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وفاة المحقق الحليلأ و لل اللقلا ل   .1

نج  الدين جلفل لن  لن اللحل لن  ل ل  

 هل , 676

 من أحاديث آخر الزمان

عن أبي بصيـر   عـن أبـي عـبـد الـلـه ) عـلـيـه 

السالم (   قال : ) إنه قال لـي أبـي ) عـلـيـه 

السالم ( : ال بد لنار من أذربـيـجـان ال يـقـوم 

لها شـ    وإذا اـان ذلـك نـاـونـوا أحـال  

بيوتاـ    وألـبـدوا مـا ألـبـدنـا   نـإذا تـ ـر  

مت رانـا نـاسـعـوا إلـيـه ولـو حـبـوا   والـلـه 

لاأني أنظر إليه بين الران والمقام يـبـايـع 

النا  على اتاب جديد   على العرب شـديـد 

  وقــال : ويــغ لــلــبــاة الــعــرب مــن شــر قــد 

 .1ح 11بـ  222اقترب ( البيبة للنعماني ص 



 معارف مهدوية:

 

 

 
ً
 …"شرح نقرة: "وامأل به االرض عدال

 

نلاصل حديث ا عن األدعي  المبارك ، وم ها دعاء االمام المهدي )عجل 

اليه تفالى فنجه الشنيف(، الخاص  قناءته  فد زيلارتله )عليليله ال ل م(، 

، ونحدثك اآلن عن ملقلهلفله اآل ليلن، 
ً
حيث حدث اك عن مقاطع م ه  ا قا

، ووهلهلن  حيث ورد فيه عن االمام )عييه ال  م(:
ً
  ه االرض علدال

ً
)وامأل

 ه ديلن نلبليلك صليلى الليله عليليله ويلله، واجلفليل لأ الليلهل  ملن ان لار  

واعلانه واتباعه وشيفته، وورنأ فلأ ي  ملحلملد عليليلهل  ال ل م ملا 

لل     يلللملليلللن، وفللأ عللدوهلل  مللا يللحلل،رون اللله الللحللق يملليللن، يللا  ا
ل
للج
ْ
ال

، يا ارح  الناحمين(. ام 
ل
ن
ْ
ك اإل 

ل
 ه،ا المقهع يخت  دعاء االمام )عييه ال  م(، حيث يلتلنلملن جلمليل  هللاهلن تلنتلبل   و

، وان يظهن  ه الدين، وان يجفلل الارا اللدعلاء:  حنكته االص حي ، حيث يتل ل الدعاء  لن يمأل
ً
)ملن   ه االرض عدال

)وفلأ علدوهل   ان ار  واعلانه واتباعه وشيفته(، وان يتحقق ما يلميه ي  محمد )صيى اليه عييه ويله و يل (،

، ه،  الملضلعات تظل حافي   بلفلا الل لملات مل لهلا: ملا نل حلظله ملن الل للار   ليلن م لهليلحلات ….(  ما يح،رون

الشيف ، وم ها: ما يت ل  تحقيق ما يلتلهليلع  لليله ي  ملحلملد )عليليلهل  ال ل م(  االعلان، االن ار، متجان ه مثل:

 ان  ه  من وراث  االرض ودحن الفدو، ا ن ل تحدث عن ه،  الظلاهن.
 

ان ااريء الدعاء يف يه ان يفنف ما هل ال ار   ين ما يتهيع  ليه ملن اللملشلاركل  فلأ جليلا االملام اللملهلدي 

ملن ان لار  واعللانله واتلبلاعله وشليلفلتله، لل،ا الد يلتل لاء   )عجل اليه تفالى فنجه الشنيف(، اي: كلنه ان يلمللن

 القارا ليدعاء: ما هل ال ار   ين ه،  الم هيحات؟
 

 ، فلن الدالل  اليغلي  له،ا الم هيح تف أ: ان يملن ه،ا القارا ليدعاء  )ان ار (  ال  ب  الى كيم  الجلاب:
 

و 
 
ممن يتحقق  ه ال  ن فأ جيا االمام )عجل اليه تفالى فنجله الشلنيلف(،  لملفل لى: م لاهلملتله فلأ رد اللفلد

،  لملفل لى ان يلمللن ململن  )وعلانه( وتحقيق ال  ن. اما كيم 
ً
فتف أ م اعدة االمام فأ مهيق حنكته ع لملنيلا

، او  )اتباعه( يفي ه فأ الزحف عيى الفدو واما كيم 
ً
ل  ملن اللحلنكل  ع لملنيلا

 
فتف أ مهيق حنكته االص حي ، اع

 يبقى ان نت اء  عن المق لد من كيم 
ً
 وا ينا

ً
 )شيفته(، فما ا ن تيه ؟ اداريا

 

عيى ت لاوت دالالتلهلا تلخلتلر  لاللحلنكل  االصل حليل  فلأ جل لاحلهلا  - )االتباع( او )االعلان( او )االن ار( ا ا كانت عبارة

 كان  للك فلأ مليلدان  )شيفته( الف مني، فان عبارة
ً
تف أ: مهيق الم ت بين الى االمام )عييه ال  م(،  لاءا

 الفمل الف مني زمن ههلر  )عليليله ال ل م(، او حلتلى  لفلد الل ل لن واال لهلام فلأ  دارة اللدولل  اللملهلدويل .

