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 اس د ، تال ؤمن ّف لذ  د
  ،اعب رل ظها سمو  ج ، 
 ، ثر ىق م  آل ع د ينا ع 

بد :
: ملسو هيلع هللا ىلص   سو  قا  :  قا ررگ     ف

» لصائ فرحا : فرحة عند فر ، فرحة عند لاء 
 ال ة     ،  ])2763(  م  [  .»ب
 ،ر فرف  : رحه افرح صائ1904( : » ل(

 .» بصوم فر ب ل 
 ا هاس : »رعند ف فر«( :   لنو قا
عات سمها م د ما رجو م ثوا(. 

ـ
 ، ا  ُمر   ل  ع  ت  ّب  طا      
 ،  ل  د  يع  ة ر  يع كا
  اثو رجو   عي م طاعة     ب  ر  
 ملسو هيلع هللا ىلص :  »ميا ، قالد  هاف د ح ،خر
 ي[  »ؤم  فذل  سي  ساءت    نح  ت 

. ])2546( ام
 ،  دس يل  «  :  ل   اس عاء   
 [  »  لي  لي  ل  ،  د    ك  
لا  ي سن ، ] )760(   ل كة 
 د  با  ب د   ؤم    ع  »دس«
 كن  يب    ل  و    ،  بذل  ًم
 فا ،   ا  ا ، ة ّلذ : ال
 ع ّة تدك فه ، ة ل ا ، تلذ و و

.  اعةب رل  دل

  طاعة   كر  م  ناففا  ، بضدا   رت شياء 
جوا،   س  ، منها   ر  ، فها   ساء

﴿ڤ    :  ات  قا  ، عنها  بالد   فر  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   
چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ  
ژ   ڈ   ڈ         ڎ    ڌڎ   ڌ       ڍ    ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ  
ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک        گ  ﴾ 

]لوبة: 81[ .
 ح ات   ل ية ، تز ذ  ف فإ
 ،و  قضو  شهر  يا  وفأك  ال   ف
 ،اع ءقر يامًا قيامًا لهر بل ذ و
 ذ  رل  هرُ    اس  ، لهر   ذ هى 
 ،اهر مل  ذ دب و عيد    ف ،ع
 في  هرُ عيد   و  ُج  مضا    لذ  فاليو
 و ، ى عيد و م . هاجهب 
 ابإ رحو ا  ل ،  اعةب رل
 حي  ع  ابإ  رحو  ا  غ  ،ه
   اموف  ،  بثو  رجو ما   ع  م فيها   وع
 ّك    كر  كذل  ،  دقوت  ا  ت
   ، ة   ر    يهع  اف  ،دع
 رل و ، با ب ات  اع ب رحو

. ولن في ّت لذ ليو و
ح  ،  طاع  من  ح  ات  اس  

 ف  ، لاعة   ت  ل  ّهت  ل  اس ضًا 
     « لنملسو هيلع هللا ىلص:   قا  :  قا ررگ   
 ر    ي[  »ال  ر  ،ال
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 ر ( ، اعةل ع اح كية في ول اء لدما ةخ س ال  ل ])919(
لا  ) ن اح ع لنا  لاعة وج لة .

 ، ات  طاعة  فناء حيات  هاس ، ق  قهاذ اد ل ، الل ؤمة باا ال ذ 
ذ ؤم لـــــ مـــــــــوعد م لا ضــــــًا عند ات ، و  تا : ﴿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
  .]30 :پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ    ٿ﴾ ]ف

ذ ة تو ما  لا ل ناا   سامة : 
 نهت عند مو يهع ة تنز  اب  1( ﴿ پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ﴾  فهذ

. و ع تنها
2( ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾   زو ع ّ ء سيوت م ذ يا ،  سد عند 

. ح من ع 
ر ، اعةل ع ب ب ، ا ّدا ب  ، اعةل ع س س ، ز  ؤم ا فر

. ًك ًجر ، ًيع ًفو من  هاّت  ل ّطنها ، فإمو
 ح لذت ك ح ؤم  ل ، يةبا ذل م ع فرحة ً ل اعة تول 
 : ضهب قا ك ،منه ك لّذ ّم اس  عا ، لن م فيه  ل ، ات  شهوت
ً فرحًا ل هاع او خال  لن    . )لذ لذ م ع ةل ذل (

 م ل ّ اعةل . و م ل ا نا ، ة بينه  ب و ةفمو لذ م ك لذ
 ال ف ، لن عز ول و ُ حي ، و هول  شّد م  ف ، هول 
 رج  دل ذ اب فا ، دعو سيد ، سيد ع رد مع  ل  حال ، ًاخا ًلـــــي

. ب  يدل
قا ما ب و ( :  ع  لزما   ع حا ك قا عز ج : ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  
  تا و ر تا ، ّ تا عّز تا ، غنى تا رف ا140[ ف :رع ۉ  ۉ  ﴾ ]آ
 عد م ح لذ عّزت ر من ،  وو ت : حا ك ع ً  م اقل . عا
 ت ت ما ،  طاعة غ  اج وب لذ ل ت ما ، ًخا ي وا سفإ ول
  هفأث ا بذ ه وّك لذ ت ما ب ، دس  دت  ل ةلنا ةامل لوجو

لديا ق خر . ) ـ
  اك  ناج !  فأح  ح  ًاني ! ُف ا تا  ًاني ! ف ساب  ًافهني

.  طاعة  يدب رحو  ه
. ال   د ، نا لذلوف  ، اعب رل ال ل لنا  أ
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 آل  ع    سو  ع  ل  ل   د 
 .  ما بد ،

 ناس  ،  ؤمن  وق  رحف  مضا تاا 
جوه سا ًذ لضي لر ، عنا م امًا
 ،  اك ر لي و ا و ،  طاعة 
 ًا برحيمؤ شو  افا ىح ًشهر ل منا ع
ي ، ما د  لر بية فنا  عا جدد، 
   .  قر  عا    يال    أ  ،  مضا فوعًا 
 خ  ا   ا ذ ،  مضا لينا  و  
 فيأ ، رل هرل ذ ب اما ح   ك ، ي

.دل م حدث ا رف ا ف ،  ال
: لصيا

   ًكام  ًشهر  ف  يال  دع  ،  ي  خ
لي ، ف تدع يا ا  لاء ، ف  سيد 
عد   م »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:     سو  قا  :  قا دگ 
 جه ليو بذل  باعد  ،  يس  ومًا صو
 م )2840( ال [ »ًاخر س لنا ع
 ي  ثن  يا  ع  قو  فإ  .  ])1153(
لنملسو هيلع هللا ىلص   كا  :  قال عاةژ   ف  ،  هف
 مذل  [  .  ي  ثن  و  يا  ر
 ز عت ف زع  . ]ال  )745(
 ا ، اام نة بهر ، فال  ا ثةث يا
 ا ثةهر ثل م « : ملسو هيلع هللا ىلصولل ، ثثة كل
 [ »رلد يا م ل ، اام نة ب فإ ،

. ])1159( م )1976( ال
 ف  ،  شو م ا ي يا سة   خ  َتن  

 م« : ملسو هيلع هللا ىلص قا سو  گا و 
ا مضا ث ت سًا م شو كا كصيا لدر« 

] م . ])1164( لدر : لنة .
: يال

دمـــــــــــــــوقنًا بـــــــــــــــ مضـــــــــــــــا ـــــــــــــــق ، يـــــــــــــــ خــــــــــــــــــ
 ر لابًا غح ًا مضا قا ملسو هيلع هللا ىلص: »م سو
 .])759( م )37( ال [ » م دما ت
 ،  يل    ذب  ح بدما   يال  كت  ف
   قا  :  قا لاگ   ب  رع  ب   عد   ف
 كا  ،  ف  م  ت     عد  »ا   : ملسو هيلع هللا ىلص   سو
 )1152(  ال  [  »يل  قيا  ف  يل  و
 هترك ك لو ع ت  . ])1159( م
 ب رع ب  دع ف . يل جو   د ب
 ب قا ملسو هيلع هللا ىلص : »م سو قا : گ قاال
 م ة كآ لاف ، م قا بئة   م   اآ
 [  »رن  م  ة كآ  بأل  قا  م ،  ال

. ]ال  )1398(  بو
: رآل ءقر

 ،  مضا    رآل  خ  ع  حر  ،  ي  خ
 ،الو بد   ر  ف  ،  خ  عّد  خ  ل

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ﴿ۇ    :  ات  قا
 اك  خ  ُفات  .  ]30  :رقال[  ﴾ ۅ   ۋ  
ّب فه ع ب . ف عد  ب موگ 
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 حرفًا م قر ملسو هيلع هللا ىلص : »م سو قا : قا              
: قو  . اام نة ب ، نةح ب ف  اك

 مي ، حر  ، حر ل ل ، ٱ﴾  حر  ﴿
 .]ال    )2910(  مذل  [  »حر
 ـــــــــــــــس : قـــــــــــــــا عـــــــــــــــ  مامـــــــــــــــة لاـــــــــــــــگ 
سو ملسو هيلع هللا ىلص و« : قر لرآ فإ أ و ليامة 

. ])804( م [ »اب ًايش
:  

  ،  مضا      ق  ،  ي  خ
   ط  ،  ّل  ع  ال  م  ،  تا
 لز  قو  د    م«  : ملسو هيلع هللا ىلص   سو  ول  
 »ب  امط  د     حاجة     يف  ب  ل
 و  كا  «  : قولملسو هيلع هللا ىلص   .  ])1903(  ال  [
  حد ساّب فإ ، ص  رف ف حدك و
 )1904( ال  [ »ائ مر  :  يف قات
 ،  مضا  ب  ب ما   ع  افف  .  ])1151(  م
 م  وت   ملسو هيلع هللا ىلص   سو  م  رل     رت  
 «  :  قا ملسو هيلع هللا ىلص   سو   جابرگ   ف  .  ابح
 حاسن يامةل و ًا من قرب  ّح م

