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 وظائف االنتظار: الحوزة العلمية وإمام الزمان: 

 عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

جة 
 
اإلمام العسكر  عليه السالم يعرد ولجدة الجحجج

ججام مججن 
 
 مججن أصججحججابججه قججبججر أي

 
عججلججى أربججعججيججن رجججال

جد بجن 
 
شهادته: روى الصدوق رحمه اللجه عجن مجحجم

جد 
 
ثجنجا مجحجم

ن
علي ماجيلويه رضي الله عنه، قجال: حجد

جد بجن 
 
ثني جعفر بن مجحجم

ن
ار، قال: حد

 
بن يحيى العط

ثجنجي مجعجاويجة بجن حجكجيجم 
ن
مالك الجفجزار ، قجال: حجد

د بن عثمان العمر  
 
وب بن نوح ومحم

 
د بن أي

 
ومحم

د الحسجن 
 
رضي الله عنه، قالوا: عرد علينا أبو محم

جا 
 
بن علي عليهجمجا السجالم ونجحجن فجي مجنجزلجه وكجن

، فججقججال: )هججعا ىمججامججكججم مججن بججعججد ، 
 
أربججعججيججن رجججال

قجوا مجن بجعجد  
ن
وخليفتي عليكم، أطيعوة وال تتفر

جى مضجى 
ن
ام قالئر حت

 
 أي
ن
كم ال ترونه بعد يومكم هعا(، قالوا: فخرجنا من عندة، فما مضت ىال

ن
ا ىن

َ
في أديانكم فتهلكوا، أم

د عليه السالم)
 
جاس السجيجرافجي، قجال: وقجال 12أبو محم

 
(. * وروى الطوسي رحمه الله عن أحمد بن علي بن نوح أبو الجعجب

د بجن مجعجاويجة 
 
از، عن جماعة من الشيعة منهم علي بن بالل وأحمد بن هالل ومحم

 
د بن مالك الفزار  البز

 
جعفر بن محم

جد الجحجسجن بجن عجلجي 
 
: اججتجمجعجنجا ىلجى أبجي مجحجم

 
وب بن نوح في خبر طوير مشهور قالوا جميجعجا

 
بن حكيم والحسن بن أي

، فقام ىليه عثمان بن سعيد بن عمرو 
 
ة من بعدة، وفي مجلسه عليه السالم أربعون رجال

 
عليهما السالم نسأله عن الحج

ي. فقال له: )اجلس يا عثمان(، فقام مغجضجبجا)
 
ريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به من

ُ
العمر  فقال له: يا ابن رسول الله، ا

ا أحد ىلى )أن( كان بعد ساعة، فصاح عجلجيجه السجالم بجعجثجمجان، فجقجام عجلجى 13
 
 أحد(، فلم يخرج من

ن
( ليخرج، فقال: )ال يخرجن

ة مجن بجعجد ؟(، قجالجوا: 
 
قدميه، فقال: )أخبركم بما جئتم؟(، قالوا : نعم، يا ابن رسول الله، قال: )جئتم تسألوني عن الحج

د عليه السالم، فقال: )هعا ىمامكم من بعد  وخليفتي علجيجكجم، 
 
ه قطع قمر أشبه الناس بأبي محم

ن
نعم، فإذا غالم كأن

 له عمر، فجاقجبجلجوا 
ن
ى يتم

ن
كم ال ترونه من بعد يومكم هعا حت

ن
قوا من بعد  فتهلكوا في أديانكم، أال وىن

ن
أطيعوة وال تتفر

 من عثمان ما يقوله، وانتهوا ىلى أمرة، واقبلوا قوله، فهو خليفة ىمامكم واألمر ىليه...( في حديث طوير



 حدث اليوم:

 ماهي األسباب التي تدفع تركيا باالصطفاف مع أذربيجان ضد أرمينيا؟

اليوم براعم االنتظار يقرأون 

موضوعا عن املحسن ابن الزهراء 

عليها السالم ويعملون عنه بعض 

 النشاط

 براعم  األنتظار.. أمانتنا: 

لقي تدخر تركيا وىصطفافها مع أذربيجان ضد أرمينيا في اإلشتباكات األخيرا بين الدولتين بإهتجمجام كجبجيجر،  -خاص شفقنا

حيث تداول الموضوع كباراإلعالميين وأصبح حديث مواقع التواصر اإلجتماعي، فمنهم من كتب عن تجاريجا الجعجالقجات بجيجن 

تركيا وأذربيجان ومنهم من رأى أن هجعا الجتجدخجر هجو بسجبجب مصجالجح تجركجيجا 

 السياسية وليس بدفاع ديني كما تزعم تركيا.

هنا من الضرور  أن نعكرأن تدخر تركيا يأتي في ضر الصراعات الطويلة بجيجن 

أذربيجان وأرميجنجيجا وذلجك بسجبجب مجنجطجقجة نجاغجورنجوقجرا بجا  الجمجنجشجقجة فجي 

أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية، لجكجن زادت 

حدا اإلشتباكات الحدودية في األشهرالقلية الماضية. فجإنجقجسجم ا راء تجبجعجا 

 لسياسات القوى الكبرى بين كال الدولتين.

فكان تجويجتجرىحجدى سجاحجات الجتجي شجهجد ىنجقجسجامجات الجمجنجطجقجة فجي األيجام 

الماضية، من ضجمجن مجن عجلجق حجول هجعة الصجراعجات وتجدخجالت تجركجيجا فجيجهجا، 

حجيجث غجرد، لجد  ىنجطجبجاع أن ” يجاسجرأبجوهجاللجة“ هوالكاتب والصجحجفجي األردنجي 

مايجر  بين أرمينيا وأذربيجان يستغر من األطراف المعادية لتركيا لتوريطها 

 في أزمات وحروب، بر في استغالل قوتها لمنع وقوع حرب.

، ىلى تاريا العالقة بين تركيا وأذربيجان حجيجث وصجفجهجا بجالجعجالقجة األخجويجة، ” اإلعالمي اليمني“ كما أشارمحمود حج علي 

فكتب أن القومية األذرية هي عرق تركي، وترى هعة القومية في تركيا األخ الشقيق األكبرفجتجركجيجا أول دولجة اعجتجرفجت 

 باستقالل اذربيجان عن االتحاد السوفيتي، وأكبردولة داعمة لها في ىقليم كارا با ، واللغة األذرية األقرب للتركية.

وأضاف قائال، فقد حارب األتراك مع ا ذريين في تحريرباكو ضد الجيش البلشفي، ناهيك عجن الجبجعجد الجتجاريجخجي والجتجججار  

 والقومي بين البلدين.

كان له رأى مجخجتجلجف تجمجامجا، فجعجلجق أن الجمجوضجوع بجات ”  يوسف الشريف“ لكن الصحفي المتخصص في الشؤون التركية 

أكثرمن مفضوح، ماعاد أردوغان يستطيع مواجهة أوضاع السياسة واإلقتصاد الجداخجلجيجة فجي تجركجيجا دون افجتجعجال أزمجات 

خارجية لشغر الشارع وحشد التيارالقومي. بدأ بعمليات شمال سجوريجا فسجدت روسجيجا الجطجريجق، ذهجب ىلجى لجيجبجيجا سجدت 

 مصرالطريق عليه، شرق المتوسط تصدت فرنسا وا ن أذربيجان.

تركيا تدفع بحليفها أذربيجان إلفتعال معارك بحجة تحريرمنطقة نجاججورنجوكجارابجاخ ذات ” عبدالناصرالنقيب“كما قال الناشط 

األغلبية األرمينية وهي في وسط أذربيجان، ضربت تركيا عدا عصافيربحجرواحدة وهي روسيا وأوروبا لصجرف األنجرجارعجن 

  أزماتها وإلبتزازهعة األطراف في ليبيا والمتوسط.

وقال المغردون أن بينما تتردد أخبارالدعوات العالمية للتجفجاهجم وضجبجط الجنجفجس بجيجن أرمجيجنجيجا وأذربجيجججان ولجوبجالجتجكجاذب 

الدبلوماسي، ينشزصوت أردوغان في وقوفه مع أذربيجان، مؤكدين أن تركيجا تجحجاول اسجتجكجمجال مشجروعجهجا الجتجوسجعجي 

 وذلك من خالل ىشعال فتير األزمة بين البلدين.



 معارف مهدوية:

 

 من شرح دعاء اإلمام عليه السالم 21الحلقة 
 

نتابع حديثنا عن االدعية المباركة، ومنها أدعيجة االمجام الجمجهجد  )عجلجيجه السجالم( حجيجث حجدثجنجاك عجن أحجدهجا 

)الجلجهجم  الخاص بقراءته في مشهد االمام الحسين )عليه السالم( وانتهينا من ذلجك الجى مجقجطجع ورد فجيجه:

 اال 
 
التدع لي في هعا المشهد المعرم والجمجحجر الجمجكجرم ذنجبجا

 اال بسطتجه، 
 
 اال كشفته، وال رزقا

 
 اال سترته وال غما

 
غفرته، وال عيبا

 اال عمرته، الا ...(، ان هعا المقجطجع يجتجضجمجن مجا يجقجتجرب 
 
وال جاها

 تشكر بمججمجوعجهجا أهجم الجحجاججات الجدنجيجويجة 
 
من الثالثين توسال

 
 
 واخجالقجيجا

 
 واججتجمجاعجيجا

 
واالخروية في شتى االنجمجا : اقجتجصجاديجا

 ... الا، وسنحدثك ان شاء الله تعالى عن كجر مجفجردا مجن 
 
وامنيا

 
 
 واججتجمجاعجيجا

 
 نجفجسجيجا

 
التوسالت الجمجعكجورا النجهجا تجتجطجلجب تجحجلجيجال

 وليست مجرد حاجات بقدر ما هي: مفردات تربوية: كما سنرى.
 

)اللهم ال تجدع لجي فجي هجعا  المفردا االولى من التوسر هي:

 اال غجفجرتجه(، فجمجاذا 
 
المجشجهجد الجمجعجرجم والجمجحجر الجمجكجرم ذنجبجا

 نستخلص منها؟
 

 لجوضجوحجه 
 
 ال ضرورا الن نحدثك عن العنب وغجفجرانجه نجرجرا

 
طبيعيا

، اال اننا نحدثك عن المجكجان الجع  تجوسجر بجه 
 
في االذهان جميعا

االمام )عليه السالم( بالله تعالى من خالل قدسيته وهو: روضة االمام الحسين )عليجه السجالم( حجيجث وصجف 

 المشهد المعرم، والمحر المكرم، فماذا نستلهم من هاتين الصفتين؟ االمام المكان بوصفين هما:
 

فهجو: الجمجكجان الجمجعكجور فجيجمجا يجحجر الجزوار  المحر المكان الع  يخضع لمشاهدا االخرين، واما المشهد هو:

فيه، وبهعا نستطيع ان نعهب الى ان العبارتين او الفقرتين تشيران الجى مجحجر الجمجشجاهجدا ا : مجا شجاهجدة 

 ثم ما يحر فيه وهو: الروضة الحسينية، اذن: المشهد والمحر يعنيان ما أوضجحجنجاة، ولجعجلجك تسجأل 
 
الزائر اوال

 ؟،  )مكرم( بانه )المحر( ووصف )معرم( بأنه )المشهد( بعد ذلك فتقول: لم وصف االمام )عليه السالم(
 

 هعا ما سنوضحه ا ن.
 

بما ان الزائر اول مراحر حضورة الى الروضة، سوف )يشاهد( الروضة والمشاهدا ذاتها تخلق لدى المشجاهجد 

 بعرمة الروضة: النها الملمح الخارجي للمرقد المجبجارك، ولجعلجك فجان االحسجاس بجعجرجمجة الجمجشجهجد 
 
احساسا

وهو نفس الروضة التي يرقد االمام الحسين )عليجه  )المحر( )المعرم(، واما يفسر لنا سبب وصفه بالمشهد

السالم( فيها فالبد وان يتصف بالتكريم، وهر ثمة شخصيجة تسجتجحجق الجتجكجريجم مجثجر االمجام الجحجسجيجن )عجلجيجه 

 السالم( وسائر المعصومين. اذن التكريم للمحر والتعريم للمشاهدا.
 

 اال سجتجرتجه( ونتجه الى المفردا الثانية وهي:
 
 اال غجفجرتجه وال عجيجبجا

 
هجعة الجمجفجردا تجحجتجاج الجى  )ال تدع لي ذنبا

: السمات الشخصيجة 
 
 فمثال

 
 أو عاديا

 
تعقيب سريع وهو: ان العيب أعم من العنب وسواة، وهو قد يكون عباديا

لدى االسوياء اذا عرد لها عرد، تجسد حينئع سمة مضطربة لدى الشخصية وهو عيجب اججتجمجاعجي، ومجع أن 

: كمجا لجو كجان الشجخجص ال يجمجتجلجك 
 
: كالخجر مثال

 
مطلق العيوب تنسحب على الراهرا او السمة العبادية ايضا

 اال انجه يجنجسجحجب 
 
ثقة بنفسه فخجر من المحادثة مع االخر او أمام الجمهور فان هعا الخجر وىن كان اجتماعيا

 من ممارسة االمر بالمعروف أو تعليم االخرين مبجاد  الشجريجعجة وهجكجعا، 
 
على مواقفه العبادية، فخجر مثال

المهم: ان العيب بنمطيه: العباد  واالجتماعي، يرر من المراهجر الجمجقجتجرنجة بجالجوججدان االججتجمجاعجي لجدى 

، امجا 
 
الشخصية، ا : تفقد الشخصية كرامتها بسبب العيب المعكور، وهعا في حالة ما ىذا كان العيب اجتماعيا

 مجا يجمجارس ذنجبجه فجي الجخجفجاء فجاذا هجتجك امجام االخجريجن )ا : 
 
: كالعنب فان المعنب غالبا

 
 صرفا

 
اذا كان عباديا

ظهور العيب(: حينئع تنعكس شخصيته والله تعالى ال يرضى لعبادة الفضيحة بر هو الستار للعيوب: كما هو 

 واضح.

 

 من الدعاء المعكور سائجلجيجن الجلجه تجعجالجى ان يجغجفجر لجنجا ذنجوبجنجا 
 
 جانبا

 
اذن امكننا ان نتبين ولو عاجال

 ويستر عيوبنا ويوفقنا الى ممارسة الطاعة، والتصاعد بها الى النحو المطلوب.


