
     نشرة يومية لالرتباط بإمام الزمان عليه السالم 

تصدر عن )مرفأ في انتظار يوسف الزهراء عليهما السالم(  

klbfdk2@gmail.com 
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 هـ  28جمادى االول   28  862الدورة الثانية   العدد 

َل ِلَوِلي َِك الفََرجِ   اللهم َعجَّ

MUNTADIRON 

 ِّ بَيْعَةً لَهُ ف امِّي عَْهداً وعَْقداً وَ ي َّ
َ
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َ
ُُ أ ُُو

َ
ََْْا واََ أ ُُ عَ ُُو

َ
 ُنُِِّ  اََ أ
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 وفاة عبدالله والد النبي )ص(.. .1

 بطاقة اليوم: 



 معارف مهدوية:

 

 
 

 شرح فقرة: "اللهم انك امرتنا فعصينا،..."

 

 في هذا اللقاء استلهاهام مهيهم 
ً
السالم عليكم اخوة اإليمان ورحمة الله نتابع معا

التوحيد والعبودية الخالصة لله عزوجل عهبها الهتهبمهل بهالهدعهاء اله هلهيهل الهذ  امهانها 

هزار بهاها 
 
موالنا املم العصا ارواحنا فداه بتالوته بعد الزيارة الماوية عهنهه والهتهي ي

 جده سيد الشاداء )عليه السالم( يوم عاشوراء.
 

ومد انتاينا بفضل الله تعلى الى مقطع يقول فيه الزائا بعد ان يطله  الهمهةهفهاة 

)اللام انك اماتنا فعصينا، ونهاهيهم فهمها انهتهاهيهنها، و  ها   من ربه الةفور الاحيم:

ا  فتعامينا، وحذر  فتعدينا. وما  ان  لك جزاء احسانك الينا(.
ّ
 فتناسينا وبص

 

 ولنا اياا األعزاء ومفة عند هذه الكلما  النورانية تبتيكم بعد مليل.
 

أسلفنا في الحلقة السابقة ان من خصوصيا  ادعية اهل البيم )عليام السالم( اناا مثلما تعلم المؤمن ما الذ  يطلبهه 

من الله عزوجل في دعائه ت ازه بما يعينه على اإلستعداد للحصول على ما يطلبه. وفي الهفهقهاة السهابهقهة لهفهقهاة ههذا 

اللقاء طل  الداعي من الله المةفاة وأن يةفا له خطيئته، وهنا ي هاهز الهدعهاء الهمهؤمهن بهمها يهعهيهنهه عهلهى الهفهو  بهاهذه 

المةفاة الكايمة و لك بب الة العوامل التي تؤد  الى اإلصاار على المعصية والحامان من المةفاة اإللاية؛ ولهكهن  هيه  

 يتحقق  لك؟
 

ان العامل األساس الذ  يحام اإلنسان من التهوبهة ومهن الهمهةهفهاة اإللهاهيهة ههو عهدم  في اإلجابة عن هذا السؤال نقول:

 ل بار السموا  واألرض شديد الهعهقهان مهن 
ٍّ
استشعار بشاعة الخطيئة وعدم الخشية من عوامباا وما الذ  تعنيه من تحد

جاة ومن جاٍة ثانية من انكار وجحود إلحسان محسن احاط اإلنسان ببشكال الهنهعهم الهكهايهمهة. وههذا الهعهامهل تهزيهلهه ههذه 

 الفقاا  النورانية من الدعاء المادو  المبارك.
 

 فهي مهحهضها الهواحهد الهقهاهار عهزوجهل بهتهمهامهيهة الهحه هة عهلهيهه فهيهمها ارتهكهبهه مهن خهطهايها ومهعهاصهي، 
ً
 اوال

 
قا

 
الداعي هنا ي

 )اللام انك اماتنا فعصينا ونايتنا فما انتاينا(. فيقول:
 

 ببن ما ارتكبه  هان 
ُّ
ِقا

 
فانا ينفي امكانية اإلعتذار بال ال وعدم العلم ببن ما ارتكبه من معاٍص يبةضاا الله جل جالله، بل ي

 فيما ناى الاؤوف الهاحهيهم الهذ  اليهنهاهى اال عهمها 
ً
 ألواما الحكيم الذ  اليبما اال بما فيه صالح اإلنسان وإنةماسا

ً
عصيانا

فيه ضار اإلنسان وشقائه، ثم وفي العبارة التالية ينفي امكانية اإلعتذار بالنسيان او عدم القدرة على تمييهز الهمهعهاصهي 

ا  فتعامينا وحذر  فتعدينا(. او عدم معافة اضاارها وأخطارها فيقول:
ّ
ا  فتناسينا وبص

ّ
الله تبارك وتهعهالهى يهذ هانها  )و  

ببستماار بمةبة المعاصي وآثارها المدماة لإلنسان سواًء عبا ماغاسه في فهطهاة اإلنسهان مهن الهتهوجها ولهوم اإلنسهان 