. ]ال  )2018( مذل [ »قًاخ
افظة ع لصو  لر  د :

طاا   ب    ، اجد    ر   مضا  
ُتِْد  ف لر،    خاة   ر  ع  
 فإ . لر بي لز ع حر رما  
 : ّظ  ّظ  و ّظ   هّ لذ ةل م
 )660( ال  [ »اجد   م ق  ج«

. ])1031( م

   ي بو   [  »ّت  ّك  بي »د   : قاملسو هيلع هللا ىلص 
ية حن لا  لية )716([ .

:  كر
 رل لهر   ذ    هّتن  ّل  ،  ي  خ
 رش ، لذكر ل ك ، ع ج ب ًا مقر كن
 تن  كر  فالز  ،  مو  خال د   و عد   
ملسو هيلع هللا ىلص   سو  قا  :قا ررگ     ف  .  ا
 كر و     دع  م ا   :  و  ج  عز    «  :
  )3792( ماج ب [ »اش  ك ر
  « : ملسو هيلع هللا ىلصلن قا : گ قارر  ع . ]ال
  هاف ، يا عند مكا ، لع ب 
 خ ، ِلو لذ ا م ل خ ، جات
 بو  عناقه  بوف  ك عد  وت    م  ل
 [  »ات   كر   «  :  قا  ،  ب  :  قالو ؟«   عناق

 . ]ال  )3377( مذل
 ّما ع  بأع مضا ع  ا ، ي خ
 م ما ب نفاغ ، ل خ ّما ع ، ّ ما خ
 ورت ، رك  وف« : د ف ، رع
لنا ة  ، فإ  ا م  صي ا 
 نح  ،  ل    ل  [  »اع  م اء   م

لا  لة لية )1890([ .
ر ،  ر ، تذك ر ، تذك تذك ، ي  خ ، ا 
 و ، ع  اح ًغد ، اح  ع ليو
قر ، فاع ق   ج ، ل ن ومذ 

. يلن
   د ، د ينا ع با س  ّ

. ال
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د   لا ، ل ل ع ينا د 
ع آل ،  بد :

 ،فض    نو  بأ    م  ك  
 ال  ال    توف  جهد  لوا
   يل مألة   وت قد   ،    ناس  يل
 ر  حي ،   ب لد  ون د
 ،   لرة   يا  يل سية   يل
 اج ما ك  و ، د فض في
 م ك ،  مدسية ، سا  مرة 
  ـــــ غا ، ك ل لهية نا ناس لّر بنهـ 

. ل ع هت غشو غ سة مدـــــ ل هبن
 و بذل  ر ون  
 بوا      ،  هبن  بنه  ا  ب
 رس مال ىدت ، حو ت أف ، ول
 ب  ف  ،  ل ؤء   ما  ت  ،  

مه بي ل  ، لن كذل ، ف ل ؟
 وم د اس ع ينل ل ع دت
  لي ، فُ ا ر س لذل ، ك ء 

... ل ، ا ، ال ، ال ، ــــــ اُ ـــــ ك  ُمؤم
 ، مضاج تؤ ،  ل ا ّر ةم ذ
 لن لو د ، اس فه ع قا غ 

.  لو م ًبد
ف  ؟ م ّص ؟

   رن     ؤء   لد خيًا  ى  قد   ل  

 اس   ، ني ل امن خ م اك
 ا يا   لخ  م  لذ  ول  رل  ّب قد 
 اس  ل تهر   اكم فيها   ا لية   يا
 قا  ،  غ  ع ى   بين جّية  ة   اك  ت

ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ    ﴿  :  ات
﴾ ہ  ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ     ڻ   ڻ     ں  

. ]122 :ا[
 وم  د ية   اس  م  وت   عًا 
 ض ، سةلد او م اثًا ًكو ل ل
 الن اس يؤ عند عد ل . سةد : يل

. اس  طاعة : اس ذ  ، فيها ت
طوة   ساعا  ال  وب  ال   عندما   
 د  لوافي  ، ة   د  ت    و  ّك
  لاحة   ل    كوا  ،اجلو
 ؤء   ما  فإ  ،  ول  لوق

 اس  هقد تن ما ذ  ب ، س ًح
 ن ل  وبالو   د  رتو   نو
 يد    لذ  امل  خل  ام  رث  . خر 
   ن  ب  قادل  ، حّد  عند       ، قيد 

