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وفاة جملة من األعالم من بينهن:ن    .1

)الشيخ علي ال:منااينيو و )الشنينخ 

 محما يصر الل:ي الخراساييو

 من أحاديث آخر الزمان

عن أبي بصير قال : سمعت أبا عـبـدالـلـه عـلـيـه السـالم 

يقول : كان أميرالمؤمنين عليه السالم يقـول : ال يـزال 

الناس ينقصون حتى اليقال : "الله "فاذا كان ذلك ضرب 

يعسوب الدين بذنبه ، فيبعث الله قوما من أطرافـهـا ، 

ويـجـيـ ـون قـزعـا كـقـزع الـهـريـ  والــلـه  نـي العـرفـهــ  

وأعرف أسماءه  وقبائلـهـ  واسـ  أمـيـرهـ  ، وهـ  

قوم يحمـلـهـ  الـلـه كـيـ  نـاء ، مـن الـقـبـيـلـة الـر ـ  

فـيـتـوافـون مـن ا فـا   -حتى بـلـت تسـعـة  -والر لين 

ثالثمائة وثالثة عشر ر ال عدة أه  بدر ، وهو قول الـلـه 

"أينما تكونوا يأت بك  اللـه  ـمـيـعـا  ن الـلـه عـلـى كـ  

نئ قدير " حتى أن الر   ليحتبي فال يح  حبوته حتى 

 يبلغه الله ذلك .



 معارف مهدوية:

 

 

 لمن عدل به، ..."
ً
 العدائه وتكذيبا

ً
 نرح فقرة: "خالفا

 

يتابع حايثها عن االدعية المباركة، ومه:ا  دعاء االمام الم:اي )عنلنين  

السالمو الخاص بقراءت  في يوم عاشوراء، حيث حاثهاك عنن النمنقن نع 

االول مه  وايت:نينهنا النع النتنبنارال النمن:نلنلنة لنلن  تنتنالنع والنمنلنوحنة 

 العناا ن ،  بابنااعن  لنلنسنمناوال واالرخ حنينث  نتنمن  بنمنا ين تني 
ال
) نالفنا

 لنتن تن ،
ال
 لنربنوبنينتن ، و لنوعنا

ال
 لمن عال ب ، واقنرارا

ال
، ان هنذ  …(  وتكذيبا

 لتبارال است:اللية تتحاث عن وحاايية اللن  
ال
التبارال االربع جاءل تتويجا

تتالع وعن صفات  النمنرتنبن نة بنرحنمنتن  وقنارتن ، منع منالحن نة ان كن  

موضوع من هذا االست:الل يتلمنن اربنع منفنردال بنحنينث ينكنشن  هنذا 

التهاسق بين موضوعال الاعاء عن بالغة فا قة تلفني جنمنالنينة عنلنع 

الاالالل التي يتلمه:ا الاعاء، والم:  االن  لف  ي رك الع  تام المق ع حيث يتلمن اربع مفردال )كما قنلنهناو 

 العاا  و، من التتقيب علع وحاايية الل  تتالع وصفات  وهي 
ال
 لمنن عنال بن و، ) الفا

ال
 لنربنوبنينتن و )وتكذيبا

ال
)اقنرارا

 لت ت و، ان هذ  المفردال االربع تت لب القاء االضاءة علي:ا، وهذا ما يباأ ب  االن. ،
ال
 ) لوعا

 

و، ثن  بنتنلنمنينحن  النع  نلنقن  لنلنسنمناوال  ان قارئ الاعاء عهاما يالحظ بان الاعاء قا است:  بتبارة
،
ن 
َّ
 النل

َّ
 ِإال

َ
 
َ
)ال ِإل

 العاا  و، ف:ذا يتهي ان ل:نذ  النتنبنارال ينكناتن:نا النااللنينة، فنمنا ا يسنتنلن:ن   واالرضين، ث  تتقيب  بتبارة 
ال
) الفا

 مه:ا؟
 

ان البشر ال يخلو من يمط موحا لل  تتالع، ويمط مشترك، ويمط ال مهت ، ومق ع الاعاء يست:اف االشارة الع 

 لمف:وم الوحاايية.
ال
 هذ  االيماط والتتقيب علع  لك  ت كياا

 

 العاا  و وقا باأ بتبارة 
ال
وهي عبارة تت لب الت م  حيث يتساءل  مالمقصود باالعااء؟ هن  هن  النمنقنرون  ) الفا

 بربوبيت  تتالع ولكه:  متاياون وجاحاون؟ ام ه  ه  المهحرفون الممارسون للمتصية؟
 

  الع عهنوان  )االعااءو في تصوريا ان المص لح
ال
يشم  جميع ال بقال المهحرفة حيث است:اف الاعاء االشارة اوال

 بن  فني عنبنارة 
ال
 لنمنن عنال بن و،  عام، ث  التلميح بمصاديق مه ، حينث جناء النمنصنااش )الشنركو منلنوحنا

ال
)وتنكنذينبنا

 مع مجتمع الشرك المتاصر لرسالة االسالم. )التالو ان
ال
 بالشيء يتهي الشرك ب  وهذا ما يتهاسق تماما

 

 لربوبيت و، ث  عبارة  بتا  لك يواج  عبارة 
ال
 لنتن تن و، هنهنا ينتنسناءل  منا هني االسنرار النكنامنهنة وراء  )اقرارا

ال
) لوعا

 هاتين المفردتين؟
 

كنمنا قنلنهنا  النربنوبنينة  بما ان المق ع االست:اللي ل:ذا الاعاء يتلمن الت كيا علع مف:وم الوحاايية او الجواب 

 حيهئذ فان التتقيب علع الجاحاين ل:ذا الجايب يت لب بتا الرد علي:   ان يقر بربوبيت  تتالع وان ينخنلنع 
ال
سابقا

 لربوبيت و لت ت  )كما هو المالحظ في عبارتي
ال
 علع اعنااء النلن  تنتنالنع  اقرارا

ّ
ل:ا تفسيرها الذي  كريا ، اي  الرد

 لت ت ويفرخ عليها طرحن  واالجنابنة عنن النهنكنتنة النكنامنهنة وراء  لنك. فنمنا ا  حيهئذ ي   السؤال عن عبارة 
ال
) لوعا

 لت ت و؟ يستخلص من عبارة 
ال
 ) لوعا

 

في داللت:ا اللغوية هي  )المهيع الذي ال يهال وال ينغنالنب وال ينتنجن   شنيء وال منثن  لن و، ا ن هنذ   )الت ةو ان

 
َّ
 ِإال

َ
ن 
َ
 مع السنيناش النااللني لنلنمنقن نع حنينث قنلنهنا ان االشنارة النع اين  تنتنالنع  )ال ِإل

ال
الااللة ت   مهسجمة تماما

و
،
 
َّ
و الل

،
ِ ي 

َ
ت
ْ
 ال
ُّ
ِلي

َ
ت
ْ
  واالشارة الع اي   )ال

ال
والع اي   )منبناع السنمناوال واالرضنينن ومنا بنينهن:نمنا، ...و، تن ن  تن كنيناا

تسنتنتنبنع بناللنرورة بنان ينقنر بن:نا وينخنلنع  النربنوبنينة ومن ث  فنان النوحنااينينة او الربوبية لمف:وم الوحاايية او

 لت ت و، اي  لفاعليت:ا وهو ما عبرل الفقرة عه  حيهما قال  
ال
  ) لوعا

ال
لل  تتالع الذي ال يهنال وال ينغنالنب   لوعا

 وال يتج   شيء والمث  ل .
 

 من الموضوعال التي طرح:ا المق ع االول من الاعاء، سا لين الل  تنتنالنع ان ينجنتنلنهنا 
ال
ا ن امكهها ان يتبين جايبا

من المقرين بربوبيت  تتالع والخاضتين لت ت  ومن ث  يس ل  ان يوفقها الع منمنارسنة الن ناعنة والنتنصناعنا بن:نا 

 الع الهحو الم لوب.

 

 

 ( من نرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم37الحلقة )



 بطاقة اليوم : 

 الحوزة العلمية و مام الزمان:  عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

 

 براع   األنتظار.. أمانتنا:

يف كل يوم يعرب براعم االنتظار عن شوقهم للقلءلا  
 إمام زمانهم بالرسم واأللوان وكل ما يتاح لهم:

 
تكاثرل الروايال فني مناا االينتن نار والنمنهنتن نرينن، فنقنا 
عبرل عن االيت ار ب ي  أحب األعمال إلع الل ، وأي  أفلن  
التبادة، وأي  من دين األ مة)عو، وعبرل عن المهت ر بن ين  
كالشاهر سيف  بين ياي رسول الل )صو يذب عهن ، وأين  

