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 رسالة  من  عبق  الثقلني: احلوزة العلمية وامام الزمان: 

 مناسبات اليوم:



 معارف مهدوية:     

 

 …"شرح فقرة: "الله  عجل فرجه،          
 

بسم الله وله الحمد والمجد غياث المستغتثتيتوتيت  ومتتج التمتستغتجتيت  ت  
 للعالمي  محمد وآله الطاه   .  نابيع ال حمة والصالة والسالم ملى

 

السالم مليكم امزاءنا ورحمة الله، تتحتيتة متةتاربتة هتيتةتة نت تد ت تا لتكتم 
ونح  نلغقيكم في حلقٍة أخ ى م  هذا الة نتامتل لتنتا فتيت تا و ت تة متع 
فق ة أخ ى م  دماء مص  الثيةة المتستم بدماء التمتعت فتة، والت تقت ة 
الغي وصلنا إلي ا هي الغي  غتجه في ا المتممت  التى التلته جت  جتاللته 

 
ً
 إلمام زمانه الم دي المنغظ  )أرواحنا فداه(  ائتال

ً
ت   داميا

 
)التلت تم متج

ده بالنص ، وأنص  ناصت  ته، وأختذا ختا لتيته ودمتدم متلتى مت  
ِّ
ف جه، وأ 

نصب له وبذب به ، وأظ   به الحق، وأمت به الجتر، واسغنقذ به مةادك المممني  م  الذا وأنعش بته التةتالد ...  تا 
 أرحم ال احمي (.

 

هت مما ورد الغأبيد مليه في بويٍ  م  األحاد ث الش   ة متنت تا متا روي  )مليه السالم( بال  ج الدماء إلمام العص 
)وأبو وا م  الدماء بال  ج فإج في  لك ف جكتم(. ولتكت  متا  م  اإلمام الم دي المنغظ  )مج  الله ف جه( أنه  اا 

 ال  جالم دوي؟ هت المقصتد بغعجي 
  

 المطلتب تعجي  ظ تتره )متلتيته الستالم( فت تذا متا 
 
األجابة واضحة والمغةادرة الى الذه  وللتهلة األولى هت أج

ف ج م بما جاء في الحد ث التمت تدوي التمتغتقتدم، بت    –في التا ع   –أو أبو هم وفيه   طلةه الدامتج له بال  ج
ها.

ُ
 فيه نجات ا م  أزمات الظلم والجتر الغي تعغص 

 
 وف ج الةش  ة والخلق أجمعي  ألج

 

 م  إماٍم معصتم  -ولك  لما ا  نسب الدماء 
ٌ
)متلتيته الستالم( بتالتذات ولتيت   إمام العتصت  الى )ال  ج( -وهت صادر

 تتتحتتقتتق
 
لتتامتتام التتمتتنتتغتتظتت  )أرواحتتنتتا فتتداه( هتتت متتةتتدأ  التت تت ج التتى التتنتتاَّ؟ لتتعتت ش فتتي  لتتك إ تتارة التتى حتتقتتيتتقتتة أج

 المطلتب. ال  ج للمممني  وللةش  ة جمعاء وبدونه ال  غحقق ل ا ال  ج تحقق
 

للمممني  ولتلتةتشت  تة جتمتعتاء؟  ال  ج الخاص باإلمام والذي  غحقق بغحققه ال  ج ما هت وهنا  ة ز سماا آخ  هت 
 اإلجابة تأتيكم بعد  لي  فكتنتا معنا.

 

 التلته متزوجت   تد جتعت   لاجابة م  السماا المغقدم 
 
 م  التاضح لم  راجع النصتص الش  ت تة أج

 
 الى أج

ً
نشي  أوال

  أه  بيت النةتة )ملي م السالم(
َ
ِمي 

َ
ال

َ
ع

ْ
ل
ِّ
 ل

ً
ة

َ
م

ْ
ح
َ
و د أغناهم م  فضتلته فت تم أغتنتيتاُء بتالتلته مت  ختلتقته وبت  متا  ر

.  قتمتج به هت لصالح الخلق ال  طلةتج من م
ً
ترا

ُ
ك

ُ
ال  

َ
اء و

َ
ز
َ
 ج

 

 
 
اإلمام )مليه السالم( إنما هت مقدمة لغحقق الخي  والصالح للخلق وال حاجه لتامتام نت تسته إلتيته  ف ج م  هنا فإج

إال بتتمتتا فتتيتته أداٌء لتتلتتمتتستتمولتتيتتة اإللتت تتيتتة التتمتتلتتقتتاة متتلتتى متتاتتتقتته بتتختتلتتيتت تتٍة لتتلتته متتزوجتت  ومتتامتت  إ صتتاا فتتيتتضتته 
. ومليه ن  م معنى نسةة ورحمغه

َ
ِمي 

َ
ال

َ
ع

ْ
ل
ِّ
 التمتطتلتتب هتت أج  ل

 
ال  جلامام الم دي )أرواحنتا فتداه(، ونتعتّ  أج

  الله مزوج  في ت يأة األوضاع المناسةة لظ تر اإلمام الم دي )مليه السالم(، أي أج  ز   العقتةتات التغتي 
 
 عج

 تحتا بي  اإلمام وبي  إمالج ثترته اإلصالحية الكة ى.
 

