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وفاة جملة من األعالم من بينهن:ن    .1

)الشننينند عننينناالننيننوننيننن ا مننيننهنن   و 

 )الويا احما الخوانواري 

 من أحاديث آخر الزمان

عن أبي بكر الـضـمـرمـي ل :ـال : 

دخلت أنا وأبـان عـلـى أبـي عـبـد 

الله ) عليه السالم ( وذلك حيـن 

ظهرت الرايات السود بخراسان ل 

فــقـــلــنـــا : مـــا تـــرى   فــقـــال : 

) اجــلــســوا فــي بــيــوتــكــ  فــإذا 

رأيتمونا :د اجتمعـنـا عـلـى رجـ  

فانهدوا إلينا بالسالح ( الـيـيـبـة 

 .6ح  11بـ  302للنعماني ص 



 معارف مهدوية:

 

 

 شرح فقرة: "وأحفظ فيه رسولك وآل رسولكل ..."

 

نتابع حايثها عن األدعية المياركة، ومه:ا  دعاء ا مام الم:اي )عنلنين  

الوالم  ، الخاص بقراءت  بعا زيارت  )علين  الونالم ، حنينث حناعنهنا  عنن 

)الل:   مقاطع مه  ونياعك اآلن عن أحا مقاطة الذي باأ ب:ذا الهيو 

اعذه من شر كّل باغ وطاٍغ ، الى ان ينقنو) )واحنفنه فنين  رآنولنك و ) 

 ... . رآولك، واظ:ر ب  العا)، واياه بالهصر، وانصر ناصري ،

 

 هننو  مننا الننمننقننصننود بنن:ننذه 
 
هننذا الننهننل فنن  الننينناايننة يننثننيننر تونناه 

 )احفه في  رآولك و ) رآولك ؟ العيارات 
 

ف:ذا يعه  ان  يتوآل بالل  تعالى بان ييفه ا مام الم:ناي  )احفظ   ان قارئ الاعاء عهاما يواج  عيارة مثل

  ماذا يعهن  ان  )علي  الوالم ، ولكن عهاما يواج  عيارة 
 
)احفه في  رآولك و ) رآولك ، حيهئذ قا يتوائل قائال

 ييفه تعالى ف  ا مام الم:اي )علي  الوالم  رآول  و ) رآول ؟ هذا ما نجيب علي  اآلن.
 

ان المقصود من ذلك هو  ان اليركة ا صالحية الت  يضطلع ا مام الم:اي )علي  الوالم  ب:ا انما هن   ازالنة 

ا نيراف، واشاعة الميادئ الت  جاء ب:ا ميما )صلى الل  علي  و ل  وآل   والمعصنومنون )عنلنين:ن  الونالم ، 

لذلك، فان اليفه ل:ذه الميادئ انما تتجوا من خال) اضطالع ا مام الم:اي )علي  الوالم  بهنشنرهنا  كنمنا هنو 

 واضح.
 

)و اظ:ر ب  العا)، واياه بالهصر، وانصر ناصري  ، هذه النعنينارات امنتنااد لنمنا  حنظنهناه منن  بعا ذلك نواج  عيارة 

التوآل بالل  تعالى بأن ييفه ميادئ الشريعة بواآطة ا مام )علي  الوالم ، حيث ان ابرز مظاهره هنو النعنا) 

 مجتمعات العال ، وعلى ضوء ذلك اي  اظ:ار العا) يتيقق النهنصنر، وهنذا منا 
 
مقابل الجور والظل  اللذين غمرا

 عنن تنأينينا نناصنرين ، اي   عيرت عه  العيارة القائلة 
 
)واياه بالهصر ، ليس هذا فيوب بل ان نصرت    تنهنفنصنل ايضنا

 جهوده الذين يواهمون ف  المعرك  ا صالحية.
 