. د
 لرجا ف ب ّة تيل ةل رل 
 مد ية ميل اؤس  ّسي  اءلن ع
  م ك  رل قد جر ، اجام دام
 ل كا ، د  نال نل ف ع ال
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. ا رل م ينال ىح ًيا مابر  يًابد
 ظهر دف ،لد و   صمن لي  غ يل دفو ( :ساك اليو ولدك و
 .  )يل  يس ها   ةر جدك ،بن ثة  كر   ،  غ يل  مد م ر    ،سا عّد
 فوجد ة،   د  اطال  م ة،   غ  د    االل  ب  قا آرلندة  سة     شا
   ر  ع  لذ  هييت د   اخر  بين  ،هبأ ثة  كر  ة،   غ  مد    سد  ل  
 م س ة واحًا ل رك ،ة غ د  ل  سةلد جد اببا !ل هر

.وعاو
ليها   ي  ل  يو مابة    حرة  كر  ة،   غ  د    نل   ظهر   خر سة     
ساسية   مو  وت   قابية  كر  ة   غ  مد  م  رج  ل  نال    ،عا  نال
 :  موق ر   . ة   مد  م  رج  ل  نال  ع  ا سة   اب  ،ول  ياالر
 ب    شا قد   ،  ]http://www.singlesexschools.org/evidence.html#Australia[
:ال  نول ة   ع  ،نال  د  لوطن  ل     آخر   ب غا  لابة   سالد

]  ]16=php?pid.http://www.ncgs.org/type0في ترر نا و ليية، هنية، ية 
   اء غلن  يل  ًربا لنا توقًا   ظهر قد ،يةمر د  ابالو  نال  مد  ،ياتية
 و لثة ع ل س سة ة، قد د لرر بد م قام ب وعة )غوما ) سنة 

. )2000(
  سة لاح بامة )مييا  )مرا ، تأكد  ل  د غ ة لد تا تربوة 

فض ،ثة ع  قد ،موق ابية و كاي كر م ط د ة.
 ل ل و دل ل ، ترك  ربيةل لد  د  خ  دعو ّ بيا توجي فهذ
 ول خ م ل ك ًحد ًاجن و ل د  سود لذ ل ع وة بو د

لدسا حاء ا لوقية .
 لوق هد كيزل  ،ةطو ساعا و ّك يال ال في  لذ ر خ ذ  رفا
  يال  م ل  قا رقو ال    افال ،  ًجد يدب خر مو  دل  ع وسي
 ل عنه ، قا تضي  ل الة ل ا ل لخر . ما ليا فيه مابة وة 
 ،يال و  رب ي لذ )صل ا(  )ةو اح( رظا م ، ات بر ل
 د ول ذ ... سها رش ع ا ر ا هرت ل نةلز ا ةبيا نةلز م في و قد

. ل يكز لمر م ًة بدد يام  اام
: ﴿ ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ      لنا س  ات    ّب لد 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ   ۆئ   ۆئ  ۈئ   
  ، اس  حّرم ا ع ّم في ــــــ 28[ . ف ﴾ ]لناء: 26  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ا   يت ل  ل اوم  وقة ةول دلر مةفا ، ك  لن ر عظا  خ

. الن ول ع وف ما ُحّر ت املسو هيلع هللا ىلصسو
 ع   بنا   ،  يا  نه   ا  مة  حًّا   في ما    دد   لد  ال  ذ بدة   م را   ّفه

د ناسة لنر غدً ــــــ  شاء  ــــــ حام لرة ل لد ؟
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 ع م ؤمن عرگ   ومًا جابر ب عد   لو كا م  ، فا ل: ما ذ ا 
  م وت  ى ما ؟ ش هيش ك  :رگع قا ،فاش هيش  : جابر؟ قا
ًجابر     عرگ   ]20 :اح[ ة: ﴿ ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  ﴾   ذ

 لن   ا   ك ما تهي ،ك  ليو باجة  مولة عرگ  هد 
جيا سو ل  ما ى بـــ )و ) مناطنا حي غزا ، حى شوعنا وة، بدما 
كا حرً ع ناط لياحية  لو ، ا دا نا نا . ك ش بناء سأل ما ذ ؟ 
 ، ل ضهاب دسة فو  سوا بال  جد ما  كأ ! دجد مو: جُ
 اس ا م  ز ما ل ــــــ ً وم  ا   ة ، ــــــل الوج  ربيةل اع
 ط ا  فاد  ثا تذكا بأ   وو بنو سه  ب    نا 
 وض اوو انوز )و نا. )تاعم  قناسو اب  هافث عا انا بأفم
 ر د :يهاية ! فال يالد ذ ل ها ع ول  ،ولن هو ا فيها وض ما
 جها ب جي هاجي  ما ك خرج قد  ر  ىة ححذ  نةلز ب ها مال
 يز وت   ها  اف ها . تيا م ها خرج  ىح ، هافر م جي ى مح
 لي ومنها م ق   ًاح  ،اقة ًوقها مات ل م ًدها حق حد ــــــ في   ــــــ
مها ع وة. د لا ال م لناء جا ، لنا ا ي له نا ، ر 
لوحد  م كر ، خ سافر ،  سها ، ميوعة ! لو شادا جدا لو اتو غيًا