 ولك  بيف  غحقق  لك و د ج ت سنة الله مزوج  بأج  ج ي األمتربأسةاب ا الطةيعية؟
 

ى الى غيةة خاتم األوصتيتاء اإلمتام التمت تدي  في اإلجابة م  السماا المغقدم 
 
 السةب ال ئيسي الذي أد

 
نقتا إج

)مج  الله ف جه( هت مدم وجتد العدد الكافي م  األنصار الصاد تيت  التقتادر ت  متلتى متمازرتته فتي إنتجتاز حت بتغته 
 متزوجت  

ُ
تعتيت 

ُ
اإلصالحية الكة ى. ومصداق تعجي  الله متزوجت  لت ت ج بتقتيتغته التمت تدي )متجت  التلته فت جته( هتت أج  

ع فتي وصتتلت تم لتذلتك لتكتي 
 
ي بص ات انصار الم دي المخلصي  الصاد ي  و س 

 
المممني  في ج تدهم للغحل

 العدد الالزم م  األنصار الممازر  . وهتذه اإلمتانتة ال 
ُ
 غحقق الش ط ال ئيسي لظ تره )سالم الله مليه( وهت تتف 

 التمتطتلتتب هتت غت بتلتة التعتةتاد وإ صتالت تم التى مت تتةتة 
 
تغعارض مع سنة الله مزوج  في إج اء األمتر بأسةاب ا ألج

 م  خالا سعي م لذلك وإمانتة التلته لت تم 
ٌ

غحقق
ُ
اإلسغعداد لنص ة اإلمام الم دي )مج  الله ف جه(، وهذا األم  م

 في تحقق مطلتب م مقدمة لغتف  أحد الش وط الالزمة لظ تره )مليه السالم(.
ُ
ع
ِّ
س 

ُ
 م  مز د الغتفيق الذي  

 

)أرواحتنتا فتداه( متوت  تشتتق التنتاَّ إلتيته  واألم  ن سه  صدق ملى الشت وط األخت ى لتظت تترالتمت تدي التمتتمتتد
و أس م م   درة المدارَّ ال ك  ة والسياسية األخ ى ملى إنقا  الةش  ة م  أزماتت تا، التلته متزوجت  
ق الناَّ لل  ج الم دوي واليتأَّ 

ُّ
ي الى بعث وتقت ة تشت

ِّ
  ل  ج اإلمام م  خالا إظ ارآ ات تمد

ِّ
عج

ُ
 

 م  غي ه )مليه السالم(.

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم312الللقة )



 

 

 

 براعم االنتظار.. أمانتنا..:

 وظائف االنتظار: عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

 
إن الـمـؤمـن يـىـعـامـل مـ  

اإلمــام )عــإ( كــإمــام حــي 

يقود هذه األمـة.. فـنـلـن 

نىعامل معه كما نىـعـامـل 

مـــــــ  أبـــــــيـــــــه اإلمـــــــام 

العـسـكـري )ع(، ال نـعـيـ  

حالة من حياته )عـإ( وأنـه 

يرعى شـؤون األمـة فـي 

صغير األمور وكبيرها، كما نقل عنه فـي الـىـو ـيـ  

 بأنبائـكـ ، وال يـعـزا عـنـا 
ً
ليط علما

ُ
ا ن
ّ
الشريف: )فإن

شيء من أخبارك (، ويقول: )ولوالنا الصطلمـىـكـ  

 الألواء، وألمت بك  األعداء(.

 

The believer deals with imam Al-Mahdy 
(p.b.u.h) as a living imam leading this na-
tion .. we deal with him as his father 
imam Al-Askary (p.b.u.h) we don't live 
one side of his life but we believe that he 
takes care of all the matters of his nation 
small and big ones , as he said in the ho-
ly signature : ( we know everything about 
you and we don't miss any thing ), and 
he said ( if we were not there for you , 
you would loose the safety and protec-
tion , and the enemies attacked 
you ) .          

 بطاقة اليوم: 



لتتيتت  هتتنتتاك متت  رئتتيتت  امتت  تتكتتي  تتثتت  االمتت  تتكتتيتتيتت   -ختتاص- تت تتقتتنتتا

والصحافة االم  كية، ب  وحتغتى التعتالتم اجتمتع،متوت  الت ئتيت  التحتالتي 

دونالد ت امب، ال بسةب  خصيغه غي  المغزنة والتمتعتقتدة، وستلتتبتيتاتته 

غتتيتت  الستتت تتة، وتصتت فتتاتتته التتنتتز تتة، ومتتا  تتعتتانتتي متت  جتتنتتتج التتعتتظتتمتتة 

والن جستيتة وحتب التذات التمت ت ط، وهتتسته التمت ضتي بتاالضتتاء وحتب 

ب  بسةب بةقائته فتي ستدة التحتكتم، رغتم تت ت بته الضت  تةتي،   الظ تر،

وختتيتتانتتغتته االمتتانتتة، واستتغتتثتتاللتته لتتمتتنتتصتتةتته فتتي جتتمتتع التتوتت وة، وبتتذبتته 

المغتاص ، ومحاوالته   اء  مم رؤساء بعض الدوا االجنةية لغسقيت  

 منافسه باالنغخابات ال ئاسية جت با دج.

 

مليتج رأي في االنتغتختابتات الت ئتاستيتستة  47بقاء ت امب في الحكم ملى مدى اربع سنتات وحصتله ملى ابو  م  

لتلتدراستة لتدى التنتختب ”  متادة“ االخي ة في ام  كا، والغي خس ها امام منافسه الد تمتقت هتي بتا تدج، تتحتتا التى 

االم  كية، الغي حم  بعض ا، الد مق هية االم  كية مسمولية بقاء ت امب في سدة الحكم رغم فساده المتعتلت ، 

والةعض االخ  حم  الدسغتر االم  كي تلك المسمولية، بعد اج امطى ال ئي  االم  كي صالحيات واستعتة، تتمتكت  

 ت امب م  اج  سغثل ا بشك  بشع.

 

م ما  ي  في مسمولية الد مق اهية ، او الدسغتر، في بقاء ت امتب بتالستلتطتة،  تةتقتى الستماا التغتالتي  تائتمتا، 

وهت  بيف غاب م  النخب السياسية االم  كية، ب  هذه الوث ات في الد مق اهية االم  كية، وب  هذه الت ت تتات 

 في الدسغتر االم  كي؟ بيف  مك  اج  قتم ال ئي  االم  كي ت امب 

 بدمم الجمامات العنص  ة والمسلحة ج ارا ن ارا.-

 بع  لة مم  المحقق الخاص في الغحقيق بالغدخ  ال وسي باالنغخابات االم  كية روب ت متل .-

 بغ د د ب  مسموا ام  كي بالط د في حاا تعاوج مع متل .-

 باصداره الع ت ملى ب  م  بذب ملى متل  وخدع الكتنث َّ لصالحه.-

 بعزا م غش مام في وزارة لمج د أنه ابغشف فسادا.-

 ب فض الكشف م  سجله الض  ةي.-

 ب فض نغائل االنغخابات ووص  ا بالمزورة.-

 ب فض ت ك الةيت االبيض بعد العش    م  بانتج الواني /  نا  .-

 االّ م ة. 7بالكذب ابو  م  -

 بدمتة المجمتمات العنص  ة المسلحة بالنزوا الى الشتارع بذر عة س  ة االنغخابات.-

 بمنحه الحصانة والع ت ملى مش ات المج مي  والقغلة م  امواا مصابة بالك ووت .-

 بع ته م    تد تالمةتا بأمتاا الحملة االنغخابية والكذب ملى لجنة االنغخابات ال درالية.-

 بع ته م  ح َّ حدود أد نتا بإهالق النار و غ  اب  اء مزا م  السالح.-

 

 بع ته م  مش مي  جم تر ي  ومسامد  م أد نتا بالثش وم  لة مسار العدالة وخ ق القتاني  االنغخابية.-

م  دوج اج  غمك  الدسغتر االم  كي،وال التقتانتتج االمت  تكتي، وال التمتحتابتم االمت  تكتيتة، ومتجتلت  الشتيتت  ، وال 

الة لماج، ال المحكمة العليا، و..، م  الت تّ في وج ه او مساءلغه، او حغى تتبتيتخته و متزلته، بت  متلتى التعتكت  

 تماما، اج ت امب هت م   غ جم ملى الجميع و ص  م بأ ذر واستء وا ةح الص ات؟!.

 

باالضافة الى ما ب نا ، اصدر ت امب م تا م  والد ص  ه بت ني ، بعد ت  به الض  ةي. بتمتا مت  التمتقت ر اج  تمتنتح 

  بمتجةه  د المحابم م  متالحتقتغته بتعتد متثتادرتته 
ُ
ت امب ن سه وبناته واوالده وامضاء مائلغه م تا رئاسيا، سيكة

الةيت االبيض!!، االم  التاضح اج ت امب لم  غجاوز الدسغتر في ب  ما فعت ، فتلتت بتاج  تغتصتّ  مت  متنتد تاتته لتكتاج 

منافسته املنتا  لك، وهت ما  مبد اج العيب لي  في ت امب، ب  في الدسغتر، الذي باج  جب اج  تحتتا استاستا 

دوج وصتا  خص مو  ت امب الى الحكم، وفي حاا وصتله بط  قة او باخ ى، باج ملتى التدستغتتر اج  ضتع التيتة 

لعزله في اوا سقطة م  سقطاته، ولك  الذي حدث، اج ت امب بشف مترة الد مق اهية االم  كيتة امتام التعتلتم 

 اجمع، بعد اج باج االم  كيتج   غخ وج ب ا ملى با ي  عتب العالم .

 *في وز بثدادي

 

 هل كشف ترامب عن عورة الدميقراطية األمريكية؟ حدث اليوم: 


