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اثر زيارة األربعين في صناعة الشخصية المهدوية 
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ان اليؤمن الينتظر، ليس مـن 
عشــاا الــعــبــادة، وانــيــا مــن 
عشــاا الــعــبــوديــة.. وهــنــا  
 بـــيـــن الـــعـــبـــادة، وبـــيـــن 

ي
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 العبودية!..
 

The waiting believer is not 
one of the worship passion-
ate , but he's one of the ser-
vitude passionate .. and 
there's a difference between 
worship and servitude !     



 معارف مهدوية: 

نـواصــد ثــديــثــنــا عــن ادعــيــة ا مــام الــيــإــدي   

)عليه السالم(، ومنإا دعاؤه الجامـ  لـيـمـاصـد 

الــدنــيــا وا يــرة، ثــيــف ثــد ــنــا  عــن فــمــرات 

متسلسلة منه، وانـتـإـيـنـا الـد فـمـرة تـتـوسـد 

)عــلــد مشــايــ ــنــا  بــالــلــه تــعــالــد بــ ن يــتــفــ ــد:

بالـعـرفـان والسـكـيـنـة، وعـلـد الـنـسـاء بـالـحـيـاء 

والعفـة، وعـلـد ا اـنـيـاء بـالـتـوا،ـ  والسـعـة، 

هـهه   . الـخ(… وعلد الفمراء بالصبر والـمـنـاعـة، 

ظـاهـرتـيـن  -مـن ثـيـف ا سـلـو  -الفمرات هي امتداد ليا سبمإا من فمرات مزدوجـة، اي تـتـ ـيـن 

عـلـد مشـايـ ـنـا  متجانستين من السلو ، مثد توسـلـه )عـلـيـه السـالم( بـالـلـه تـعـالـد بـان يـتـفـ ـد:

،  الحـيـاء والـعـفـة ، فييا يتجانسان بينإيا، وكهلك بالنسبة الد النساء من ثيف بالعرفان والسكينة

)وعـلـد  ثيف تتجانسان كيا هو وا،ح واليإى هو: ان نحد ك عن الفمرات اليتمدمة، ونبـدأ بـفـمـرة:

ان ا مام )عليه السالم( توسد بالله تـعـالـد   ، فياذا نست لص منإا؟ مشاي نا بالعرفان والسكينة(

 مـاذا  بـالـعـرفـان والسـكـيـنـة في اليجتيعات ا سالمية علد اليشايخ ب ن يتف د
ا
. والسـؤال جـديـدا

تعني هاتان الكليتان؟ العرفان ينسحب علد جيلة د  ت منإا الـيـصـطـلـح الـعـرفـانـي الـ ـا  فـي 

بيعند اليعـرفـة، ولـعـد الـيـمـصـود مـن ذلـك هـو  العرفان ميدان ما يسيد بالسير والسلو ،  ى:

و  نحسب ان قارئ الـدعـاء سـوت يـتـ مـد   فإي الوقار واليإابة والطي نينة. السكينة ا يير واما

 ليعرفة ههين اليصطلحين:
ا
يـمـتـرن مـوقـفـإـى  اليشايـخ مادمنا نعرت بان العرفان والسكينة طويال

ا جتياعي بطاب  يتناسب من جانب م  اعـيـارهـى، ومـن جـانـب آيـر مـ  مـوقـعـإـى الـعـلـيـي ثـيـف 

ــيــشــايــخ ي ــطــلــعــون بــتــوصــيــد مــبــادئ الشــريــعــة الــد تــالمــهتــإــى، اذن يــمــتــرن وجــودهــى  ال

بيعناه اليعرفي بيبادئ الشريعة، وبطاب  الوقار واليإابة والطي نينة. ان هـهه  )العرفان( بطاب 

ثيف تتالشد طواب  اليرثلة الشابة اليمترنة با نـدفـا   اليشايخ السيات الثالث تتجانس م  طبيعة

 لـلـتـاـيـرات الـتـي 
ا
والحدة والص ب ونحو ذلك وتجئ البدائد م ادة لإا في اليرثلة الشائ ـة، نـظـرا

تطرأ علد كبار السن. واليإى هو: ان الدعاء ب مثلته اليتمدمة يجسد مـادة تـربـويـة تـتـنـاول الـبـنـاء 

العملي والنفسي للش صية، بحسـب مـوقـعـإـا وجـنـسـإـا ووظـيـفـتـإـا. ولـهلـك نـجـد فـي الـفـمـرة 

الـحـيـاء   وهـها مـا نـبـدأ الـحـديـف عـنـه. الـحـيـاء والـعـفـة الالثمة ال اصة بالـنـسـاء يـتـحـدث الـدعـاء عـن

صفتان متجانستان، وم  انإيا يجسدان طواب  مشتركة بيـن الـرجـد والـيـرأة، ا  ان الـيـرأة  والعفة

هي اشد ثياءا وعفة ما دمنا نعرت انإا محر  جنسي ثاد للرجد، ميا يتعين علد اليرأة ان تـتـسـى 

ولـعـد قـارئ الــدعـاء يـتـســاءل عـن الـفــارا   بـإـاتــيـن الســيـتـيــن ثــتـد تــحـفـ  كـيــانـإـا مـن الســوء. 

هـو: صـدور الـ ـجـد عـن  الـحـيـاء ، وهو امر يتعين علينا ان نجيب عنه اآلن. فنمول الحياء و العفة بين

 كان نيطه. 
ا
فإي: ان تكف الش صية عـن مـيـارسـة ا نـحـرات، ثـيـف  العفة اما  ميارسة ا نحرات ايا

من الييكن ان يسـيـطـر عـلـد  العفة اذا قدر له ان يين  الش صية من ا نحرات، فان عدم الحياء ان

الش صية فتنزلق الد الفساد: استجابة للاريزة الجنسية اليلحة. من هنا تظد العفة مـن ا هـيـيـة 

بـعـد ذلـك   بيكان ثيت تجعد الش صية علد وعي بـا نـحـرات وا نصـيـا  لـه تـحـت وطـ ة الشـإـوة. 

.  )وعـلـد الـفـمـراء بـالصـبـر والـمـنـاعـة( ،  ـى فـمـرة: )وعلد ا انياء بالتوا،  والسـعـة( نواجه فمرة:

وا ن بيا ان هاتين الطبمتين: الانية والفميرة قد رسى الدعاء لإيا مـبـادئ مـعـيـنـة تـتـنـاسـب مـ  

موقعإا ا جتياعي وبيا انإيا طبمتان مت ادتان اثـداهـيـا مـالـكـة لـوسـائـد ا شـبـا  

وا يرى فاقدة لإا، ثينئه فان اليو،ـو  يـحـتـاى الـد تـفـصـيـد فـي الـكـالم )وهـها مـا 

 نسـالـه تـعـالـد ان   نؤجد الحديف عنه الد لماء آير  ثق ان شاء الـلـه تـعـالـد(.
ا
يـتـامـا

  يوفمنا الد ا لتزام بيبادئ الطاعة والتصاعد بإا الد النحو اليطلو . 

 المصدر:



 حدث اليوم:

 

كشفت وزارة  قضق اإلنسا  اليضم األربعاد عن أرقام صا مة للض ايا المممدنميميمن جمراد قصم  تم مالم  المعمدوا  السمعمض ي 

 أل  مدني. 34يضم من العدوا  عله اليمنت وعله رأسها اسلشها  وجرح أكثر من  0222األمريحي خالل 
 

كشفت وزارة  قضق اإلنسا  اليضم األربعماد عمن أرقمام صما ممة لملمضم مايما  وفقا لما أفا ته وكالة أهل البيت ) ( لألنباد م ابنا م

يمضم ممن المعمدوا  عملمه الميمممنت وعملمه رأسمهما  0222المدنيين جراد قص  ت ال  المعمدوا  السمعمض ي األممريمحمي خمالل 

أل  مدني. وعقدة وزارة  قضق اإلنسا  مؤتمرا ص فيا بالعاصمة صمنمعماد  مضل جمرائمم الم مر   34اسلشها  وجرح أكثر من 

 م.0202م و له أغسطس 0202اللي ارتحبها ت ال  العدوا  عله اليمن خالل الفلرة من مارس 
 

امرأة خالل ألفي يمضم  432أالف و 2آخرينت مضض ا اسلشها  وجرح  07422مدنيا وجرح  07660وأكدة تقرير الضزارة اسلشها  

و ملمه  0202آالف آخرين خالل الفلرة من مارس  3طفال وجرح  636آالف و 4من العدوا . وبين اللقرير أ  ت ال  العدوا  قلل 

 م.0202أغسطس 
 

 ألمم  يمممممنممي نمملمميممجممة الممقممصمم  المم ي طممال جممممميممع األراضممي المميمممممنمميممةت 036ممماليمميممن و 3وأ ممار إلممه نممزوح أكممثممر مممن 

وأكدة وزارة  قضق اإلنسا  أ  الل ال   ن آالف الهجماة العسحرية بر وب مرا وجمضا عملمه األعميما  المممدنميمة المممشمممضلمة 

 بال ماية الدولية.
 

 02مؤسسة إعالمية وأكثر من  36و مل تقرير الضزارة عله إ صائياة لمنشآة مدنية  مرها العدوا  منها تدمي أكثر من 

ممنمشمأة خمدمميمة  0204منشأة سميما ميمة و 473منشأة رياضية و 040م حمة قضائية و 30مركز إذاعي وتلفزيضنيت وأكثر من 

 مضقعا أثريا ومعلم تاريخي. 306مسجدا و 0403ملنضعةت كما  مر العدوا  
 

مسملمشمفمه  327و ضل اسلهداف العدوا  للمنشآة الص ية واللعليمة أ صمت وزارة  مقمضق اإلنسما  تمدمميمر المعمدوا  لمم 

منشأة تمعملميممميمةت  4600سيارة إسعافت وتدمير مصنعي أكسجين. كما  مر العدوا  أكثر من  20ومرف  ص يت واسلهداف 

 أل  طالب فقدوا  قهم في اللعليم. 342ماليين و 3ون ض 
 

ممطماراة  2مميمنماد بم مريما و 03وفي مجال المنشآة الخدمية والصناعية واللجارية والزراعية أ صت الضزارة تدمير العدوا  لم 

مركز إنمزال  3602م طة وقض ت وأكثر من  674صضامع قمحت و 2مصنعا و 432طائراة مدنية. و مر العدوا   3مدنيةت وإ راق 

 أل  صيا  من الصيد. 32سمحي و رما  ما يزيد عن 
 

 خمملمميممة نمم ممل ومممنمم ممل عسممل 30702 ممقممل زراعممي و  00702مممضقممع زراعمميت و  04403وأ صممه تممقممريممر الممضزارة تممدممميممر 

 م طة و بحة كهربائيةت  242منشأة و بحة مياهت وتدمير أكثر من  0022وأ ارة اإل صائية إله تدمير وإعطا  أكثر من 

وتدمير أكثر من منشأة تابعة لالتصاالة المدنية. وأكدة وزارة  قضق اإلنسا  رصد اسلخدام الل ال  ألسل ة م رمة وقنابل 

 عنقض ية وفراغية عله نطاق واسع.
 

مدني في المناط  الم للة من قبل ت مالم  المعمدوا  ومميملمشميماتمهت كممما قمام  0222ولفت إله اخلطاف واعلقال أكثر من 

ت ال  العدوا  بإخفاد قسري لمئاة المدنيين والنا طين وال قضقيين المعارضين لل ر  عله الميمممن. وبميمن تمقمريمر وزارة 

 قضق اإلنسا  أنه تم رصد عشراة من عملياة االغلصا  في المممنماطم  الممم ململمة طمالمت نسماد وأطمفمال ومم ملمجمزيمن فمي 

معلقالة تابعة   معلقالة قضاة الل ال  ومرتزقلهات كما تم رصد عملياة تع يب وقلل ألسرى الجيش واللجا  الشعبية في

 للل ال  ومرتزقله
 

و ضل األضرار االقلصا ية وتر ي األوضا  المعيشية والص يةت أكمدة وزارة  مقمضق اإلنسما  أنمه بسمبمب المعمدوا  والم مصمار 

% من اليمنميميمن 72مليض  ب اجة للمأوى. وأوض ت أ  أكثر من  6.06أل  يمني ب اجة للمساعدةت و 422مليض  و 03أض ه 

مملميمض   0.02%ت مشميمرة إلمه أ   72% ومعدل البطمالمة إلمه 22ضمن يعانض  المجاعةت والفله إله ارتفا  نسبة الفقر إله 

 مضظ   حضمي  رمضا من مرتباتهم.
 

أل  ممريمض بسمبمب  30أل  مريض ممنضعض  من السفر للعالج تضفي منهم  422وأ ار تقري وزارة  قضق اإلنسا  إله أ  

 إغالق مطار صنعاد.