     وكية مال ية ئا م في وم ترفي، يةل ال لولد فيها م د . ًدك
عز ج . ر ل م مركز ل ذ قد خر ع م س . سا  تر عينا م شد ما تها 

 تركيز ع شاشا ليوتر خ لة لنوتية ل ما جد فرها  بذ كاا.
ــا حـرتا ع مو   تن ع ّ ج ! ا حتا ع تضيي   بذا ب  ن ! قد 
َفي رع ع : ع أ ىح ب عند يامة مل و آ ب قد تز « :تناملسو هيلع هللا ىلصقد نايا حخ

 )2416( مذل [ . »ع في ع ما  َفي ك  م مال ، ب َفي ابش ع ،فنا
حن لا[ . ما كا ليو عرگ لو   ما شهو ما ش ؟

 جو ب خ لي  ،  ض فا م جيوبنا خزننا   ح  ا نا مد   ا  ب  
ا عة عّنا ا نذ نا م عيد ا ﴿ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  ی   ﴾ ]ء: 16[ .
جب   ىئيئ   مئ   حئ     جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئېئ   ېئ   ۈئ    ﴿ :ً
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 .    خ  يع  تن ما   الو  م  لدلو    .  ]  215  :رل[  ﴾ حت    جت    مب  ىب  يب   خب   حب  
 ك ل ! ثر م م ا فر رحًا لشهر 5000 ل لد اع لو  : اءلن حد  قال
 خ تأم  اس ! لد ا ر بنا ذكر  عر ف !  ا ل اكرل ث ،ًك
 ح   : و ا ال كأ ون كي   حا   قا م ك...ع 
 مذل [ »دقة د مع ما  ملسو هيلع هللا ىلص : »مارل سولنا حد  . ا   بي
 اج  ف أت     يما ع  ،  نال  ؤفي  اك امىلي ما   ،  ]ال   )2325(

. يع ف ك م أتو
 ،بط ل ال ع ا . لزكا  دقال ادبا حا ة منها :ك ل ج :يًاثا
 كيا سمية ، ا ا  طاعة اح ا  جاء و ، اة بإعالة م رد 
  م ، اج ناخو  رل ، مال اعدم ،  اش اة بإعا لز
 ر  ىًا عشهر ب م سأسا وقة عندما تا خو د منسي ك بي  ا ف ي
 ا اعدم ، اام اليت ف وي  لذ وق  اش تد ، عن 
 ث  م  ل      ع  تد  ع  وع    مو    د    لذ  ل  ا
  لذ ل ول فيها م اجد بناء ،ل ة ععاط رقال  ت ل ةامل ليد  يت
ى ع حد . ذ تن َمو ل  ماة م  ب دنا ل سنأ عنها فأعّد ا م  جوبًا

. ج عز و ب وت
 رتف يع ي ما اجد ، فاخ لي هاح سو  عند ماك ب بأ خو كرك : ًخ

لية ؤمنة .
 نال رل خ :و ل .رحهلن  نزل جا و  ر لنا م بد  : قا و قد
بد  لو خ  ك و جا  ترفه ع عة ا ا شوط لا، عرفه ع ماجد 
  خذ ، موحد  ب كا كي خ ، ع ع ّ ، ال ء بع  كر ، نال
 و ك ، اجو ذ فه ، هّا ، ع ها م ك ا بن رتن ف نا  ِ د
  رل :ك مناف لوجد ، ول خ  ر وقات ةع ذكر ًك 
  ز ك  ارع لذ    كي دل ذ اب هلرب ، يل كابا  م
 ا ابناش دمء بعد ا ف ، سو  تن ل ةال ال ت رلوف ، ع
  آثا  ر ، يدب لربية سمية لي عنّا   لد   ما ،ا ك نيت ن  ب

ل ،أ  لافية .
 في لنا   با ،  تر  ك   بنا ناف ، وبناق   ناد   ا    أل ا  هل

.   آل ع د رس  ع ل ل ال   د رقنا ش
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د  لا  كاب : ﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ  ڱ  ڱ  
ھ  ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ  
ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ﴾ ]ء: 
 لذ    سو  ع  ل  ل  ،  ]24 ــــــ   23
ب اًا م ًذر ، ًعيًا   بإ جًا

من ، ًما بد :
 ،  ا  ع ل  ا  ع م فإ
 ذبال  ّال   توّعد   لذل  ،  لدلو  وع
 ،بد ا  تر   ، جرة شنية   ول  .  لي
 ليهو  يوا حى  را   .   ا   ند
 ؤم جد  ر   لذل  ،  ه    الن
 لد ح  ت قو ّش ك ك ب ر و
 ،  تربي    يا  ر  ال لر  ا  قد 
 ك ا   ،  تال تا   ،  لي جاعا   ،لينا  سهر
ُا ، يا م ل ، ا قا قوس  ى 
  لذّلة م ام  هج ، هّر ح ،و م
 ،   ر ذ لو لية ل ،و 
 ،ي س قد شا ،ل يهر ، قل ََُْْدُ
 هت    ل  م   قد     و
 ترعر ف ، ب ذ تربية   لذ ااش ع
 .  لد  ع  ًد غضًا   ًا  كا  ظهر  قو

