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املقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم

"ينبغي ي ييا علي ي يية اوطبي ي يياء إهرا عوا ي ي ي الني ي يياس ي ي ييا احلسي ي ي
ومبادئها.وإهرا املعرفة واإلميان".
اإلمام اوامنئا دام ظله

.وتوضي ي ييية واشعي ي يية عاشي ي ييوراء

السادا األفاضل احملاضرين يف اجملالس احلسينية دمتم موفق تتقدم منكم الوحدا الثقافية املركزيية
سييائلة امل ييو
يف حييزب ا أب ى يية ات الع يزاء صملب يياب العميييم أمامنييا ه عب ييد ا أب احلس ي
تعا هن جيعلنا من الطالب بثار ميع اليوا األعميم اإلميام احلبية ابين احلسين ع أببيل ا أب تعيا فر يه
الشري .
ومييع إ الليية شييهر حمييرم لعييام 6241ه وتالفي يال للوشييوت يف تك يرار ملييام الكلمييات وميين ه ييل
إجنيياا ال يربامق املقي أبيررا نق ي ا تونييييع مل ييام الكلمييات للمحاض يرين الك يرام ،وف ي ال تي ي وال ييرب مق
الزمين احملدأبد يف هذا الكتي .
وشييد أبتو نييا هييذا الكتي ي بكلمييات تو يهييية لامييام الراحييل اوميييين العميييم ولييوا هميير املسييلم
هن يتقبيل
اإلمام اوامنئا دام ظله سائل املو تعي ا هن يعبيل فيرص حياح العبير والزميان
هعمالنا وهعمالكم ىحسن شبول إنه يع جمي الدعاء.
توجيهات الويل
تو يهات اإلمام اوميين للمحاضرين واوطباء احلسيني
 -1إن عليية اوطبيياء هن يق يرهوا املراآييا حيية اليير اوطبيية وي حتبييروها بييل ليتحييدآوا كث يًال عيين
.
مبائ ههل البيت
 -2ليهييتم الطبيياء املنييابر ويسييعوا إ دفييع النيياس سييو القليياا اإلسييالمية وإعطييائهم التو يهييات
الالنيمة يف الشؤون السياسية واي تماعية.
 -3جي التذكً صملبائ واملمامل اليت يرتكبها الماملون يف كل عبر ومبر.
تو يهات اإلمام اوامنئا دام ظله للمحاضرين واوطباء احلسيني
٭هول شاء جي هن هتتموا به هو رسالة الثورا يف املبيبة ويف املدا ويف األالالشيات والوعظ.
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كيف جيب أن تقام مراسم العزاء؟

إنييه س يؤال مو أب يه إ مجيييع ميين يشييعر صملسييؤولية يف هييذ القلييية ،وصعتقيياد هن هييذ اجملييالس
جي هن تتميز بثالآة همور:
ومي ييودهتم يف القلي ييوب ألن ايرتبي يياط العي ييا فا ارتبي يياط شي يييِم
 -1تكي يريس حمبي يية ههي ييل البيي ييت
ووآي .
 -2اعطاء حورا واضحة عن هحل شلية عاشوراء وتبياهنا للناس من الناحية الثقافيية والعقائديية
والنفسية واي تماعية.
 -3تكريس املعرفة الدينية واإلميان الديين.وايعتماد علة يية شيريفة هو حيدير شيري حيحية
السند هو رواية اترحية ذات عربا.
 -4علية ه منييرب حيعدي وه حييدير ييدآتم ،بينيوا للنيياس يزييد هييذا العبيير و ير هييذا العبيير
ومستعمر هذا العبر.
السياسات العامة للخطاب العاشورائي

السادا األفاضل حماضر والطباء املنرب احلسيين دمتم موفق

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
لت ي
م ييع إ الل يية ش ييهر حم ييرم احل يرام تتب ييدأبد ا اذبي يية اواح يية لام ييام ه عب ييد هللا احلس ي
صلناس من كل حدب وحوب لتمأل اجملالس العاشورائية بشكل ي تعهد مناسبات هالرى.وهيذا ميا
يثقل املسؤولية يف ايستفادا واإلفادا يف هذا املوسم املبارك ي سيما من رواد املنرب احلسييين الشيري
حماضرين والطباء ،وهنا أت همهية دييد هوليوات اوطياب العاشيورائا ديا حيدم النياس يف تيو يههم
و ديييد تكليييفهم اإلالييا ،ي سيييما يف هييذ املرحليية احلساسيية ميين اتريييم األميية اليييت تشييهد هبمييات
ييائرا وشرسيية هتييددها دبييا ر كبييًا مقبليية ييا يتطل ي الطيياصل تعبييوال لألميية يهيؤهييا ملمارسيية الييدور

املنشود منها.
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ونطرا هنا بعض السياسات الذا اوطاب العاشورائا التعبو املطلوب:
 -1الت كيييد عليية همهييية ا اني املعنييو الييذ ققييه ايرتبيياط صل تعييا والتوكييل عليييه ،وهمهييية
شل املؤمنون وكثر هعداؤهم.
هذا ا ان يف استنزال املدد والنبر اإلالا ولو أب
 -2ربط الناس صلتكلي اإلالا علة شاعدا كونه املوِ ه ملوش الفرد واألمة.
 -3تو يييه النيياس سييو العمييل لاالييرا للييمان اسييتمرار احلييياا بسييعادا صشييية.وإبراني دور الشييهادا
يف قي ذلك.
 -4غرس روا التلحية يف هبناء األمة لكون معركة احلي ضيد البا يل ي بيد اليا مين تليحيات،
يف كربالء الدليل الواضة علة ذلك.
وتلحيات اإلمام احلس
 -5اإلرش يياد إ دور الويي يية يف تو ي ييه األم يية وترش يييدها.وان وح ييدا ال ييوا والقائ ييد ه ييا الل ييمان
لوحدا األمة ِ
وعزها.
 -6أتكيد ضرورا وحدا املسلم حفال واحدال همام هعدائهم.
 -7ديد واغيت العبر ويزيديييه املتمثلي الييوم يف الدر ية األو ىمريكيا وإسيرائيل والتطيرق
إ املمارسات اإلرهابية اليت ميارسها هؤيء الطواغيت ضد مسلما ومستلعفا العامل.
 -8بيان تكلي األمة يف نبرا اململوم .
 -9التشديد علة ضرورا الثبات يف معركة احل ضد البا ل ودورها يف قي النبر اإلالا.
ومعركتن ييا ض ييد البا ييل ،س يواء عل يية مس ييتوى
 -10إب يراني التش ييابه ب ي آ ييورا اإلم ييام احلس ي
هه ييداف و ارس ييات األع ييداء ،هو عل يية مس ييتوى مش يياركة الش يرائة املتنوع يية م يين اجملتم ييع لنب ييرا احل ي
(شبان ،شيوخ ،نساء ،ه فال ،بقات ا تماعية متفاوتة ).
 -11اإللفييات إ ضييرورا التكافييل اي تميياعا يف األميية دييا يي ِ
يؤمن القييوا الدااللييية للمبتمييع يف
معركته ضد البا ل.
وتبيييان مسييئوليتهم يف التمهيييد لمهييور
 -12تقوييية عالشيية النيياس ببيياح العبيير والزمييان
املبارك ،واستعدادهم يستمرار التلحية ب يديه.
واحلمد ل رب العامل
مجعية املعارف ايسالمية الثقافية
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الليلة األوىل
عنوان احملاضرة  :معرفة هللا
اهلدف
تعزيز معرفة ا أب وعكسها يف ميدان العمل.
تصدير املوضوع

شال تعا َ :سنُ ِري ِه ْم آيَاتِنَا فِي ْاْلفَا ِق َوفِي أَنفُ ِس ِه ْم َحتَّى يَتَبَيَّنَ لَ ُه ْم أَنَّهُ ْال َحق (.)1
حماور املوضوع
املعرفة علة نوع  :معرفة عقلية ومعرفة شلبية.

