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 : الحوزة العلمية وإمام الزمان

 وظائف االنتظار:

 اإلمام المهدي عليه السالم في كشكول البحراني
 

ي د الشيخ يوسف البحراني المشتهر بصاحب الحدائق من كبار الفقهاء والمرج يات الديونويوة 

التي أولت موضوع اإلمام المهد  عليو  السوالم عونوايوة خواصوة بوهواف وبوابخو  فوي كوتوابو  

الهشهول حيث أورد ال ديد من الموضوعات منها ما في الموجولود ابول  وحوت عونووا : )قصوة 

جزر أوالد صاحب الزما ( التي استند فيها إلى ب ض الروايات وابخبارف وذكر في آخورهوا: )قود 

وقإل في ب ض  وقي ا   عجل الل    الى فرج  الشريف: السالم إلى شيخنا المفويود )قود  

سره(: إننا باليمن بواد يقال ل  شمروخ وشمويخف ول ل هذا هو اسم المها  الذ  يخت  بو  

 علي  السالم(..

 عبق 

 مهدوي 

 من 

 مناسبة 

 اليوم: 

 
 

 -إن من وظائفنا في زمان الغيبة؛ أن ندعو الناس إلى الله 
 
سبحـانـه

 ونحببهم إليه. -وتعالى
 

On of the duties we have to do it in the age of absence is to guide 
people to ALLAH Almighty .        



 حدث اليوم:

 ثمن الديمقراطية… ترامب وأمثاله

براعم االنتظار 

يرسمون فاجعة 

املحسن وما جرى 

على موالتنا الزهراء 

عليها السالم في هذا 

 اليوم

 براعم  األنتظار.. أمانتنا: 

كشفت المناظرة ابولى لالنتخابات الرئاسية ابمريهية فضيحة الونوموام الوديوموقورالوي فوي الو ور . يوهوفوي -خاص شفقنا

مناظرة واحدة بين  رامب وبايد ف أوقفوا الومونواظورات الوتوالوي و صوريوحوات 

مماثلة ظهرت بو ود الومونواظورة ابولوى بويون  وراموب وبوايود . فوي الوفوضواء 

المجاز ف الهدف هو إظهار فشل النموام الوديوموقورالوي الولويوبورالوي فوي 

الوو وور ف وخوواصووة فووي الووواليووات الوومووتووحوودة. فووهوول يوومووهوون اخووتووزال الوونوومووام 

دعى  رامب وسلووكو  
ُ
الديمقرالي الليبرالي في شخصية رئيس أمريهي ي

 دقيقة مإل منافس ؛ فهذا أمر قابل للنقاش. 09في مناظرة استمرت 

لهن لنفترض أ  منتقد  الديمقرالية ال ربية على حقف وأ  المناظرة مون 

وجهة نمرهمف   هس الوج  غير المقنإل لولوديوموقورالويوة الو وربويوة. دعوونوا 

نفترض أ  النمام الديمقرالي الليبرالي هو غطاء إلخفاء حقائوق الونوموام 

الرأسمالي الذ  يحهم ال ر  وأجزاء أخرى من ال الم. فوالسولال الومووجوة 

لمنتقد  أسلو  الحهم هذا هو: ما البديل عن ذلك النمام االسوتو وموار  

الفاشل والمفلس والقم ي؟ ما هو النمام السياسي الوذ  يوقوتورحوونو  

 والذ  ال يحتو  على نقاط ض ف النمام الديمقرالي الليبرالي وي تلي علي  اعتالًء؟

عامف رفإل أفاللو  راية م ارضة الديمقرالية. وعارض فهرة اختيار الوحوهووموة عولوى يود الشو وب. كوانوت حوجوتو   2099قبل 

 لصوت ال بد )على حد   بيره(؟
ً
 بسيطة لل اية. كيف يمهن أ  يهو  صوت المثقف في انتخا  الحهومة مساويا

اعتقد أفاللو  أن  لخطأ فادح أ  يهو  للجميإل نصيب متساٍو في اختيار الحهومة. ربما لو رأى أفواللوو  الومونواظورة بويون 

 وراموب هوو نوتواج اخوتويوار حويوث لوهول شوخو  صووت   بايد  و رامبف لها  قد أخبرنا بابتسامة أ  هذا هو نتاج الديمقراليوة.

من ناحيةف أفاللو  على حق.  م انتخا  النازيينف عن لريق التصويت الش بيف ولم يدمروا ألمانويوا فوحوسوب بول   متساو.

 دمروا أوروبا.

إذا اخوتوار غوالوبويوة الونوا  الونوازيويون أو   ا  الشرط ابول للديمقرالية هو قبول نتائجهاف أو بابحرى عواقب خيار الشو وب.

 وأن  لم يهون عولويوك اخوتويوار هوتولور. أو 
ً
 رامبف فال  وجد ملسسةف وال يمهن ب  قوة أ   خبرهم أ  اختيارك لم يهن صائبا

القول بأن  ما كا  يجب أ   رسل  رامب إلى البيت اببيض. للديمقرالية ثمن يجب دف  . ال أحد يدعي أ  الونوا  يوتوخوذو  

 الخيار الصحيح وابفضل.
ً
  دائما

من جهة أخرى  مهر التجربة التاريخية بأن  على الرغم من أ  النا  يوخوتوارو  أموثوال  وراموب فوي بو وض الوحواالتف إال أ  

حرما  النا  من حقهم في التصويت على المدى الطويل سيهو  ل   داعيات خطيرة. اما هذه الومونواظورات االنوتوخوابويوة 

 فإنها  مثل فرصة لصقل الديمقرالية في ال ر .

 صحيفة شرق



 معارف مهدوية:

 

 ( من شرح أدعية اإلمام المهد  علي  السالم23الحلقة )
 

نواصل حديثنا عن االدعية المباركة ومنها ادعية االمام المهد  )عليو  السوالم( حويوث حودثونواك عون موقوالوإل 

)وال  متسلسلة من دعائ  )علي  السالم( بحرم الحسين )علي  السالم( وانتهينا من ذلك الى مقطإل ورد فويو :

 اال فورجوتو ف ... الوخ(ف هوذه الوفوقورات اموتوداد 
ً
 اال بل ت ف وال دعاًء اال أجبت ف وال مضويوقوا

ً
 اال أصلحت ف وال أمال

ً
فسادا

 من الصياغة عولوى موا نوالحومو  
ً
 م ينا

ً
لفقرات سابقة  أخذ نسقا

 اال اصولوحوتو (ف ويوجودر بونوا موالحومو  كول  اآل  من نحو:
ً
)وال فسادا

 اال  فووقوورة موون الوومووقووطووإل الوومووذكووورف واوالهووا فووقوورة:
ً
)وال فسووادا

 . أصلحت (
 

ف  الفساد ا 
ً
 كوا  أو اجوتومواعويوا

ً
يشمل كول سولووك سولوبوي فورديوا

 وتوموثول فوي  الوفوسواد وأهمي  التوسل بوالولو   و والوى بوأ  يصولوح

جوانب متنوعة من الحياة الفورديوة واالجوتومواعويوةف ولو ول قوار  

 الوى موفوهووم )االصوالح( وصولوتو  
ً
الدعاء يتداعى بذهن  سوريو وا

باالمام المهد  )علي  السالم( نفس ف ا  المهد  نفس  هوو: 

 
ً
ف ونسأل    الى أ  ي جل بذلكف ايضوا

ً
المصلح للمجتم ات جمي ا

الوفوسوادف ومون  يتداعى الذهن الوى مصواديوق اخورى مون اصوالح

مجتم ا نا الم اصرة حيث ا  الومونوهورات فوي شوتوى  فساد ذلك:

 انمالها ومستويا ها قد غمرت المجتم اتف كما هو واضح.
 