 مادام الهل يتوآل بالل  تعالى بان يهصر ناصري ا مام )علي  الوالم ، ان يتوآنل بنالنمنقنابنل بنان ينخنذ) 
 
طييعيا

رت عه  العياره الجايناه النقنائنلن  
ّ
)واخنذ) خناذلنين  ، و منن عن   لنعنينارات النالحنقن   الل  تعالى خاذلي ، وهذا ما عي

)واقص  قاصمي ، واقص  ب  جيابرة الكفر واقتل ب  الكفار والمهافقين وجميع الملياين حينث كناننوا منن  وه  

 ... . مشارق ا رض ومغارب:ا وبرها وبيرها،
 

هذه العيارات تيفل بهكات  مهاص من الفات نظر  إلين:نا، فن:ن  تنتنيناق عنن النقنصن  لنقناصنمن  ا منام )عنلنين  

َض  والننمننلننيننايننن، ايننهننمننا كننانننوا فنن  الوننالم ، وقصنن  جننيننابننرة الننكننفننر، وقننتننل الننكننفننار والننمننهننافننقننيننن
ِ
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  ع ، التهويع المكان  والوؤا) هو 
 
 اليير ؟ الير، المغارب، )المشارق، ماذا تعه  هذا المفردات المتجانوة او 

 

:  الاعاء الى كفار ومهافقين وملياين، 
ّ
ف  تصورنا ان التهوع المكان  يرمز ب  الى جميع المهيرفين حيث صهف

حيث يشمل التصهيف المشركين والمهافقين والملياين اي  النمنهنكنرينن لنلن  تنعنالنى، وهن  ا صنهناف النمنألنوفنة 

 عصرئذ، بييث ياخل الكتابيون وغيره  ضمن طائفة المشركين  كما هو واضح.
 

 حنينث  النينر، النمنغنارب، المشنارق، ييقى ان نكرر ا شارة الى ان رموز
 
 عنن النمنعنمنورة جنمنينعنا

 
النينينر، تنظنل تنعنينينرا

، وه  
 
 -اي القنارات  -المجتمعات اليايثة او المعاصرة او الالحقة )كما هو المتوقع  تظل شاملة للقارات جميعا

تعيير عن عالمية ا نيراف حيث يرى ا مام )علي  الوالم  ا رض باكمل:ا  كنمنا هنو لونان النهنصنوص النواردة عنن 

 القر ن الكري  والمعصومين )علي:  الوالم .
 

 نوأل  تعالى ان يوفقها الى ممارآة الطاعة والتصاعا ب:ا الى الهيو المطلوب.
 
 ختاما

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم26الضلقة )



 بطا:ة اليوم : 

 عبق مهدوي من مناسبة اليوم:  وظائف األنتظار: 

 الضوزة 

 العلمية 

 وإمام 

 : الزمان

 براع   األنتظار.. أمانتنا:

 
 ال تو:ت

 
عنننننن عنننننلننننن  بنننننن 
حونننننننننننان، عنننننننننننن 
عنننيننناالنننرحنننمنننن بنننن 
كننثننيننر، قننا)    كننهنن  
عنهنا أبنى عنيناالنلنن  

)علي  الوالم  إذ دخل علنين  من:نزم، فنقنا) لن   
جننعننلنن  فنناا  أخننيننرننن  عننن هننذا ا مننر الننذي 
نننهننتننظننرة مننتننى هننو؟ فننقننا)  يننا منن:ننزم كننذب 
النننوقننناتنننون، وهنننلنننك النننمنننونننتنننعنننجنننلنننون، وننننجنننا 

 المولمون  .



 مقاطعة المسلمين للبمائع الفرنسية توجع اال:تصاد الفرنسي  حدث اليوم: 

أمننام تننينايننات كننينيننرة،  0202وجنا ا قنتننصناد النفننرنون  نننفنونن  آننهنة  -شنفنقننهنا

فياإلضافة إلى تنأعنينرات جنائنينة كنوروننا تنعنرضن  الونلنع النفنرنونينة إلنى حنمنلنة 

مقاطعة كييرة، خرج  من العال  ا فتراض  إلى الواقع، بعا تصرييات النرئنينس 

النمنونينئنة ”  شنارلن  إينيناو“ الفرنو  إيمانويل ماكرون الااعمة لرآوم منجنلنة 

عو) ا قتصاد الفرنو  على ا آتثمارات النخنارجنينة، إذ إن 
ُ
للهي  ميما)ص . وي

صار للولع ف  الووق العالم ، وتصنل نونينة صنادراتن:نا 
ُ
فرنوا ه  خامس م

 فن  1.1إلى 
 
، والوابنعنة عنالنمنينا

 
% من اإلنتاج الااخل ، كما أن:ا األولى أوروبيا

ا آتثمار الخارج  المياشر، وذلك لضيط توازن منينزانن:نا النتنجناري وآنا النعنجنز 

ومهع الخلل. وتصار فرنوا، حوب موقع وزارة ا قتصاد والمالية كل منا ينتنعنلنق 

بصهاعة الطيران، والموتلزمات الطينينة، والنهنونينال والنمنالبنس، ومنواد النعنطنور 

 والتجميل، باإلضافة إلى األزياء، واإللكترونيات، والويارات، والمشروبات.

