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 شرح فقرة: "اللهم ان ذنوبي تؤيسني ان ارجوك،..."

 

النزال نحدثك عن األدعي  المسارك  وم ها: دعاء االمام المهعد  العصعا  

بقراءته يوم عاشوراء حيث حدث اك عن مقاطع  معتع عوعع  مع عه ونعحعدثعك 

 بنعوبعة تعأي ع عة ،ن ار عوك  وان  اآلن عن مقط  ورد فيه:
ن
)العلعهعن  ن

علمة ب ب  رحمتك يم ب ة ان اخشاك  فصلن على محمعد ولل معحعمعد 

ق ر ائة لك وكذب خوفة م ك  وكن لة ع د ،ح ن ظع عة بعك  يعا 
ن
وصد

 ،كرم األكرمين(.
 

م  يتبيعن ععلعى كعلن واحعد مع عا ان يعبعيعهعا 
ن
 هذا ال ص يحفل ب كات مه

ن
ان

ويرتب األثر عليها من الزاوي  ال ف ي   ولبل قعار  العدععاء يعتعذكعر )ععسعر 

وضعرورة ان يعتعوا نعا وال يعطع عى  والعصعو  العر عاء لقاء سابق( ان مقط  الدعاء قد المح الى تأر ح الشصصي  بعيعن

ابا غلب توانى الشصص عن استمراريته وتصاعد عمله اإليجابة  وان العيعأا ابا  الر اء احدهما على اآلخر حيث ان

 :
ً
 غلب تصلى عن البمل اإليجابة ايضا

 

 ليأسه من الم فرة وفة ضوء هذه الحقيق  يتقدم مقط  الدعاء الحالة الى صياغ  توسلن هو: 
 

العبعلععن ب عبعع   العمعفعضععة العى حصعول الععمع عفعرة  وان العر ععاء العتععة تصعدر ععن الشععصعص: تعيعع ع عه معن العذنعوب ان

تبالى: يم به من خشي  الله تبالى  ا  يجبله يتراخى من الصشي   ا : اليسالة بتصبيد عمله اإليجابة   رحمته

يتقعدم العدععاء بصعيعاغع  تعوسعلن هعو العبعسعارة  الصو : وحي  ذ م  هذا التصارع بين اليأا من الم فرة والم   من

ق ر ائة لك  وكذب خوفة م ك(  ا : ا عبعل القائل :
ِّ
 وا عبعل  ر عائعة )صد

ً
 ومعتعحعقعقعا

ً
بعحعصعول العمع عفعرة صعادقعا

 معععن ععععقعععابعععك  وبعععهعععذا العععتعععبعععادل بعععيعععن  خعععوفعععة ععععدم
ً
  ا : ا عععبعععلععع عععة خعععائعععفعععا

ً
او خشعععيعععتعععة مععع عععك: كعععاببعععا

رت الفقرة االخيعرة معن العمعقعطع  عع عه  الصو : و الر اء طرفة
ن
يتحقق التوا ن ال ف ة لقار  الدعاء  وهذا ما عس

 من البقاب. الم فرة والصو  )كن لة ع د اح ن ظ ة بك(  ا  حقق ظ ة:ر اء ببسارة:

 

)اللهن صلن علعى معحعمعد ولل معحعمعد و،يعدنعة  ببد بلك نتجه الى مقط   ديد من الدعاء يسد، على ال حو اآلتة:

بالبصم   و،نطق ل انة بالحكم   وا بل ة ممن ي دم على ما ضيبه فة ،م ه  وال ي عسعن حعفعه فعة يعومعه  

ِدِه(.
َ
 لخر من البالج ال ف ة للصراع بين وال يهن لر ق غ

ً
وهعو  والعر عاء العصعو  هذه الفقرات الجديدة تت اول  انسا

 الشصص ي س ة ان يتصاعد ب لوكه االيجعابعة 
ن
ما يرتسط بحقيق  عسادي  هة ما ورد فة ال ص الشرعة القائل بان

 محدود من العبعمعل العبعسعاد   
ن
  بمب ى اال يقف االن ان ع د حد

ٌ
 ببد يوم  فمن ت اوى يوماه فهو م سون

ً
يوما

  لعذلعك  عاءت فعقعرة العدععاء العتعة نعتعحعد  عع عهعا اآلن 
ٌ
فإبا كان يومه الحالعة مع عل ام عه الع عابعر فعهعو مع عسعون

 )والي سن حفه فة يومه(  ا : ان يكون اليوم اح ن من ،م ه وهو  واب على عسارة سابق  هة: نقول:
 

 ما فاته فة ،م ه من الطاع : يع عسع عة ان يع عدم ععلعيعه 
ن
وا بل ة ممن ي دم على ما ضيبه فة ،م ه  ا : ان

البسد في ارع الى الصيرات  و با سارع اليها فة ،م ه ح  يذ يتبين عليه ان يتصاعد بها فة يومه الحالة حعتعى 

 ال ي سن بال حو الذ  اوضح ا.
 

