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املقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلم ددد هلل رب الع دداملو ،وال ددالال والس ددالم عل ددة رس د ل
دوع الرمح ددة حم ّمد دد وعل ددة د د بيت د ل الطيب ددو
ّ

الطا رين.
تعتددرب مه ّمدة العمد التبليأددف مددن شددرف اععمدداع الدده تقددع علددة عدداتا د العلددم واإل ددا و ددا
تتّحد يف جو ر ا وما يتها مع مهام اعنبياء والرس واعولياء.

ومدع بددا ش شدهر رم دا املبدار يسدتنفر اإلةدوال املبلّأدو عداء واجبدانم يف نشدر العلدم واحلد ّ
املهمة الرساليّة العالية.
علة العم ال احل داءً هلذه ّ
دالمف للتبليد ددغ وحرإد داً مند د علد ددة إمد دداا العمد د التبليأد د ّدف علد ددة مسد ددتو اةتيد ددار
وإ ّ املر د ددس اإلسد د ّ
املوضددوعاش وامل ددامو وتوحيددد الطدداب الثقددايف ال بددو يف ددذا الشددهر املبددار عمددد إىل وضددع ددذا
الكتدداب ز زاد املبلددغ يف شددهر هللاي والددذ يقددع ضددمن سلسددلة ززاد املبلّدغي بددو يددد اإلةدوال العلمدداء
اهلامة.
املبلّأو لإلستفادال من  ،تلبية لبعض احلاجاش ّ
وحرإاً علة تقوية اعجدواء الروحيّدة يف الكلمداش ر يندا ن د ّدر اتاضدراش بفقدرال مدن دعداء
راءتد يف ددذا الشددهر املبددار  ،ملددا يشد ّك لد مددن شددرا بعددض جدساء

محدسال الثمدداذ الددذ تسددتح
ذا الدعاء وفهم للمستمع.
ويف التددام نسد ع هللا تعدداىل يتقبّد عمالنددا و عمددالكم مجيعداً ،وعلددة مد
املتواضع بوع واستحسا اإلةوال املبلّأو شا رين تعاو م وا تمامهم.
مجعية املعارف االسالمية الثقافية
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يندداع ددذا ا هددد

احملاضرة األوىل:
الغفران غاية املسلم يف شهر رمضان
اهلدف:
تعريددا الندداّ ّ مأفدرال هللا ددف اهلدددف الددذ ينبأددف بلو د يف م وليدداذ شددهر رم ددا املبددار
وحثّهم علي .
تصدير املوضوع:

وعستد وجاللد  ،لدطن بدالبتين بدذنو البالبنّد بعفدو  ،ولدطن بدالبتين
"إهلف وسيد ومدوال ّ ،
حبّب ل ".
بلؤمف البالبنّ بكرم  ،ولطن دةلتين النار عةربّ
النّار ّ
املدخل
م اإلنسا املدذن ورجدا ه الدذ يطمدو للوإدوع إليد يف م وليداذ شدهر رم دا املبدار دو
وينور إدحيفت  ،وربدرب مدا فاتد مدن الد  ،وهبدا يددر املدرء بدوع عمالد مدن
املأفرال ،سو هبا نوب ّ ،
إيام و يام.
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حماور املوضوع:
املغفرة هدف الصائم يف شهر رمضان
م ّدر ّ املأفدرال دف اهلدددف اعيددة الدذ يسددعة املسددلم يف شدهر رم ددا لنيلد  ،و دد اعتددرب رسددوع
دقف مددن حددرم فدرا
هللا
ّ مدن ال يدددر د ذا اهلدددف يتكتد مددن اعشددقياء إ دداع" :إ ّ الشد ّ
هللا يف ذا الشهر العظيم"ز1ي.
و ددذا اهلدددف ورد يف دعدداء ودار شددهر رم ددا " :ف سد ل بوجه د الكددرة و لماتد التا ّم دة ،إ
تعد ّذبين عليد و تقايسددين بد

دا بقددف علد ّدف ند تأفددره ذ و تريددد
و يت ّرم ذا الشهر ّإال و د فرت ذ"ز2ي.
إ ا حرم اإلنسا املأفرال يف م ولياذ شهر رم ا املبدار ر دم العطداءاش العظيمدة والفيوضداش
الواسعة وم اعفة اعجر وفتو بواب ا نا و بوع اععماع وسدو لد ادّا ورد يف ةطبدة الرسدوع

فإنّ لن يناع املأفرال يف ه من اع م.
" :م ددن يأف ددر ل د يف ش ددهر رم ددا
دداع رس ددوع هللا
عرفة"ز3ي.
____________________
 -1ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1118
 -2م باا املته د ،الشيخ الطوسة ،ص .636
 -3ف ائ اعشهر الثالثة /الشيخ ال دوق ،ص.133
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يطلددع ف ددر ددذه الليلددة

يأف ددر لد د إىل اب د ّإال

يش ددهد

اإلستغفار

ّم دا ي ددا السددبي للوإ ددوع اىل ددذا اهلدددفكث فق ددد ورد ّ ث درال اإلسددتأفار س ددفينة الوإ ددوع إىل
" :إ ّ نفسدكم مر وندة معمدالكم فف ّكو دا
املأفرال يف ذا الشدهر ،فقدد ورد يف ةطبدة الرسدوع
ابستأفار م"ز1ي.
" :ا ثروا من اإلسدتأفار فدإ ّ هللا تعداىل يعلّلمكدم اإلسدتأفار ّإال و دو يريدد يأفدر
وعن
لكم"ز2ي.
بركات اإلستغفار

" :الع د ادن يهلد واملن داال

 -1اإلستأفار آلة الن اال :فقد ورد عن مد املدؤمنو علدف
مع  ،ي ما ف ك اع اإلستأفار"ز3ي.
 -2اإلسددتأفار يفددتو بدواب السددماء ويسددت ي هللا حلاجدداش اإلنسددا الدنيويّدة واعةرويّدة :دداع
تعداىل :ا ْستَ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّهُ َكانَ َ
ارا َوي ُْم ِد ْد ُك ْم بِأ َ ْم َوا ٍل َوبَ ِنِينَ
ارا ي ُْر ِس ِل ال َّ
علَ ْي ُكم ِمد َْر ً
غفَّ ً
س َماء َ
َويَجْ عَل لَّ ُك ْم َجنَّا ٍ
ارا﴾ز4ي.
ت َويَجْ عَل لَّ ُك ْم أَ ْن َه ً
____________________
 -1وسائ الشيعة ،احلر العاملف ،ج ،10ص314
 -2جامع حادي الشيعة ،السيد الربوجرد  ،ج ،15ص .494
 -3حبار اعنوار ،ج ،9ص.283
 -4نوا.12-10 ،
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واإلسددتأفار
-3اإلسدتأفار نددع نددسوع العددذاب :عددن اإلمددام البددا ر  ":ددا رسددوع هللا
لكم ح نو ح ينو من العذاب فم ة رب احل نو وبقدف اإلسدتأفار ،فد ثروا مند فإندّ احداال
عسوجد َّ :م ِا َك ِانَ لُ ِلي َُع ِ ُِبَ ُه ْم َوأَنِِتَ ِو ِي ِه ْم َو َم ِا َك ِانَ لُ ُم َع ِ ُِبَ ُه ْم َو ُ ِ ْم
للددذنوب ،دداع هللا ّ
يَ ْستَ ْغ ِف ُرونَ ﴾ز1ي"ز2ي .
" :إدفعوا بواب البال ابإلستأفار"ز3ي.
وعن رسوع هللا
:
 -4الع ددمة مددن الشدديطا  :عدددم تس دلّع الشدديطا علي د  ،فقددد ورد عددن رسددوع هللا
"ثالث د ددة مع د ددومو م د ددن إبل د ددي ،وجن د ددوده :ال د ددذا رو هلل ،والب د ددا و م د ددن ةش د ددية هللا ،واملس د ددتأفرو

ابعسحار"ز4ي.
____________________
 -1التوبة .9
 -2جامع حادي الشيعة ،السيد الربوجرد  ،ج ،14ص .336
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.871
 -4ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،3ص.2276
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احملاضرة الثانية:
اهلدف:

القنوط من الرمحة اإلهليّة

إ ّ الرمحددة اإلهليّدة م دددر اعمد عنددد اإلنسددا  ،وينبأددف التو ّسد لنيلهددا ،وعدددم رضددا اإلنسددا عددن
عمل معترباً نّ ين ي من دو ا.
تصدير املوضوع:

"فواسواات علة ما ح ة تاب من عملف الذ لوال ما رجو من رم وسعة رمحتد و يد
إ ّ عن القنوط لقنطت عندما تذ ر ا".
املدخل
حد ّدرم هللا القنددوط مددن رمحت د مل ددا يسددتبطن ل د مددن حم ددذورين ةط د ين ،ددا ةددوف اإلنأم دداّ يف
املع ية من جهة ،وعدم معرفة هللا حا معرفت من ٍ
جهة ةر .
ّ
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ع َلُِ أَنفُ ِسِ ِه ْم ََل
ِا َّالُِِينَ أَ ْسِ َروُوا َ
ولذل مر هللا عباده بعددم القندوط دائالًُ :قِ ْل َيِا ِع َبِاد َ
تَ ْقنَ ُ
طوا ِمن َّرحْ َم ِة َّ ِ
الر ِحيم تُ﴾ز1ي.
ور َّ
وب َج ِميعًا إِنَّهُ َُو ْالغَفُ ُ
ل يَ ْغ ِف ُر ال ُُّنُ َ
ل إِ َّن َّ َ

حماور املوضوع:

القنوط من الكبائر

عد ّد علمدداء اعةددالق القنددوط مددن رمحددة هللا مددن الددذنوب الكبد ال الدده تسددتوج العقدداب ،ولددذل
ال يفقد اعم من الرمحة اإلهليّة مهما تعاظمت نوب .
ينبأف علة اإلنسا

س ِمن َّر ْو ِح لِ إَِلَّ ْالقَ ْو ُم ْالكَاوِ ُرونَ ﴾.
اع تعاىل :إِنَّهُ َلَ يَ ْيأ َ ُ
﴾.ز3ي
و اع تعاىل :قَا َل َو َمن يَ ْقنَ ُ
ط ِمن َّرحْ َم ِة َربِ ِه إَِلَّ الضَّآلُّونَ
ط﴾.ز4ي
ُوس قَنُو ٌ
سهُ ال َّ
و اع تعاىلَ :وإِن َّم َّ
ش ُّر وَيَؤ ٌ
" :ما رب الكبائر ك اع :اعمن من مكدر هللا واإل ّ ز اليد ّي مدن
ي عم املؤمنو
ز 2ي

روا هللا ،والقنوط من رمحة هللا"ز5ي.
____________________
 -1السمر.53 ،
 -2يوسا.87 ،
 -3احل ر.56 ،
 -4ف ّلت.49 ،
 -5نس العماع ،خ .4325
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الظن ابهلل ،و و من إفاش املشر و واملندافقو ،داع
واعترب القنوط من الكبائر عن ّ نتي ة سوء ّ
ن السَّوء﴾.ز1ي
ت َّ
اَّلل َ
ظ َّ
الظانِينَ بِ َّ ِ
ت َو ْال ُم ْش ِركِينَ َو ْال ُم ْش ِركَا ِ
ِب ْال ُمنَاوِقِينَ َو ْال ُمنَاوِقَا ِ
ْ ِ
تعاىلَ :ويُعَُ َ
املقنّط يف النصوص

حد ّذرش الشدريعة مدن ثقافددة القندوط واليد ّ مددن رمحدة هللا ،مؤّ ددال ضددرورال فدتو ابب اعمد للندداّ،
ب د ال ربددوز إ فدداع ابب فتح د هللا ،فل دوال اعم د يف احليدداال ملددا سددعة حددد إىل ّ عم د و مشددرور،
و ل ،علة حافّة ربه ينتظر املوش.
" :الفقي ّ الفقي من يقنّلع الناّ من رمحة هللا ،و يؤيسدهم مدن روا
عن م املؤمنو
هللا و يؤمنهم مكر هللا"ز2ي.
 " :اع هللا تبار وتعاىل :بدن آدم........ال تقدنّع النداّ مدن رمحدة هللا
وعن رسوع هللا
و نت ترجو ا لنفس "ز3ي.
" :يبعد هللا املقنّلطددو يددوم القيامددة مألّبددة علددة وجددو هم لبددة السدواد علددة البيددا
وعند
فيقاع هلم :ؤالء املقنّلطو من رمحة هللا"ز4ي.

____________________
 -1الفتو .6
 -2ج البال ة ،احلكم.90 ،
 -3عيو ةبار الرضا ،ص.28
 -4مستدر سفينة البحار ،الشيخ علف النماز الشهرود  ،ج ،8ص.613
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عالج القنوط

" :ع بت ملن يقنع ومع اإلستأفار"ز1ي.
 -1اإلستأفار :عن اإلمام علف
ْث ِمن بَ ْع ِد َما قَنَ ُ
َُو الَُِّا يُن َِز ُل ْالغَي َ
طوا﴾ز2ي.
 -2حسن الظن :اع تعاىل:
" :الفاجر الراجف لرمحة هللا تعاىل رب منها إىل العابد املقنع"ز3ي.
وعن رسوع هللا
يعسز اإلنسا ثقت ابهلل ،فقد ورد يف احلددي عدن رسدوع هللا
 -3اليقو ابحلكمة اإلهليّة:
ّ
" :إعلد ددم ّ الد ددذ بيد ددده ةد دسائن السد ددمواش واعر د ددد لد د يف الد دددعاء وتك ّفد د لد د

ابإلجابة ،فال يقنّط إبطاء إجابت فإ ّ العطيّة علة در النيّة "ز4ي.

____________________

 -1ج البال ة ،الكلماش الق ار.87 ،
 -2الشور .28 ،
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،3ص.2632
البيت ،الشيخ اد الن فف ،ج ،9ص .365
 -4موسوعة حادي
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حملاضرة الثالثة:
املعصية واجلرأة على هللا
اهلدف
ح ّ النداّ علدة الدورر عدن اتدارم وضدرورال تربيدة النداّ علدة الدوف وعددم ا در ال علدة اإلندسالق
إىل مستنقع الذنوب.
تصدير املوضوع
" ان إاح الدوا ف العظمة ،ان الذ علة سيّده اج ا ،ان الذ ع يت جبدار السدماء ،ان
الذ عطيت علة معاإف ا لي الرشة".
املدخل
يرّ اإلسالم اإلنسا علة امتال إرادال وية متنع من الو ور يف احلدرام ،معتدرباً ّ اببدن الدذن
و النار ،و ّ مقاربت مقاربة النار.
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ظ ْل ًما إِنَّ َما يَأ ْ ُكلُونَ وِي بُ ُ
داع تعداىل :الَُِّينَ يَأ ْ ُكلُونَ أَ ْم َوا َل ْاليَتَا َمُ ُ
ِْلَ ْونَ
سيَ ْ
طونِ ِه ْم َنِ ً
ارا َو َ

يرا﴾ز1ي.
س ِع ً
َ
و اع تعاىلَ :وَلَ ت َْر َكنُواْ إِلَُ الَُِّينَ َ
ار﴾ز2ي.
ظلَ ُمواْ وَتَ َم َّ
س ُك ُم النَّ ُ
 إ ّ اجتن دداب ال ددذنوب ددف املرحل ددة اعوىل واعساس دديّة ال دده ينبأ ددف س ددلو ها يف مسد د ال الس ددلووالتق د ّدرب اىل هللا ،متام داً م ددن يري ددد زراع ددة ر فيب ددد والً بتنقي ددة اعر م ددن احلش ددائ واععش دداب
الطفيليّة ب زراعتها.
حماور املوضوع

ضوابط النظر إىل الذنوب
ش ّددش الن وص علة مجلة من ال وابع والقيود ال بويدّة احد ازاً مدن الو دور يف املع دية ،وسدعياً
لبلوغ اإلنسا شعوراإلحساّ ابلنار عند مقاربة املع ية ،ومنها:
 -1ع دددم النظ ددر إىل إ ددأر ال ددذن  :إ ّ است ددأار ال ددذن واإلس ددتنفاف ب د م ددن ةط ددر اعم ددور
تسه يف عو اإلنسدا الت در علدة هللا ،وت دأّر مدن ةطدورال املعاإدف فيد ا م عندد
اعةال يّة ع ّ ا ّ
اإلنسا جباع من الذنوب
____________________
 -1النساء .10
 -2ود .113
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و ددو ال يشددعر ،بد و ددو ينظددر لنفسد نظدرال رضددة ،رو عددن اإلمددام ال ددادق " :اتقدوا ات ّقدراش
لن حدد م ند واسدتأفر ،إ ّ هللا يقدوع زإ تد مثقداع حب ٍدة مدن
من الذنوب فا ّ هلا بالبا ،ال يقو ّ
ةردعيز3ي.
استنا ب إاحب "ز4ي.
 " :ش ّد الذنوب ما
وعن اإلمام علف
ّ
 -2اعتبدار الددذن جددر ال علددة املددوىل :و ددذه ا در ال متنددع مددن سافددة هللا يف لد اإلنسددا  ،فقددد
يف وإيّت ع ٍر" :وال تنظر إىل إأر الطيطة وانظر إىل من ع يت"ز5ي.
ورد عن النّب
 -3التنبّد عنددد اللدوال واإلنفدراد :فكثد اً مددا تنددع اإلنسددا عددن املع ددية حيدداءً مددن الأد  ،و مددا لددو
" :إتق دوا معاإ ددف هللا يف الل دواش ف ددإ ّ الش ددا د ددو

ددا منف ددرداً ف ددال يب دداذ ،فع ددن اإلم ددام عل ددف
احلا م"ز6ي.
و ما ورد يف دعاء محسال الثماذ" :فلو ابلع اليوم علة نّب

ما فعلت "ز7ي ،حيد يشد ّدد

الدددعاء علددة ضددرورال اعتبددار هللا شد ّد الندداظرين ،وضددرورال استشددعار الر ابددة اإلهليّدة فإ ّ دا ددوع بددو املددرء
علف من ورائهم والشا د ملا ةفف عنهم".
والو ور يف املع ية ،ففف الدعاء "و نت نت الر ي
ّ

____________________
 -3وسائ الشيعة زآع البيتي ،املؤلا :احلر العاملف ،ج ،15.ص.311.
 -4وسائ الشيعة زآع البيتي ،املؤلا :احلر العاملف ،ج ،15.ص.312.
 -5شا اللثام ،الفاض اهلند  ،ج ،2ص .532
 -6وسائ الشيعة زآع البيتي ،املؤلا :احلر العاملف ،ج ،15.ص.239.
 -7ال حيفة الس ادية زابطحفي ،اإلمام زين العابدين ،ص.217
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مؤجلد ددة" :ولد ددو ةفد ددت تع يد د العقوبد ددة عجتنبتد د "ز8ي،
 -4اعتبد ددار العقوبد ددة عاجلد ددة و د د ّ
يف د اإلنسددا العقوبددة فوريّدة ،و ّ هللا سيحاسددب فددور انتهائ د مددن املع ددية ،فددإ ّ ل د يسددا م
تربو ً يف اإلمتنار عن املع ية.

 -5ضرورال التوبة وعدم اإلإدرار علدة الدذن  :ع ّ اإلإدرار مدن شد ن ادوع إدأائر الدذنوب
يهو الذن يف نظر إاحب بد دد سند ،هبدا فيددعوه لد اىل املسيدد مدن ا در ال
اىل بائر ،ما نّ ّ
والتماد علة هللا تعاىل.
إر علي عامل "ز9ي.
 " :عظم الذنوب عند هللا ن
عن اإلمام علف
ّ
يف ايددة ةطبددة اسددتقباع شددهر رم ددا ندّ سددط عددن
ويف التدام نسددتذ ر ددوع رسددوع هللا
ف اععماع يف ذا الشهر فقاع" :الورر عن حمارم هللا"ز10ي.

____________________
 -8م باا املته د ،الشيخ الطوسف ،ص .584
 -9مستدر الوسائ  ،امل زا النور  ،ج ،11.ص.368.
 -10اعماذ ،الشيخ ال دوق ،ص .155
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احملاضرة الرابعة:
اهلدف:

حب الدنيا
ّ

التذ بعدم الر و اىل الدنيا وزةارفها والتعلّا هبا ،و ّ ل اا يبعد عن اآلةرال و عماهلا.
تصدير املوضوع:

"سيد ةرج ح ّ الدنيا من لّب وامجع بيين وبو امل طفة وآل ".
املدخل

ي د ّدور القددرآ الكددرة الدددنيا ن موعددة مددن اعو ددام الدده اسددبها اإلنسددا ددا مه ّمدة ،لكنّهددا يف
الوا ددع لددي ،هلددا ّ يمددة ،والتعلّدا هبددا يددؤد إىل النددار والعددذاب وةس درا اآلة درال مددا دداع تعدداىل:
ا ْعلَ ُموا أَنَّ َما ْال َحيَاة ُ
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غ ْي ٍ
ار
ال ُّد ْنيَا لَعِبٌ َولَ ْه ٌو َو ِزينَةٌ َوتَفَا ُخ ٌر بَ ْينَ ُك ْم َوتَكَاث ُ ٌر وِي ْاْل َ ْم َوا ِل َو ْاْل َ ْو ََل ِد َك َمثَ ِل َ
ث أَ ْع َج َ
ب ْال ُكفَّ َ
ْف ًَّرا ث ُ َّم يَ ُكونُ ُح َطا ًما َووِي ْاْل ِخ َرةِ َع َُابٌ َشدِي ٌد ﴾ز1ي.
نَبَاتُهُ ث ُ َّم يَ ِهي ُج وَت ََراهُ ُم ْ

حماور املوضوع:
ةطار ح ّ الدنيا يف الن وص:
 -1ح ّ الدنيا م در الطا  :ع ّ حم ّ الدنيا اف عن آةرت ٍ ،
انّ لقداء ربدّ  ،فقدد ورد عدن
عبد هللا " :ر ّ ّ ةطيطة ح ّ الدنيا"ز2ي.
ددوا
 -2ال ربتمدع حد ّ الددنيا مدع حد ّ اآلةدرال :عدن اإلمدام علدف " :إ ّ الددنيا واآلةدرال عد ّ

متفدداوات وسددبيال ستلفددا  ،فمددن حد ّ الدددنيا وتوّال ددا بأددض اآلةدرال وعادا ددا ،و د ا ننسلددة املشددرق
واملأرب ٍ
ضرات "ز3ي.
وماش بينهما لّما رب من واحد بعد عن اآلةر ،و ا بعد ّ
 -3تر االستعداد لآلةرال :و د ورد يف احلدي عن موالان الكاظم
____________________
 -1احلديد .20
 -2الكايف ،الشيخ الكليين ،ج ،2ص.315
 -3ج البال ة ،ج ،4ص.23
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" :مددن ح د ّ الدددنيا د ةددوف اآلة درال مددن لب د "ز1ي .ومعندداه تددر اإلعددداد ع واهلددا والعم د
للن اال منها ،فنوفها مق ّدمة لذل  ،فإ ا نسر الوف اذر ليفاج هبا.
 -4ح د ال دددنيا ي دديّع ال دددين :ع ددن اإلم ددام عل ددف  " :ال وإنّد ال ي دّدر م ت ددييع ش ددفء م ددن

دنيا م بعد حفظكم ائمدة ديدنكم ،ال وإندّ ال يدنفعكم بعدد ت دييع ديدنكم شدفء حدافظتم عليد مدن
مر دنيا م"ز2ي.
 " :ال وإ ددا ليسددت
 -5ح د ّ الدددنيا تعلّدا بددو م :عنّد تعلّدا ممددر فددا ٍ  ،عددن م د املددؤمنو
ببا ية لكم وال تبقو هلا ،....وسابقوا فيها اىل الدار اله دعيتم إليها وإن رفوا بقلوبكم عنها"ز3ي.
حب الدنيا
آاثر ّ

ونقت ر نا علة ر حديثو يبيّنا اآلاثر اله ي ها ح ّ الدنيا علة النف ،اإلنسانيّة:
اعوع :مفسدال العق  :ما رو عن اإلمام علدف " :حد ّ الددنيا يفسدد العقد  ،ويه ّدم القلد

عن يار احلكمة ويوج

ليم العقاب"ز4ي.

____________________
 -1حبار اعنوار ،ج ،78ص.315
 -2ج البال ة ،ج ،2ص.78
 -3ج البال ة ،ج ،2ص.78
 -4رر احلكم.4878 ،
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والث د ددا :لمع الر ائ :م د ددا رو ع د ددن اإلم د ددام ال د ددادق ":فم د ددن حبّه د ددا ورثت د د الك د ددرب ،وم د ددن
استحسنها ورثت احلرص ،ومدن بلبهدا ورثتد الطمدع ،ومدن مددحها ورثتد الدر ء ،ومدن راد دا م ّكنتد
من الع  ،ومن ابم إليها ر بت الأفلة"ز1ي.
كيف ينبغي النظر إىل الدنيا:

" :الدنيا دار ادّر ال دار مق ّدر ،فندذوا مدن دار

 دار تسود ومسرعة لآلةرال :عن اإلمام علفملستقر م"ز2ي.
ار م
ّ
ّ

" :نعم العو علة اآلةرال الدنيا"ز3ي.
وعن اإلمام البا ر
ويف رو ٍ
اية عن يعفور " :لت ع عبد هللا  :إ ّان لنح ّ الدنيا ،فقداع ذ :ت دنع هبدا مدا ا
دج ،و نفددا علددة عيدداذ ،و نيد ةدوا و ت د ّدق ،دداع ذ :لددي ،ددذا مددن
دسوج منهددا و حد ّ
ك فقلددت :تد ّ
الدنيا ،ذا من اآلةرال"ز4ي.

 سلو ة لأ ا :عدن اإلمدام علدفمعرباً يعرب منها اإلنسا إىل آةرت .

" :الددنيا ةلقدت لأ دا و لدا لنفسدها"

____________________
 -8م باا الشريعة ،ص ،197ابب .32
 -9عيو احلكم واملواعظ ،ص.177
 -10الكايف ،ج ،5ص.72
 -11ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.896
 -12ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص891
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ز 5ي

ةلفدت

احملاضرة اخلامسة:
حياة القلوب
اهلدف
اسددتعرا
ثناء العبادال.

د ّدم اعمددور الدده يددف القلد وتبعد علددة الطم نينددة و علد حاضدراً ةاشددعاً ال سدديّما

تصدير املوضوع
عين".
" موال بذ ر عاش لّب ونناجات ّبردش الوف ّ
املدخل

القل د د الس د ددليم ال د ددذ اي د ددف ابلطاع د ددة والتق د ددرب د ددو منته د ددة آم د دداع العاب د ددد ،و د دددف العب د دداداش

والقرابش ،وحمور الن اال والفوز يف اآلةرال ،ما ّ د هللا تبار وتعاىل يَ ْو َم ََل يَنفَ ُع َما ٌل َو ََل بَنُونَ
ب َس ِل ٍيم﴾ز1ي.
ل بِقَ ْل ٍ
ِإ ََّل َم ْن أَتَُ َّ َ
____________________
 -1الشعراء .89
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د د الد دددنيا يعظمد ددو مد ددوش جسد دداد م و د ددم ز املتقد ددوي شد د ّد

ورد يف ةطبد ددة املتّقد ددو" :يد ددرو
إعظاماً ملوش لوب حيائهم"ز1ي.
إ ّ مثد القلددوب احليّدة والقلددوب امليّتددة مثد اعر ال ددبة واعر ا دددابء ،إ ا إدداهبما وابد ّ
وتدب فيها احلياال بينما تبقة الثانية علة حاهلا.
من املطر فاعوىل تعطف السرر ّ
حماور املوضوع

ما حييي القلب
تنور ل اإلنسا ملا يسدا م لد يف القدرب مدن
ا ّ
تمت الن وص ا تماماً ابلأاً ابععماع اله ّ
هللا تعاىل ومنها:
" :إ ّ القل ددوب لت ددد م ددا ي ددد
 -1دراءال الق ددرآ و ث درال ددر امل ددوش :ع ددن رس ددوع هللا
راءال القرآ و ثرال ر املوش"ز2ي.
احلديد ،ي  :فما جال ا ،اع
 -2اإلتعاظ ابلعرب واملواعظ :عن م املؤمنو
____________________
 -1ج البال ة ،ج ،2ص.225
 -2ش رال بوىب ،الشيخ احلائر  ،ص.442
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1174
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 " :حف لب ابملوعظة و مت ابلس ادال"ز3ي.

 -3ال لدذ ر :دداع تعداىل:
وب﴾ز1ي.
ْالقُلُ ُ
وم ددن وإ ددية اإلم ددام عل ددف

لت ْ
الَُِِّينَ آ َمنُِوا َو ت ْ
ل أََلَ ِبِ ُِ ْ ِر َّ ِ
َط َمِ ِ ُّن قُلُِوبُ ُه ْم ِبِ ُِ ْ ِر َّ ِ
َط َمِ ِ ُّن

 " :وإ ددي بتق ددو  -ب ددين  -ول ددسوم م ددره

إلبن د احلس ددن

وعمارال لب ابلذ ر"ز2ي.
 -4التف ّكر :فقد ورد عن عبد هللا " :التف ّكر حياال ل الب "ز3ي.
-5لالسد ددة العلمد دداء :د دداع لقمد ددا البند د  :بد ددين ،جد ددال ،العلمد دداء ،وزامحهد ددم بر بتيد د  ،فد ددإ ّ هللا
عسوج ّ ايف القلوب بنور احلكمة ما ايف اعر امليتة بواب املطرز4ي .
ّ
-6إبعام املسكو وا رام اليتديم" :إ ّ رجدالً شدكا اىل الندّب
يلو لب ف بعم املسكو و مسو ر ّ اليتيم"ز5ي.
يقسي القلب
ما ّ

و ما نبّهت الن وص علة ما ايف القل

____________________
 -1الرعد 28

سداوال لبد فقداع :إ ا ردش

يقسف
ذل نبّهت علة ما ّ

البيت ،الشيخ الن فف ،ج ،1ص327

 -2موسوعة حادي
 -3الكايف ،ج ،1ص.28
 -4ج السعادال ،الشيخ اتمود  ،ج ،7ص.251
 -5ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،3ص.2615
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القل و يت  ،فال يقدر إاحب بعد ل علة شفء ،ومن ل :
ضِِ ِهم ِم َ
يثِِاقَ ُه ْم لَ َّ
عنِِا ُ ْم َو َجعَ ْل َنِِا قُ ُلِِوبَ ُه ْم
 -1نقددض العهددد وامليثدداق :دداع تعدداىل :وَبِ َمِِا نَ ْق ِ
قَا ِسيَةً﴾ز1ي.

َاب ِمن قَ ْب ُل وَ َ
علَ ْي ِه ُم ْاْل َ َمِ ُد
طا َل َ
 -2بوع اعمد :اع تعاىلَ :و ََل يَ ُكونُوا كَالَُِّينَ أُوتُوا ْال ِكت َ

وَقَ َسِِ ْت قُ ُلِِوبُ ُه ْم﴾ز2ي .نعددط بددوع ف د ال البعددد و الأربددة عددن مددا يددذ ّ ر ابهلل مددن نبيدداء و وليدداء و ت د
و دعية ومناجاال.
 -3إرتك دداب املعاإ ددف :ع ددن اإلم ددام عل ددف " :م ددا ج ّف دت ال دددمور ّإال لقس دوال القل ددوب ،وم ددا
ست القلوب ّإال لكثرال الذنوب"ز3ي.
 -4اللهددو وال دديد وإتيددا السددالبو :عددن رسددوع هللا
اللهو وبل ال يد وإتيا ابب السلطا "ز4ي.

____________________
 -1املائدال.13 ،
 -2احلديد .16
 -3وسائ الشيعة ،احلر العاملف ،ج ،16ص.45
 -4روضة الواعظو ،النيسابور  ،ص.414
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" :ثددالي يقسددو القلد  :اسددتمار

احملاضرة السادسة:
اهلدف:

األمارة
النفس ّ

التنبيد د اىل ضد ددرورال مرا بد ددة الد ددنف ،وحماسد ددبتها ،و ّ الأفلد ددة عنهد ددا رجهد ددا عد ددن مسد ددار الطاعد ددة اىل
اإلحنراف وال يار.
تصدير املوضوع:
"لك ددن ةطيط ددة عرض ددت وس د ّدولت ذ نفس ددف و لب ددين دوا و ع ددانين عليه ددا ش ددقو و د ّدر س د
املرةة علف".
املدخل
إ ّ الفددالا والسدرا يف اآلةدرال مر ددوان بتس يددة الددنف ،ومرا بتهددا و تر هددا ونسدديا ا ،دداع تعدداىل:
َاب َمن َدسَّا َا﴾ز1ي ،متاماً عمليّة يادال السيّارال مثالً ،فدإ ّ عددم التقيّدد
قَ ْد أَ ْولَ َح َمن زَ َّكا َا َوقَ ْد خ َ
ب وابع
____________________
 -1الشم.10-9 ،،
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السالمة والعالماش واإلشاراش يؤد اىل اهلال  ،و ّ مراعاال ذه اعمور يبقف اإلنسا ساملاً.
حماور املوضوع:
تعريف النفس األمارة
ادّ دا ورد يف مناجد دداال ال ّشد دا
ونعاإددي مولعددة ،ولسددنط
ث د ال العل د بويلددة اعم د  ،إ
الوءال ابلأفلة والسهو ،تسرر
سبل هتذيب النفس

 -1داء احل د ّدا اإلهل د ّدف:

و :إهلد ددف إليد د شد ددكو نفسد داً ابلسد ددوء ّمد دارال ،وإىل الطيطد ددة مبد ددادرال،
مسددال املهالد  ،و علددين عنددد ددو الد ،
متعرضددة ،تسددل
ّ
م ّس دها الشد ّدر ددسر ،وإ م ّس دها ال د متنددع ،ميّالددة إىل اللع د واللهددو،
وتسوفين ابلتوبة ز1ي.
اىل احلوبة زاإلمثيّ ،

توجد د ال ددنف ،إىل ةالقه ددا مقد دّدرالً ابلعبودي ددة لد د مؤديد دةً م ددا عليه ددا مد ددن

" :بوىب لنفّ ،دش إىل رّهبا فرضها"ز2ي.
واجباش وفرائض ،عن اإلمام علف
 -2اإلعرا عن الدنيا :فال يعطف لنفس ما تشتهي من الدنيا افالً

____________________
 -1ميسا احلكمة ،الريشهر  ،ج ،4ص.3325
 -2ج البال ة ،ج ،3ص .75
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" :لبط ،املت ر تر الدنيا لنفس مثنا"ز1ي.
عن آةرت  ،عن اإلمام علف
" :تدر الطيطدة يسدر مدن بلد التوبدة ،و دم مدن شدهوال
 -3تر الذنوب :عن اإلمدام علدف
ساعة ورثت حسانً بويال"ز2ي.

املطلد ددوب مد ددن عا ّمد دة الند دداّ علد ددة
 -4ورر واجتهد دداد وع ّفد دة وسد ددداد :واد د ّدد مد د املد ددؤمنو
مسددتو تربيددة الددنف ،إ ال كددن نر ددة إىل مددا وإد إليد اإلمددام علددف  ،فيقددوع " :ال وإنّكددم
ال تقدرو علة ل  ،لكن عينو بورر واجتهاد وع ّفة وسداد"ز3ي.
بركات هتذيب النفس

" :إّّندا ددف نفسددف ّروضددها ابلتقددو  ،لت د آمنددة

-1اعمددن يددوم القيامددة :عددن مد املددؤمنو
يوم الفسر اع رب وتثبت علة جوان املسلا"ز4ي.
 -2الفالا والفوز يف اآلةرال :يقوع هللا تعاىل :قَ ْد أَ ْولَ َح َمن زَ َّكا َا﴾ز5ي.
 -3القدرال علة تربية اآلةرين وتس يتهم :ورد يف م امو بعض
____________________
 -1عيو احلكم واملواعظ ،ص.404
 -2الكايف ،ج ،2ص.451
 -3ج البال ة ،ج ،3ص70
 -4ج البال ة ،ج ،3ص70
 -5الشم.9 ،،
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ددا دددر وإ ع ددسش عنهددا

الددروا ش ّ نفسد الدده بددو جنبيد فددإ دددرش عليهددا ف نددت علددة
ف نت علة ا ع س.
ج ّسدد مد املدؤمنو
"عروضدن نفسددف ر ضدة ند ّ
املثد اععلدة يف تس يددة الدنف ،،إ دداعّ :
معها إىل القرص إ ا درش علي مطعوماً ،وتقنع ابمللو م دوماً"ز1ي.
____________________
 -1ج البال ة ،ج ،3ص .75
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احملاضرة السابعة:
اهلدف:

اخلفي
الرايء :الشرك ّ

التنبي د علددة ضددرورال مرا بددة النيّدة وعد دم الشددر يف الدددوافع والبواع د الدده د ّدر اإلنسددا إىل ّ
عم ربو ّ .
تصدير املوضوع:
"وال عد د ش دديطا ادّ دا تق د ّدرب بد د يف انء الليد د و بد دراف النه ددار ر ء وال يعد ددة وال شد درا وال بطد درا
واجعلين ل من الاشعو".
املدخل
إ ّ مددا ينبأددف استح دداره دائمداً ّ هللا تعدداىل عددا خفددا الددنف ،اإلنسددانيّة ،و ّ الثدواب والعقدداب
مر وان ابإلةالص هلل وعدم الشر يف
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يبق ددة ن د

عينن ددا ول د تع دداىل :يَ ْع َلِِِ ُم خَا ِ َنِِِةَ ْاْل َ ْعِِِي ُِن َو َمِِِا ت ُ ْخ ِفِِِي

الن دوا  ،و نّد رب د
ُور﴾ز1ي.
ال ُّ
ْد ُ
وم ددن امله ددم اإللف دداش ّ ّ ن د ددد ي دددر ع ددن اإلنس ددا ددو اب د للمأف درال ّإال الش ددر  ،دداع
تعاىل :إِ َّن لَ َلَ يَ ْغ ِف ُر أَن يُ ْش َركَ بِ ِه َويَ ْغ ِف ُر َما دُونَ َُلِكَ ِل َمن يَشَاء﴾ز2ي.
حماور املوضوع:
تعريف الرايء
عن اإلمام ال ادق

يف تفسد

ع َمِ ً
ولد تعداىل :وَ َمن َكانَ يَ ْر ُجِو ِل َقِاء َر ِبِ ِه وَ ْليَ ْع َمِ ْل َ

ْا ِل ًحا َو ََل يُ ْش ِر ْك بِ ِعبَا َدةِ َربِ ِه أَ َحدًا﴾ز3ي اع" :الرجد يعمد شديطاً مدن الثدواب ال يريدد بد وجد هللا
َ
إّّنا يطل تس ية الناّ يشتهف يسمع ب الناّ فهذا الذ شر بعبادال ربّ "ز4ي.
" :إ ّ ةد ددوف مد ددا ةد دداف علد دديكم الشد ددر اعإد ددأر ،د ددالوا :ومد ددا الشد ددر
وعد ددن رسد ددوع هللا
اعإأر ك اع :الر ء"ز5ي.

____________________
 -1افر .19
 -2النساء .48
 -3الكها .110
 -4الكايف ،الشيخ الكليين ،ج ،2ص.294
 -5ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.111
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عدم قبول عمل املرائي

إ ّ ّوع ما يتبتلة ب املرائدف دو حدبع عملد  ،فعدن اإلمدام ال دادق
عم لأ هللا و لّ هللا إىل من عم ل "ز1ي.

" :إ ّ والدر ء ،فإندّ مدن

" :إ ّ هللا ال يقب عمالً في مثقاع ّرال من ر ء"ز2ي.
وعن رسوع هللا
درب و ن ددت تريددد ب ددذل
وعن د
 :ب ددن مس ددعود" :إ ا عمل ددت عم دالً م ددن ال د ّ
بذل من ثواابً فإنّ يقوع :وَ َ نُ ِقي ُم لَ ُه ْم يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َو ْزنًا﴾"ز3ي.
عالمات املرائي

د هللا ف ددال ت ددر تج

وإ بيّنت الشريعة عالمداش املرائدف إّّندا رادش ف دح وعددم السد عليد حد ال يأد ّ النداّ و
يقرب .
فيتقرب من و ّ
يتو ّن حد إةالإ وإفاءه ّ
" :للمرائ ددف رب ددع عالم دداش :يكس د إ ا ددا وح ددده ،وينش ددع إ ا ددا يف
ع ددن اإلم ددام عل ددف
الناّ ،ويسيد يف العم إ ا ثين علي  ،وينقص من
____________________
 -1الكايف ،الشيخ الكليين ،ج ،2ص.293
 -2ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1017
 -3مكارم اعةالق ،الشيخ الطربسف ،ص.453
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إ ا يثن علي "ز1ي.
وعلة العك ،فقد ورد عن اإلمام علف
ي حياءً"ز2ي.

يف إفة املؤمن" :ال يعم شديطاً مدن الد ر ءً وال

اإلبقاء على العمل

و حي دداانً ونتي دةً ل ددبعض التن دداف ،ال دددنيو ّ ا ددبع اإلنس ددا عمل د بع ددد فعل د رب ددة اىل هللا .ع ددن
اإلمددام البددا ر " :اإلبقدداء علددة العم د ش د ّد مددن العم د  ،دداع ال دراو  :ومددا اإلبقدداء علددة العم د :

دداع :ي د الرج د ب ددلة وينفددا نفق ددة هلل وحددده ال ش دري ل د فتكت د ل د س دّدراً ،مثّ يددذ ر ا فتمح ددة
فتكت ل عالنية ،مثّ يذ ر ا فتمحة وتكت ل ر ءً"ز3ي.

____________________

 -1ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1020
 -2ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1022
 -3الكايف ،الشيخ الكليين ،ج ،2ص.296
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احملاضرة الثامنة:
اهلدف

الصالة يف ّأول الوقت

ددذير الندداّ مددن اإلسددتنفاف ابلعبدداداش و التهدداو هبددا ال سدديّما ال ددالال ،و يّدة تعويددد الددنف،
علة مراعاال و انا و جسائها وشرائطها.
تصدير املوضوع
"الله ددم إ ّ لّم ددا ل ددت ددد نيّ د ش وتعبّ د ش و م ددت لل ددالال ب ددو ي دددي وانجيت د
نعاساً إ ا ان إلّيت وسلبتين مناجات ".

لقي ددت عل د ّدف

املدخل

ال الال راب ّ تقف و ف عمدود الددين و حد اععمداع اىل هللا ،و اندت آةدر وإدا اعنبيداء،
رد مدا سدوا ا مدا ورد يف م دامو اعحاديد الشدريفة عدن
ردش ّ
و ف إ بلدت بد مدا سدوا ا وإ ّ
.
بيت الع مة
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 :لكد ّ شددفء وجد  ،ووجد ديددنكم ال ددالال ،فددال

 " :دداع رسددوع هللا
عددن اإلمددام البددا ر
يشينن حد م وج دين ".......ز1ي.
ّ
و و ددا وج د ال دددين ر ددا هللا تع دداىل ابلكث د م ددن اععم دداع م ددن دعي ددة وز راش وإحي دداءاش وآ ش
الطبيعة وفع املستحباش ح تبقة عنواانً للمؤمن.
حماور املوضوع

احملافظة على الصلوات
وإ ش ّددش الشريعة علة ضرورال اتافظة علة ال الال شارش إىل بعض الرب اش الده اظدة هبدا
اتافظو علة ال الال:
 -1ة ددوف الش دديطا من د  :ع ددن اإلم ددام ال ددادق " :ال ي دساع الش دديطا ع دراً زةائف داًي م ددن
عهن ر علي ف دةل يف العظائم"ز2ي.
املؤمن ما حافظ علة ال لواش الم ،فإ ا ضي ّ
 -2وند د ا د دراً ولد ددي ،د ددافالً :عد ددن اإلمد ددام البد ددا ر
املفروضة ف ّال ا لو تها فلي ،ذا من الأافلو"ز3ي.

____________________
 -1الكايف ،ا ،3ص270
 -2الكايف ،ا ،3ص.269
 -3الكايف ،ج ،3ص.270
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 " :دّ دا مد ددؤمن حد ددافظ علد ددة ال د ددلواش

ِِْ ِلَ َواتِ ِه ْم
عد ددن ولد د تعد دداىلَّ :الِِ ُِِينَ ُِِ ِ ْم َ
ع َلِِ ُِ َ

وعد ددن الف د ددي سد د لت اب جعفد ددر
يُ َحاوِ ُ
ظونَ ﴾ز1ي ،اع " :ف الفري ة ،لت :الذين م علة إلونم دائمو ز2ي ،اع ف النافلة"ز3ي .
" :إ ا ددام امل دلّف إىل ال ددالال نسل ددت علي د
 -3نددسوع الرمح ددة اإلهليّ دة :فع ددن اإلم ددام ال ددادق

الرمحة من عنا السماء إىل عنا اعر وح ّفت ب املالئكة وانداه مل  :لو يعلم دذا امل دلّف مدا
يف ال الال ما انفت " ز ما ان رفيز4ي.
الد ددذ ّد إد ددالال الظهد ددر ّوع و تهد ددا يف د دربالء بد ددو مجد ددور
 اإل تد ددداء ابإلمد ددام احلسد ددويؤج .
يتوعدون القت  ،و يتهاو هبا و
ّ
اععداء الذين ّ
يستنا و ّ
عواقب اإلستخفاف ابلصالة

ح د ّذر الق ددرآ الك ددرة م ددن اإلس ددتنفاف و التكاس د والتب ددابؤ يف داء ال ددالال ،معت درباً ل د م ددن
سِالَُ يُِ َرآؤُونَ َّ
اس َوَلَ
إفاش
النفاق ،فقداع تعداىلَ :وإِ َُا قَا ُمواْ إِلَُ ال َّ
ْ َةِ َقِا ُمواْ ُك َ
النِ َ
يَ ُْ ُك ُرونَ لَ إَِلَّ قَ ِلي ً﴾ز5ي.
____________________
 -1املؤمنو .9 ،
 -2املعارج.23 ،
 -3الكايف ،ا ،3ص.270
 -4الكايف ،ج ،3ص.265
 -5النساء 142
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ومن م العوا اله يورثها اإلستنفاف ابل الال:
ْ َ تِ ِه ْم َسا ُون﴾ز1ي.
ْلِينَ * الَُِّينَ ُ ْم َ
عن َ
 -1النار والعذاب :اع تعاىل :وَ َو ْي ٌل ِل ْل ُم َ
ْ َ ةَ َواتَّبَعُوا ال َّ
ف يَ ْلقَ ْونَ َغيًّا﴾ز2ي.
ش َه َوا ِ
ضا ُ
عوا ال َّ
و اع تعاىل :أَ َ
ت وَ َ
س ْو َ
" :إندّ -ا ح در

الوفداال داع ذ:

 -2عدم استحقا الشفاعة :داع بدو احلسدن اعوع
استنا ابل الال"ز3ي.
بين ،إنّ ال يناع شفاعتنا من
ّ
داع عندد
 -3ال يدة ا نّة :عن اإلمام البا ر " :ال تتهداو ب دالت  ،فدإ ّ الندّب
علف احلو "ز4ي.
مين من
ّ
استنا ب الت  ،ليّ ،
موت  :ليّ ،
مين من شرب مسكراً ،ال يرد ّ
جدال ،يف املسد د إ
اع" :بينا رسوع هللا
 -4ترب اعئمة من  :عن اإلمام البا ر
 :نقدر نقدر الأدراب ،لدطن مداش دذا
دة رج فقام ي لّف فلدم يدتم ر وعد وال سد وده ،فقداع
ليموتن علة ديين"ز5ي.
و كذا إالت
ّ

____________________
 -1املاعو 5-4
 -2مرة.60 ،
 -3الكايف ،ا ،3ص.270
 -4الكايف ،ا ،3ص269
 -5الكايف ،ا ،3ص.268
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احملاضرة التاسعة:
اهلدف:

حب هللا
ّ

ماعف.
التعريا هبذه الف يلة ومؤ ّشرانا وعالمانا وانعكاسانا علة السلو الفرد ّ وا
ّ
تصدير املوضوع:

متددح لددّب حبّداً لد  ،وةشدديةً مند  ،وت ددديقاً بكتابد  ،وإ دداانً بد ،
"اللهددم إ ّ سددال
إذ لقاء و حب لقائف ،واجع ذ يف لقائ الراحة والفرج والكرامة".
ا الع واإل رام حبّ ّ
املدخل

احل ّ نعط املي  ،ومفهوم حد ّ هللا يعدين إفدراغ القلد مدن سدواه ،وعددم تعلّقد ّإال ندا يق ّدرب مند
وربل رضاه ،وابلتاذ انعكاّ ل ابلر بة يف اارسة الطاعاش والقرابش واععماع ال احلة.
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ا

حماور املوضوع:
حب هللا يف القرآن والسنّة
معىن ّ
و ددد ع د ّدد هللا تعدداىل بعددض اعمددور الدده ددد يتعلّدا هبددا ل د اإلنسددا فتحددرف مسدداره عددن احل د ّ
وابب إىل الفسا.
احلقيقف هلل ،معترباً ّ ل حائ ٌ دو اهلداية ٌ
ّ
َ
َ
َ
ُ
يرت ُ ُك ْم َوأ ْم ِ َوا ٌل
دداع تعدداىل :ق ِ ْل ِإن َك ِانَ َآب ِا ُؤ ُك ْم َوأب َْن ِآ ُؤ ُك ْم َو ِإ ْخ ِ َوانُ ُك ْم َوأ ْز َوا ُج ُك ِ ْم َو َ
ع ِش ِ َ

سِو ِل ِه َو ِج َهِا ٍد
ض ْونَ َها أَ َحبَّ ِإلَ ْي ُكم ِمنَ لِ َو َر ُ
سا ِكنُ ت َْر َ
سا َد َا َو َم َ
ارة ٌ ت َْخش َْونَ َك َ
ا ْقت ََر ْوت ُ ُمو َا َوتِ َج َ
ْواْ َحتَُّ يَأْتِ َي لُ بِأ َ ْم ِر ِه َولُ َلَ يَ ْهدِا ْالقَ ْو َم ْالفَا ِسقِينَ ﴾ز1ي.
سبِي ِل ِه وَت ََربَّ ُ
وِي َ

علة ّم ضابطة يستطيع د ٌ منّدا يتب ّدو مدد حبّد هلل ،و د
نص اإلمام ال ادق
ود ّ
ّ لب متعلّا ب و بسواه إ اع" :دلي احل ّ إيثار اتبوب علة من سواه"ز2ي.
" :ح ّ الدنيا وح ّ هللا ال ربتمعا يف ل بداً"ز3ي.
وعن رسوع هللا

____________________
 -1التوبة.24 ،
 -2ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.498
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.511
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حب هللا
عالمات ّ

 -1يدام الليد  :فيمددا وحددة هللا اىل موسددة " :ددذب مددن زعدم انّد ابّدين فددإ ا جنّد الليد انم عددين
ولي ّ ،حم ّ ا ّ ةلوال حبيب "ز1ي.

ل وَاتَّبِعُونِي يُحْ بِ ْب ُك ُم لُ﴾.
 -2إتبار الرسوع :اع تعاىل :قُ ْل إِن ُكنت ُ ْم ت ُ ِحبُّونَ َ
" :القلد اتد ّ هلل اد ّ ثد اً الن د
 -3إجهداد الددنف ،يف الطاعدداش :عددن رسددوع هللا
هلل ،والقل الال ف عن هللا ا ّ الراحة ،فال تظن بن آدم نّ تدر رفعدة الدرب بأد مشد ّقة ،فدإ ّ
ز 2ي

مر"ز3ي.
ّ
احلا ثقي ّ
 -4بأ ددض د املعاإ ددف :ع ّ بأ ددهم بأ ددض ععدائ د  ،وبأ ددض عدائ د ددرب من د  ،ع ددن اإلم ددام
" :بلبت ح ّ هللا فوجدت يف بأض املعاإف"ز4ي.
ال ادق
بركات حب هللا

 -1حمبّدة هللا :يف حدددي دسددف رواه رسددوع هللا
إذ ابلنافلة ح
اّا اف ضت علي  ،وإنّ ليتحبّ ّ

____________________
 -1وسائ الشيعة ،احلر العاملف ،ج ،7ص.78
 -2آع عمرا ،31 ،
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.510
 -4مستدر الوسائ  ،ج ،2ص.357
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إذ
إذ بشددفء حد ّ ّ
" :مددا بّد عبد ٌد ّ

حبّد  ،فددإ ا حببتد نددت يعد الدذ يسددمع بد وب ددره الددذ يب ددر بد ولسددان الددذ ينطددا بد ويددده
اله يبط هبا ورجل اله شف هبا ،إ ا دعا جبت وإ ا س لين عطيت "ز1ي.
 -2فرا الذنوب :اع تعاىل :قُ ْل إِن ُكنت ُ ْم ت ُ ِحبُّونَ لَ وَاتَّبِعُونِي يُحْ ِبِ ْب ُك ُم لُ َويَ ْغ ِفِ ْر لَ ُكِ ْم
ُُنُوبَ ُك ْم﴾ز2ي.
 -3الأط عن الناّ :عن رسوع هللا
الناّ"ز3ي.
عبادال اتّبو

" :من آثدر حمبّدة هللا علدة حمبّدة نفسد فداه هللا مؤوندة

ّاا ورد يف إحيفة إدري" :،بوىب ٍ
لقوم عبدو حبّاً وا ذو إهلاً ورّابً سهروا اللي ود بدوا النهدار
بلب داً ل ددوجهف ،م ددن د ر ب ددة وال ر ب ددة وال لن ددار وال جنّ دة ،ب د للمحبّ دة ال ددحيحة واإلرادال ال ددراة
إذ".....ز4ي.
واإلنقطار عن الك ّ ّ
التامو يف حمبّة هللا".
ورد يف الس رال ا امعة "السالم علة الدعاال اىل هللاّ .......

____________________
 -1ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.510
 -2آع عمرا .31 ،
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.502
 -4ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.507
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احملاضرة العاشرة:
اهلدف:

أمهيّة اإلستفادة من الوقت

الت يد ددد علد ددة ّ الو د ددت مد ددن د د ّدم الد ددنعم الد دده ينبأد ددف اسد ددتثمار ا يف الطاعد ددة والعبد ددادال والتقد دّدرب،
وضرورال تنظيم واالستفادال الق و من .
تصديراملوضوع:
"واعد ّدين ابلبكدداء علددة نفسددف ،فقددد فنيددت ابلتسددويا واآلمدداع عمددر  ،و ددد نسلددت منسلددة اآليسددو
مين".
من ة ّ فمن يكو سو حاالً ّ
املدخل

إ ّ الو ددت مددن د ّدم الددنعم اإلهليّدة الدده منحهددا هللا تعدداىل ،و ت دديّيع مددن اعمددور ا ددديرال ابلبكدداء
واحلسرال عليها ،ملا تتلا من عمر اإلنسا فت علة سو حاع ،و د اجتاحد اليد ّ والقندوط مدن
رمحة هللا تعاىل،
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ي يف ذه الدار الدنيا.
فاإلنسا لي ،سو ذا الو ت الذ
ف ببع "ز1ي.
" :إّّنا نت عدد ّ م ،فك ّ يوم ف علي
عن اإلمام علف
و د ددذه النعمد ددة اإلهليّد دة شد د ا شد د بقيّد دة الد ددنعم اإلهليّد دة يتسد د ع عنهد ددا اإلنسد ددا يف د ددربه فيتسد د ع:
".......عن عمره فيما فناه.".......
حماور املوضوع:
الوقت غنيمة
دحت
رمد  ،وإ ّ

" :ا تدنم سسداً بد سد :،شدباب بد
عن رسوع هللا
ب شأل  ،وحيات ب موت "ز2ي.
و نا ب فقر  ،وفرا
فدال ينبأدف إضداعة و تد و و داش اآلةدرين ،بد ينبأدف إحد ام الو دت واإلسدتفادال الق دو مند
يف إماز اععماع وعدم تر ها ت ا م.
فقد ورد عن اإلمام ال ادق

 " :من تساو يوماه فهو مأبو "ز3ي.

____________________
 -1ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،3ص.2112
 -2عيو احلكم واملواعظ ،ص.191.
 -3اعيا الشيعة ،السيد اعميين ،ج ،1ص.303
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بد سدقم ،

ضرورة تنظيم الوقت

م ددة يومد يف سدواق الكوفددة يعددظ الباعددة والت ددار ،و ددا برفقتد مالد
يف روايددة ّ عليداً
فلما رجع اىل بيت مساءً و ا يف حمراب لل دالال ،فقداع لد مالد  :مدا آ عمد املدؤمنو
اعش ّ ،
" :وا د

مال د  ،إ ض دديّعت النه ددار

ي دراتا ل دديالً م ددن عن دداء النه ددارك فق دداع ل د م د امل ددؤمنو
ضيّعت ّمه وإ ضيّعت اللي ضيّعت نفسف".
ومددن تنظدديم الو ددت ا د ّدد و ت داً لعيال د و والده و ل د و رحام د وإةوان د  ،فددال ي دديّع شدديطاً علددة
حساب شفء آةر.
مددا نّد مددن ال ددرور ّ يف تنظدديم الو ددت ترتيد اعولددو ش :فعددن اإلمددام علددف " :مددن شددأ
نفس نا ال رب ضيّع من مره ما رب "ز1ي.
ما جيب استغالل الوقت به

رب س د ل حب ّق د و دس د
 -1الددذ ر :واددا ورد يف دعدداء مي د بددن ز د " ّ
من اللي والنهار بذ ر معمورال وخدمت موإولة"ز2ي.
____________________
 -1عيو احلكم واملواعظ ،ص.456.
 -2ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.966
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ع د و ددا

" :لسددت حد ّ الشدداب مددنكم دداد ً ّإال يف حددالو:
 -2التعلدديم والددتعلّم :عددن رسددوع هللا
إ ّمدا عاملداً و متعلّمداً ،فددإ يفعد فدّدرط ،فددإ ف ّدرط ضدديّع ،فددإ ضدديّع مث ،فددإ مث سددكن النددار والددذ
ابحلا"ز1ي .
بع
حممداً ّ
ّ
" :من فط عمره يف ما ين ي فقد ضار مطلب "ز2ي.
 -3العبادال :عن اإلمام علف
" :اشتأاع النف ،يف ما ي حبها بعد املوش من رب الو ن"ز3ي.
وعن
مددا وورد عد ّدال روا ش تشد إىل االسددتفادال مددن الو ددت يف السددعف يف حدوائج الندداّ والسددعف يف
بل احلالع ومعاشرال اإلةوا يف هللا.

____________________
 -1ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1401
 -2عيو احلكم واملواعظ ،ص.450
 -3عيو احلكم واملواعظ ،ص.126
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احملاضرة احلادية عشرة:
الشيطان
اهلدف
التعريا حبقيقة ذا العدو البابين و ساليب وبعض ما يساعد علة مواجهت و س ت .
تصدير املوضوع

وبهر من الذنوب لّها".
وشر السلطا وسيطاش عملف ّ
شر الشيطا ّ
"وا فين ّ
املدخل
متامداً مددا ينبأددف علددة املددرء معرفددة إمكدداانش و د ّدوال و دددرال العدددو الظددا ر ليددتم ّكن مددن مواجهتد ،
التعرف علة دراش و سالي العدو اع رب والذ و العدو البدابين ،والده
فإنّ ذل ينبأف علي ّ

يّيت املواجهة مع اب هاد اع رب.
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حماور املوضوع
عداوة الشيطان

اع تعاىلِ :إ َّن ال َّش ْي َطانَ لَ ُك ْم َعد ٌُّو وَات َّ ِخ ُُوهُ َعد ًُّوا﴾ز1ي.
ش ْي َ
اع تعاىلِ :إ َّن ال َّ
عد ٌُّو ُّمبِ ٌ
ين﴾ز2ي.
ان َ
إلن َ
طانَ ِل ِ
س ِ

هدف الشيطان

ّم دا اهل دددف ال ددذ ري د الش دديطا ععمال د فق ددد تناولت د لموع ددة م ددن اآل ش نقت ددر منه ددا عل ددة

آيتو:
ش ْي َ
اع تعاىلَ :وي ُِري ُد ال َّ
ض ََلً بَ ِعيدًا﴾ز3ي.
ُضلَّ ُه ْم َ
طانُ أَن ي ِ
اع تعاىلَ :و َمن يَتَّبِ ْع ُخ ُ
ش ْي َ
ت ال َّ
ان وَإِنَّهُ يَأ ْ ُم ُر بِ ْالفَحْ شَاء َو ْال ُمنك َِر﴾ز4ي.
ط َوا ِ
ط ِ
الشيطان يف الدنيا

يوضو هللا تعاىل اعسلوب الذ يأو الشيطا ب يف الدنيا،
ّ

____________________
 -1فابر .6
 -2يوسا .5
 -3النساء.60 ،
 -4النور.21 ،
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الشِ ْي َ
و يا يعود ويترب من الذين ضلّلهم ،داع تعداىلَ :ك َم َثِ ِل َّ
نسِا ِن ا ْك ُفِ ْر وَلَ َّمِا
إل َ
ان إِ ُْ َقِا َل ِل ْ ِ
ط ِ
ل َربَّ ْالعَالَ ِمينَ ﴾ز1ي.
َكف ََر قَا َل إِنِي بَ ِرا ٌء ِمنكَ إِنِي أَخ ُ
َاف َّ َ

الشيطان يف اآلخرة
الشِ ْي َ
ما مو ف يف اآلةرال فهو ش ّد مرارال ،اع تعداىلَ :و َقِا َل َّ
ل
طانُ لَ َّمِا قُ ِ
ي اْل َ ْمِ ُر إِ َّن َ
ضِ َ
سِ ْل َ
عِ ْوت ُ ُك ْم
ع َلِ ْي ُكم ِمِن ُ
ان ِإَلَّ أَن َد َ
ي َ
َ َو َو َ
َو َ
ط ٍ
عِ َد ُك ْم َو ْعِ َد ْال َحِ ِ
عِدت ُّ ُك ْم َوِأ َ ْخلَ ْفت ُ ُك ْم َو َمِا َكِانَ ِلِ َ
وَا ْستَ َج ْبت ُ ْم ِلي﴾ز2ي.

أساليب الشيطان يف الغواية
ش ْي َ
 -1التسيو :اع تعاىلَ :وزَ يَّنَ لَ ُه ُم ال َّ
ْ َّد ُ ْم َع ِن ال َّسبِي ِل﴾ز3ي.
طانُ أَ ْع َمالَ ُه ْم وَ َ
ش ْي َ
 -2الن و  :اع تعاىل :إِنَّ َما النَّجْ َوى ِمنَ ال َّ
ان ِليَحْ ُزنَ الَُِّينَ آ َمنُوا﴾ز4ي.
ط ِ
ش ْي َ
 -3التنويا :اع تعاىل :إِنَّ َما َُ ِل ُك ُم ال َّ
ف أَ ْو ِليَاءهُ﴾ز5ي.
طانُ يُخ َِو ُ
____________________
 -1احلشر.16 ،
 -2ابرا يم .22
 -3العنكبوش.38 ،
 -4اجملادلة .10
 -5آع عمرا .175 ،
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ش ْي َ
 -4العداوال والبأ داء :داع تعداىل :إِنَّ َما ي ُِري ُد ال َّ
ضِاء
طانُ أَن يُوقِ َع بَ ْيِنَ ُك ُم ْال َعِ َد َاوةَ َو ْالبَ ْغ َ
وِي ْالخ َْم ِر َو ْال َم ْي ِس ِر﴾ز1ي.
الشِ ْي َ
س إِلَ ْيِ ِه َّ
علَُِ َ
شِ َج َرةِ
طانُ قَِا َل َيِا آ َد ُم َ ِ ْل أَدُلُِّكَ َ
 -5الوسوسدة :داع تعدداىل :وَ َو ْسِ َو َ
ْال ُخ ْل ِد﴾ز2ي.
اس َمِن ي َُجِا ِد ُل ِوِي َّ ِ
ل بِغ َْيِ ِر ِع ْلِ ٍم َويَت َّ ِبِ ُع ُكِ َّل
 -6ا داع بأ علم :اع تعاىلَ :و ِمنَ النَّ ِ
ش ْي َ
ان َّم ِري ٍد﴾ز3ي.
َ
ط ٍ
دردد مد ددع مد د املد ددؤمنو
وةتامد داً ند د ّ

للشيطا فا ب ين إلي

ب

مد ددا ورد يف دع دداء ال د ددباا" :اللهد ددم إ ددا عمد ددر مرتعد داً
علف"ز4ي.
إذ و يستحكم ب
يسبا مقت ّ
ّ

____________________
 -1املائدال.91 ،
 -2ب .120 ،
 -3احلج.3 ،

 -4ال حيفة الس ادية ،االمام زين العابدين ،ص.111
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احملاضرة الثانية عشرة:
الرضا بقضاء هللا وقدره
اهلدف:
بيا نّ من حقيقة اإل ا الذ ينبأف التحلّف ب التسليم ابحلكمة اإلهليّة والرضا بق ائ .
تصدير املوضوع:

"وإ ّ يف اللهددا إىل جددود والرضددا بق ددائ عوضداً مددن منددع البدداةلو ومندوحددة ع ّمدا يف يددد
املست ثرين".
املدخل

إ ّ الرضا بق اء هللا تعاىل علة عباده والتسليم ب من علة درجداش اإل دا الده ّسدد العبوديدة
احل ّقة واليقو املطلا ابلأي وابحلكمة اله ال يعلمها ّإال هللا ،وهبا وحدد ا يسدتأين اإلنسدا ع ّمدا يف
يد الناّ.
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حماور املوضوع:
معىن الرضا بقضاء هللا وقدره

عن النّب

سائالً جربائي عن هللا تعاىل ....":لدت :فمدا تفسد الرضدا ك داع :الراضدف ال

يسنع علة سيّده إاب من الدنيا م ي  ،وال يرضة لنفس ابليس من العم "ز1ي.
":إ ّ علم الناّ ابهلل رضا م بق اء هللا"ز2ي.
عن اإلمام ال ادق
" :إعلموا نّ لن يؤمن عبدد مدن عبيدده حد يرضدة عدن هللا فيمدا إدنع هللا إليد وإدنع
وعن

ب علة ما ح ّ و ره"ز3ي.
و ددذا مددا ورد عددن اإلمددام البددا ر

ُ
يف تفس د ولد تعدداىلَ :وِِ َ َو َر ِبِِكَ َلَ يُؤْ ِم ُنِِونَ َح َّتِِ َ
ُسِِ ِل ُمواْ
يمِِا َ
شِِ َج َر بَ ْيِِنَ ُه ْم ُثِِ َّم َلَ يَ ِجِِ ُدواْ ِوِِي أَنفُ ِسِِ ِه ْم َح َر ًجِِا ِم َّمِِا قَ َ
ضِِيْتَ َوي َ
يُ َح ِك ُمِِوكَ وِ َ
تَ ْس ِلي ًما﴾ز4ي".التسليم والرضا ،والقنور بق ائ "ز5ي.

وال خيفة ّ ذه اآلية تتح ّدي عن ثالي مرات للرضا:

____________________
 -1وسائ الشيعة ،احلر العاملف ،ج ،15ص.194
 -2الكايف ،ج ،2ص.60
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.193
 -4النساء،65 ،

 -5ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1093
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اعوىل :كيم الرسوع يف ّ نسار و ش ار و ةالف.
الثانية :القبدوع حبكمد وعددم احلدرج بد  ،ةلدو الدنف ،مدن ّ حكدم مسدبا ،بد تكدو الأايدة
معرفة احلكم لتطبيق فقع.
الثالثة :التسليم والرضا املطلا هبذا احلكم.
وولدده الندّب
 ومن شوا د التسليم املطلدا والرضدا بق دائ مدا ورد يف ّدة ندّب هللا إبدرا يميف الق ددرآ الك ددرة ،حيد د ن ددر التس ددليم املطل ددا والرض ددا ابعم ددر اإلهل د ّدف عن ددد ن ددّب هللا
اياعي د
عندما مره هللا بذبو ولده ،و ذل التسدليم املطلدا والرضدا عندد ندّب هللا إياعيد
إبرا يم
ي إِ ِن ِي
دردد و ةددوف و تشددكي  ،و ددد بيّنهددا هللا تعدداىل بقولد َ :ي ِا بُنَ ِ َّ
بقبولد امتثدداع اعمددر دو تد ّ
أَ َرى وِي ْال َمن َِام أَنِي أَ ُْبَحُكَ وَان ُ
سِت َِج ُدنِي إِن َ
ظ ْر َما َُا ت ََرى قَا َل يَا أَبَ ِ
شِاء َّ
ت ا ْوعَ ْل َما تُؤْ َم ُر َ
لُ
ْابِ ِرينَ ﴾ز1ي.
ِمنَ ال َّ

منزلة الرضا
 " :علدة درجدة الس دد
والرضدا مدن علدة درجداش القدرب ،فقدد ورد عدن اإلمدام زيدن العابددين
دىن درجة الورر ،و علة درجة الورر دىن درجة اليقو ،و علة درجة اليقو دىن درجة الرضا"ز2ي.
____________________
 -1ال افاش.102 ،
 -2الكايف ،ج ،2ص.62
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" :إ ا ح ّ هللا عبداً ابتاله ،فإ إرب اجتباه ،وإ رضف اإطفاه"ز1ي.
وعن رسوع هللا
واّدا ج دداء يف دع دداء لق دداء ح دوائج ال دددنيا واآلة درال":اللهم م د ّدن عل د ّدف ابلتوّ د علي د  ،والتف ددويض
إليد  ،والرضددا بقدددر  ،والتسددليم عمددر  ،حد ال حد ّ تع يد مددا ّةدرش وال ةد مددا ع ّ لددت
رحم الرامحو "ز2ي.

اإلهلي بني الرضا به أو السخط به
القضاء ّ
ع ددن اإلم ددام ال ددادق

" :م ددن رض ددة الق دداء ت ددة علي د الق دداء و ددو م د جور ،وم ددن س ددنع

الق اء تة علي الق اء و حبع هللا جره"ز3ي.
عسوج ّ إنم هللا يف
وعن
" :من ير َ نا سم هللا ّ

____________________

 -1مستدر الوسائ  ،امل زا النور  ،ج ،2ص.427
 -2م باا املته د ،الشيخ الطوسة ،ص.72
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص1095
البيت ،الشيخ اد الن فف ،ج ،1ص.113
 -4موسوعة حادي
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ائ "ز4ي.

احملاضرة الثالثة عشرة:
التوّكل على هللا
اهلدف
بيا معط التوّ ومجاع التحلّف هبذه ال فة وآاثر ا يف الدنيا وبر انا يف اآلةرال علة اإلنسا .
-تصدير املوضوع

"سدديد عليد معد ّدوذ ومعتمددد ورجددائف وتددوّ لف ،وبرمحتد تعلّقددف ،ت ددي برمحتد مددن تشدداء

وند بكرامت من

".

املدخل

التوّ ر ن اإل ا وع ده ،و و سالا اعنبياء واعولياء الذين يؤمندو ّ هللا دو م ددر الد
املطلا و سباب اعمور لّها بيده ،و ّ التوّ علة سواه اتكاع علة و م وسراب.
ف لَهُ ِإَلَّ َُو َو ِإن
سسْكَ لُ بِ ُ
اع تعاىلَ :و ِإن يَ ْم َ
ض ٍر وَ َ كَا ِش َ
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ُير﴾ز1ي.
علَُ ُك ِل َ
ش ْيءٍ قَد ٌ
سسْكَ بِ َخي ٍْر وَ ُه َو َ
يَ ْم َ
 حماور املوضورح ّد التوّ

فقلت ل " :جعلدت فددا مدا حد ّد التوّ د ك فقداع

عن احلسن بن ا هم اع :س لت الرضا
ذ :ال اف مع هللا حدا"ز2ي.
س د ع جربائي د " :م ددا التوّ د ك فق دداع :العل ددم املنل ددوق ال ي د ّدر وال
دّب
ويف رواي ددة ّ الن د ّ
ينفع ،وال يعطف وال نع ،واستعماع الي ّ من اللدا ،فدإ ا دا العبدد دذل يعمد عحدد سدو
هللا ،و ير تج و خيا سو هللا ،و يطمع يف حد سو هللا ،فهذا و التوّ "ز3ي.
مثرات التوّكل
القوال :عن رسوع هللا
ّ -1

سره
" :من ّ

____________________
 -1اعنعام.17 ،
 -2وسائ الشيعة ،احلر العاملف ،ج ،15ص.274
 -3وسائ الشيعة ،احلر العاملف ،ج ،15ص.194
 -4ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،4ص.3659

يكو و الناّ فليتوّ علة هللا"ز4ي.
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 -2الأددط والعد ّدس :عددن اإلمددام البددا ر
مكا في توّ طناه"ز1ي.ز سكنا ب ي.
 -3تددذلي ال ددعاب :عددن اإلمددام علددف

" :الأددط والعد ّدس ربدوال يف لد املددؤمن ،فددإ ا وإددال إىل
" :مددن توّ د علددة هللا لّدت لد ال ددعاب وتسد ّدهلت

علي اعسباب"ز2ي.
 -4الب ال :عن اإلمام علف " :من توّ علة هللا ضاءش ل الشبهاش"ز3ي.
 -5الكفايددة :عددن اإلم ددام ال ددادق " :م ددن تعطد َدف التوّ د تعطددف الكفاي ددة ،مثّ دداع :تل ددوش
علَُ َّ ِ
لُ ِل ُك ِل َ
شِ ْيءٍ
ل بَا ِل ُغ أَ ْم ِر ِه قَ ْد َجعَ َل َّ
عسوجد ّ َو َمن يَت ََو َّك ْل َ
ل وَ ُه َو َح ْسبُهُ إِ َّن َّ َ
تاب هللا ّ

قَد ًْرا﴾ز4ي"ز5ي .
س ْل َ
ط ٌ
ع َلُِ َربِ ِهِ ْم
س لَهُ ُ
علَُ الَُِّينَ آ َمنُواْ َو َ
ان َ
 -6عدم تسلّع الشيطا  :داع تعداىل :إِنَّهُ لَ ْي َ
يَت ََو َّكلُونَ ﴾ز6ي.
____________________
 -1ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،4ص.3659
 -2ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،4ص.3660
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،4ص.3660
 -4الطالق.3 ،
 -5الكايف ،الشيخ الكليين ،ج ،2ص.65
 -6النح .99 ،
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احملاضرة الرابعة عشرة:
اجلماعة
اهلدف:
تربيددة اع ّمدة علددة ثقافددة ا ماعددة وبيددا
الفرد واجملتمع.

دار الفر ددة ومفاسددد ا علددة
يّتهددا وفوائددد ا ،وابلتدداذ م د ّ

تصدير املوضوع:
"اللهم إ ّ اس ل ةد مدا سد ل مند عبداد ال داحلو  ،ةد مدن سدط  ،و جدود مدن عطدة،
عطين سؤذ يف نفسف و لف وولد و حسانه و ةوا في ".
املدخل
ّ ددش الشدريعة السددمحاء علددة ضددرورال مالزمددة ا ماعددة ملددا تددوفّره مددن ح ددانة للفددرد مددن ال دديار
جادال اهلد .
واإلحنراف عن ّ
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 " :يّها الناّ ،عليكم اب ماعة وإ ّ م والفر ة"ز1ي.
اع رسوع هللا
و دددرال الش دديطا عل ددة اة د اق ا ماع ددة إ ددع منه ددا عل ددة اإ ددطياد اعف دراد ،و ددذا م ددا عن دداه
بقول " :يد هللا مع ا ماعة فإ ا اشت ّذ الشا ّ منهم اةتطف الشديطا مدا خيتطدا
رسوع هللا
الذئ الشاال الشا ّال من الأنم"ز2ي.
حماور املوضوع:

خطر ترك اجلماعة
 -1ةروج من اإلسالم :ع ّ تر ا ماعة معناه تر ّ ما يطلب الددين ادّا لد عال دة ابجملتمدع
" :مدن فددارق مجاعدة املسدلمو يددد شدرب فقددد ةلدع ربقددة
واع ّمدة والشد العددام ،فعدن رسددوع هللا
اإلسالم من عنق "ز3ي.
 -2العذاب :ويدتراد بد عدذاب الددنيا واآلةدرال عندّ يبقدة يف الددنيا بدال محايدة ورعايدة ،ويف اآلةدرال

ااسد حسدداب مددن تددر
عذاب"ز4ي.

ّدم الواجبدداش ،ومددن نددا داع رسددوع هللا

____________________
 -1تس العماع ،املتقف اهلند  ،ج ،1ص.206
 -2ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.406
 -3دراساش يف والية الفقي  ،الشيخ املنتظر  ،ج ،1ص.184
 -4ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.406
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" :ا ماعددة رمحددة والفر ددة

 -3تف ّك د اجملتم ددع :ف ددإ ّ ت ددر ا ماع ددة ربع د اجملتم ددع عب ددارال ع ددن ف دراد ال ربمعه ددم راب ددع و
د دددف و مش د ددرور ،فيس د دده عل د ددة الش د دديطا الني د د م د ددنهم ،فق د ددد ورد يف احل د دددي ع د ددن رس د ددوع هللا
....":والشيطا مع من ةالا ا ماعة ير ض"ز1ي .يعم بسرعة وراحة.
اجلماعة ليست بكثرة العدد

وامل دراد اب ماع ددة مالزم ددة د اإل ددا وال ددالا واهل ددد ومش ددار تهم عم دداهلم و ددومهم وتفعي د
 :عددن مجاعددة ّمت د ك فقدداع
نّد دداع " :تس دط رسددوع هللا
حددر تهم ،فعددن اإلمددام ال ددادق
احلا وإ لّوا"ز2ي.
مجاعة ّمه
ّ
احلا وإ انوا عشرال"ز3ي.
ويف رواية ةر تسط عن مجاعة ّمت فقاع
" :من ا علة ّ

____________________

 -1ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.406
 -2معا االةبار ،الشيخ ال دوق ،ص.154
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.406
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مظاهر اجلماعة

 إ امة إالال ا ماعة يف املساجد واملرا س الدينيّة. -املشار ة يف اعدعية وإحياء املناسباش الدينيّة والعامة.

 املشد ددار ة يف النشد دداباش العا ّمد دة اإلحتفد دداالش واللقد دداءاش العا ّمد دة واملسد د اش الد دده تعد ددين افّد دةا الناّ.
 مشاورال اإل ا فيما يطر علة حياال اإلنسا من موا ا وشبهاش.اجلماعي
ثقافة العمل
ّ
داعف ل د ة ائ د واّيسات د
متامداً مددا ّ العم د الفددرد ّ ل د بريقت د و سددلوب  ،ددذل العم د ا مد ّ
اله ينبأف علة الفرد املسلم يتعلّمها ويتقنها ،ح ال يقدع يف اتدذور سديّما و الطد يف العمد
ماعف ش ّد ضرراً ،وعلي من املفيد التنبّ اىل املالحظاش التالية:
ا
ّ
داعف ل ددي ،ملك داً لش ددنص وإّّن دا ددو مل د ا مي ددع م ددا يس ددتوحة م ددن ول د
العم د ا م د ّ

-1
سِو ٌل َقِ ْد خ ََلِ ْ
ع َلُِ
الر ُ
تعاىلَ :و َما ُم َح َّمِ ٌد إَِلَّ َر ُ
ت ِمِن قَب ِْلِ ِه ُّ
سِ ُل أَ َوِإِن َّمِاتَ أَ ْو قُ ِتِ َل انقَلَ ْبِت ُ ْم َ
أَ ْعقَابِ ُك ْم﴾ز1ي.
____________________
 -1اع عمرا .144
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ماعف و ت عيا لكافّة اعفراد.
 -2ت عيا العم ا
ّ
داعف ،فعدن اإلمدام علدف
 -3عددم جدواز إفشداء سدرار العمد ا م ّ
ب الكتما "ز1ي .

 " :مدو اعمدور مدا حدداط

داعف ،دداع تعدداىل:
 -4ضددرورال التكامد والتماسد وعدددم السددماا ابللد و زعسعد ة ال د ّ
دا ا مد ّ
ْفًّا َكأَنَّ ُهم بُنيَ ٌ
وص﴾ز2ي.
ْ ٌ
ان َّم ْر ُ
ل ي ُِحبُّ الَُِّينَ يُقَاتِلُونَ وِي َ
سبِي ِل ِه َ
إِ َّن َّ َ
ويف احلدددي الش دريا" :مث د املددؤمنو يف ت دو ّاد م وت درامحهم مث د ا سددد ،إ ا اشددتكة من د ع ددو
احلمة"ز3ي.
تداعت ل سائر اعع اء ابلسهر و ّ
َب ِري ُح ُك ْم﴾ز4ي.
عواْ وَتَ ْف َ
 -5عدم التنازر :اع تعاىلَ :وَلَ تَنَازَ ُ
شلُواْ َوتَ ُْ َ

____________________
 -1عيو احلكم واملواعظ ،علف الواسطف ،ص.123
 -2ال ا،
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،4ص.2837
 -4اآلية االنفاع .46
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احملاضرة اخلامسة عشرة:
السعي للرزق احلالل عبادة
اهلدف:
ح ّ الناّ علة التكس مدن احلدالع وإ د ّ وبيدا الف د يف لد و ند التكسد ابحلدرام
وإ ثر.
تصدير املوضوع:
علف وارز ين من ف ل رز ا واسعاً حالالً بيباً".
"وال تسلبين إاحل ما نعمت ب ّ
املدخل

إ ّ بلد الددرزق احلددالع فري دةٌ وجبهددا هللا تبددار وتعدداىل علددة د ّ مسددلم ومسددلمة ،وحد ّ علددة
القيددام هب ددا وع دددم التوا د و ال اة ددف يف ل د  ،و ل د إحي دداءً للم تم ددع ونبددذاً للفق ددر وبلب داً للع ددي
اهلاىنء والكرة.
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حماوراملوضوع:
الرزق من هللا

من ال رور بدايةً اإل ا ّ الدرزق مدن هللا ،و دو الدذ يدرزق عبداده مجيعداً سدواء العاإدف مدنهم
و املطيع.
س ُ
الر ْزقَ ِل َمن يَشَاء َويَ ْقد ُِر﴾ز1ي.
اع تعاىل :قُ ْل ِإ َّن َربِي يَ ْب ُ
ط ِ
ض إَِلَّ َعلَُ لِ ِر ْزقُ َها﴾ز2ي.
اع تعاىلَ :و َما ِمن َدآبَّ ٍة وِي اْل َ ْر ِ
الرزق مقسوم

و م ددا ّ هللا تع دداىل ي ددرز هم يؤ ددد الق ددرآ الك ددرة ّ هللا ددو ال ددذ يق ّس دم اعرزاق ب ددو العب دداد ،إ ّ
وإال لو ع الظلم والفساد.
التفاوش يف رزق الناّ مر ضرور ّ ،
س َ
ض﴾ز3ي.
ط َّ
الر ْزقَ ِل ِعبَا ِد ِه لَبَغ َْوا وِي ْاْل َ ْر ِ
اع تعاىلَ :ولَ ْو بَ َ
لُ ِ
ض وِي ْال ِر ْز ِق﴾ز4ي.
اع تعاىلَ :ولُ وَ َّ
علَُ بَ ْع ٍ
ض ُك ْم َ
ض َل بَ ْع َ

____________________
 -1سب ،36
 -2ود.6 ،
 -3الشور .27 ،
 -4النح .71 ،
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علّة التفاوت يف الرزق

و ّم دا يف علّدة ل د ف د مرا  :اإلةتبددار وتربيددة النفددوّ علددة الف ددائ  ،فقددد ورد عددن م د املددؤمنو
" :و د ّدر اعرزاق فكثّر ددا و لّله دداّ ،س دمها عل ددة ال دديا والس ددعة ،فع دددع فيه ددا ليبتل ددف م ددن راد،

نيسور ا ومعسور ا ،وخيترب بذل الشكر وال رب من نيّها وفق ا"ز1ي.
فضيلة طلب احلالل
 -1ف د د د العبد د ددادال :عد د ددن رسد د ددوع هللا

احلالع"ز2ي.
 -2ل جر اجملا د :عن رسوع هللا
 -3مدن د الد  :عدن ال ددادق
ب وجه  ،ويق ف ب دين "ز4ي.

":العبد د ددادال عشد د درال جد د دساء تسد د ددعة منهد د ددا يف بلد د د

"الكاد علة عيال اجملا د يف سبي هللا"ز3ي.
:
ّ
دا
" :ال ةد يف مدن ال اد مجددع املداع مدن حدالع فيكد ّ

 -4اسددتحقا املأف درال :عددن رسددوع هللا
ل " ز  5ي.

" :مددن ابش د ّداالً مددن بل د احلددالع ابش مأفددوراً

____________________
 -1ج البال ة ،ج ،1ص.177
 -2نور االفهام يف علم الكالم ،السيد اللواسف ،ص.333
 -3فق الرضا ،ابن اببوي  ،ص.208
 -4الكايف ،ج ،5ص.72
 -5وسائ الشيعة ،احلر العاملف ،ج ،12ص.13
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بعض ما يتنسع الرزق ويسيده
" :من حسن ّبره بيت زيد يف رز "ز1ي.
ّ -1بر اعرحام :عن اإلمام ال ادق
" :حسن اللا يسيد يف الرزق"ز2ي.
 -2اللا احلسن :عن اإلمام ال ادق
" :مواساال اعخ يف هللا يسيد يف الرزق"ز3ي.
 -3مواساال اإلةوا  :عن اإلمام علف
" :استنسلوا الرزق ابل د ة"ز4ي.
 -4ال د ة :عن اإلمام علف
 -5الدعاء بظهر الأي  :عن اإلمام البدا ر " :عليد ابلددعاء إلةواند بظهدر الأيد فإندّ
يهي الرزق"ز5ي.
" :من حسنت نيّت زيد يف رز "ز6ي.
 -6إفاء النيّة :عن اإلمام ال ادق
واّا ورد يف دعاء مكارم اعةالق حوع بل الرزق" :اللهم إلّف

____________________

 -1ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1073
 -2ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1073
 -3روضة الواعظو ،النيسابور  ،ص.455
 -4الكايف ،ج ،4ص.10
 -5وسائ الشيعة ،احلر العاملف ،ج ،7ص.108
 -6وسائ الشيعة ،احلر العاملف ،ج ،1ص.51
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عل ددة حم ّم دد وآع حم ّم دد وإ ددن وجه ددف ابليس ددار ،وال تبت ددذع ج ددا ف ابإل ت ددار ،فاس د زق د رز د ،
وذ
و سددتعطف ش درار ةلق د  ،ف د فت حبمددد مددن عطددا  ،وتبتلددة بد ّ
دذم مددن منعددين ،و نددت مددن دو ددم ّ
اإلعطاء واملنع"ز1ي.
____________________
 -1ال حيفة الس ادية ،االمام زين العابدين ،ص.115
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احملاضرة السادسة عشرة:
القناعة
اهلدف
إبراز يّة القناعة وضرورنا يف احلياال ،ومجاع اإلتّ اف هبا.
تصدير املوضوع

" عو ب من نف ،ال تقنع وبطن ال يشبع و ل ال خيشع"ز1ي.

املدخل
ال ش ّ ّ للقناعة دوراً ب اً يف م رائدس الدنف ،ومشدتهيانا ،و ندّ لوال دا تأددو حيداال اإلنسدا
لكها و يتح ّكم هبا.
مريرال شا ّة ال يستطيع اإلنسا
____________________

 -1م باا املته د ،الشيخ الطوسف ،ص.105
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والقناعددة تعددين تددرويض الددنف ،علددة اإل تفدداء ابملسددائ ال ددرورية والدده ال كددن اإلسددتأناء عنهددا،
عما سو ل .
و بو مجاحها ّ
ندّ يطلد في ددي فدال يقنددع ،وتنازعد نفسد إىل مددا دو ثددر
شدكا رجد إىل عبددد هللا

" :إ دا مدا يكفيد يأنيد فد دىن مدا
من  ،و اع :علّمين شديطاً نتفدع بد  ،فقداع بدو عبدد هللا
فيها يأني  ،وإ ا ما يكفي ال يأني فك ّ ما فيها ال يأني "ز1ي.
حماور املوضوع

القناعة يف القرآن

ع ْين َْيِكَ
والقرآ الكدرة يدرّ اإلنسدا علدة عددم الطمدع ندا يف يدد الأد فيقدوعَ :و ََل ت َُمِد ََّّن َ
إِلَُ َما َمت َّ ْعنَا بِ ِه أَ ْز َوا ًجا ِم ْن ُه ْم زَ ْ َرةَ ْال َحيَاةِ الدُّنيَا﴾ز2ي.

سط م املؤمنو

ْا ِل ًحا ِمن َُك ٍَر أَ ْو أُنثَُ َو ُِ َو ُمِؤْ ِم ٌن
عن ول تعداىل :و َم ْن َ
ع ِم َل َ

وَلَنُحْ يِيَنَّهُ َحيَاة ً َطيِبَةً﴾ز3ي فقاع " :ف القناعة "ز4ي.
____________________
 -1الوايف ،ج ،3ص.79
 -2ب .131 ،
 -3النح .97 ،
 -4ج البال ة ،احلكم229 ،

68

آاثر القناعة يف الرواايت

" :من نع نا رز هللا فهو ط الناّ"ز1ي.
 -1القناعة ط :عن اإلمام البا ر
" :وضد د ددعت الأد د ددط يف القناعد د ددة والند د دداّ يطلبوند د د يف ثد د درال املد د دداع فد د ددال
وحد د ددة هللا إىل داوود
ربدون "ز2ي.
" :القناعة ن عي "ز3ي.
 -2العي اهلينء :عن م املؤمنو
 " :نعم الناّ عيشاً من منح هللا القناعة و إلو ل زوج "ز4ي.
وعن
 -3و احلساب :عن رسوع هللا
 -4إالا النف :،عن اإلمام علف

 ":إ نع نا وتيت خيا علي احلساب"ز5ي.
 ":عو شفء علة إالا النف ،القناعة"ز6ي.

____________________
 -1الوايف ،ج ،3ص.79
 -2حبار اعنوار،78 ،ص،453
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،3ص.2639
 -4عيو احلكم واملواعظ ،علف الواسطف ،ص.124
 -5ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،3ص.2638
 -6رر احلكم ،ص.3191

69

القناعة صفة األنبياء

ضدعل َفةً
اددا ورد عددن مد املددؤمنو " :ولكددن هللا سددبحان جعد رسددل وذ د ّدوال يف عدسائمهم ،و َ
فيم ددا ت ددر اعع ددو م ددن ح دداالنم ،م ددع ناع د ٍدة مت ددح القل ددوب والعي ددو ددط ،وة اإ ددة مت ددالء اعب ددار
واعيار

" ز  1ي.
املثل األعلى يف القناعة

علي
ّ
املث اععلة يف القناعة ابلكفداف والرضدا مبسدع العدي  ،فقدد ورد عند
جسد اإلمام علف
ّ
" :و ة هللا  -يناً استثين فيها نشديطة هللا  -عروض ّدن نفسدف ر ضدةً ند ّ معهدا إىل القدرص إ ا
درش علي مطعوماً ،وتقنع ابمللو م دوماً"ز2ي.
واّدا ددا ااسد إددحاب ووالتد إ ا ةددرج حددد م عددن حد ّد القناعددة مددا تبد اىل تشدريو عندددما
ددذا املأ د ّ ابعم د  ،م ددن ددذا امل ددسعج ابعج د ددذه ال دددار
بلأ د نّد اش د داراً يف عه ددده" :اش د

عس القناعة ،والدةوع يف ّع الطل وال راعة"ز3ي.
ابلروج من ّ

____________________
 -1ج البال ة ،ةطبة .192
 -2ج البال ة ،تاب .45
 -3ج البال ة ،تاب.3
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احملاضرة السابعة عشرة:
موانع استجابة الدعاء
اهلدف
يّة بناء عال ة ويّة مع هللا من ةالع الدعاء ،و نّ ابب استنساع النعم اإلهليّة.
تصدير املوضوع

دد وبقد جرمد  ،دعدو

رب انجيد بقلد
" دعو سيد بلسد ا دد ةرسد نبد ّ ،
را باً را باً راجياً ةائفاً ،إ ا ر يت موال نو فسعت ،وإ ا ر يت رم بمعت".

رب
ّ

املدخل

الددعاء دو البداب الدذ فتحد هللا لعبداده ملناجاتد وبلد حدوائ هم مند  ،و دو ميدسا ا تمددام هللا

ف يَ ُكِونُ
هبم ورعايت هلم ما اع تعداىل :قُ ْل َما يَ ْعبَأ ُ بِ ُك ْم َربِي لَ ْو ََل د َ
ُعِا ُؤ ُك ْم وَ َقِ ْد َكِ َُّ ْبت ُ ْم وَ َ
سِ ْو َ

ِلزَ ا ًما﴾ز1ي.
____________________
 -1الفر ا .77
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حماور املوضوع
أمهيّة الدعاء

عن اإلمام الرضا

" :عليكم بسالا اعنبياء ،ي  :وما سالا اعنبياء :اع :الدعاء"ز1ي.

":عليكم ابلدعاء فإ ّ في شفاء من ّ داء"ز2ي.
وعن
 " :ال دلّكم علة ٍ
شفء يسدتثن رسدوع هللا
وعن
الق اء و د برم إبراما"ز3ي.

ك لدت :بلدة ،داع :الددعاء يدرد

حج بيت وز رال درب نبيّد إدلوات
و ّما ما يستح ّ الدعاء ب يف ذا الشهر فقول " :وارز نا ّ
ورمحت ومأفرت ورضوان علي وعلة بيت إنّ ري لي "ز4ي.
بعض ما مينع استجابة الدعاء

ال ددذن  :ع ددن اإلم ددام الب ددا ر ":إ ّ العب ددد يس د ع احلاج ددة فيك ددو م ددن ش د ن
ري و و ت بطفء ،فيذن العبد نباً فيقوع هللا

____________________
 -1وسائ الشيعة زآع البيتي ،املؤلا :احلر العاملف ،ج ،7.ص.39
 -2جامع حادي الشيعة ،السيد الربوجرد  ،ج  ،15ص.213
 -3وسائ الشيعة زآع البيتي ،املؤلا :احلر العاملف ،ج ،7.ص.37
 -4م باا املته د ،النشيخ الطوسف ،ص.587
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ددا ا اىل ج د

تب ددار وتع دداىل للمل د  :ال تق ددض حاجت د واحرم د إ ددا ،فإنّد تع د ّدر لس ددنطف واس ددتوج احلرم ددا
مين"ز1ي.
ّ
" :ال يقب هللا دعاء ل ساه"ز2ي.
عدم ح ور القل  :عن النّب
" :ندعو هللا فال يتست اب لنداك داع :عنّكدم

عدم معرفة هللا يقيناً :اع وم لإلمام ال ادق
تدعو من ال تعرفون "ز3ي .
واا يستح ّ للداعف يفعل
ّ
 -1يستح ّ للداعف يكو علة بهارال ،و يبد ابلبسملة والثناء علدة هللا مثّ ال دالال علدة

قر بذنب ويع ف ب بو يد هللا تعاىل:
النّب وآل و ي ّ
ّ
يقربين من عملدف ،فقدد جعلدت االعد اف إليد بدذنّب وسدائ
"اهلف إ ا د دان جلف ،و ّ
عللف"ز4ي.
"احلمد هلل الذ دعوه في يين وإ نت بطيطاً حو يدعو "ز5ي.
"احلمد هلل الذ ال دعو ه ولو دعوش ه يست دعائف"ز6ي.
____________________
 -1الكبائر من الذنوب ،حسو الشا ر  ،ص.99
 -2وسائ الشيعة زآع البيتي ،املؤلا :احلر العاملف ،ج ،7.ص.53
 -3التوحيد ،الشيخ ال دوق ،ص.289
 -4م باا املته د ،الشيخ الطوسف ،ص.593
 -5م باا املته د ،الشيخ الطوسف ،ص.582
 -6م باا املته د ،الشيخ الطوسف ،ص.582
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رب را باً را باً راجياً ةائفاً"ز1ي.
 -2الت ّرر والوف ثناء الدعاء " :دعو
ّ
 ":د ددر يف م س د دّدرائ ح د د
 -3الد دددعاء يف الس د دّدراء وال د د ّدراء :وح د ددة هللا إىل داوود
ضرائ "ز2ي.
ست ي ل يف م ّ
يدددعو يف الق ددا ال ددأ ال الدده
 -4ال يست ددأر مدراً وال يسددتعظم مدراً علددة الدددعاء:
تواجه ما يدعو هللا يف الق ا الكب ال.
" :عليكم ابلدعاء فإنّكم ال تقربو نثلد  ،وال ت دوا إدأ ال ل دأر ا
عن اإلمام ال ادق
تدعوا هبا ،فإ ّ إاح ال أار و إاح الكبار"ز3ي.
 -5عدم اإلستع اع :نعدط التسدليم املطلدا للم دلحة واحلكمدة اإلهليّدة " ولعد ّ الدذ بطد ع ّدين
و ة ذ لعلم بعا بة اعمور"ز4ي.

____________________
 -1امل باا ،الكفعمف ،ص.59
 -2ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج  ،2ص.871
 -3جامع حادي الشيعة ،السيد الربوجرد  ،ج  ،15ص199
 -4م باا املته د ،الشيخ الطوسف ،ص.564
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احملاضرة الثامنة عشرة:
مراتب العبادة
اهلدف
الت يدد علددة ّ التق ّدرب إىل هللا ابلطاعدداش والعبداداش ددو علّدة اللددا الده لوال ددا لدرج اإلنسددا
عن معط وجوده و إ دوره يف احلياه.
تصدير املوضوع
"ال ع د ث دوا ث دواب م ددن عب ددد سد وا  ،ف ددا ّ وم داً آمن دوا ملس ددنتهم ليحقن دوا دم دداء م ف د در وا م ددا
ّملوا ،وإ ّان آمنّا ب ملسنتنا و لوبنا لتعفوا عنّا ف در نا ما ّملنا".
املدخل
العبددادال يف جو ر ددا احلقيقد ّدف ددف إ در ٌار مددن العبددد ابلعبوديددة هلل تبددار وتعدداىل ،وابلتدداذ فهددف إ در ٌار
بربوبيّت  ،والعباداش علة اةتالفها يف الشك
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والشرائع واعر ا
مقر هبا.
هللا
ّ

دف مظدا ر دذه احلقيقدة ،واإلنسدا

درد علدة ربوبيدة
د العابدد بطبيعدة احلداع متم ٌ

حماور املوضوع
علّة العبادة

من حدي بوي ل يقوع" :فدإ ّ داع  -السدائ -فلدم تعبّدد مك يد :
عن اإلمام الرضا
لطال يكونوا انسو لذ ره وال اتر و عدب وال ال و عن مره و ي  ،إ ا فيد إدالحهم و دوامهم،
فلو تر هم بال تعبّد لطاع عليهم اعمد فقست لوهبم"ز1ي.
شرعها هللا مل لحة اإلنسا و مالد مدا داع تعداىل عنددما مدران
ويت و من ل ّ العبادال إّّنا ّ
ل لُ ُحو ُم َها َو ََل ِد َما ُؤ َا َولَ ِكن يَنَالُهُ الت َّ ْق َوى ِمن ُك ْم﴾ز2ي ،وإ ا اندت
بذبو اعضدحياش :لَن يَنَا َل َّ َ
العبددادال مل ددلحة اإلنسددا و مالد فددال ينبأددف تكددو مدراً امشدديّاً يف حيدداال اإلنسددا  ،بد ينبأددف

تكو مراً ساسيّاً ومت ّذراً يف سلو .
فقد رو عن اإلمام علف " :لي ،يف الربق الابا مستمتع
____________________
 -1عل الشرائع ،الشيخ ال دوق ،ج ،1ص.256
 -2جامع حادي الشيعة ،السيد الربوجرد  ،ج  ،8ص.525
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ملددن خيددو يف الظلمددة"ز1ي .فتمامداً مددا ّ التائد يف ظددالم الليد ال كند اإلسددتنارال ابلددربق الددابا
يرتقف بعبادت ما تكن مراً ضرورًّ يف حيات .
ليس شد بريق ذل ال كن لإلنسا
العالقة مع العبادة

ّ العب ددادال ال دده نؤديّه ددا ال ينبأ ددف تك ددو جمل دّدرد إس ددقاط التكلي ددا والقي ددام ابلواج د  ،وإّّن دا
ينبأف تكو عال ة شوق ومي وحمبّة وعشا.
 " :ف الناّ مدن عشدا العبدادال فعانقهدا و حبّهدا بقلبد وابشدر ا
فقد ورد عن رسوع هللا

وتفرغ هلا ،فهو ال يباذ علة ما إبو من الدنيا علة يسر م علة عسر"ز2ي.
جبسدهّ ،
عن دددما اس ددتمه الق ددوم م ددن ع ددر التاس ددع م ددن ات د ّدرم اىل إ ددبيحة
وورد ّ اإلم ددام احلس ددو
ف ليل يف العبادال ،فإندّ داع عةيد العبداّ " :د هلدم هلدوان اىل
العاشر من  ،و راد بذل
ال باا فإ ّ ريد م ف اللي يف ال الال ،فإنّ يعلم ّ حبّها".

____________________
البيت ،الشيخ اد الن فف ،ج ،11ص.15
 -1موسوعة حادي
 -2وسائ الشيعة زآع البيتي ،املؤلا :احلر العاملف ،ج ،1.ص.83
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أمهيّة العبادة

إ ّ مددن شد العبددادال ترفددع اإلنسددا اىل علددة مراتد الكمدداع ،ففددف حدددي دسددف " :بددن
آدم ان حد ّدف ال مددوش بعددين فيمددا مرت د جعل د حيّداً ال متددوش ،بددن آدم ان ددوع للشددفء ددن
فيكو بعين فيما مرت جعل تقوع للشفء ن فيكو "ز1ي.
مراتب العبادة

عددن اإلمددام علددف ":إ ّ ومداً عبدددوا هللا ر بددة فتلد عبددادال الت ددار ،وإ ّ ومداً عبدددوا هللا ر بدةً
فتل عبادال العبيد ،وإ ّ وماً عبدوه شكراً فتل عبادال اعحرار"ز2ي.
ما يفسد العبادة
وإفساد ا نعط عدم ترت احلسناش والثواب من هللا عليها فيذ جهده باءً وتعب سد .
احلرام البناء علة الرم "ز3ي.
" :العبادال مع
فقد ورد عن النّب
____________________
 -1جامع حادي الشيعة ،السيد الربوجرد  ،ج ،1ص.86
 -2وسائ الشيعة زآع البيتي ،املؤلا :احلر العاملف ،ج ،1.ص.63
 -3جامع حادي الشيعة ،السيد الربوجرد  ،ج ،17ص.26
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وورد يف احلدي " :إ ّ هلل ملكاً يناد علة بيت املقدّ :مدن د حرامداً يقبد هللا مند إدرفاً
وال عدال"ز1ي.
____________________
 -1جامع حادي الشيعة ،السيد الربوجرد  ،ج ،17ص.26
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احملاضرة التاسعة عشرة:
اهلدف:

الرمحة اإلهليّة

توجي د الن دداّ إىل ّ الرمح ددة اإلهليّ دة ددف الطم ددع اع ددرب ال ددذ يرج ددوه د ّ إنس ددا  ،و ّ دا مفت دداا
الن اال الذ من دون تق ر عمالنا عن بلو ها.
تصدير املوضوع:
"و يا نستكثر عماالً نقاب هبا رم  ،ب
واسع املأفرال ابسع اليدين ابلرمحة".

يا ي يا علة املدذنبو مدا وسدعهم مدن رمحتد ،

املدخل
"لست تك يف الن اال من عقاب علة عمالنا ،ب بف ل علينا"ز1ي.
____________________
 -1امل باا ،الشيخ الكفعمف ،ص.591
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دتدر الرمحددة
إ ّ املت ّم د يف م ددامو اعدعيددة امل د ثورال ال سدديّما دعدداء مح دسال الثمدداذ يددر ّ دا تسد ّ
اإلهليّة وتطل من هللا يعام اللا برمحت ال نا يستحقو معماهلم.
حماور املوضوع:

الرمحة صفة أهل اجلنّة
 ":والدذ نفسدف بيدده ال يددة ا نّدة ّإال رحديم ،دالوا :لّندا رحديم ،داع:
اع رسدوع هللا
العامة"ز1ي.
ال ،ح ترحم ّ

جتلي الرمحة اإلهليّة
-1رمحت يف الكائنداش :داع تعداىل :وانظر إلُ آثار رحمة ربك كيف يحيي اْلرض بعِد
موتها﴾ز2ي.
" مددن ددو بد ّدر مددن
 -2رمحتد يف اللددا :واّدا ورد يف الدددعاء عددن اإلمددام زيددن العابدددين
إذ مددن ال دداح اللسيددا ،نددت موضددع نسددف يف اللدوال إ ا وحشددين املكددا
الوالددد الشددفيا ،و ددرب ّ
ولفظتين اعوبا "ز3ي.
____________________
 -1ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1044
 -2الروم.50 ،
 -3ال حيفة الس ادية ،االمام زين العابدين ،ص.442
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جتلّي الرمحة يف عباده

وع يّة ذا ال فة اإلهليّة يريد هللا يرا ا مت ليّةً يف عبداده فد حم بع دهم بع دا وتنشدر الرمحدة
سو ُل َّ ِ
ل َوالَُِّينَ َمعَهُ أَ ِشدَّاء َعلَُ ْال ُكفَّ ِار ُر َح َماء بَ ْينَ ُه ْم﴾ز1ي.
بو الناّ .اع تعاىلُّ :م َح َّم ٌد َّر ُ
إ وإ ددف القد ددرآ الك ددرة بقولد د ِ :بِِِ ْال ُمؤْ ِمنِينَ

و ددد لّد دت د ددذه الرمح ددة يف رسد ددوع هللا
ُوف َّر ِحي ٌم﴾ز2ي.
َرؤ ٌ
" :من ال يرحم من يف اعر ال يرمح من يف السماء"ز3ي.
عن رسوع هللا
وعن اإلمام علف

" :ع بت ملن يرجو رمحة من فو يا ال يرحم من دون "ز4ي.

موجبات الرمحة اإلهليّة
تعر القرآ الكرة لبعض املوارد اله يستدر اإلنسا فيها الرمحة اإلهليّة واله منها:
ّ

____________________
 -1الفتو.29 ،

 -2التوبة .128
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1044
 -4ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1044
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الر ُسو َل لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ ﴾ز1ي.
 -1باعة هللا والرسوع :اع تعاىلَ :وأَ ِطيعُواْ لَ َو َّ
اركٌ وَاتَّبِعُوهُ َواتَّقُواْ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ ﴾ز2ي.
 -2التقو  :اع تعاىل :هََُ -ا ِكتَابٌ أَنزَ ْلنَاهُ ُمبَ َ
ْ َ ةَ َوآتُوا َّ
سِو َل لَعَلَّ ُكِ ْم
الر ُ
الزكَاةَ َوأَ ِطيعُوا َّ
 -3القيام ابلواجباش :داع تعداىلَ :وأَقِي ُموا ال َّ
ت ُ ْر َح ُمونَ ﴾ز3ي.
ل لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ ﴾ز4ي.
 -4اإلستأفار :اع تعاىل :لَ ْو ََل تَ ْستَ ْغ ِف ُرونَ َّ َ
 " :حد ّ يددرمحين رّ  ،دداع
 -5نشددر الرمحددة :دداع رج د للنددّب
وارحم ةلا هللا يرمح هللا"ز5ي.

 :إرحددم نفس د

ْيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا
 -6ال رب عند الشدائد :اع تعاىلَ :وبَ ِش ِر ال َّ
ْابَتْ ُهم ُّم ِ
ْابِ ِرينَ الَُِّينَ إِ َُا أَ َ
ِ ِ
ْلَ َواتٌ ِمن َّربِ ِه ْم َو َرحْ َمةٌ﴾ز6ي.
َّلل َوإِ َّن-ا إِلَ ْي ِه َر ِ
اجعونَ أُو َلِ -كَ َ
علَ ْي ِه ْم َ
____________________
 -1آع عمرا .132 ،
 -2اعنعام.100 ،
 -3النور.56 ،
 -4النم .46 ،
 -5نس العماع ،خ .44154
 -6البقرال.157-155 ،
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احملاضرة العشرون:
احلياء حصانة اجملتمع
اهلدف:
بيا احلياء املمدوا الذ وإت ب الشريعة ومثاره علة الفرد واجملتمع.
تصدير املوضوع:

رب ال د ددذ
" و لعلّ د د بقلّ د دة حي د ددائف من د د ج د ددازيتين ،وس د د ش عل د د ّدف فم د ددا اس د ددتحييت ،ان ّ

ستحي يف الالء".
املدخل

احليدداء يف اعةددالق :معندداه ة د الددنف ،مددن اإل دددام علددة املع ددية ةوف داً مددن اللددوم والعقدداب،

ولذل فدإ ّ دذه ال دفة تدرتبع ابإل دا ارتبابداً وثيقداً ،فقدد ورد يف احلددي عدن الندّب
ال حياء ل فال إ ا ل "ز1ي.
____________________
 -1شرا ج البال ة ،ابن احلديد ،ج ،19ص.47
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" :مدن

" :ولق ددد ددا رس ددوع هللا
يق ددوع ح ددد إ ددحابة الرس ددوع
ةدر ا ،و ا إ ا ره شيطاً عرفناه يف وجه "ز1ي.

ش د ّدحياءً م ددن الع ددذراء يف

حماور املوضوع:

أنواع احلياء املطلوبة

دسددف" :مددا ن ددفين عبددد  ،يدددعو

 -1حيدداء اإلنسددا مددن هللا :يقددوع هللا تعدداىل يف حدددي
مين"ز2ي.
ف ستحف
ّ
رده ويع يين و ان راه فال يستحف ّ
" :اسد د ددتحيوا مد د ددن هللا يف سد د درائر م مد د ددا تسد د ددتحيو مد د ددن الند د دداّ يف
وعد د ددن اإلمد د ددام الكد د دداظم
عالنيتكم"ز3ي.
دتو مدن هللا
دتو مدن النداّ يس ل
 -2حياء اإلنسا من الناّ :عن اإلمام علف " :مدن يس ل
" ز  4ي.
وتربجه ددا وآداب تواج ددد ا يف
و ن ددا ينبأ ددف اإللف دداش إىل حي دداء امل ددر ال يف لباس ددها و المه ددا وزينته ددا ّ
العامة ،وضدرورال اشدف اجملدال ،املنتلطدة وا لسداش والسدهراش العبثيّدة ،فدإ ّ لّدة احليداء ادّا
اعما ن ّ
يفسد اجملتمع ويش ّ ع علة املع ية.

____________________
 -1جامع حادي الشيعة ،السيد الربوجرد  ،ج ،14ص.284
 -2شرا ج البال ة ،ابن ا احلديد ،ج ،11ص.215
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.719
 -4ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.718
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 -3حيد د دداء اإلنسد د ددا مد د ددن نفسد د د  :عد د ددن اإلمد د ددام علد د ددف
نفس "ز1ي.
" :حياء الرج من نفس مثرال اإل ا "ز2ي.
وعن
السر والعالنيّة :عن رسوع هللا
 -4احلياء يف ّ
السر"ز3ي.
من هللا يف ّ

 " :حسد د ددن احليد د دداء اسد د ددتحيا مد د ددن

دتو
" :من
يستو من هللا يف العالنيدة يس ل
ل

بركات احلياء

" :احلياء من هللا حو ث اً من الطا "ز4ي.
 -1حمو الطا  :فعن اإلمام علف
 -2ال د عن الفع القبيو :فدإ ّ مدن ملد احليداء يهدن عليد الددةوع يف ّ مد ٍر بديو ،فعدن
" :احلياء ي ُّد عن الفع القبيو"ز5ي.
م املؤمنو
 -3السد  :فاحليدداء نعد مددن الظهددور ابلعيد فيبقددة عيبد مسددتوراً عددن العبدداد ،فعددن اإلمددام علددف
" :من ساه احلياء ثوب ةفة علة الناّ عيب "ز6ي.

____________________
 -1ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،1ص.719
 -2ميسا
 -3ميسا
 -4ميسا
 -5ميسا

احلكمة ،حممد الريشهر
احلكمة ،حممد الريشهر
احلكمة ،حممد الريشهر
احلكمة ،حممد الريشهر

 ،ج ،1ص.720
 ،ج ،1ص.715
 ،ج ،1ص.719
 ،ج ،1ص.717

 -6جامع حادي الشيعة ،ج ،14ص .284
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 -4إضددفاء ا مدداع :إل ّ احليدداء مددن ال ددفاش الدده يد إليهددا اإلنسددا بفطرتد وين ددذب إليهددا،
.......":وال ا احلياء يف شفء ّإال زان "ز1ي.
اع رسوع هللا
ومجعت بر اش احلياء يف حدي دسف عن هللا تعداىل" :عبدد إندّ إ ا اسدتحيت م ّدين نسديت

الند دداّ عيوبد د  ،وبقد ددار اعر
القيامة"ز2ي.

نوبد د  ،وحمد ددوش مد ددن الكتد دداب زّالتد د وال ان شد د احلسد دداب يد ددوم

____________________
 -1نس العماع ،املتقف اهلند  ،ج ،3ص.599
 -2ارشاد القلوب ،ص.144
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احملاضرة الواحدة والعشرون:
معرفة هللا
اهلدف
الت يددد علددة ّ معرفددة هللا ددف اعإد الددذ يبددين عليد اإلنسددا ببيعددة عال تد مددع هللا فتت لددة
يف سلو و عمال من علم وجهاد وعم إاحل.
تصدير املوضوع

"ب عرفت و نت دللتين علي ودعوتين إلي  ،ولوال نت اد لر ما نت".
املدخل

ث ال ف الطرق إىل معرفة هللا ح ورد ّ :الطرق اىل هللا بعددد نفداّ الالئدا ،بد د ّ مدا يف

الوجود يدعو إلي ويش إىل إفات

ّ اإلنسا
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و الذ يأف و يتعامة عنها حياانً.

احملاور

وسنورد نا ربعة منا ج ملعرفة هللا تعاىل:
 -1معرفة هللا من ةالع ات :
و لد مدن ةدالع اآل ش الدده د ّدثت عدن إدفات و يائد و فعالد وتددب ه يف اللدا والكائندداش،
واله راد هللا هلذه ال فاش تت لّة ممج ما يكو يف ةلق .
-2معرفة هللا من ةالع النف:،
الددنف ،اإلنسددانيّة مددن د ّدم الطددرق اىل هللا ،ع ّ اإلنسددا عندددما يدددر ضددعف وع ددسه وحمدوديّت د
"مددن
يدددر ّ وراء ل د ةددالا مطلددا العلددم والقدددرال والكمدداع ،ومددن نددا ددوع م د املددؤمنو
عرف نفس فقد عرف ربّ "ز1ي.
 -3معرفة هللا من ةالع آ ت :
اع تعاىلَ :سنُ ِري ِه ْم آيَاتِنَا وِي ْاْلوَا ِق َووِي أَنفُ ِس ِه ْم َحتَُّ يَتَبَيَّنَ لَ ُه ْم أَنَّهُ ْال َح َُّ﴾ز2ي.
____________________
 -1شرا إوع الكايف ،املازندرا  ،ج ،3ص.23
 -2ف لت.53 ،
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ض َو ْ
ف أَ ْل ِسنَتِ ُك ْم َوأَ ْل َوانِ ُك ْم﴾ز1ي.
اوا ِ
و ول تعاىلَ :و ِم ْن آيَاتِ ِه خ َْل َُ ال َّ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
اختِ َ ُ
س َم َ
ض بِأ َ ْم ِر ِه﴾ ز2ي.
وم ال َّ
س َماء َو ْاْل َ ْر ُ
و ول تعاىلَ :و ِم ْن آيَاتِ ِه أَن تَقُ َ
ب ث ُ َّم إِ َُا أَنتُم بَش ٌَر تَنتَ ِش ُرونَ ﴾ز3ي.
و ول تعاىلَ :و ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن َخلَقَ ُكم ِمن ت ُ َرا ٍ

" :ما ر يت شيطاً ّإال ور يت هللا بل وبعده ومع وفي "ز4ي.
ورد عن اإلمام علف
 -4معرفة هللا من ةالع نبيائ و وليائ :
فهددم عددرف الندداّ ابهلل و درهبم مند  ،و ددم حلقددة الوإ د والبدداب الددذ من د يددؤتة ،و ددد م دران هللا
نعرفت من ةالهلم.
" :احلمددد هلل الددذ ال يبلددغ مدحت د القددائلو ،
و ت ددر نددا علددة حدددي عددن م د املددؤمنو
وال ا ف نعمداءه العدادو  ،الدذ ال يدر د بعدد اهلمدم ،وال ينالد دوص الفطدن ،الدذ لدي ،ل دفت
ح د ّد حم دددود ،وال نع ددت موج ددود ،وال و ددت مع دددود ،وال ج د ا دددود ،فط ددر الالئ ددا بقدرت د  ،ونش ددر
الر ا برمحت  ،ووتّد ابل نور ميدا رض "ز5ي.

____________________
 -1الروم.22 ،
 -2الروم.20 ،
 -3الروم،20 ،
 -4شرا اإوع الكايف ،املازندرا  ،ج ،3ي.83
 -5ج البال ة ،خ.1
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عوامل اإلحنراف عن التوحيد

 -1الظلم واإلر اب :ف ثر ما يبعد الناّ عن التوحيد ومعرفة هللا م ح ّكدام ا دور ملدا يدرو يف
التعاليم الدينية من ٍ
نديد لسدلطا م ،مدا حكدة هللا تعداىل عدن لسدا فرعدو َ :لِ ِ ِن ات َّ َخِ ُْتَ إِلَ ًهِا
ّ

َغي ِْرا َْلَجْ عَلَنَّكَ ِمنَ ْال َم ْس ُجونِينَ ﴾ز1ي.
 -2ال ددعا واحلاج ددة :فق ددد يت ددو م اإلنس ددا نّد ابستن دداره د هللا تع دداىل يس ددتطيع
ُون َّ ِ
ْ ُرونَ ﴾ز2ي.
ل آ ِل َهةً لَعَلَّ ُه ْم يُن َ
و  .اع تعاىلَ :وات َّ َخ ُُوا ِمن د ِ
ويف ٍ
ُون َّ ِ
ل آ ِل َهةً ِليَ ُكونُوا لَ ُه ْم ِع ًّزا﴾ز3ي.
آية ةر َ :وات َّ َخ ُُوا ِمن د ِ

يك ددو

 -3اإل ار ابلقادال :تقدي ،اعشناص بدع تقدي ،القيم واملبداد ء الده يددعو إليهدا الددين.
ُون ل﴾ز4ي.
اع تعاىل :ات َّ َخ ُُواْ أَحْ بَ َ
ار ُ ْم َو ُر ْ بَانَ ُه ْم أَ ْربَابًا ِمن د ِ
____________________
 -1الشعراء.29 ،
 -2ي.74 ،،
 -3مرة.81 ،
 -4التوبة.31 ،
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احملاضرة الثانية والعشرون:
التوبة
اهلدف:
ضرورال التنب اىل ف يلة التوبة واملبادرال إليها يف ذا الشهر املبار .
تصدير املوضوع:

" نوبنا بو يدي نستأفر اللهم منها ونتوب الي ".

املدخل
اع تعاىل :يَا أَيُّ َها الَُِّينَ آ َمنُوا تُوبُوا ِإلَُ َّ ِ
ْو ًحا﴾ز1ي.
ل ت َْوبَةً نَّ ُ
التوب ددة ابب هللا اىل مأفرت د وعف ددوه ،فتح د لعب دداده نّن داً من د ورمح ددة ،ما ورد يف مناج دداال الت ددائبو

"إهلف نت الذ فتحدت لعبداد ابابً اىل عفدو ييّتد التوبدة ،فقلدت توبدوا اىل هللا توبدةً ن دوحا ،فمدا
عذر من ف دةوع الباب بعد فتح "ز2ي.
____________________
 -1التحرة .8
 -2تفس االمث  ،الشيخ انإر مكارم الش از  ،ج ،18ص.461
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حماور املوضوع:
فوريّة التوبة

ال خيفددة ّ املبددادرال اىل التوبددة عددن الددذن واج د فددور مددا تش د اآليددة املبار ددة و ل د ةشددية

مرين ساسيّو:
 -1ترا م املعاإف.
 -2الوف من إدرا املوش لإلنسا ب توبت .
حقيقة التوبة

إ ّ حقيقة التوبة يشعر اإلنسا ابلندم و ني
ويع ددسم عل ددة ع دددم إ دددور مث د ددذا ال ددذن من د م د ّدرالً

ال م  ،فيلدوم نفسد علدة مدا ةطد وع دة،
ة ددر  ،ويف احل دددي الش دريا " ف ددة ابلن دددم

توبة"ز1ي.
وعست من النادمو"ز2ي.
وورد يف مناجاال التائبو "إ ا الندم عن الذن توبةً ،فإ ّ ّ
وحد ّذرش الددروا ش مددن العددودال اىل الددذن بعددد التوبددة ،فقددد ورد "التائ د عددن الددذن العائددد إلي د
املستهس ء ابهلل".
____________________
 -1الكايف ،الشيخ الكليين ،ج ،2ص.426
 -2ال حيفة الس ادية ،االمام زين العابدين ،ص.402
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من بر اش التوبة:
 -1حمبّة هللا :اع تعاىل :إِ َّن لَ ي ُِحبُّ الت َّ َّوابِينَ ﴾ز1ي.
ِْا ِل ًحا
ع ِمِ َل َ
آمِنَ َو َ
 -2تبدي السيطاش اىل حسدناش :داع تعداىل :إِ ََّل َمِن تَِ َ
ع َمِ ً َ
اب َو َ

سنَا ٍ
ت﴾ز2ي.
وَأ ُ ْولَ ِكَ يُبَ ِد ُل َّ
سيِ َاتِ ِه ْم َح َ
لُ َ
 -3سد د هللا عليد د  :ع ددن اإلمد ددام ال ددادق " :إ ا اتب العبد ددد توبد دةً ن د ددوحاً حبّد د هللا فسد د
علي "...ز3ي.
 -4إحياء القل  :فقد ورد يف مناجاال التائبو " مداش لدّب عظديم جندايه ،ف حيد بتوب ٍدة مند

ملف وبأيه"ز4ي.
ما ينبأف التوبة عن :
 -1التوبة عن حقوق العباد :و دف مدن ّدم اعمدور ظلد م النداّ نداع و يبدة و افد اء و ّنيمدة
و تشوي إورال وسو ل اّا و من حقوق الناّ.
 -2التوبة عن حقوق هللا :من ةالع داء الواجباش اله مر هللا هبا
____________________
 -1البقرال.222 ،
 -2الفر ا .70 ،
 -3الكايف ،ج ،2ص.236
 -4ال حيفة الس ادية ،االمام زين العابدين ،ص.401
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اترماش اله ة عنها.
و اء ما فات منها وتر ّ
 -3التوبة عن التق يف العبادال :اإل اع يف تر املستحبّاش من نواف و دعية وز راش.
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احملاضرة الثالثة والعشرون:
الغفلة
اهلدف
تربيد ددة الند دداّ علد ددة ضد ددرورال املرا بد ددة واتاسد ددبة ععمد دداهلم ،و ّ الأفلد ددة تسد ددقع اإلنسد ددا يف ال د دديار
واإلحنراف عن جادال الطاعة.
تصدير املوضوع:
" م لعلّ ر يتين يف الأافلو فمن رمحت آيستين".
املدخل

إ ّ معط الأفلة وا عاً و لّة التب ّ ر وعدم ثّر اإلنسا ابآل ش والعرب الده در حولد  ،و لد
لقسوال لب ور ون اىل الدنيا فيعمة عن ذه اآل ش ر م إحابت هبا.
ُور﴾ز1ي.
ار َولَ ِكن تَ ْع َمُ ْالقُلُ ُ
وب الَّتِي وِي ال ُّ
ْ ُ
اع تعاىل :وَإِنَّ َها ََل تَ ْع َمُ ْاْل َ ْب َ
ْد ِ
____________________
 -1احلج.46 ،
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عنكَ ِغ َ
ْ ُركَ ْاليَ ْو َم َحدِي ٌد﴾ز1ي.
غ ْفلَ ٍة ِم ْن َ َُا وَ َك َ
و اع تعاىل :لَقَ ْد ُكنتَ وِي َ
ش ْفنَا َ
طاءكَ وَبَ َ
حماور املوضوع

عاقبة الغفلة
 -1الددروج مددن الرمحددة اإلهليّدة :مددن الطبيعد ّدف م د اإلنسددا يف ماتد ددو الرمحددة اإلهليّدة ،علي د
فاليد ّ منهددا معندداه عددوع العقدداب لد  ،ما ورد يف الدددعاء " م لعلّد ر يتددين يف الأددافلو فمددن رمحتد
آيستين"ز2ي.
 -2النار عا بة الأافلو ّ :د هللا تعاىل سوء امل يف اآلةرال ع الأفلدة ،داع تعداىلَ :ولَقَ ْد
ِْْ ُرونَ ِب َهِا
اإل ِ
َُ َرأْنَا ِل َج َهنَّ َم َكثِ ً
نس لَ ُه ْم قُلُوبٌ َلَّ يَ ْفقَ ُهونَ ِب َها َولَ ُهِ ْم أَ ْعِي ٌُن َلَّ يُب ِ
يرا ِمنَ ْال ِج ِن َو ِ
َولَ ُه ْم آ َُ ٌ
ض ُّل أ ُ ْو َلِ -كَ ُ ُم ْالغَاوِلُونَ ﴾ز3ي.
ان َلَّ يَ ْس َمعُونَ بِ َها أ ُ ْو َلِ -كَ كَاْل َ ْنعَ ِام بَ ْل ُ ْم أَ َ
ضواْ بِ ْال َحياةِ ال ُّد ْنيَا َو ْ
َّ
اط َمأَنُّواْ بِ َها َو َّالُِِينَ ُِ ْم
و داع تعداىل:
إن الَُِّينَ َلَ يَ ْر ُجونَ ِلقَاءنَا َو َر ُ

ار بِ َما كَانُواْ يَ ْك ِسبُونَ ﴾ز4ي.
ع ْن آيَاتِنَا غَاوِلُونَ أ ُ ْو َلِ -كَ َمأ ْ َوا ُ ُم النُّ ُ
َ

____________________
 -1ق.22 ،
 -2عيو احلكم واملواعظ ،ص.450
 -3اععراف.179 ،
 -4يون7 ،،و.8
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 -3ساوال القل  :عن اإلمام البا ر
عالمات الغافل

":إ ّ والأفلة ففيها تكو ساوال القل "ز1ي.

و ددف اعم ددور ال دده يرا به ددا اإلنس ددا يف نفسد د حد د ال ينسل ددا إىل دائ درال الأ ددافلو و ددو ال يش ددعر،

ومنها:
 -1ع دددم اإلس ددتعداد :ع ددن اإلم ددام عل ددف
يستع ّد"ز2ي.

" :وي د ٌ مل ددن لب ددت علي د الأفل ددة فنس ددة الرحل ددة و
 ":سد ددكر الأفلد ددة والأد ددرور بعد ددد إفا د ددة مد ددن سد ددكر

 -2اإل د د ار ابلد دددنيا :عد ددن اإلمد ددام علد ددف
المور"ز3ي.
و اع تعاىل :أَ ْل َها ُك ُم التَّكَاث ُ ُر َحتَُّ ُز ْرت ُ ُم ْال َمقَابِ َر﴾ز4ي.
 -3الله ددو والس ددهو والنس دديا  :ورد ع ددن اإلم ددام ال ددادق

 " :دداع لقم ددا البن د  :لك د ّ ش ددفء

عالمة يعرف هبا ويشهد عليها .......وللأاف ثالي عالماش :اللهو والسهو والنسيا "ز5ي.
____________________
 -1ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،3ص.2278
 -2عيو احلكم واملواعظ ،ص.504.
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،3ص.2234
 -4التكاثر1 ،و.2
 -5تفس نور الثقلو ،ج ،2ص.815
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عالج الغفلة

 -1حماسد ددبة الد ددنف :،عد ددن مد د املد ددومنو
ةسر"ز1ي

" :مد ددن حاسد د نفسد د ربد ددو ،ومد ددن فد د عنهد ددا

عددن اإلمددام الكدداظم  " :نّد دداع :شددام لددي ،منّدا مددن ااسد نفسد يف د ّ يددوم ،فددإ
عم حسنةً استساد من  ،وإ عم سيطةً استأفر هللا منها واتب"ز2ي.
 -2املرا ب ددة :الت ددد يا ومراع دداال مان ددة الرس ددالة يف افّد دة فعالد د د دداع تع دداىلَ :و َّالُِِِِينَ ُِِِ ْم
اعِِونَ ﴾ز3ي ،و ّمدا مددع النسدديا والتفدريع فددإ ّ ا دساء سدديكو حرمددا الرضددا
ع ْهِِ ِد ِ ْم َر ُ
ِْل َ َم َانِِاتِ ِه ْم َو َ
عرب تعاىل :نَ ُسواْ لَ وَنَ ِسيَ ُه ْم﴾ز4ي.
والرضوا ما ّ
" :م د بددت ح د
 -3التف ّك در :الت م د يف ددذا الوجددود و س دراره ،دداع اإلمددام احلسددو
يدع عليد  ،ومد بعددش حد تكدو اآلاثر دف الده توإد إليد  ،عميدت عدو ال
تاج إىل دلي ّ
ترا عليها ر يباً ،وةسرش إفقة ٍ
عبد ع ل من حبّ ن يباً"...

____________________
 -1ج البال ة ،ج ،4ص.47
 -2ا العقوع ،للحرا  ،ص .396
 -3املؤمنو .8 ،
 -4التوبة.67 ،
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 -4تددذ ّ ر امل ددوش :ع ددن اإلم ددام عل ددف
عما لي ،يتأفلكم"ز1ي.
فلتم ّ

 " :وإ دديكم ب ددذ ر امل ددوش وإ ددالع الأفل ددة عن د  ،و ي ددا

____________________
 -1ج البال ة ،الطبة .188
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احملاضرة الرابعة والعشرون:
اهلداية
اهلدف
التعريا نعط اهلداية و يفيّة سلو سبلها واإلست اءال بنور ا.
تصدير املوضوع

" ّفار بنور ا تدينا وبف ل
املدخل

إبحنا و مسينا".

إ ّ للهداي د ددة معنيد د ددو :اعوع نعد د ددط اإلي د د دداع اىل الأايد د ددة ،والثد د ددا د د ددو إراءال الطريد د ددا املؤديد د ددة إىل
ال الا ،د يسد ل شدنص عدن ديّة زواج و شدرا ة مدع ش ٍ
دنص آةدر ،و دارالٍ و سدفر ومدا

شاب فتهدي إىل ال الا وال  ،وحنن مكلّفو ابلثا .
واملراد من اهلداية الدينيّة إراءال الطريا املن ية يف اآلةرال وإانرنا
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شِا ِك ًرا
السِبِي َل إِ َّمِا َ
حريدة وإرادال اإلةتيدار .داع تعداىل :إِ َّنِا َِ َد ْينَاهُ َّ
ل  ،ويبقة علة اإلنسدا ّ

ورا﴾
َوإِ َّما َكفُ ً

ز 1ي

حماور املوضوع
اهلداية من هللا:

ال ش د ّ ّ اهلدداد لكافّدة الكائندداش إىل ماهلددا ددو هللا ،نددا ودر الكددو مددن آ ش ونددا فددا
عل ددة اإلنس ددا م ددن ددو و ابلي دداش وموا د  ،ليس ددل هب ددا مع ددارج الكم دداع ،وم ددا عل ددة اإلنس ددا ّإال

التفاع والت اوب مع ذه املودعاش اإلهليّة.
ثواب اهلداية:

سِا بِغ َْيِ ِر
عسوجد ّ:
ومِن قَتَِ َل نَ ْف ً
َ
عن ياعة عن عبد هللا  " :اع :لدت لد  :دوع هللا ّ
اس َج ِميعًا﴾ك اع :من ةرجها
اس َج ِميعًا﴾ و َم ْن أَحْ يَا َا وَ َكأَنَّ َما أَحْ يَا النَّ َ
نَ ْف ٍس وَ َكأَنَّ َما قَتَ َل النَّ َ

من ضالع اىل د فك ّنا حيا ا ،ومن ةرجها من د اىل ضالع فقد تلها"
____________________
 -1االنسا .3
 -2إوع الكايف ،ج ،2ص.210

102

ز 2ي

" :بعث ددين رس ددوع هللا
دداع اإلم ددام عل ددف
دابلن ح ددداً
إىل ال دديمن ،و دداع ذ :عل ددف ،ال تق د ّ
ح د د ت د دددعوه ،و ة هللا ال يه د ددد هللا عل د ددة ي د دددي رج د دالً ة د د ّ ل د د اّد دا بلع د ددت علي د د الش د ددم،
و ربت"ز1ي.
عددن اإلمددام ال ددادق " :ال يددتكلّم الرج د بكلمددة حد ّدا يؤةددذ هبددا ّإال ددا ل د مث د جددر مددن
ةذ هبا ،وال يتكلم بكلمة ضالع يؤةذ هبا إال ا ل مث وزر من ةذ هبا"ز2ي
ّ
ّ
ال تكن من هؤالء فتحرم اهلداية
ل َلَ يَ ْهدِا ْالقَ ْو َم َّ
الظا ِل ِمينَ ﴾ز3ي.
اع تعاىل :إِ َّن َ
اع تعاىل :إِ َّن لَ َلَ يَ ْهدِا ْالقَ ْو َم ْالكَاوِ ِرينَ ﴾ز4ي.
ل ََل يَ ْهدِا ْالقَ ْو َم ْالفَا ِسقِينَ ﴾ز5ي.
اع تعاىل :إِ َّن َّ َ
ف َك َُّابٌ ﴾ز6ي.
ل ََل يَ ْهدِا َم ْن َُو ُمس ِْر ٌ
اع تعاىل :إِ َّن َّ َ

ار﴾ز7ي.
ل ََل يَ ْهدِا َم ْن َُو كَاُِبٌ َكفَّ ٌ
اع تعاىل :إِ َّن َّ َ
____________________
 -1حبار اعنوار،ج  ،21ص .167
 -2حبار اعنوار ،ج ،2ص .19
 -3الق ص 50
 -4املائدال 67
 -5املنافقو 6
 -6افر 28
السمر 3
ّ -7
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من طرق اهلداية

 -1اعمر ابملعروف والنهف عن املنكر :داع تعداىلَ :و ْلِتَ ُكن ِمِن ُك ْم أ ُ َّمِةٌ َيِ ْدعُونَ إِ َلُِ ْالخ َْيِ ِر
وف َويَ ْن َه ْونَ َع ِن ْال ُمنك َِر﴾ز1ي.
َويَأ ْ ُم ُرونَ بِ ْال َم ْع ُر ِ

 " :ونوا دعاالً لنا بأ لسنتكم"ز2ي.
 -2السلو العملف :فقد ورد عن اإلمام ال ادق
الْ َرا َط ال ُمستَ ِق َيم﴾ز3ي.
 -3الدعاء :اع تعاىل :ا دِنَ ----ا ِ
ْب ِْر﴾ز4ي.
ْ ْوا بِال َّ
َ َوت ََوا َ
 -4التعاو والتعاضد :اع تعاىلَ :وت ََوا َ
ْ ْوا بِ ْال َح ِ
____________________
 -1اع عمرا .103
 -2حاشية لمع الفائدال والرب ا  ،الوحيد البهبها  ،ص.24
 -3الفا ة.5 ،
 -4الع ر.5 - 4 ،
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احملاضرة اخلامسة والعشرون:
التعلّم والتف ّقه
اهلدف:
حد ّ الندداّ علددة الددتعلّم واحل ددور يف لددال ،العلمدداء ومعرفددة اعحكددام واملسددائ اعساسدديّة ،ومددا
لذل من ثواب و جر ب .
تصدير املوضوع:
"الله ددم اعط ددين ب د الً يف دين د  ،وفهم داً يف علم د  ،وفقه داً يف حكم د  ،و فل ددو م ددن رمحت د ،
وورعاً ا س عن معاإي ".
املدخل

ا ت ّمدت الشدريعة ا تمامداً ابلأداً نوضددور العلددم حد اعتربتد فري ددة علددة د ّ مسددلم ومسددلمة ،فبد
دتم ابلعلددم و ددا
تعمددر الددبالد ويعبددد هللا وتق ددة حدوائج الندداّ ،وإ ّ دىن مقارنددة بددو الدددوع الدده ند ّ
يكشا ح م الفرق يف النتائج اله يعطيها اإل تمام ابلعلم عن تر .
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الشر لّ "ز1ي.
عن اإلمام البا ر " :العلم ر ّ ال لّ وا ه ر ّ ّ
 " :ل لي ،في شفء من احلكمة بيت ةرب ،فتعلّموا وعلّموا وتف ّقهدوا
عن رسوع هللا
وال متوتوا جهاالً ،فإ ّ هللا ال يعذر علة ا ه "ز2ي.
حماور املوضوع:
الدعوة اىل العلم والتف ّقه

" :لوددش ّ إحا ضربت ر وسهم ابلسياط ح يتف ّقهوا"
عن اإلمام ال ادق
" :ل ددو يعل ددم الن دداّ م ددا يف العل ددم لطلب ددوه ول ددو بس ددف امله ددج
وع ددن اإلم ددام عل ددف ب ددن احلس ددو
وةو الل ج"ز4ي.
ز 3ي

____________________
 -1حبار اعنوار ،ج ،77ص.175
 -2نس العماع ،خ.28750
 -3إوع الكايف ،ج ،1ص.31
 -4إوع الكايف ،ج ،1ص.35
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مناقب العلم يف القرآن

العلم ومنها:

تناوع القرآ الكرة لموعة من اآلاثر والرب اش اله ينعم هبا
لُ َّالِ ُِِينَ آ َم ُنِ ِوا ِمِِن ُك ْم َو َّالِ ُِِينَ أ ُ ُ
وتِ ِوا ْال ِع ْلِ ِ َم
 -1عل ددو ال دددرجاش :دداع تع دداىل :يَ ْر َوِِ ِع َّ
َد َر َجا ٍ
ت﴾ز1ي.
آمنَّا به﴾.ز2ي
الرا ِس ُخونَ وِي ْال ِع ْل ِم يَقُولُونَ َ ِ ِ
 -2اإل ا  :اع تعاىلَ :و َّ
 -3توحيد هللا :اع تعاىلَ :ش ِه َد لُ أَنَّهُ َلَ إِ َل-هَ إَِلَّ َُو َو ْال َم َ ِ َكةُ َوأ ُ ْولُواْ ْال ِع ْل ِم﴾ز3ي.

 -4البكدداء والشددور :دداع تعدداىل :إِ َّن الَّ ُِِينَ أُوت ُِواْ ْال ِع ْل ِ َم ِم ِن قَب ِْل ِ ِهَ ...........ويَ ِخ ِ ُّرونَ

ان يَ ْب ُكونَ ﴾ز4ي.
ِلأل َ ُْقَ ِ
العلَماء﴾.ز5ي
ل ِم ْن ِعبَا ِد ِه ْ ُ َ
 -5الشية من هللا :اع تعاىل :إِنَّ َما يَ ْخشَُ َّ َ
____________________
 -1اجملادلة .11
 -2آع عمرا  ،آية  7ك
 -3آع عمرا  ،آية .18
 -4اإلسراء ،من  107اىل .109
 -5فابر ،آية .28
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فضل العلم:

 " :ددرب الندداّ مددن درجددة النبد ّدوال د العلددم

 -1ربد مددن درجددة النبد ّدوال :فعددن اإلمددام البددا ر
وا هاد"ز1ي.

 -2العلددم ف د مددن العبددادال :فعددن اإلمددام البددا ر " :مددن ةددرج يطلد ابابً مددن علددم لد د بد
حا و ضاللة اىل د ا عمل ل عبادال متعبّد ربعو عاماً"ز2ي.
اببالً اىل ّ
" :ف العلم ح ّ اىل هللا من ف العبادال"ز3ي.
وعن

" :من سل بريقاً يطل فيد علمداً سدل هللا

 -3العلم سبي اىل ا نّة :عن اإلمام البا ر
ب بريقاً من برق ا نّة"ز4ي.
 -4عن اإلمام البا ر " :إ ّ بال العلم يستأفر ل

____________________

 -1ات ة البي اء ،ج ،1ص.14
 -2حبار اعنوار،ج،1ص.182
 -3وسائ الشيعة ،احلر العاملف ،ج ،20ص358
 -4ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،3ص.2073
 -5ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،3ص.2073
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ّ شفء ح احليتا يف البحر"ز5ي.

احملاضرة السادسة والعشرون:
اإلستعداد للموت
اهلدف:
الت ددذ م ّ اإلنس ددا امل ددؤمن العا د
اآلةرال ب فواش اعوا .

ددو ال ددذ يس ددتع ّد للم ددوش وس ددكرات والق ددرب و وال د واحلي دداال

تصدير املوضوع:
"وما ذ ال بكف و د ةفقت عند ر سف جنحة املوش".
املدخل

درد لد وحقيقددة ال ريد فيهدا ،و ددد ورد
 املدوش يقدو ال شد فيد ووا دع ال مف ّدر مند و داء ال م ّابلعس والبقاء و هر عباده ابملوش والفناء"ز1ي.
توحد ّ
يف دعاء ال باا" :فيا من ّ

____________________
 -1حبار اعنوار ،العالمة اجمللسف ،ج ،91ص.246

109

حماور املوضوع:
اإلستعداد للموت

رو ّ اإلمام ال ادق
ر يف حد اع م رجالً
" :جسعددت للم دديبة ال
ونفددذ إددربه ،فقدداع ل د اإلمددام
نددت ملددا إددار إليد ولددد مسددتع ّداً ملددا اشددت ّد علي د جسعد
م اب بولد "ز1ي.

د ماش ابن وجدسر لدذل جسعداً شدديداً
ددأر و فلددت عددن امل دديبة الكددرب  ،لددو
 ،فم دداب بد االسددتعداد عظددم مددن

اإلستعداد للموش يعين املعرفة احل ّقة بعقباش املوش و وال وعقبات ومنازل وحقيقة مدا سديواجه
د ّ إنسددا  ،ومعرفددة اعمددور الدده تن يد  ،وإستشددعار نفسد التق د الدددائم والتفكد املسددتمر ابملددوش
وما يستتبع من عظائم اعمور.
احلرص على سالمة الدين
اإلسددتعداد للمددوش يعددين يبقددة اإلنسددا علددة سددالمة يف ديند حد إ ا مددا وافدداه املددوش يف
ندّ ينبعد
بعددما ةدربه رسدوع هللا
مستعداً ،و ذا ما س ع عن اإلمدام علدف
حو ا
ّ
اعولو
إلي شقة ّ
____________________
 -1عيو ةبار الرضا ،الشيخ ال دوق ،ج ،1ص.8
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" و يكدو لد يف سدالمة مدن

واآلةرين في رب ابلسيا علة امة ر س فقاع مد املدومنو
ديين"ز1ي.
عل د ّدف اع ددرب عن دددما يس د ع وال ددده عن دددما دداع :د ّ هب دداتا يق ددوع الق ددوم يس د و واملن ددا تس د

معهددم ،سد ل  :ولسددنا علددة احلد ّدا ك فقدداع
املوش م و ع املوش علينا.

 :نعددم ،فقدداع علددف اع ددرب :إ ال نبدداذ و عنددا علددة

بعض العقبات واألهوال اليت وردت يف الدعاء:
القدر اتتوم :وما ذ ال بكف و د ةفقت عند ر سف جنحة املوش.
.
ا ه ن ه :وما ذ ال بكف وال در إىل ما يكو م
ش ّدال االحت ار :فما ذ ال بكف بكف لروج نفسف.
واع القرب :بكف لظلمة رب ابكف ل يا حلد .
املساءلة واتاسبة :بكف لسؤاع منكر ونك إ ّ .
البع والنشور :بكف لروجف من رب عر انً ليالً حامالً ثقلف علة ظهر .
الوح دددال وانش ددأاع الل ددا عن د  :نظ ددر م درال ع ددن ي ددين و ة ددر ع ددن ع دداذ إ الالئ ددا يف ش د
ش ز  2ي.
____________________
 -1إ باع اععماع ،السيد ابن باووّ ،ج ،1ص.27
 -2ال حيفة الس ادية زابطحفي ،اإلمام زين العابدين ،ص.226
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د

األنس ابملوت

إ ّ اإلسددتعداد للمددوش ددد يرتقددف اىل درجددة اعندد ،والر بددة يف اإلنعتدداق مددن سد ن الدددنيا والبددد
اىل رحاب الرمحة اإلهليّة ،و ل عندما ي بو املوش معرباً للقاء هللا والفوز برضوان والنعيم الالد.
عن اإلمام علف

 ":وهللا البن

____________________

بال آلن ،ابملوش من الطف الرضيع بثد ّم "ز1ي.

 -5ج البال ة ،ج ،1ص.41
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احملاضرة السابعة والعشرون:
عاقبة الظلم
اهلدف:
التعريد ددا ّ ظلد ددم الد ددنف ،والند دداّ والعبد دداد مد ددن د ددرب املوبقد دداش واع ثد ددر افسد دداداً حليد دداال اإلنسد ددا
وآةرت .
تصدير املوضوع:
"فاآل من عذاب من يستنقذ  ،ومن يد ال ماء داً من خيلّ ين".
املدخل

دام
الظلم نعط ا ور ،و و داوز احلدد ،وس نعدط وضدع الشدفء يف د موضدع  ،و دو عندوا ع ّ
تندددرج تد افّدة الددذنوب والطددا ع ّ دا دداوز حلدددود هللا تعدداىل ،و ددد تو ّعدد هللا الظدداملو ابهلددال يف
الدنيا والعذاب يف اآلةرال.
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اع تعاىلَ :ولَقَ ْد أَ ْ لَ ْكنَا ْالقُ ُرونَ ِمن قَ ْب ِل ُك ْم لَ َّما َظلَ ُمواْ﴾ز1ي.
اع تعاىل :وَتِ ْلكَ بُيُوت ُ ُه ْم خَا ِويَةً بِ َما َظلَ ُموا﴾ز2ي.
حماور املوضوع:
الظلم يف كلمات علي
مد ددن د د ٍ
دالم عمد د املد ددؤمنو

" :وهللا إل بيد ددت علد ددة حسد د السد ددعدا م ّسد دهدا و تجد د ّدر يف
إذ من لقة هللا ورسول يوم القيامة ظاملداً لدبعض العبداد ،و اإدباً لشدفء
اع الع م ّفدا ،ح ّ ّ
من احلطام ،و يا ظلم حداً لنف ،يتسرر اىل البلة فوهلا ،ويطوع يف الثر حلوهلا"ز3ي.
ومددن الم د ي داً ":وهللا لددو عطيددت اع دداليم السددبعة نددا ددت فال هددا علددة ع ددف هللا يف
ٍ
ّنلة سلبها جل شع ال ما فعلت "ز4ي.
" :من ظلم عباد هللا ا هللا ة م دو عباده"ز5ي.
وعن
عن رسوع هللا

 ":بو ا نّة والعبد سبع عقاب ز عقباشي،

____________________
 -1يون.13 ،،
 -2النم .52 ،
 -3ج البال ة ،ةطبة ،224
 -4ج البال ة ،ج ،2ص.218
 -5ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1770
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عسوجد د ّ إ تعلّد دا
و د ددا املد ددوش ،د دداع ند دد :،لد ددت :فمد ددا إد ددعبها ك د دداع :الو د ددوف بد ددو يد ددد هللا ّ
املظلومو ابلظاملو"ز1ي.
أنواع الظلم
عددن اإلمددام علددف  " :ال وإ ّ الظلددم ثالثددة :فظلد ٌدم ال يأفددر ،وظلد ٌدم ال ي د  ،وظلد ٌدم مأفددور ال
يتطل  ،ف ّما الظلم الذ ال يتأفر فالشر ابهلل ،و ّما الظلم الذ يأفر فظلم العبدد نفسد عندد بعدض
اهلناش ،و ّما الظلم الذ ال يت فظلم العباد بع هم بع اً"ز2ي.
أبشع الظلم

إ ّ بش ددع الظل ددم و ش د ّده عل ددة هللا ظل ددم ال ددعفاء والع دداجسين ،ظل ددم احل ّك دام لش ددعوهبم وم ددادرال
حقو هم وفر احلياال الشا ّة عليهم ،وتكبيد م ما ال يطيقو ومعا بتهم نا ال يستح ّقو .
" :مدا مدن مظلم ٍدة شد ّد مدن مظلم ٍدة ال ربدد إداحبها عليهدا عدوانً ّإال هللا
عن اإلمام ال ادق

عسوج ّ"ز3ي.
ّ

____________________
 -1ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1771
 -2ج البال ة ،احلكن .176
 -3الكايف ،ج ،2ص.331
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" :م ددن فح د الظل ددم ظل ددم الك درام"ز1ي .ظل ددم د ال د واإل ددا وظل ددم
ع ددن اإلم ددام عل ددف
الرب والعم ال احل.
اجملا دين و
ّ
ّإايك وإعانة الظامل أو اإلستقواء به
وإعانة الظا من رب الكبائر و ف نثابة الظلم نفس  ،و د تو ّعدد هللا مرتكبهدا ابلنّدار يف اآلةدرال،
اع تعاىل :و َلَ ت َْر َكنُواْ إِلَُ الَُِّينَ َ
ار﴾ز2ي.
ظلَ ُمواْ وَتَ َم َّ
س ُك ُم النَّ ُ
د،
عن رسوع هللا
" :من عا ظاملاً علة ظلم جاء يوم القيامة وعلة جبهت مكتدوب آي ٌ

من رمحة هللا"ز3ي.
 ":إ ا دا يدوم القيامدة اند من ٍ
داد يدن الظلمدة و عدوا م ،مدن الق هلدم دواال و ربدع
وعن
يساً و م ّد هلم لم ،فاحشرو م معهم"ز4ي.
____________________

 -1ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1774
 -2ود.113 ،
 -3ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1779
 -4ميسا احلكمة ،حممد الريشهر  ،ج ،2ص.1778
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احملاضرة الثامنة والعشرون:
حصائد اللسان
اهلدف:
ال يس علة ضبع اللسا وعدم اإلنسياق يف منسلقاش الكالم وإسفافات .
تصدير املوضوع:

"ول د احلم ددد عل ددة بس ددع لس ددا  ،افبلس ددا
رضي  ،وما در لسا
املدخل

داع اش ددكر  ،م بأاي ددة جه ددد يف عمل ددف
ددذا الك د ّ

رب يف جن شكر ".
ّ

نعمة اللسا والبيدا مدن ّدم الدنعم الده نعدم هللا هبدا علدة اإلنسدا  ،هبدا تتعدارف النداّ وتتحداور

وتتفا م ،ومن ةالهلا تعرف شن يّة املرء ومكنواننا.
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" :تكلّموا تعرفوا ،فإ ّ املرء سبوء ت لسان "ز1ي.
عن اإلمام علف
تكمددن يّدة ضددبع اللسددا يف وند مفتاحداً ل ددالا وإ ددا املددرء ،مددا نّد مفتدداا للشد ّدر ودةددوع
 ":ال يسددتقيم إ ددا عبددد ح د يسددتقيم لب د  ،وال يسددتقيم لب د ح د يسددتقيم
النددار ،فقددد دداع
لسان "ز2ي.
حماور املوضوع:
ضوابط اللسان
تناولت حادي الرسوع و بيت الع مة ضرورال التح ّكم هبذه النعمدة اإلهليّدة ،ووضدعت مجلدة
من ال وابع والقيود الده تن دف إدحاهبا مدن اع يف الددنيا والندار يف اآلةدرال ،و ندا ندورد مدا جداء
يف رسد ددالة احلقد ددوق لإلمد ددام السد د ّ اد ":حد د ّدا اللسد ددا إ رامد د عد ددن الند ددا ،وتعويد ددده الد د  ،وتد ددر
الرب ابلناّ ،وحسن القوع فيهم"ز3ي.
الف وع اله ال فائدال هلا ،و ّ
 " :و د يتكد ّ النداّ يف الندار إالّ ح دائد لسدنتهم،
 -1ضبع اللسا  :اع رسدوع هللا
 :ما الن االك اع :مل علي لسان "ز4ي.
ي لرسوع هللا

____________________
 -1ج البال ة ،ج ،4ص.93
 -2ج البال ة ،ج ،2ص94
 -3وسائ الشيعة زآع البيتي ،املؤلا :احلر العاملف ،ج ،15.ص172
 -4وسائ الشيعة زآع البيتي ،املؤلا :احلر العاملف ،ج ،12.ص191
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" :لسا العا وراء لب  ،و ل اعمحا وراء لسان "ز1ي.
وورد عن اإلمام علف
دتكلمن فيمدا
 -2عدم الكالم فيما ال يعني  :داع اإلمدام احلسدو
يومداً البدن عبداّ" :ال ت ّ
ال يعني فإ ّ ةاف علي الوزر ،وال تتكلّمن فيما يعني ح تر للكالم موضعا"ز2ي.
م ددن اآلفد دداش الد دده يعيش ددها لتمعند ددا اليد ددوم ،وال دده تد دداج اىل معا د ددة وتوعيد د ة ّ ثد د اً مد ددن الند دداّ
يعتربو ّ ثرال الكالم ،واملشار ة يف ّ حدي  ،والو يف ا داع ،وتعبطة السهراش وا لسداش
بلأددو الكددالم مددن الف ددائ الدده يتنظددر اىل إدداحبها يف بددار وإع دداب ،يف حددو ّ ثدرال الكددالم ابب
اىل ثرال الط و ثرالالذنوب.

 -3مداومة املرء علة مجي الكالمّ :
"عود لسان لدو الكدالم وبدذع السدالم يكثدر حمبّدو ويقد ّ
مبأ و "ز3ي.
 -4اإلبتعد دداد عد ددن الكد ددالم املسد ددفء :فمد ددن ال د ددرور لإلنسد ددا املد ددؤمن اةتيد ددار لفاظد د ومفرداتد د
وعبارات  ،وتر الكالم ا ارا و املبطّن و الذ اتم الت وي .

____________________
 -1وسائ الشيعة زآع البيتي ،املؤلا :احلر العاملف ،ج ،15.ص.281
 -2حبار اعنوار ،العالمة اجمللسف ،ج ،57ص..127
 -3عيو احلكم واملواعظ ،علف بن حممد الليثف الواسطف ،ص.340
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 -5اإلبتعاد عن الس ّ واللعن والشدتم ولدو مازحداً :ورد يف احلددي  " :لدي ،املدؤمن ابلط ّعدا وال
اللعا وال الفاح وال البذ ء"ز1ي.
ّ
عذاب اللسا
دؤد اىل بدالءاش
وإّّنا اشت ّد عذاب اللسا يوم القيامة ،ملا للكالم من آاثر عظيمة وةط ال د ت ّ
و واري ب وحروب ودمار.
عددن اإلمددام البددا ر " :يعد ّذب هللا اللسددا بعددذاب ال يعد ّذب بد شدديطاً مددن ا دوارا ،فيقددوع:
رب عد ّذبتين بعددذاب تعد ّذب بد شديطاً مددن ا دواراك فيتقداع لد  :ةرجدت مند لمدةٌ فبلأددت مشددارق
ّ
اعر ومأارهبا ،فسف هبا ال ّدم احلرام ،وانته هبا املاع احلرام ،وانته هبا الفرج احلرام"ز2ي.

____________________

 -1جامع السعاداش ،حممد مهد النرا ف ،ج ،1ص.277
 -2إوع الكايف ،ج ،2ص.115
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احملاضرة التاسعة والعشرون:
علو اهلمة
ّ

اهلدف

املهمة.
تعويد الناّ علة ّم مسؤوليانم واملشار ة يف الق ا
احلساسة و ّ
ّ
تصدير املوضوع

"وعلي

املدخل

واحد عكفت ّه ،وفيما عند بسطت ر به".

يترّ اإلسالم املؤمن علة امتال ّة عالية تتّ اىل الأا ش السامية واع دداف الكبد ال ،وعددم
" :إ ّ هللا اد ّ معداذ اعمدور و شدرافها
الر و اىل إأار الق ا وسفاسفها ،فعن رسوع هللا

ويكره سفاسفها"ز1ي.

____________________
 -1ميسا احلكمة ،ج ،4ص.3468
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حماور املوضوع

اهلمة يتطلّ من اإلنسا السعف واملثابرال وا د والسهر وعددم اإلستسدالم للنطد  ،واإل دا
علو ّ
ّ
ّقق د م ددن
الق ددو ن ددا يق ددوم ب د  ،ولع د ّ م ددن ب ددرز اعمثل ددة وامل دداديا الي ددوم م ددا اس ددتطاعت املقاوم ددة
ثباش لا ديها وعلو تهم واإرار م علة إحلاق اهلس ة
ّ
ابلعدو ر م د ّ

إمازاش وانت اراش بف
التفاوش يف الع ّدال والعتاد.
همت وال وضع شهوت "ز1ي.
فعن م املؤمنو
اع" :ما رفع امرء ّ
اهلمة سيا و ح ّدين إ كن اسدتأالهلا يف الطاعدة والعبدادال و كدن اسدتأالهلا يف املع دية
وعلو ّ
ّ
هلمة.
تمت الن وص الشريفة ببيا ما ينبأف بلب بعلو ا ّ
والبعد عن هللا ،ولذل ا ّ
اهلمة:
ما ينبغي طلبه بعلو ّ

 -1باعة هللا :من عبادال ،ونشر للددين ،وإعدالء لكلمدة احلدا ،وا هداد يف سدبي هللا ،ومسداعدال
الناّ والفقراء ،وسو

التقرب إىل هللا.
ل اّا يندرج يف دائرال الطاعة و ّ

____________________
 -1عيو احلكم واملواعظ ،ص.484
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ابلتقرب اىل هللا"ز1ي.
فعن اإلمام علف
 ":واإرفوا ّتكم ّ
ويف دعاء لإلمام الس ّ اد
" :فقد انقطعت إلي ه .ويف دعاء آةدر و د ذّ .......دةً
متّ لة ب "ز2ي.
 -2الن دداال يف اآلة درال :بطل د العلددم ومعرفددة عوا د اعمددور والتوبددة واإلانبددة ،فعددن اإلمددام البددا ر
" :ولتكن ّت ملا بعد املوش"ز3ي.
 -3إإالا النف ،واجملتمع :إ ّ مبد التأي وإإدالا اجملتمدع علدة افّدة املسدتو ش مدن ّدم مدا
ينبأد ددف تعويد ددد الد ددنف ،عليد د  ،ومحلهد ددا علد ددة املشد ددار ة يف د د ّ مد ددا كد ددن فعلد د لدمد ددة الند دداّ ،وتلبيد ددة
حاجانم ،وعلة املرء يبد بنفس ّوالً مثّ يتبع يفإالا اآلةرين.
فعدن اإلمدام علدف " :إ يدت ّتد إلإددالا النداّ فابدد بنفسد  ،وإ تعابيد إإددالا
و نت فاسد رب عي "ز4ي.
داعف مد ددن إعد ددالء
وم ددن د د ّدم م د دداديا علد د ّدو اهل ّمد دة املشد ددار ة ّ
الفعال ددة يف التأيد د السياسد د ّدف واإلجتمد د ّ
ال وش واإلستنكار امليدا ّ ومواجهة الظلم ورفع الفساد بكافّة الوسائ املتاحة.

____________________
 -1ميسا احلكمة ،ج ،4ص.3469
 -2ال حيفة الس ادية زابطحفي ،اإلمام زين العابدين ،ص.412
 -3حاشية لمع الفائدال والرب ا  ،الوحيد البهبها  ،ص.24
 -4ميسا احلكمة ،ج ،3ص.2206
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اهلمة
من آاثر ضعف ّ

 " :مقدت العبداد اىل هللا سدبحان

مقت هللا :است أار هللا هلذا اإلنسا عن اإلمام علف
من انت ّت بطن وفرج "ز1ي.
عدددم إدرا املعدداذ :ف ددعا اهل ّمدة يبقددف اإلنسددا وضدديعاً امشدديّاً ،خيشددة عظددائم اعمددور فيند
ّ ثر.
بنفس عنها ،فيم ف ّ م دو يقوم م ّ دور و ي
ع ددن اإلم ددام ال ددادق  ":ث ددالي ا ددس امل ددرء ع ددن بل د املع دداذ :ددر اهل ّم دة ،و لّ دة احليل ددة،
وضعا الر "ز2ي.

____________________
 -1ميسا احلكمة ،ج ،1ص.272
 -2ميسا احلكمة ،ج ،4ص.3471

124

احملاضرة الثالثون:
ترشيد اإلستهالك
اهلدف:
دام ،وتوعيددة
يّدة ضددبع اإلنفدداق وبيدا فوائددده ومفاسددد التبدذير واهلدددر علددة املسدتو الفددرد ّ والعد ّ
العام.
الناّ علة املرا بة الدائمة لسياساش إرف املاع ال سيّما فيما يرتبع ابلش
ّ
تصدير املوضوع:

اع تعاىلَ :والَُِّينَ ِإ َُا أَنفَقُوا لَ ْم يُس ِْروُوا َولَ ْم يَ ْقت ُ ُروا َو َكانَ بَيْنَ َُلِكَ قَ َوا ًما﴾ز1ي.
املدخل
ترشيد اإلنفاق من اعمور اله تاج إىل توعية دائمة للفرد واعسرال

____________________
 -1الفر ا .67 ،
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مهمة علة مستو استقرار اجملتمع وا تفائة واسدتأنائن
واملت ّدين للش العام ،ملا يش ّك من ر يسال ّ
عددن اآلة درين مددن ةددالع دراسددة اعولددوّ ش واحلاجدداش ال ددروريّة ،واعتددربش الش دريعة اإلسدراف إددفةً
للطأاال وا بابرال ما و احلاع الدذ ندراه عندد احل ّكدام واعمدراء وامللدو يف العدا  .داع تعداىلَ :وإِ َّن

ض َوإِنَّهُ لَ ِمنَ ْال ُمس ِْروِينَ ﴾ز1ي.
ع ْونَ لَعَا ٍل وِي اْل َ ْر ِ
وِ ْر َ
حماور املوضوع:
موقف الشريعة من اإلسراف وعدم الرتشيد

حثّدت الشدريعة علددة ضددرورال ضددبع اإلنفدداق وترشدديده حفظداً ملقدددراش اع ّمدة مددن ال دديار ،وإددوانً
" :إ ّ ددم يف السددرف يف املدداع والنفقددة ،وعلدديكم
للم تمددع مددن الفقددر والعددوز ،فعددن رسددوع هللا
ابإل ت اد ،فما افتقر وم ع ا ت دوا"ز2ي .
" :علي ابإل ت اد ،وإ ّ واإلسراف ،فإنّ من فع الشيطنة"ز3ي.
وعن اإلمام العسكر

____________________
 -1يون.83 ،،
 -2نس العماع ،املتقف اهلند  ،ج ،3ص.53
 -3مستدر سفينة البحار ،ج ،5ص.23
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جماالت ترشيد اإلستهالك

 -1ترش دديد اإلنف دداق ع د املس ددتو الف ددرد ّ  :ددرف امل دداع يف املال ددف واعم ددور العبثيّد دة ومت ددية
املوجهددة دو التفكد يف تدددب املسددتقب مددن
الو ددت بددال بائد  ،السددهراش الفار ددة والددرحالش د
ّ

ا السواج واعسرال وبل العلم.
 -2ترشديد اإلنفدداق علدة مسددتو اعسدرال :ويت لّدة يف ال شديد يف امللددب ،،مدا جدداء يف إددفاش
" :ملبسهم اإل ت اد "ز1ي وامل  ،اع تعداىلَ :و ُ ُلِوا َو ْ
اشِ َربُوا
املتقو عن م املؤمنو
َو َلَ تُس ِْروُوا إِنَّهُ َلَ ي ُِحبُّ ْال ُمس ِْروِينَ ﴾ز2ي.
 :للمس ددرف ث ددالي
وحاج دداش اعاثي واملقتني دداش ال ددروريّة للمن ددسع ،فع ددن اإلم ددام ال ددادق
عالماش :يش ما لي ،ل  ،ويلب ،ما لي ،ل  ،وس ما لي ،ل ز3ي.
ووضددع سياسددة تتدواز بددو الراتد ومدوارد ال ددرف ويف اإلنتبدداه للمسددائ ال ددحيّة والعلميّدة ،فقددد
" :حسن التدب مع الكفاف فة ل من الكث مع اإلسراف"ز4ي.
ورد عن اإلمام علف
____________________
 -1ج البال ة ،الطبة .193
 -2اععراف.31 ،
 -3وسائ الشيعة زآع البيتي ،املؤلا :احلر العاملف ،ج ،17.ص.65
 -4م باا البال ة ،امل جها  ،ا ،4ص.208
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دام عمدور شن ديّة،
 -3ترشيد اإلنفاق علة مستو اجملتمع :ويت لّة يف عدم التفريع ابملاع الع ّ
وإ ددرف ددذا امل دداع يف امل دوارد ال دده ددف حاج ددة الن دداّ ال ددروريّة واإلبتع دداد ع ددن مظ ددا ر ال د ف عن ددد
املسؤولو ،ما يتطلّ من الفرد التعاو يف ترشيد استهال الطا ة واملياه و افّة مق ّدراش البالد.

عسوجد د ّ ،وإ ّ السد ددرف يبأ د د هللا حد د
عد ددن اإلمد ددام ال د ددادق " :إ ّ الق د ددد مد ددر ابّد د هللا ّ
برح للنواال فإ ّ ا ت لو لشفء ،وح إبّ شراب "ز1ي.

____________________
 -1عوائد اال م ،اتقا النرا ف ،ص61
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احملاضرة األوىل:
املرأة النموذج والقدوة
املناسبة :وفاة السيّدة خدجية الكربى رضي هللا عنها.
التاريخ :السابع من شهر رم ا املبار .

اهلدف:

التعري ددا اب وان د املش ددر ة للس دديّدال ةدرب ددة رض ددف هللا عنه ددا وعل د ّدو ش د ا ،ومس ددا انا يف م دداا
الدعوال.
تصدير املوضوع:

اع تعاىلَ :والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أ ُ ْولَ ِكَ ْال ُمقَ َّربُونَ ﴾

املدخل

ز 1ي

من ال رور اإلملام الواسع بعظمة ذه الشن يّة التارخييّة

____________________
 -1الوا عة. 11 - 10 ،
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 ،ودور ا الف ّعداع يف دفدع ع لدة الرسدالة اىل اعمدام،
و سبقيّتها يف مح عباء الرسالة مع النّب
والوفدداء هاد ددا وبددذهلا وت ددحيانا مددع بدددا ش الدددعوال ،و ليددداً هلددا ،وتقددد ها نمددو ج لإل تددداء ال
سيّما يف حياال املر ال.
حماور املوضوع:
إسالمها وإمياهنا

بنبوال رسوع هللا
انت ّوع الناّ ت ديقاً ّ

 ،وإ اانً برسالة اإلسالم من النسداء ،مدا دا

ّوع امل ددؤمنو م ددن الرج دداع ،و ددد تش د ّدرفت ننقب ددة الوض ددوء وإد دلّت م ددع رس ددوع هللا
اإلم ددام عل ددف
يف ّوع يوم نسلت في فري ة ال الالز1ي.
 " :ةدربددة ددذا
بعددد إسددالمها فقددد دداع هلددا رسددوع هللا
و انددت وع مددن ابيددع عليداً
ت رس ددوع هللا ،ددد ابيعت د عل ددة م ددا
عل د ّدف م دوال وم ددوىل امل ددؤمنو وإم ددامهم بع ددد  ،فقال ددت :إ د عد ت
لت"ز2ي.

____________________
 -1يراجع :شا الأمة ،ج ،1ص 81و املنا  ،ج ،2ص. 15
 -2حبار اعنوار ،ج ،18ص / 232جامع حادي الشيعة ،السيد الربوجرد  ،ج ،1ص .482
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منزلتها ومقامها

يددوم وفانددا يددوم م دديبة علددة اع ّمدة نظدراً لدددور ا وجهاد ددا يف سددبي
و ددد اعتددرب رسددوع هللا
الدعوال إ اع" :اجتمعت علدة دذه اع ّمدة يف دذه اع م م ديبتا ز وفداال السديدال ةدربدة ووفداال

بال ي ال در ميّهما ان ش ّد جسعاً"ز1ي.
" :إ ّ ف د نس دداء د ا نّ دة رب ددع :ةدرب ددة بن ددت ةويل ددد وفابم ددة
وورد ع ددن رس ددوع هللا
حممد ومرة بنت عمرا وآسية بنت مساحم امر ال فرعو "ز2ي.
بنت ّ
جهادها وبذهلا ماهلا يف الدعوة

تربعهددا ناهلددا" :وهللا حم ّمدد إ ّ مدداذ وعبيددد ومجيددع مددا ملد ومددا ددو ددت يددد فقددد و بتد
تمد إجالالً وإعظاماً ل "ز3ي.
ّ
ع مدا نفعدين مداع ةدربدة" ،و دذا املو دا الكدرة منهدا
اع رسوع هللا
" :ما نفعين ماع د ّ
مدح هللا تعاىل بقول َ :و َو َجدَكَ َعا ِ ً وَأ َ ْغنَُ﴾

ز 4ي

____________________
 -1اتريخ اليعقو  ،ج ،1ص. 355
 -2سد الأابة ،ج ،7ص. 83
 -3حبار اعنوار ،ج ،16ص. 55
 -4ال حة. 8 ،
 -5املنا  ،ج ،3ص. 120
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ناع ةدربةز5ي .

يفد ّ مددن ماهلدا الأددارم والعدا وامد الكد ّ ويعطددف يف النائبدة ويرفددد
فقدد دا رسددوع هللا
فقراء إحاب وام من راد منهم اهل رالز1ي .
بال د  ،فقددد
و ددد ددا ملاهلددا الف د يف إددمود املسددلمو عندددما حاإد رنم دري يف شددع
ورد ّ ةدربة و بو بال نفقا مجيع ماهلماز2ي.
بالد د ر د ددم إد ددعوبة العد ددي و ملهد ددا ا د ددور
ومد ددن جهاد د ددا ّ د دا آثد ددرش احل د ددار يف شد ددع
والعطد وحدرارال الشددم ،وعسلتهددا عددن ومهددا علددة احليدداال اهلانطددة املرفّهددة الدده انددت ظددة هبددا ،ومددا
وانت اراً للرسالة.
ل إالّ مواساالً لرسوع هللا
مقامها يف اآلخرة

و د دداع لد د  " :رسد ددوع هللا
عند ددد اشد ددتداد مرضد ددها تد ددة جربائيد د رسد ددوع هللا
ةدربددة ددد تتد ومعهددا إانء فيد إدام  -و بعددام و شدراب  -فددإ ا ددف تتد فددا ر
وبشر ا ببيت يف ا نّة"ز3ي.
ومين ّ
ّ

____________________
 -1االماذ ،الشيخ الطوسف ،ص .468
 -2الرائج ،ج ،1ص. 85
 -3سد الأابة ،ج ،7ص. 84

134

 ،د ددذه
مددن رّهبدا

احملاضرة الثانية:
أبو طالب انصر الرسالة والرسول
املناسبة :وفاة أيب طالب.
التاريخ :العاشر من شهر رم ا املبار .
اهلدف:

التعريا بشن يّة
.

بال و ّم موا ف الرساليّة ودوره يف إعالء إوش الرسدالة ومؤازرتد للندّب

تصدير املوضوع:

علف جربائيد فقداع ذ :حم ّمدد إ ّ ربدّ يقرئد السدالم ويقدوع:
اع رسوع هللا
 " :بع ّ
حرمددت النددار علددة إددل وبطددن محلد وح ددر فلد  ......و ّمدا ح ددر فلد فح ددر
إ ّ ددد ّ
بال "ز1ي.
____________________
 -1الكايف ،الشيخ الكليين ،ج ،1ص.446
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املدخل

بو بال  :اي عبد منداف بدن عبدد املطلد بدن اشدم ،ومدن لقابد بدو بالد وسديّد البطحداء
وشيخ ري ورئي ،م ّكة وبي ة البلد والشيخ وشيخ اعاببوز1ي.

د ددا يتمتّد دع بشن د دديّة ومهابد ددة يف نفد ددوّ ومد د  ،و د ددا بد ددا راً مسد ددتقيماً يقلّدوند د يف فعالد د وال
مره انفذاز2ي
يتق ّدمون يف مر إالّ بعد يستش وه ،و انت رائسة ري ل بعد عبد املطل  ،و ا
حماور املوضوع:
القنوط من الكبائر
عالقته ابلرسول
ف بدو بالد رسدوع هللا

بطلد ٍ مدن عبدد املطلد فكدا عندده حدد بنائد  ،بد دا

املودال ،فكا ينام جبنب  ،وإ ا ةدرج خيرجد معد  ،و دا خي ّد ابلطعدام،
يتق ّدمهم يف الرعاية والعطا و ّ
عند بال يكلدؤه وافظد واوبد مدن مدور ا ا ليّدة ومعائبهدا ملدا يريدد
فش ّ رسوع هللا
من رامت ز3ي.
____________________
 -1عمدال الطال يف نساب بال  ،ص. 20
 -2سط املطال  ،ابن دحال  ،ص. 6
 -3الس ال النبوية إلبن ث  ،ج ،1ص . 249
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ويف رواي د ٍدة ّ جربائي د ن ددسع ليل ددة وف دداال
انإر بعد بال ز1ي.

بال د فق دداع :حم ّم دد ة ددرج م ددن م ّك دة ،فم ددا ل د هب ددا

نصرته لرسول هللا
مد ددن ةد ددالع املوا د ددا الداعمد ددة لد د ال سد دديّما والرسد ددالة يف
ولقد ددد لّد دت ن د درت لرسد ددوع هللا
ري عن  ،و ّم ما كن إلفاش النظر إلي :
ا
بدا نا ،ويف ّ
 -1تعسيددسه وا رام د مددامهم :فكددا يقدم د يف احلدددي علددة سددادانم وال يرضددة مددنهم نقابعت د
يوم داً ابلك ددالم فق دداع ل د ب ددو
وي د ّد ويك د ّذهبم ،ح د ّ اب هل د ح دداوع يع د الن ددّب
 :دم
دومن حدد ،ف لسدوا مثّ داع للندّب
بال  :سكت عور ما ندت و دذا ،مثّ داع :ال يق ّ
سيّد فتكلّم نا ّ وبلّغ رسالة ربّ فإنّ ال ادق امل ّدقز2ي.
 -2دعدوال ا رابئد لن درت  :ددا بددو بالد اد ّ بنائد بالبداً وعقدديالً وجعفدراً وعليّداً علددة اإل ددا
برسوع هللا

والت ديا ب وش ّد إزره ،فكا يقوع لعلف

____________________
 -1الأدير ،اعميين ،ج ،7ص. 390
 -2النهاية البن ث  ،ج ،3ص. 319
 -3س ال ابن شام ،ج ،1ص. 247
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عم ز3ي.
دائماً :السم ابن ّ

ددا ب ددو بال د
 -3و وف د يف وج د دري  :فعن دددما عسم ددت دري عل ددة مواجه ددة الن ددّب
ابملرإداد ،يدواجههم وال يسددت ي ملطدالبهم ،و د ّد يف لد وجهداء القددوم وسددادانم ،مدا ندّ ددا
.
يدعو م اىل اإل ا برسوع هللا
ومن موا ف بلب من الن اشف إ رام مهاجر الرسالة اىل احلبشةز1ي.
 :وحاولددت دري إ دداء بالد وإبعدداده
 -4رف د افّدة العددرو إلبعدداده عددن الند ّب
عددن الن ددّب
مددن ة ددالع عرض ددها علي د امل دداع وة د ال بنائه ددا وس ددلطا ا علددة يس دلّمهم حم ّم دداً
فواجههم و حبع يد م و بط سطّطانم.
رسول هللا

ووفاة أيب طالب

وعنددد وفدداال بالد ا د ب رسددوع هللا مددن ا نددازال و ددف حممولددة علددة اع تدداف و دداع :وإددلت
عم جسيت ةد اً ،فلقدد ربيّدت و فلدت إدأ اً ون درش وآزرش بد اً ،مثّ تبعد اىل حفرتد و داع
رحم ّ

وعشفعن في شفاعة يع
ل  :ما وهللا عستأفر ّ ل
ّ

____________________
. -1م .ج ،1ص. 333
 -2تذ رال الواص ،ص. 6
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هبا الثقال ز2ي.

احملاضرة الثالثة:
األخوة اإلسالميّة مدخل لتحصني اجملتمع
ّ

املناسبة :املؤخاة بني املهاجرين واألنصار.

التاريخ :الثا عشر من شهر رم ا املبار .
اهلدف

اعةوال بو
تعميا رابع ّ
تصدير املوضوع

اع تعداىل:
ِإ ْخ َوانا ً ﴾ز1ي.

اعةوال واحل ّ علة إح امها والتقيّد هبا.
اإل ا والتعريا حبقوق ّ

ف بَيْنَ قُلُو ِب ُ
علَ ْي ُ
َو ا ُْ ُ ُروا نِ ْع َمةَ َّ ِ
ْبَحْ ت ُ ْم ِبنِ ْع َمتِ ِه
ک ْم وَأ َ ْ
ل َ
ک ْم ِإ ُْ ُ ْنت ُ ْم أَ ْع َدا ًء وَأَلَّ َ

____________________
 -1آع عمرا .102
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املدخل

ّدمت الشريعة العال ة الده تدربع د اإل دا بع دهم بدبعض مهبدة إدورال و دف عال دة اعةدوال،
إدة وتف ديلها علدة د ّ ندوار العال داش الده تدربع النداّ ،العال داش
وحثّت علة إيالئهدا يّدة ةا ّ
إدة وسددو لد ادا ال ينفددع
الناشدطة مدن وحددال املنطقددة و اللأدة و العمد و القرابددة و امل داحل الا ّ
اإلنسا يوم القيامة.
ض َعد ٌُّو إِ ََّل ْال ُمتَّقِينَ ﴾ز2ي.
اع تعاىلْ :اْل َ ِخ َّ ء يَ ْو َم ِ ٍُ بَ ْع ُ
ض ُه ْم ِلبَ ْع ٍ
بو املهاجرين واعن ار ّدموا هلدم ن دا مدا لكدو  ،يف إشدارال
وعندما آةة رسوع هللا
إىل ّ ما يربع املهاجرين واعن ار من عال ة و من اعمواع واعرزاق.
حماور املوضوع
األخوة
أمهيّة ّ

وحثّدت الشدريعة علددة ا ددا اإلةدوا ملددا يسددا م لد مددن ترسدديخ روابددع اعةد ّدوال وتالحددم اجملتمددع
اإلسالمف ومتاسك .
ّ

____________________
 -2السةرف .67
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" :استكثروا من اإلةوا فإ ّ لك ّ مؤمن شفاعة يوم القيامة"ز1ي.
عن رسوع هللا
"ما استفاد امر مسلم فائدال بعد فائدال اإلسالم مث خ يستفيده يف هللا"ز2ي.
وعن
دتنا
وع د ددن اإلم د ددام ال د ددادق
دتنا بدين د د اس د د ّ
"م د ددن عظّد دم دين د د عظّد دم إةوان د د وم د ددن اس د د ّ

يفةوان "ز3ي.
عن م املؤمنو

" :ال يكونّن ةو
قضاء حوائج اإلخوان

مودت "ز4ي.
و من علة ّ

و داء حدوائج املددؤمنو مدن اعمددور الده ال ينبأددف التق د هبدا ،بد لعلّهدا تتّنددذ بابعداً وجوبيّداً يف
بعض اعحيا .
 " :اء حقوق اإلةوا شرف عماع املتّقو"ز5ي.
عن م املؤمنو
" :إ ا راد هللا ٍ
بعبد ة اً استعمل علة حوائج الناّ"ز6ي.
وعن

____________________
 -1ميسا احلكمة ،الريشهر  ،ج ،1ص.39
 -2االماذ ،الشيخ الطوسف ،ص.47
 -3ميسا احلكمة ،الريشهر  ،ج ،1ص.48
 -4ميسا احلكمة ،الريشهر  ،ج ،1ص.39
 -5ميسا احلكمة ،الريشهر  ،ج ،1ص.49
 -6نس العماع ،املتقف اهلند  ،ج 6ا 16،14
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" :وهللا يف عو العبد ما ا العبد يف عو ةي "ز1ي.
عن رسوع هللا
 ّ " :د دا مس د ددلم ةد دددم ومد داً م د ددن املسد ددلمو إالّ عطد دداه هللا مث د د عد دددد م ة د دددماً يف
وعند د
ا نّة"ز2ي.
حقوق األخوان

عن م املؤمنو " :إ ّ ةا ح ّقاً مدن فدر زلّتد وسد ّد ةلّتد و بد عدذر وسد عورتد
ونفة وجل وح ّقا مل "ز3ي.
" :إحددذر تدؤاةف مددن راد لطمددع و ةددوف و ميد و لح د و
عددن اإلمددام ال ددادق
لشرب وابل مؤاةاال اعتقياء ولو فنيت عمر يف بلبهم"ز4ي.
وشر األصحاب
خري األصحاب ّ
سط م املؤمنو

عن رسوع هللا

"املسين ل مع ية هللا"ز5ي.
شر ك فقاع
ّ :
 :ف ّ إاح ّ
" :ة اعإحاب من ّ شقا و ثر وفا "ز6ي.

____________________
 -1شرا اإوع الكايف ،ج ،2ص.194
 -2الكايف ،الشيخ الكليين ،ج ،2ص.207
 -3ميسا احلكمة ،الريشهر  ،ج ،1ص.44
 -4ميسا احلكمة ،الريشهر  ،ج ،1ص.44
 -5االماذ ،الشيخ ال دوق ،ص.478
 -6ميسا احلكمة ،الريشهر  ،ج ،2ص.1591
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احملاضرة الرابعة:
عامة من شخصيّة اإلمام احلسن
مالمح ّ

املناسبة :والدة اإلمام احلسن

.

التاريخ :الام ،عشر من شهر رم ا املبار .
اهلدف:

تعري ددا الن دداّ وت ددذ

احلسن

.

تصدير املوضوع:
احلسددن بددن علددف

حممد".
ّ

املدخل

و و سيّد شباب

م ب ددبعض الف ددائ واملنا د الرس دداليّة ال دده امت ددازش هب ددا شن دديّة اإلم ددام

دوذ والسددبع واجملت د  ،ويكددط م
 ":مددن لقابد الطيّد والتّقددف والّس ددف والد ّ

ا نّة ابمجار ات ّدثو ،و حد اعربعة الذين
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ن ددار مدرا ز1ي ومدن إددحاب الطهدر الددذين نددسع فديهم ليددذ عددنكم
اب د هبددم رسدوع هللا
دودنم وجعلهدا جدراً لرسدالت مدا
ويطهر م تطه از2ي ،ومدن القدرىب الدذين مدر هللا ن ّ
الرج ،البيت ّ
ن ّت اآليدة :قُل ََّل أَ ْسأَلُ ُك ْم َعلَ ْيِ ِه أَ ْجِ ًرا إِ ََّل ْال َمِ َو َّدةَ ِوِي ْالقُ ْر َبُِ﴾ز3ي ،و حدد الثقلدو الدذين مدن
متس هبما ما ومن لّا عنهما ض ّ و و ز4ي.
 :احلس ددن واحلس ددو ابن ددا م ددن
يك د ّدرر ول د في د ويف ةي د احلس ددو
و ددا رس ددوع هللا
حبّهم ددا حبّ دين وم ددن حبّ دين حبّ د هللا وم ددن حبّ د هللا دةل د ا نّ دة ،وم ددن بأ ددهما بأ ددين ،وم ددن
بأ ين بأ هللا ومن بأ هللا دةل النّارز5ي.
حماور املوضوع:

صالته وذكره هلل

اع واإ بن عطاء :ا احلسن بن علف

إ ا إلّة الأداال يف مس د النّب

علي سديماء اعنبيداء وهبداء امللدو ز6ي ....،و دا

ربل،

____________________
 -1السرائر ،ابن ادري ،احللف ،ج ،1ص.418
 -2شرا احقاق احلا ،السيد املرعشف ،ج ،2ص.508
 -3جامع املقاإد ،اتقا الكر ف ،ج ،10ص.59
 -4الالف ،الشيخ الطوسف ،ج ،1ص.27
 -5ال واعا اتر ة ،ابب  ،11ص.192
 -6عيا الشيعة -السيد االميين ،ج ،1ص.563
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يف م دداله يددذ ر هللا ح د ترتفددع الشددم،ز1ي.....،و ددا إ ا توض د لل ددالال تأ د ّ لون د وإ ا و ددا هلددا
ارتعدش فرائ  ،وإ ا ر املوش و القدرب و البعد و ال دراط يبكدف حد تخيشدة عليد  ،وإ ا در
وتعو من النّارز2ي.
ا نّة والنّار اضطرب اضطراب السليم وس ع هللا ا نّة ّ
كرمه

مراشز3ي ،وةرج من مال لّ مرتو.
و د اسم هللا مال ثالي ّ
وجدداء يف م ددامو الددروا ش نّد ددا يأدددق اعمدواع علددة الفقدراء حد يسددتأنوا ،ويبددادر إىل دفددع

املدداع دو يكلّدا اتتدداج عبد السدؤاع حد ال يبددذع مدداء وجهد معتدرباً
املرء و لمل و و عظم من بذع املعروف.
عبادته

بددذع مدداء الوجد يقلددا

دج سس داً وعش درين ح ّ دة و الن ائ د لتق دداد ب ددو يدي د و ددو م د ٍ
داش عل ددة دمي د يق ددوع إ ّ
وح د ّ
عستحف من رّ لقاه و م ل إىل بيت  ،وإ ا
____________________
 -1شرا إحقاق احلا ،السيد املرعشف ،ج ،33ص.560
 -2ميسا احلكمة ،الريشهر  ،ج ،2ص.1634
 -3ترمجة االمام احلسن ،ابن عسا ر ،ص.142
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ترجلوا إ رامداً لد  ،فدإ ا عيدا م املشدف جدا وا إليد و دالوا :بدن رسدوع هللا إ ّ النداّ
رآه الناّ ماشياً ّ
فإما ّإما تر بعدض مائبد ل د النداّ ،و تتن ّكد الطريدا فدإ ّ
د عيا م املشف علة دامهم ّ
دادال ،ف ددإ ا
حددداً ال تطاوع د نفس د ير د و ن ددت تس د عل ددة دددمي  ،فينحددرف ن ددن مع د ع ددن ا د ّ
ابتعد عن الناّ ر بوا رواحلهمز1ي.
تواضعه

ونق د نّد اجت دداز عل ددة مجاع د ٍدة م ددن الفق دراء و ددد جلس دوا عل ددة ال د اب س ل ددو ةب دساً ددا معه ددم،
فدعوه إىل مشار تهم ف ل ،معهم و اع :إ ّ هللا ال ا ّ املتكربين ،و -ا فر وا من اع د دعدا م
إىل ضيافت  ،ف بعمهم و سا م و دق عليهم من عطائ ز2ي.
ويف رواي ددة ااثل ددة نّد دداع بع ددد است ددافهم :الي ددد هل ددم ع ّ دم رب دددوا د م ددا بعم ددو وحن ددن
مد ثر اّا بعمنا مز3ي.
____________________
 -1مستدر سفينة البحار ،الشيخ الشا رود  ،ج ،2ص.188
 -2إلو احلسن ،السيد شرف الدين ،ص.28
 -3شرا ج البال ة ،ابن ا احلديد ،ج ،11ص.198
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احملاضرة اخلامسة:
القلّة والكثرة يف معادلة اإلنتصار
املناسبة :معركة بدر الكربى.
التاريخ :السابع عشر من شهر رم ا املبار يف السنة الثانية لله رال.
اهلدف

الت يد علة ّ ثرال العدد و لّت ليست معياراً يف إوابية النهج و استنساع الن ر.
تصدير املوضوع
ل لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرونَ ﴾ز1ي.
اع هللا تعاىلَ :ولَقَ ْد نَ َ
ْ َر ُك ُم لُ ِببَد ٍْر َوأَنت ُ ْم أَ ُِلَّةٌ وَاتَّقُواْ َ

____________________
 -1آع عمرا . 123 ،
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املدخل

معر ة بدر ف وىل املعار اله ةاضها املسلمو ضد ّد املشدر و و لد بعدد بدوع انتظدار وإدرب
د دري وبأاند ددا حد د جد دداء اعمد ددر اإلهلد د ّدف ابملواجهد ددة العسد ددكريّة ،واسد ددتطار املسد ددلمو
علد ددة

يس د ّ لوا ن دراً س دداحقاً س ددا م يف وح دددنم وثب ددانم و د ّدوال ي ددا م وف ددر
العربيّة.
حماور املوضوع

يب ددتهم يف د ّ ش ددب ا سي درال

الغلبة ليست رهن كثرة الع ّدة والعتاد

غلَبَ ْ
يرة ً﴾ز1ي.
اع تعاىل :كَم ِمن وِ َ ٍة قَ ِليلَ ٍة َ
ت وِ َةً َكثِ َ
مقارن ددة ب ددو الع د ّدال والعت دداد ب ددو ج ددي املس ددلمو وج ددي املش ددر و يف معر ددة ب دددر ،حي د ج ددي

املسلمو ا يعد  313رجالً بينما فاق جي املشر و اعلدا ،و ّمدا يف العتداد مدن جيداد وسديوف
ورماا وسو ل فلم يكن من ٍ
حماع للمقارنة.
وإىل ل شارش اآلية  -و نتم لّةز2ي  -لّة.

____________________
 -1البقرال .249
 -2آع عمرا .123
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ائيلف اجمل ّهدس ملواجهدة عد ّدال
مقارنة بو ع ّدال وعتاد املقاومة اإلسالميّة يف لبنا وجي الدفار اإلسر ّ
دوع عربيّة لتمعة ،ومع ل استطاعت املقاومة تلحا ب ثر من س ة.
" :إ ّ ذا اعمر يكن ن ره وال ةذالن بكثرال وال لّة"ز1ي.
وعن م املؤمنو
القلّة ليست مؤشراً على صوابيّة النهج أو عدمها

لطاملددا مددد الندداّ تمددع حددوع السددائد و املشددهور و املتعددارف و اع ددو و ددف تأف د
ال وابع لّها ال كن تكو معياراً ل وابيّة النهج و حقيّت .
عمار...ف ددإ س ددل الندداّ لّه ددم واد ً وعل د ّدف يف و ٍاد فاس ددل واد
عددن رس ددوع هللا
ّ ":
علف"ز2ي.
احلا لقلّة سالكي "ز3ي.
وعن
" :ال تستوحشوا بريا ّ
سبِي ِل َّ ِ
ل ﴾ ز  4ي.
اع تعاىلَ :و إِ ْن ت ُ ِط ْع أَ ْ ثَ َر َم ْن وِي ْاْل َ ْر ِ
ک َ
ُضلُّو َ
ضي ِ
ع ْن َ
____________________
 -1ج البال ة -ج ،2ص.29
 -2منا اع ا بال  ،ابن شهر اشوب ،ج ،3ص.7
 -3مع رجاع الفكر ،السيد مرت ة الرضو  ،ج ،2ص.169
 -4االنعام .116
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ّ ددذه

و رب شا د يف التاريخ علة ّ ثرال العدد واعتبار ليست دليالً علة إوابيّة النهج و حقيتّد مدا
جددر يف دربالء حيد واجهددت ثلّدة ليلددة انددت علددة احلد ّدا جحافد اععددداء املؤلّفددة الدده اجتمعددت
علة الباب .
املعيار يف معرفة طريق احل ّق
ع
دتم ع ددرب التفك د والت م د يف مع ددا ددذا ال د ّ
يعلّمن ددا اإلس ددالم ّ معرف ددة بري ددا احل د ّدا ينبأ ددف ي د ّ
وبرال ومشداريع وشدعارات وم ددا يّت وسدلو ولدي ،ابلنظدر إىل اعفدراد واعشدناص القدائمو علدة

ع.
ذا ال ّ
يدوم حدرب ا مد رداً علدة سدؤاع سدائ دا حمتداراً ومشد ّككاً بدو جبهدة
عن م املدؤمنو
واب ددن ع ّم د وإ ددهره يف جان د ،
وإ ددف الرس ددوع
احل د ّدا وجبه ددة الباب د و ددو ي ددر علي داً
يف جاند د آةد ددر ،فقد دداع لد د  :إ ّ احلد د ّدا والبابد د ال يعرفد ددا م د دددار
وعائشد ددة زوجد ددة الرسد ددوع
احلا تعرف ل  ،واعرف الباب تعرف من ل ز1ي.
الرجاع ،إعرف ّ

____________________
 -1انساب االشراف ،البال ر  ،ص.274
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احملاضرة السادسة:
ليلة القدر أشرف ليايل السنة
املناسبة :ليلة القدر.
التاريخ :لياذ 19و 21و 23من شهر رم ا املبار .
اهلدف:

بيا ف يلة ذه الليلة وترسيخ يّة وف يلة إحيائها.
تصدير املوضوع:

وحج بيت احلرام و تالً يف سبيل فوفّا لنا".
ورد يف دعاء اإلفتتاا" :وليلة القدر ّ
املدخل
ليلددة القدددر ليلددة ال ي ددا يها يف الف د واملنسلددة س دوا ا مددن الليدداذ علددة اإلبددالق ،والعم د فيهددا
ة من عم لا شهر ،وفيها من الكراماش والفيوضاش اإلهليّة ما ال ا ة.
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يف عد ّدال
وتعمدش الن وص إبقاء ذه الليلة مرددال بو ثالي ليداذ ،و دد سدط بدو جعفدر
ّ
حادي عن ليلة القدر ّ الليلتو فك فلدم يع ّدو ،بد داع :مدا يسدر ليلتدو فيمدا تطلد  ،و داع
تفع ة اً يف ليلتوز1ي.
ما علي
حماور املوضوع:

فضائل ليلة القدر

ار َك ٍة﴾ز2ي.
 -1ليلة مبار ة :اع تعاىل :إِنَّا أَنزَ ْلنَاهُ وِي لَ ْيلَ ٍة ُّمبَ َ
ف َش ْه ٍر﴾ز3ي .و دد درش الن دوص
 -2م اعفة الثواب :اع تعاىل :لَ ْيلَةُ ْالقَد ِْر َخي ٌْر ِم ْن أَ ْل ِ
ّ العم يف ذه الليلة ل جر وثواب العم يف لا شهر.
 -3عدر اععمداع بدو يدد إداح الع در والسمدا  :وابلتداذ فلينظدر د ٌ منّدا مدا ا يقد ّدم بدو
يد احل ّ ة القائم ع د هللا تعداىل فرجد الشدريا ،وإىل ّ حد ّد ستسدا م عمالندا يف تع يد الفدرج

اعمة يف ع ر الأيبة.
الذ و واج
ّ
 -4نسوع القرآ  :اع تعاىل :إِنَّا أَنزَ ْلنَاهُ وِي لَ ْيلَ ِة ْالقَد ِْر﴾ز4ي ،وال
____________________
 -1مشارق الشموّ ،اتقا الوانسار  ،ج ،2ص.446
 - -2الدةا .3
 -3القدر. 3 ،
 -4القدر. 1 ،
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ز 1ي .
خيفة ّ إنساع القرآ يف ذه الليلة إّّنا ا دفعةً واحدال علة ل رسوع هللا
 -5ليلة التقدير اإلبرام :اع تعداىل :وِي َها يُ ْف َر ُق ُكِ ُّل أَ ْمِ ٍر َح ِكِ ٍيم﴾ز2ي .ففدف دذه الليلدة تقد ّدر
شؤو السنة لّها من اععمار واعرزاق واإلبتالءاش وسو ل .

الرو ُح وِي َها بِإِ ُْ ِن َربِ ِهم ِمن ُك ِل أَ ْمِ ٍر﴾ز3ي.
 -6نسوع املالئكة :داع تعداىل :تَن ََّز ُل ْال َم َ ِ َكةُ َو ُّ
و ددف ال دده تتش د ّدرف ابحل ددور ب ددو ي ددد إ دداح الع ددر والسم ددا ع د هللا تع دداىل فرج د الشد دريا
وتعر علي ما ّدر هللا لك ّ من املق ّدراش.
ِي َحتَُّ َم ْطلَ ِع ْالفَجْ ِر﴾ز4ي.
 -7ليلة سالم ورمحة :اع تعاىلَ :
س َ ٌم َ
فضيلة إحياء ليلة القدر
إدة والعا ّمدة الدواردال ،وابإل ثددار
و ددذه الليلددة يسددتح ّ إحيا د ا حد مطلددع الف ددر ابععمدداع الا ّ
مد ددن ال د ددالال واإلسد ددتأفار والد دددعاء ملطالد د الد دددنيا واآلةد درال ،والد دددعاء للوالد دددين واع د ددارب واإلةد دوا
النّب وآل  ،فقد ورد يف احلدي عن اإلمام البا ر
املؤمنو وال الال علة ّ

____________________
 -1تفس االمث  ،الشيخ انإر مكارم الش از  ،ج ،15ص.14
 -2الدةا .4
 -3القدر. 4 ،
 -4القدر. 5 ،
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" :من حيا

ليلة القدر فرش ل نوب ولو انت عدد موم السماء ومثا ي ا باع ومكايي البحار"ز1ي.
يستحب الدعاء به
ما
ّ

ي ل  :ما ا س ع هللا تعاىل إ ا در ت ليلة القدر ك اع :العافيةز2ي.

النّب
رو ّ ّ
" :ما سط هللا شيطاً ح ّ إلي من يتس ع العافية"ز3ي.
وعن
ويف ال ّدعاء :ونس ل املعافاال يف اعد ما نس ل املعافاال يف اعبدا ز4ي.

____________________
 -1ف ائ االشهر الثالثة ،الشيخ ال دوق ،ص.118
 -2مستدر الوسائ  ،امل زا النور  ،ج ،7ص.458
 -3نس العماع ج - 1ص 313
 -4ج البال ة -ج ،1ص.191
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احملاضرة السابعة:
املناسبة :فتح م ّكة.

ابلرمحة الواسعة
الفتح املبني ّ

التاريخ :العشرو من شهر رم ا املبار .

اهلدف:

تقدة بعدض الددروّ والعدرب اعةال يّدة الده تالئدم ثقافدة الن در يف اإلسدالم والده ج ّسدد ا رسدوع
يوم فتو م ّكة.
هللا
تصدير املوضوع:

اع تعاىلَ :و َما أَ ْر َس ْلنَاكَ ِإ ََّل َرحْ َمةً ِل ْل َعالَ ِمينَ ﴾ز1ي.