 عن الفبارة اآلتي :
ً
هل  ملا  يبقى ان نحدثك ا ينا

 
)وورنأ فأ ي  محملد عليليلهل  ال ل م ملا يللمليللن، وفلأ علدو

 يح،رون(، فما ا ن تيه  م ها؟
 

مما ال تنديد فيه ان ما وعد  ه اليه من تحقيق الظهلر ونتائجه، ث  من: دحن الفدو. ه،ا اللعلد االللهلأ  الجلاب:

واعللانله واتلبلاعله  االملام )عليليله ال ل م( ملن ان لار يظل اه  ما يتهيع  ليه اارا الدعاء عبن طليلبله  لان يلمللن

 وشيفته.
 

و تظل األمل الملبليلن الل،ي 
 
ان رؤي  اارا الدعاء لما يلميه المف لملن )عييه  ال  م( من ال  ن وهزيم  الفد

يتهيع  ليه اارا الدعاء  حين تتحقق النؤي  الفظيم  له،ا اللااع، ويشاهد اارا الدعاء حملم  االملام )عليليله 

  -وه،ا هل اه  نمات الفبارة المتقدم   -ال  م( ومن ث  
ً
يدرك اارا الدعاء زمن الظهلر،  لحليلث يلمللن فلفلاال

 ومن الم اهمين فأ حنكته.
 

 مللن اللل لمللات اللمللاملل ل  فللأ الللفللبلارات الللخلتللاملليل  لليللدعللاء،  للائلليليللن الليلله ان يللجللفليلل للا 
ً
ا ن امللمل لل للا ون نللتلبلليللن جللانللبلا

االمام )عييه ال  م(واعلانه واتباعه وشيفته، وان يلفق ا الى ممار   الهاع  واللتل لاعلد  لهلا اللى  ان ار من

 ال حل المهيلب.

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم55ال لقة )



 بلاقة اليوم : 

 وظائف األنتظار: 

 ال وزة العلمية وإمام الزمان:  عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

 براع   األنتظار.. أمانتنا:

كام الكبار يبكون لفراق إمام الزممزان يز زلزال ال ز م 
 فكذلك برايم االنتظار لهم ذات الشعور بل أكرب وأكرث

 بااء أهغ السماء واألرض لفقدان 
 الشيعة المهدي عليه السالم

 
عن الح ن  ن محبلب عن و أ الح ن النضا عييه ال  م ، 
لاء صليليل  ي لقل  فليلهلا كلل 

 
انه اا  : ال د من فلتل لتله صلم

 هان  ووليج  و لك ع د فقدان الشيف  الثالث من وللدي 
يبمأ عليليله وهلل ال لملاء ووهلل األرض وكل  ملن مل ملن 
لن 

 
ان حزين ع د فقد الماء المفين كلنأ  ه  و 

 
متل ف حن

فد كما ي لملفله 
ُ
 ي مفه من  

ً
ما يملنلن واد نلدوا نداءا

نب يملن رحم  ليم م ين
ُ
 ليمافنين. من ا

ً
 و ع،ا ا

 ايت ووي نداء هل ؟
 م ها وال لف   اليه عيى الظالمين وال لت الثانأ وزفت األزف  

ً
اا  ي ادون فأ رجب ث ث  وصلات من ال ماء ، صلتا

 فلأ هل ك 
 
 نلحلل عليلن الشلمل  هل،ا ومليلن اللمل مل ليلن الد كلن

ً
  لارزا

ً
يا مفشن الم م ين وال لت الثالث يلنون  لدنلا

 الظالمين.
آء ، الداهي  الشديدة. 

 
 وال  : ال يي  ، ال ت  ال م

ن ي من اليه  ويثق  ه .
 