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ        :  ات    قا
حى   ]23 ]ء:   ﴾ ھ    ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   
 ،لدول اُت  لنا ا عندر ع )ُّ( ةك
 ث لة   ب   لرسوملسو هيلع هللا ىلص   ّخ قد 

   ع  يل    ث  .  حد  مر    مر
ّح م ،  سو ا : ج قا :گ قارر
 بو ث م ث م ث م« : ة؟ قال ب

. ])2548( م [ »ا ا ث
 ـــــــــــــك ـــــــلو ع حــــــــــ مــــــــــ

كــــــــــ ــــــــــا ذ لد يــــــــــر
ــــــــــت ب ة باتلي ــــــــــف

ٌة فيـــر  اجــــــــــو ــــــــــا مــــــــــ
ك غ عن  بيينها

ما حـــــرا  لد ر
ك مّر جاع ع ُقوَا

حــــــــــناًا شاقًا  يـر
فد فاغ  عي عاها

فــــــــــأ ِا تــــــــــدعو لي فــــــــــيــــر
 ، ول ل  لي  با ت  يع 
ا  بر  هدج . سيتو  يحاجة ف  كا 
 ول اا   ك  ع  ر  ليه  اح
  س ، لدلو : »ا   ا  لنملسو هيلع هللا ىلص 
 ام ي  ال [ . »لدلو س

. ])3507(
 ب عرگ جً قد  م ع ق و 
 تر  ، عر   ب ا   :  اف  ، لة   حو ا   و
 ، طاا   م  حد بة     ،    :قا ؟  جاها 

. ًك يل ع ي  ،َنح قد ل
 ار ، فس م ج عيينة : قد ب ياس قا
م قاة ت ، فر  د م قاة، ف ما 

ل ليؤجر . وف 
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. غشد اول : بق
طل  معهد ام الخر لشيعة اسمة .



 كا هل : منه ج اف« ، ال با يهع  دف  م رل يهع دحر لذ ثةل ةق 
ــــــ فنأ   ط ء   بال ل : ول ــــــ  ًما  ً هق غ  كن ، ك اشي بو 
 ف ، ًما  ً هق غ  كر ، ا فوجد وقهغ  اما ، ف ىح يهع ِْ ومًا ، ف
لد ع د ر سياظه حى بر لر ، فاسيا فبا غوقه [ . »لا  ])2272( ة 
لا5974( ( م )« : )2743لية ضاغو عند قدم ، ف ز ل   حى ط لر«. 

فأُ  م ل ؟
 ع د ينا ع   ، ً بيا ك ه  ، لدلو  رغ هل ، ابناش ف ، نا لف هل

. ّس  آل

  ة : بلي اء كم و ك ا  و دع م « : ملسو هيلع هللا ىلص سو قا : گ قااع ب ع ع
 مذل [  »ء ّ  .مر ث ، يل يل و ءل     ء س م ّ  لذ

. ]ي ح : ال قا )3388(
  س :  ،  ة بأسم  ،  باس عو :  ، د اسة بااء مل : ) ب(

.  باس ٍمؤ ك م
)لذّ   م س : ) م كر باعا ح ية خالة .

) ( . كا : )ء(
)  لء( :  م لء لنا منها .

)و لي  : )قولنا .
)لي : ) بأحولنا .
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لد ل ل ل عى سولنا مد عى 
آل  جي ، بد :

 فضا ع ًومو دل   ل ة فح هاّ
 عنه ــلــ ــ بــةــرلــ  منه ــابــةژــلــ

. يج
 ل سة سير ا ا اس ع م 
. ربه اطل ماتو بذكر ل حيو لذ بر

  ، مة ذ سا م ًسيد ليو ل رخ قد
 ع ب ل هيدل ب هيدل يل ب يل

ب ب طالگ .
 ،ل ى مح ـ ــــل ـ ــــع ب ل ع دل
 دل لــهــد ــلــ ــأــ ، ي فــ ــوــ ســـو

. لرشا ةلهد
 ل ــدعــ بـــ طـــالـــ بــــ بـــ ــعــ بـــ ــــلــ ـــو
بـــ ــاشــ بــ عــــد مــنــا . لــــــابــ لــــيــد ، اة
ســــــو لــــــــملسو هيلع هللا ىلص ســـــــــ ســـيـــد شــــــا ـــــ لــــــنـــة ،

بو مد لرش لهاش لد لهيد .
 عن ّعـــ ، ــرلــهــ مــ ســنــة ثـــ عــنــ ــلــ ـــ لـــد
ــــــ كا   يخ حــد سنة توف ، يملسو هيلع هللا ىلص ب جــد

 ل  ــ ًام ًــابــر ًــــــ شهيد  ال  لي  ــ
. ا عن

ما فضا كير جية ، فأخا لي بضًا منها عى 
ل  ننا بها .

