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وفاة نجل العالمة الحلي فخر المحققين سـنـة  .1

 للهجرة.. 771
 1231وفــاة الشــيــى مــرترــس الــحــا ــر  ســنــة  .4

 للهجرة
وفاة المرجع الديني السيد الكلبايـكـانـي سـنـة  .0

 للهجرة 1212

 رسالة  من  عبق  الثقلني: احلوزة العلمية وامام الزمان: 

 مناسبات اليوم:

تنظيم المنتظرين النفسهمم رمرة، ف لمدلميم  
الواح   ال تصفقف لمنمن المهمممم الم مممد م  
 دةيف ةهتدف ال مد ة زئيرف ةجولتهد زلزال..



 معارف مهدوية:     

 

 شرح فقرة: "وأيده بالنصر وأنصر ناصريه وأخذل خاذليه، ..."
 

 بممم مرلمة  منموز 
ك
  ملميمنمد ممتمفمفم 

 
بسم الله ةله الحم  ةالثندء إذ ممن

 ،حمته لل دلمين محم  ةآله الطدهرين صلوات الله  ليهم أجم ين.
الس م  لينم إخوتند المستم ينف م نم أيهد األحبة ل  لقدِء آخمر 
مع د دء الم رلة ال ليل الذي أمرند بت ةته ل   صر غيمبمة مموالنمد 

  خدتم األةصيدء المه ي )  ل الله لرجه(.
ةق  ةصلمنمد المق لمقمر  يمقمول المممدممن ةهمو يم  مو  ممدم زممدنمه 

:
ك
ل لرجهف ةأي ه بدلنصر ةأنصر ندصريه ةأخذل خدذليمه  قدئ 

 
)اللهم   

، بمهف ةأهمهمر بمه
 
  ةدم م  لق ممن نصمل لمه ة مذ
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ْ
ممن المذل ةأنم م  بمه المبم د  ال
 برحمتك يد أ،حم الراحمين(.

  الملمه  مزةجمل لم  
 
 ت  ميمل لمرإل ا ممدم المممهم ي )أ،ةاحمنمد لم اه( يم منم  مسمتممم م  المفمدرمل أن يسمر

 
إن

  إ دنة
ق
ِمِنين

ْ
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ؤ
م
ْ
ف ةإ مدنمتمهمم -  ل الله مو  هد - لق تهيأ  الشرةط ال زمة لن دح حر ته ا ص حية النبرى  ال

  لق إزالة ال قبدت الت  تدخر ههو، ةليه ةبقيته خدتم األةصيدء المحم يين ) ليهم الس م(.
هذا مد  رلنده أ زاءند من م نق ال بد،  األةلق ل  الفقر  المتق ممة  مممد لصملمنمد المحم يمف  من ذلمك لم  

 الحلقة السدبقة.
بمدلمنمصمرف لمممد همو المممراد لم  همذه  أمد ل  ال بد،  الثدنية لدلمدمن يطلل من ،به النريم أن يمديم  إممدممه

 ال  و ؟
ةي ن  القو  ةالسلطدن الندلذف ةم نق أي ه الملمه  مزةجمل أن قمواه  )األي ( التأيي  لغة أيهد األ د،م هو من

بص دهف لينون المطلو، هو أن يقوي الله  زةجل سلطدن ةليه المه ي  -أي ال ب   - لق األمر الذي هو 
الندلذ ةالغدلل ل  األشيدء بمد هو يس ق له من إقدمة حنم الله  زةجل ةتنفيذ إ،ادته ل  بسط الم م المة 

همو المغملمبمة  لهو أ لق مرتبة ل  اللغة من المفمتموف ةالمفمتمو ممقم ممة لمهف لمدلمنمصمر النصر ةإنهدء ال و،. أمد
 الندملة ةههو، حد مية إ،اد  المنصو،  دملة.