و. وعنن اممنام 03كمن كان مع القا  )عو في فس اط )
يا أبنا »الجواد)عو في جواب  لتبا الت ي  الحسهي)رخو  

القاس  إن القا   مها هو الم:اي الذي يجب أن يهت نر 
 .)01و«في غيبت ، وي اع في ظ:ور 

 

، يننال عننلننع أن االيننتنن ننار «يننجننب»وتننتننبننيننر اممننام)عو بننن
مسؤولية جسيمة ملقاة علع عاتق المنؤمنهنينن، وينجنب 
أن يتتام  مت:ا بإيجابية، فنبنغنينبنة اممنام)عو ال ينرتنفنع 
التكلي ، وال تسقط المنسنئنولنينة، بن  تن داد النمنسنئنولنينة 
علع المؤمن، ف:و م الب ب ن ياعو الهاس إلع اميمان 
بإمام غنا نب ال ينرو، وهنو أصنتنب منن الناعنوة لن منام 

 الحاضر.
 

، )02و«أفل  ج:اد أمتي ايتن نار النفنر »وعن الهبي)صو  
والج:اد ينحنمن  فني طنيناتن  النحنركنة والنهنشناط، والنجنا 
واالجت:اد، والروايال التي تقام ملمنوين:نا، تنال عنلنع 
 لك أيلا، فليس منن النمنتنقنول أن ينهنال هنذا النمنقنام 
التالي، من ل م بيت ، وترك الحب  علع النغنارب، ال حنركنة 

 ل  وال يشاط، بحجة ايت ار الحجة)عجو.
 

ث  إن في االيت ار لوعة الفراش، وايكسار القلنب، واأللن  
والننحننسننرة، فننلننيننس بنناألمننر السنن:نن  أن يننبننقننع اميسننان 

الننمننؤمننن بننتننينناا عننن إمننامنن ، 
محروما من صحبت  واالستنهنارة 
بهنور . ولنكنن ينبنقنع النمنؤمنن 
الصنننادش فننني ارتنننبننناط  دا ننن   
بنننإمنننامننن ، ال ينننهنننسنننع  كنننر ، 
والاعاء ل  بالنفنر ، وكنمنا فني 
النتنوقنينع الصنادر منن النهناحنيننة 

وأكننثننروا النناعنناء »الننمننقنناسننة  
بننتنننتنننجنننيننن  النننفنننر ، فنننإن  لنننك 

 «فرجك 



 حدث اليوم: 

 وظائ  االنتظار

 تقرير كارثي عن  رائ  العدوان منذ بداية الحرب على اليمن 

كش  النتنقنرينر األول لنلنجنرا ن  واالينتن:ناكنال النتني ارتنكنبن:نا تنحنالن   -وكالة الحوزة 

وحتع  2312التاوان الستودي امماراتي مهذ بااية عاواي  علع اليمن في مارس 

ش:ر يوييو الماضي، عن أرقام كارثية لللحايا الماييين واألضرار المادية والنتنامنينر 

 للبهع والمهشئال التحتية والخامية لليمن.

وأوضح ر يس الفريق الوطنهني النمنكنلن  بنالنتنتنامن  منع فنرينق  -وكالة أيباء الحوزة 

الخبراء الاوليين وامقليمين عباامل  حجر، في مؤتمر صحفي عقا  اليوم األربتناء 

بالتاصمة اليمهية صهتاء، أن ما يت  امعالن عه  ضمن التقرير األول هو أبرز الجرا ن  

وااليت:اكال التي ارتكب:ا التناوان. وأكنا تنقنرينر النخنبنراء النوطنهنينينن أن امحصناءال 

امنرأة  2001طنفن  و 0520منايني منهن:ن   10832األولية تشير إلع استش:ناد ينحنو 

رج ، جراء القص  المباشر، وأضتاف هذا الرق  من امصابال في صفوف الماييين. وفي مجال است:ااف النتنحنالن   13088و

مهش ة تتليمية وتربنوينة حنكنومنينة و ناصنة حنينث تسنبنبن   0220لق اع التتلي ، بين تقرير الخبراء أن التاوان أدو إلع تلرر

. أما في المجال الصحي فقا، دمر التاوان  232الغارال في تامير 
ال
 كليا

ال
مسنتنشنفنع ومنرفنقنا ومنهنشن ة  280مارسة تاميرا

٪. وأشنار النتنقنرينر إلنع أن النتناوان 03صحية بين تامير كلي أو ج  ي ما أدو إلع توق  المستشفيال عن التم  بهسنبنة 