له يتوسل بالله تبالى بأن يبصن البسعد معن العذنعب وان يع عطعق 
ن
يسقى ان نشير الى اول المقط  والى لخره  فاو

ل انه بالحكم   اما البصم  من الذنب: فجوابها الفقرة التة الحف اها اآلن وهة: ععدم تضعيعيع  األمعم وععدم 

 غسن اليوم  واما الحكم  فهة: ان يمارا البسد وظيفته الذاتي  واال تماعي .
 

 لر ق غده( واما ختام المقط  ببسارة:
ُّ

فعتعبع عة معن خعالل ربعطع عا بعيعن ععسعارات العدععاء ومعوضعوععاتعهعا  ان  )اليهن

فهو مضمون من الله تبعالعى بعبعكعم العبعمعل العذ  ال ضعمعان  الر ق المطلوب هو البمل الذ  ي أل ع ه واما

 فيه اال فة حال  تحققه بممارس  الوظيف  البسادي  كما هو واضح.

 

 الى ممارس  وظيفت ا البسادي  والتصاعد بها الى ال حو المطلوب.
ً
 ن أله تبالى ان يوفق ا فبال

ً
 ختاما

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم08الحلقة )



 عبق مهدوي من مناسبة اليوم:  وظائف األنتظار: 

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

ما هي اخطر المعارك التي ستحدث قبل ظهور االمـام 

 المهدي؟ وما هو نوع السالح الذي سيحارب به؟!

 

اشعععار مععععركعععز االبعععحععععا  

البقائدي  ان "العمعبعركع  

الععحععاسععمعع  قععسععل ظععهععور 

االمععام الععحععجعع  )عععلععيععه 

ال ععالم( هععة مععبععركعع  

قرقي ياء  وهعة قعريع  

فة سعوريعا بعالعقعرب معن 

دير الزور تشعتعرك فعيعهعا 

ععععدة اطعععرا  ومععع عععهعععا 

الروم والعتعرك  ويعفعهعر 

فعععععععة االخعععععععسعععععععار ان 

ال فيانة سيتحالف مع  

الروم  وسيأول امر هذه المبرك  الى انتصار ال فيانعة 

 وسي ول على الترك وب ة البساا".

واضا  انه "يفهر من وصف المبرك  انها عفعيعمع   عدا 

 ويحصل نتيج  لها خ ائر فادح  فة االفراد والمبدات".

واوضح المركز "اما عن بهاب ثل ة البعالعن فعيعفعهعر انعه 

فة وقب  اخرى هة وقب  انح ار الفرات ععن كع عز معن 

الذهب  فبن ابة  بفر )عليه ال عالم( فعة حعديع عه مع  

مي ر: يا مي ر كن بي كن وبين قرقيع عيعاءل قعلع : هعة 

قريس  على شاطة الفرات  فقال انه سيكون بها وقعبع  

لن يكن م لها م ذ خلق الله تعسعارك وتعبعالعى ال عمعاوات 

واالرض  وال يعكعون مع علعهعا معا دامع  ال عمعاوات واالرض 

مأدب  للطير تشس  م ها ال عسعاع االرض وطعيعور ال عمعاء  

ويهلك فيها قيم وال يدعى لها داعي   وي اد  مع عاد: 

 هلموا الى لحوم الجسارين".

وارد  "اما فيما يتبلق بوقب  انح ار الفرات فقعد ورد: 

ال تقدم ال اع  حتى يح عر العفعرات ععن  عسعل معن بهعب 

يقتتل عليه ال اا فيقتل ت ب  اعشارهن"  الفتا الى ان 

"اخسار قرقيع عيعاء وردت فعة مصعادرنعا ععن طعريعق ائعمع  

الهدى )عليه ال الم(  اما اخسار انح عار العفعرات ععن كع عز 

من الذهب وبهاب ت ب  اعشارهن او ثل يهن كمعا فعة 

 روايات ،خرى فانها عامي ".