 على ارتكان المعاصي او عبا  الم ومواعظ  تابه الم يد وأوليائه المعصومين )عليام السالم( فإ  ح ة لنا بعد  لك؟
 

ويالحظ هنا، استخدام هذا الدعاء لفعل )تناسينا( وليا لفعل )نسينا( الذ  يفيد مطلق النسيان غيا العهمهد ، فهي حهيهن 

 
 
د النسيان وفي  لك اشارة الى الةفلة عن التذ ا اإللاي بالورع عهن الهمهعهاصهي ههي امها

ُّ
ان فعل تناسينا يشيا الى تعم

 عمد  مفتعل من مبل العاصي وليا هو األما الطبيعي الفطا .
 

  فتعامينا( أما العبارة الالحقة وهي:
ّ
فاي تسل  من العاصهي حه هة الهته هاههل وإدعهاء عهدم مهعهافهة الهمهعهاصهي  )وبصا

 عهن فهطهاتهه الهتهي غهاسهاها فهي وجهودنها 
ً
وتمييزها في افعالاا، فقد بصانا الله بالمعاصي بواسطة  تابة وأوليائه فضهال

 فإرتكان المعاصي رغم  لك هو من التعامي الذ  تومعنا في حبائله النفا األمارة بالسوء.
 

)وحذر  فتعدينا(، ا  ان الهلهه جهعهل فهي فهطهاة اإلنسهان  وتتم الح ة بالكامل على العاصي بمالحظة العبارة الثالثة وهي:

النفا اللوامة التي تحذره من اخطار المعاصي التهي تهعهز  تهحهذيهاا   هتهان الهلهه ومهواعهظ اولهيهائهه، ولهذلهك فهإن ارتهكهان 

  امل للتعد  والعدوان العمد  على حدود الله جل جالله.
 

 المعاصي رغم  لك هو مصداق
 

وبتذ يا الداعي نفسه باذه الحقائق يوجد فياا مبسة نورانية ت علاا تنفها مهن الهمهعهاصهي وتهتهبههل لهلهفهو  بهالهمهةهفهاة 

اإللاية التي تطاا مل  الداعي من اثار المعاصي. وهذا األثا تعز ه العبارة األخياة في هذا الهمهقهطهع وههي الهتهي تهثهيها 

في العاصي فطاة وجون شكا المحسن وتؤنبه على ان عصيان المحسن هو من اوضح مصاديق جحود اإلحسان، فيخاط  

:
ً
 )وما  ان  لك جزاء احسانك الينا(. الداعي ربه ال ليل مائال

 

 أجارنا الله وإيا م اخوة اإليمان من ان نكون من اهل ال حود إلحسان ربنا العظيم تبارك وتعالى.

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم12الحلقة )



 وظائف األنتظار: 

 عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 

اإلمـام الـمـهـدي  خرج من الناحية الشريفـة عـن

أنـه قـال: "  )عجل الـلـه تـعـالـه فـرجـه الشـريـ (

رسـول الـلـه ) ـلـه الـلـه عـلـيـه و لـه  وفي ابنة

لي أسوة حسنة... " فأي مقام يـهـهـر  وسلم(

لنا من خالل هذا التوقيع الشـريـ  والـذي بـيـن 

الشري ( أن  فرجه فيه اإلمام )عجل الله تعاله

له أسوة حسنة بفاطمة أي اتـذـذهـا قـدوة لـه 

 يتأسه بها في المعضالت والمصائب.
 

مـع األئـمـة فـيـهـا مـن حـيـ   الزهراء )عـلـيـهـا السـالم( وهناك الكثير من المقامات التي اشتركت

واشتراكها معهم فيه وكذلك كـونـهـم الـكـلـمـات الـتـي تـلـقـاهـا  دم  الصراط المستقيم كونهم

)عليه السالم( لتوبته واشتراكها معهم في المباهلـة مـع وفـد نـجـران والـذي تـدل عـلـه أنـهـا 

كانت قطب الرحه الذي دار في المباهلة وكونها الشجرة الطيبة واشتراكها في الـنـور مـعـهـم 

 ية التطهير... الخ من المناقب والمقامـات الـعـالـيـة لـهـا )عـلـيـهـا السـالم( ولـقـد  والتطهير في

 تهافرت الروايات الشريفة عله هذه المقامات.

 
 
ّ
 الدين، وهم

ّ
 الرسالة، وهم

ّ
إن المؤمن المنتهر يعيش هم

.. في ذلك اليوم الذي يتوظ  فيه، -عز وجل-حاكمية الله 
أو يترقه في عمله، أو يزداد ماله، أو يرزق بمولود جـديـد، 
وفي نفس ذلك اليوم يأتي خـبـر يـتـعـلـق بـمـ،سـي األمـة، 

 ذلك اليوم يوم حزن وضيق وك،بة بالنسبة له.
 