أ -معرفة ه
اَّلل العقلية:

٭ املعرفة العقلية ها اليت تعتمد علة ايستديل والربهان كإدراك العلة من الالل معلوالا.
شال تعا  :أَفَ ََل َين ُ
ْف
ظ ُرونَ ِإلَى ْ ِ
اْل ِب ِل َكي َ
____________________
 -1فبلت35:
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بَبَ ْ
ْف ُرفِ َعَ ْ
ُخ ِلقَ ْ
ف
ت * و َو ِإلَى ال َّ
ت * َو ِإ َلَى ْاْ َ ْر ِ
ف نُ ِ
َ ك َْيَ َ
ت * َو ِإ َلَى ْال ِج َبَا ِل ك َْيَ َ
س َماء َكي َ
ُس ِط َح ْت (.)1

٭ سئل هعرا عن دليله علة و ود ا أب فقال" :البعرا تدل علة البعيً ،وهآير األشيدام علية املسيً،
هفسماء ذات هبراص ،وهرض ذات فباص ،هي يدين علة اللطي اوبً"(.)2
٭ املعرفة العقلية شد ي تتحول إ مسلك عملا.
ش ييال تع ييا يف حديث ييه ع يين املش ييرك ال ييذين ع يياينوا معب يزات الن ي
َوا ْستَ ْيقَنَتْ َها أَنفُ ُس ُهم (.)3

َ :و َج َحَََاُوا بِ َهَََا

ب -معرفة ه
اَّلل القلبية:

٭ وها اليت تنعكس يف سلوك اإلنسان وعمله.
وها اليت شال عنها اإلمام اوميين
____________________
 -1الغاشية71:

" :اكت بقلم العقل علة لوا القل ي إله إي ا أب ".

 -2البحار331/66 ،
 -3النحل41:
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.
٭ لأبت املعرفة القلبية ىهبة حورها يف كلمات ههل البيت
" :كي ي يس ييتدل عليييك د ييا هييو يف و ييود مفتقيير إلي ييك،
٭ يف دعيياء عرف يية لامييام احلسي
هيكون لغًك من المهور ما ليس ليك حية يكيون هيو املمهير ليك ،مية غبيت حية تياص إ دلييل
يدل عليك".
٭ يف دع يياء ه مح ييزا الثم يياا لام ييام الس ييباد
إليك".

" :ب ييك عرفت ييك وهن ييت دللت ييين علي ييك ودع ييوتين

ج -مثرات معرفة ه
اَّلل:

عيين اإلمييام الب ييادق " :إن معرفيية ا أب ع يأبيز و ي أبيل هنس يية ميين ك ييل وحشيية وح يياح ميين ك ييل
وشفاء من كل سقم")1(.
وحدا ونور من كل ظلمة وشوا من كل ضع
____________________
 -1الكايف742/8 ،
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د -آاثر معرفة ه
اَّلل يف العارفني:

أتاليذ الغشيية مين الشيييته تعيا حية يمين حيياحبه هبيو اليدرداء هنييه
٭ هيا هيو هميً املييؤمن
".وا ا هص اليدرداء الغشييية اليييت أتالييذ
شيد مييات لكنييه يتعييرف احلقيقية ميين البييديقة الكييربى
من الشية ا أب .".
يقييدم نفسيه وههييل بيتيه وهحييحابه شيراب ونسيياء سيباا وهييو
٭ وهيا هييو وليد اإلمييام احلسي
يقول" :اللهم إن كان هذا يرضيك فبذ حة ترضة".
ه -معرفة ه
سر جذبة اجملاهدين حنو الشهادة.
اَّلل هي ُّ

مراجع مفيدة للموضوع:

 -1الكايف ،الشيم الكليين ،ص.8
 -2األربعون حديثال ،اإلمام اوميين

.
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الليلة الثانية
عنوان احملاضرة  :حب هللا
اهلدف
تعمي ح ا أب تعا يف نفوس املؤمن وتبيان عالشته صلعمل الباحل.
تصدير املوضوع

ور َّر ِحي ٌم (.)1
ّللاُ َ
غف ُ ٌ
ّللاُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم َو ه
ّللا فَاتَّبِعُونِي يُحْ بِ ْب ُك ُم ه
قُ ْل ِإن ُكنت ُ ْم ت ُ ِحبونَ ه َ

حماور املوضوع

اَّلل فطري ينبع من حب اإلنسان للكمال ،ه
أ -حب ه
واَّلل تعاىل منبع مجيع الكماالت:

٭ عين اإلمييام البييادق " :ي ميحييض ر يل اإلميييان ص أب حيية يكييون ا أب هحي إليييه ميين نفسييه
وهمه وولد وههله وماله ومن الناس كلهم")2(.
٭ يف دعاء اإلمام البادق

" :سيد ه

____________________
 -1ل عمران13:
 -2البحار42/76 ،
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من حبك ائع ي هشبع ،وه من حبِك ظمآن ي هروى".

() 1

ب -حب ه
اَّلل ينبع أيضاً من إنعامه الكبري:

عن الرسول األكرم

حب ه
اَّلل:
ج -من عالمات ّ
 - 1كثرة ذكر ه
اَّلل:

عن اإلمام علا

" :هحبوا ا أب ملا يغذوكم به من نعمة"(.)2

" :من هح شيئال الق بذكر "(.)3

 - 2العمل مبا يريده ه
اَّلل:

ّللا فَات َّ ِبعُونِي (.)4
 شال تعا  :قُ ْل ِإن ُكنت ُ ْم ت ُ ِحبونَ ه َسر هن يعلم هن ا أب به فليعمل بطاعة ا أب وليتبعنا".
عن اإلمام البادق
" :من أب

____________________
 -1البحار833/49 ،
 -2البحار41/71 ،
 -3غرر احلكم ،ص56
 -4ل عمران13:
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:
 عن اإلمام البادق"تعبا اإلله وهنت تمهر حبه هذا حمال يف الفعال بديع
ِ
مطيع".
لو كان حبك حادشال أل عته إن احمل ملن
 -3بغض أهل املعاصي:

عن اإلمام البادق

 " :لبت ح ا أب فو دته يف بغض ههل املعاحا"(.)1

 -4حب أحباء ه
اَّلل تعاىل وأولياءه فبهم حتققت الكماالت اإلنسانية:

٭ شدم ر ل من الراسيان ماشييال حية وحيل إ اإلميام البياشر
من حير ئت إي حبكم ههل البيت".
فق ييال ل ييه اإلم ييام " :وا أب ل ييو هحبأبن ييا حب ي هير حش يير ا أب معن ييا ،وه ييل ال ييدين إي احل ي  ،إن ا أب
ّللا فَات َّ ِبعُونِي يُحْ ِب ْب ُك ُم هّللاُ وهل الدين إي احل "(.)2
يقول :قُ ْل ِإن ُكنت ُ ْم ت ُ ِحبونَ ه َ
____________________
 -1مستدرك الوسائل371/12 ،
 -2البحار59/72 ،
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فقيال ليه" :هميا وا أب ميا ياء

٭ عن الرسول األكيرم
وهحبوا ههل بييت حلِ "(.)1

" :هحبيوا ا أب مليا يغيذوكم بيه مين نعمية ،وهحبيو حلي ا أب ع أبيز و أبيل،

د -من آاثر حب املؤمن هَّلل تعاىل( :اصطفاء ه
اَّلل له للنصر والشهادة):

٭ حي عبييز انالييرون عيين فييتة صب اليييرب االتييار الني الييذ املهميية همييً املييؤمن
" ُّ ا أب ورسوله و بُّه ا أب ورسوله".
يف كربالء" :مبارت عشاق".
٭ وح همً املؤمن هححاب احلس
مراجع مفيدة للموضوع:

 -1الكايف ،الشيم الكليين ،ص.2
 -2وسائل الشيعة ،احلر العاملا.
 -3ميزان احلكمة ،الشيم الريشهر .
 -4حبار األنوار ،العالمة اجمللسا ،ص.66
____________________
 -1البحار67/72 ،
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ببييفته:

الليلة الثالثة
عنوان احملاضرة  :دور املرأة يف ساحات اجلهاد
اهلدف
توعية اجملتمع للدور ا هاد للمرها وحثها علة القيام هبذا الدور العميم.
تصدير املوضوع

اس ِإنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِ همن َذك ٍَر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ
ارفُوا ِإ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم
َيا أَي َها النَّ ُ
شعُوبًا َوقَ َبا ِئ َل ِلتَ َع َ
ِعن َا َّ ِ
ير (.)1
ّللا أَتْقَا ُك ْم إِ َّن َّ
ع ِلي ٌم َخبِ ٌ
ّللاَ َ

حماور املوضوع
أ -جهاد املرأة يف بيت الزوجية:

وهييو بي هحييحابه وسييردت
٭ ياءت ه يياء (بنيت يزيييد األنبييارية) ذات ييوم إ الرسييول
له فلل الر ال علة النساء واأل ر الذ بلونه ،فيميا النسياء شواعيد يف البييوت ييتحملن تبعيات
الروص هنيوا هن و هادهم.فرد عليها
____________________
 -1احلبرات31:
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شائالل" :انبريف هيتها املرها
الرسول
واعلم ييا م يين اللف ييك م يين النس يياء هن حس يين تبع يل إح ييداكن لزو ه ييا ،و لبه ييا مرض يياته وهتباعه ييا
موافقته يعدل ذلك كله".
إ نيهً بن الق برسوله وشال ليه" :بعثيين إلييك لت تييه" ،وكيان نيهيً
٭ بعر اإلمام احلس
وهحييحابه (ميين بييين ف يزارا وقبيليية) فقييالوا" :كنييا مييع نيهييً بيين الق ي ملييا هشبلنييا ميين مكيية فكنييا نسييائر
حيية حلقنييا فكيان إذا هراد النييزول اعتزلنييا فنزلنيا حييية فلمييا كيان يف بعييض األام نييزل
احلسي
حية
يف مكان مل جند بدال هن ننانيله فيه فبينيا سين نتغيذى مين عيام لنيا إذ هشبيل رسيول احلسي

سلم مث شال ا نيهً بن القي هن هص عبيد ا أب احلسي بعثيين إلييك لت تييه فطيرا كيل إنسيان منيا ميا يف
يييد حيية ك لييا عليية رؤوسيينا الطييً فقالييت لييه نيو تييه وهييا "ديلييم بنييت عمييرو" سييبحان ا أب هيبعيير
مث ي أتتيه ،فلو هتيته فسمعت من كالمه فملة
إليك ابن رسول ا أب
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إليه نيهً بن الق فما لبر هن اء مستبشرال شد هشرق و هيه في مر بفسيطا ه وآقليه ومتاعيه فحيول
وشييال يمرهتييه هني ِ
يت ييال فييإ ي هح ي هن يبيييبك بسييب إي الييً وشييد عرفييت
إ احلس ي
ألفديه بنفسا وهشيه بروحا.
علة ححبة احلس
فقامييت إليييه وبكييت وودعتييه وشالييت :كييان ا أب عييو ل ومعينيال اليييار ا أب لييك هسي لك هن تييذكر يف
".
القيامة عند د احلس
ب -جهاد املرأة يف قول احلق أمام السلطان اجلائر:

٭ بعيير معاوييية إ اميرها تييدعة دارمييية احلبومييية وعنييدما حلييرت شي ال الييا "بعثييت إليييك هسي لك
عليية أم هحببييت علييال وهبغلييتين وواليتييه وعيياديتين ،".ف ابييت "إ هحي علييال عليية عدلييه يف الرعييية

وشسمته صلسوية وهبغلك علة شتالك من هو هو صألمر منك و لبك ما لييس ليك ،ووالييت علييال
حلم من الويء دشهد منك وح علا املساك
علة ما عقد له رسول ا أب
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وتعميمه ألهل الدين وعادتيك علة سفكك الدماء وشقك العبا"(.)1
يف موشفه ييا هم ييام حكوم يية الط يياغوت
٭ يق ييول اإلم ييام اومي ييين يف وح ي احل ييوراء نيين ي
يت
يزيييد" :امل يرها اليييت وشفييت توِ يه دون الييوف ،وشفييت را ي يزيييد وتشييعر ىنييه ليييس هنس يال وي ميي ُّ
لادمية ببلة ،ينبغا للمرها هن تتحلة دثل هذ الشباعة

".

ج -جهاد املرأة يف ساحة احلرب:

بيلت الغفيار علية
٭ رو هن عددال من نساء بين غفيار داللين ميع هميمية بنيت القييس بين ه ال أب
وكانت النا قة ص هن شالت:
رسول ا أب
"إ أب نريد هن خنرص معك يف حربيك هيذ فنيداو ا رحية ونعي املسيلم ميا اسيتطعنا" في ذن اليا
وشاركن يف معركة اليرب وكانت تقودهن بنت شيس.وكانت معلمة الن.
الن
٭ كانت هميمة بنت ه البلت الغفار من
____________________
 -1بالغات النساء ،ص510
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صإلضيافة إ إاليالء ا رحية ،دفين الشيهداء
احملدهت وكانت تتيو يف احليروب ميع الرسيول
والتوا د يف ميادين احلرب تتيو اإلعيالم وترغيي املقياتل عين ريي اوطابية والشيعر وهمثيال ذليك
(وكانت ر الناس علة ذلك) ،وكان الشعر نذاك له أتآً عند العرب.
د -دور املرأة يف تربية األبناء اجملاهدين:

٭ اونساء:

كانييت ميين هحفيياد امييرق القيييس ،كييان الييذ امليرها شييوا هدبية.وعنييدما ظهيير اإلسييالم ،ومل يييؤمن بييه
كثييً ميين الر ييال والنسيياء ،ميين هآيير بييع ا اهلييية ،هسييلمت هييذ امليرها بسييب النبييو الفكيير الييذ
كييان لديها.لقييد شامييت ب بييية هبنيياء يف اجملتمييع اإلسييالما ،وكانييت هييزهم وتشييبعهم وترسييلهم إ
ا بهيية ،ويف إح ييدى احلييروب يف ح ييدر اإلس ييالم اليييت وشع ييت بع ييد رحليية رس ييول ا أب
بوحية" :ا بين إنكم هسلمتم ائع
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هوح ييتهم

