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النبــي المـصطفى صــلى اهللا  (وهــي قلبـي وروحـي التــي بـين جنبـي     : هـذه فاطمـة صــلوات اهللا وسـالمه عليهـا    
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.م٢٠١٣=.ق١٤٣٤، شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية. الفكرية والثقافية

).١٠٠قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛ (ـــ. ج٨

.المصادر
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بالكره مين ما أرى منك يا خدجية، وقد جيعل ا يف الكره خرياً كثرياً، أما «
ــة مــريم بنــت عمــران، وكلــثم أخــت  علمــت أن ا قــد زوجــ ين معــك يف اجلن

.»موسى، وآسية امرأة فرعون
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فِي اْلخِدمةِ فَقَضَى عليه وآله وسلم صلى اعلِي وفَاطِمةُ إِلَى رسولِ اللَّهِ تقاضى «

بِما عليه السالم بِخِدمتِها ما دون اْلبابِ وقَضَى علَى علِيٍّ عليها السالم علَى فَاطِمةَ 

ْلفَهةُ فَال،خفَاطِم ا قَالَ فَقَالَتم لَمعورِ إِّاليرالس لَنِي مِنخولُدسبِإِكْفَائِي ر اللَّه

.)١(»تَحملَ أَرقَابِ الرجالِصلى ا عليه وآله وسلم اللَّهِ 
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.)١(»تطحن، وتعجن، وختبزعليها السالم 

           
 

 
صلى ا عليه وآله أشبه الناس طعمة وسرية برسول ا عليه السالم كان علي «

الناس اخلبز واللحم، قال وكان علي كان يأكل اخلبز والزيت ويطعم وسلم، 

تطحن وتعجن وختبز عليها السالم يستقي وحيطب، وكانت فاطمة : عليه السالم

.)٢(Rوترقع
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جالِسةٌ عِند عليها السالموفَاطِمةُ ه وآله وسلم صلى ا عليدخلَ علَينا رسولُ اللَّهِ «

سدأَنَا أُنَقِّي الْع رِ ونِ:قَالَ،اْلقِدسا الْحا أَبي،ولَ اللَِّه:قُلْتسا ري كيقَالَ،لَب:و عما اسم
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أَتَه فِي بي،ما أَمر ربيإالّأَقُولُ  رام عِنيٍل يجر ا مِنا مٍة إالّتِهرعبِكُلِّ ش لَه كَان

امٍة صِينس ةادنِهِ عِبدلَى باعارِهنَه،ا ولِهلَي امقِيوا أَعابِ مالثَّو مِن اللَّه طَاهأَع اللَّه طَاه

ابِرِينالص،وبِيالن داود،وقُوبعي،ىوعليهم السالم،عِيس.

م لِيا عانِ يفِي دِيو هماس اللَّه كَتَب أْنَفي لَمتِ ويالِهِ فِي الْبةِ عِيمفِي خِد كَان ن

ـدٍم    الشهداءِ وكَتَب اللَّه لَه بِكُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ ثَواب أَلْفِ شهِيدٍ وكَتَب لَه بِكُلِّ قَ

.ه تَعالَى بِكُلِّ عِرقٍ فِي جسدِهِ مدِينةً فِي الْجنةِثَواب حجةٍ وعمرةٍ وأَعطَاه اللَّ

،وأَلْفِ عمرٍة،وأَلْفِ حجٍّ،يا علِي ساعٌة فِي خِدمةِ الْبيتِ خير مِن عِبادةِ أَلْفِ سنٍة

ـ   ،وأَْلفِ غَـزوةٍ ،وخير مِن عِْتقِ أَْلفِ رقَبٍة   ـرِيٍض عأَْلـفِ موهـٍة  ،ادعمأَْلـفِ جو،

وأَْلفِ فَرسٍ يوجهه ،وأَْلفِ عاٍر يْكسوهم،وأَْلفِ جائٍِع يشبِعهم،وأَْلفِ جنازٍَة

خير لَه مِنو،وخير لَه مِن أَْلفِ دِيناٍر يتَصدقُ علَى اْلمساكِنيِ،فِي سبِيلِ اللَّهِ

،مِن أَْلـفِ أَسِـٍري اشـتَراها فَأَعتَقَهـا    و،اْلفُرقَانْنجِيلَ والزبور واإلالتَّوراة وأَن يْقرأَ  

اكِنيِ      وـسطِـي لِْلمعنٍَة يدأَْلفِ ب مِن لَه ريخ،ى      الَوـرتَّـى يا حْني الـد مِـن جْخـري

.مكَانَه مِن اْلجنةِ

    لَم نم لِيا عابٍ يرِ حِـسةَ بِغَينلَ اْلجخالِ دةِ اْلعِيمخِد مِن ْأنَفـةُ    ،يمخِد لِـيـا عي

ــائِرِ لِْلكَب ةــالِ كَفَّــار اْلعِي،وبالــر غَــضَب ــئ ــنيِو،يْطفِ ــورِ اْلعِ ح ــور هم،ــي و يزِيــد فِ

صديق أَو شهِيد أَو رجلٌ يرِيد اللَّه إالّيالَ يْخدم الْعِالَيا علِي ،الدرجاتِو،اْلحسناتِ

.)١(»خِرةِاآليا وبِهِ خير الدْن
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.»يا أبا احلسن، قلت لبيك«

 
.»أمسع وما أقول إال ما أمر ربي«
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ة يف بدنه عبادة سـنة  ما من رجل يعني امرأته يف بيتها إال كان له بكل شعر     «

.»صيام هنارها وقيام ليلها وأعطاه ا من الثواب ما أعطاه ا الصابرين


          




 
          


 




 


 



6٥٥7.............................................................................فاطمة الزوجة: املبحث الثاني


 





 

 



 




 


 


 
>¬  «  ª  ©< 

 



أسرة فاطمة صلوات ا وسالمه عليها: لالفصل األو......................................................6٥٦7

           
 




 
            

            
          


 


 

 
>.  -  ,  +   *  )< 

 
>¬  «  ª< 

 


 



6٥٧7.............................................................................فاطمة الزوجة: املبحث الثاني


 


 

 


             
 


 

 
>s  r   q  p  o  n< 


            




 
          

 



أسرة فاطمة صلوات ا وسالمه عليها: لالفصل األو......................................................6٥٨7

 
      

 

 
          


 

 
يا علي ساعة يف خدمة البيت خري من عبادة ألف سنة وألف حج وألف عمرة «

وخري من عتق ألـف رقبـة وألـف غـزوة، وألـف مـريض عـاده، وألـف مجعـة،                 

، وألف عار يكسوهم، وألف فرس يوجهه وألف جنازة، وألف جائع يشبعهم

يف سبيل ا، وخري له من ألف دينار يتصدق على املساكني وخري له من أن 

يقرأ التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان ومن ألف أسري اشرتاها فأعتقها وخـري لـه       

وال خيرج من الدنيا حتى يرى مكانه من يعطي للمساكنيةمن ألف بدن

.)١(»اجلنة
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.»ة العيال دخل اجلنة بغري حسابيا علي من مل يأنف من خدم«

           
    

 
 


             

 

 



 

ــه خــري الــدنيا        « ــد ا ب ــهيد أو رجــل يري ــديق أو ش ــال إال ص ــدم العي ــا علــي ال خي ي

.»واآلخرة
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وم زوجهاكشفها لهم: اِّـسألة الثالثة
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.»ما فعل أبو احلسن؟«

 
.»يا بالل اذهب فأتين به«

 
 

»ما يبكيك ال أبكى ا عينيك؟«

 
بني املهاجرين واألنصار وأنا واقف صلى ا عليه وآله وسلم النيب يا فاطمة آخى«

.»وبني أحديراني ويعرف مكاني، ومل يواخ بيين

 
.»ال حيزنك إنّه لعله أدخرك لنفسه«


 

.»؟ما يبكيك يا أبا احلسن«

 
آخيت بني املهاجرين واألنصار يا رسول ا وأنا واقف تراني وتعرف مكاني «

.»ومل تواخ بيين وبني أحد؟
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.»إمنا ادخرتك لنفسي، أال يسرك أن تكون أخا نبيك؟«

 
.»ذلك؟يل بىبلى يا رسول ا أن«

 
اللهم هذا مين وأنا منه إال إنه مين مبنزلة هارون من موسى، أال من كنت مواله «

.)١()»فهذا علي مواله
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الحالة االنفعالية والوجدانية للمرأة ب مقارنتهـا ِّــستواها         : اِّـسألة الرابعة 

ومستوى الزوج العلمي واالجتماعي وب ضعف حاله اِّـادي
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Sأنا مدينة احلكمة وعلي باهباR)٢(،