 من األدوية ومه:ا  002والحصار أدو إلع تتثر يق  
ال
 باألمراخ المستتصية، وكذلك إغالش  12صهفا

ال
  اصا

ال
منراكن  غسنين  5صهفا

 وايتاام أكثر من 28كلوي من إجمالي 
ال
 من المستل مال ال بية. كما تسبب التاوان والحصار في عج  11مرك ا

ال
أل   023يوعا

 مريض عن تلقي التال  في الخار  جراء إغالش م ار صهتاء الاولي.

 12وفيما يخص البهع التحتية والمهشئال الخامية في اليمن، كش  تقرير الخبراء الوطهيين أن النتناوان عنمنا إلنع تنامنينر 

جسر عنلنوي، كنمنا أحنرش قصن  النتناوان أكنثنر منن  131ك  من ال رش و 2150ميهاء بحريا وبريا بالقص  المباشر، ودمر يحو 

 وجن  نينا وأحنرقن   252وسيلة يق  مختلفة بمن في:ا. ودمرل قوو التاوان أكثر من  0258
ال
 كنلنينا

ال
مح ة وقنود وغناز تنامنينرا

 ياقلة يفط وغاز. وقارل  سا ر ق اع الك:رباء جراء التاوان بمليارال الاوالرال. 211وأع ب  أكثر من 

وكش  التقرير أن القلاء واألمن في قا مة است:ااف التاوان حيث بلغ عاد الغارال التي شنهن:نا النتناوان عنلنع منخنتنلن  

 وإصابة  158مهش ة أمهية واستش:اد  255غارة يتج عه:ا تامير  1528المهشئال األمهية 
ال
 أمهيا

ال
 آ رين بجروا بليغة. 101عهصرا

 لنتعقم من أمئتنا
 

بكا  االمام الصادق ) صقوات القه عقيه( عىل غيبة االمام املهدي )عجل القه تلعلا  
 فرجه الرشيف(

روى سدير الصرييف: ذهبت مع ثالثة من االصحاب ا  االمام الصلادق )(( فلرأيلنلا  
جالساً عىل الرتاب وهو يبيك بكا  الوالهه الثكىل ذات الكبد الحّرى قد نال الحزن من وجنتيه وشا( التغري يف علارهله وابلىل 
الدمو( عىل خّديه وهو يءول: سيدي! غيبتك نفت رقادي وهيءت عيّل مهادي وارست مني راحة فؤادي, سيدي! غليلبلتلك 
اوصقت مصايب بفجائع االبد, وفءد الواحد بعد الواحد ينفي الجمع والعدد فام أحس بدمعة ترقى من عيني, وانني يلفلرت ملن 
صدري عن دوارج الرزايا وسواله الباليا االّ مثل لعيني عن عوايد اعظمها وافضعها وتراقي اشدها وانكرها, ونوايب مخقوطلة 

 بغضبك ونوازل مخقوطة بسخطك.
قال سدير: فاستطارت عءولنا ولهاً وتصعدت ققوبنا جرياً من ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل, وظنلنلا أنله سلملة مللكلرو  

 قارعة اوجقت به من الدهر بائءة.
 فءقنا: ال ابىك القه يابن خري الورى عينيك من أي حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عربتك واية حالة حتمت عقيك هذا املأتم.

 قال: تنفس االمام )(( الصعدا  واشتد خوفه وقال:
ويقكم اين نظرت يف كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب املشتمل عىل عقم املنايا والباليا والرزايا وعقم ما كان وملا 
يكون ا  يوم الءيامة الذي خص القه تءدس اسمه به محمد واالمئة من بعد  عقيه وعقيهم السالم وتلأملقلت فليله ملوللد 
قامئنا وغيبته وابطائه وطول عمر  وبقوى املؤمنني يف ذلك الزمان وتولد الشكوك يف ققوبهم من طول غليلبلتله وارتلداد 
اكرثهم عن دينهم وخقعهم ربءة االسالم من اعناقهم التي قال القه تءدس ذكر : [وكل انسان الزمنلا  طلائلر  يف علنلءله

 ] يعني الوالية فاخذتني الرقة واستولت عيّل االحزان.
 كامل الدين وامتام النعمة


