
 نهما وديعة عهدك:أوالد بالزوجة واأل وصيَّيت -

مكاعا تعجز  مانات أن يضع  ارجلعع عكعاب اهكأع  أو ألأع  رأأ ولاعا وحلعارس ا  عا  و إن من عظائم وكبار األ
ج يف حقاا ودما يال على تسم أاا وديعة وره كة جيب حفظاعا ارذرية ويا ويع من خيون هذه اروديعة ويقص  

 .عكا دفن فاطمة ار هجاء )ع()ص( وخماطبأ  رسول اهلل )ع( مكني وتأم كاا هكاء أمري املؤ 
يعا رسعول اهلل  ن اهكأعك اركازرعة يف لعوارب وارسعجيعة ارلبعا  هعك   عع  معين و مع)ارسالم عل ك يا رسعول اهلل 

هسععكأك وا عع ن ويف فج أععك ال أن يل يف ارأأسعع  إاي  جتل ععوضعععع عععن سعع ا  اركسععاء عععن يععف أك يعع ي 
هلعى ويف كأعاا اهلل أنععم  فاضع  هعني يعجي ويعاري نفسعكو اتك يف ملبعود   ع ب موضع  تعع  فلقعا وسع

ر عع  رالعععون  فلقععا اسععدلع  اروديعععة وألععذت ارجه كععة  أمععا حعع   فسععجما وأمععا ر لعع  إ  إنععا هلل وإنععا ارقععول
هكأعععك هأضععععافج أمأعععك علعععى هضععععماا اك ئىل أن خيأعععار اهلل يل دارب ارععععا أنععع  سعععا مقعععع م  وسعععأكبإفمسعععاا 
 .من اركاج 391ارسؤال واسأخ ها ا ال وهذا مل يطع ارعاا ومل خيع مكك ارذكج( لطبة فأحفاا 

هععارقواريج(  )رفقعاً  والد وار ولععة()علعع كم هارضعع فني األ   مععن يععول(ن مععن ضع   و ن ملععو ويف ا عاي  )ملععع
 .3614 )لامأك ر ولأك يا ة( يق من أما من أعان أهع ه أ (ا  )ارص   وا اي  .االوالد وار ولة

ال رئع م(  عج ارفصعاحة إال كعج  وال أهعا ن إهلع ( )معا أكعجم اركسعاء هل  وأنعا لعريكم أل)لريكم لريكم أل
3133. 

وعععن اركععض أيضععاً )حععق ار ولععة علععى ارعع وج أن يطعماععا ويكسععوها ويسععككاا ويعفععو عمععا أذنبعع  فق ععع يععا 
 .(رسول اهلل كم يعفو  ال يف كع يوم مائة مج 

 
 ته التشبيب بها:من خيانة الزوج لزوج
حيعع رع  أو  ب هاركساء ف ذكج حماسكان ومجاهلن مبا يجغب ه  ارذي اليشب   نسانمن كبائج احملجمات أن اإل

 هلا وركك  مل يعقاها ومل يقصا عقاها.حيع 
شعععار  تععال علعععى مباشععجنا أمععام ألكعععض عكاععا أو أنعععك إر اععا إومععن كبععائج ذرعععك أن وععجب ار ولعععة أو تشععري 

أو عععام ارأوك ععا يف سععد املوضعع    ة مباشععجتك هلععا كمععا رأيكععا ذرععك مععن هععع  ارسععخفاءوكعع  رلكععاس ك ف عع
راد  إعكععا  رلععاء ارسععأار تامععاً إن املعععجوو واملؤكععا عل عع  مععن أوامععج املعصععومني )ع( هععو إارععذي تباشععجها هعع  فعع

اال دععو  ار اعا  املباشج  وعكا االلأالء هاملجأ  وان ذكج حماسن ار ولة أو ارقجيبة أو أي امعجأ  رلجلعال معا هعو
 اد. و   يعين من نوع ارق اد  وال يفعل  إال ديوث 

أنعع  سععأر  رلععع عععن مسععأرة المععاع وار سععع  روى سععفلة ارععجوا  وأكععذا اركذهععة علععى رسعول اهللوأمعا مععا 
. فاعذا افعداء   حعني ألعام  هعذه.....(إ  عائالً  إر اعاوكان اركض  ا وضع  نكبع  زولأع  عائشعة فأشعار اركعض 

 كععع  نقلأععع  رسمعععة اإلسعععالم ة حععع  عحاشعععا رلكعععض أن يأصعععجو هعععذا ارأصعععجو هعععع هعععذا هعععو اركفعععج ه حاشعععا م



مععا يسععمى أدا ارجسععارة وغععري   ن  ارشعع وخ املخععارفني وال يقبلععو ععععلععى حععذر دمععا حيععاث هعع  همكعع  يكونععوا 
 .فأحسن تأديب ه  اركض ارذي أده  اهلل 

كان رلع فاسق من لريانكا وكان من فسعق  أنع  كعان م إن عا بة املشب ب وارسام  خم ية إن مل يأب فقا  
 ع رععبع  أيععا ائ  ك ف ععة مجاععع  ر ولأعع  وك ععع عملعع  هعع  ومععاذا  ععال ومععاذا  ارعع  وهارأفصعع ع يومععاً يفص عع

عصع ة وارقائعع  أعع هعع  أوالده املال حع  يف أجعه وم فاهألى اهلل املسأم  فمعات هعأ بم موتعة وهع  معوت ارف  
ارسععع ئة و ععع ه يف ح اتععع  تابعععريا وال زال يعععجتطم ديصععع بة تلعععو األلعععجى وح اتععع   وأيعععاه  ارفقعععج ارشعععايا وارسعععمعة

 تع سة لاا وآلجت  أتعس من ذرك إن مل يأب.
 

  :س على الزوجينمن الخيانة التجس  
ن مسعع  شعع ئا مععحععني الأالئامععا والأماعامععا فيأجسععس علععى ارعع ولني مععن كبععائج ارععذنوا أن ارشععخ  

ن هعذا كلع  معن ار نعا وإن ارع ا  حيشعج إ ار املباشج  وما شاه  فآضاا رجؤية فاو ار نا وكذرك ارأفأ ش يف أغجا
  وم أعة ارسعوء فقعا أموت ارفج نسانل فة على ارصجاط تأكفج مك  أهع اركار وإن هذه االعمال تسبب رإل

 وس أيت اركالم    ار نا. (ذا شاع ار نا كاج موت ارفجأ إورد يف ا اي  )
 

 م الزوج:لمزوجة احرتا وصيَّيت -05

ن   كعععع  اراتععع  يف لعععامأاا  وراحأاعععا وسعععككاها وأم عععلاعععا ولص عععاعععا وت و  إن ارشعععخ  ارعععذي أحب   -3
روعأاععا وحفععف شععجفاا وسععد عورنععا  ق ععق أن يكظععج إر عع  هاإلكبععار واالحععدام وتقضععى حالأعع  ويشععارب يف 

مة يجحب ه  كاريا ويفعجش رع  عن اإلمام زين ارعاهاين أن  إذا لاء زوج ألأ  فاط  و ا روي أتجاح  وأفجاح 
مععج حععا ألأن يسععجا أل ويف ا ععاي  )رععو أمععج اهلل أحععااً  .)مجحبععا مبععن سععد ارعععور  وكفععى املؤنععة....(  ععائالً 

 (.ااار ولة أن تسجا ر ول
عذزر وه م  )) :يعةويف اآل ك عم  وزأزو الد ك عم  عزعا َوا رزك ععم  فزاح  عن  أزز وال  ن هععأه ام يك عاو أن ار ولعة مع  األوالد ( (إ ن  م 

ععفزب وا وزتعز  ف ععج وا فزععإ ن  )يقاععع  يف املشععاكع ومعع  هععذه ارعععااو  وارك ععا )إو   ون علععى خمارفأععونويأعععا إ ن  تعزع ف ععوا وزتزص 
 .( ارأ اهن( (36اهللز غزف وٌر رزح  ٌم )

ختعجج   سم  وأن تط ع  أمعجه وأن ال )حق ار وج على ار ولة أن ال نجج فجاش  وأن ت   )ص(: وعن اركض 
 .183تالع إر   من يكجه(  ج ارفصاحة  ن الأإال هإذن  و 

ويكععام   ىل فجاشعع  فأقعول سععوو حع  ت لبعع  ع كعاهإارعا يععاعوها زولاعا  (فات)رععن اهلل املسععو   (:ص)  وعكع
 .3313 بع أن يكال مباشجنا و مضالعأاا 

 ومن حوادث ظلم الزوجة لزوجها:



عالمععة علععى أن زولاععا عكععاه  م وتشعععع نععاراً ذا لععاءه ضعع ع تصعععا رلسععطإزولععة رععوط )ع( كانعع  ( 3
رعع ام إلععري  رأت املالئكععة كأمجععع ارشععباا فصعععات وأشععارت ضعع ع ف ععأتون إر عع  ويفعلععون هضعع ف  واملععج  األ

ارضعع وو فلععم يفعلععوا  ارعع ام هكاتعع  رعقععاهن ور كأفععوا سععن ويدكععو إم ا وهجمععوا فأوسععع سععم رععوط و ععا  و فجععاؤ 
 مني على ع و م ويعمعوهم فعجفعوا ح كعذاب هارشعج وأمعج املالئكعة روطعاً موا وإذا هارض وو يلطمون ارقادوتقا  

 زولأ  ارا ه  من  جيأام ساوم أيضاً.  أهلكوا   من ارقجية وأهلكوا ارقوم و ئهكات  وأهكا هاخلجوج م 
ه  تصع م وختعجا علع ام زولة أفالطون ا ك م كان  ظاملة  اس ة وكان  يف هع  الأماعات  هطال   -3

 ول  وموا فقا أرعات ارسماء وسأمطج فأأيت هسطع ماء وتلق   عل ام وتفج ام.ارارس ف ق
 لالية توي ة املجأ  ه ولاا وار وج ه ولأ :

 فة.أن ال نجج فجاش  وال ياجج فجاشاا كما مج يف حاي  املسو   -3
 أن ت يع املكفجات من ها ا ورباساا وغجفأاا وأ ا اا وه أاا وتكاج املشو ات وتض  ارعطور  -3

 ن ي يع هو املكفجات من رباس  و  افأ  ويأكظع وحيلق شعج هان .أ -1

 ر ات واملشقات وامل عجات يف شؤون .و تأيت ر  عكا املباشج  هقص  أو تذكج ر  املسؤ  أن ال -6

واملشعععكالت ارعائل عععة  ةمعععور ارب أ عععأن تعععدب ارق عععع وارقعععال واملكازععععات ومعععا   عععع ومعععا مل يقعععع يف األ -1
 .ولصويا عكا املباشج 

 ععا ر اععا حعع  تسععألذ هعع  أيضععاً ألإب ع ويأبب ععمنععا يألط ععإجي هععا ويقاجهععا هاملباشععج  وخي فاععا و  أن ال -4
 شجيكأ  يف ا  ا .

دمعا رع س  ر   من سكن الئق ورباس وطعام وأ اث وال حيجماا من شع ءإوأاج  أن يبذل هلا كع ما -7
 سجاو ومبا أمكك .إف   

   .غريهر   من طعام ورباس و إما حيأاج  ن ن ء ر  كعأ -8

أن تأعجو حلاما على ألال   وما يعجب  من ارقول وارفعع فأجاا نفسعاا ان تقعوم هع  وأن يأععجو  -9
 ن ال حيجماا مك .أ هو كذرك على كع ما تجغب إر   من ارقول وارفعع ف جاا

لونعا وأحبأاعا وأن تعوضع  ععن أهلع   إضاا عن مفار ة أهلاا أو هعضام فاو أهوهعا وأماعا و أن يعو   -33
 وأم  وأهوه وحب بأ .ألأ  كذرك فا  

لعععال  وال تكأفععع  مبعععا تعععجى معععن أن تعععأمج أهلعععك هارصعععال  وكاعععج  ارعبعععاد  وتصعععب باا وحسعععن األ -33
معن عمعجه هعاون ذكعج وعمعع يعا    ج يوم ارق امة علعى تقصعريه وتفويأع  شع ئاً يأبس   إنسانارصالح فإن كع 

 ك  أو ارعظمى.كما يف ا اي  ورذا يسمى يوم ا سج  األ

 ىل أهلاا.إها كذرك أزولك وأوالدب يف املكاسبات وارجلوع من ارسفج و  ىلإ ها  أ -33

نسععباء  جهععاء واألاأل ادز أاععىل أهلعع  ور إىل أهلاععا ومكاععا ومععن أهلاععا وإر اععا إكععع مكعع  ومععن أهلعع    ر اععا   -31
 .يا اء فف  ا اي  )نادوا واهوا(واأل



 ارععععبع  رلععععبع  ورعععع ق    ر كاععععج ارأعععع اور هععععني املأصععععاهجين وتبععععادل االحععععدام واركععععالم ارط ععععب مععععن -36
 .هعضام حوائج هع 

أا ورعاب  هعاء  ال عةاآل) :وهكعذا هع  تعأع  أهعاه وأمع  ففع  ا عاي  وأماعا أمعاً  ر عأ  هو أهاهعا أهعاً  -31
يععاار أنفعع  وأفضععع مععن ارورععا وأا علمععك وأا زولععك( ور عأعع وا هععم يععاجهم مبك رععة اهععكام هععع هععع  األ

وهكععذا يعأ هععا أهلعع  مبك رععة اهكععأام هععع رعلاععا أنفعع  وأحععجص علععى سععالمأام وحسععن شعععورهم كمععا نععجى مععن 
 ات.  هع  اركك  

 

 كفاء:وج باألالتزُّ وصيَّيت -05

 ععا يأعع وج هألكب ععة عععن وطكعع  أو عععن مذهبعع  أو عععن ديكعع  أو عععن أهلعع  وعشععريت  أو أرفعع  مكعع   نسععانن اإلإ
كعع ا عذر ف معا   ومعاال أو أحعم مكع  كعع ذرعك لعائ  ومع ور ومبعارب إن شعاء اهلل وركعن رع كن حعذراً  عشري ً 

 يبألى ه  فالحف ما يل :
 ت وج املسلمة ه ري املسلم هاطع ويعأ  زنا حمجم. -3
 ت وج املسلم هكافج  من غري أهع اركأاا هاطع وزنا حمجم. -3

 عا  عى  معام ارصعاد م يعب م وركعن اإلتع وج املسعلم هكعافج  معن أهعع اركأعاا معن دون أن تسعل -1
 .ال تطلب وراها( فقال إن يل ف اا اهلوى  فقال إذاً ؟ أحا أيباه  و ال )ما تصك  سا

 .هع ارب   وش عأام غري يب مت وج ارش ع ة هاركايض املعادي أل -6

 ع  عمعاهلم ويع ور أهعع اربأت وج ارش ع ة هارسين املخعارع ورككع  حيعدم ارشع عة ويععدو هعبعادنم و  -1
 .يب م وركك  مكجوه

 .حوط تجك ت وج ارش ع  هاركايب ة يب م وركك  مكجوه واأل -4

 سباا. ت وج ارش ع  هارسك ة يب م وركك  مكجوه وس أيت األ -7

هععععذا كلعععع  يف ارأول عععع  ارشععععجع  وأمععععا ارأول عععع  االلأمععععاع  فععععأ ول واركاعععع  ف عععع  رعععع س رلأبععععج  وإمنععععا  ععععجد 
 اركص بة:

اععا أغععك مكععك فلعلاععا تأكعع  عل ععك أو أن أهلاععا يسععأبقجونك   هعع  أغععك مكععك أو أهلأتأعع وج امععج  -3
 مور.لال  وال يالحظون هذه األذا رأيأام هكامع األإال إفأك   عل ك ا  ا  

 أو أرف  عشري  وما شاه  رلسبب نفس  واالسأاكاء نفس . تأ وج هأعلى مكك نسباً  ال -3

إال إذا عجفععع    ون أموارعععكال تأععع وج هعععأفقج مكعععك أو أهلاعععا أفقعععج مكعععك فلعلاعععم يسعععلبونك ويعععأكل -1
ون معاعم الال  فال هأس هعأن تأع وج هعع وعل عك أن تكعوي انأشعاهلم معن ارفقعج وارأععمكام ار ها وحسن األ

 فأبصع هذرك  واا ار واج و واا عون املؤمكني.



سععوا عل ععك عععااؤب وأعععااء عائلأععك فلعلاععم ي ولونععك ر أجس  أال تأعع وج مععن عائلععة أو عشععري  هععم  -6
لععال  أو عجفعع  أن أهلععك ظععامل ام ال إذا رأيععأام نسععن ارععاين واألإرظلععم أهلععك  ويععاللون مععن لالرععك

 هارعااو  ور س ارذنب مكام.
 لع.ال تأ وج ش خة كبري  ارسن فإن  يكجه نكاح ارعجائ  وان  يكق  اربان ويقجا األ -1
 ال تأ وج امجأ  أك  مكك فان املجأ  تعج   بع ارجلع ف كون سجورب هقجسا  ل ال. -4

نعك  عا عام وذرك أل 31وه   ماالً  ري هأن تكون أن  يف اخلمسني عاماً بج هفار  عمج كال تأ و  -7
 .        ملطارد  ارجلال وارجغبة سم وهو حجامتأألج عن مباشجنا فأضطج 

 ا سعذا ارعمعج تكعون وما فو   ن   تكون هقار  لا  عمج ارجلع أل اً نعم تأ وج املجأ  ذات اراال ني عام
وال هععأس هوضععع   عععانون   كانععع  معععن أهععع ارفجعععور وارجغبععة هعععالكس ال إذاإحعععف ارعمععج  ععا عكسععع  فععال تال

 االسالم : عمار ارذي كأبأ  يف رسارة ار واجاأل
ذا كعععان اركععع   لععع ال كسععععكة إال إ ال اضععععطجاراً إيعمعععع هععع   ج املعععجأ  أكععع  مععععن ارجلعععع الوهعععو أن تععع و   -3

 وسكأني فال يعأ .
منعا إ  ذات اخلمسعني و أو هاخلمسعني فمعا فعو  فعال يكأفع  هعامج ذا كعان هعإال إوهارأساوي ال هعأس هع   -3

و أ رهعني ومععا وعع  وكععون املععجأ  مبقععاار  لاعع  عمععج ارجلععع انعع  طب ععع  لععاا سععواء كععان كبععرياً   هععاألأيأعع وج هععامج 
ن كععان هععو عسععة عشععج عامععا وهعع  عشععج  او هععو  ال ععني وهعع  عشععجين أو هععو عسععون وهعع  إكمععا   يعع رياً 

ال إذا أراد إهععع  حعععوايل اخلمسعععني وال تععع اد علعععى اخلمسعععني مامعععا كعععان عمعععجه هعععو  ال عععون أو هعععو  سعععبعون و 
 نس ومل يطلب الماع.اخلامة واأل

وإذا كان  ه  هكصع عمج ارجلع فال هأس وركك  غري مأعارو وإما هأ ع معن نصعع ارعمعج فعال  -1
 خيلو من غضاضة وهو املك  ارذي  لكا وإن يم ماما كان ارفار .

ن ارا ععب يف كانع  يعع ري  ارعمعج أل ج ورعو كانعع  كبعري  ارعمععج علعى املععجأ  ارا عب ورععوم اربكع  اربكعع عا   -8
 ول ف بصععع إشععجاب يف نوايععا اركطفععة ف خععجج ارورععا فاسععقاً ار ارععب حععني جتامعاععا تأصععور وتأععذكج زولاععا األ

 ة فعس ارفضاضعة ارشعجعنورذا ورد اركاع  ارشعايا معن أن ارجلعع جيعام  أهلع  هك عة غريهعا و   هارفسق مأجاهجاً 
 إذا كان فكجها حني يباشجها زولاا يف رلع غريه وسأأيت ارقصة.

    انقلبزععأو ذا مل تطلععب ورععاها وإال إذا مل تأععأ ج أنعع  هععألال  اركفععار إال إال تأعع وج مععن غععري ديكععك  -9
 لالص.ىل ديكك وعجف  مكاا ارصا  واإلإ

ال تسععأط   أن وصععع علععى أورا  و  تأعع وج  الععة رمس ععة إر اععا فإ ععا وأهلاععا كمععا إذا ككعع  غجيبععاً  ال  -33
ارأ وج هو معاملة أكاج من كونع  أرفعة وحمبعة وح عا  عائل عة وألن هذا واهلوية وما شاه  كجواز ارسفج تكقلك  

 عععا ها ق قعععة  ايعععا  ار ول عععة ارشعععجع ة وحفعععف شعععجفاا هعععار واج أذا رأيععع  يعععالحاا وحسعععن ألال اعععا و إال إ
 ا الل فال هأس.



 مسعععأقبلك  وتعععذهب مسعأعععك هعععني أهلعععك فإ عععا تفسعععا أوالدب وت عععري   ال تأععع وج معععن غعععري معععذهبك -33
 .وعشريتك

 .ج وارأكوين األسجي  إال إذا اضطجرت إر ةتأ وج ر ري ن ة ارأ و   ال -33
ارععذين فعع ام شعع  مععن المععال  مععن ارشععباا  تضعع  يف ه أععك يععور هععع  أيععا ائك لصويععاً  ال -31

 .اهلل وأغلق هذا ارباا مل دي  فاتق   زال ح اً وارش طان ال فلعع هكاتك أو زولأك تكظجه هجغبة 
 

 أجنبي: ومن حوادث نظر النساء لرجل  
  فلمعا للع  إىل حمعع عملع وضعج رع  ارطععام وكانع  أن إمجأ  كان زولاا أمسج ارلعون وكعان خيعجج رلعمعع 

ها اخلباز وه  كانع  شعجيفة حافظعة عجضعاا فشعك سعا زولاعا وألعذ  وورات وإذا هارورا أه   ارلون يشب
 رعامل اربلا فسأهلا ارش خ هع أ ا جتلب اخلبع  وارطععام هع ؟  ارع  هلعى فقعال هعع هعذا ارورعا يشعب  اخلبعاز؟

نقع هلعا معواد ار عذاء اتسمم هلا هارأسو  وإمنا   ال ار وج هلى  فقال لذ ه ا زولأك فإ ا شجيفة وركن ال
حماد عة ععن اهلل واحفعف زولعك  فعاتق   اا هارب   فإنك حني جتامعاا أن  يأيت يف ذهكاا يور  ارجلععولص  

 .ارجلال
 

 ء:ومن حوادث التزوج بغير الكفو 
 :هكاب  ص  كاري  من ح اتكا ارعمل ة عن مشكلة ار ولني ه كاما

سععافج شععاا مععؤمن ومععن عائلععة مؤمكععة ملأ مععة إىل هععع  هععالد أورهععا فايععار معع  ارسعع ع الععارو وتععجب  -3
لوتع  معن فعلع  إذ أ عم ه ع  عبعاد  وشعجو إ أهل  فان عج أهعواه و ج شاهة مس ب ة ورل  سا إىلارعباد  وت و  

وألععذت تسععأفام مكاععا عععن ارععاين وتجاهععا ك ععع تأوضععأ   واهععكام يأعع وج مسعع ب ة وركععن ار ولععة الزمعع  أمعع
وألعععذت   وتقعععجأ ارقعععجآن وتعجفععع  علعععى ر عععة ارععععجا فصعععارت تعععارس مععععا  ارقعععجآن معععن ألواتععع  وأمععع وتصعععل 

م وتجك  اخلمج وربس  ا جاا وركن ارع وج هقع  فاسعقاً فعالجاً ملعونعاً طجيقأام وأسلم  هأحسن اإلسال
 .حيضج حفالت اخلمج وارلاو ارباطع

اعععععع  إىل أمجيكععععععا ويف مكطقععععععة رعععععع س ف اععععععا مععععععن املسععععععلمني وال مععععععن املؤسسععععععات عائلععععععة مؤمكععععععة تول   -3
وا ك  عع يعملعون وكعان اإلسالم ة و ا ك  ارشباا واسأبقوا ار واج وك ت اربكات واسعأبق  ارع واج ووعري 

إسعععالمام وت ولعععوا اربكعععات وإذا سعععم هعععا ني علعععى فعععأعلكوا هكعععاب شعععباا مسععع ب ون  عععا تعجفعععوا علعععى اربكعععات 
املسعع ب ة مععن هعععا مععا مسععكوا ه مععام اربكععات وهكععذا ارشععباا تعجفععوا علععى مسعع ب ات فأعاهععاوا معاععن علععى 

وت لعععوا  ربكعععات ارصعععال  وارعبعععاد  وتعععجب األهكعععاء وا اإلسعععالم فأ ولعععوهن وإذا سعععن زدن كفعععجاً وسعععوء  ألعععال  
هع وزادوا على ذرك أ م كجهوا ارعجا ويار اربا   من األوالد واربكعات يصعجحون هععام   فخلعوا ا جاا

 ارأ وج هشخ  عجيب أو امجأ  عجه ة فالحف يا من رعاب اهلل.



م معععادون ألمععري  صععة املقععااد أن عع  تعع وج هكعع  ارعع هري ارععا هعع  هكعع  أمسععاء هكعع  أيب هكععج و معلععوم أ عع -1
املؤمكني )ع( فورات رلمقااد عشج  أوالد كل ام ره أام على عااء أمري املؤمكني وخمارفعة ارواليعة املقا سعة مع  

 أن  املقااد من حواري  اإلمام )ع(.
أسج  مسلمة وركن غري مأبف ظعة تعج و شعاا غعري معؤمن علعى هكعانم فطلعب إحعااهن فلعم ي ولعوه  -6

ا مأ لعة  فاجهع  معع  وت ولاعا وهععا ذرعك ظلماعا وطجدهعا وتجكاعا معل قعة فعال هع  وركن اربك  أحبأع  أل 
 ه.م ولة وال ه  مطل قة فبذروا ر  أموااًل كاري  ح  طل قاا وختل صوا من شج  

 
 


