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 أسبوع الهجوم على دار البتول
 

 

 

 )اليوم األول(
 
 

 المناسبات األخرى
 
 
 
 

 وفاة المال احمد النراقي .1

 من أحاديث آخر الزمان

عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر 

عليه السالم يقول: إن الله عز وجل أخذ 

، ميثاق المؤمن على باليا أربع , األولى 

، أيسرها عليه: مؤمن مثله يحسده 

، والثالثة ، والثانية: منافق يقفو أثره 

ه  ل ض ي و ه  ن ت ف ي ه  ل ض  ر ع ي ن  ا ط ي ، ش

والرابعة: كافر !بالذي آمن به يرى 

فما بقاء المؤمن بعد ، جهاده جهادا 

 ا.هذ

 كتاب المؤمن



 معارف مهدوية:

 

 

 شرح فقرة: "االول بغير اول واالخر الى غير آخر، ..."

 
نواصل حديثنا عن االدعيةيا اليميةياومياا وديني يام دعيام االديا  اليمي يد  

)علةه السال ( الخاص بيريرام يه ييو  عيا،يوواما حيةي  حيدحينيا  عين احيد 

دراطعه ونحدحك االن عين ديريجيي  يدييد بيدل عيليال الينيحيو اال يي عيةير 

)االول بيييةير اولا وا اير اليال  دواصلا التمجةد لله  عالال ووحدانةتهم

غةر آارا الظاهر علال مل ،يم بردو ها والةاطن دون مل ،يم بعلمه 

 ...(. ولجفها

 

هذه العةاوات اديتيداد لسيابيريتي يا فيي اليتيعيريي  بايفيات اليليه  يعياليال 

)ا اير اليال غيةير آاير(ا ان هيا يةين  وصيفيا )االول بيةر اول( ودن ا صفا

الافتةن  ر ةجان بازلةا الله  عالال برددها ف و االول ال سابق لها وا ار ال الحق لها هو االول السابق ليالي،يةياما 

 ر ةجيان  -مما قلنا -الكائن قةل و ود الخلق ال ،يم قةلها مما انه االار الةاقي بعد فنام الخلقا وها ان الافتان 

بازلةتها برددها وهما صفتان  تداعةان بالذهن الال ) فرده(  عالالا ودن حم دا يتر ب علال  فرده ووحدانةيتيه دين 

)اليظياهير عيليال ميل ،ييم  صفات العظما والرحما حة  نالحظ عةاوة حالثا  وا  نيا بيعيد  يةينيك الايفيتيةين وهييم

بردو ه(ا ان هذه العةاوة ل ا داللت ا الم ما في التعري  بما يتر ب علال وحدانةته دن وحما وقدوة ميميا ا،يرنياا 

او المسةجر او الم ةمن عيليال ميل ،ييم  الظاهر حة   شةر العةاوة الال قدو ه  عالال دن االل اال،اوة الال انه

 التي ا،او النص الة ا مذلك هو الظاهر بوحدانةته(. )قدو ه دن االل

 

)اليظياهير(ا ييعينييم انيه  )اليظياهير(ا وليكين دين ايالل ميون وهي عةاوة  رابيل صيفيا )الةاطن( بعد ذلك نوا ه عةاوةم

)الةاطن(ا فةعنيم اليميحيتيجيب عين ادوا  االباياوا   عالال واضح في )حججه( الةاهرة وبراهةنه و،واهد آحاوها وادا

حيةي  ال ييحيةيل اليخيليق بيذليكا او ميميا عيةير احيدهيم  )الةياطين دون ميل ،ييم بيعيليميه وليجيفيه( حة  يرول النصم

او المحتجب بالذاتا وها ان الافتان  تداعةان بالذهن الال التسلةم بعيظيميتيه دين  بآيا ها و)الةاطن( )الظاهر( بانه

االل ابداعه للخلقا وعد  ادوامنا لكنه ذا ها وهما صفتان  عززان ييريةينينيا بيعيظيميتيه  يعياليال ودين حيمم اليتيسيليةيم 

 شيةير اليال  )بيعيليميه وليجيفيه( بحكمته  عالال في ابداعه للظواهر والتسلةم برحيميتيه فيي ذليك حيةي  ان عيةياوةم

االلي يةيا ال  ينيفيايل  )اليريدوة( )الردوة(ا حة  مرونا بيان  شةر الال )الظاهر علي مل ،يم بردو ه( )الرحما( وعةاوةم

 عن )الرحما( دما يعزز يرةننا بان الله  عالال ابدع المخلوقات وفق حكما ووحما.