وعلى صبيد متصل اشار المركعز العى انعه "يعسعدو ،ن معن 

عالمات الفهور واألحدا  التة تحعصعل بعبعد العفعهعور ،ن 

 فععة األرض وحععرائععق ونععيععران و ن ،وصععا  
ً
هعع ععاك خ ععفععا

كهذه تدل على  نها نتاج األسلح  الم تصدم  والحعروب 

الواقب  بين األطرا  المعتعحعاربع "  معسعيع عا "لعذا يعمعكعن ،ن 

تكون هذه  شارات  لى ،ن األسلح  العمع عتعصعدمع  لنعذاك 

هة ،سلح  متطورة تعحعد  كعل هعذا العدمعار العهعائعل بعل 

ه اك روايات تصرح ،ن سالح ،حد ،نصار القائعن ععجعل العلعه 

فععر ععه هععو كععحععريععق العع ععار ولععبععلععه  شععارة  لععى األسععلععحعع  

المتطورة لنعذاك  و،معا العروايعات العتعة تعذكعر ،ن العقعائعن 

يقوم بال يف وما يشسه بلك فعلعبعلعهعا  شعارات  لعى ،ن 

حركته حرك  ع كري  قتالي  فة ببض األوقعات ولعيع ع  

حرك  سلمي  فة كل ،وقاتها فال يراد بعال عيعف العجع عن 

الحديد  القاط  العمعبعرو  بعل هعو كع عايع  ععن معطعلعق 

 متابعة : والء الصفارال الح".                                    
 الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة



 

وافق  اللج   الو اري  للك ي   اإلسرائيلة على قط   زء معن -خا  شفق ا

عائدات الضرائب المتعبعلعقع  بعحعقعوق األسعرى العفعلع عطعيع عيعيعن  وععدم دفعبعه 

لل لط  الفل طي ي . معن ال عمعات العمعمعيعزة ألسعلعوب تعبعامعل  سعرائعيعل مع  

الفل طي يين هة ،نها ترتكب الجرائن بكل ،ببادهعا. بعبعسعارة ،خعرى  ال تعقعتعصعر 

 رائن  سرائيل بحق الفل طي يين على ،هدا   يوسياسي  توسبي  ،و التبذيب ال ياسة  بل لها ،بباد مصتلعفع   

 من ،همها االقتصاد.

ال فام اإلسرائيلة ي تصدم االقتصاد بشكل ،ساسة للض ط على الفل طي عيعيعن.  ن حصعار قعطعاع غعزة  العذ  بعد، 

ل الحصار قعطعاع  11واستمر لمدة  2332عام 
ن
عاما  هو م ال واضح على االست الل االقتصاد  لممارس  الض ط. حو

ووا ه ال اا كعارثع   ن عانعيع . العهعد  معن العحعصعار هعو الضع عط ععلعى حعمعاا والعجعهعاد ”  سجن مفتوح“ غزة  لى 

اإلسالمة فة فل طين ونزع سالحهما وللتفاوض م  الكيان الصهيونة. من ناحي  ،خعرى  فعإن  عزءا معهعمعا معن 

 االقتصاد الفل طي ة بيد  سرائيل  وقد ،صسح هذا بم اب  للي  ض ط على الدول  الفل طي ي .

على سسيل الم ال  يقوم الكيان الصهعيعونعة بعأخعذ ععائعدات الضعرائعب معن ال علع  العمع عتعوردة نعيعابع  ععن ال علعطع  

الفل طي ي . هذا وقرر الكيان الصهيونة اآلن مصادرة  زء لخر من البعائعدات ألن ال علعطع  العفعلع عطعيع عيع  دفعبع  

عائدات الضرائب لبائالت األسرى والشهداء. هذا البمل للكع عيع ع  اإلسعرائعيعلعة هعو مع عال ععلعى ال عرقع  الصعارخع  

 والتآمر ضد األسرى وعائالت الشهداء الفل طي يين.

وقال رئيم لج   شأون األسرى والمحررين الفل طي يين  ن هذه ال رق  لممتلكات ال لط  الفل طي ي  ععالمع  

على التآمر على األسرى. كما يسدو ،ن الكيان الصهيونة غاضب من مقاوم  األسرى الفل طي يين فعة ال عجعون 

اإلسرائيلي .  ن مقاوم  األسرى الفل طي يين فة ال جون اإلسرائيلي   م   برا   عرائعن هعذا الع عفعام  تعبعز   رادة 

 الفل طي يين فة موا ه  هذه الجرائن ومقاومتها.

ه اك قضي  ،خرى هة ،نه على الرغن من هذا ال هج لل فام اإلسرائيلة  وكذلك الجرائن التة ارتكس  فعة شعكعل 

صفق  القرن وخط  تطسي  البالقات ضد الفل طي يين   ال ،ن ال لط  الفل طي ي  ما  ال  تريد العتعفعاوض مع  هعذا 

الكيان. فة الوق  نف ه  يسدو ،ن تل ،بيب تحاول   سار ال لط  ععلعى بعدء معفعاوضعات معن خعالل معمعارسع  ضع عو  

اقتصادي . هذا ال لوك من قسل الكيان الصهيونة ي س  مرة ،خرى ،ن هذا الكيان ال يلتزم بالتزاماته على اإلطعالق  

 بل  نه ي تصدم االلتزامات لممارس  الض ط.

 صحيفة خراسان

  سرقة بأسلوب الصهاينة حدث اليوم:

براعم االنتظار يستعدون 

مع عوائلهم بدخول 

شهر جامدى األوىل 

لإلحتفال مبيالد السيدة 

 زينب عليها السالم

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:


