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 هـ  10جمادى االول   41  072الدورة الثانية   العدد 

َل ِلَوِلي َِك الفََرجِ   اللهم َعجَّ

MUNTADIRON 

 ِّ بَيْعَةً لَهُ ف امِّي عَْهداً وعَْقداً وَ ي َّ
َ
ِّ يَوْمِّي هَذَا وَمَا عِّْشُت مِّْن أ ِّيحَة ِّي َصب ِّدُ لَهُ ف هُم َّ ِإن ِّي ُأجَد  َلل َّ ً ي عُ ا ََاا

َ
ُُ أ ُُو

َ
ََْْا واََ أ ُُ عَ ُُو

َ
 ُنُِِّ  اََ أ

http://helalfatimaitaustralia.com/ 
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 العشرة الفاطمية الثانية

 

 )اليوم الرابع(

 

 المناسبات األخرى
 
 
 

احتمل العالمة المجلسي أن يكون استتتات ت    .1

 الزهراء علي   السالم في هذا اليوم..

 بطاقة اليوم: 



 معارف مهدوية:

 

 

 

 شرح فقرة: "وصل ... على آله الطاهرين األئمة المهتدين الذائدين، ..."

 

بسم الله وله عظيم الحمد والثن ء على إج بته الدع ء وقبوله الحمد والتثتنت ء وأ  تى 

 صلواته الن مي ت على صفوته الرحم ء محمد وآله األوصي ء.
 

 بكم في وقفة تأملية أختر  متد  عت ء متو  ت  
ً
السالم عليكم مستمعين  األعزاء، أهال

ا م م الم دي )أرواحن  فداه( المندوب لتالوته بعد صالة  ي رة مو    اإلم م الحسين 

)عليه السالم( يوم ع شوراء. والمقطد الذي  تتنت ولته فتي هتذه التحتلتقتة هتو قتولته 

اإلم م بعد طلبه من الله عزوجل أن يصلي على رسوله األ رم ووصيه المرتضى وبضعته الزهراء وسبطتيته ستيتدي شتبت ب 

وعلى آله الط هرين األئمة الم تدين الذائدين عن التديتن عتلتي ومتحتمتد وجتعتفتر  )... أهل الجنة حيث يقول )عليه السالم(:

ام ب لقسط وساللة السبط(.
ّ
 وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة القو

 

بعد أن يطلب الداعي من الله عزوجل أن يصلي على رسوله المصطفى ووصتيته التمترتضتى والصتديتقتة التكتبتر  وستيتدي 

شب ب أهل الجنة علي م أفضل الصالة والستالم، بتعتد  لتل يتطتلتب متن التلته جتل جتاللته أن يصتلتي عتلتى األئتمتة التتتستعتة 

 المعصومين من  رية الحسين )عليه وعلي م السالم( ويصف م ب لصف ت الت لية:
 

:
ً
أ  م آل رسول الله )صلى الله عليه وآله(، وفي  لل إش رة الى  و  م )علتيت تم الستالم( يات ر تو ته فتي مترتتبتتته  أو 

اإليم  ية ومق مه اإلل ي الاريف في جميد شؤو  م  إ  م  خرج ب لدليل من شؤو ه الخ صة  تخت تتم التنتبتيتيتن وهتذا مت  

 من النصوص الاريفة.
ٌ
  لتَّت عليه  ثير

 

:
ً
الط هرون، وفي  لل إش رة الى جري ن أحك م و   ت آية التط ير الن  لة على أصح ب الكس ء الخمسة علي م  أ  م ث  ي 

، أي أن لألئمة التسعة من  رية الحسين )عليه السالم( مق م العصمة القدسية المطلقة.
ً
 أيض 

 

:
ً
األئمة الم تدين، وهذه الصفة هي من  ت ئج عصمت م المطلقة، فبحكم هذه التعتصتمتة  الصفة الث لثة هي  و  م ث لث 

 اإلل ية ص روا أئمة للخالئق ي دو  م الى جميد مراتب اإلهتداء الى الحق أل  م هم الم تدون.
 

 قتدرتت تم التكت متلتة عتلتى التقتيت م 
 
والم تدي على و ن )مفتعل( وهذه الصيغة تفيد بلوغ منت ي ال داية وهذا هو ستر

 ب لم مة المحورية التي تذ ره  الصفة الرابعة وهي:
 

:
ً
الحق العت رفتون بت ت ، ولتذلتل فت تم التقت  رون  الدين الذائدين عن الدين، ف م الم تدون الى جميد حق ئق  و  م رابع 

 على حفظه من جميد أشك ل اإلس ءة إليه والعدوان عليه، مثل تحريف حق ئقه ومف هيمه أو السعي لطمس مع لمه.
 