 

)ال  ر  العرول علال منه عظمته وال  دو  االوها  حرةرا داهيةيتيها وال  يتيايوو  بعد ذلك نوا ه العةاوات اال ةام

 بالسرائرا
ً
 علال الظمائر عاوفا

ً
ا االنفس دعاني مةفةتها دجلعا

ُ
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َ
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ُ
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...(ا ان هيذه  ي

و )الييظيياهيير( بييتييفيياييةييل دييا ا ييمييلييتييه الييعييةيياوات السييابييريياا ا م صييفييات -فييي قسييم ديينيي ييا  -الييعييةيياوات   ييجييلييي 

ونحوهما دما المحنا الال دالال  اا ولكن التفاةل هنا يسع  قاوئ الدعام علال  رسةخ يريةينيه بيعيظيميا  )الةاطن(

الله  عالال ووحمته فاال،اوة الال ان العرول ال  ر  علال منه عظمتها وال  يدو  االوهيا  او اليتيخيةيالت حيريةيريا 

الذ  يعني احتجابه  عاليال  )الةاطن( داهةته وال  تاوو االنفس دعاني مةفةتها هذه العةاوات هي  فاةل لافا

بالذات بحة  ال يمكن ألحد ان يدو  منه عظمتها وداهةته ودعاني ميةيفيةيتيه دين ايالل ادوات االدوا م مياليتيخيةيلا 

 ونحوه دن الم اوات العرلةا المحدودة عند الخلق.
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 بعد ذلك يشةر الدعام الال انه  عالال دجلي علال السرائر وال مائرا وا

صفات  رابل عد  ادوامنا لعظمتها ا م انه  عالال علال العكس دن الخلقم دجيليي عيليال ميل سيليومي يم اليظياهير 

 والةاطن علال نحو دا نحدحك عنه في لرام الحق ان ،ام الله  عالال.

 

 نسأله  عالال ان يوفرنا الال دماوسا الجاعا والتااعد ب ا الال النحو المجلوب.
ً
 اتادا

 

 

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم29الحلقة )



 بطاقة اليوم : 

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:  وظائف األنتظار: 

 

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

من الرضوري تعليم الحب للرباعم من أجل  أ  
 تتعمق عالقتهم بإمام زمانهم..

 
 السالم فضل المنتظرين غيبة المهدي عليه

 
عن لحمد بن دحمد بن لبيي ناير ا عين ديحيميد بين 
عةدالله قيال م قيليل ليليرضيا عيليةيه السيال   يعيليل 
فدا  إن لبي حدحني عين آبيائيك عيليةي يم السيال  
لنه قةل لةع  م إن في بالدنا دوضي وباط ييريال 
 يرال له الديلم ا ف ل دن   ياد 

ً
ا
ّ
له قزوين وعدو
 لو هل دن وباط ؟

 
فرالم علةكم ب ذا الةةل فحجوه حيم قيالم فيأعياد 
علةه الحدي  حيال  ديرات ميل ذليك ييريول عيليةيكيم 
ب ذا اليةيةيل فيحيجيوه حيم قيال فيي اليثياليثيا م اديا 
يرضال لحيدميم لن ييكيون فيي بيةيتيه يينيفيق عيليال 
عةاله ينتظر لدرنا ا فإن لدومه مان ممن ، يد ديي 

 ا 
ً
 وسول الله صلال الله علةه وآله بدوا

 
وإن ليم ييدوميه ميان 
ممن مان دي قائمنيا 
فييييي فسييييجيييياطييييه 
هكذا وهكذا و يميي 
بةن سةيابيتيةيه فيريال 
ابيييواليييحيييسييين عيييليييةيييه 
السال  م صيد  هيو 

 علال دا ذمر.