The waiting believer lives the sorrow for the message 
of Islam , the religion and the judgment of ALLAH 
Almighty .. on the day he gets a job, promotes in his 
work, increases his money or has a new baby , and on 
the same day he hears news about the tragedy of the 
nation .. this day will be a day of sadness, sorrow and 
depression for him .         



بههدأ  جهولههة جهديهدة مهن الههاه همهها  ضهد الههحهشهد الشهعهبههي -خهاص شهفههقهنها

باسهتهخهدام السهيهنهمها والشهبهكها  االفهتهااضهيهة. وتهقهود الهواليها  الهمهتهحهدة 

والمهمهلهكهة الهعهابهيهة السهعهوديهة ههذه اله هولهة مهن الهاه همها . تسهتهخهدم 

السعودية شبكا  افتااضية لتشهويهه صهورة الهحهشهد الشهعهبهي بهاتهاهامهاها 

السهيهنهمهائهي سهعهم ”  الموصهل“ بالعن  والفساد والطائفية، وبإخااج فيلم 

الواليا  المتحدة ت اهل دور الحشد الشعبي وال يش العاامي في تحايها 

 الموصل من سيطاة داعش وإباا  دور ال يش األمايكي.

فيلم الموصل التي أنتج باللا ة العاامية، مهن إنهتهاج شها هة نهم فهلهيهكها 

ذاع في جميع أنحاء العالم. شنم شها هة 
 
األمهايهكهيهة،  Netflixاألمايكية، وي

حول تحايا الموصهل ”  سادية“ المعاوفة بموامفاا المعادية لإلسالم، حابا 

ه هذا الفيلم األ شن، أحداث الحان ضد داعش في الموصل ومدم نسخة هوليوودية عهن الهحهان 
ّ
في هذا الفيلم. وشو

الهفهيهلهم  هان يهحهاول “ إ  رفض العااميون فحوى الفلم. ومال مديا عالما  وإعالم و ارة الداخلية اللواء سعد مهعهن إن 

 ”.التقليل من شبن القوا  األمنية )والحشد الشعبي( في تحايا الموصل عبا إظاار أن القوا  ضعيفة وماتشية

يبدو أن هناك عدة أهداف مامة فيما يتعلق ببسبان هذا الا وم اإلعالمي على الحشد الشعبي: الهاهدف األول ههو 

إباا  دور الواليا  المتحدة في محاربة إرهان داعش في العااق والتب يد عليه، وفي الوامع، تقديم الواليها  الهمهتهحهدة 

هذلهم مهحهاولهة إلبهاا  
 
خدمم إمكانيا  السينما وتقنيا  هوليوود، وب

 
 قائد في محاربة داعش. ولتحقيق هذا الادف است

الاواية األمايكية عن تحايا الموصل. الادف الثاني هو تقويض وتضعي  إحدى أهم وظهائه  الهحهشهد الشهعهبهي، وههي 

لع  دور مام في الحفاظ على وحدة أراضي العااق من احتالل داعش. وظيفة يفتخا باا ليا فقط الحهشهد الشهعهبهي 

م األمايكيون ال يش العاامي على أنه جيش منحل، و ذلك 
ّ
ولكن أيضا جزء  بيا من الشع  العاامي. ولتحقيق  لك، مد

الحشد الشعبي  منظمة حديثة التبسيا وطائفية ومتورطة بالفساد وعديمة الخباة. الادف الهثهالهو ههو جهعهل تهواجهد 

القوا  األمايكية في العااق ضاورة للشع  العاامي القول ببنه إ ا غادر  الهقهوا  األمهايهكهيهة الهعهااق سهتهواجهه الهبهالد 

مشكلة أمنية بسب  ضع  ال يش والفساد؛ والادف الاابع هو عشية إجااء انتخابا  نيابية مبكاة، سيتم تشويهه صهورة 

الحشد الشعبي عند الاأ  العام العاامي. هذا هدف تسعى إليه المملكة العابية السعودية من خالل وسائل الهتهواصهل 

 االجتماعي بالتزامن مع استخدام الواليا  المتحدة الاوليوود.

 الاأ  العام العاامي على نطاق واسع على فيلم الموصل وتشويه السعوديين صورة الهحهشهد 
َّ
النقطة األخياة هي: رد

الشعبي؛ بالااشتاغا  من خالل وسائل التواصل االجتماعي، بحيو باتم الحان السادية التي تشهنهاها الهواليها  الهمهتهحهدة 

 والسعودية ضد الحشد الشعبي على وشك الازيمة.

 صحيفة خااسان

 فيلم المو ل؛ رواية سعودية ـ هوليودية ضد الحشد الشعبي  حدث اليوم: 

 براعم  

 األنتظار.. 

 أمانتنا:


