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 عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

 وظائف االنتظار:

 تحت رعاية مؤسسة آل البيت )ع(؛

انتظار الظهور فـي الـمـباهـ  »أقيم مؤتمر علمي تحت عنوان 

 في جورجيا «اإلسالمية
 

انـظـرـار الـرـهـور فـي الـمـ اهـ  »وكالة الحوزة، أقيم مؤتمر علمي تحت عـنـوان 

بمشاركة الشخصيات البارزة السـيـاسـيـة والـديـنـيـة فـي مـؤسـسـة     «اإلسالمية

 البيت )ع( بمدينة تبليسي عاصمة جورجيا.
 

 مؤتمرا علميا تحت عنوان 
ّ
انظرار الرهـور فـي »أفاد مراسل وكالة أنباء الحوزة، أن

أقيم بمشاركة الشخصيات البارزة السياسية والدينية في مؤسسة    البيـت )ع( بـمـديـنـة تـبـلـيـسـي  «الم اه  اإلسالمية

عاصمة جورجيا، وتضمن المؤتمر مباحث حو  اإلمام المهدي )عج( على ضوء رؤية الم اه  اإلسالمـيـة. وقـد كـارك فـي 

المؤتمر كخصيات بارزة كسماحة السيد اجاق نجاد ممثل قائـد الـثـورة اإلسـالمـيـة فـي مـنـاـ،ـة الـ،ـوقـاز، والـحـاج رامـيـن 

ايكيدوف عالم دين للمسلمين في جورجيا، والحاج ياسين علي اف مفظي الـمـسـلـمـيـن فـي جـورجـيـا، والشـيـ  دهسـرخـي 

مسؤو  مؤسسة    البيت في جورجيا، وسفير إيران في جورجيا والملحق الث،افي فيها، وممثل جامعة المصافى )ص( 

العالمية في جورجيا، والسيد بور سيد  قايي مسؤو  مؤسسة المسظ،بل الزاهر من مدينة قم، والـحـاج عـلـي عـلـي اف 

ممثل كي  اإلسالم في منا،ة ال،وقاز بجورجيا، وممثل المجمع العالمي ألهل الـبـيـت )ع(، والـحـاج عـزيـز نـبـي اف إمـام 

 صالة الجمعة ومدير مدرسة مارنئولي العلمية في جورجيا.
 

وأكار الحاج رامين ايكيدوف خال  المؤتمر إلى اآليات والروايات الظي تظحدث حو  مـ،ـام اإلمـامـة فـي كـل زمـان وضـرورة 

 االعظ،اد بها، كما كدد على ضرورة الظزام المسلمين بوظائفهم في عصر الغيبة.
 

ن االعـظـ،ـاد بـالـمـنـجـي عـلـى 
ّ
 إقامة العدالة رهن بمجيء المنجي ثم بي

ّ
وفي نفس السياق اعظبر الحاج ياسين علي اف أن

 ضوء المصادر السنية، كما تحدث السيد بور سيد  قايي أثناء المؤتمر حو  وظائف المنظررين في فظرة الغيبة.
 

وأوضح السيد اجاق نجاد ممثل قائد الثورة اإلسالمية في منا،ة ال،وقاز فلسفة االعظـ،ـاد بـاإلمـام الـحـجـة )عـج( وأسـرار 

مسألة االنظرار، وكثرة المصادر اإلسالمية الظي تظحدث حو  مجيء المنجي، كما أكار إلى فلسـفـة ظـهـور اإلمـام الـحـجـة 

، وأنـه 
ً
 وجـورا

ً
 كـمـا مـلـئـت ظـلـمـا

ً
 وعدال

ً
: أجمعت الم اه  اإلسالمية على ظهور المنجي وأنه يمأل األرض قساا

ً
)عج(، قائال

 بالسوية، ويمأل قلوب أمة محمـد )ص( نـنـى ويسـعـهـم 
ً
ان السماء وساكن األرض، وي،سم الما  صحاحا

ّ
يحرى ب،بو  سك

 عدله.

 
 الظأكيد على الوحدة في اإلمامة بالـنـسـبـة لـلـعـ،ـيـدة الـمـهـدويـة:

إن ه ا البعد ركز عـلـيـه اإلمـام الصـادق )عـلـيـه السـالم( مـن خـال  

إعااء الصورة الصحيحة للع،يدة المهدوية والظعريف بـهـا، وهـ ه 

الصـورة تــكــمـن فــي ارتـبــاد هــ ه الـعــ،ــيــدة بــاإلمــامــة، واســظــحــالــة 

االنفكاك بينهما؛ ألنهما مرتباين بسـلـسـلـة تـبـدأ بـالـرسـو  )صـلـى 

الله عليه و له( وتنظهـي بـاإلمـام الـغـائـ  الـحـاضـر وهـو الـمـنـظـرـر 

المهدي )عـجـل الـلـه فـرجـه(، وهـ ا مـايـد  عـلـى أصـالـة الـ،ـضـيـة 

المهدوية؛ ألنها مما أكده الرسو  األعرم في الوجود اإلسالمي 

وك لك كل من تولى منص  اإلمامة علـى الـظـنـصـيـي بـظـولـي رجـل 

 من ذرية النبي يكون ظهوره في  خر الزمان يل،  بالمهدي.
 

وقد قام اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم( بظرسي  أصل عـ،ـيـدة 

اإلمام المهدي من خال  نصوص عديدة منها ما ذكره )عليه السالم( ب،وله: "خرج النبي )صلى الـلـه عـلـيـه 

ا ف،ا : ...إن جبرائيل أتانـي فـأقـرأنـي مـن ربـي السـالم وقـا :... 
ً
و له( ذات يوم وهو مسظبشر يضحك سرور

ومنكم ال،ائم يصلي عيسى بن مريم خلفه إذا أهباه الله إلى األرض مـن ذريـة عـلـي وفـانـمـة مـن ولـد 

 الحسين )عليهم السالم(".



 تظاهرات جديدة ضد نتنياهو: يريد سفك الدماء

 حدث اليوم:

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:     

 

مشظبه بهم بالهجوم على مظراهرين ضد رئيس الحكومة بنيامـيـن  4اعظ،لت الشرنة اإلسرائيلية، مساء الثالثاء، 

  نظنياهو في منا،ة حولون، احد المشظبه بهم رش المظراهرين بالغاز المسيل للدموع.

حـزب الـلـيـكـود، تصـادمـوا مـع   ووفق وسائل اعالم إسرائيلية فان نشـاـاء مـن الـيـمـيـن، بـعـضـهـم يـحـمـل أعـالم

مظراهرين من حركة "االعالم السوداء" ال ي كانوا يحظجون ضد رئيـس 

 الحكومة في ساحة ميديظك.

وبحس  وسائل اإلعالم فان مظواجدين في مكان الحادث كـهـدوا بـأن 

نشااء مـن الـيـمـيـن كـظـمـوا الـمـظـرـاهـريـن، وألـ،ـوا عـلـيـهـم أكـيـاء، 

ووصفوهم بـ "اليساريين" و "مدمري اسرائيل" و "الخونة"، وبعد ذلك 

  قام أحدهم بسح  رذاذ الفلفل وركه عليهم.

أنه "يوم  خر من   اليسارية صرحوا أعضاء من حركة "االعالم السوداء" 

الـعـنـف مـن قـبـل الـ يـن يـحـرضـهـم نـظـنـيـاهـو عـلـى الـعـنـف. نـظـنـيـاهــو 

وكركاؤه مسؤولون عن ه ا الـحـادث، عـن حـوادث الـدهـس والـعـنـف 

ال،اسية. نظنياهو يريد سفك دماء المظراهرين ألنه يعـظـ،ـد انـه يـ لـك 

ه ا االحظجاج لن يظـوقـف إلـى أن يسـظـ،ـيـل بـيـبـي   –سيوقف االحظجاج 

 )نظنياهو(".

الن،اب عن تهـديـد حـزب "أزرق أبـيـو" عضـو االئـظـالف الـحـاكـم فـي "إسـرائـيـل"،  قناة إسرائيلية ومن  أيام كشفت

  باإلناحة برئيس الوزراء، بنيامين نظنياهو.

براعم االنتظار يشاركون بفاعلية في استمرار 

إحتفاالت املولدين الشريفين لنبي األنام 

 محمد )ص( واإلمام الصادق عليه السالم..

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

قـــــال الشـــــيـــــ  حســـــيـــــن الـــــنـــــوري 

الهـمـدانـيـان لـلـعـلـوم الـديـنـيـة  ـر  

عظيم، ومسؤولية كبيرة، كمـا ان مـن 

يصبح من جنود االمام الـمـهـدي )عـ ( 

 فله وسام العزة والكرامة



 معارف مهدوية:

 
 

 ( من  رح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم83الحلقة )

 
 

النزا  نحدثك عن االدعية المباركة، ومنها أدعية االمام المهدي )عليه السالم(، حـيـث حـدثـنـاك عـن أحـد أدعـيـظـه 

وب )أسألك باسمك ال ي ألفت به الخاص بال،نوت، وانظهينا من ذلك الى م،اع ورد فيه:
ُ
ل
ُ
 ق

َ
ن
ْ
ي
َ
اوليائك، ... ال ( ب

، ه ه الف،رة من الدعاء تظال  اضاءة كبيرة من حيث داللظها الفردية واالجظماعيـة، ومـا تسـظـظـبـعـه مـن تـحـ،ـيـق 

 الظوازن الفردي واالجظماعي، اذن: لنظحدث عنها اآلن.

 

ان الظأليف بين ال،لوب يمثل في مؤسسات علم نفس السوي مكانة في الصدارة، ولكن لو قارنا بين مـا قـدمـه 

ه ا الضرب من العلم وما رسمه االسالم من المباديء المنظرمة للعالقات االجظماعية لوجدنا ان االسالم ينفـرد 

بظفصيالت السلوك المرتبط بما يالـق عـلـيـه بـظـوثـيـق الصـلـة بـيـن 

االنراف بدًء من الظأكيد على افشاء السالم والرد عليـه بـاالفضـل، 

 بالمصافحة والمعان،ة والزيارة والـظـبـسـم فـي وجـه االخـر، 
ً
مرورا

وتليين الكالم وعدم السماح بالم،انعة الى درجة الـ هـاب الـى 

ان الصدي،ين اذا لم يصالحا خال  ثالثة ايام، فان العصمة تن،اـع 

بينها وبين الله تعالى، بل ذهبت الظوصيات الى ان المرلوم مـن 

احد الارفين ينبغي عليه ان ي ه  الـى الـرـالـم ويـ،ـو  لـه: انـا 

الرالم حظى يسمح لظوتراته باالنفراج، ويظحسس الخجل من نفسه 

ويظصالح الارفان، وهناك عشرات من الظـوصـيـات الـمـمـاثـلـة حـظـى 

في نااق مائدة الاعام او السفر أو الجـمـاعـة الـظـعـلـيـمـيـة الـ ، 

حيث العشرات من الظوصيات الـمـؤكـدة لضـرورة مـراعـاة كـل واحـد 

 تـكـشـف عـن حـرص 
ً
لالخر، والظناز  عن ح،ه، ... الـ ، اولـئـك جـمـيـعـا

االسالم علـى تـوثـيـق الـعـالقـة بـيـن االنـراف، وفـي مـ،ـدمـظـهـا: 

 العالقة بين المؤمنين، وهو ما ورد في الدعاء ال ي نحدثك عنه.

  ل،د ورد في الني ال،ر ني الكريم ان الله تعـالـى هـو الـ ي
َ

ـف
َّ
ل
َ
أ

وب  
ُ
ل
ُ
 ق

َ
ن
ْ
ي
َ
المعاصرين للرسالة، كما ان الرسو  )صـلـى الـلـه عـلـيـه  ب

و له وسلم( في هجرته الى المدينة  خي بين مخـظـلـف الشـخـصـيـات، ومـن ثـم فـان امـثـلـة هـ ا الـظـالـيـف وذاك 

الظآخي ونحوهما يرل الظعبير الواضح عن حرص االسالم على جعل الـمـجـظـمـعـات واالفـراد مـظـمـاسـكـة، مـظـوازنـة، 

 مسظ،رة، ... ال .

 

واالن في ضوء الظلميحات الظي الحرـنـا فـي الـنـصـوص الـ،ـر نـيـة والـحـديـثـيـة نـظـ،ـدم الـى السـؤا  اآلتـي: مـاذا 

وب )أسألك باسمك ال ي الفت نسظخلي بوضوح من عبارة:
ُ
ل
ُ
 ق

َ
ن
ْ
ي
َ
 اوليائك(؟ ب

 

 من  بدايظه بـجـمـلـة مـن أسـمـاء  الجواب:
ً
ال نحظاج الى كبير تأمل، حظى نسظخلي بوضوح بان الدعاء مادام مظوسال

الله تعالى وفي م،دمظها: االسم االعرم ال ي اسظـأثـر بـه فـي عـلـم الـغـيـ  عـنـده فـحـسـ ، فـنـ،ـو : مـادام 

 من خال  مخظلف حاجات ال،ارئ للدعاء ومادام االسم الم،دس لله تعـالـى هـو: الـمـسـوة المـثـلـة 
ً
الظوسل قائما

ه ا الظوسل: حينئ  نسظخلي أهمية الحاجات الظي تظوسل الى الله تعالى ب،ضائها ومن ثم: خظم ذلـك بـالـحـاجـة 

وب   )أسألك باسمك ال ي الفت به الظي خظم بها الم،اع من الدعاء وهو عبارة:
ُ
ل
ُ
 ق

َ
ن
ْ
ي
َ
اوليائك(، نـ،ـو : اخـظـظـام  ب

قائمة الحاجات بالحاجة االخيرة يعني مدى اهميظـهـا وهـي: الـظـالـف واالنسـجـام والـمـحـبـة والـظـعـاون والـ ، ان 

تـوازن الشـخـصـيـة فـي نـاـاق  -كما قلـنـا -المجظمعات عندما تظوحد قلوبها واهدافها وعوانفها: حينئ  يظح،ق 

 الفرد، وتوازن االكخاص والجماعات والاوائف، ... ال  في نااق المجظمعات.

 

 من أهمية ف،رة الدعاء المظ،دمة سائلـيـن الـلـه تـعـالـى ان يـجـعـل قـلـوبـنـا 
ً
اذن امكننا ان نظبين جانبا

، وان يوف،نا الى ممارسة الااعة والظصاعد بها الى النحو المالوب.
ً
 مظألفة ح،ا

 

 