 

 بسةب و ود غايا هي التي دعل 
ّ
اإلنتظاو ال دعنال له إال

 دين ايالل و يود 
ّ
يةيا ال ديعينيال لي يا إال

ْ
ية
َ
إلةها مما لن اليي

 لسيةياب 
 
يل نيجيد لن

ّ
حكما  يري  دين ووائي ياا وحيةين اليتيأد
تةن لساسةتةنم

ّ
 في ق ة

ُ
ةا  كمن

ْ
ة
َ
  الي

 لحدهمام  تعلق بيةاب الناصر لإلدا  )صلوات الله علةه(.
 والثانةام  تعلق بالو ود المعاد  لإلدا  )بأبي ولدي(.
ولةنا في فترة اليةةا بيأن نينيتيظير اإلديا  

ُ
ول ذا حةنما ط

)ووحي فداه( لم يك ذلك إال ألن دي يميا اإلنيتيظياو هيي 
فييي واقييعيي ييا إ يياحييا الييوقييل ديين ل ييل إعييداد اليينيياصيير 
لموا  ا لعدام اإلدا  )صلوات الليه عيليةيه( ديميا ييجيعيل 
الرول بأن اإلنتظاو دنيفيك عين هيذا األديرا ولن ال عيالقيا 
للمنتِظر بذلك يمثل انتكاسا ميةيرف فيي وعيي اليري يةيا 
اليمي ييدويياا األدير اليذ  ييفيير  عييليةيينيا لن نييعيةييد قييرامة 
اإلنتظاو دن هذه الزاوياا فاإلسال  دين العمل واليجيدييا 

 في التعاطي دي ،أن هدايا الناسا
وحةنما يتم  حديد الر ةا الم دويا بعنوان ا اليةيرنيادي  
التعةو  الخاص بيعيميليةيا الي يداييا اليربيانيةيا ضيمين ايل 
 دا يجب علةنا لن نيفي يميه ونيعيةيه لن هيذه 

 
اإلداداا فإن

 دي سلومةات 
ً
العمل دن ل ل هذه الر ةا يتنافال  مادا

 دن يريد لن ير ةل بي يا 
 
الت اون واإل كال والتكاسلا بل إن

  ييديييا حييرمييةييا فييي الييتييواصييل دييي 
ً
عييلييةييه لن يييةييرز دودييا

 علال غايا  اا إن لم نرل بأن اليميجيليوب 
ً
لهداف ا وحرصا

 
ً
هو  حويل مل حرامه ودلبيه ونشياطيه ميي ييكيون طيوعيا
ل ذه األهداف والياياتا فال لدل ليليميشيروع اإللي يي إال 

دن االل اليمينيتيظير اليميوعيود صيليوات 
الييلييه عييلييةييها وال ،ييرف ليينييا دييي هييذا 
اإلدا  المظلو  لوواحنا فداه إال فيي 
لن نلةي دعو ه ونةرز  دييا اليتيميسيك 
بها فال دنرذ ل ذا الدين إال بالم يد  
علةه السال ا وال دنجياة لي يذه األديا 
إال بييفيير ييه بييأبييي ولديييا وال ،ييرافييا 
لييلييعييادييلييةيين إال بييأن يييعييمييلييوا ديين ل ييل 

 التم ةد له.

 #ال_نجاة_ل ذه_األدا_إال_بالم د _ع



 حدث اليوم: 

 عبق مهدوي من مناسبة اليوم

 عضو البرلمان األفغاني لشفقنا:  

  طالبان تقف خلف كل الهجمات اإلرهابية

 زايدت ال جمات اإلوهابةا في لفيانستان بشكل مةةر فيي األ،ي ير -ااص ،فرنا

األاةرة. و شكل درامز التدويب والمنشآت العادا ودرامز التسو  لهدافيا  يدييدة 

ست دفل في األيا  األاةرة في الةالدا ديميا لسيفير عين ديريتيل 
ُ
لإلوهابةةن التي ا

دئات المدنةةن. هذا ودن األهداف الرئةسةا لإلوهابةيةين الي يجيو  عيليال اليميراميز 

الشةعةا في لفيانستانا وآارها ال جو  اإلوهابيي عيليال ديديينيا بياديةيان قيةيل 

 ،خاا. 65،خاا وإصابا  11ليا ا والذ  لسفر عن استش اد 

وقال سةد دحمد  مال ب شتي فيكيوو  دينيدوب لهياليي بياديةيان فيي ديجيليس 

النواب األفيانيا في حواو لشفرنا قسم لفيييانسيتيان بيان هيذا الي يجيو  فيرييد 

عاداا ألنه ايالل هيذا  11بنوعه ويمكن الرول إنه ال جو  األول في المدينا دنذ 

الوقل مان الناس يتعاونون دي الحكوداا وبسةب هذا التعاون  م الكش  عين ديثيل هيذه اليحيواد  قيةيل وقيوعي يا. وصير  

فكوو  بأن الحاد  اإلوهابي  سةب في المزيد دن الرلق للشعب األفيانيا وااصا لهياليي بياديةيانا وان دسيئيوليي األدين 

هم دن يتحملون المسئولةا ألن م فشلوا في دني الحاد  اإلوهابي في بلدة صيةرة دثل بادةانا التي ال يو د ب ا سوف 

 بوابتةن.

مما يرف فكوو  لن حرما طالةان هي التي  ر  ووام ال جمات اإلوهابةا األاةرةا دشةرا إلال حرةرا لنه لم  كن هنا  حيرب 

لو حاد  إوهابي في لفيانستان االل عةد الفجر لوق  إطال  الناو بسةب إداوة طالةان ليليحيرب. إذ وايالل عيةيد اليفيجير فيي 

العا  الماضي عنددا وافرل طالةان علال وق  إطال  الناو دن قةل الحكودا األفيانةا لعلن دسئوليو اليحيرميا لنيه بيريةيول 

 وق  إطال  الناوا لن  نفذ طالةان ل  عملةات عسكريا.

ويرول فكوو  إن التاريحات  ظ ر لنه لو  مكنل ل   ماعا لارف في لفيانستان غةر طالةان دن الرتالا لكانل قيد لعيلينيل 

وق  إطال  الناو. فةإلرام نظرة فاحاا علال الوضيا نرف لن لدف طالةان الردوة علال الرتيال واليريدوة عيليال صينيي السيال ا 

والجماعات األارف التي  عمل في ظل طالةانا ف ي ضعةفا؛ لذلك ال  يو يد  يمياعيا دسيليحيا غيةير طياليةيان ديتيووطيا فيي 

فيحيسيبا بيل لصيةيح لميثير  هجمات إوهابةا في لفيانستان. إذ وبعد بدم المحادحات بةن األفيانا ليم ييتيحيسين اليوضيي األدينيي

 اجووةا وال جو  اإلوهابي في بادةان يظ ر بال ةل  دهوو هذا الوضي.

كيف تتعرف عىل االمام املهدي عللليلل ال لالم عل لد 
 خروجل ؟؟

 
االحاديث والروايات الرشيفة ذكرت امور كلريل ن نلتلعلرف 
من خاللها عىل االمام عليل ال الم ع د خروجل ومتليل   
عن الدجالني مدعي املهدوية ومن اهمها انلل لللل  
مواريث االنبباء عليهم ال الم ويخرجها لل اس كام جلاء 

 يف الحديث التايل
 

قال رسول اللل صىل اللل عليل والل : ) املهدي من ولدي تكو  لل غيلة وح ن تضل  يليلهلا االملم يلاة بل خل ن 
 االنبياء عليهم ال الم ، ييملؤها عدال وق طا كام ملئت ظلام وجورا(

 

 يام هي مواريث االنبياء التي سيظهرها االمام الحجة عج  اللل تعاىل يرجل الرشيف ؟؟
 

 قال االمام الباقر)ع(: اذا ظهر القائم)ع( ظهر براية رسلول اللللل)و( وخلاتلم سللليلام  ، وحلجلر ملو  وع لا 
وقال االمام ال ادق)ع( يكو  عليل قميص رسول اللل )و( ال ي كا  عليل يوم احلد ، وعلامملتلل ال لحلار ، ودرع 

 رسول اللل ال ابغة وسيف رسول اللل ذو الفقار (.


