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 زمن الظهور:

 معارف مهدوية:

ما هي اخطر المعارك التي ستحدث قبل ظهور  االمام 

 المهدي؟ وما هو نوع السالح الذي سيحارب به؟!

 

اشار مركز االبحاث العقااداة ان اا مالاةاعاركان الاحاا اةان  ا ا  

ظهور االمام الحجن )عليه السالم( هي معركان  ار اياساياا   

وهي  ر ن في  ور ا بالقرب ما  ي ار الازور ركافارا فاياهاا 

عةة اطراف ومناهاا الاروم والافارا  و ا اهار فاي اال ا اار اا 

السفياني  يفحالف مع الروم  و يأول امار ها ا الاةاعاركان 

 الى انفصار السفياني و يئول على الفرا وبني الع اسم.
 

واضاف انه م  اهار ما  وااف الاةاعاركان اناهاا عا اياةان  اةا 

 و حص  نفيجن لها  سادر فايحن في االفراي والةعةاتم.
 

واوضح الةركز ماما ع  ذهاب ثلثي العالم فايا اهار اناه فاي 

و عن ا رى هي و عن انحسار الفرات عا  كاناز ما  الا ها   

فع  ابي  عفر )عالاياه الساالم( فاي حاة اثاه ماع ماياسار   اا 

ميسر كم بينكم وبي   ر اياساياا ت  الاق  هاي  ار ا ان عالاى 

شاطي الفرات  فقال انه  يكوا بها و عن لام  اكا  ماثالاهاا 

من   لق الله ر اارا وراعاالاى الساةااوات واالري  وال  اكاوا 

مثلها ما يامق السةاوات واالري مأيبن للطيار ركا اع ماناهاا 

الس اع االري وطيور السةا   و هلك فيها  يا  وال  اةعاى 

 لها ياعين  و نايي مناي  هلةوا الى لحوم الج ار  م.
 

واريف ماما فيةا  فعلق بو عن انحاساار الافارات فاقاة وري  ال 

رقةم الساعن حفى  حسر الفرات عا   ا ا  ما  ذها   اقافافا  

عليه الناس فيقفا  رساعان اعكاارهامم  الفافاا الاى اا ما ا اار 

 ر يسيا  وريت في مصايرنا ع  طر ق ادةن الاهاةى )عالاياه 

السالم(  اما ا  ار انحسار الفرات ع  كنز ما  الا ها  وذهااب 

رسعن اعكارهم او ثلاثاياهام كاةاا فاي روا اات ه ارى فااناهاا 

 عامينم.
 

وعلى اعية مفص  اشار الةركز الى انه م  ةو ها م  عالمات 

 
 
ال هور واألحةاث الفي رحص  بعة ال اهاور ها هانااا  سافاا

في األري وحرادق ونيراا وإا هوااف كه ا راةل عالاى إناهاا 

نفاج األ لحن الةسفاداةمان والاحاروب الاوا اعان بايا  األطاراف 

الةفحاربنم  م ينا مل ا  اةاكا  ها راكاوا ها ا إشاارات إلاى ها 

األ لحن الةسفدةمن آن اا هي ه لحان مافاطاورة راحاةث كا  

ه ا الةمار الهاد  ب  هناا روا ات رصرح ها  االح هحاة هنصاار 

القادم عج  الله فر ه هاو كاحار اق الاناار ولاعالاه إشاارة إلاى 

األ لحن الةفطورة آن اا, وهما الروا ات الفي ر كر ها الاقاادام 

 قوم بالسيف وما  ك ه ذلك فلعلها إشارات إلى ها حاركافاه 

حاااركااان عساااكااار ااان 

 فاليان فاي باعا  

األو ااات ولاايااسااق 

حركن  لةايان فاي 

كاا  هو ااارااهااا فااال 

 اااااراي باااااالساااااياااااف 

الجاسام الاحاة اةي 

القاطاع الاةاعاروف 

با  هاو كااناا ان عاا  

 مطلق السالحم.



 فوائد مهدوية: 

 وظائف األنتظار:

 
 

إن على اإلنسان المؤمن، أن يكون في مستوى تحمل شيء مـن الـوـشـونـةه هن هـذا الـحـيـاة ال تـدوم 

بهذا الكيفية.. باإلضافة إلى أن بعض العبادات، تحتاج إلى قوة وشدة.. ومن تـعـود الـلـيـن والـتـر ه قـد 

ه صاحب اهمر )عج( عندما يظهر.
ّ
 يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد ال يستجيب نداء ولي

 
 

The believer has to be able to handle a hard things because this life doesn't go that way al-

ways .. in addition some worships need him to be strong , the one who used to be lenient and 

luxurious may not do his job in the hard time and he might not respond for the imam's call 

when he appears.  

 الفائدة السادسة

أختارها: اهستـاذ حسـن الـقـيـ ـوم 

ـــاب فـــي رحـــاب اإلمـــام  )مـــن بـــت

المهدي المنتظر عجل الله تعالى 

 فرجه للسيد حسين طالب(.. 
 

ينبغي علينا عقـال و نـقـال االلـتـجـاء 

إلى صـاحـب الـعـ ـر والـزمـان عـجـل 

الله فرجه في الشـدائـد والـحـوائـج 

والــمــهــمــات، فــإنــه عــلــيــه الســالم 

ســلــطــان الــوقــع وإمــام الــعــ ــر 

والوسيـلـة إلـى الـلـه تـعـالـى وإن 

بــان ئــائــبــا، فــإنــه لــ  يــنــعــز  عــن 

من ب الـوـالفـة والـواليـة لـغـيـبـتـه 

واســتــتــارا، فــهــو ع ــمــة أولــيــائــه 

المؤمنـيـن، وهـو يـعـلـ  بـحـاجـاتـنـا 

 وأمورنا .

 
 



 
 
 
                                                                                                                              بسبب هذا العبارة ” ستاربكس”مسلمة أمريكية تقاضي فرعا لـ

 

 
 

 

 

، ” تميـيـز عـنـ ـري“رفعع شابة مسلمة في الواليات المتحدة قضية  -شفقنا

، التي تشير ”ISIS“بلمة ”  ستاربكس“ على خلفية بتابة موظفة في مقهى 

 إلى تنظي  الدولة، على بوب قهوتها.
 

في متجر تابع ” ستاربكس“عاما(، طلبع قهوة مثلجة من أحد فروع  11” )عائشة“بأن الشابة ” سي أن أن“وأفادت شبكة 

لتمييز طلب الشابة المسلـمـة عـن ئـيـرا،  ”ISIS“العمالقة بوالية مينيسوتا. واستودمع الموظفة بلمة ” تارئع“لشربة 

 ما أثار صدمة لدى اهخيرة، دفعتها إلى رفع دعوى قضائية.
 

شعرت باإلهانة واإلذال  في اللحظة التي رأيع فيها تلـ  الـكـلـمـة عـلـى الـكـوب. “ ونقل الم در ذاته عن عائشة قولها: 

ال أستطيع أن أصدق أنه فـي هـذا الـيـوم وهـذا “ وتابعع: ”. إنها بلمة تشوا سمعة المسلمين في جميع أنحاء العال 

 ”.الع ر، يمكن اعتبار شيء من هذا القبيل مقبوال
 

إلى أن الموظفة زعمع أنها ل  تسمع االس  بشكل صحيح، فيما نفع عائشة ذلـ  االدعـاء وقـالـع ”  سي أن أن“ ولفتع 

 إنها بررت اسمها مرارا عندما قدمع طلبها.
 

وبحسب الدعوى المقدمة، عندما طلبع عائشة الحديث مع مدير المقهى لتنقل له ال ورة، اعتبر اهخير أن مـا ح ـل لـ  

 يقع عمدا وأن أخطاء من هذا القبيل عادة ما تح ل مع الزبائن.
 

ويمثل عائشة في القضية مجلس العالقات اإلسالمية اهمريكية )بير( الذي قدم الدعوى نيـابـة عـن عـائشـة إلـى دائـرة 

، ”تارئع“بطرد الموظفين المعنيين بالحادثة، فيما قدمع شربة ” بير“حقوق اإلنسان في مينيسوتا قبل أيام. ويطالب 

 ، اعتذارا عن الحادثة.”سي أن أن“في بيان أرسلته لشبكة 
 

إن فـرع ”  سـي إن إن“ التـعـلـيـى عـلـى الـحـادثـة، قـا  مـتـحـدث بـاسـ  الشـربـة لشـبـكـة ”  ستاربكس“وفيما رفضع شربة 

 ”.تـارجـع“ وهـذا يـعـنـي أن هـذا الـفـرع يـدار ويشـغـل تـمـامـا مـن قـبـل ”  تـارجـع“ ستاربكس الـمـعـنـي يـقـع داخـل مـتـجـر 

 النهاية

www.ar.shafaqna.com 

بـــراعـــ  االنـــتـــظـــار 
يــــحــــزنــــون عــــلــــى 
إمــامــهــ  الــبــاقــر 
عليه السالم فـي 
ــقــبــا  ذبــرى  اســت
استشهاد إمامـنـا 
الــــبــــاقــــر عــــلــــيــــه 

 السالم