 
Sرسالةبضعة النبوة وصفوة الR.
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أما تدرين ما منزلة علي عندي؟ كفاني أمري وهو ابـن اثـنيت عـشرة سـنة،        «

عشرة سنة، وقتل األبطال وهو ابن تسع توضرب بني يدي بالسيف وهو ابن س

ن سـنة، ورفـع بـاب خيـرب وهـو ابـن اثـنني        عشرة سنة وفرج مهومي وهو ابن عشري       

.»وعشرين سنة وكان ال يرفعه مخسون رجال
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.)١(»كيف لو حدثك بفضل ا علي كلّه؟«
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Polarity Theory . TompkinsFromDerivationsEffectsValesSelfRCarlson 
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.»وله عز الرجال، وهو أحب إيل منكلكِ حالوة الولد «

 
والذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك األمة، ال زلت مقرة لـه مـا          «

.)٢(»عشت
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.)١(»يه من والده وولده والناس أمجعنيال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إل«

 
ال يؤمن أحدكم حتـى أكـن أحـب إليـه مـن نفـسه ومالـه وولـده والنـاس                 «

.)٢(»أمجعني، وال حيبين حتى حيب أهل بييت حليب

 
لي أحب إليه من أهله، ال يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأه «

.)٣(»وعرتتي أحب إليه من عرتته، وذاتي أحب إليه من ذاته
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.)١(»علي ال حيبك إال مؤمن، وال يبغضك إال منافقيا«




        
 


     

 
)وهو أحب إيل منك(
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أما أثر ذلك على الحياة الزوجية
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خوفها على زوجها عند خروجه للقتال:اِّـسألة الخامسة

 


 


    

 

       




          


 

.»ألكشفن بالدعاء رأسيخلوا ابن عمي أو«
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.؟»وما نصيحتك«

 


 
أيها الناس إن هذا عدو ا وعـدوكم قـد أقبـل علـيكم يـزعم أنـه يبيـتكم               «

.»باملدينة فمن للوادي؟


 

.»على اسم اأمِض«




 


 
 

.»من للوادي؟«
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.»أين علي بن أبي طالب؟«

 
»أنا ذا يا رسول ا«.

 
.»إىل الواديأمِض«

 
.»نعم«


 

 
.»!وأين بعثك أبي؟! أين تريد؟«

 
.»إىل وادي الرمل«

 
 

.»شاء اما لك تبكني؟ أختافني أن يقتل بعلك؟ كال إن«
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.»صلى ا عليه وآله وسلمعلي باجلنة يا رسول ا )١(ال تنفس«




 
كم نيا هؤالء أنـا رسـول، رسـول ا إلـيكم، أن تقولـوا ال إلـه إال ا أو أضـرب            «

.»بن أبي طالببسيفي هذا، أنا علي 
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موضع البحث

 
.»أين تريد وأين بعثك أبي؟«
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.»إىل وادي الرمل«

 

بعض المواقف المثيرة للقلق: أوالً

    
 


 

          
 

          


 


 
       

           
 

 




6٩١7.............................................................................فاطمة الزوجة: املبحث الثاني


 


 


     
 

كيف يمكن التغلب على القلق؟: ثانياً




 
     


        


 


 
.»اإن شاء أن يقتل بعلك؟ كالأختافني «
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.)١(»خالف نفسك تستقم، وخالط العلماء تعلم«

 
.)٢(»اركب احلق وإن خالف هواك، وال تبع آخرتك بدنياك«
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معاشـر النـاس أيكـم ينـهض إىل     : خرج رسول ا ذات يوم وصلى الفجر، ثم قال   «

.»ليقتلوني وقد كذبوا ورب الكعبة؟ت والعزىثالثة نفر قد آلوا بالال

 
ما أحسب علي بن أبي طالب منكم فقام : فأحجم الناس وما تكلم أحد، فقال«

عك يف هذه الليلة ومل خيرج يصلي معك، فتأذن يل وإنه : إليه عامر بن قتادة فقال

شأنك فمضى إليه فأخربه، فخرج صلى ا عليه وآله وسلم، أن أخربه؟ فقال النيب 

نشط من عقال، وعليه إزار قد عقد طرفيـه علـى    هنأكعليه السالم   أمري املؤمنني   

هذا رسول ربي خيربني عن ثالثة نفر قد : يا رسول ا ما هذا اخلرب؟ فقال: رقبته، فقال

يا رسول ا أنا : عليه السالمفقال علي هنضوا إيل لقتلي وقد كذبوا ورب الكعبة، 

صلى ا عليه وآله وسلم س علي ثيابي، فقال رسول ا هلم سرية وحدي، هو ذا ألب

بل هذه ثيابي، وهذا درعي، وهذا سيفي، فدرعه وعممه وقّلده وأركبه فرسه، وخرج 



أسرة فاطمة صلوات ا وسالمه عليها: لالفصل األو......................................................6٩٤7

فمكث ثالثـة أيـام ال يأتيـه جربائيـل خبـربه وال خـرب مـن        عليه السالم،  أمري املؤمنني   

.األرض

أوشك أن يؤمت هذين :وأقبلت فاطمة باحلسن واحلسني على وركيها تقول

معاشـر  : عينه يبكي، ثـم قـال  صلى ا عليه وآله وسلم الغالمني، فأسبل النيب  

روأالناس يف الطلب لعظيم ما وافرتقالناس من يأتيين خبرب علي أبشره باجلنة، 

ادة يبـشر     صلى ا عليه وآله وسلم  بالنيب   وخرج العواتق، فأقبل عـامر بـن قتـ

.)١(»ي عليه السالمبعل

إنها ال تسأل زوجها وال تكلفه َّـ شيء حتى فيما تحتـاج            : اِّـسألة السادسة 

إليه
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عمل البيـت والعجـني واخلبـز،    عليه السالم ضمنت لعلي عليها السالم   إن فاطمة   «

نقل احلطب : ما كان خلف البابعليه السالم وقسم البيت، وضمن هلا علي    

.وأن جييء بالطعام

يا فاطمة هل عندك شيء؟: فقال هلا يوما

.)٢(قريك بهننذ ثالثة أيام شيء والذي عظم حقك ما كان عندنا م: قالت

 
ال والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح الغداة عندي شيء «
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نفسي وعلى وما كان شيء أطعمناه منذ يومني إال شيء كنت أؤثرك به على

.ابين هذين احلسن واحلسني

.ئايا فاطمة إال كنت أعلمتيين فأبغيكم شي: فقال علي

يا أبا احلسن إني ألستحي من إهلي أن أكلفك نفسك ماال تقـدر       : فقالت

.)١(»عليه

 
ال : صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم    ا هناني أن أسـألك شـيئا فقـال       لوسكان ر 

.)٢(وإال فال تسأليهاًتسأيل ابن عمك شيئا إن جاءك بشيء عفو

ستقرض منه دينارا ثم أقبل به وقد أمسى، فلقي رجال فافخرج علي عليه السالم : قال

ما أخرجك يف هذه الساعة؟: فلقي مقداد بن األسود فقال ملقداد

.اجلوع والذي عظم حقك يا أمري املؤمنني: قال


 

 عليه وآله وورسول ا سلم صلى افهو ـ أي اجلوع ـ : عليه السالمقال علي .حي

.رك به، فدفعه إليهثأخرجين، وقد استقرضت دينارا وسأؤ

ءجالسا وفاطمة تصلي وبينها شيفأقبل فوجد رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم 

.مغطى فلما فرغت اجرتّت ذلك الشيء فإذا جفنة من خبز وحلم

:تيا فاطمة أنى لك هذا؟ قال: قال
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>ç     æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü< 

 عليه وآله وسلمفقال له رسول ا بلى: أال أحدثك مبثلك ومثلها؟ قال: صلى ا.

.م احملراب فوجد عندها رزقامثلك مثل زكريا إذ دخل على مري: قال

>     æ   å   ä   ã   â   á   àß   Þ   Ý   Ü   Û    ÚÙ   Ø   ×   Ö   Õ
ç< 

ــ ــة الــيت ي كلوا منــها شــهأف ــها القــائم  أرا، وهــي اجلفن ــه الــسالم، كــل من وهــي علي

.)٢(»عندنا
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عليها السالممدرسة بيت فاطمة أنوثة المرأة وعفوية الرجل في : ألف
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. )٢(»م واألحزانولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عين اهلمو«
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سالمركائز قانون العرض والطلب في بيت فاطمة عليها ال: باء


 

أطعمناه مذ يومني إال شيء كنت ما أصبح الغداة عندي شيء، وما كان شيء «

.»سنيرك به على نفسي وعلى ابين هذين احلسن واحلأؤث

 
.»إني ألستحي من إهلي أن أكلفك ما ال تقدر عليه«

 


 
 
 

.»، وإال فال تسأليهاًفوع، إن جاءك بشيء ئًايل ابن عمك شيأال تس«
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v  u  t   s  rq  p< 
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.)٥(»لو مل خيلق ا عليا ما كان لفاطمة كفؤ«


 


 



 
 
 



6١٠٥7...........................................................................فاطمة الزوجة: املبحث الثاني

P  ¿   ¾     ½   ¼   »     º   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±

  É   È   Ç   Æ   Å    Ä    Ã   Â   Á   À

ÊO 







 



 

حتى نفد في اليوم الثالثطعامعلى يسير من السبب في بقائها ثالثة أيام : ثالثا

 
.»والذي عظم حقك ما كان عندنا منذ ثالثة أيام شيء نقريك به«

 
بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح الغداة عندي شـيء،  والذي أكرم أبي  «

ابين ىبه على نفسي وعلأؤثركوما كان أطعمناه مذ يومني إال شيء كنت 

.»هذين احلسن واحلسني
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شـيء كنـت   ) إال(ما أصبح الغداة عندي شيء وما كان أطعمناه مذ يـومني   «

.»به على نفسي وابين هذين احلسن واحلسنيأؤثرك






 

عليه السالمتزّينها لعلي: اِّـسألة السابعة
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Stress
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Hippocampe
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o

 
!!»مما تسألني: أكثر من ذلك، أي«

ني عن شيء منه؟فخرب: فقالت

ليس هلا أن تصوم إال بإذنه، يعين تطوعا، وال خترج من بيتها إال بإذنه، وعليها : فقال

طيب طيبها وتلبس أحـسن ثياهبـا وتـزين بأحـسن زينتـها وتعـرض        أتطيب ب  نأ

.)١(»نفسها عليه غدوة وعشية وأكثر من ذلك حقوقه عليها
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يف عفة النساء، أيسرك أما علمت أن التهيئة تزيد.. نعم إن يف اخلضاب ألجرا  «

أنك إذا دخلت على أهلك فرأيتها على مثل ما تراك عليه، إذا مل تكن على 

.»!؟هتيئة
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.)١(»هو ذاك«

 
يرى فيه النساء من نالنساء حيبنب أن يرين الرجل يف مثل ما حيب الرجل أ   «

.)٢(»الزينة

          
 

رتك تـ إن يف اخلضاب أجرا، إن اخلضاب والتهيئة مما يزيد يف عفـة النـساء، ولقـد         «

.)٣(»النساء العفة لرتك أزواجهن التهيئة هلن

 
       

            
 

.»يا حسن«
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.»إذا كان غدا فأتين أنت وصاحبك«

 
               

 
»مها وأمس وأنا يف بيت املرأة وكان أمس ييا أخا أهل البصرة إنك دخلت علي

والبيت بيتها واملتاع متاعها فتزينـت يل علـى أن أتـزين هلـا كمـا تزينـت يل فـال           

.»دخل قلبك شيءي

 


 
 


 
 

كأني أعلم مل ضحكت؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو علـي، إن       «
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.»أكرهتين عليه وأنا أحبها، فأكرهتين على لبسها)١(الثقفية

 
.»إنا ال نصلي يف هذا، وال تصلوا يف املتبع املضرج«

 
.)٢(»فلم يسعين أن أمسكها وهي تربأ منهعليه السالم مسعتها تربأ من علي «
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يف النهار ثالث مرات بالنور، كان يزهر نور عليه السالم ألهنا تزهر ألمري املؤمنني «

داة والنـاس يف فراشـهم فيـدخل بيـاض ذلـك النـور إىل حجـراهتم        غـ وجهها صـالة ال  

ا عليـه وآلـه   صـلى  أتون الـنيب  يباملدينة فتبيض حيطاهنم فيعجبون من ذلك ف   

فيأتون منزهلا فريوهنا عما رأوا فريسلهم إىل منزل فاطمة عليها السالم فيسألونه وسلم 

مـن وجههـا فيعلمـون أن    وقاعدة يف حمراهبـا تـصلي والنـور يـسطع مـن حمراهبـا            

.الذي رأوه كان من نور فاطمة

فتدخل بالصفرةعليها السالم فإذا انتصف النهار وترتبت للصالة زهر نور وجهها 

صـلى ا عليـه وآلـه    الصفرة حجرات الناس فتصفر ثياهبم وألـواهنم فيـأتون الـنيب       

فريوهنـا قائمـة يف   عليهـا الـسالم   ىل منـزل فاطمـة   إفيـسألونه عمـا رأوا فريسـلهم      وسلم  

صلوات ا عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها فيعلمون حمراهبا وقد زهر نور وجهها

.وجههاأن الذي رأوا كان من نور 

فأشرق عليها السالم فاطمة أمحر وجهفإذا كان آخر النهار وغربت الشمس 

    ــاحلمرة فرحــا وشــكرا ــدخل محــرة وجههــا   عــز وجــل،  وجههــا ب فكــان ت

صلى ا عليه حجرات القوم وحتمر حيطاهنم فيعجبون من ذلك ويأتون النيب 

جالسة تسبح ا ويسألونه عن ذلك فريسلهم إىل منزل فاطمة فريوهناوآله وسلم 

فهـو يتقلـب يف وجوهنـا إىل يـوم     متجده ونور وجهها حتى ولد احلسني عليه الـسالم       و

.)١(»القيامة يف األئمة منا أهل البيت إمام بعد إمام
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في الحديثنقاط البحث

 
.»يف النهار ثالث مرات بالنورعليه السالم ألهنا تزهر ألمري املؤمنني «
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.»بالصفرةعليها السالم فإذا انتصف النهار وترتبت للصالة زهر نور وجهها «




 



 

.)٢(»ويلك بني يدي من أقف«
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.)١(»لوال احلجة لساخت األرض بأهلها«

 
وجوهنا فهو يتقلب يف عليه السالم مل يزل ذلك النور يف وجهها حتى ولد احلسني «

.»إىل يوم القيامة يف األئمة منا أهل البيت إمام بعد إمام
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األمومة: املبحث األول


    

 
     

 






 
S حتت أقدام األمهاتاجلنةR)٢(.
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األمومة َّـ اِّـنظور السيكولوجي: اِّـسألة األوُّـ
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؟متى تبدأ اِّـراحل األوُّـ لألمومة عند اِّـرأة: اِّـسألة الثانية
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الثانياملبحث 

عليه السالممحلها باإلمام احلسن 
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مرحلة الحمل: اِّـسألة األوُّـ

      
            

 


   



        
 

اآلثار النفسية واالجتماعية لحادثة الحمل: ةاِّـسألة الثاني
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العالقة ب نفسية األم ونفسية الجن: الثالثةاِّـسألة 
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جتماعيــًا اخــصوصية الحمـل الرســالي علـى اِّـــرأة نفـسيًا و   : الرابعـة اِّــسألة  

وعقائديا
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الثالثاملبحث 

عليه السالمحلسنوالدة اإلمام ا

آثار مرحلة الوالدة على اِّـرأة: اِّـسألة األوُّـ
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Andaman
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:ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب فإن ا تعاىل قال ملريم«

PÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎO 
 

بع متـرات مـن متـر أمـصاركم     فـس سبع مترات من متر املدينة فـإن مل يكـن    ف«

 وجل فإن ا وعزتي وجاليل وعظميت وارتفاع مكاني ال تأكل نفساء : يقولعز

يوم تلد الرطب فيكون غالما إال كان حليما وإن كانت جارية كانت 

.)٢(»حليمة


 
S      أطعموا حباالكم اللّبان فإن الصيب إذا غذي يف بطن أمه اللبان اشتد قلبه

وزيد يف عقله فإن يك ذكرا كان شجاعا وإن ولدت أنثى عظمت عجزهتا 

.)٣(Rزوجهادفتحظى بذلك عن
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عليه السالمالرواية الواردة َّـ والدة اإلمام الحسن : سألة الثانيةاِّـ
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؟»كيف هي«

 


             
 


 

.»يا أمساء هلمي ابين«


 

ودعا خبرقـة بيـضاء فلفـه    !؟ولود يف خرقة صفراءأمل أعهد إليكم أن ال تلفوا امل    «

.)٣(»ثم أذن يف أذنه اليمنى وأقام يف اليسرى.فيها

 
.»وذريته من الشيطان الرجيمكاللهم إني أعيذه ب«
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املبحث الرابع

مرحلة ما بعد الوالدة

سلوك األمومة وسلوك التعلق: اِّـسألة األوُّـ
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Schaffer, , p. 
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New.Son,
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كيــف يكــون ســلوك األمومــة وســلوك التعلــق َّـ مدرســة : اِّـــسألة الثانيــة

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لدى الطفل
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ن ميا علي يلزم الوالدين .. يا علي لعن ا والدين محال ولدمها على عقوقهما«

ا والدين محال يا علي رحم .. حقوق ولدمها ما يلزم الولد هلما من حقوقهما

.)١(»..ولدمها على برمها
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اإلرضاع: املبحث اخلامس
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؟عليها السالممن توُّـ إرضاع وليد فاطمة:اِّـسألة األوُّـ

          



 

   


 


 
.»ري إليكصد هنأني به جربائيل، فال ترضعيه حتى أإنك ستلدين غالما ق«


 

.»ما صنعت؟«

 
.»ألمهات فأرضعتهأدركتين عليه رقة ا«

 
.)١(»إال ما أراد اعز وجل ا بىأ«
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السلوك النفسي للمرأة عند إرضاعها وليدها:ةنياِّـسألة الثا
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ادور الرضاعة َّـ تحقيق الوحدة ما ب األم ووليده:الثالثةاِّـسألة 
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Daathy Bwlinghom
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Rado


            




 
Rado         
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لقي لإلنساناإلرضاع وأثره َّـ التكوين الُخ:الرابعةاِّـسألة 
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PU  T  S  R  Q  PVZ  Y   X  WO 


 

 


 

 
.)٢(»ما من لنب يرضع به الصيب أعظم بركة عليه من لنب أمه«

            
 

رضعيه مـن كليهمـا يكـون    أحاق ال ترضعيه من ثدي واحد و    يا أم إس  «

.)٣(»أحدمها طعاما واآلخر شرابا

 
.)٤(»فما نقص فهو جور على الصيبالرضاع واحد وعشرون شهراً«

 
 
 
 



6١٧٩7................................................................................اإلرضاع: املبحث اخلامس

 
 


 

ن الغالم ينزع إىل اللنب، يعين إىل الظئر يف إال تسرتضعوا احلمقاء فإن اللنب يعدي، و«

.)١(»الرعونة واحلمق


 

.)٣(»، اليت ولدت من الزنا)٢(ال تسرتضعها وال ابنتها«

 
:كان أمري املؤمنني يقول

ى ا عليه وآله ، وقال رسول ا صلRال تسرتضعوا احلمقاء فإن اللنب يغلب الطباع«

.)٤(»ال تسرتضعوا احلمقاء فإن الولد يشب عليه: وسلم

 
.»ان وإياك والقباح فإن اللنب قد يعديساسرتضع لولدك بلنب احل«
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»وسية واسرتضع له اليهودية والنصرانية وال يشربن اخلمر، ال تسرتضعوا للصيب ا

.)١(»ومينعن من ذلك


    

 
.)٢(»هميال ترضع«




     
 

 
 
 



6١٨١7

 
 
 

السادساملبحث 

مراسيم اليوم السابع للمولود








             

   
 





          

 



عليها السالمفاطمة األم: الثانيالفصل ..................................................................6١٨٢7


 

.)١(»يضع ذلك كله يف ساعة واحدة«

ِّـولود فاطمةصلى اهللا عليه وآله وسلم استقبال النبي : اِّـسألة األوُّـ
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.)١(»هموكل بين أم عصبتهم ألبيهم إال ولد فاطمة فأنا عصبتهم وأنا أب«

         
 

         
  

       



           

 

ــة ــسألة الثاني ــل    : اِّـ ــماه؟ جائي ــن الــذي س ــسمية؟ وم ــف جــرت الت ــه كي علي

السالمماعليهأم والداه السالم 


 
صلى ا عليه وآله وسلم إنه ملا ولد احلسن بن علي هبط جربائيل بالتهنئة على النيب «

ذنــهأيف اليـوم الـسابع وأمـره أن يـسميه ويكنيـه، وحيلــق رأسـه ويعـق عنـه ويثقـب          
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.)١(»وكذلك كان حني ولد احلسني أتاه يف اليوم السابع وأمره مبثل ذلك

 
    عليـه وآلـه وسـلم   ملا ولد احلسن بن علي أهدى جربائيل إىل رسول ا صلى ا

واشتق منها اسم احلسني ) حسن(من حرير من ثياب اجلنة فيها )٢(رقةسامسه يف 

اه حسنا، مفسصلى ا عليه وآله وسلم سن أتت به رسول ا فاطمة احلتفلما ولد

هذا أحسن من ذاك : صلى ا عليه وآله وسلم فلما ولدت احلسني أتته به قال

.)٣(»فسماه احلسني

          
 

 
 

.»ك هذا؟بنامب مسيتيا علي «

 
»ما كنت ألسبقك بامسه يا رسول ا«.

 
.»وأنا ما كنت ألسبق ربي«
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يـا حممـد علـي منـك مبنزلـة      :يقرأ عليـك الـسالم ويقـول لـك       إن ا عز وجل   «

ابنك باسم ابن هارونهارون من موسى إال أنه ال نيب بعدك فسم«.

 
.»يا جربائيل وما اسم ابن هارون؟«

 
.»برش«

 
.»وما شبر؟«

:عليه السالمقال

.)١(احلسن«
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؟ ألن بإحسان ا قامت السموات واألرضون، واشتق )حسنا(مسي احلسن «

امسان مـن أمسـاء ا تعـاىل واحلـسني     ) علي واحلسن(من اإلحسان، و  ) احلسني(

.)١(»تصغري احلسن


       


 




 
  

العقيقة وحلق شعر رأس اِّـولود: اِّـسألة الثالثة




           

 
 



6١٨٧7............................................................سيم اليوم السابع للمولود مرا: املبحث السادس





 


     
 

.)٣(»كل غالم مرهتن بعقيقته تذهب عنه يوم سابعه وحيلق ويسمى«


 

.)٤(»بعه بكبش يسمى فيه ويعق عنهالغالم رهن بسا«
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» عليه وآله وسلمعق رسول ا عقيقة : عن احلسن بيده، وقالصلى ا بسم ا

اللهم عظمها بعظمه وحلمها بلحمه ودمها بدمه، وشعرها بشعره، : عن احلسن، وقال

.)١(»اء حملمد وآلهاللهم اجعلها وق

        
 

عــق عـــن احلــسن واحلـــسني كبـــشا   صـــلى ا عليــه وآلـــه وســـلم ن الــنيب  إ«

.)٢(»كبشا
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.)٥(إن الدم من فعل اجلاهلية
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.)٣(»كلوا وأطعموا وال تكسروا منها عظاما«

 

أذنهتحنيك الغالم وختانه وثقب : اِّـسألة الرابعة

 


 


 
باحلسن صلى ا عليه وآله وسلم حنكوا أوالدكم بالتمر هكذا فعل النيب «

.)٤(»عليهما السالمواحلسني
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.)٢(»حينك املولود مباء الفرات، ويقام يف أذنه«

 
فـإن مل يكـن   عليه الـسالم  حنكوا أوالدكم مباء الفرات وبرتبة قرب احلسني  «

.)٣(»فبماء السماء

 



 

 





 
 
 
 
>`   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W< 



6١٩٣7............................................................سيم اليوم السابع للمولود مرا: املبحث السادس

بالتهنئة على عليه السالمبط جربائيل هعليهما السالمإنه ملا ولد احلسن بن علي «

يف اليوم السابع وأمره أن يسميه ويكنيه وحيلق صلى ا عليه وآله وسلمالنيب 

عليه السالمثقب أذنه، وكذلك كان حني ولد احلسني يرأسه ويعق عنه و

أتاه يف اليوم السابع فأمره مبثل ذلك، وكان الثقب يف األذن اليمنى يف شـحمة       

.)١(»اليسرىيف ف نليسرى يف أعلى األذن، فالقرط باليمنى والشاألذن ويف ا

      
 

.)٢(»يا فاطمة أثقيب أذني احلسن واحلسني خالفا لليهود«

لـيس لفاطمـة   هـي حقيقة تظهرها والدة اإلمـام الحـسن   : اِّـسألة الخامسة 

!نفاس؟ليهما السالم ع
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6١٩٥7............................................................سيم اليوم السابع للمولود مرا: املبحث السادس


        


 

.)١(»بياءمل حتض، فإنه مكروه يف بنات األن: البتول اليت مل تر محرة، أي«
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.)٣(»نثال يطمإن فاطمة صديقة شهيدة وإن بنات األنبياء«