وهذا م  ق موا به )علي م السالم( بعد رسول الله )صلي الله عليه وآله( متحملين أشك ل األ ي وأستا دوا في ستبتيتل 

  لل فحفظوا الدين الحق و ا وا عنه هجم ت الطواغيت الارسة وتحريف ت األئمة المضلين اإلبليسية.
 

مستمعين  األف ضل، وبعد   ر هذه الصف ت المحورية لألئمة المعصومين من  رية الحسين )علي م السالم( ينور التداعتي 

 في تعزيز مو ت م ومحبت م في القلوب.
ٌ
 ب لغ

ٌ
 قلبه بذ ر أسم ئ م الاريفة ول ذا األمر أثر  فسي

 

 مم  يميز أهل بيت النبوة )علي م السالم( عن جميد األسر والاخصي ت التي عرف   التأريخ اإل س  ي جم ل أستمت ئت تم 
ّ
إن

فكل    ات مع ن س مية وصي غة لغوية محببة للقلوب  م  ياير إلى  لل اإلم م ال   ي )علي تم الستالم( فتي التزيت رة 

 )م  أحلى أسم ئكم(. الج معة حيث يقول:
 

 فإن   ر هذه اإلسم ء يذ ر اإل س ن بمع  ي الخير والكم  ت واألخالق اإلل ية التفت ضتلتة التتتي تتحتلتوا بت ت  
ً
 وث  ي 

ً
هذا أو 

)علي م السالم(، األمر الذي يبعث في الداعي مزيد الاوق إلي م ويثير في  فسه  وامن و وافد التتحتلتي بتأختالقت تم 

 والسعي لكم  ت م صلوات الله علي م.
 

ام ب لقسط وساللة السبط(، وهذه العتبت رة التجتمتيتلتة  ويختم الداعي هذا المقطد بوصف م )علي م السالم( بأ  م
ّ
)القو

تعريفية ل م ب ويت م النسبية وإ تم ئ م للسبط الا يد الحسين )عليه السالم( وب لت لي لرسول الله )صلى الله علتيته 

وآله( ولذلل   ر اإلم م الحسين بوصف السبط أي سبط الرسول،  م  عرفت تم بتدورهتم اإللت تي  تختلتفت ء لتلته 

 عزوجل في أرضه بجميد مص  يق   الواضحة والخفية.

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم39الحلقة )



 وظائف األنتظار: 

 

ور  في وصية السيد ابن ط ووس لولده: والطريق 

مفتوحة إلى إم مل لمن يريد الله جّل شأ ه عن يتتته 

ب متن 
ّ
به وتم م إحس  ه إليه. أم  الرواي ت التي تكتذ

ا عى رؤيته فليس المقصو  ب لرؤية في   م  أشر   

إليه بل هي تاير إلتى متعتنتى آختر وهتو مت   تقتلته 

الايخ ا شت  ر ي عن السيد روح اللته التمتوستوي 

الخميني قدس سره حيث يتقتول: .. واألختبت ر التدالتة 

لتة 
َّ
على تكذيب رؤيتتته متنتز

عتتتتلتتتتى  عتتتتو  رؤيتتتتتتتتته 

بدعو   ي بته الخ صة من 

قتتبتتلتته عتتجتتل التتلتته فتترجتته 

 تتنتتيتت بتتة التتحتتستتيتتن بتتن روح 

وغيره من النتواب األربتعتة 

 (. 131 ص 3 )تنقيح األصول ج

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 
بين فترة وأخر ، أن  ستقرئ بعض التنتقت ا والتقتواعتد  إ ه لمن المن سب

الع مة في مج ل طلب العلم، لنر  مد  ا طب ق   في حر تن  العلمتيتة 

حترم بتعتض 
ُ
والعملية.. فمن لم يكن له صلة متميزة ب إلم م )عج( سوف ي

التتبتتر تت تل ألن التتفتتيتتوضتت ت اإللتت تتيتتة فتتي  متت ن التتغتتيتتبتتة تتتجتتري عتتلتتى يتتد 

- تمت  أن التلته  )بيمنه ر ق الور ، وبوجو ه ثبتت األرض والسم ء(.. وليه

يقبض األرواح من خالل ملل من مالئكته، وينار الر ق من خالل  -عز وجل

ا{، ف لبر  ت  ل    ذلل في  من الغيبة، 
ً
ر
ْ
م
َ
اِت أ

َ
ر
ِّ
ب
َ
د
ُ
م
ْ
 ل
َ
ملل من مالئكته }ف

تتم على يد اإلم م المنتظر )عج(، وهو الذي في ليلة القدر تنزل عليه المتقتدرات، ولتو أ ته )عتج( طتلتب متن 

 في حر ة إ س ن، أو وليل فإن  عوته   تر !.. -عز وجل-الله 
ً
 بداًء أو تغييرا

 

