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 بطاقة اليوم: 



 معارف مهدوية:

 

 

 شرح فقرة "وهب لنا حقوقك علينا"
 

نتابع فيه استلهام قيم العبودية الحقة والحياة الكريمة من خالل التتتدبتر فت  

كنوز المعرفة اإللهية الكامنة ف  ادعية اهل البيت )عليتهتم المتالمم ومتنتهتا 

)أرواحنا فداهم بعد نص زيتارة دتده  امام العصر الدعاء الذي امرنا بتالوته موالنا

سيد الشتهتداء )عتلتيته المتالمم يتوم عتاقتوراءن وقتد ويتلتنتا الت  حتيت  يتقتول 

)اللهمن فصل عل  محمد وآل محمد وال تؤاخذنا بتمتا اختاتانتا ونمتيتنتا  الداع :

  وهتتل لتتنتتا حتتقتتوقتت  لتتديتتنتتا وأتتتم احمتتانتت  التتيتتنتتا وأستتبتتل رحتتمتتتتت  عتتلتتيتتنتتام.

ف  الحلقة المابقة كانت لنا وقفة عند الشار األول متن هتذه التفتقترةن وهتنتا 

نتوقف عند قارها الثان  وفيها نلتق  بثالث عباراتن يثار بشأن األول  ستؤال 

  هو: ما ه  حقوق الله عل  األنمان؟ وكيف يهبها له؟
 

اإلمتام زيتن  وبحثا عن اإلدابةن نردع ال  اهم نص دامع بشأن التحتقتوق وهت  رستالتة التحتقتوق التتت  امتالهتا متوالنتا

)إعتلتم ان لتلته عت ودتل  )عليه المالممن وقد داء فيها فيما يرتبط بالعبارة المتتقتدمتة قتولته )عتلتيته المتالمم: العابدين

علي  حقوقا محياة ب  ف  كل حركة تحركتها او سكنة سكنتهان او حال حللتها او من لة ن لتها او دتارحتة قتلتبتتتهتا او 

آلة تصرفت فيهان بعضها اكبر من بعضن فأكبر حقوق الله تعال  علي  ما اودل علي  لنفمه من حقه الذي هو ايتل 

  الحقوقن ...م.
 

ن  ثم قال )عليه المالمم بعد استعراض ادمال  لمائر الحقوق:
 
)فأما حق الله األكبر علي  فأن تعبده ال تشرك به قيتاتا

  فاذا فعلت ذل  بأخالص دعل ل  عل  نفمه ان يكفي  امر الدنيا واآلخرة ويحفظ ل  ما تحل منهان ...م.
 

 حقوق الله ع ودل عل  األنمان تشمل دميع قؤونه وحركاته وسكناتتهن 
ّ
من خالل التدبر ف  النص المتقدم نالحظ ان

وه  تردع ال  حق محوري هو حق العبادة بما يتضمنه من تتوحتيتد التلته عت ودتل وإتتبتاا األنمتان اوامتره ونتواهتيته 

ع ودل ف  دميع حركاته وسكناتهن وأن ال يتصرف األنمان بش ء من دوارحه ف  غير ما يرتضيه الله ع ودل ألنته هتو 

 عل  األنمانن وعل  ضوء معرفة ماهية هذه الحقوقن نتمائل ما متعتنت  ان يتاتلتل التداعت  
 
الذي انعم بها دميعا

  من الله دل دالله ان يهبه حقوقه عليه؟
 

من الواضح ان هذه الحقوق االلهية بالمعن  المتقدم ال يمكن التنازل عنها او هبتها فهو يعن  ان يتاتلتل التداعت  

 حتقتوق لتلته 
ح
حرمانه من كرامة العبودية لله وطاعته ع ودل الت  فيها سعادته ونجاته ف  الدنيا واآلخترة. اذن فتأي

  دل دالله يالل الداع  منه ان يهبها له؟
 

إن المراد هو الحقوق المترتبة لله ع ودل عل  عباده نتتتيتجتة لتعتدم ادائتهتم  ف  اإلدابة عن المؤال المتقدم نقول:

حق العبودية والااعة لله بالمعن  المتقدم. فعدم اداء األنمان ألي حتق متن التحتقتوق اآللتهتيتة بتالتمتعتنت  األول 

 اذا استتت تدم
 
 بمعاقبته عل  ذل ن فتمتثتال

ٌ
بصتره فتيتمتا ال يترضت  التلته تتبتارك  اإلنمتان يمتتبع ان يكون لله ع ودل حق

وتعال  او لم يمت دمه فيما يرضيهن فإن ذل  يعن  عدم ادائه لحق الله فيما يرتبط بتمتنتحته نتعتمتة التبتصترن وبتذلت  

 يجعل عل  نفمه لله ع ودل حق معاقبته عل  ذل .
 

وعليه يتضح ان الداع  يالل من الله ع ودل ان يهبه هذه الحقوق الناقتاتة لته متن عتدم ادائته لتحتقتوقته األيتلتيتة 

عليه. فيكون طلبه ف  الواقع طلبا للمغفرة اإللهية. اما سر است دام هذا التعبير ف  الدعاء فيمكن ان يتكتون هتو 

 تقوية روح النفرة من المعاي  والذنوب بم تلف مراتبها ف  قلل اإلنمان.
 

بفارته المليمة يمع  ألداء حقوق اآلخرين عليه ال ستيتمتا متن احمتن التيتهن فتكتيتف بتحتقتوق متبتدأ كتل  اإلنمان ألن

  احمان عليه وخالقه الله دل دالله؟
 

ه  دحود إلحمانه وانتتهتاك لتحتقتوقته  إذن فهذه العبارة تذكره بأن اي استفادة من نعم الله ع ودل فيما ال يرضيه

 دل دالله.

تبق  هنا قضية ينبغ  اإلقارة اليها فيما يرتبط بالعبتارة التمتتتقتدمتةن وهت  ان يتكتون التمتعتنت  متن التحتقتوق 

من حقوق ال ترتبط بمائر ال لقن وعل  ذل  يكون ف  هذه  اإلنمان ما بذمة -عل  نحو الت صيص  -اإللهية هو 

العبارة تذكير للداع  بأن يحرص اكثر عل  ابراء ذمته من حقوق الناس ألن الله ع ودل قد يهل حقوقه للداعت ن 

 امرها بنفمه. اإلنمان اما حقوق الناس فعليه ان يباقر

وعند هذه النقاة ننه  ايها األع اء لقاء اليوم من برنامج )ينابيع الرحمةم التذي تمتتتمتعتون لته متن 

 لكم ودمتم ف  رعاية الله. يوت الجمهورية اإلسالمية اذاعة طهران
 
 ف  ايران قكرا

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم88الحلقة )



 الحوزة العلمية وإمام الزمان: وظائف األنتظار: 

 براعم االنتظار يستذكرون اليوم جرائم هدم بيوت الله، ومقبرة قبور اآلل األطهار في البقيع

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:



 

اقتحمت قوات األمن المعودية من ل عالم الدين البارز "الميد هاقم الشت تص" فت   -وكالة الحوزة 

األحماءن واعتقلته من دون أي مبرر أو مموغ قانون  أو حت  مذكرة اعتتتقتالن فت  ختاتوة تتعتكت  

 انتهاكات الحكومة المعودية ضد علماء وأبناء القايف واألحماء.

كشف نشااء محليون وحقوقيونن عتن طتريتقتة اعتتتقتال المتيتد الشت تص التذي  -وكالة أنباء الحوزة 

اعتقلته المباح  العامة بقوة المالح ومن دون أي مذكرة اعتقال أو سابتق إنتذار او استتتدعتاء ولتم 

تعلم أسباب ذل نكما درى نقله إل  دهة متجتهتولتة متن قتبتل عتنتايتر التمتبتاحت . وفت  التتتفتايتيتلن 

ن تاويق الح  الذي يقان فيته ستمتاحتة المتيتد ۰۲۰۲ديممبر ۷تعمدت الفرق العمكرية يوم األحد 

الش ص وفرضت حالة حصارا عمكريا هناك وأغلقت دميع مداخل وم ارج الح ن قبل أن تقتحم متنت ل 

سماحته وتعتمد أسلوبها الهمج  ف  انتهاك الحرمات وترويع المواطنتيتنن ويتلتت دتوا متن التذعتر غتيتر متبترر األستبتابن واعتتتقتلتت 

 سماحته.

يأت  اعتقال الفقيه الميد هاقم الش صن استكماال للمشاهد االعتقاالت الت  بدأتها الملاات المعودية ممتهدفة ردتال وعتلتمتاء 

الدينن إذ اعتقلت خالل الشهر المنصرم سماحة "الميد خضر العتوامت " وستمتاحتة "الشتيتا عتبتاس المتعتيتد" فت  التحتادي عشتر متن 

 نوفمبر الحال  عبر عملية اقتحام مروعة انتهكت كل حدود الشرا والقوانين المحلية والدينية واألخالقية.

مهو ممثل قائد الثورة اإلسالمية اإليرانية ف  مناقة ال ليج الفارس ن انتهكت عتنتايتر التمتبتاحت  ۷۵۹۷الفقيه الميد هاقم الش ص )

العامة والشرطة حرمة من له الكائن ف  األحماءن وعاثت فيه خرابا وتكميران فيما رسمت مشهدا ترويعيا ف  نتفتوس التعتائتلتة التتت  

 قاهدت طريقة اعتقال الميد تحت تهديد المالح.

االعتقاالت المت ايدة ف  هذه اآلونة تحمل ف  طياتها الت وف الملاوي من استمرار نهج العابد الدين  الشيا الشتهتيتد نتمتر بتاقتر 

ن وتعمد الملاات إل  تكميم األفواه واعتقال ردال الدين خوفتا متن دورهتم ۰۲۷۲النمر الذي اغتالته يد اإلدرام ف  الثان  من يناير 

 التوعوي ضد الظلم والاغيانن خاية وأن للميد الش ص سيرة مرموقة ومواقف واضحة مما يمارس ضد المناقة من انتهاكات.

 حدث اليوم:

 عبق مهدوي من مناسبة اليوم:

 السلطات السعودية تعتقل السيد 'هاشم الشخص' بعد اقتحام منزله

 

 سؤال وجواب مركز األبحاث العقائدية

 هل أن اإلمام )عجل الله فردهم يهدم المآذن ويعيد بناء الممجدين ؟السؤال: 

 
ّ
 المآذن ف  الممادد بدعة و أن

ّ
م عن أن

ّ
المالم عليكم ما مدى يحة الروايات الت  تتكل

ه سيتعتيتد التمتمتجتد 
ّ
ل الله فرده الشريف سيهدمها عند ظهوره, و أن

ّ
االمام المهدي عج

 النبوي كما كان ف  زمن النب  و يعيد ترتيل آيات القرآن و إضافة أسماء عليه ؟

 الجواب:

ب صوص الفقرة األول  ف  المؤال لم نعثر عل  رواية تعتبر المآذن بدعة, وإنمتا التمتودتود روايتة تتقتول أن اإلمتام أمتيتر 

 عل  منارة طويلة فأمر بهدمها ونه  عن رفعها إال عل  ساح الممجد )من ال يتحتضتره 
ّ
المؤمنين عل  )عليه المالمم مر

م, رواها الشيا الصدوق بشكل مرسل ورواها الشيا الاوس  بمند ضعيف ف  التهذيل )التهتذيتل  699ح 932ص 1الفقيه ج

باب كراهة طول المنارة واستحباب كونها متع ستاتح التمتمتجتدم. ولتعتل اإلمتام  505ص 3وكذل  وسائل الشيعة ج 957ص 3ج

عليه المالم أمر بهدمها لكونها عالية ومشرفة عل  البيوت, واستفاد الفقهاء الحكم بكراهة بناء المتنتارة التعتالتيتة, فتقتد 

ِقل عن العالمة المجلم  الثان  أنه قال: المشهور بين األيحاب كراهة تاويل المنارات أزيد من ساح المتمتجتد )حتكتومتة 
ُ
ن

 عن بحار األنوار ج 123اإلمام المهدي )عليه المالمم للشيا نجم الدين الابم  ص
 
 أن المتجتلتمت  األول  367ص 80نقال

ّ
م, إال

 .م.102ص 9فهم حرمة بناء المغارات العالية ألنها مشرفة عل  بيوت المملمين. )المصدر نفمه عن روضة الواعظين ج

 أما بالنمبة للمؤال عن أن اإلمام )عجل الله فردهم هل يهدمها عند ظهوره .

مم للشيا الاوس  تقول : أن اإلمام )علتيته المتالمم يتهتدم التمتنتارة 193أنه تودد رواية ف  كتاب الغيبة )الغيبة / فجوابنا: 

والمقايير )المقايير ه  المحاريل الداخلة أحدثها الجبارون يتدختلتونتهتا وقتت الصتالة ويتحتتتجتبتون بتهتا عتن التنتاس. )رادتع 

م, الت  ف  الممادد, إال أنها ضعيفة المند ويمكن أن يكون فعله )عليه المالمم كفعل دده أمير 961ص 6الحدائق الناضرة ج

المؤمنين)عليه المالمم بالهدم ألنها تشرف عل  بيوت المملمين. وأما ان اإلمام )عليه المالمم يتعتيتد التمتمتجتد التنتبتوي 

كما كان, فقد داء ذل  ف  رواية ضعيفة عن أب  عبد الله )عليه المالمم قال: ))القائم يهدم الممتجتد التحترام حتتت  يترده 

إل  أساسه,وممجد الرسول )يل  الله عليه وآلهم إل  أساسه, ويرد البيت إل  موضعه وأقامه عل  أساسه وقاع أيدي 

م. أما التفتقترة األختيترة متن المتؤال عتن أن اإلمتام 229ح 269بن  قيبة المراق وعلقها عل  الكعبةمم )الغيبة للاوس  ص

والتروايتة مترستلتة عتن دتابترم. تتذكتر أن اإلمتام  382ص 9يعيد ترتيل آيات القرآن ويضيف أسماء عليه, فتودد رواية )االرقاد ج

 )عليه المالمم يعلم الناس القرآن عل  ما أن ل الله ع  ودل وه  ال تصرح بتغيير الترتيل وال بإضافة ق ء إل  القرآن. 


