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فا    توالي ايحلاث الا اوفاوفاة باالاهارا اا  اإلرىااباياة -خاص شفق ا

أوروبا خ:ل الفترة ال اضية، سبب بتصاعل الحليث عن اللوافع واييادي 

الخفية لهذه الهر ا ، آخرىا ما حلث في العاف ة ال  ساوية، فيي اا، 

 شخصا.11والتي أسفرعن مقتل أربعة أشخاص وإفابة 
 

ال تغيب اإلدانا  في سائر الاتاعالاياقاا  ساواا تصارياحاا  ااباار الار سااا 

ومسؤولي اللول أواإلع:ميون ون طاا العرب، لكن ما يلفت ال ظرفي 

م يعها، اإلشارا  التي تؤال أن مايحصال لاياال إال ماحااوال  لاتا اويا  

فورة اإلس:م، إن ااان ب اكال مابااشار ومافاتاعال أووايار مابااشار و لا  

عبرتصريحا  معادية لإلس:م حيث تستفا  م ااعار الا اتاطارفايان الساذ  

  وتحثه  على إفتعال ىكذا مرائ .
 

على تويتر والتي شككت من خ:لها بحادثة فيي ا ” فاط ة الوحش“من ض ن تل  اإلشارا  تغريلة لألاادي ية الفلسطي ية 

وطريقة حلوثها ال فبراة فكتبت قائلة، ع لية فيي ا بكل أبرلياتها محيرة، الاتاصاويارمان ناقاطاة الصافار، الا اكاان والا ماان 

والتوقيت وايى  أول ال علقين ماارون، ع ليا  ت فيسية لتغذية اإلحتراب بين ايديان، فهل نحن أمام ع ليا  وظايافاياة 

 ت فيسية إلدخال ال رت عا  في أتون القتل والتهرير وما ا لواان ىروم فيي ا مفتعل بغية تخفيف الضغط على فرنسا؟
 

، مااادام قاادة الااغارب مصارياان عالاى الاتاحاكاا  ” ماحاا ال الا ااخاتاارال ا اقااياطاي“ اا اا قاال الا ا اط السايااساي الا اورياتاااناي 

، فساياظالاون يارارحاون ااراماة ” اإلرىاب اإلسا:ماي“ ب صائرال عوب ال سل ة وإستخلام مصطلحا  تع ي ية ظال ة مثل 

م يع ال سل ين، وي لون م اعا  الغلو ب لد الي قطع من ال باب الغاضب السا  . إنها دائرة ماها ا اياة ماغالاقاة يالفاع 

 ث  ها أبرياا، آخرى  ضحايا ىروم ال  سا.
 

 

أن م فذ فيي ا واذل  ىروم ناياال ومان ياقافاون ورااىا  وياؤيالوناها ، ”  فرح البرقاوي“ وأال  اإلع:مية الفلسطي ية 

يتحالفون موضوعيا مع الي ين الع صري ال تطرف في الغرب، ويساعلون  على ترويج ر اه اإلست اراقاياة الا اتارالدة عان 

 اإلس:م وال سل ين بوففه  ع وانا للع ف اللموي ومصلرتهليل للحضارة الغربية، والبل من الرد عليه  وإخضاعه .
 

 

واتبت ال لونة إحسان ق ر، نلين أي ع ل إرىابي يؤدي ايبرياا من أي شعب على ايرض ولك  ا بلأنا ن عروااننا  ىا اا  

تكامل أو تعاون بين تعاون بين إرىاب ع صري فاشي حقود يهلد ايقليا  ال سالا اة فاي أوروباا وإرىااب حاقاود أعا اى 

  وبي يتخفي عن قصل تحت عبااة إس:مية أن  ليال فعل وردفعل بل ىوتكامل في ايفعال يمل ىلف واحل.
 

أن اإلرىاب ليال ل  دين والم سية أولون أوعرق، واإلس:م ياتاعارض لاهارا اة ”  آنيا الف لي“ أيضا علقت اإلع:مية الر ائرية 

 شرسة لت ويه  وربط  باإلرىاب، في حين أن أاثرضحايا  اإلرىاب ى  من العرب وال سل ين.
 

 

أن اإلرىاب ليال ل  دين والم سية أولون أوعرق، واإلس:م ياتاعارض لاهارا اة ”  آنيا الف لي“ أيضا علقت اإلع:مية الر ائرية 

 شرسة لت ويه  وربط  باإلرىاب، في حين أن أاثرضحايا  اإلرىاب ى  من العرب وال سل ين.

 

وشهل  ايحياا ال را ية لفيي ا، يوم اإلث ين، سلسلة من ع ليا  إط:ق ناراستهلفت واحلة من الك يال اليهودي، وفقا 

لوسائل إع:م محلية. ووفف مست ارال  سا، سيباستيان اورت ، الواقعة بالع ل اإلرىابي. وخلف الهروم أرباعاة قاتالاى، 

 إلى مانب ال  فذ الذي قتل على يل ال رطة.

 ال هاية

www.ar.shafaqna.com/  

 تصاعد نظرية المؤامرة ضد اإلسالم مع توالي 

 الهجمات اإلرهابية في أوروبا



 عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:      وظائف االنتظار:

ل الله فرجه(...
ّ

سألون عند ظهوره )عج
ُ
 الموتى المؤمنين سي

 

ل الل  فرم   بنن اإلمام قل ظهر وىل ياريالون 
ّ
سنلون ع ل ظهور اإلمام ال هلي  عر

ُ
السؤال  ىل أن ال وتى ال ؤم ين سي

ل الل  فرم   اله ام؟
ّ
 العودة ل صرة اإلمام  عر

 

وإ ا عادوا إلى اللنيا من ال ؤال أنه  سيع لون حس ا  أاثر لكي تعلو درماته  في الر ة، وىل مان الا ا اكان أن يا ا لاوا 

اال الاالاا  فاارماا   ساايااقااتاال ال اايااطااان؟
ّ
ااارة بااالسااوا سااتاابااقااى، لااكاان اإلمااام  عاار

ّ
 درمااا  أدنااى فااي الااراا ااة ين الاا اافااال ايم

 وإ ا ماتوا مرة أخرو ىل سيتعرضون لسكرا  ال و  مرة ثانية؟

 اإلمابة  من مرا  اللراسا  التخصصية عن اإلمام ال هلي  عج  
 

ل الل  فرم   ومن ما  من أفحاب ا ي تظره، فقال ل ا أبو عبل اللا   عالايا  السا:م   
ّ
ل بن ع ر، قال   ارنا القائ   عر

َّ
عن ال فض

  قل ظهر فاحب ، فإن ت ن أن تلحق ب  فالحق، وإن ت ان أن تاقايا  فاي 
َّ
ِتى ال ؤمن في قبره فيقال ل   يا ىذا! إن

ُ
إ ا قام أ

  فنق . ]الغيبة لل ي  الطوسي  ص
ِّ
[. وفي نفال السياق ماا عن اإلمام الابااقار  عالايا  السا:م   ٨٧٤، ح٨٥٤و ٨٥٤ارامة رب

ا أىل البيت، ف ن أدراها م ك  اان ع لنا في الس ام ايعالاى، وإن 
ّ
ىا الل  ل ن ي اا م 

ّ
 دولة إ ا ماا  وال

ّ
 يىل الحق

َّ
...وإن

اراد ما ا  ماا أشاار  لا  ١، ح٢٢، ب١٤٢قبض  الل  قبل  ل  خار ل ... . ]الغيبة لل ع اني  ص
ُ
[. فقول   علايا  السا:م    خاار لا   ي

 الرواية السابقة من التخيير بين البقاا أو الرموع.
 

من الواضح من خ:ل روايا  الرمعة أن التكليف ثابت زمن الرمعة، بل سيكون التكليف على من سيرمع إلى اللنيا أشل، باعاتاباار 

الاع 
ّ
 ل  ياط

ً
 بنحوال عليلة من مو  وبرزخ وإعادة الحياة إلى البلن ال يت م ا يك ف ل  أمورا

ّ
أن الذي رمع إلى اللنيا قل مر

، فباب التكامل إ ن مفتوح، وقل ورد  بعض الا اصاوص الالالاة عالاى أن واحالة مان وااياا  
ً
عليها ويره. وما دام التكليف ثابتا

ل الل  فرم   م ن أدرا  ال و  قبل بلوو  وايتا  مان الاتاكاامال، فافاي 
ّ
الرمعة ىي تكامل ال ؤم ين وال  تظرين لإلمام  عر

ل الل  فرم    وإن أدرا ي ال و  قبل ظهور  فإني أتوسل ب  إلى الل  سبحان  أن يصالاي عالاى 
ّ
زيارة لإلمام ال هلي  عر

مح ل وآل  مح ل وأن يرعل لي ارة في ظهور  ورمعة في أيام ، يبلغ من طاعت  مرادي، وأشفي من أعلائ  فؤادي. 

فيل من إفااضاا  سا ااحاة ال ايا  السا ال فاي ااتاابا   الارماعاة بايان الاظاهاور ٥٤٥]ال  ار لل  هلي  ص
ُ
[. وىذا ال ع ى است

ل الل  فرم  ..
ّ
 وال عاد . ودمت  برعاية ال ولى فاحب العصر وال مان  عر



 معارف مهدوية:

 

 

 شرح فقرة: "ومن يعنيني أمره، ..."
 

نتابع الحليث عن االدعية ال باراة وم ها  دعاا االمام ال هلي  علي  الس:م  في تعقيب  لص:ة الفطر، حيث حالثا اا  عان 
احاال مااقاااطااعاا  الااذي يااتااضاا اان الااتااوساال بااالاالاا  تااعااالااى باانن يااتاافااضاال باارعااايااتاا  عاالااى قااار  الاالعاااا وماان يااعاا ااياا  امااره 

اا ِ   من واالخوانوالريران، الى ان يقول  واالىل الولل من
َ
ِما 

ْ
اؤ
ُ
ا 
ْ
ال
َ
 و

َ
ِمِ ين

ْ
ؤ
ُ
 
ْ
اا ِ  ال

َ
اِلا 

ْ
اس

ُ
ا 
ْ
ال
َ
 و

َ
اِلاِ ايان

ْ
اس

ُ
ا 
ْ
 االحايااا ما اها  وال

حاياث ياتاعايان عالايا اا ان نالاحا   لا ، فا اا ا  وال اسالا  ال ؤمن ، ى ا نتساال عن السر الكامن وراا الفصل بين…(  واالموا ،
 نستله ؟

 

الاى   الا اسالا   دون سواه ىو  ال ع ي باللعاا ل ، ولكن ع لما يرد في ال ص مصطلاح ال ؤمن من الحقائق ال عروفة ان
 ال ؤم فهذا يع ي  ث ة نكتة وراا  ل  ف ا ىي؟ مانب

 

وال ؤمن، ان الا اؤمان  ال سل  في تصورنا ان ااثر من سر وراا الظاىرة ال ذاورة، بخافة ا ا عرف ا ان الفارق بين الرواب 
ىو من يؤمن ب باد  الل  تعالى في م يع مستوياتها، بلليل قول  تعالى في ال ص القرآني ال  ايار الاى ان الا اسالا  

ا ِ  من أسل  ول  يلخل االي ان في قلب . لكن من مانب آخر نرل ان
َ
ِل 

ْ
س
ُ
 
ْ
ال
َ
 و
َ
ِلِ ين

ْ
س
ُ
 
ْ
، وىذا ما يح الا اا  ال

ً
يردان سوية ايضا

اع  من  ل ، اي  ال الاتا م  ال سل  على التصور االتي  ي كن الذىاب الى ان ال ؤمن ىو ال لت م ب باد  الل  تعالى وان
 ياراسال الالرماة 

ً
ووير ال لت م، وفي ضوا ىذه الحقيقة نرل الفارق بين ال لت م م ن يطلق عليا  مصاطالاح الا اتاقاي ايضاا

 الياخاتالاف عان  ال سل  اللرمة التي تلي ، بصفة ان  ال سل   االولى من االلت ام ب بادئ  تعالى وان
ً
من حيث االي ان نظارياا

ال تقي اال في درمة االلت ام. من ى ا، فنن اللعاا ل  يح ل مسووات  مادام االنسان وير معصوم من مانب، وامكان توباتا  
 من مانب آخر، ولذل  فان اللعاا ل  قل ي صب على رماا االف:ح في سلوا .

 

 وان ت ن علي بايمان، وااليا اان، ماا اباقاياتا اي فاانا   بعل  ل  نوام  في ال قطع الذي حلث ا  ع   فقرا  مليلة تقول 
، ى ا نوام  نكتة مليلة تاتاصال باالافاارق …(  وليي وموالي، وال تبطل ط عي ورمائي، فقل تومهت الي  ب ح ل وآل مح ل،
 وان تا ان عالاي باايمان  وال سالا   ال ؤمن بين ال سل  وال ؤمن، حيث تقول العبارة  بعل التوسل بالل  تعالى بنن يرعى

 ، ف ا مع ى ىذه الفقرة؟ واالي ان 
 

، ا ا اان الهلف ما  ارناه من رماا االف:ح في سلو  الرواب 
َ
ِلِ ين

ْ
س
ُ
 
ْ
  ال سل  ان اللعاا لل ؤم ين وال

ً
الذي ياخالاط عا ا:

، حي ئذ فنن تعقيب  ل  على لساان الاقاار  لالالعااا باعاباارة خاافاة با  وىاي 
ً
 وان تا ان عالاي بااالمان  فالح مع ويره مث:

واالي ان ، يع ي ان ال طلوب ىو  تحقق درمة االلت ام ب باد  الل  تعالى الاى مساتاوو الاتاقاوو، وىاذا تاعا زه الاعاباارة 
 ولاااايااااال باااااالساااا:م وحااااله. الاااا ااااتااااوساااالااااة باااانن ياااا اااان الاااالاااا  تااااعااااالااااى عاااالااااى قااااار  الاااالعاااااا باااااالياااا ااااان

واالمان، اي  االقاتاصاار عالاياها اا دون ساائار  االيا اان يبقي ان نحلث  عن سر آخر في فقرة اللعاا، وىي  علم الفصل بين
 الااا ااافاااردا  الااا اااتاااصااالاااة باااالصاااحاااة والاااغااا اااى ووااافاااران الاااذناااب وخااايااار الااالناااياااا واالخااارة، فااا اااا ىاااو سااار  لااا ؟

ياعا اى    االمان  ىو من اى  الالوافاع او الاحااماا  الاتاي ياعا اى االنساان باهاا، ين تاهاليال  االمن  في تصورنا ان الرواب 
االضطراب وعلم االستقرار وعلم التوازن في نهاية ال طاف، فا ا ل  يتحقق التوازن الالاخالاي فاي ال اخاصاياة  
 حااااايااااا ااااائاااااذ ال يااااا اااااكااااا اااااهاااااا ان تاااااؤدي وظااااايااااافاااااتاااااهاااااا الاااااعاااااباااااادياااااة باااااالااااا اااااحاااااو الااااا اااااطااااالاااااوب.
ا ن امك  ا ان نتبين مر وعة من ال كا  الكام ة وراا فقرا  اللعاا ال ذاور سائلين الل  تعالى ان ياوفاقا اا الاى 

 م ارسة الطاعة والتصاعل بها الى ال حو ال طلوب.

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم05الحلقة )