 اال بل ت ( ب د ذلك  واجهنا فقرة:
ً
 فماذا نستلهم من ال بارة؟ )وال أمال

 

 لسوابوقوتوهواف ا : هوي نوموو عضوو  لو وبوارة:
ً
 عضوويوا

ً
 اال  من الممهن ا   هو  هذه ال بوارة نومووا

ً
)وال فسوادا

 اصلحت (؟
 

 اال بل ت ( حيث ا 
ً
وانوبوثواق االمول بوموهوور االموام الوموهود  )عولويو  السوالم( او  الوفوسواد هو: ذها  )وال أمال

 مطلق اآلمال التي يتطلإل االفراد أو المجتم ات اليها.
 

هذه ال بارة بدورها امتداد للسابق وهو ) حقيق االمول( مون خوالل الودعواء  )وال دعاًء( ب د ذلك  واجهنا عباره

: عوالقوة 
ً
الذ  اوصانا   الى بممارست  في الرخاء والشدة. ا  االهمية لماهرة الدعاء  تمثل فوي كوونو  اوال

وجدانية مإل الل    الىف حيث  خف الشدة أو التو ر الذ  ي اني  االنسا  في حويوا و  مون خوالل الوتوواصول موإل 

 لقولو   و والوى:
ً
 » الل    الىف كما ا  الدعاء  تحقق اجابت   ب ا

ْ
وم
ُ
وه
ْ
 ل
ْ
وب وجي

ْ
وت
ْ
س
ْ
وي أ ووني

ُ
ع
ْ
كول موا فوي االمور ا   «اد

 وقود يودفوإل بوهوا بوالء نوازل عولوى 
ً
( وقد  توحوقوق الحوقوا

ً
 )كازاحة المرض او الفقر مثال

ً
االستجابة قد  تحقق ف ال

 الشخصية وقد  لجل الى اليوم اآلخر.
 

 اال فرجت ( ب د ذلك  واجهنا عبارة
ً
 يجهل داللتها ولهن يجدر بونوا ا   )وال مضيقا

ً
ف وهي عبارة ال نحسب بأ  أحدا

 فنقول: مصطلح
ً
هو: الضيقف او الشدة الهبيرةف واما )التوفوريوف( فومو ونواه: اال سواع أو  )المضيق( نالحمها ايضا

االنفتاحف ا : ا  الشدة الهبيرة التي   ني: الضيق مقابل الس ةف فويوهوو  االنوفوراج هوو: اال سواعف ا : ذهوا  

 الضيق: كما هو واضح.
 

 اال جم ت ( ب د ذلك  واجهنا عبارة:
ً
  )وال شمال

ً
هذه ال بارة بدورها ال  وحوتواج الوى الوقواء االضواءة عولويوهوا نومورا

 لودى 
ً
 كوبويورا

ً
 لهن مإل ذلك من االجدر ا  نوحودثوك عونوهواف فونوقوول: ا  لوم الشومول يوجوسود هوموا

ً
لوضوحها كامال

الشخصية حيث ا  االنسا  كائن اجتماعي بالضرورة كما ا  الوحدات االجتماعية التي  تسم بوموا يسوموى فوي 

علم االجتماع بال القات االولية أو جماعة المواجهة متمثلة فوي االسورةف او الوقورابوةف او الوجووارف او جومواعوة 

الدر ف أو الوظيفة ... الخف هذه ال القات  هتسب اهمية اكبر من الو والقوات الو واموة بصوفوة ا  )االلوفوة( هوي 

الطابإل لها قبالة عدم االلفة في ال القات ال امةف كما هو واضحف اذ : اذا قدر لهوذه الوجومواعوات االولويوة أ  

 
ً
ي يب احد افرادها أو يسجن أو ... الخف عندئذ فا  لم الشمل يهتسب داللت  المهمة ا : يومول اموال

 يتطلإل االنسا  الي .
ً
 كبيرا

 من الدالالت التي  وطوفوح بوهوا فوقورات الودعواءف سوائولويون الولو   و والوى ا  
ً
 امهننا ا  نتبين جانبا

ً
ختاما

 يوفقنا الى ممارسة الطاعة والتصاعد بها الى النحو المطلو .