It's good to read some points and general instructions in the field of requiring knowledge every 

now and then , to see how they are applicable  to our practical and scientific researches .. who 

doesn't have the special relation with the imam )p.b.u.h(, he'll be deprived of some blessings , be-

cause the blessings of ALLAH Almighty in the age of absence comes through his guardian's )the 

imam( hands ) with his )imam Al-Mahdy( prosperity creatures were blessed and with his pres-

ence the earth and heaven were settled (.. As ALLAH Almighty takes the souls through one of his 

angels and gives his blessings  through an angle } the angles who manage the world affairs with 

ALLAH Almighty commands { , also the same for all the blessings in the age of absence , they 

come through imam Al-Mahdy )p.b.u.h( . He's the one who the blessings descend on him at the 

fate night and if he asks ALLAH Almighty to start or change in someone's life or a guardian , then 

his prayer won't be refused !..    

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:



 

 باتأن   –شفقن  
ً
أصدر التجتيتل التعتراقتي التيتوم األحتد، بت ت  ت 

العملية العسکرية لته فتي جتنتوب التمتوصتل بتحت تث أستفترت 

 مسلح  من تظيم  اعل اإلره بي. 24العملية عن مقتل 

الن طق ب ستم التقتوات التمتستلتحتة التعتراقتيتة يتحتيتى  و اف

ا طلقت عملية السيل الجت رف، حتيتث “ رسول في هذا الب  ن: 

ستمتى 
ُ
تكت فتحتة اإلرهت ب التبتطتلتة مت  ي

ُ
 اهمت قوات جت ت   م

ق طد  جلة، الذي تناط فيه عص ب ت  اعتل اإلره بيتتة فتي 

 ”.منطقة عين الجحل جنوبي مدينة الموصل

 

 متن عصت بت ت  اعتتل متن ضتمتنت تم، مت   24أسفرت هذه العملية البطولية عن قتل “وت بد البي ن 
ً
نصرا إره بيت 

ُ
ع

كنى براء و ت ئتبته والتمتستؤول اإلعتالمتي لتقت طتد  جتلتة التمتدعتو أبتو ستيت ف متد 
ُ
يسمى والي ق طد  جلة الم

مس عده سج  ، وعسكري قت طتد التفت روق أبتو ستيتنت ء، فضتال عتن التعتثتور عتلتى عتد  متن األستلتحتة واألعتتتدة 

 ”.المتنوعة ومب لغ م لية محلية وأجنبية  اخل مقرات العص ب ت اإلره بية

 

فتي أ تحت ء التبتال ، ”   اعتل“ وتستمر القوات األمنية العراقية في عملي ت التفتيل والتط ير ومالحقة فلتول 

 لضم ن عدم عو ة ظ ور التنظيم وعن صره الف رين مجد ا.

 *مص  ر خبرية

 حدث اليوم: 

 عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

 مسلحا من الدواعش جنوبي الموصل 10الجیش العراقي: مقتل 

 
 اإلمام المهدي... أين؟

 
وبتتعتتفتتويتتة شتتديتتدة، يتتتتتستت ءل التتمتتحتتبتتون والتتمتتوالتتون:  أيتتن هتتو اإلمتت م 

المت تدي ا"ن و وهتو ستؤال ماترو  ومتن حتق أولت تل التذيتن تتعتلتقتت 

قلوب م باخص اإلم م الم دي  ون أن يترو ته أن يتطترحتوا متثتل هتذا 

 وأ ه ور  مضتمتو ته فتي   عت ء التنتدبتة  التمتروي عتن 
ً
التس ؤل، خصوص 

متنت ت   -ويات تد لتذلتل جتمتلتة متن التروايت ت الاتريتفتة-اإلم م الص  ق عليه السالم قبل و  ة اإلم م الم تدي 

التس ؤ ت الت لية:   أين المنصور على من اعتد  عليه وافتر  ، أين المضتطتر التذي يتجت ب إ ا  عتى ، أيتن صتدر 

الخالئق  و البر والتتقتو  ، أيتن ابتن التنتبتي التمتصتطتفتى وابتن عتلتي التمترتضتى ، وابتن ختديتجتة التغتراء فت طتمتة 

 الكبر  .... وو

 

وعلى الرغم من أن معرفة مك ن اإلم م الم دي عجل الله تع لى فرجه الاريف، ين في فلسفة  الغيبتة ، لتكتن 

جملة من الرواي ت الاريفة أش رت إلى أم  ن تواجده على وجه األرض  ون معرفته من قتبتل التنت س، إ  يتراهتم 

 و  يرو ه  م  يؤ د  لل اإلم م الص  ق عليه السالم في جملة من أح  يثه المروية عنه.

 

 المولى الذي يتلتي  -أي اإلم م الم دي-ويقول عليه السالم:    يطلد على موضعه 
ّ
أحد من ولده و  غيره إ 

 أمره .