املدخل

فددتو م ّكدة مددن اع م املشددهودال الدده ندداوش فيهددا ددرب ددالر الشددر فتحطّمددت اعإددنام ،وإدددر
إوش هللا رب يف م ّكة ،واستسلم لها

____________________
 -1االنبياء .107
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و تد هللا لرسدول النّ ددر املبددو ،ومددن املعلددوم ّ ددذه احلملددة العسددكريّة علددة م ّكدة إّّندا انددت بعدددما
نقض املشر و بنود إلو احلديبيّة و ل يف ارنم علة بيلة ةساعة حليفة املسلمو.
رور مع ددا اعة ددالق الكر ددة والس د ا الفاض ددلة ال دده
ددذا الي ددوم س دطّر في د رس ددوع هللا
ان هرش شن يّت الرساليّة هبا ،فكا فتحاً ال يشاهب ّ فتو يف ّ من احلروب واملعار .
حماور املوضوع:

املهم وال رور ّ يف يوم فتو م ّكة الو وف علة املشا د التالية:
ومن ّ
يوم فدتو م ّكدة دةد الكعبدة وبدرا
 -1العفو عند املقدرال- :ا استت ّ اعمر لرسوع هللا
مددا هبددا مددن إددنام و مددر بتكسد ا ،مثّ تو ّجد اىل امل ّكيددو وسد هلم :مددا ا تددرو ّ فاعد ٌ بكددم ك ددالوا:
 :إ ّ وع لكم ما داع ةدف يوسدا الةوتد  ،ال تثريد
ة اًٌ ،خ رة وابن ٍخ رة ،فقاع
عليكم اليوم ،يأفر هللا لكم و و رحم الرامحو ،ا بوا ف نتم الطلقاءز1ي.
وهبدذا املو ددا ج ّسدد رسددوع هللا ّ اإلسددالم ديددن عفدو ورمحددة ،و ندّ ال يعامد دري حبقد ًدد وانتقددام
ر م معاانت معهم بيلة عشرين عاماً،
____________________
 -1تذ رال الفقهاء ،العالمة احللف ،ج ،1ص .428
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وحماإرنم ل وةوضهم املعار ض ّده و تلهم عإحاب و ن اره وحمداولتهم ا تيالد والق داء علدة د ّ
مشروع .
 -2اتافظد ددة علد د ة الد دددماء واععد درا  :فرسد ددوع هللا
راد هلد ددذا الفد ددتو يكد ددو ّنو جد داً
و سدديداً ملكددارم اعةددالق يف اإلسددالم ،فقددد ددا ابسددتطاعت يدددة م ّكدة ابلقد ّدوال و ددد جاء ددا يف
عشرال اآلف مقات  ،لكنّ علن ّ املو ا لدي ،لإلنتقدام والكرا يّدة ،بد إ ّ النداّ و مدواهلم و رزا هدم
واتلكددانم يف مد ٍن و مددا فندداد فدديهم مقولتد املشددهورال :مددن دةد دار سددفيا فهددو آمددن ،ومددن
لقة السالا فهو آمن ،ومن دة املس د فهو آمن ،ومن لا ابب فهو آمنز1ي.
ويف روايد ٍدة ّ حددد ددادال جددي املسددلمو ةددذ يندداد حددو دةددوع لموعتد العسددكرية م ّكدة مددن

هلددذا الشددعار
إحددد مددداةلها :اليددوم يددوم امللحمددة ،اليددوم تس د احلترمددة ،فأ د رسددوع هللا
رداً عليد  :اليددوم يددوم املرمحددةز2ي ،و يكتد ل
دا بددذل بد مددر مةددذ اللدواء مند ودفعد إىل شد ٍ
دنص
و دداع ّ

آةر ديباً ل .
 -3التواضع عند الن ر :فاإلنت ار عند
وفر القراراش ا ائرال واإلنتقاميّة والأفلة

املسدلمو يكدو مددعاال للتك ّدرب والتعداذ واإلسدتطثار

____________________

 -1مستدر سفينة البحار ،ج ،8ص.109
 -2املأاز  ،ج ،2ص. 822 -821
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ا شد ددرف علد ددة م ّكد دة ور منازهلد ددا إ رور د ددت عيند دداهعد ددن هللا ،بينمد ددا ند ددر ّ رسد ددوع هللا
ابلدمور ،فاحنط تواضعاً هلل وشكراً ،و نّ -ا دة الكعبة فإ ّ ّوع ما ام ب إدلّة ر عده شدكر
هلل تعاىل.
م ّك دة يف مو د عظ دديم وجلي د دةله ددا م ددن انحي د ٍدة
 -4الوف دداء :عن دددما دة د رس ددوع هللا

يتقاع هلا " اةر" و ف علة نقطة يف م ّكة ،ف رب ل بّدة عندد درب ع ّمد بالد ليسد يو فيهدا،
إّّن دا ددا لش د ّدال
و ددد إد ّدروا علي د ينددسع يف بعددض بيددوش م ّك دة ف د ىبز1ي ،و ددذا املو ددا من د
ومحايت الرسالة يف بدا ش الدعوال.
حمبّت ع بال ووفاءً لدوره يف رعاية رسوع هللا
____________________

 -1اإلمتار ،ج ،1ص380
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احملاضرة الثامنة:
عامة من شخصيّة أمري املؤمنني
مالمح ّ

املناسبة :استشهاد أمري املؤمنني

.

التاريخ :الواحد والعشرون من شهر رمضان املبارك.

اهلدف

اإلضاءال علة بعض ال فاش والس ا النبيلة يف شن يّة م املؤمنو
تصدير املوضوع

.

" :مددن راد ينظددر إىل آدم يف علمد  ،وإىل نددوا يف فهمد  ،وإىل اددف بددن
عددن رسددوع هللا
ز ر يف ز ده ،وإىل موسة بن عمرا يف بطش ،فلينظر إىل علف بن بال "ز1ي.
____________________
 -1الأدير ،االميين ،ج ،3ص.356
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املدخل

حدي عدن لمدع الف دائ ومنتهدة الكمداع البشدر  ،فهدو رايدة
احلدي عن م املؤمنو
ووذ اع ّمد دة مد ددن بعد ددده ،و د ددد د دداع فيد د رسد ددوع هللا
اهلد ددد وإمد ددام املتّقد ددو ووإد د ّدف رسد ددوع هللا
ّ

وذ د ّ مددؤمنز1ي ،وإ ّ احل ّدا معد يددور معد يفمدا دارز2ي ،و ددو
" :إ ّ عليّداً م ّدين و ان منّد و دو ّ
 ،و ددو الددذ ال يبأ د مددؤمن
ابب مدينددة العلددمز3ي ،ول دواله يعددرف املؤمنددو بعددد رسددوع هللا
د الددذنوب مدا د النّدار احلطد  ،وبأ د عالمددة نفدداق
وال ابّد منددافاز4ي ،فحبّد عالمددة إ دا
بع اععماع فال يقيم هللا هلا يوم القيامة وزان".
حماور املوضوع
وحنددن نددا سنقت د ر علددة روايددة واحدددال يش د فيهددا ض درار بددن مح دسال إىل بعددض م دسا م د املددؤمنو
وس ا ه الكر ة:
إ ّ معاوية س ع ضرار بن محسال بعد موش اإلمدام علدف
تعفيينك فقاع :إف  ،فقاع :وتعفيين ك فقاع:
____________________
 -1مقام االمام علف ،مم الدين العسكر  ،ص.29
 -2ةالإة عبقاش االنوار ،السيد حامد النقود  ،ا ،7ص.166
 -3مدينة املعاجس ،السيد اشم البحرا  ،ج ،1ص.529
 -4شرا االةبار ،القاضف املأر  ،ج ،1ص.153
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عند فقداع إدا ذ عليّداً ،فقداع :و

ال عفي  ،اعّ :ما إ ا ال ب ّد ف وع ما علم من :
م املسؤوليّة " :ا بعيد املد شديد القو "ز1ي.
احلسم يف املوا ا" :يقوع ف الً واكم عدالً "ز2ي.

العلم" :يتف ر العلم من جوانب  ،وتنطا احلكمة من نواحي "ز3ي.
خياب د د
 :ان مدين د ددة العل د ددم وعل د د ّدف ابهب د ددا"ز4ي ،ولطامل د ددا د ددا عل د ددف
وع د ددن رس د ددوع هللا
تفقدو "ز5ي.
إحاب " :سلو ب
الشور" :يستوح من الدنيا وز رنا ،ويست ن ،ابللي وظلمت  ،ا وهللا سير الدمعة "ز6ي.
التف ّكر وحماسبة النف" :،بوي الفكرال ،يقلّ في  ،وخياب نفس "ز7ي.
اعسوال والقدوال يف احلياال" :يع ب مدن اللبداّ مدا ةشدن ،ومدن الطعدام مدا جشد "ز8ي .و دد داع
مبيّناً ز ده " :ال وإ ّ إمامكم د ا تفة من لباس بطمري ومن بعام بقرإي "ز9ي.
____________________
 -1منا االمام م املؤمنو ،ج ،2ص.51
. -2م .ج ،2ص.51
. -3م .ج ،2ص.51
 -4االماذ ،الشيخ ال دوق ،ص.425
 -5ج البال ة ،ج ،2ص.130
. -6م .ج ،2ص.51
. -7م .ج ،2ص.51
. -8م .ج ،2ص.51
 -9ست ر ب ائر الدرجاش ،ا.154
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التواضع " :ا وهللا حدان ربيبنا إ ا س لناه ،ويبتد ان إ ا تيناه ،وستينا إ ا دعوانه"ز1ي.
اهليبة والو ار" :وحنن وهللا مع تقريب لنا و رب منّا ال نكلّم يبةً ،وال نبتد ه عظمةً "ز2ي.
تبسم فعن اللؤلؤ املنظوم"ز3ي.
اإل تمام ابملظهر" :إ ّ

الدين"ز4ي ،فقد رو  :من عظّم ديند عظدّم إةواند ومدن

عال ت م الدين واإل ا " :يعظّم
استنا يفةوان ز5ي.
استنا بدين
ّ
ّ
عال ت د ابلفق دراء واملسددا و" :وا د ّ املسددا و"ز6ي ،ويف الروايددة عددن رسددوع هللا
إ ّ هللا ......و ل ح ّ املسا و ،فرضوا ب إماماً ورضيت هبم تباعاً"ز7ي.

العدع وعدم التحيس" :ال يطمع القو يف اببل  ،وال يي ّ ال عيا من عدل "ز8ي.
تعرضت ،م
عسوف عن الدنيا" :و ّ يع و و يقوع :دنيا
ّ

____________________

 -1من ة ائص م املؤمنو وف ائل  ،ص.158
 -2اضواء علة عقائد الشيعة االمامية ،ص.126
. -3م .ج ،2ص.51
. -4م .ج ،2ص.51
 -5االماذ ،الشيخ الطوسف ،ص.98
 -6ج البال ة ،ج ،2ص.130
 -7االماذ ،الشيخ ال دوق ،ص.655
. -8م .ج ،2ص.51
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 " :علد ّدف

دد

د ددد ابينتد د ثد ددالاثً ال رجعد ددة ذ فيد د  ،فعمد ددر

إذ تشد د ّدو ت ،يهد دداش يهد دداش د دّدر
ّ
وعيش حق  ،وةطر ث "ز1ي.
إش د ددعار امل د ددرء نفس د د ابلتق د د م د ددام د دواع اآلة د درال" :آهٍ م د ددن لّ د دة ال د دساد وبع د ددد الس د ددفر ووحش د ددة
الطريا"ز2ي.
____________________
. -1م .ج ،2ص.51
. -2م .ج ،2ص.51
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دد ،

احملاضرة التاسعة:
خصائص القرآن يف القرآن
املناسبة :نزول القرآن.
التاريخ :يف ليلة القدر املباركة.

اهلدف:

التعريد ددا م د د ّدم ة د ددائص وايّد دساش القد ددرآ الكد ددرة مد ددا وردش فيد د  ،وبيد ددا ف د د تعلّد دم القد ددرآ
وتعليم .
تصدير املوضوع:

اس ِمنَ ُّ
ت ِإلَُ النُّور﴾
الظلُ َما ِ
ِكتَابٌ أَنزَ ْلنَاهُ ِإلَيْكَ ِلت ُ ْخ ِر َج النَّ َ
املدخل

القرآ الكرة و ةامتة الرساالش ومع سال النّب
____________________
 -1ابرا يم .1
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ز 1ي

 ،و و الكتاب

داب آةدر و رس ٍ
الذ تفرد بسعادال اإلنسا يف الدنيا وماتد يف اآلةدرال ،فدال كدن لكت ٍ
دالة ةدر
ّ
عددن ل د بقول د " :جطددتكم
متددنو اإلنسددا مددا نح د إ ّ ه القددرآ الكددرة ،و ددد عد ّدرب رسددوع هللا
خ الدنيا واآلةرال"ز1ي.
التفرد عندما ر الظلماش ب يأة ا مدع ،بينمدا در الندور ب د يأة
و شار القرآ الكرة إىل ذا ّ
اس ِمنَ ُّ
ت إِ َلُِ ُّ
ور﴾ز2ي ،ويف آيدة ةدر يقدوع تعداىل:
الظلُ َما ِ
النِ ِ
املفرد يف ولد تعداىلِ :لت ُ ْخ ِر َج النَّ َ
اطي ُم ْستَ ِقي ًما وَاتَّبِعُوهُ َوَلَ تَتَّبِعُواْ ال ُّسبُ َل وَتَف ََّرقَ بِ ُك ْم َعن َسبِي ِل ِه﴾ز3ي.
ْ َر ِ
َوأَ َّن َ َُا ِ
حماور املوضوع:
خصائص القرآن يف القرآن
ِي أَ ْق َو ُم﴾ز4ي .و و اعف
 -1ف سب اهلداية :اع تعاىل :إِ َّن َ َُا ْالقُ ْرآنَ يِ ْهدِا ِللَّتِي َ
ون د ة دداا الرس دداالش ال ددادرال ع ددن هللا تع دداىل ،و ّم دا الكت د الوض ددعيّة ف ددال ك ددن لواض ددعيها اإلمل ددام

مبعاد شن يّة اإلنسا ما هللا ةالا اإلنسا .

____________________
 -1االماذ ،الشيخ الطوسف ،ص.538
 -2ابرا يم .1
 -3االنعام .153
 -4االسراء .9
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 -2جددامع لكافّدة املعددارف :دداع تعدداىل :تِ ْبيَانً ِا ِل ُك ِ ِل َش ِ ْيء﴾ز1ي ،ويف احلدددي عددن رسددوع هللا
اعول د ددو واآلة د درين فليق د ددر الق د ددرآ "ز2ي ،وجامعيت د د تع د ددين ّ هللا ودر تاب د د
" :م د ددن راد عل د ددم ّ
الط ددوط العام ددة ال دده م ددن ش د ا حد د ّ وع ددالج حادث ددة و إش ددكاليّة ش ددرط التقيّد دد واإللتد دسام هب ددذه

الطوط.
ْدِقا ً ِل َما بَيْنَ يَ َد ْيِ ِه َوأَنِزَ َل َّ
التِ ْو َراةَ
ومكم ٌ للرساالش السابقة :اع تعداىلُ :م َ
 -3م ّد ٌق ّ
الرس السدابقو ،بد دو جدسء منهدا وا دسء
نجي َل﴾ز3ي ،فالقرآ لي،
اإل ِ
ّ
َو ِ
مستقالً عن حر ة اعنبياء و ّ
املتمم هلا ،و ّ ما ا بل إّّنا و مق ّدمة ومتهيد ل .
ّ

آن َما َُو ِشفَاء َو َرحْ َمِةٌ
 -4شفاء للمؤمنو وةسارال للظاملو :داع تعداىلَ :ونُن َِز ُل ِمنَ ْالقُ ْر ِ
ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َوَلَ يَ ِزيِ ُد َّ
ارا﴾ز4ي ،و در الفيلسدوف إددر املتد ّهلو ّ إدفة الشدفاء
َسِ ً
الظِا ِل ِمينَ إََلَّ خ َ

آةر هبذه ال فة.
من ال فاش ّ
الاإة ابلقرآ الكرة ،و ّ هللا ي ا تاابً َ
ث﴾ز5ي ،إلندّ يقد ّدم لإلنسدا سدبي
سِنَ ْال َحِدِي ِ
 -5حسن احلدي  :داع تعداىلَّ :
لُ َنِ َّز َل أَحْ َ
ةالإ مستفيداً من ارب املاضو وعرب احلاضر.
____________________
 -1النح .89
 -2ميسا احلكمة ،الريشهر  ،ج ،3ص.252
 -3آع عمرا .3
 -4اإلسراء. 57 ،
 -5السمر .23
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ى ورحمة للمؤمنين﴾ز1ي ،فهو يفتو ل آفد اق اهلدايدة
 -6د ً ورمحة :اع تعاىل .... :و د ً
ويقرب من هللا تعاىل.
والتف ّكر والتدبّر يف ذا الوجود ّ
اسِت َِجيبُواْ ِ ِ
َّلل َو ِل َّلر ُسِو ِل إِ َُا َد َعِا ُكم ِل َمِا يُحْ ِيِي ُك ْم﴾ز2ي ،نعدط
 -7حياال النفوّ :اع تعاىل:
ْ
يق ف علة اعمرا اعةال يّة والنفسيّة وربع من اإلنسا إنساانً امالً.
ف يلة تعلّم القرآ وتعليم وحفظ
تعلّدم تدداب هللا وتعليمد مددن اعمددور الدده ينبأددف اإل تمددام هبددا سدديّما علددة مسددتو اعوالد واحليدداال
اعسريّة ومدارسنا ومرا سان الدينيّة وال بويّة.
" :ينبأ د ددف للمد د ددؤمن

ع د ددن اإلم د ددام ال د ددادق
تعلّم "ز3ي.
 " :ال من تعلّم القرآ وعلّم وعم نا في ف ان ل سائا إىل ا نّة"ز4ي.
وعن رسوع هللا
" :مددن عطدداه هللا حفددظ تاب د فظد ّدن ّ حددداً عطددف ف د اّدا عطددف فقددد مددع
وعند
ف النعمة"ز5ي.
____________________
 -1يون.57 ،
 -2االنفاع .24
 -3الكايف ،الشيخ الكليين ،ج ،2ص.607
 -4نس العماع. 2375 ،
 -5نس العماع. 2317 ،
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ال د ددوش ح د د ي د ددتعلّم الق د ددرآ و يكد د ددو يف

احملاضرة العاشرة:
القدس يف معركة الوعي السياسي
املناسبة :يوم القدس العاملي.
التاريخ :آخر مجعة من شهر رمضان املبارك.

تصديراملوضوع:

ُِْ
داع تعداىلُ :
س ْب َحانَ الَُِّا أَس َْرى ِب َع ْب ِد ِه لَ ْي ً ِمِنَ ْال َم ْسِ ِج ِد ْال َحِ َر ِام ِإ َلُِ ْال َم ْسِ ِج ِد اْل َ ْق َ
كنَا حو َلهُ﴾ .ز1ي
ار ْ َ ْ
الَُِّا َب َ

املدخل

ع ّ شددهر رم ددا ددو ف د الشددهور ،والعشددر اعواةددر مند ددف ف د اع م ،ويددوم ا معددة لد
بر اتد الاّإددة علددن اإلمددام الميددين ددذا اليددوم يومداً عامليداً للقدددّ ،ليؤّ دد ّ دديّة فلسددطو دديّة
عباديّة  -سياسيّة
____________________
 -1اإلسراء. 1 ،
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تنطل ددا م ددن دديم اإلس ددالم اتم ددد ّ اعإ ددي ال ددذ ي دددعو اىل مقارع ددة الظل ددم والطأ دداال ،ب د إ ّ ددذه
الق يّة اليوم من وج الواجباش اله ينبأف العمد هلدا ،و ثدر الق دا جدراً وثدواابً و درابً بدو يدد
هللا تعاىل.
وإحي دداء ددذا الي ددوم إّّن دا يك ددو يفب دراز الأ د م ددن عم دداع وسياس دداش ددذا الكي ددا والتندي ددد هب ددا
والقيد د ددام ابملسد د د اش اإلحت اجيّد د دة وتعريد د ددا الند د دداّ جبد د درائم د د ددذا العد د دددو ،ونشد د ددر الكتد د د وال د د ددور
تبو فظاعة ما يقوم بد دذا العددو الأاإد  ،و دد ّ دد اإلمدام الميدين علدة لد
واإلإداراش اله ّ
د ددائالً :مد ددن واجد د العلمد دداء والطبد دداء يد ددذ ّ ُّروا الند دداّ يف املسد دداجد واعوسد دداط الدينيّد دة جبد ددرائم

اسرائي .

حماور املوضوع:
ائيلي الغاصب
ثوابت الصراع مع الكيان اإلسر ّ

ومن املناس يف ذه املناسبة التذ ابلثوابت اعساسيّة اله ال ربوز احلياد عنها:
 -1التذ اب ت اب فلسدطو و ّ دا ح ّدا للفلسدطينيو ،والت يدد علدة ّ دذه الق ديّة ليسدت
دديّة ينبأددف علددة د ّ املسددلمو والعددرب التحد ّدر للعم د علددة اس د جار
إ دة ابلفلسددطينيو ،بد
ةا ّ
اعر واملق ّدساش،
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د ددو ملد د

وال ربد ددوز ع ّ شد ددنص و دولد ددة و جهد ددة مهمد ددا عد ددال شد د ا التفد دريع هبد ددذا احلد د ّدا الد ددذ
للمسلمو والعرب افّة.
 -2ع دددم جدوائي ددة املس دداعف الدبلوماس دديّة يف الوإ ددوع اىل ح د ّ ،ف ددإ ّ ددذه املس دداعف وعل ددة ف د ال
العشراش السنو تسيدد الشدع الفلسدطيين سدو املسيدد مدن التش ّدرد وال ديار واإلبتعداد عدن ديّت ،
فال جدو فعليّة هلذا املسدعة سديّما و نّندا ندر دذا الكيدا ال دهيو ّ يدرفض اإلسدت ابة للعديدد مدن
القراراش الدولية وي رب هبا عر احلائع.
 -3الت ي ددد عل ددة ةي ددار املقاوم ددة :و ددو املب ددد اع د ّدم ال ددذ ينبأ ددف ال ي ددس علي د يف إحي دداء ي ددوم

دع دلي د ربددة املقاومددة يف لبنددا الدده اسددتطاعت تس د ّ الن ددر علددة العدددو
داملف ،و ّ
القدددّ العد ّ
ال ددهيو ّ ،ددذه الت ربددة الدده ربد تعميمهددا وتوعيددة الندداّ عليهددا وإدةاهلددا يف ثقافددة افّدة الشددعوب
العربيّة واإلسالميّة.

 -4عدوانيّة ذا العدوا وسياست التوسعيّة :فهو يا ائم علة اإلجدرام وارتكداب اجملدازر حب ّدا
الشددع الفلس ددطيين واللبنددا  ،وسلس ددلة اجملددازر الطويل ددة بدددءاً م ددن لددسرال دي ددر سددو و دداان  96و دداان
 2006وإ دوالً اىل ل ددازر دسال  ،2008و ددو ي ددا ال يرض ددة بدول ددة فلس ددطو ب د ل د بماع د ال دده
ت إىل إسدرائي الكدرب املمتد ّدال مدن النيد إىل الفدراش مدا ي ّدرا زعمداء و دادال دذا الكيدا  ،ورّندا
تتع ّد إسرائي الكرب .
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 -5ةطد ددر الكيد ددا ال د ددهيو ّ علد ددة اعد واملق ّدسد دداش :فهد ددذا الكيد ددا يد ددا عن د ددر ّ ي د ددؤمن
مف ددليّة عن ددره علددة افّدة الشددعوب مهمددا انددت د ددا ومق ّدسددانا ،و ال يمددة إالّ مل دداحل الدده
اترم دداش واملق ّدس دداش ،و ددو ال يت ددورر ع ددن اإلس ددتهانة ابعنبي دداء والكت د املق ّدس ددة
دو ددا تس ددقع د ّ ّ
واملساجد ورجاع ال ّدين واعما ن املق ّدسة إ ا تعار
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ل مع بعض م احل .

احملاضرة احلادية عشرة:
العيد داللته وجتلّياته
املناسبة :عيد الفطر السعيد.
األول من شوال.
التاريخّ :

تصدير املوضوع
اع اإلمام علف

املدخل

" :إّّنا و عيد ملن ب هللا إيام وشكر يام "ز1ي.

مفه ددوم العيد ددد مد ددن وجهد ددة نظد ددر اإلسد ددالم معند دداه انت د ددار اإلنسد ددا علد ددة نفسد د مد ددن ةد ددالع دائد د
لواجبات د  ،ولددذل يكددو العيددد بعددد القيددام ابلعبددادال ،والفددرا إّّن دا يكددو هبددذا اإلنت ددار ،دداع تعدداىل:
ْ ِر
َي ْو َم ِ ٍُ َي ْف َر ُح ْال ُمؤْ ِمنُونَ ِبنَ ْ

____________________
 -1وسائ الشيعة ،ج ،15ص.308
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َّل﴾ز1ي ،إل ّ اإلنت ددار مددا يكددو يف سدداحاش ا هدداد اعإددأر يكددو ددذل يف سدداحاش ا ه دداد
اع رب.
يودعددو شددهر رم ددا ابلبكدداء من يفقددد عسيدساً ،و لد ً النتهدداء مهلددة
ددا إددحاب رسددوع هللا ّ

م دداعفة اعجددر والث دواب ،ددذه املهلددة الدده انددت فرإددة لتهددذي الددنف ،و ددم شددهوانا واإلنت ددار
علة رائس ا.
حماور املوضوع
ما ينبغي التحلّي به يف يوم العيد

ا ا العيد شع ال دينيّة من شعائر هللا تعاىل لدسم إبدراز دذه الشدع ال بكد ّ املظدا ر الدينيّدة مدن" :زيّندوا
ال الال مجاعة والتكب والتهليد والتحميدد و دراءال اعدعيدة املسدتحبّة ،فعدن رسدوع هللا
العيدين ابلتهلي والتكب والتحميد والتقدي"،ز2ي.
وال ب ّد بعد العبادال الطويلة اله منا هبا يف ذا الشهر وما تر ت مدن ثد ٍر علدة النفدوّ والقلدوب

من لّف ذه اآلاثر علة ع ّدال مستو ش ّها:
____________________
 -1الروم .3
 -2ميسا احلكمة ،الريشهر  ،ج ،3ص.2198
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 -1عل ددة املسد ددتو الفد ددرد ّ  :يكد ددو العي ددد يد ددوم معا د دددال يعا د ددد اإلنس ددا ربدّ د علد ددة يبد ددد
داللة و احندر ٍ
إفحة جديدال من السلو والعم الاذ مدن الدذنوب ،و ال يرجدع إىل دف و ض ٍ
اف
ّ
ٍ
سيطة تبعده عدن رضدا هللا تعداىل ،و دذا دو العيدد احلقيق ّدف مدا ورد عدن مد املدؤمنو
و ظلمٍ و

 ّ " :يوم ال يع ة هللا في فهو عيد"ز1ي.
 -2علة املستو اعسدر ّ  :ينبأدف تت لّدة إدلة الدرحم وز رال اع دارب يف دذا اليدوم ال سديّما
الوال دددين واإل تم ددام ابلسوج ددة واعوالد ،وحن ددرص عل ددة توبي ددد العال دداش داة د اعس درال ،فع ددن اإلم ددام
البا ر " :تساوروا يف بيوتكم فإ ّ ل حياال عمران ،رحم هللا عبداً حيا مران"ز2ي.
مددا يسددتح ّ اإل تمددام ابلتدسيّن يف اللبدداّ واملظهددر وإدةدداع السددرور والفددرا علددة نفددوّ اعوالد
واعبفاع ح يق العيد يف نفوسهم هبذه املعدا  ،وادرص علدة تقددة التهدا والتربيكداش وتقبيد
املودال والوائم.
اعبفاع وتقدة اهلدا والقيام بك ّ ما من ش ن يشيع جو اإللفة و ّ

دودال
داعفّ :دم مدا ربد املبدادرال إليد دو نبدذ الالفداش وإشداعة روا امل ّ
 -3علة املستو اإلجتم ّ
والتسددامو والت دداحل ،فددال ينبأددف يبقددة متناإد َدمو ،وال ن د طيعددة و بأ دداء بددو املددؤمنو إالّ
ونعمد علة إزالتها يوم العيد.
____________________
 -1ج البال ة ،ج ،4ص.100
 -2ال اع ،الشيخ ال دوق ،ص.22
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م ددا ينبأ ددف الر ف ددة ابلفق دراء واتت دداجو ال ددذين ال يق دددرو عل ددة ت ددوف احلاج دداش املاديّدة املطلوب ددة
ومسدداعدنم ليشددار وا إة دوا م هبددذا الفددرا ،فقددد ورد عددن عبددد هللا " :مددن ن ّف د ،عددن مددؤمن
ربة من رب الدنيا ن ّف ،هللا عن رب اآلةرال وةرج من ربه و و ثلج الفؤاد"ز1ي.

وال ب د د ّد م د ددن عي د ددادال املرض د ددة ومواس د ددانم ال س د دديّما ا رح د ددة ،وز رال د د القب د ددور ال س د دديّما ب د ددور
الشهداء.
وعسن ددا ،ال ددذين
م ددا ال ننس ددة ال دددعاء للم ا دددين امل درابطو عل ددة الثأ ددور حفظ داً لكرام ددة اع ّم دة ّ
و يوم العيد مع بناد هم ويف متاريسهم.
____________________
 -1الكايف ،الشيخ الكليين ،ج ،2ص.199
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