 

 
 
 



6١٩٧7............................................................سيم اليوم السابع للمولود مرا: املبحث السادس

.)١(»نسيةإحورية يف صورة يا أمساء إن فاطمة خلقت«

 
.)٢(»ومل تطمثإهنا حوراء آدمية مل حتض«


 




 
.)٤(»أما علمت أن ابنيت طاهرة مطهرة ال يرى هلا دم يف طمث وال والدة«

 
 
 
 



6١٩٨7

 
 
 
 

السابعاملبحث 

عليها السالمثاني لفاطمة احلمل ال

لفاطمة عليها السالمأمور خاصة رافقت الحمل الثاني: اِّـسألة األوُّـ
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»؟»ما لك يا رسول ا

 
.»نيال آكل وال أشرب حتى خترب«
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.»إن جربئيل عليه السالم أتاني بالرتبة اليت يقتل عليها غالم مل حيمل به بعد«

 
.)١()»وهذه تربته«

 
صلى ا عليه باحلسني جاء جربائيل إىل رسول ا السالم اعليهملا محلت فاطمة «

من بعـدك، فلمـا محلـت    إن فاطمة ستلد غالما تقتله أمتك     : فقال آله وسلم و

.»كرهت محله، وحني وضعته كرهت وضعهفاطمة احلسني عليه السالم 

 
مل تُر يف الدنيا أم تلد غالما تكرهه ولكنها كرهته ملا علمت أنه سيقتل، قال «

:وفيه نزلت هذه اآلية

P !$   #   "%(   '   &*    )+  -   ,
 /  .O 


 

.»ال حاجة يل فيه«

 
» وجلإن ا قد وعدني فيه عدةعز«.
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.»ما وعدك؟«

 
.»عدني أن جيعل اإلمامة من بعده يف ولدهو«

 
.)١(»قبلت«




 
.)٢(»شاء ا أن يراني قتيال«


 

 
PÕ      Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÖO 

 
 
Pß  Þ   Ý  ÜO 
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P;  :  9O 





 

عليه السالموالدته: اِّـسألة الثانية
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خذيه يا فاطمة فإنه إمام ابن إمام، أبو األئمة التسعة من صلبه أئمة أبرار والتاسع «

.)٣(»قائمهم
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R 

 
عليها السالم وال من أنثى، كان يؤتى به النيب صلى يرضع احلسني من فاطمة ومل«

يومني والـثالث، فنبـت   يف فيه فيمص منها ما يكفيه لإهبامهفيضع ا عليه وآله وسلم  

.)١(»ودمهصلى ا عليه وآله وسلممن حلم رسول ا عليه السالمحلم احلسني 


 

إنك ستلدين غالما قد هنأني جربائيل فال ترضعيه حتى أجيء إليك ولو أقمت «

.»هراش

 
.»أفعل ذلك«


 

.»ماذا صنعت؟«

 
.»ما أرضعته«
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.»يها حسنيإحسني، يهاإ«

 
.»أبى ا إال ما يريد هي فيك ويف ولدك«

 
 

كان رسول ا صلى ا عليه وآله وسـلم يـأتي مراضـع فاطمـة عليهـا الـسالم        «

.)٢(»رضعيهمفيتفل يف أفواههم ثم يقول لفاطمة ال ت

           



 
P$   #   "   !%*    )(   '   &+  -   ,

/  .O 
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.)١(»شباب أهل اجلنةيسيد«
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.)١()كتاب ا وعرتتي أهل بييت(

 

زيادة الصالة الواجبة سبع ركعات: ألف


 

ــه وســلم ل ا ملــا عــرج برســو « ــزل بالــصالة عــشر ركعــات،  صــلى ا عليــه وآل ن

 عليه وآله ركعتني، ركعتني، فلما ولد احلسن واحلسني زاد رسول ا صلى ا

سبع ركعات شكرا ، فأجاز ا له ذلك، وترك الفجر مل يزد فيهـا         وسلم

بالتقصري فلما أمره .ق وقتها وألنه حتضرها مالئكة الليل ومالئكة النهاريلض

يف السفر وضع عن أمته ست ركعات وترك املغرب مل ينقص منها شيء، وإمنا        

    عليـه وآلـه وسـلم    جيب السهو فيما زاد رسـول ا يف أصـل  ، فمـن شـك   صـلى ا

ــي   ــركعتني األولـ ــرض يف الـ ــالته الفـ ــتقبل صـ ــه إعادهتـــا،   )٢(ني اسـ ــب عليـ ، أي وجـ

باعية إذا مرأ الشك كالصبح واجلمعة واملغرب وصالة السفر، وكذلك يف الر


          

    





 




6٢٠٩7.......................................................احلمل الثاني لفاطمة عليها السالم: املبحث السابع

.)١(»قبل اكمال السجدتني من الثانية

سن نافلة المغـرب شـكرا هللا علـى سـالمة فاطمـة      صلى اهللا عليه وآله وسلم   إن النبي   : باء
عليها السالم

  



 

         


  


 

طمــة عليهــا الــسالم بمــا يجــري علــى    إخبــار النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم لفا   :جــيم
الحسين عليه السالم بعد والدته
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عليك وحكم ن ا سالبك وأهلك ا املتوازرين لعن ا قاتلك ولع  «

.»ا بيين وبني من أعان عليك

 
.!؟»أي شيء تقولهيا أب«

 
ــاه ذكــرت  « ــا بنت بعــدي وبعــدك مــن األذى والظلــم  همــا يــصيب) ذكرتــه(ي

والبغــي وهـو يومئــذ يف عــصبة كـأهنم جنــوم الـسماء يتــهادون إىل القتــل     ) الغـدر (و

.»ىل موضع رحاهلم وتربتهموكأني أنظر إىل معسكرهم وإ

 
.؟»هذا املوضع الذي تصف) وأي وأين(وأني ييا أب«

 
) عليهم(موضع يقال له كربالء وهي دار كرب وبالء علينا وعلى األمة، خيرج «

له ما يف السماوات واألرضيني ما شفعوا فيه ) شفع(شرار أميت وإن أحدهم لو يشفع 

.»وهم املخلدون يف النار
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.؟»فيقتلهيا أب«

 
نعم يا بنتاه ومـا قتـل قتلتـه أحـد كـان قبلـه وتبكيـه الـسماوات واألرضـون              «

علـى  ) مـا بقـي  (والنباتـات والبحـار واجلبـال ولـو يـؤذن هلـا         ) والوحش(واملالئكة  

) حلقنا(األرض متنفس ويأتيه قوم من حمبينا ليس يف األرض أعلم با وال أقوم حبقنا 

هر األرض أحد يلتفت إليه غريهم أولئـك مـصابيح يف ظلمـات       منهم وليس على ظ   

اجلـور وهـم الــشفعاء وهـم واردون حوضــي غـدا أعــرفهم إذا وردوا علـي بــسيماهم      

ال يطلبون غرينا وهم قوام األرض (يطلبونا و) يطلبون أئمتهم وهم(وكل أهل دين 

.»وهبم ينزل الغيث

 
.»نا إييا أب«

 
:يا بنتاه إن أهل اجلنان من الشهداء يف الدنيا«

>±    °  ¯   ®  ¬²¹   ¸  ¶  µ  ´  ³º
½  ¼  »< 

فما عند ا خري من الدنيا وما فيها قتلة أهون من ميتتـه مـن كتـب      ) احلق(

أمـا  عليه القتل خرج إىل مضجعه ومن مل يقتل فسوف ميوت يا فاطمة بنـت حممـد     

فتطاعني يف هذا اخللق عند احلساب أما ترضني أن ) بأمر(حتبني أن تأمرين غدا 
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) يأتيه(أبوك يأتونه ) أن يكون(يكون ابنك من محلة العرش أما ترضني 

يسألونه الشفاعة أما ترضني أن يكون بعلك يذود اخللـق يـوم العطـش مـن       

ن يكون بعلك قسيم احلوض فيسقي منه أولياءه ويذود عنه أعداءه أما ترضني أ

اء أما ترضني أن شالنار واجلنة ويأمر النار فتطيعه خيرج منها من يشاء ويرتك من ي

ىل املالئكــة علــى أرجــاء الــسماء ينظـرون إليــك وإىل مــا تــأمرين بــه   إتنظـري  

      فمـا تـرين ا وينظرون إىل بعلك وقد حضر اخلالئق وهو خياصـمهم عنـد ا

حجته على اخلالئق وأمـرت  ) فلجت(ا أفلحت بقاتل ولدك وقاتليك إذ  اًصانع

النار أن تطيعه أما ترضني أن تكـون املالئكـة تبكـي البنـك ويأسـف         

عليه كل شيء أما ترضني أن يكون من أتاه زائرا يف ضمان ا ويكون 

من الرمحة طرفة عني من أتاه مبنزلة من حج إىل بيت ا احلرام واعتمر ومل خيلُ

احلفظة تدعو له ما بقي ومل يزل يف حفظ ا وإن بقي مل تزل وإذا مات، مات شهيداً

»وأمنه حتى يفارق الدنيا

 
»يا أبة سلمت ورضيت وتوكلت على ا«.

 
.»وبعلك وأنت وابناك يف مكان تقر عيناك ويفرح قلبك) أنا(إني «

>I   H  G  F  E  D  C  B< 
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.»أنا وكافل اليتيم كهاتني«
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املبحث األول

)Childhood(الطفولة 

الطفولة َّـ القرآن الكريم: اِّـسألة األوُّـ
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Developnmtal
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الطفولة َّـ االصطالح واللغة: اِّـسألة الثانية
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الطفولة َّـ علم النفس: اِّـسألة الثالثة
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)Childhood Psychology(والطفولة َّـ علم نفس الطفل : اِّـسألة الرابعة
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ــرة    « ــد علـــى الفطـ ــل مولـــود يولـ ــى يكـــون  كـ ــه  حتـ ــواه يهودانـ ، وينـــصرانهوأبـ

.)٣(»وميجسانه
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لـهم  خما زال املرء بأهله حتى يدخلهم مجيعا اجلنـة، ومـا زال املـرء بأهلـه حتـى يد      «

.)١(»مجيعا النار
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النمو اللغوي أو كيفية اكتساب اللغة لدى الطفل
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كيف يكتسب الطفل اللغة؟: اِّـسألة األوُّـ



            





 

 




Chomsky

           
 

Len Berge 
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Psychoanalytic theory 





 





            
 

Conditioned Learning Theory 
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كتـساب اللغـة    طريقة َّـ ا   صلى اهللا عليه وآله وسلم    للنبي  : اِّـسألة الثانية 

لدى الطفل


 


 

»    عليه وآله وسلم إن رسول ا كان يف الـصالة وإىل جانبـه احلـسني،    صلى ا

  ر رسول اعليه وآله وسلمفكب فلم حيـر احلـسني التكـبري، ثـم كـرب      صلى ا

      فلم حير احلسني التكبري، ومل يزل رسول ا ،عليرسول ا ه وآله وسـلم صلى ا

 عليه وآله يكرب ويعاجل احلسني التكبري فلم حير حتى أكمل رسول ا صلى ا

.»التكبري يف السابعةعليه السالمسبع تكبريات، فأحار احلسني وسلم

 
.)٢(»فصارت سنة«
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.)١(»حسني مين وأنا من حسني«
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مرحلة املناغاة: الثالثبحث امل




 
      


    

 

؟)Babbling(ما هي اِّـناغاة : اِّـسألة األوُّـ

        


         
 



الطفولة يف بيت فاطمة عليها السالم: الفصل الثالث......................................................6٢٣٨7




 
Harlock      


           

 
Mccarthy






 




       
 

 
 
 



6٢٣٩7..........................................................................مرحلة املناغاة: املبحث الثالث

 


 






 

 


 
   
   

 
   


 

 
 
 



الطفولة يف بيت فاطمة عليها السالم: الفصل الثالث......................................................6٢٤٠7

            
       

 
            


 
    

    
 


         

 

عليه السالميناغي الحس عليه السالمجائيل : اِّـسألة الثانية
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املبحث الرابع

اللعب ودوره يف منو النواحي العقلية واملعرفية، واالجتماعية واحلسية واجلسمية
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النظريات التفسية للعب األطفال: اِّـسألة األوُّـ
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منهاج العة النبوية َّـ لعب األطفال: اِّـسألة الثانية

 








 



          

 
متسكتم هبمـا  إني تارك فيكم الثقلني كتاب ا وعرتتي أهل بييت ما إن       «

.)٢(»وا من بعديلّضلن ت
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،)١(»دع ابنك يلعب سبع سنني«
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قـي  ُلقـي والخُ ْلَخَّـ النمـو ال  عليـه الـسالم   منهاج اإلمـام علـي      : اِّـسألة الثالثة 

ن حسب اِّـرحلة العمريةلإلنسا
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يربى الصيب سبعاً، ويؤدب سبعاً، ويستخدم سبعاً، ومنتهى طوله يف ثالث وعشرين «

.)٢(»يف مخس وثالثني سنة وما كان بعد ذلك فبالتجاربوعقله 
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Stage of Moral realism 
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The Stage of Autonomous Motality 
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الغالم يلعب سبع سنني، ويـتعلم الكتـاب سـبع سـنني، ويـتعلم احلـالل احلـرام سـبع            «

.)١(»سنني


 

.»ويستخدم فيها سبعاً«





           

            



 

»٢(»من ختلف عن جيش أسامةلعن ا(،
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املبحث اخلامس

يف لعب الطفلعليهم السالماملنهاج العملي ألهل البيت 
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عليهمـا  لولديه صلى اهللا عليه وآله وسلممالعبة رسول اهللا :اِّـسألة األوُّـ 

داخل البيتالسالم

          





           



 

 



 

.»ةمزقة مزقة ترق عني بق«

 
 

.»افتح فاك«
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.)١(»بهاللهم من أحبه فإني أح«

  
     

 
.»أرق بأبيك عني بقة«


 

 
.»أرق بأبيك أنت عني البقة«

       
 

 
.)٢(»اللهم إني أحبهما فأحبهما، وأحب من حيبهما«

 



 


 

 



الطفولة يف بيت فاطمة عليها السالم: الفصل الثالث......................................................6٢٥٨7


 




 




          

 



 

       
 




 
 
 



6٢٥٩7................................املنهاج العملي ألهل البيت عليهم السالم يف لعب الطفل: املبحث اخلامس



 

األلعاب االجتماعية والذهنية والتفك: اِّـسألة الثانية

)Social , Intellectual Games and Thinking(


 

Playing is Learning
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ومعـه  عليهـا الـسالم  ذات ليلـة بيـت فاطمـة    صلى ا عليـه وآلـه وسـلم   دخل النيب   «

قومـا  صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم    مـا الـنيب   ، فقـال هل عليهما الـسالم احلسن واحلسني   

.واصطرعا
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يف بعض حاجاهتا، فسمعت النيب عليها السالمفقاما ليصطرعا وقد خرجت فاطمة 

!ايه يا حسن شد على احلسني فاصرعه: يقولصلى ا عليه وآله وسلم

!يا أبه وا عجبا أتشجع هذا على هذا، تشجع الكبري على الصغري؟: فقالت

يا حسن شد على احلسني فاصرعه، وهذا : يا بنية أما ترضني أن أقول أنا: فقال هلا

.)١(»يا حسني شد على احلسن فاصرعه: جربائيل يقول
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أهمية الوقـت َّـ اللعـب عنـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه             : لثالثةاِّـسألة ا 

وآله وسلم

         
        

 


           
 


 
حتـى  صلى ا عليه وآلـه وسـلم   إن احلسن واحلسني كانا يلعبان عند النيب        «
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أمكما فربقت برقة فما زالت تضيء هلما ىلإانصرفا : مضى عامة الليل ثم قال هلما

.ينظر إليهماصلى ا عليه وآله وسلم على فاطمة والنيب حتى دخال

.)١(»احلمد  الذي أكرمنا أهل البيت: صلى ا عليه وآله وسلمفقال النيب
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.»حتى مضى عامة الليلصلى ا عليه وآله وسلميلعبان عند النيب اكان«
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املبحث السادس

عبة احلسن واحلسني يف مالصلى ا عليه وآله وسلم منهاج النيب 

خارج البيتعليهما السالم 
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هج الجديد َّـ البية والتنشئة االجتماعيةفوائد اِّـن: اِّـسألة األوُّـ
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»يل ولكــن ابــين ارحتلــين فكرهــت أن أعجــل لــه حتــى يقــضي       إمل يــوح

.)١(»حاجته

 
» إيل ولكـن ابـين كـان علـى كتفـي فكرهـت أن أعجلـه حتـى         مل يوح

.)٢(»نزل

نعم الجمل جملكما
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.)١(»نعم اجلمل مجلكما ونعم العدالن أنتما«

 
.)٢(»حل، حل«

صـلى اهللا  فوائـد اِّــنهج الجديـد الـذي اتبعـه النبـي األكـرم          : اِّـسألة الثانية 

َّـ التنشئة االجتماعيةعليه وآله وسلم
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مجتمع اِّـدينةَّـتأث اِّـنهج النبوي َّـ التنشئة االجتماعية : اِّـسألة الثالثة
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ع بـك؛ مـن مل يـرحم صـغرينا     صـن إن كان قد نزع الرمحة مـن قلـب فمـا أ          «

.)١(»ويعزز كبرينا فليس منا
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أنــا مــن حــسني وحــسني مــين، أحــب ا مــن أحــب حــسينا، حــسني ســبط مــن   «

.)٢(»األسباط
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.»وأنا من حسني«


.»حسني مين«

 


               
 

 
            


 


.»حسني مين وأنا من حسني«
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.»حسني مين«

 
.»أنا من حسني«
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.»حسني سبط من األسباط«
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رعايتها ألبنائها:السابعاملبحث 

هما على أم الفضائل وهو العدلتربيت: اِّـسألة األوُّـ
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.)٢(»لقد أدبين ربي فأحسن تأدييب«
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.»عليه السالماسقنيه يا أبت، فأعطاه احلسن «

 
إنه استسقى قبله، وإني وإياك ومها وهذا : كأن احلسن أحبهما إليك؟ قال«

.)١(»اجلنةالراقد يف مكان واحد يف 

:البحث في الحديثنقاط
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.»كأن احلسن أحبهما إليك؟«

 
.»إنه استسقى قبله«

 
.»وهذا الراقد يف مكان واحد يف اجلنةوإني وإياك ومها«
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.»كأنه أحبهما إليك«


.»إنه استسقى قبله«




.»وإني وإياك ومها وهذا الراقد يف مكان واحد يف اجلنة«
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عليه السالمبزغب جناح جائيل عليهما السالم تعويذهما : اِّـسألة الثانية
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أعيذكما بكلمات ا التامات وأمسائه احلسنى كلها عامة من شر السامة «

.»إذا حسدواهلامة ومن شر كل عني المة ومن شر حاسد

 
.)٣(»عليهما السالمهكذا كان يعوذ إبراهيم إمساعيل وإسحاق «


 

أعيـذ نفـسي   : رض حتـى يقـول  كم النوم فال يضعن جنبه علـى األ دوإذا أراد أح  «

وديين وأهلي وولدي ومايل وخواتيم عملي وما رزقين ربي وخولين بعزة ا وعظمة 

ا، وسلطان ا، ورمحة ا، ورأفة ا، وغفران ا، وقوة ا، وقدرة ا، وجالل 

 وبرسول ا ،وجبمع ا ،وأركان ا ،وبصنع ا ،عليه وآلها وسلم صلى ا
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ة واهلامة، ومن شر اجلن واإلنس، ومن مبقدرة ا على ما يشاء ا من شر السا

شر ما يدب يف األرض وما خيرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، 

ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مـستقيم وهـو علـى        

 العلي العظيمكل شيء قدير وال حول وال قوة إال با« فإن رسول ا صلى ا

، وبذلك أمرنا عليهما السالمكان يعوذ هبا احلسن واحلسني عليه وآله وسلم 

 عليه وآله وسلمرسول ا ١(»صلى ا(.
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:مسائل البحث في الحديث
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.)١(»أملكي علينا الباب ال يدخل علينا أحد«
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عند صلى اهللا عليه وآله وسلم    برسول اهللا   استغاثة فاطمة   : اِّـسألة الثالثة 

 ا السالممعليهمرض ولدها الحس







 


         



       

 
صلى ا عليه فأتت النيب عليها السالم فاحتملته فاطمة عليه السالم اعتل احلسني «

لذي وهبه يا رسول ا أدع ا البنك أن يشفيه، إن ا هو ا: فقالتوآله وسلم 

.لك، وهو القادر على أن يشفيه

يا حممد إن ا تعاىل مل ينزل عليك سورة من : ، فقالعليه السالمفهبط جربائيل   

القرآن إال فيها فاء، وكلّ فاء من آفة ما خال احلمد، فإنه ليس فيها فاء فادع بقدح 

.»من ماء فاقرأ عليه احلمد أربعني مرة ثم صب عليه، فإن ا يشفيه
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.»إن شئت دعوت، وإن شئت صربت، فهو خري لك«


 

حممد نيب الرمحة، يا حممد، إني توجهت اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك«

٢(»بك إىل ربي يف حاجيت ليقضي يل، اللهم شفعه يف(.
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.)٤(»ما قرأت احلمد على وجع سبعني مرة إال سكن«
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.)١(»من كل داء إال السامقراءة احلمد شفاء«

 
ليقرأ يف جيبه احلمد سبع مرات فإن ذهبـت العلـة، وإال فليقرأهـا    فمن نالته علة    «

.)٢(»سبعني مرة، وأنا الضامن له العافية

 
ــان ذلــك         « ــا ك ــه الــروح م ــى ميــت ســبعني مــرة فــردت في ــرأت احلمــد عل لــو ق

.)٣(»بعجيب

 
.)٤(»من مل تربئه احلمد مل يربئه شيء«

عليهما السالملشفاء الحسن والحس عليها السالم نذرها : اِّـسألة الرابعة
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، ومها صبيان صغريان، فعادمها رسول ا عليهما السالممرض احلسن واحلسني «

.»ومعه رجالنصلى ا عليه وآله وسلم 

 
 

»  وجلأصوم ثالثة أيام شكرا وقال عليها السالم، وكذلك قالت فاطمة عز ،

وحنن نصوم ثالثة أيام وكذلك قالت جاريتهم فضة، فألبسهما ا     : الصبيان

.»فية، فأصبحوا صياما وليس عندهم طعاماع


 
.»زة صوف تغزهلا لك ابنة حممد بثالثة أصوع من شعري؟جهل لك أن تعطيين «
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.»إىل ابنيت فاطمةيا أبا احلسن، شد ما يسوءني ما أرى بكم، انطلق«


 

.»!وا غوثاه با، أنتم منذ ثالث فيما أرى«

 
.»ك يف أهل بيتكيا حممد، خذ ما هيأ ا ل«

 
.»وما آخذ يا جربائيل؟«
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.»!فيما أرى وأنا غافل عنكمأنتم منذ ثالث «
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.»تفجر إىل دور األنبياء واملؤمننيصلى ا عليه وآله وسلم وهي عني يف دار النيب «

 
>*  )< 

 
>+,-/  .< 

 
>1234< 

 
>5< 

 
 



6٣١٥7..........................................................................يتها ألبنائهارعا: املبحث السابع

 
>6< 

 
>7< 

 
> A   @         ?  >  =  <   ;  :  9B< 




 
 

>R  Q      P   O       N  M  L< 

 
>S< 

 
>X  W  V  U< 

 
>Y< 

 
>^  ]  \  [< 



الطفولة يف بيت فاطمة عليها السالم: الفصل الثالث......................................................6٣١٦7

 
>e  d  c  b  a  `< 


 

>b  a  `c< 


 

>®  ¬< 

 
>Õ  Ô  Ó< 

 


 

 



 


 



6٣١٧7..........................................................................يتها ألبنائهارعا: املبحث السابع





 


 







      
 


             

 


 



 



الطفولة يف بيت فاطمة عليها السالم: الفصل الثالث......................................................6٣١٨7





              

 






 
   

 


      


 
   




WWW.gulfson , WWW.balogh.com 



6٣١٩7..........................................................................يتها ألبنائهارعا: املبحث السابع

 






 


      

 






 





               
 



الطفولة يف بيت فاطمة عليها السالم: الفصل الثالث......................................................6٣٢٠7


           

 
        

          



 

 


         
      




        
 








6٣٢١7..........................................................................يتها ألبنائهارعا: املبحث السابع





 

           



 


 

من عاد مريضا ناداه مناد من السماء بامسه يا فالن طبت وطاب لك ممشاك «

.)١(»بثواب من اجلنة

 
من عيادة املـريض مـن   يا رب ما بلغ : كان فيما ناجى به موسى ربه أن قال  «

 ٢(»أوكل به ملكا يعوده يف قربه إىل حمشرهعز وجلاألجر؟ فقال ا(.
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زرع فضيلة الصبر في نفس الطفل عند مرضه: ألف
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.)١(»رأس طاعة ا الصرب والرضا«

 
.)٢(»رأس اإلميان الصرب«
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زرع فضيلة اإليثار في نفس الطفل عند مرضه: باء
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ــرب     « ــان ال ــاركم مسحــاؤكم وشــراركم خبالؤكــم، ومــن خــالص اإلمي خي

باإلخوان، والسعي يف حوائجهم، وأن البار باإلخوان ليحبه الرمحن، ويف ذلك 

مرضمة للشيطان وتزحزع عن النريان ودخول اجلنان، يا مجيل أخرب هبذا غرر  

.»أصحابك

 
.»هم البارون باإلخوان يف العسر واليسر«

 
يف عز وجـل يهون عليه ذلك وقد مدح ا  ما إن صاحب الكثري   أيا مجيل   «

.)١(»ذلك صاحب القليل

 
PÏ     Î      Í    Ì   Ë   Ê   ÉÐ  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

×  ÖO 


 
»آمرك بتقوى ا«.
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.»صم وتصدق«

 
.)١(»تصدق مبا رزقك ا ولو آثرك على نفسك«

        
 

.)٢(»جهد املقل«

 
P Ì  Ë  Ê  ÉÏ    Î     ÍO 

 

زرع فضيلة الجود في نفس الطفل عند مرضه: جيم
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اإليمان بالغيب لدى الطفل حال مرضهفضيلةزرع : هاء
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٢٣٣............................................................................الثانية والثالثة 
ليــه وآلــه وســلم فــي الكلمــة؟ ومــا   لمــاذا هــذا التكــرار مــن النبــي صــلى اهللا ع  : رابعــاً

٢٣٣.............أثره على الطفل؟ وكيف يراها المتخصصون في العلوم الحديثة؟         
٢٣٥.....) ٧(لماذا توقف تكرار الكلمة عند المرة السابعة؟ وشرافة العدد       :  خامساً 

٢٣٧................................................مرحلة املناغاة   : املبحث الثالث 
٢٣٧...........................................................؟)Babbling(ما هي اِّـناغاة : اِّـسألة األوُّـ

٢٣٩........................................................................لمناغاة  أنواع ا: أوالً
٢٣٩............................مناغاة الزهراء للحسن والحسين عليهم السالم        :  ثانيا

٢٤٠.......................جائيل عليه السالم يناغي الحس عليه السالم: اِّـسألة الثانية

اللعب ودوره يف منو النواحي العقلية واملعرفيـة، واالجتماعيـة واحلـسية    : املبحث الرابع 

٢٤٣......................................................................واجلسمية 
٢٤٤..............................................النظريات التفسية للعب األطفال: اِّـسألة األوُّـ

٢٤٤...............................................................نظرية الطاقة الزائدة   . ١
٢٤٥.....................................................................النظرية الغريزية   . ٢
٢٤٥.....................................................................نظرية التلخيص   . ٣
٢٤٥................................نظرية تجديد النشاط باللعب وحصول السرور         . ٤

٢٤٧...........................................منهاج العة النبوية َّـ لعب األطفال: ةاِّـسألة الثاني

المرحلـة العمريـة ومـا يناسـبها مــن احتياجـات تربويـة ومعرفيـة ونمـو فكــري         : أوالً
٢٤٧.....................................................................................وجسدي 

٢٤٨.........النبوية العترة منهج دور اللعب في بناء النواحي الشخصية في       :  ياثان
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منهـاج اإلمــام علـي عليـه الـسالم َّـ النمــو الَخْلقـي والُخُلقـي لإلنــسان       : اِّــسألة الثالثـة  

٢٥٠...................................................................................حسب اِّـرحلة العمرية

٢٥١....................)Stage of Moral realism( مرحلة الواقعية األخالقية   : أوال
٢٥٢..) The Stage of Autonomous Motality( مرحلة األخالقية المستقلة         :  ثانيا 

٢٥٥.....املنهاج العملي ألهل البيت عليهم السالم يف لعب الطفل     :  املبحث اخلامس
عليـه وآلـه وسـلم لولديـه عليهمـا الـسالم       مالعبة رسول اهللا صـلى اهللا : اِّـسألة األوُّـ 

٢٥٦....................................................................................................داخل البيت

٢٥٦..............................................................تدريبهما على المشي   : أوالً
٢٥٧............................فل المشي وأثره في النمو الحركي والعقلي للط   :  ثانيا

األلعــــــــــاب االجتماعيـــــــــــة والذهنيــــــــــة والـــــــــــتفك  : اِّـــــــــــسألة الثانيـــــــــــة 

)Social , Intellectual Games and Thinking(..............................................٢٥٩

٢٦١.....................................اصطراع الحسن والحسين عليهما السالم    : أوالً
المطابقة بين مستوى الطفـل النمـائي االجتمـاعي ومـستوى األلعـاب التـي          : ثانيا

٢٦٣........................................................................................يلعبها 

٢٦٤...أهمية الوقت َّـ اللعب عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: اِّـسألة الثالثة

٢٦٥...............................................................نقاط البحث في الحديث  
٢٦٥..........................ل الوقت المستخدم في اللعب ودوره في النمو    عام: أوال

٢٦٧..............الحكمة في ظهور الكرامة لهما عليهما السالم أثناء اللعب        :  ثانيا

ــسادس  ــث الـ منـــهاج الـــنيب صـــلى ا عليـــه وآلـــه وســـلم يف مالعبـــة احلـــسن       : املبحـ

٢٦٩...........................................واحلسني عليهما السالم خارج البيت  
٢٧٠.....................فوائد اِّـنهج الجديد َّـ البية والتنشئة االجتماعية: اِّـسألة األوُّـ

٢٧١..................................................................................نعم الجمل جملكما  

فوائد اِّـنهج الجديد الذي اتبعه النبي األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم      : اِّـسألة الثانية 
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٢٧٢..................................................................................َّـ التنشئة االجتماعية

حضور األب فـي تربيـة الطفـل وتطـوير مهاراتـه وتنميـة         ) مبحث سيكولوجي : (أوال
٢٧٢..................................................................قدراته من خالل اللعب  

٢٧٧..............................................................اختيار لعب األطفال   :  ثانيا

٢٧٨.........تأث اِّـنهج النبوي َّـ التنشئة االجتماعية َّـ مجتمع اِّـدينة: اِّـسألة الثالثة

٢٨٠........................................اللعب خارج المنزل   ) بحث سيكولوجي : (أوال
٢٨٣.................................حسين مني وأنا من حسين      )  بحث عقائدي :  (ثانيا

٢٨٨...............................................رعايتها ألبنائها: املبحث السابع 
٢٨٨..............................................تربيتهما على أم الفضائل وهو العدل: اِّـسألة األوُّـ

٢٩٠...........................................................................نقاط البحث في الحديث  

٢٩٠..................................................................العدل منذ الصغر  : أوالً
٢٩٠..........................................................العدالة أشرف الفضائل  :  ثانياً
٢٩٢...........إن العترة عليهم السالم هم جميعا في مكان واحد في الجنة        : ثالثاً

٢٩٦...........تعويذهما عليهما السالم بزغب جناح جائيل عليه السالم: اِّـسألة الثانية

٣٠٠........................................................................: مسائل البحث في الحديث 

٣٠٠......الحكمة في تخصيص قطيفة لجلوس جبرائيل عليه السالم عليها      : الًأو
٣٠٢.........................الحكمة في جمع زغب جناح جبرائيل عليه السالم       :  ثانيا

اسـتغاثة فاطمـة برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم عنـد مـرض                : الثةاِّـسألة الث 

٣٠٤..........................................................................ولدها الحس عليهما السالم

٣٠٥االلتجاء إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة          : أوالً
٣٠٦..................................مراتب التوحيد وأثرها في قضاء الحاجات        :  ثانياً
٣٠٦....................................................االستشفاء بكتاب اهللا تعالى       : ثالثاً
٣٠٩.....................................................أثر سورة الحمد في الشفاء    : رابعاً

٣١٠........نذرها عليها السالم لشفاء الحسن والحس عليهما السالم: اِّـسألة الرابعة

٣١١.......................................ي األثر عن كيفية وقوع الحادثة    ما ورد ف: أوال
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٣١٦....مشاركة األبوين في االهتمام بالمريض وأثرها في التربية األسرية          :  ثانيا
٣٢٠...........لجماعية ألفراد األسرة في التربية االجتماعية      أثر المشاركة ا  : ثالثاً
٣٢٢.....استثمار حالة مرض الطفل في زرع الفضائل األخالقية في نفسه       : رابعا

٣٢٣..........................................ة الصبر في نفس الطفل عند مرضه  زرع فضيل: ألف

٣٢٥...........................................زرع فضيلة اإليثار في نفس الطفل عند مرضه : باء

٣٢٨..........................................زرع فضيلة الجود في نفس الطفل عند مرضه : جيم

٣٢٩...........................................زرع فضيلة الوفاء في نفس الطفل عند مرضه : دال

٣٣٠.....................................زرع فضيلة اإليمان بالغيب لدى الطفل حال مرضه      : هاء
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