وهييا ري اتييارين ،وا أب الييذ ي إلييه إي هييو إنكييم لبنييو ر ييل واحييد كمييا إنكييم بنييو ام يرها واحييدا مييا
هيمني ييت حسي ييبكم وي غي ييًت نسي ييبكم.واعلموا هن الي ييدار انالي ييرا الي ييً مي يين الي ييدار الفانيي يية احي ييربوا
وحييابروا ورابطيوا واتقيوا ا أب لعلكييم تفلحييونت كييذلك هوحييتهم صلقييول عنييدما هرسييلتهم للببهيية ،فييإذا

رهيتم احلرب شد رت عن ساعتها ،و للت رال علة هوراشها ،فتيمموا و يسها و الدوا".
٭ هم وه :
"وال ييرص وه ي ب يين ناا.ف حس يين يف ا ييالد وصل ي يف ا ه يياد وك ييان مع ييه امرهت ييه ووالدت ييه فر ييع
إليهمييا وشييال :ا هم ييا هرضيييت هم ي ،فقال ييت األم :مييا رضيييت ح يية تقتييل ب ي يييد احلس ي
وشالييت امرهتييه ص أب عليييك ي تفبعييين بنفسييك فقالييت لييه همييه :ا بييين هعييزب عيين شوالييا وار ييع وشاتييل
ب ي يييد ابيين بنييت نبيييك تنييل شييفاعة ييد يييوم القياميية فر ييع فلييم يييزل يقاتييل حيية شطعييت يييدا
ف الذت امرهته عمودال ف شبلت سو وها
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ف شبي ييل كي ييا يردهي ييا إ النسي يياء
تقي ييول في ييداك ه وهمي ييا شاتي ييل دون الطيبي ي حي ييرم رسي ييول ا أب
يزيتم ميين ههييل
ف الييذت بطييرف آوبييه ،وشالييت ليين هعييود دون هن همييوت معييك" فقييال احلسي
بييت الًال ار عا إ النساء رمحك ا أب فانبرفت إليهن.
ه -مناذج معاصرة:

٭ ش ييال اإلم ييام اومي ييين

" :س يين نعت ييرب هنل ييتنا مدين يية للنس يياء ،ك ييان الر ييال ينزل ييون إ الش ييارت

اشتييداءل صلنسيياء وهيين حفيزن الر ييال.وكن يف ليعيية النهليية ،إن مثييل هييذ امل يرها أمكاهنييا هن تنتبيير
علة شوا شيطانية عتيدا".
مراجع مفيدة للموضوع:
 -1مكانة املرها ،اإلمام اوميين .
 -2تفسً امليزان ،العالمة الطبا بائا ،ص.4
 -3اللهوف يف شتلة الطفوف ،ابن اووس.
 -4مجال املرها و الالا ،ملا.
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الليلة الرابعة
عنوان احملاضرة  :حسن العاقبة
اهلدف
اجياد املناعة لدى املؤمن من اينقالب عن احل .
تصدير املوضوع

ربنا ي تز شلوبنا بعد إذ هديتنا.
حماور املوضوع
أ -الصراع مع الشيطان دائم حىت هناية احلياة الدنيا فهوو ال ييو س مون اإلنسوان حوىت تنوزع روحوه ولعلوه

لذلك مسي جهاد النفس ابجلهاد األكرب.

٭ عن اإلمام البادق " :ما من هحد لر املوت إي وأبكل به إبليس مين شييا ينه مين همير
صلكفر ويشككه يف دينه حة ررص نفسه".
٭ يف الدعاء (اللهم إ هعوذ بك من العديلة عند املوت).
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" :الدنيا كلها هل إي مواضع العلم ،والعلم كله حبة إي ميا عميل بيه،
٭ عن همً املؤمن
والعمل كلُّه راء إي ما كان البال ،وايالالص علة الطر حة ينمر العبد دا حتم له".
ب -من املنقلبني بعد اهلداية:

" :فياعتربوا دييا كييان مين فعييل إبليييس إذ هحيبط عملييه الطويييل و هييد
 -1عين همييً املييؤمن
ا هيييد ،وكييان شييد عبييد ا أب سييتة يف سيينة ،ي ييردرى هميين سييين الييدنيا هم ميين سييين انالييرا عيين كييرب
ساعة واحدا ،فمن ذا بعد إبليس يسلم علة ا أب سبحانه دثل معبيته".
 -2همحييد بيين هييالل كييان ميين البييلحاء ،حييق  45حبيية ،عش يرين منهييا عليية شدميييه وكييان ميين
العلم يياء الكب ييار يف الع يراق ،لكن ييه يف ال يير حيات ييه اس ييرف ح يية ح ييدر في ييه كت يياب م يين اإلم ييام احلس يين
العسكر

يقول فيه" :احذروا البويف

27

املتبنِع" ،شد علأبيل اإلميام العسيكر اسرافيه بقوليه" :ي شيكر ا أب شيدر  ،مل ييدت ربيه ىن ي يزيي شلبيه
من به عليه مستقرال".
بعد إذ هدا وهن جيعل ما أب
ج -كيف خيتم لنا خبري:

 -1الدعاء:
٭ (ربنا ي تز شلوبنا بعد إذ هديتنا).
٭ يف هدعييية ههييل البيييت
من العديلة عند املوت).
 -2ارشادات اإلمام البادق

(وهحسيين ا العاشبيية حيية ي تليير الييذنوب اللهييم إ هعييوذ بييك
:

إن هردت هن حتم ً عملك حة تقبض وهنت يف هحسن األعمال في:
 عمم أب حقه هن تبذل نعماء يف معاحيه. وهن ي تف حبلمه عنك. -وهكرم كل من و دته يذكر هو ينتحل مودتنا
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مث ليس عليك حادشال كان هو كاذصل ،إلا لك نيتك وعليه كذبه.

د -االنقالب االجيايب يف عاشوراء:

 -1احلر بن يزيد الراحا.
 -2نيهً بن الق .
مراجع مفيدة للموضوع:

 -1ميزان احلكمة ،الشيم الريشهر .
 -2تزكية النفس ،السيد كاظم احلائر .
 -3منانيل انالرا ،الشيم عباس القما.
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الليلة اخلامسة
عنوان احملاضرة  :الشهداء (األحياء املرزوقون)
اهلدف

نيرت ح ِ الشهادا لدى املؤمن .
تصدير املوضوع

س ِبي ِل ه ِ
ّللا أَ ْم َواتًا َب ْل أَحْ َياء ِعن َا َر ِبه ِه ْم ي ُْرزَ قُونَ * َف ِر ِحينَ ِب َمَا
س َب َّن ا َّلذِينَ قُ ِتلُواْ ِفي َ
َو َل تَحْ َ
ع َلَ ْي ِه ْم َو َل ُهَ ْم
ّللاُ ِمن فَ ْ
آتَا ُه ُم ه
ض ِل ِه َويَ ْستَ ْب ِش ُرونَ بِالَّذِينَ لَ ْم يَ ْل َحقُواْ بِ ِهم ِ همَ ْن خ َْل ِف ِهَ ْم هإل َخَ ْو ٌ
ف َ
يَحْ زَ نُونَ .

حماور املوضوع
أ -معىن احلياة:

٭ را القر ن الكرمي معىن للحيياا حتلي عين تليك احليياا املاديية املقتبيرا علية التحيرك ديا تطلبيه
اس (.)1
ورا يَ ْم ِشي ِب ِه فِي النَّ ِ
الشهوات ،شال تعا  :أَ َو َمن َكانَ َم ْيتًا فَأَحْ يَ ْينَاهُ َو َج َع ْلنَا لَهُ نُ ً
٭ وشال تعا  :يَا أَي َها الَّذِينَ آ َمنُواْ
____________________
 -1األنعام221:
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ا ْست َِجيبُواْ ِ ه ِ
لِل َو ِل َّلر ُسو ِل إِ َذا َا َعا ُكم ِل َما يُحْ يِي ُك ْم (.)1
وهذ احلياا احلقيقة تبقة فيمن يرقتل يف سبيل ا أب وبشكل الاص.
سبِي ِل ه ِ
ّللا أَ ْم َواتًا بَ ْل أَحْ يَاء .
سبَ َّن الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي َ
٭ َو َل تَحْ َ
ب -أحوال الشهداء األحياء بعد الشهادة:

 -1يررنيشون :فعل ملارت يفيد الدوام.

