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 إمام جمعة ومؤلف 

 مناسبات اليوم:



 بطاقة اليوم: وظائف االنتظار:

 عــبـه   مـهـد و ي   مـن   و حـي   ا لـمـنــاـســبـة :   

ابـــحـــثـــوا عـــن إمـــام زمـــانـــ ـــ  فـــي 

 أنفس  .. وال تبحثوا عنه بالخارج

فــهــو مــتــى مــا ظــهــر بــدا ــلــ ــ  

ــيــ ــ  اب ــرتــمــوي  وأشــرن نــوري عــل

 بالخارج ..

 وهذا هو الظهور األعظ 

لزمــان
َ
 ا
َ
ب
ّْ 
اح

َ
ـاص

َ
 ي

   و جـــه   ا لـشـــبـــه   
 
إ ن

ــا م    ــيـــــــن   ا   مـــــ بـــــ

ــ       ــد ي     عـ ــهـ ــمـ ا لـ

و ا لـنـبـي   يــحــيـــــى   

 .     )   

 

أ ز ه ــــــــــــــــد   أ ه ــــــــ    •

 ز م ــا ن ــه . 

ــه   • ــلــ ــمــ ــفــــي   حــ  ــ

 و و ال د تـه . 

ــو ة   • ــبـ ــنـ ــا   ا لـ ــيـ ــو لـ تـ

و ا   مــــا مـــــة   مـــــن   

 ا لـ ـ.ـر . . 



 حدث اليوم:

قال بيان لقوى األمن الداخلي إنه "في إطار متابعة منفذي جريمة كفتون، تمكنت شعبة المممعملموممات فمي قموى األممن 

 أشخاص، تبين أنهم جزء من خلية تعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان". 4الداخلي من تحديد هوية الفاعلين وعددهم 

أعلنت قوى األمن الداخلي في لبنان صباح اليوم األحد، قتل جمع أعضماء  وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت )ع( لألنباء مم ابنا مم

"خلية إرهابية" تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي في اشتباكات بمنطقمة وادي 

 في قضاء عكار بشمال شرقي البالد.  خالد
 

وقال بيان لقوى األمن المداخملمي إنمه "فمي إطمار ممتمابمعمة ممنمفمذي جمريمممة 

كفتون، تمكنت شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي من تحديد هوية 

أشخاص، تبين أنهم جزء من خلية تعمل لصالح تمنمظميمم  4الفاعلين وعددهم 

 داعش في لبنان".
 

وأضاف البيان أن "شعبة المعلومات تمكنت من تحديد هويات جممميمع أعضماء 

 شخصا". 51المجموعة اإلرهابية وعددهم أكثر من 
 

سبتمبر/ أيلول الجاري، توصلت الشعبة المى  62وأشار البيان إلى أنه "بتاريخ 

تحديد مكان وجود أعضاء المجموعة االرهابية في منطقة وادي خمالمد فمي 

 منزل منعزل".
 

وأوضح البيان أنه "جرى تنفيذ عملية أمنيمة لمممحماصمرن المممنمزل ممن قمبمل المقمون الضماربمة فمي الشمعمبمة، وقمد بمادر عمنماصمر 

 المجموعة بإطالق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة باتجاه القون، فتم الرد عليهم ما أدى إلى قتل جمميمع اإلرهمابميميمن".
 

فراد مجموعة مسلحة شنت هجوما على مركز 
ٔ
حد ا

ٔ
في السياق، أعلن الجيش اللبناني، صباح األحد، مقتل عسكريين اثنين وا

  للجيش غربي البالد.

 األمن اللبناني يعلن قتل جميع أعضاء "خلية إرهابية" تابعة لداعش شمالي البالد

براعم األنتظار 

يقرأون اليوم قصة 

مقتل نيب اهلل حييى 

ويدركون جيدا أن 

ال يوم كيوم اإلمام 

احلسني عليه 

 السالم

 براعم  األنتظار.. أمانتنا: 



 معارف مهدوية:

 

نواصل حديثنا عن األدعية المباركة، ومنها أدعية االمام المهدي )عليه السالم(، حميمح حمدثمنماا عمن احمد أدعميمتمه 

 وبمالمحمسميمن 
ل
التي تقرأ في مشهد االمام الحسين )عليه السالم(، حيح ورد فيه القسم على الله تعالمى بمالمنمبمي

)عليه السالم(، بان يكشف عن قارئ الدعاء شدائده، ومنهما المفمقمرات ا تميمة المممفمصمحمة عمن للم  بمقمولمه )عملميمه 

 القدر المحتوم، وتجيرني من النار لات السمموم( السالم(:
ل
. وقمد حمدثمنماا عمن للم  فمي لمقماء  )وتصرف عني شر

سممابممق. اممما ا ن فممنممتممجممه الممى مممقممطممع جممديممد بممدأ بممهممذا 

ممي بممقممسممممم ،  الممنممحممو:
ل
ممنممي بممنممعمممممتمم ، ورضممن

ل
)المملممهممم جمملممل

، هذا المقطع تتظمنه ثمال   وتغمدني بجودا وكرم ، ...(

  عمممبمممارات او ثمممالثمممة مممموضممموعمممات همممي: عمممبمممارن:
ل
)جممملممملمممنمممي