1 ــــــ  ّلي بالنملسو هيلع هللا ىلص :
ع عة ب لا قا : ى بو برگ لر 
 ف يال م  ل فر ،  خر ث
 .  ب يش     ــبــالــنــ يش بــأبــ : قـــا ى عاتع

. ])3542( ال خرج[ . ض ع
لــى تر لّد كر  ــــــ   ل  عــا ــــــ  خــ ا فار 

. يل يدل لهذ
2 ــــــ عاٌء ما منة ماكة :

 هل« : ل ملسو هيلع هللا ىلص قالن  گرر ب ع
 ح فأح ح م[ . » خرج ما حد 

ف لند )249/2 ، 331([ .
: )فا   فـــز ــرــرگ   بـــ  ر عــل  ي  
 ي بـــــو خــــرجــــ[ )عـــيـــنـــ ـــمـــ  ــــــلـــ ــــــ

. ])35/2(
 ( : ل ح لذ مــا ســ مــؤ قا
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و ب سير عن ف ل عد حا فهو موتر( 
]لير )251/3([ .

فنهد ا ّبنا عى ح ّيملسو هيلع هللا ىلص حّ مّ ملسو هيلع هللا ىلص 
 يل  آ ــيــــــرلــ  ــــبــــو خـــيـــ ــــلــ  ّحـــــ

  . يج
 ب ــــــلـــ ـــيـــدلـــ ــاحــــمــ ٌـــيـــعـــ ٌــــامــــ ٌــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ 3 ـ

عگ .
قــا بــو برگ : ــ ســو لملسو هيلع هللا ىلص عى لنر 
 مر لنا ىع ُ و ، لى جن ع ب ل
  ل ّل ، سّيد ذ بن « : و ، خر يع
 خرج[ . »يل م يعظي يف بي ب ص

. ])2704( ال
 ة مل ذ ف( : ل ح رح ب افل قا
 ع ب ة لمن ،  ولن  عــ  م د عول
فإ تر ل  لّة  لذّلة  لّة ب لرغ فيا 
عند ل لا آ مــ ح مــاء لي ، فــرعــى مر 
 لذ  ــولــ لــدــ مة مـــة . فــيــ  عى 
 ، ــمــ مــــ ـــةـــامـــ ، ــمــ مــــ ــيــًاعــ ــرــــ ـــوكـــا
 )...يل  مــ  ــهــبــأ  يال لــنــــملسو هيلع هللا ىلص   ــهــابــ

. ])83/13( ل[
 ل يل يدل بي ال ل ل ق دف
 يل ةك ج ةگام ؤمنيل خا
حى ط عى ذ لا عا لاعة جا مة 

عى مر حد .
4 ــــــ بر ساة لگ :

 م ذ��« : و ملسو هيلع هللا ىلصلن س  ةگحذ ع
 ر ّع ّ  ّب أس ةيل ذ ق نز ل
 يل ل  نةل  اء ة سيدفاط بأ
 )3781( ــرمــذلــ خـــرجـــ[ »ن��ة����ل ��� ا����ش س��ي��د

. ]ال  غير
5 ــــــ تدة لنملسو هيلع هللا ىلص ل بأبوگ :

عـــ عــــد لــــــ بـــ مـــــــــوگ قــــا : كــــا لنملسو هيلع هللا ىلص 
 ،ّل لي ا عى ظهر ، فياعدا 
 م ، م ا ا بأبعو« : ملسو هيلع هللا ىلصلن اف ، لنا
حّن في ّذ[ »لة لية )4002([ .

ــــــ ب مناق ذ ليد   في ل ــــــ با  خ ا فهذ
لهيد ،  بالرجو لى ك لنّة فيها لزد 
ما ّر عيو لوحد زد  لنة ثاتًا عى ما 
كا عي ؤء بر م لوفاء لهذ لد لذ شّرفنا 

. لي اءبا ل
 لــى ح ً ل ــذ   ل أ ًخــيــر
 يج ّب  ، يع دل  لى ًاع لي يرل

. لوكي  ناو ح ، يك
. االل ّت بن لذ د لل
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 حٍد ق  ما ج :  . ]34 :ياء[ ﴾ وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ﴿
 في ؟ دب موت نو لذ عد د ملسو هيلع هللا ىلص فهلرسو ما يا ، فإلد  لد اءل ملسو هيلع هللا ىلصلرسو

. ])464 :( رل عا . ، ي ل[ . ب   مو ع لي

تــــا : ﴿پ  پ  پ      قــا  ، لــــدبــ غــــا   كا البأف   فـــر ــو   : ل��رب��وب��ي��ة  ت�������وحي�����د 
 [ » ول ّ  د ل هل« : ملسو هيلع هللا ىلص سو قا ]2 :ةال[ ﴾  پ