" :للشهيد سبع البال من ا أب :
 ما يرنيق :عن الرسول األكرمكل ذن .
األول :هول شطرا من دمه مغفور له ُّ
الثا  :يقيع رهسيه يف حبير نيو تييه مين احليور العي  ،ولسيحان الغبيار عين و هيه وتقيوين مرحبيال

بك ويقول هو مثل ذلك الما.
والثالثة :يركسة من كسوا ا نة.
والرابعة :تبتدر الزنة ا نة ِ
ية يبة هيهم هالذ معه.
بكل ر ٍ

____________________
 -1األنفال42:
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واوامسة :هن يرى منزله.
والسادسة :يقال لروحه :اسرا يف ا نة حير شئت.
والسابعة :هن ينمر يف و ه ا أب  ،وههنا لراحة لكل ن وشهيد".

 -2ايستبشار صلذين مل يلحقوا هبم من اللفهم:
٭ ه أتتيهم هالبار اليار املؤمن الباش بعدهم يف الدنيا.
٭ هذا يعين استمرار اإلالوا والتفكً ص ماعة ،فال ه نية يف الربنيخ.
 -3ي الوف وي حزن:
٭ حاف اإلنسان من حمذور يتوشعه فالنعم يف معروض الزوال ،و زن من حمذور وشع.
ّللا خير (َ .)1و َما ِعن َا ه ِ
ق
ويف برنيخ الشهادا ي الوف وي حزن في وما عنا َّ
ّللا بَا ٍ
٭ من مبادي عدم اووف هن ي فتنة يف
____________________
 -1ل عمران891:
 -2سوراالنحل69:
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( .) 2

" :م يين لق ييا الع ييدو فب ييرب ح يية يقت ييل هو يغل ي مل يف ي يف

ش ييرب الش ييهيد.عن الرس ييول األك ييرم
شرب "(.)1
 -4ايستبشار بنعمة من ا أب وفلل:

٭ إنه موشعهم يوم القيامة ويف نة عدن.
ج -أعرفت معىن قول رسول ه
اَّلل

:

"مييا ميين نفييس لييوت الييا عنييد ا أب الييً يسييرها هن تر ييع إ الييدنيا ولييو هن الييا الييدنيا ومييا فيهييا إي
الشهيد فإنه يتمىن هن ير ع فيقتل يف الدنيا ملا يرى من فلل الشهادا"(.)2
سر انتصار املقاومة.
د -حب الشهادة ُّ

مراجع مفيدة للموضوع:

 -1الفبول املائة ،ص.4

 -2ميزان احلكمة ،الشيم الريشهر  ،ص.5
____________________
 -1ميزان احلكمة391/5 ،
 -2ميزان احلكمة491 ،
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الليلة السادسة
عنوان احملاضرة  :التوبة إىل ه
اَّلل
اهلدف
حر الناس علة التوبة واحالا هنفسهم.
تصدير املوضوع

علَى ه ِ
ب فَأ ُ ْولَئِكَ َيت ُ ُ
ّللا ِل َّلذِينَ َي ْع َملُونَ الس َو َء ِب َج َهالَ ٍة ث ُ َّم َيتُوبُونَ ِمن قَ ِري ٍ
وب ه
ِإنَّ َما الت َّ ْو َبةُ َ
ّللاُ
ّللا عليما ً حكيما ()1
َِ
علَ ْي ِه ْم َو َكانَ ه ُ َ ِ
َ

حماور املوضوع
أ -أثر الذنوب على قلب اإلنسان:

" :ما من عبيد إي ويف شلبيه نكتية بيلياء ،فيإذا هذني ذنبيال اليرص يف النكتية
عن اإلمام الباشر
نكتيية سييوداء ،فييإن اتب ذه ي ذلييك الس يواد ،وإن لييادى يف الييذنوب نياد ذلييك الس يواد حيية يغطييا
يل َكَ ََّل َبَ ْل َرانَ
البيياض ،فيإذا غطيأبة البيياض مل ير يع حياحبه إ اليً هبيدال وهيو شيول ا أب ع أبيز و أب

َعلَى قُلُوبِ ِهم َّما كَانُوا يَ ْك ِسبُون "(.)2
ب -الشهود على املعصية:

ذكرت الرواات آالآة هنوات من الشهود همام ا أب علة معاحا اإلنسان.
ين َو َع ِن ال ِ هش َما ِل قَ ِعي ٌا .
ان َ
ع ِن ْال َي ِم ِ
 -1امللكانِ :إ ْذ َيتَلَقَّى ْال ُمتَلَ ِقه َي ِ
ع َل َى أَ ْف َ َوا ِه ِه ْم َوت ُ َك ِله ُم َن َا أَ ْي َاِي ِه ْم َوت َْش َ َه ُا أَ ْر ُجلُ ُه َ ْم ِب َم َا َك َانُوا
 -2ا يواراْ :ال َي َ ْو َم ن َْخ َتِ ُم َ

يَ ْك ِسبُونَ

() 3

____________________
 -1النساء71:
 -2الكايف372/2 ،
 -3يس56:
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 -3األرض :يَ ْو َمئِ ٍذ ت ُ َح ها ُ
ارهَا (.)1
ِث أَ ْخبَ َ
ج -املنقذ من الذنوب:

يو د آالآة احتمايت:
 -1الرمحة وها حمتملة للمذن .
 -2الشفاعة وها حمتملة للمذن .
علَى ه ِ
ّللا ِللَّذِينَ يَ ْع َملُونَ الس َو َء بِ َج َهالَ ٍة .
 -3التوبة وها ملمونة بقوله تعا ِ :إنَّ َما الت َّ ْوبَةُ َ
____________________
 -1الزلزلة.
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د -معىن التوبة:

ع يين اإلم ييام عل ييا
يعود".

"التوب يية ن ييدم صلقل ي واس ييتغفار صللس ييان ،وت ييرك ا يوارا ،واض ييمار هن ي

ه -ابب التوبة مفتوح:

" :مين اتب شبيل موتيه بسينة شبيل ا أب توبتيه ،مث شيال إن السينة لكثيًا،
عن الرسول األكرم
من اتب شبل موته بشهر شبل ا أب توبته ،مث شال:
إن الشييهر لكثييً ،ميين اتب شبييل موتييه قمعيية شبييل ا أب توبتييه ،مث شييال إن ا معيية لكثييً ،ميين اتب
شبل موته بيوم شبل ا أب توبته ،مث شال :إن اليوم لكثً ،من اتب شبل هن يعاين شبل ا أب توبته".
و -شروط التوبة:

 -1الندم علة ما فرط يف ن ا .
 -2العزم علة ترك الذن وهن ي يعود إليه.
 -3أتدية احلقوق.
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 -4هن يعمد إ كل فريلة فيؤد حقها.
 -5هن يذي اللحم الذ نبت علة احلرام.
 -6هن يذي سمه مل الطاعة كما هذاشه لذا املعبية.
ز -توبة احلر يف عاشوراء:

هن نتوب إ ا أب ونسً علة الطا .
فلنعاهد احلس
مرا ع مفيدا لال الت:
 -1الكايف ،الشيم الكليين ،ص.2
 -2األربعون حديثال ،اإلمام اوميين .
 -3تزكية النفس ،السيد احلائر .
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الليلة السابعة
عنوان احملاضرة  :املسجد بني ضيافة ه
اَّلل ودور الناس
اهلدف
تفعيل دور املسبد وحر الناس علة ال دد إليه.
تصدير املوضوع

ّللا َم ْن آ َمنَ بِ ه ِ
اج َا ه ِ
اْلخ ِر .
الِل َو ْاليَ ْو ِم ِ
س ِ
ِإنَّ َما يَ ْع ُم ُر َم َ
حماور املوضوع
أ -مكانة املسجد عند ه
اَّلل تعاىل:

" :يف التييوراا مكتييوب ،إن بيييو يف األرض املسييا د ،فطييو لعبييد
٭ عيين الرسييول األكييرم
تط أبهير يف بيتييه مث نيار يف بييييت ،هي إن عليية املييزور كراميية الزائيير ،هي بشيير املشياءين يف الملمييات إ

املسا د صلنور السا ع"(.)1
" :عليكم أتيان املسا د فإهنا بيوت ا أب يف األرض ،ومن هاتها
٭ عن اإلمام البادق

____________________
 -1من ي لر الفقيه932/1 ،
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ِ
متطهرال أبهر ا أب من ذنوبه ،وكت من نيوار "

() 1

ب -دور املسجد:

شي ييال اإلمي ييام اوميي ييين " :اسي ييعوا يف إعي ييادا املسي ييا د إ مي ييا كاني ييت عليي ييه يف حي ييدر اإلسي ييالم،
ولتنتبهوا إ هنه ليس يف اإلسالم عزلة هو اعتزال".
يتمثل دور املسبد يف عناوين منها:
 -1الدور الروحي:

فاملسي ييبد بيي ييت للبي ييالا والي ييدعاء وشي يراءا القي يير ن ،فعي يين اإلمي ييام البي ييادق
املسا د ،فإهنا بيوت ا أب يف األرض.ف كثروا فيها من البالا والدعاء".
" :إلا نببت املسا د للقر ن".
وعن الرسول األكرم
 -2الدور التعليمي:

فاملس ييبد بي ييت لل ييتعلم والتعل يييم ،وه ييذا م ييا دع ييا إلي ييه الن ي األعم ييم
املسبد
____________________
 -1وسائل الشيعة983/1 ،

40

" :علي يييكم إتيي ييان

بقول ييه" :م يين راا إ

ي يريد إي ليتعلم الًال هو ليعلمه ،فله ه ر حاص اتم احلبة".
بييل ورد هن الني
دالييل املسييبد فييإذا فيييه جملسييان ،جملييس يتفقهييون ،وجملييس يييدعون ا أب
ويسي لونه ،فقيال" :كيال اجمللسي إا اليً ،هميا هيؤيء فييدعون ا أب  ،وهميا هيؤيء فيتعلميون ،ويفقهييون
ا اهل ،هؤيء هفلل صلتعليم ،هرسلت ملا هرسلت" مث شعد معهم".
 -3الدور االجتماعي:

فاملسي ييبد بيي ييت األالي ييوا ،وبني يياء العالشي يية يف ا أب تعي ييا  ،فعي يين اإلمي ييام البي ييادق
حاح املسبد ىشل من هحد آالث (منها) هخ يستفيد يف ا أب ".
 -4الدور السياسي:

" :ي ير ي ييع

ير الييوعا السياسييا يف نفييوس املسييلم  ،وهييذا مييا هكييد
يبي ُّ
فميين املسييبد كييان رسييول ا أب
عليه اإلمام اوميين بقوله" :املسبد هو مركز التبمعات السياسية".
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 -5الدور اجلهادي:

مرك ي يزال للح ي ييروب وبيت ي يال لل ي ييدفات ع ي يين اإلس ي ييالم
فق ي ييد ك ي ييان املس ي ييبد يف نيم ي يين رس ي ييول ا أب
واملسييلم  ،لييذا شييال اإلمييام اوميييين " :املسييبد هحييد النييادق الييدفات عيين اإلسييالم واحمليراب حمييل
للحروب".
الذ األدوار العميمة للمسبد ،كانت وحية اإلميام اومييين لنيا" :ي هتبيروا املسيا د ،فيإن
ذلك هو تكليفكم" وذلك "إن حفظ املسا د من األمور اليت يعتمد عليها و ود اإلسالم اليوم".
ج -تكليفنا جتاه املسجد:
أ -بناء املسجد:

فعن اإلمام البادق

ب -عمران املسجد:

فعن اإلمام البادق

" :من بىن مسبدال بىن ا أب له بيتال يف ا نة"(.)1
" :آالآة يشكون إ

____________________
 -1الكايف863/3 ،
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عز و أبل :مسبد اليراب ي يبيلا فييه ههليه ،وعيامل بي
ا أب أب
غبار ي يقره فيه"(.)1

د -شهداء املقاومة اإلسالمية وجماهدوها خرجيوا مساجد ه
اَّلل.

مراجع مفيدة للموضوع:

 -1ميزان احلكمة ،الشيم الريشهر ،
 -2املسبد يف فكر اإلمام اوميين ،مركز اإلمام اوميين.
____________________
 -1الكايف316/2 ،
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هيال ،ومبيح معلي شيد وشيع علييه
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الليلة الثامنة
عنوان احملاضرة  :الشباب يف كربالء
اهلدف
 -1ميل الشبان والشاصت مسؤولية بناء ذاهتم واإلحالا يف األمة.
 -2نيرت القدوا الشبابية اجملاهدا يف هذهان الشباب.
حماور املوضوع
أ -الشبان يف كربالء:

 األعمار يف كربالء متنوعة إي هن الالفت احللور البارني للشبان مثل: 72عامال.
 علا بن احلس (األكرب) 52عامال.
 عبد ا أب بن علا ه ال 91عامال.
 عفر بن علا ه ال عثمان بن علا بن ه ال -الالفت ا الق الن األكرم

 12عامال.
علة اإلمام احلس
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لق سيد شباب ههل ا نة.

ب -الشباب عمدة التغيري يف املاضي واملستقبل:

يف بداية دعوته علة الشباب:
اعتمد الن
٭ شي ييكت شي يريب أل الي ي وشي ييالوا :ا هص الي ي إن ابي يين هاليي ييك حممي ييدال الي ييال شومي ييه ،وسي ييفأبه
هحالمهم ،وعاب التهم ،وسبأبها ،وهفسد الشباب من ر االم.
 :كيي رهيييت
ألحييد هحيحابه" :هتييت الببيرا :شييال :نعيم ،شيال
٭ عين اإلميام البيادق
مسارعة الناس يف هذا األمر ودالوالم فيه :فقال :وا أب إهنم لقليل ،وشد فعلوا وإن ذلك لقليل"(.)1
" :عليك صألحداث ،فإهنم هسرت إ كل الً".
فقال
" :إن هححاب القائم شباب ي كهول فيهم إي كالكحل يف الع ".
٭ عن اإلمام علا
____________________
 -1الكايف39/8 ،
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تعوض جيب االستفادة فيها:
ج -الشباب فرصة ال ه