وتعرض  المهتجات الفرنوية إلى حملة منقناطنعنة كنينينرة فن  عناد منن الناو) 

ى رئيو:ا رجب طيب أردوغان بشكل مياشر حملة المقاطعة، األمر الذي أعنر بشنكنل كنينينر 
َّ
العربية واإلآالمية، مه:ا تركيا، الت  تيه

صار نوية م:مة من أرباح:ا ف  الخارج، وتنركنينا تنعنا أو) بنلنا 
ُ
 من الشركات الفرنوية ت

 
 أن عادا

 
على ا قتصاد الفرنو ، خصوصا

إآالم  قيل الجزائر والمغرب الموتوردة للولع الفرنوية. ف  الوياق ذاتن ، أعنلنن اتنيناد النجنمنعنينات النتنعناوننينة ا آنتن:نالكنينة 

بالكوي  مقاطعة المهتجات الفرنوية، بويب اإلآاءة الفرنوية للهي  ميما )ص ، كما أن الونعنودينة وهن  أكنينر اقنتنصناد عنربن ، 

 الفرنوية.” كارفور“انتشر في:ا وآ  ياعو لمقاطعة آلولة متاجر 

وشمل  حملة المقاطعة مهتجات ا آت:ال  اليوم ، خاصة المواد الغذائية ومواد التجميل، رغ  أن فرنوا تنعنتنمنا بشنكنل كنينينر 

 لنتنوفنر النينا النعنامنلنة بنأعنمنان رخنينصنة عنكنس النينا ”  الصهع الميل ”على التصاير غير المياشر، وذلك بن
 
ف  اليلاان الخارجية، نظرا

 العاملة الفرنوية.

حملة المقاطعة الت  تخضع ل:ا الولع الفرنوية “، أن ”عرب  بوآ ”وكشف عل  العمران ، باحث اقتصادي مغرب  ف  تصريح لن

 وقطر، مقابل ذلك هها  مواطهنون اتنخنذوا قنرار عنام 
 
ل  تهتَ  بعا، وهها  بعض الاو) الت  تطيق:ا بشكل فعل ، كالكوي  مثال

ورغ  مرور ش:ر كامل على إطالق حملة مقاطعنة النمنهنتنجنات النفنرنونينة عنلنى ”.  شراء الولع الفرنوية، وهذا األمر ليس بال:ين

 ف  عاد من الاو) النعنربنينة 
 
مواقع التواصل، فإن  مازا) وآ  )مقاطعة المهتجات الفرنوية  يعتل  قائمة الوآوم األكثر تااو 

أكنتنوبنررتشنرينن األو)  02الت  أعلن في:ا عن انطالق اليملة. وكان الرئيس الفرنو  قا كتب تغرياة على حواب  ف  تويتر فن  

 خنطناب النينقنا “، قا) في:ا باللغة العربية 0202
 
، نيترم كنل أوجن  ا خنتنالف بنروال الونالم،   ننقنينل أبناا

 
  ش ء يجعلها نتراجع أباا

 إلى جانب كرامة اإلنوان والقي  العالمية
 
 ”.وناافع عن الهقاش العقالن ، آهقف دوما

 تقو) في  إن 
 
، وكنذلنك كنل “ من ج:ت:ا أصارت الخارجية الفرنوية بيانا

 
الاعوات إلنى النمنقناطنعنة عنينثنينة وينجنب أن تنتنوقنف فنورا

 ”.ال:جمات الت  تتعرض ل:ا بالدنا والت  تقف وراءها أقلية راديكالية

ف  العايا من دو) الشرق األوآط برزت ف  األيام األخيرة دعوات إلى مقاطعة الولع الفنرنونينة، “ وأضاف  الخارجية الفرنوية 