ممي بممقممسممممم ( وعممبممارن بممنممعمممممتمم (
ل
)تممغمممممدنممي  وعممبممارن )رضممن

. وا ن نحمدثم  عمن همذه المعمبمارات، ونمبمدأ  بجودا وكرم (

 ، فمالا نستلهم منها؟. )جللني بنعمت ( باالولى، وهي
 

التجليل هو: التعميم او التغطية، فالا اخذناها بمالمممعمنمى 

الثاني )التغطية( او )المغمطماء(: حميمنمنمذ نمكمون اممام عمبمارن 

صممممموريمممممة همممممي: االسمممممتمممممعمممممارن،.. وامممممما الا اخمممممذنممممما، 

لني( الكلمة
ل
بمممعمنمى )المتمعممميمم(: حميمنمنمذ نمكمون اممام  )جل

عبارن مباشرن هي: التوسل بالله تعالى بان يعم النعمة على قارئ الدعاء، اي: يجعلها شاملة تنسحب على كلل 

رن.
ل
 مفردات النعمة المتصو

 

ي الله تعالى عبده بمالمنمعميمم 
ل
 الصورن االستعارية تعني: ان يغط

ل
واما في حالة: أخذنا المعنى ا خر )الغطاء( فإن

 عن شموليتها لكل الحاالت المرتبطة بقارئ الدعاء. ونمتمجمه المى المعمبمارن المثمانميمة، فمممالا 
ً
بحيح يلتحف بها: تعبيرا

ي بقسم ( نجد؟ تقول العبارن:
ل
 . )رضن

 

 مالا نستخلص منها؟ نتساءل:
 

الرضا بقسم الله تعالى، سواء كان في ميدان الرزق او سائر الظواهر المتمي تمطمال الشمخمصميمة كمالمممر   الجواب:

 ونحوه، هذا النمط يرضاه تعالى في قسمته يظل من السمات العبادية التي تطبع سملموا االتمقميماء واالسمويماء.

 االتقياء واألسوياء؟ ما هو الفارق بين وقد تسأل:
 

 ممن شمحمة فمي المرزق أو ممر   الجواب:
ً
 هو من يلتزم بمبادئ الله تعالى، ومنها: رضاه بما يقسمه مثال

ل
التقي

 فهو: الشخصيمة المتمي ال تمحمسمد وال تمعمتمدي وال تمجمزع وال تمطمممع المخ، اي: الشمخمصميمة 
ل
في البدن. واما السوي

المتحررن من االمرا  النفسية. امثلة هذه الشخصية ترضى بما هو واقع حياتها من حيح عدم االشباع لحاجاتمهما 

 
ل
ر لها من قلة رزقها أو شدن مرضها. ومن الواضح، ان القناعة بما قسم الله تمعمالمى تمعمد

ل
، انها تقنع بما قد

ً
كامال

 لقول االمام )عليه السالم(:
ً
، بصفة ان القانع مكتف بممما لمديمه  )القناعة كنز ال ينفد( من الكنوز التي ال تفنى تبعا

 ال اضطراب في حياته كما هو واضح.
ً
 وال يتطلع الى المزيد من االشباع، وبذل  يكون آمنا

 

. فمممالا نسمتملمهمم ممنمهما؟ إن  )و تمغمممدنمي بمجمودا وكمرمم ( ونتجه المى الممموضموع المثمالمح ممن المممقمطمع وهمو

د( كلمة
ل
جمودا  "اللهم اغمممرنمي بمالمجمود وبمالمكمرم،..."، اي: اجمعمل تعني: مأل او غمر، فيكون المعنى هكذا: )تغم

وكرمكيمأل جميع حاجاتي، حيح ال حدود لكرم الله تعالى وجوده، هنا لمعمل المقمارئ لملمدعماء يمتمسماءل عمن المفمارق 

، حيح ان االمام )عليه السالم( ال يستخدم المترادفات لمنافاتها للعصمة في الكالم، لذل   )الكرم( و )الجود( بين

، وهو أمر حدثناا عنه في لقاءات سابقة، ولكننا ا ن نشميمر  )الكرم( و )الجود( ينبغي أن نبين الفارق بوضوح بين

 الممى اهممم الممفمموارق بمميممنممهممممما، حمميممح ان المملممغممويمميممن يممقممولممون: ان
ً
هممو: االعممطمماء مممع السمم ال،  )الممجممود( عممابممرا

فهو: االعطاء من غير س ال، وهذا يعني ان قارئ الدعاء يطلب من الله تعالى ان يمممنمح كملميمهممما،  )الكرم( واما

 لما ورد في احد االدعية:
ً
، تبعا

ً
)يا من يعطي ممن سمألمه، ويما  اي: ان يعطيه ما سأل، وان يعطيه ما ال يسأل ايضا

 منه ورحمة،...(.
ً
 من يعطي من لم يسأله تحننا

 

 الن ان عطاء الله تعالى من السعة بحيح يعطي عبده حتى مما لمم يسمألمه وهمو: المرحمممة بمال حمدود.

 نسأله تعالى ان يعطينا ما نسأل وما ال نسأل، وان يوفقنا الى ممارسة الطاعة، والتمصماعمد بمهما 
ً
ختاما

 الى النحو المطلوب.


