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وزادت البنت على أمها
 

  



 

 




                    




 




االفتتاحية






   

    
   

      
     

     
     
     







  
     





    





      

    


      
     


     
     



    
    


     
 


      
       

      













     



            
             
    
      

      


  
           

    


    


    
     



     
   
 
     
           
     

 



            






























 




صالة الجماعة






       
     
       
     
     

     


     
    

      
    



     
     
    
    
 
     
       



     
      
    
     
     


     
     
      
    




 

      
  

     
    

 

دور العقيدة في سلوك االنسان

معرفة اهللا وتقدم العلوم 

اثار معرفة اهللا تعالى ووحدانية في حياتنا
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مفهوم الدعاء
ــي الــقــرآن ف

ا�ولى الحلقة 
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بيان حـديــث الكــساءبيان حـديــث الكــساءبيان حـديــث الكــساء
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الشيعة  ــــراث  ت
القرآني



 
     
    
     
    
     
      
    
   


 

     
    

   
    
    


   
       
    

      
       
                  

    
       
                 


        

                   
  

      
        


    
     


     
    
    
   
    
     



ــــراث ــــراثت ت

    



























                
     

    

    


    


     

    
    
    











   
    









الخطيب الشيخ






      
 
     
      
     
      

       


أحمد الصيقل


















      

     
     
    


 



    
   


     







     
     
    
      

     
    
     
    
    


               




    
      
    
    

     



      



   
     
      

  
     


    
    
 





             
     
      

  





      



                 

      

     

     




    
     
     
     
    



     
    




      

     










































الدرس الثاني







     
     


         
     



 

    
 

     


         
    
     
      


      
       
      

      
     
      
     

     

     

 
 
    

    
   
  
     

     
      
   
     
 
     

        

      

     
     


   
     
 
   
      
       
     

  
  



     
     
 



الرجاء



















      
    



     

     
   
 
       








   


   








بالطهارة و االستغفار

تـــوقـــيـــر مــجــالــس  
  الحسين
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؟  زينب الســيدة  دفنت  أين 


















؟  زينب الســيدة  دفنت  أين 
    
    
   

   

  
     
    


     
     
    
    
      
     

     
    


    
 







 



     
      
     
      

     

     

    



    

    

   































   

       
    
    


    
 
    

    




    

    

     

    
   
    

   
   
     
   
    
    
    

   
   
    
   




    
   

   
   


    

     

      
     
     
    

   
   


     
















 



السيد 
مهدي البصري

    
    
  
    
    
      
    
   
    
    

     
    
    
    
     
    

     



    
    
 
     
   
   

  




    





   
    

   
    
     
   
   
   

    
     

















 









     

    



 



     
 
    

     


 



   







 


   

  
 





 


























 


 


 


 


 








  





 




 السيد باقر الهندي














 














العتبة  في  للخطابة   الحسين ا�مام  معهد  يتقدم 

الحسينية المقدسة ببالغ الحزن وا�سى لمة ا�سالمية 

بمناسبة ذكرى وفاة عميد المنبر الحسيني سماحة الشيخ 

هـ   ١٤٢٤ ا�ولى  جمادي   ١٣ في  الوائلي)  (أحمد  الدكتور 
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ماذا نستفيد من اإلمام المهدي وهو غائب

     

        
      

    
   
       







الحلقة األولى




















 

    
   
      
 
      


   
    

  
   
   
  
    
   

    
    

   



     
   
    
    
   


     
  
                  
                   


  
   

   
     
     
   



     
     

      






    
   
     
      

     
     
     
    
    





























     



    
       
    
      
    




    

 

     
   
    
      

      

     
    
   

      

     

      
       



    
    
      
     
    
    
      


    
     
     



        

      

 
     

      
      


       
     

 

      
     
     
     


   
     
    


     
    
        
                    
                     
                        
                     
            

     
      
     
      


       

    


























      





    
    
    
    
 
      

     
    



     

        

     


     
    
  
     

   
     



    


   

    
  

       
                
       
     






   
   

     


   
    
    

      

    
    

     
     
    
    


االمام المهدي 
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النبي  حياة  في  الملفتة  المحطات  من  كذلك 
، أن هللا عز وجل بعد أن رأى أن  نوح 
القوم تمت عليهم الحجج، قال لنوح: {َواْصنَِع 
الَِّذيَن  فِي  تَُخاِطْبنِي  َوالَ  َوَوْحيِنَا  بِأَْعيُنِنَا  اْلفُْلَك 
ْغَرقُوَن}.. إن البعض يستفيد من  إِنَّهُم مُّ ظَلَُموْا 

هذه اآلية كإشارة خفية للشفاعة، أي يا نوح!.. 
اآلن  ومن  اإلهالك،  قررت  فقد  ارَكّب،  أن 
وهذا  قومك..  وبين  بيني  تتوسط  ال  فصاعدا 
أيضا كمال الشفقة، حيث أن هللا عز وجل يرى 
بعد  الممكن  ومن  الشفاعة..  مظان  في  نوحا 
يا  يقول:  أن  بالهالك،  اإللهي  األمر  صدور 
رب!.. ارفق بقومي، فيقول: {َوالَ تَُخاِطْبنِي فِي 

ْغَرقُوَن}. الَِّذيَن ظَلَُموْا إِنَّهُم مُّ
    
        
     
     
      
      
    





                         
           
  


                        
                             
              
     


  
      
 

  

  
     


                      
                
 

              
       
       
      


      

 

                     
                      
         







ْغَرقُوَن}.. إن البعض يستفيد من  إِنَّهُم مُّ ظَلَُموْا 
                            

         
                       
         
                       

ْغَرقُوَن}.. إن البعض يستفيد من  إِنَّهُم مُّ ظَلَُموْا          




هذه اآلية كإشارة خفية للشفاعة، أي يا نوح!.. 
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السلبية
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السلطة في االسالم

والية ا�مة على نفسها




 :قال االمام علي
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محور التنمية البشريةمحور التنمية البشريةمحور التنمية البشرية

(ال ظهير كالمشاورة).
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 االحجار الكريـمـة االحجار الكريـمـة االحجار الكريـمـة
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