شنرت 
ُ
 عنلنى كنراهنينة ن

 
 للتظاهر ضا فرنوا، ف  عيارات تهطنوي أحنيناننا

 
 الزراعية والغذائية، إضافة إلى دعوات أكثر شمو 

 
وخصوصا

 ”.على مواقع التواصل ا جتماع 

وتتخوف فرنوا من الويهاريو الانمارك  بعا حملة المقاطعة للولع الانماركينة، النتن  خونرت فن  وقنتن:نا، وبنينونب إحصناءات 

 لنوظنائنفن:ن .  11%، إضافة لفقاان ننينو 12مليون دو ر، وتراجع حركة الصادرات نيو  172نشرت:ا اليكومة الانماركية أكثر من 
 
ألنفنا

صورة مويئة للهي  ميما)ص ، ” بوآتن-يالناس“، إذ نشرت جرياة دنماركية صغيرة تومى 0222وتعود أزمة الانمار  إلى آهة 

األمر الذي أعر على ا قتصاد الانمارك  بشكل كيير، بويب حملة المقاطعة الت  مو  كنل النمنهنتنجنات الناننمناركنينة فن  النعنالن  

 اإلآالم .

حملة المقاطعنة أعنرت ولنو بشنكنل منتنوآنط عنلنى ا قنتنصناد النفنرنون ، “ إن ”  عرب  بوآ “ يقو) عل  العمران  ف  حايث  مع 

 أن العال  بأكمل  يمر اآلن بأزمات اقتصادية بويب انتشار وباء كورونا، كما أن حكومة فرنوية، آواء اليالية أو النقنادمنة، 
 
خصوصا

 ”.ف  ع:ا ماكرون أو غيره، آتضطر لالعتذار الرآم  عن اإلآاءات للمولمين

 مع دو) شما) إفريقيا والشرق األوآط والخليال، وه  الاو) نفو:ا “واعتير العمران  أن 
 
ا قتصاد الفرنو  تربط  عالقة دائما

الت  انطلق  مه:ا نااءات المقاطعة، آواء من طرف رواد مواقع التواصل ا جتماع ، أو من طرف شخصيات إآالمية بنهنفنون:نا، 

 ”.أرادت الضغط على فرنوا بالشق ا قتصادي

اعتذار فرنوا عن تصرييات ماكرون قادم، والمؤشر علي  تصريح وزيرة الثقافة الفرنوية روزلين باشلو، النتن  “وأضاف المتياق أن 

 ”.فرنوا   تعادي مولم  فرنوا، بل تيارب اإلآالم المتطرف واإلرهاب فقط“، موضية أن ”الت:ائة“دع  إلى 

آوق الويارات الفرنو  يتج  لالننخنفناض إلنى أدننى مونتنوى لن  منهنذ عنام “ وكشف تقرير رآم  لوزارة ا قتصاد الفرنوية أن 

، وأرجع  األمنر إلنى اننتنشنار فنينروس كنوروننا. وبنلنغن  0217، كما أن توويق مواد التجميل تراجع بهوية كييرة مقارنة بوهة 1772″

% من إجمالن  صنادراتن:نا، 7.1، أي ما يعاد) 0217مليار يورو آهة  11صادرات فرنوا إلى دو) الشرق األوآط وشما) إفريقيا نيو 

% من إجمال  الصادرات، بعاهنا النجنزائنر والنمنغنرب وقنطنر عن  تنوننس، والونعنودينة، 7.7واحتل  في:ا تركيا المرتية األولى بهوية 

 واإلمارات، ومصر.

الاو) الغربية أصيي  تتخذ موافة من التصرييات الت  من شأن:ا أن “أن ” عرب  بوآ “وفور الياحث ا قتصادي ف  حايث  مع 

 ألي مشاكل اقتصادية، ويجب ا عتراف اليوم أن المقاطنعنات لنينون  بنالون:نلنة، 
 
شعل فتيل الجا) بين الغرب والمولمين، تفاديا

ُ
ت

 آتتضرر
 
 ”.وإذا تطور األمر مثلما حصل مع الانمار  فإن فرنوا يقيها


