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 االحتفال الستقبال ذكرى ميالد 

 إمامنا العسكري عليه السالم
 

 
 )اليوم االول(

 

 

 المناسبات األخرى
 
 
 

 1هـ )وقـيـي مـو   56ثورة التوابين في الكوفة سنة  .1

 محر ( , كأول رد فعي مباشر لقتي الحسين )ع(



 حدث اليوم: 

 

 

دعت ما تسمى بـ "جماعات المعبد اإلسرائيلي" المتطرفة اليو  االثنين، وزمر داخلية االحتالل اإلسـرائـيـلـي " مـيـر 

  وحانا" بالسيطرة على الساحة الشرقية للمسجد األقصى وتحوملها إلى مدرسة توراتية دائمة.

 

دعت ما تسمى بـ "جـمـاعـات الـمـعـبـد اإلسـرائـيـلـي" الـمـتـطـرفـة  وفقا لما  فادته وكالة  هي البيت )ع( لألنباء ـ ابنا ـ

اليو  االثنين، وزمر داخلية االحتالل اإلسرائيلي " مير  وحانا" بالسيطرة على الساحة الشرقية لـلـمـسـجـد األقصـى 

وتحوملها إلى مدرسة توراتية دائمة. وطالبت الجماعات المتطرفة، المستوطنين بقـاـاء كـامـي الـاـتـرة الـمـتـاحـة 

 لالقتحامات في تعلم "التوراة" وتعليمها في الساحة الشرقية للمسجد األقصى. 

 

ومهدف هذا الطلب إلى استغالل  وقات االقتحا  التي مارضها االحتالل إلى الـحـد األقصـى، بـحـيـ  مصـبـ  دوا  

.
ً
 المدارس الدمنية اليهودمة داخي المسجد لمدة خمس ساعات موميا

 

 تقسيم مكاني

 إلدخـال الـكـتـب 
ً
وتسعى الجماعات االستيطانية لتحومي المسجد األقصى مركز "تدرمس الـيـهـود"، ومـمـهـد الحـقـا

 ولاائف التوراة والكراسي، ومن ثم المطالبة بمظالت بالستيكية على غرار تـلـا الـمـنـصـوبـة فـي سـاحـة الـبـرا .

 للتقسيم المكاني لألقصى واقتطاع ساحته الشرقية بـعـد  ف فشـي الـرهـاف الـذ  
ً
 جدمدا

ً
كي ذلا مؤسس مسارا

 بالسيطرة على مصلى باب الرحمة كنقطة انطال  للتقسيم المكاني.  15استمر 
ً
 عاما

 

 في انـتـهـاكـات االحـتـالل بـحـ  الـمـسـجـد األقصـى وخـا ـة فـي الـمـنـطـقـة 
ً
 كبيرا

ً
وشهدت األشهر األخيرة تصاعدا

الشرقية حي   داء الصلوات التلمودمة والجلوس في المكاف بعد تارمغه من المسلمين ومنعهـم مـن االقـتـراب 

 من  ماكن تواجد المستوطنين.

 

 وضع خطر

وسب   ف  كدت المرجعيات الدمنية في مدمنة القدس المحتلة  ف الوضع في المنطقـة الشـرقـيـة مـن الـمـسـجـد 

األقصى خطر ومترد  وغـيـر مسـبـو . و وضـحـت الـمـرجـعـيـات الـدمـنـيـة فـي بـيـاف لـهـا  ف الـمـنـطـقـة الشـرقـيـة 

 جزء ال متجر  من لألقصى وتمثي ثل  المساحة الكلية للمسجد. 
ً
 بمساحتها التي تصي لخمسين دونما

 

ورفات المرجعيات ادعاءات االحـتـالل بـأف الـمـنـطـقـة الشـرقـيـة مـنـطـقـة عسـكـرمـة، مـؤكـدة  ف االحـتـالل مسـعـى 

للسيطرة على األقصى من خالل تكثيف اقتحامات المستوطـنـيـن والسـمـا  لـهـم بـأداء طـقـوس تـلـمـودمـة فـي 

 المنطقة الشرقية ورفع علم االحتالل فيها.