. ])967( م )5827( ال
 و لــرجــاء ــلــ ــــ لــنــذ لــذبــ كالدعاء ، ابال  فـــر ــو : ي��ة��ل��و توحيد
ســــــــــــــــاة لوكـــــــــ غا . قا  تــــــــــا : ﴿ی  ی    یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب     ﴾

 )8541( ال [ » اع لي ما تدعو  يملسو هيلع هللا ىلص : »ف سو قا . ]361 :رل[
. »ات  وّحد  « : )2737( ال ة  ])91( م

فص  ة :
 ، ــ شــ ، لن زة ، عز عا ، ل  ، شــ ،  ، ِ ، ٌــو ، ٌِــ ٌفــ : اُ
 ، ٍبا ، ٍُ قو و م . مذلة ع ي  ، هرنو ل  ، لضي  ، ا يُ دة ، شديل دشد

.  ر ،  نز ، ا ، مر ذ ع ف و . و ُش

:  ع  با
. عينه ـــــ طها رل  الا لية ـــــ سا هال د كب هل : ط

. يع و ـــــ خ د ضاء ــــ ك د : تم
. لياليه ا ثةافر ث ، ةلي ومًا ي  : مدت



  : و لر   ع اا ؟
 ع  قد ل  ، هاح  ًمد كا   ع  ا ، د ما مذ م هو : 

. عنه   ابةل اء ب
 ذ م  امفال ، خر مر ّل زلن ة  و ّما ل ، ةم نا كا فإ حا ك ع

.])171/ 4( يع ب يل اف و[ .   فا  ، ب بأ 

 :  خر وء م فر ر ن لووء ؟
 ب يل اف و[ . لدبر م ر ل كالر   م ر   ، وءلو ن  : 

. ])147/ 4( يع

 ، ل م ل طال و موق ف ، قو ر مك فيها ا م ًد ك ل ك  ر عندما : 
ما موق  كر ألة ب لي؟

ً    ، ل ل جا ، بدلي ر ما ياخ ع دم عند ، جيل ً ل طال كا  : 
لذل سأ م  ب . با لوفي ّ  ع ينا د آل  سّ. ]فا لنة لدة 

لو لية فاء )12 / 93([

 : ل  ل م  د ؟  د م خ ما  م ق لي ؟ 
  ك لي  ق م  ،  ل   لي    ًد  ما  خ م ل    ل  د  :  

لؤ ،ذ ل لا ف بد[ . لنة لدة ــــــ فا سمية )1 / 223([

. ًخ  كا جزفيد ها ؟قي ات ها عندبي ةل ء ما ح : 
 د ، فإل   ابل م بّد في  لص ، فًا ىّ ل  ءل يبال امل : 
 ة بدوس ًو  لو ل  نىب ، ب بأ  ل د فإل   ابل ح
   ش لذ لد أخذ  ب ل ،   لرب در لو كا ، ذ بأ ية فمر
 ، يع ب يل[ . ةيلن با و م ، ّ  ل فإ ق ما بد . با ل ةول لد

 ])40/2( . )5( لدعو اك
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. لام ا وت   ، ًعا ًح دت ك
 كي اا . ع ل ، ةل ل ِت 

 ابد كل رل  دع  :  عن غا ، ح م ك ذ( : هيدل  ل دع ب اف قا
 ل ُف ج ّفر ،  ق ك ع ق   :مال لي ف ، ل ر ع ّض مال 
 فن ، ها  ل آخر ُف ، ول  ل   دقةل  ل آخر ُف ، ول  ل   ، ل 
ل م فض ع ل ، ّقد ي ب ُف  في ، ما ظّ ما ا في بد ما  في ، جو  و كا 

ع خ بّر( . ]س ع لنء )114/8([ .

:   افل قا
 ـــــــو قـــــــ  لوقـــــــا (   أ قـــــــد  اش ـــــــ  (
و م ال خا ما ّتـــا (   ــــح  شيا لد تر  (
) فـــــــد عنهـــــــ عه ـــــــــ ـــــــــ  قـــــــد بّدلـــــــو بـــــــو ـــــــة ـــــــــــا (

 ] لعية )22/1([ .

س ب ا ــــــ بضو سيا ب عيينة ـــــ ع مألة فا : ا ُينا   عند كابرا .
]س ع لنء )420/8([

. ال اف جه ا ع ج عز  اظهر  ر حد  گ : ماع قا
] لعية )141/1([ .

قا بو لدءگ  لدء :  غضُ فرين ،  غض ي ، فإ   ذ ، ما  ما 
. 

. ])58 :( ءل ة[

: اية ، فال با ا َْس : الرشيد ف ية عال بو خ
) نــــــــــــــا ل مــــــــــــــ قرب فــــــــــــــ جــــــــــــــ ــــــــــــــذب نا كــــــــــــــــــا (

. ])204 :( ءل ة[
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