 يف احلدير "شيئان ي يعرف حملأبهما إي من فقدمها :الشباب والعافية". عيين اإلمييام البييادق ." :فلي الييذ العبييد املييؤمن ميين نفسييه لنفسييه وميين دنيييا نالرتييه ،ميينالشبيبة شبل الكرب"(.)1
" :إلا شل احلدث كاألرض اوالية ،ما هلقا فيها شاء إي شبلته".
 عن اإلمام علاد -املطلوب يف مرحلة الشباب:
 -1التعلُّم:

٭ عن الرسول األكرم

" :من تعلأبم يف شبابه كان دنزلة الرسم يف احلبر"(.)2

" :لو هتيت بشاب من شباب الشيعة ي يتفقه يف الدين ألدبته"(.)3
٭ عن اإلمام الباشر
٭ عن اإلميام البيادق " :لسيت هحي هن هرى الشياب مينكم إي غيادال يف حيال  :إميا عامليال
هو
____________________
 -1الكايف07/2 ،
 -2البحار222/1 ،
 -3البحار.412/1 ،
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متعلميال ،فيإن مل يفعيل ف أبيرط ،فييإن ف أبيرط ضييأبع ،فيإن ضييأبع همث ،وإن همث سييكن النيار واليذ بعير حممييدال
صحل "(.)1
 -2العبادة:

" :إن ا أب تعي ييا يبي يياها صلشي يياب العابي ييد املالئكي يية يقي ييول :انمي يير إ
٭ عي يين الني ي األعمي ييم
عبد  ،ترك شهوته من ه لا".
" :سبعة يف ظل عير ا أب ع أبيز و أبيل ييوم ي ظيل إي ظليه :إميام عي ادل ،وشياب
٭ عن الن
عز و أبل.)2(".
نش يف عبادته ا أب أب
 -3التعلق ابلقرآن:

٭ عن اإلمام البادق " :مين شيره القير ن وهيو شياب االيتلط القير ن بلحميه ودميه ،و عليه ا أب
مع السفرا الكرام الربرا ،وكان القر ن حبيزال عنه يوم القيامة"(.)3
 -4حتصيل القوة البدنية القادرة على اجلهاد:

شييال اإلمييام اوييامنئا دام ظلييه وهييو يتحييدث عيين اشيية الشييباب" :جيي هن تبييرف هييذ الطاشيية

هويل

____________________
 -1البحار071/1 ،
 -2البحار773/66 ،
 -3الكايف306/2 ،
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يف بيل العلم ،وهنيال يف اجياد حفاء النفس وروحية التقوى ،وهلثال يف بيل القوا البدنية".
حتمل املسؤولية جتاه قضااي األمة:
ُّ -5

شال اإلمام اوامنئا دام ظله "حيذار مين هن يبتعيد الشيباب عين السياحة السياسيية ،وعين سياحة
التحرك السياسا ،وعن فهم وإدراك املؤامرات اليت يكها العدو".
" :يعِ هسامة بن نييد وهو ابن سبع عشرا سنة شائد علة ا يب اإلسالما".
٭ الن
٭ شباب عاشوراء ِ
يغًون و ه التاريم.
٭ شباب حزب ا أب ققون اينتبار الكبً.
٭ شال اإلمام اوميين " :إن شباب حزب ا أب يف لبنان حبة علة العلماء يف العامل".
مراجع مفيدة للموضوع:

 -1مقتل احلس  ،املقرم.
 -2ميزان احلكمة ،الشيم الريشهر .
 -3الشباب يف كالم القائد اوامنئا.

49

50

الليلة التاسعة
عنوان احملاضرة  :إقامة الصالة
اهلدف
احلر علة إشامة البالا بشرائطها املعنوية.
تصدير املوضوع

ب ََلةِ َو ِإيتَاء َّ
عن ِذ ْك ِر َّ ِ
الزكَاةِ (.)1
ّللا َو ِإقَ ِام ال َّ
ارة ٌ َو َل بَ ْي ٌع َ
ِر َجا ٌل َّل ت ُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
(هشهد هنك شد هشمت البالا).

حماور املوضوع
أ -مكانة الصالة:

٭ عن اإلمام البادق

:

 "ما من شاء بعد املعرفة يعدل هذ البالا".عز و أبل البالا وها الر وحاا األنبياء".
" -هح األعمال إ ا أب أب

____________________
 -1النور.73:
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ب -ثواب املصلي:

" :للمبلا آالث البال:
٭ عن اإلمام البادق
 -1إذا شام يف حالته يتناآر عليه الرب من هعنان السماء إ مفرق رهسه.
 -2و ُّ به املالئكة من ت شدميه إ هعنان السماء.
 -3وملك يناد  :هيها املبلِا لو تعلم من تنا ا ما انفتلت".
ج -معىن إقامة الصالة:

مع ييىن إشام يية الب ييالا ي يقتب يير عل يية أتدي يية جمم ييوت احلرك ييات م يين وش ييوف واذك ييار ورك ييوت وس ييبود
و لوس بل تعين إشامتها ما يتناس مع أتآًها اإلجيا علة عالشة اإلنسان ص أب واجملتمع.
وما يساعد علة قي إشامة البالا وصلتاا شبوالا عند ا أب تعا ىحسن الو و هو همران:
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 -1احملافمة علة وشتها.
 -2حلور القل فيها.
د -احملافظة على وقت الصالة:

ىن حبص هول وشتها الا ،ويو ن نفسه للعبادا فيه رافلال اينشغال ى عمل الر.
ب ََلتِ ِه ْم يُ َحافِ ُ
ظونَ .
شال تعا َ :والَّذِينَ ُه ْم َ
علَى َ

" :مييا ميين عبيد اهييتم دواشيييت البيالا ومواضييع الشييمس إي ضيمنت لييه الييروا عنييد
٭ وعنيه
املوت ،وانقطات االموم واألحزان ،والنباا من النار")1(.
" :إلييا يتبييفحهم يف كييل يييوم يفييس ميرات يف مواشيييت البييالا فييإن
٭ عيين الرسييول األكييرم
كان ن يواظ عليها عند مواشيتها لقأبنه الشهادا وسأبة عنه إبليس".
____________________
 -1البحار9/08 ،
 -2الكايف631/3 ،
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() 2

ه -حضور القلب يف الصالة:

٭ هكدت األحادير الشريفة هن شرط شبول البالا حلور شل املبلا.
عن اإلمام البادق " :إذا هحرمت يف البالا ف شبل إليهيا ألنيك إن هشبليت هشبيل ا أب إلييك،
وإن هعرضييت هعييرض ا أب عنييك ،فردييا ي يرفييع ميين البييالا إي آلثهييا هو ربعهييا هو سدسييها بقييدر مييا
هشبل املبلا إليها وإن ا أب ي يعطا الغافل شيئال"(.)1
٭ ما يساعد علة حلور القل يف البالا همور:
 -1هن يبادر شبل الدالول يف البالا ِ
حبل مشاغله اننية ك مل ميكن تسكينه.
 -2هن يركِز نمر هآناء البالا حير ندب الشارت إليه.
 -3هن يت مل يف معا ما يقول.
 -4هن ينو حفظ الياله فيها.
____________________
 -1البحار662/18 ،
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و -حب اإلمام احلسني وأصحابه للصالة واحملافظة على وقتها:

( :هشهد هنك شد هشمت البالا).
٭ يف نيارا اإلمام احلس
ألالييه العبياس يف ليلية العاشير" :ار يع إلييهم واسيتمهلهم هيذ العشيية
٭ شال اإلمام احلسي
إ غ ييد ،لعلن ييا نب ييلِا لربن ييا الليل يية ،ون ييدعو  ،ونس ييتغفر  ،فه ييو يعل ييم ه هحي ي أب الب ييالا ل ييه ،وت ييالوا
القر ن ،وكثرا الدعاء ،وايستغفار".
وشيال" :نفسيا
٭ نمر البائد يف السماء ،وهالذ يقلِ و هه فيها ،مث تو ه سيو احلسي
لنفسييك الفييداء ،هرى هييؤيء شييد اش ب يوا منييك ،وا أب ي تقتييل حيية هشتييل معييك ،وهح ي هن هلقيية ر
وشييد حييليت هييذ البييالا اليييت دان وشتهييا" ،ف ابييه اإلمييام " :ذكييرت البييالا علييك ا أب ميين
املبل الذاكرين ،وهشاموا البالا".
٭ سعيد بن عبد ا أب احلنفا شهيد البالا.
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مراجع مفيدة للموضوع:

 -1الكايف ،الشيم الكليين ،ا زء الثالر.
 -2انداب املعنوية للبالا ،اإلمام اوميين.
 -3ميزان احلكمة ،الشيم الريشهر .
 -4تزكية النفس ،السيد كاظم احلائر .
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الليلة العاشرة
عنوان احملاضرة  :االمام املهدي الثائر للحسني
اهلدف
 -1تعري الناس صإلمام احلبة عبل هللا تعا فر ه الشري .
 -2تعمي ارتبا هم به .
.
 -3حر الناس هن يتحلوا ببفات هححابه
حماور املوضوع
أ -التعريف ابإلمام املهدي عجل هللا تعاىل فرجه الشريف:

٭ اينطالق من رواية األنوار يف املعراص وها:
إا ر ي أبيل اللييه.فرفعت رهسييا فييإذا ه ىنيوار علييا،
عيين الني
" :ملييا هسيير هوحيية أب
وفا ميية ،واحلسيين ،واحلسي  ،وعلييا بيين احلسي  ،وحممييد بيين علييا ،و عفيير بيين حممييد ،وموسيية بيين
عفر ،وعلا بن موسة ،وحمميد بين عليا ،وعليا بين حمميد ،واحلسين بين عليا ،واحلبية بين احلسين
القائم يف وسطهم ك نه كوك در  ،شلت :ا رب
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ي ييل حي ييالا و ي ي ِيرم حرام ييا ،وبي ييه هني ييتقم مي يين

م يين هي ييؤيء :شي ييال :ه ييؤيء األئمي يية ،وهي ييذا القي ييائم ال ييذ
هعدائا"(.)1
املالحييظ هن التعري ي عيين اإلمييام املهييد عبييل هللا تعييا فر ييه الش يري كييان ميين الييالل دور

التشريعا وا هاد .
(م ي يين املفي ي ييد هآن ي يياء ع ي ييرض الفك ي ييرا التعري ي ي املبتب ي يير صإلم ي ييام امله ي ييد عب ي ييل هللا تع ي ييا فر ي ييه
الشري ).
ب -الث ر لإلمام احلسني عنوان حركة اإلمام املهدي عجل هللا تعاىل فرجه الشريف:
يف شوله تعا  :أُذِنَ ِل َّلَذِينَ ي َُقَاتَلُونَ ِبَأَنَّ ُه ْم ُ
ع َلَى
٭ عن اإلمام البادق
ّللا َ
ظ ِل ُمَوا َو ِإ َّن َّ َ
نَ ْ
ب ِر ِه ْم لَقَا ٌ
ِير "إن العامية يقوليون نزليت يف رسيول ا أب
.) 2 ( ".
إذا الرص يطل بدم احلس
ها للقائم
" :ملا كان من همر احلس
٭ عن اإلمام البادق
____________________
 -1البحار542/63 ،
 -2البحار422/42 ،
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مليا هالر تيه شيريب مين مكية ،وإليا
ضبت املالئكة إ ا أب
ما كان أب

صلبكاء وشالت :يرفعل هذا صحلس حفيِك وابين نبيِيك ،ف شيام ا أب اليم ظيل القيائم
هنتقم الذا"(.)1

وشيال :هبيذا

ج -الثو ر ال يقتصوور علووى موون شووارم يف قتوول اإلمووام يف التوواريا بوول يشوومل كوول املشوواركني هلووم موون أهوول

الباطل:

ايستفادا من توحي اإلمام

د -صفات اآلخذين ابلث ر:
 -1خملصون:

فعن اإلمام الرضا

بي (هر ا أب ) فالث ر ليس شببيال بل هو أب تعا .

." :ينتمر الرو ه املبلبون"(.)2

 -2عابدون:

ففا وحفهم ورد" :ر ال ي ينامون الليل ،الم دو كدو النحل.)3(".

____________________
 -1الكايف564/1 ،
 -2البحار03/15 ،
 -3البحار703/25 ،
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 -3اثبتون:

بقوله" :حافون يف ا أب لومة يئم".

فقد وحفهم همً املؤمن

 -5/4متولّون أولياءه ،متربئون من أعدائه:

فعن رسول ا أب
ويتربه من عدو "(.)1

 " :و ملن هدرك شائم ههل بييت

وهو ٍ
مقتد به شبل شيامه يتيو وليأبيه

 -6أقوايء:

" :مييا حييرص إي يف هوا شييوا" ويف وحييفهم شييال" :إن شلي ر ييل ميينهم
فعيين اإلمييام البييادق
هشييد ميين نيبيير احلديييد ،لييو مييروا ص بييال احلديييد لتدكييدكت ي يكفييون سيييوفهم حيية يرضيية ا أب عي أبيز

و أبل".

 -7جمهزون ابلعتاد:

فع يين اإلم ييام الب ييادق " :ليع ييدن هح ييدكم و ييروص الق ييائم ول ييو س ييهمال ،ف ييإن ا أب تع ييا إذا عل ييم
ذلك من نيته ر وت هن ينس يف عمر حة يدركه فيكون من هعوانه وهنبار "(.)2
____________________
 -1البحار921/25 ،
 -2البحار663/25 ،
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 -8غاضبون:

 " :ي يييب الغلي ي " فق ي ييال" :هولئ ي ييك ش ي ييوم هت ي ييون يف ال ي يير
فقي ييد ذك ي يير عن ي ييد هم ي ييً امل ي ييؤمن
الزمان.هما وا أب إ ألعرف همًهم وا ه.ذلك ر ل من ذرييت.)1(".
 -9مو هحدون:

عنه هيلال

 -10منظهمون:

" :يؤل ا أب ب شلوهبم".

فعن همً املؤمن

 -11مطيعون:

ويكمل اإلمام

 -12مبتلون:

يف وحفهم" :الز واحد ،واللباس واحد ،ك لا صؤهم هب واحد".
يف وحفهم بقوله" :يكفونه ما يريد منهم"(.)2

فعي يين اإلمي ييام البي ييادق

" :إن هحي ييحاب ي ييالوت ابتلي يوا صلنهي يير.وإن هحي ييحاب القي ييائم

يبتلون دثل ذلك".
____________________
 -1البحار742/25 ،
 -2البحار703/25 ،
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 -13فدائيون:

وعنه هيلال يف وحفه الم" :يقونه ىنفسهم يف احلروب".

 -14طالبون للشهادة:

عنه هيلال " :يدعون صلشهادا ويتمنون هن يقتلوا يف سبيل ا أب "(.)1
هؤيء هم األنبار.
ه  -هل حنن منهم؟

مراجع مفيدة للموضوع:

موسوعة اإلمام املهد  ،كورا .

____________________
 -1البحار703/25 ،
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