 دعوات "اسرائيلية" متطرفة لتحويل الساحة 

 الشرقية لألقصى لمدرسة "توراتية"



 عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:      وظائف االنتظار:

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

 
 وظائف اإلما  العسكر  )عليه السـال (، 

ّ
من  هم

ـي الـلـه 
 
كاف التمهيد لغيـبـة اإلمـا  الـمـهـد  )عـج

فرجه الشرمف(، التي بد ت بـوفـاتـه إلـى  ف مـكـتـب 

ـي الـلـه فـرجـه الشـرمـف( 
 
الله لإلما  المهـد  )عـج

.
ً
ا وعدال

ً
 الموعود بالخروج، ليمأل األرض قسط



 معارف مهدوية:

 

 

 شرح فقرة: "أسألك ان تقوي ضعفي، ..."

 

نوا ي حدمثنا عن االدعـيـة الـمـبـاركـة، مـنـهـام دعـاء االمـا  الـمـهـد  

)عليه السال ( في تعقيبه لصالة الاطر، حـيـ  حـدثـنـام عـن مـقـاطـع 

)اللهـم انـي  سـألـا  منه، وانتهينا الى احد مقاطعه الذ  ورد فيهم

)اف تقو  ضعاي واف تغـنـي  ...(، الى اف مقولم اف تجعي فيما شئت،

فقر ، واف تجبر فاقتـي، ... الـ،(، هـذا الـمـقـطـع مـن الـدعـاء امـتـداد 

لاقرات سابقة، حدثنام عنها، اما االف فنتابع فقرات الـمـقـطـع، ومـنـه 

 )تجبر حاجتي(، فماذا نستلهم مـنـهـا  وعبارةم )تقو  ضعاي( عبارةم

مالحظ اف مقطـع الـدعـاء مسـتـخـد  عـبـارات تـركـيـبـيـة مـن خـالل نـكـات 

م المألوف اف مقال )اغنني( و)قوني(، ولكن الـنـق قـالم
ً
)تـقـو  ضـعـاـي(،  و )تـغـنـي فـقـر ( داللىية خا ة، فمثال

والول وهلة ال ملتات قارئ الدعاء العاد  الى نكتة العبارة، ولكنه منتبه على ذلا حينما مدق  النظـر حـيـ  مـجـد 

بعامـة لـيـسـا عـيـبـيـن او  بعامة والاعف الاقر منطو  على نكات خا ة، منهام اف الاعف وتقومة الاقر اف اغناء

زمـنـة  الـاـقـر شدتين سلبيتين بي انهما ممدوحاف في سياقات خا ة، ولطالما اشارت النـصـوا الشـرعـيـة الـى اف

 بيـن فـقـر مـحـجـز الشـخـصـيـة عـن 
ً
واف شدائد الحياة من مصلحة العبد، ولكن في االف ذاته، منبغي اف نصطنع فارقا

ممارسة وظياتها الطبيعية او ضعف محجزها كذلا وبين ما ال محجزها عـن ذلـا وهـوم الـكـاـاف مـن حـيـ  الـرز  

 اف
ً
اذا اجـبـرنـاش بشـيء مـن السـعـة مصـبـ   )الـاـقـر( والتوازف او الصبر العاد  من حيثالاعف، وبكلمة اكثر وضوحا

 بشيء مـن الـغـنـى  الرز  مدعاة للدعاء بتوسعة
ً
وفي هذا الميداف مقال)اغن فقر (، ا م اجعي فقر  مصحوبا

، وهكذا بالنسبة الى
ً
حي  توسي الدعاء بـالـلـه تـعـالـى بـاف مـجـعـي ضـعـاـه  الاعف مقابي من مطلب الغنى مطلقا

 بي
ً
 للتحمي ا م ليس القوة مطلقا

ً
 بشيء من القوة حتى مصب   هال

ً
الذ  تـنـتـشـلـه الـقـوة دوف  الاعف مصحوبا

اف تزمله، وهذش هي كما نحتمي ما نستخلصه من العبارتين المتقدمتين، ومما مسعـاـنـا عـلـى ذلـا هـو مـالحـظـة 

هـذش الـحـاجـة فـمـعـنـاش  )اجـبـر( فالااقة هي الـحـاجـة وعـنـدمـا مـقـول الـنـق )واجبر فاقتي( العبارة الثالثة القائلةم

م كما هو واض .
ً
 مساعدا

ً
 اجعلها منجبرة، كما تجبر العظم الكسير حي  اف عملية الجبر تظي عنصرا

 

)واف ترحم مسكنتي، واف تعز ذلي واف ترفع ضعاي، ... الـ،(، هـذش الـنـمـاذج  بعد ذلا نواجه عبارات جدمدة منهام

من التعبيرات تتماثي مع سابقاتها في جعي الظاهرة السلبية مرتاعة من خالل االضـاـاء االمـجـابـي عـلـيـهـا، عـلـى 

حـيـ  تشـيـر  الـاـقـر هـي درجـة اقـون مـن الـمـسـكـنـة )واف ترحم مسـكـنـتـي(، نحو ما سنوضحه االف. الاقرة تقولم

المسكيناهو الذ  مسأل ا م انـه اشـد حـاجـة مـن الـاـقـيـر،  النصوا اللغومة الى اف الاقير هو من ال مسأل، اما

والمهمم اف الدعاء المذكور توسي بالله تعالى باف مااي الـرحـمـة عـلـى مسـكـنـه قـارئ الـدعـاء بـاف مـحـقـ  لـه 

 مرفع حاجته الشدمدة الى السؤال.
ً
 اشباعا

 

)واف ترفع ضعاي(، هـنـا نـتـسـاءلم هـي  اما الثانية فتقولم )واف تعز ذلي( بعد ذلا نواجه عبارتين، احداهما تقولم

 كقوله تـعـالـىم
ً
ـة  » مقصد بذلا اف مزال الذل والاعة بنحو مطل  حتى ولو كاف الذل في سيا  خاا ممدوحا

 
ِذل
َ
 

 
َ
ـــيـــن ِمـــِن

ِ
ـــؤ
 
ـــم
ِ
ـــى ال

َ
ـــل
َ
 »،  و قـــولـــه تـــعـــالـــىم«ع

َ
ـــاِفـــِرمـــن

َ
ـــك
ِ
ـــى ال

َ
ـــل
َ
ة  ع

 
ِعـــز
َ
، ا م الســـؤال مـــن جـــدمـــدم مـــا هـــي « 

 الاعة  ومواطن العز مواطن

 

الـمـؤمـن كـي شـيء اال  اف االسال  كما ورد في النصوا ال مسم  للعبد باف مذل ناسه حـيـ  فـوض الـلـه تـعـالـى

 بـاالمـجـابـيـة، 
ً
اذالل ناسه، ولكن االذالل للمؤمن ا م النزول الى ادنى درجات المحبة والخدمة، ... ال، مظي محكوما

 الف 
ً
واالمر كذلا بالنسبة الى الاعة بمعنى الـتـواضـع امـا الصـاـة بـمـعـنـى الـدونـيـة فـال مـرضـاهـا االسـال  اماـا

االحساس بالدونية مسل، الشخصية من الثقة بناسها، ولكن الاعة بمعنى التواضع مظي هو المطلوبم كـمـا هـو 

 واض .

 

اذف السياقات المتنوعة في ميداف السلوم تظي خاضعة لجملـة  حـكـا  مـتـاـاوت تـقـومـمـهـا بـحـسـب مـا 

 نسأله تعالى اف موفقنا الى ممارسة الوظائف الـعـبـادمـة واف نـتـصـاعـد بـهـا الـى الـنـحـو 
ً
اوضحناش، ختاما

 المطلوب.

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم52الحلقة )