 والبهان  واللليج  :  هان  النجل ووهل  ن  مم



 م١٢١٢هـ / ٢٤٤١تقرير عن موس  عاشوراء   حدث اليوم: 

 

وصدرت ث ث م ظمات حقلايل  هلأ: مل لظلمل   ل م لليلديلملقلناطليل   

وحقل  اإلن ان، م تدى البحنين لحقلل  االن لان، و ملفلهلد اللخليليل  

 )ملنفلق(  لفل للان: 
ً
 حلقللاليلا

ً
“ ليديمقناطي  وحلقلل  االن لان، تلقلنيلنا

 –اللللبلللحلللنيلللن: تللللهللليلللف جلللائلللحللل  كللللرونلللا لللل للل لللتلللهلللداف اللللديللل لللأ 

 ”م١٢١٢هل / ٢٤٤١تقنين عن مل   عاشلراء 

 

 لى تحليل م لا لبل  علاشللراء  1111دو ت ال يهات البحني ي  م ، عام 

لل لنصل    –وك،لك عملم شهني محنم وص ن من اللتلاريلل اللهلجلني   –

لممار    يا   الفقاب الجماعأ  حق الملاط ين الشيف  فأ البحنين عبن التنييلق اللململ لهل  عليلى الشلفلائلن 

 الدي ي ، واد تفددت وشما  اال تهداف المل مأ  ح ب تفقد األوضاع ال يا ي  والحقلاي .

 

ومن وشما  االنتهاكات فأ الملا   ال ا ق : التنييق الشديد عيى ال ج اء ال،يلن يلنيلدون ململار ل  الشلفلائلن 

، واعلتلقلا  اللخلهلبلاء واللنواديلد وم ل وللأ «ال للاد»الدي ي ، التفدي عيى اليافهات ومظاهن عاشلراء وم لهلا 

الح ي ات و  اءة مفاميتلهل ، و ا لتلدعلائلهل  لليلملناكلز األمل ليل  لليلتلحلقليلق ملفلهل  فلأ ملحلتللى  لهلا لاتلهل  

وا ائده  الفزائي ، وو االعتداء عيى ملاكب الفزاء  ق ا ل الغازات الم يي  لليلدمللع وو اللنصلاص االنشلهلاري، وو 

محاول  م ع ال  ة المنكزي  فأ ليي  عاشلراء فأ الفاصم ، وصلال  لى التحقيق مع الخلهلبلاء حلل  اللدعلاء، وو 

تجني  روي الخهباء حل  واائع تاريخي  منتبه   تاريل اال  م، وغينها من وشما  المنايقات. من المه  اإلشارة 

 مثل ه،  التجاوزات هأ نتاج انار  يا أ وم ه  عام ليدول  ولي ت ضمن  يلك فندي.
َّ
 ه ا  لى ون

 

ا فأ ه،ا عام فقد تلزعت وشما  االنتهاكات كالتالأ: )ال فأ لم ع فتح الح ليل ليلات، ومل لع االامل  اللمللاكلب 
َّ
وم

الفزائي   القلة و التهديد، نزع اليافهات الفاشللرائليل ، اال لتلدعلاءات اللملتلتلالليل  لليلنواديلد واللمل لشلديلن للملناثلأ 

عاشلراء وم  ولأ الح يل ليلات،  غل   احلدى اللمل لاجلد وعلدة ح ليل ليلات وال لفلأ إلغل   غليلنهل ، ات لاالت 

 التهديد لم  ولأ الح ي يات(.

 

ه،ا واد ا تغيت ال يهات البحني ي  جائح  كلرونا لممار   التنييلق عليلى اللحلنيلات اللديل ليل  اللخلاصل   لملل ل  

 عاشلراء؛ و لك  فد  ي ي  من اإلجناءات األم ي  ابل  دء المل  ، و جناءات و نى تزام ت مع ه،ا المل  .

 

ت حني  الدين والمفتقلد و حليلاء اللمللاطل ليلن الشليلفل  لشلفلائلن ملل ل  علاشللراء فلأ 
َّ
حدثت انتهاكات كثينة م 

ل ،  غل   اللملآتل  واللمل لاجلد، علناليل   الامل  ملجلالل  وو 
 
ل لي

 
البحنين، تلزعت  ين: اال تدعاءات، االعتقاالت التفل 

ملاكب الفزاء، م ادرة وو تخنيب اليافهات واألع م الفاشلرائي ، وممار ات ا ت زازي  من ابل الف لاصلن األمل ليل  

 م هق   حني ي . 16فأ 

 

 ال يهات األم ي  تفتمد م هجي  لتقليا الحنيات الدي ي  ك يا   عقاب جماعأ، وصللال  للى ملحلاولل  فلنض 
َّ
 ن

وعناف ر مي  تجنم  فا الممار ات الدي ي  والحقل ؛ حيث ا تفميت ال يهات البحني ي  ص حيلاتلهلا اللقلانللنليل  

فأ التحقيق وو الم حق  القنائي  كلدوات تنهيب ومفااب  ضد الخهباء والم شدين الدي يين،  ما يشمل تنليليلقلا 

عيى حنيته  فأ االعتقاد  اص ، وحنيته  فأ التفبين عام ، المم للتين فأ الفهد الدولأ اللخلاص  لاللحلقلل  

 (.11( و )11المدني  وال يا ي  فأ المادتين )


