلّ  َصَْٔت الرّْغدِ  َِاْص ـ/)َويَْصَطتُ  .(َر، َواَل ََمَافََث َواَل َسآَوثَ َر َواَل قَ اَل حَ ِدٌف، َف
ًْ و َ اءً شََُزْل َُِػيُْض ل َطِر،  ْسعٍ رَ  َذاَت  ٍَ ٍَ ْ خَْصَدُع ش ْدٍع َص  َذاَت  ارًْط أوَ حَرِْسُع ةِال
رً وَجَِْػُض وَشَِِػيْض  .تَاِت ةِاجلّ  ْٓ ًّ ذًَرى،  اَط رً ُث ْٓ ًّ ، َمْرًع  اَط رً ُث ْٓ َٔى كد اَط  .اْشخَ
ُِ  -َرّبِاةِإْذِن –َشخَْصَدع و اِن ٌَ َ

ِة أ
َ
أ ٍْ َِ اىَْه ا، َغ  اُض يَ واىفِ  اُض يَ الرّ  رُ ِْ ُتْ وشَ َٓ

ًُ تَِتيُج وشَ ا، َٓ ِِ يْ اُِ أفَ ةِ  َِ ااىَغ َٓ ْكَراُط
َ
ْت أ

َ
خَأَل ٌْ حَِِاىلَعَ ةَادِ  عَ شّ ٔفَ  .َوكَِد ا  .يَتَِِا، َوىلَعَ َضاِِضَ

ُْزَ 
َ
اأ َٓ رِْطَِا َشَهَِ

َ
اُل ، وَِشيُْنِ ْل يِف أ َٓ رِْطَِا ِزينَخَ

َ
اَل ةِاحْلَيَافََطيّ  .يِف أ  .واىُػْظب َواخْلِْصِب  َٓ

َْىددددُ  ََّلُ( )أالَ 
ْ
ْسدددَ   اْل

َ
ٌَدددا أ َت  اَّلَلُ ةَْْلَ

 
ََيددا 

ْ
ََِذ الَْىَطددرُ  َوقَددْد َفَقددْدًَا اْل  وَاْجنَدد

 
 

ِِِل  ََّلُ ُسددددُتٌل  َجدددداَد ةِالَْىدددداءِ ُجدددد
 فَ
 

َُ وَالَشددَجرُ   َعددا ُْ
َ
ٍِ اأْل ا َفَعاَتددْج ةِدد  َسددح 

ًُ الَسَمىاُث  ِسِه ِعَباَدِحل.ا َعَلى ِرْمِشَك َوُشْنِشَك َوُحَأِعَى الَلُهَّم  إَوا َوِسأُلَل ِبُىِىِس َوِجِهل الَنِشمي الِزي أِشَشَقِج َل

ٌَِزِي الَساَعِت وَحِشَضى َعَىا ِسّضا ال َسَخَط َبِعَذُي أَبّذا.واألِسِض     .ييا َحِلِيّما على مِه َعَصا اللهّم أْن َحْقَبَلَىا يف 

 .لَمْثَشُة ِإْفَضاِل ىاوأْطَمَع ىُه ِإِمَهاِلل،ُطاِبل، وَلِنِه َغَشَوا ما َعَصِيَىاك َجِهاًل بُعُقِىَبِخَل، وال َحَعُشّضا ِلَعَز الَلُهّم