ةننتقل مستم يند األلدرل الق ال بد،  الثدلثة ل  الفقر  المتق مة من د دء الم رلة أة د دء  صر الغيبمة 
) ليمهمم السم م(ف لمممد  خدذليه ةه  الت  نطلل من الله  زةجل أن ينصر ندصري ةليه صدحل الزمدن ةيخذل

 هو المقصود بهذا الطلل؟
بدلنمصمرف  يب ة أن المطلو، ل  هذه ال بد،  هو تحقيق المطلو، ل  ال بد،  الت  تسبقهد أي تأيي  ا مدم

 ليهم صملموات  -ةلتوريو ذلك نقول: إن ا مدم المه ي )أ،ةاحند ل اه(    ه المصطفق ةآبدئه الطدهرين 
ا له  المدز، لإلممدم ) ملميمه  النصر ف ةتحقيق- زةجل -أقويدء ل  دين الله ةل  تنفيذ أمره  -الله ةتحيدته

 
ق
ِمِنين

ْ
د
ؤ
م
ْ
 لق القميمدم بمممهمدم  الس م( يحتدإل الق تقوية أنصد،ه ةإست  ادهم المطلو، لنصرته أي تقويةال

 المطلو، هو تمأيميم  ا ممدم   نصرته ةتحقيق أه اله ا لهية السدمية ل  ال  الة ةا ص ح.
 
ة ليه يتفو أن

القوي ةالقدد،  لق تحقيق ا ،اد  ا لهية بأ دنة أنصد،ه  لق نصرته الحقيقية ةتقويتهم ةهم يتنمدمملمون 
 الم  مدء همو 

 
 من خ ل ص ق نصرتهم له ) ليه الس م(ف ةهمذا يم منم  مسمتممم ميمنمد األلمدرمل أن

ك
 ةمدديد

ك
،ةحيد

  ل موم
ق
ِمِنين

ْ
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ْ
 بدلتوليق لنصر  إمدمهم )أ،ةاحند ل اه( ةالتقر، بذلك الق الله  زةجل. ال

ةلميمه ةبمقميمتمه  خدذل  أمد المطلو، الثدن  ل  ال بد،  المتق مة من هذا ال  دء لهو أن يخذل الله  زةجل
 المه ي )أ،ةاحند ل اه(ف لمد هو المقصود بهذا الطلل؟

تر  الم ونة ةالنصر  ألحٍ   ن  حدجته إليهد ةممن يتوقع منه ال ون  - زيزي المستمع -م نق الخذالن هو 
 المطلو، هو أن ال ي ين الملمه تمد، م  نصمر  ةلميمه إممدم 

 
ةالنصر : ةبندءك  لق هذا التوريو اللغوي يتبين أن

 ةال ينصره ل  تمحمقميمق ممد ال 
ك
 الله  زةجل ال ي ين أح ا

 
زمدنند المه ي ) ليه الس م(ف ةلنن من الم لوم أن

د ال يررده الله جل ج لهف لممد مم منمق أن نمطململ 
 
يرردهف ةتر  نصر  خليفته ا مدم الم صوم هو ب  شك مم

هِ  من الله  زةجل أن ال ي ين ةال ينصر تد،   نصر 
َّ
 الل

ؤ
ة
َّ
ِقي
ق
 المه ي )  ل الله لرجه(؟ ب

 المطلو، هند هو أن يسململ الملمه  مزةجمل ممن ل  ا جدبة  ن هذا السدال نقول:
 
ا ممدم ) ملميمه  خمدذلم  إن

ل الله بهد  ليهم  سدئر المخلوقدت ةبهد يقومون بدأل مدل الت  تشتمل 
َّ
الس م( الق ،  ةالقو  الت  تفف

 لق خذالن ح ته المه ي ) ليه الس م( ةبذلمك يمحمبمط أ مممدلمهمم ةيفم مز قمواهمم ةيمزيمل بمذلمك إحم ى 
 ال قبدت الت  ت ترض حر ة ا ص ح المه ةي.

ةالق هند ايهد األخو  ةاألخوات ينته  لقمدننمد بمنمم لم  حملمقمة الميموم ممن بمرنمدمم منمم )يمنمدبميمع 
الرحمة(ف ق منده لنم ممن صموت الم مممهمو،يمة االسم مميمة لم  ايمرانف تمقمبمل الملمه حسمن ا صمغمدء 

 ةالمتدب ة ةدمتم ل  ، ديته سدلمين.

 ( من شرح أدعية اإلمام المهد  عليه السالم100الحلقة )



 

 وظائف االنتظار: عبق مهدوي من مناسبة اليوم:  

 
إن المدمن يم ميم  مشمد مر إممدممه ) من( لم  زممن 

غمميممبممتممهف لممدأل،ض لمميممسمم  بمميمم ه.. ةأنصممد،ه ةأ مموانممه 

يستغيثون بهف ةلننه منتوف الميم يمن يمنمتمظمر لمرجمهف 

ه ةغمه!..
 
 لمن شدطره هم

ك
 لهنيئد

 

The believer lives his imam's feelings 

(p.b.u.h) in his absence age . The earth 

is not in his hand .. and his supporters/

men are appealing to him , but he can't 

do anything , waiting for his appear-

ance . What a pleasant thing for who 

shares him his sadness and sorrows .  

 بطاقة اليوم: 



نقل  ةسدئل إ  م أمرينية  ن مص ، قمريمل ممن المتمحمقميمقمدت  -شفقند

بوالية تينيس ف احتمدل أن تمنمون نمظمريمة ”  ندشفيل“ ل  تف ير م ينة 

 المدامر  المرتبطة بدلذ ر من شبندت ال يل الخدمم ة،اء الحددث.

ةينظر ممنمتمل المتمحمقميمقمدت المفميم ،الم  )أف بم  آي( لم  ممد إذا  مدن 

ف المشتبه به األةلف ةخبميمر المنمممبميموتمر المممحملم ف ” أنتون   وين ةا،نر“ 

 حول تقنية ال يل الخدمم.” الهوس”مصدبد بم

ةاالثنين أ   المحققون أن أش ء بشرية  ثر  ليهد ل  مندن المتمفم ميمر 

 ف مد يثب  نظرية أن اله وم  دن انتحد،يد.”ةا،نر”ت ود بدلف ل لم

 دمدف يمخمشمق ممن أن يمتمم  36ةينظر المحققون ل  مد إذا  دن ةا،نرف 

استخ ام تقنية ال يل الخدمم للت سم  ملمق األممريمنميميمنف ةهمو ممد 

 ه  اله ف من التف ير. AT&Tي زز نظرية أن تنون شر ة االتصدالت األمرينية 

ف إذ ” ميشيمل سمويمنمغ“  دمد ت  ق  92ةيبحف المحققون ل    قة ةا،نر بشدبة من لوس أن لوس تبلغ من ال مر 

 قدم بنقل ملنية  قد،ين لهد دةن مقدبلف ليمد قدل  ه  إنهد لم تنن ت لم بذلك.

ةبخ ف ذلك لم يتم النشز  ن أي ا تقدالت أة دةالع ل  التف ميمر حمتمق ةقم  ممبمنمر ممن يموم األحم  بمتموقميم  

 الوالية.

ةيب ة أن ةا،نر حرص  لق   م إلحدق األذى بأي شخصف إذ قدم ببف تس يل تحذيري استمر نحو ،بع سمد مةف يمحمف 

 ليه الندس  لق مغدد،  محيط المندنف قبل التف ير.

ةتسبل التف ير ب مد، ةاسع ل  المنطقةف ةأررا، ل  الشبنة ةالخ مدت ال دمةف لف   ن إصدبمة ثم ثمة أشمخمدصف 

ليمد  دن ،جدل أمن سم وا التحذير مبنرا ق   ملوا  لق إخ ء محيط المممنمدن قمبمل ةقمو  المنمد،ثمةف ةهمو ممد دلمع 

 السلطدت لتنريمهم.

 ”نظرية املؤامرة”حتقيقات تفجري ناشفيل: بصمات لـ حدث اليوم: 

 عبق 

 مهدوي 

 من 

 مناسبة 

 اليوم:


