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 حدث اليوم: 

 عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

 

سمى بـ "تجمع شباب ضد االستيطان" اليوم االثنين، تمكنه مـن مـمـع أ ـ ـر 
ُ
أعلن ما ي

ساعة فقط بهدف زيادة عدد المستوطنين في مدينة  111مليون شيكل خالل  ٣من 

 الخليل المحتلة إلى الضعف.
 

سـمـى بــ "تـجـمـع شـبـاب  وفقا لما أفادته و الة أهل البيت )ع( لألنباء ـ ابنا ـ
ُ
أعلن ما ي

 111مـلـيـون شـيـكـل خـالل  ٣ضد االستيطان" اليوم االثنين، تمكنه من ممع أ  ر مـن 

 ساعة فقط بهدف زيادة عدد المستوطنين في مدينة الخليل المحتلة إلى الضعف.

ا لوسائل اعالم االحتالل أ د "التجمع" أن المستوطنين أعلنوا نيتهم استخـدام 
ً
ووفق

هذه األموال لالستيالء على منازل فلسطـيـنـيـة فـي الـبـلـدة الـقـديـمـة مـن مـديـنـة 

 الخليل.
 

ويهدف المستوطنون من تجميع األموال للبدء في بناء تجمعات استيطانية مديدة في منطقة محطة الباصات القـديـمـة 

 ٠٠٨٨مسـتـوطـن إلـى  ٠٨٨وسوق الخضار المغلق وسط شارع الشهداء.  ما ينـو  الـمـسـتـوطـنـون زيـادة عـددهـم مـن 

 عاما. ٠٨مستوطن بالبلدة القديمة، في خطوة لم تحدث منذ بداية الومود االستيطاني في الخليل قبل أ  ر من 
 

وشارك في حملة التبرعات شخصيات في دولة االحتالل على رأسهم رئيس حزب أزرق أبيض بيني مانتس، وحسب ما أعلـن 

 المستوطنون فإن الحملة ستستمر خارج دولة االحتالل.
 

وفي نهاية العام الماضي ممع المستوطنون مبلغ مليون دوالر بهدف بناء حي استيطاني مديد فـي مـحـطـة الـبـاصـات 

 القديمة وسط شارع الشهداء، لكن تصد  المواطنين للمخطط أعاق تنفيذه.
 

وطالب تجمع شباب ضد االستيطان السلطة الفلسطينية بضرورة التدخل قبل فـوات األوان، والـعـمـل عـلـى إعـادة الـمـنـازل 

الفارغة التي تر ها أصحابها بسبب سياسة اإلغالق، وإيجاد حل سريع للمحالت التجارية المغلقة والتي يزيد عـددهـا حـالـيـا 

 محل تجار . ٠٨٨٨في ظل مائحة  ورونا عن 
 

ويسعى المستوطنون بحماية ودعم من حكومة االحتالل الى تغيـيـر الـوقـائـع عـلـى األري فـي مـديـمـة الـخـلـيـل بـهـدف 

 السيطرة على مزيد من األراضي وتوسيع رقعة االستيطان في الضفة الغربية.

   3  أكبر خطوة في تاريخ االحتالل .. مستوطنون يجمعون

 مليون شيكل لتهويد البلدة القديمة في الخليل

 

 اإلمام العسكري عليه السالم وتهيئة األرضية لعصر الغيبة :
 

بمعنى أنه  ان يهيء الناس لمرحلة غيبة إمامهم من بعده ، ومن األعمال الـتـي قـام بـهـا 

 لهذا الغري :
ً
 سالم الله عليه تحقيقا

سـلـوب االحـتـجـاب عـن الـنـاس بصـورة  أ ـ االحتجاب :
ُ
استخدم اإلمام العسكـر  عـلـيـه السـالم أ

 لذهنية الناس عامة والشيعة خاصة لـقـبـول مـرحـلـة الـغـيـبـة ، قـال 
ً
 وإعدادا

ً
ملحوظة تمهيدا

 عـن  »المسعود  : 
 
ورو  أن أبا الحسن الهاد  عليه السالم احتجب عن   ير من الشيعـة إال

ـم 
 
ا أفضى األمر إلى أبـي مـحـمـد عـلـيـه السـالم ،  ـان يـكـل

 
عدد يسير من خواصة أصحابه فلم

 في األوقات التي ير ب فيها إلى دار السـلـطـان ، 
 
شيعته الخواص وغيرهم من وراء الستر إال

 ذلك إنما  ان منه ومن أبيه قبله مقدمة لغيبة صاحب الزمان ، لـتـفلـف الشـيـعـة ذلـك وال 
 
وأن

 . «تنكر الغيبة ، وتجر  العادة باإلحتجاب واإلستتار 

 إياهم بالـتـفيـيـد والـتـوثـيـق ،  ـي يـكـونـوا  ب ـ إرماع الشيعة إلى الو الء :
ً
 من قبله ، داعما

ً
ن االمام العسكر  نوابا

 
 ما عي

 بينه وبين شيعته لحل  مشكالتهم الدينية والدنيوية وهذا مما يظهر من  ـتـابـه إلـى أحـمـد بـن إسـحـاق األشـعـار  
ً
رابطا

 : هذا أبو عمر وال قة األمين ، ثقة الماضي وثقتي في الـمـحـيـا 
ً
 نائبه ال قة المفمون ع مان بن سعيد العمر  قائال

ً
مؤيدا

ي يؤد  ، فاسمع له وأطع فإنه ال قة الـمـفمـون
 
 إليكم فعن

ٰ
ى

 
ي يقوله ، وما أد

 
ـد مـا  والممات فما قاله لكم فعن

 
. ويـؤي

ه في ترممة العمر  
 
س سر

 
جر في السمـن ، تـغـطـيـة  ... »ذ رناه ما نقله المامقاني قد

 
مان ألنه  ان يت

 
قال ويقال له الس

على األمر ، و ان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد عليه السالم ما يجب عليهم حـمـلـه مـن األمـوال ، أنـفـذوا إلـى أبـي 

 
ً
 . «عمرو فجعله في مراب السمن وزقاقه ، ويحمله إلى أبي محمد عليه السالم تقية وخوفا

  ـان يـرمـع الـنـاس إلـى االتصـال 
ً
وهكذا نالحظ االمام المهد  )عج( في غيبته الصغرى التي دامت قرابة السبـعـون عـامـا

ع الناس فيها إلى الفقهـاء والـعـدول 
 
بالسفراء األربعة الذين معلهم اإلمام )عج( وبعد ذلك غاب الغيبة الكبرى والتي رم

سة
 
 ألمـر  »  ما ورد في توقيع صادر من الناحية المقد

ً
 لهواه مطيعا

ً
 لدينه تار ا

ً
 لنفسه حافظا

ً
من  ان من الفقهاء صائنا

دوه فهو حجتي عليكم وأنا حجة الله 
 
 .«مواله في العوام ان يقل



 الحوزة العلمية وإمام الزمان:      وظائف االنتظار:

 التمهيد إلمامة اإلمام المهدي عجل الله فرجه 
 )الحلقة األولى(

 بقلم الشيخ خليل رزق
 

عمـل اإلمـام الـعـسـكـر  عـلـيـه السـالم عـلـى الـتـمـهـيـد 
ة 

 
إلمامة ولده المهـد  عـجـل الـلـه فـرمـه مـن خـالل عـد

 أساليب، منها:
 

  ـــتـــمـــان والدة اإلمـــام الـــمـــهـــد  عـــجـــل الـــلـــه فـــرمـــه
لقد  تم اإلمام العسكر  عليه السالم والدة ابـنـه عـجـل 
 
 
ــتــي تــعــلــم أن

 
 عــلــيــه مــن الســلــطــة ال

ً
الــلــه فــرمــه خــوفــا

المهد  المنتظر هو ابن الحسن العسكر  عليه السـالم 
خر للقضاء على الظلم وإقامة العدل واالنتصار 

 
ه المد

 
وأن

للمستضعفين. واإلمام العسكر  علـيـه السـالم قـد أمـر 
ـرهـم 

 
ة شيعته  فحمد بن إسحاق وغـيـره، حـيـنـمـا بش

 
خاص

بوالدته عجل الله فرمه أن يكتموا أمره ويسـتـروا والدتـه 
عن اآلخرين، فقال عليه السالم: "ولد لنـا مـولـود فـلـيـكـن 
 
 
" .  ـمـا أن

ً
 وعـن مـمـيـع الـنـاس مـكـتـومـا

ً
عنـدك مسـتـورا

اإلمام الحسن العسكر  عليه السالم قبيل والدة اإلمام 
المهد  عجل الله فرمه قد بـعـإ إلـى عـمـتـه "حـكـيـمـة" 
ـة امـعـلـي 

 
ليلة الـنـصـف مـن شـعـبـان، وقـال لـهـا: يـا عـم

ـتـه 
 
ه وحـج

 
ك بولي

 
 ومل  سيسر

 
 الله عز

 
إفطارك عند ، فإن

على خلقه، خليفتي من بعد . قالت حكيمة: فتداخـلـنـي 
 
ُ
لذلك سـرور شـديـد، وأخـذت
، وخــرمــت مــن 

 
ثــيــابــي عــلــي

 إلـى 
ُ
ـى انـتـهـيـت

 
ساعتي حت

ــد عــلــيــه الســالم 
 
أبــي مــحــم

وهو مالس في صحن الـدار، 
ــداك يــا   ف 

ُ
ــعــلــت

ُ
: م

ُ
فــقــلــت

ـن هـو  
 
 مـم

ُ
ـف

ل
ـل
ل
د ، الـخ

 
سي

قــال: مــن ســوســن. فــفدرت 
 مـاريـة 

ل
 فلم أر

 
طرفي فيهن

عليها أثر غير سوسن . نـرى 
اإلمام العسكر  عـلـيـه السـالم  ـان مـع مـا اتـخـذه مـن 
ـب شـيـعـتـه بـوالدة اإلمـام 

 
إمراءات احتيـاطـيـة يـبـشـر خـل

 المهد  عجل الله فرمه.

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

اليوم براعم 

االنتظار 

يستكملون 

 المعرفة 

 بوالدة 

اإلمام 

 العسكري 

 عليه السالم



 معارف مهدوية:

 

 

 شرح فقرة: "فيما حتمت وانفذت، ..."
 

نتابع حدي نا عن االدعية المبار ة، ومنها دعـاء االمـام الـمـهـد  

)عليه السالم(، حيإ حـدثـنـاك عـن دعـائـه الـخـاص بـتـعـقـيـب صـالة 

)اللـهـم انـي أسـفلـك ان  الفطر وانتهينا من ذلك الى مورد قال:

)وحـتـمـت وانـفـذت ان  تجعل فيما شـتـت واردت(، الـى ان يـقـول:

تطيل عمر ، وتنسئ في أملي(، ان الفقرة االخيـرة تـحـتـاج الـى 

 الـــقـــاء االنـــارة عـــلـــيـــهـــا، وهـــي تـــنـــتـــظـــم فـــي عـــبـــارتـــيـــن:

)تـطـيـل عـمـر  وتـنـسـئ فـي  )حتمت وانفذت(، وال انية: االولى:

املي(، ان هـاتـيـن الـعـبـارتـيـن مـرتـبـطـتـان بـبـعـضـهـمـا، ولـكـنـهـمـا 

 مستقلتان في داللتهما من مانب آخر، وهذا ما نـبـدأ بـتـوضـيـحـه.

ان الظاهرة المتوسل بها لدى الله تعالى هي: حياة االنسان أو 

بالنسبة الى قارئ الدعاء حتى يستطيـع مـالفـاة مـا فـاتـه  العمر عمره، حيإ يتوسل الدعاء بالله تعالى بفن يطيل

الـعـمـر،  من ممارسة الطاعة، والسؤال هو: ما هي النكات التي نالحظها في مقطع الدعاء الخاص بظاهرة اطالة

 و يفية طرحها 
 

بالنسبة الى قـارئ الـدعـاء، ولـكـنـه قـبـل ذلـك قـال  االمل وينسئ في العمر لقد توسل الدعاء بفن يطيل الجواب:

 مـن  الـعـمـر، ومـن انسـاء ا : فيما حتم ونفـذ مـن اطـالـة )حتمت وانفذت( الدعاء
ً
االمـل، تـرى: مـا الـمـقـصـود اوال

 والفارق بينهما  )حتمت وانفذت( عبارة
 

الحتم هو ما قرره تعالى على نحو نهائي، واما االنفاذ او التنفيذ فهو: التطبـيـق لـمـا قـرر مـن حـتـمـيـة الـمـوت، 

والفارق بينهما هو: القرار والتطبيق، واما النكتة فهي: االشارة الى عدم البدء فـي الـقـرار الـمـذ ـور وهـذا مـا 

)ان تـطـيـل عـمـر  وتـنـسـئ فـي  يتطلع اليه قارئ الدعاء في اطالة عمره، وهنا يفتي دور العبارة ال انية القائلة:

 ما الفارق بين
ً
تـنـسـئ  هـذا مـا  و )تـطـيـل( واالمل  ثم ما الـفـارق بـيـن العمر املي(، حيإ ي ور السؤال االتي اوال

 يحتاج الى االمابة.
 

فهو: غاية الوقت ا : وقـت الـمـوت وبـهـذا تـتـضـ   )االمل( هو: السنوات المحدودة لحياة الشخصية واما )العمر(

االمـل، والـنـكـتـة هـي: ان الـدعـاء  يـبـدأ العـمـر وبداية الموت فحيإ ينتهي العمر الفوارق بينهما من حيإ امتداد

واالمـل،  العمر وهذا ما يوض  النكتة في الفارق بين )وينسئ االمل( المذ ور يتوسل بالله تعالى بفن يطياللعمر،

  يف ذلك 
 

االمـل، ان االنسـاء هـو الـتـفخـيـر  وبـيـن انسـاء الـعـمـر لكي تتحدد الداللة بوضوح ينبغي ان نتبين الفارق بيـن اطـالـة

فحينما يقول النب:)تنسئ املي(، ا : تؤخر وقت االنتهاء من حياتي، ولكن السؤال الجديد هـو: مـا هـو الـفـارق 

 )تؤخر(  و )تطيل( بين
 

، وذلك بسبب دعائها، أو صلة ۰۱۱تعني: الله تعالى يطيل عمر الشخصية الى ) العمر ان اطالة الجواب:
ً
( سنة م ال

سـنـة فـتـفخـر  ۰۱هو: تفخير الموت عن وقته المقرر  ما لو  ان المقدر هـو  االمل رحمها، ... الخ، ولكن االنساء في

بـيـنـمـا االنسـاء  سنة، وبهذا يكون الفارق هو: اطالة الحياة وتفخير الموت، فإطالة الحيـاة تـرتـبـط بـالـعـمـر ۰۱۱الى 

)انسـاء  يرتبط بالموت فالفارق بينهما واض ، واما النكتة فهي: قد يطول عمر االنسان الى سنوات معينـة ولـكـن

 يتسبب في تفخير الموت حتى بعد اطالته سنوات معينة. االمل(
 

ــبــيــن مــمــلــة نــكــات فــي مــقــطــع الــدعــاء مــن حــيــإ الــفــارق بــيــن االطــالــة وبــيــن االنســاء  ــت ــنــا ان ن اذن امــكــن

االمل، وهي فوارق اليلتفت اليها القارئ العابر لهذا الدعاء، بينما تنطو  عـلـى فـوائـد ابـرزهـا  وبين العمر وبين

 هو: افساح المجال الن يتالفى االنسان ما فاته أو يضاعف حسناته أو ينتبه الى حقيقة عبوديته لـلـه تـعـالـى 
ً
م ال

 وهكذا.
 

 نسفله تعالى ان يوفقنا الى ممارسة الطاعة والتصاعد بها الى النحو المطلوب.
ً
 ختاما

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم55الحلقة )


