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 ،
ً
 قريبا

ً
 …"شرح فقرة: "اللهم إني أسالك بحق هذا االمام فرجا

 

بسل الله وله الحمد غياث المستغيثين وأزكى صلواته على رحنمنتنه النكنبنر  

 للاالمين محمد وآله الطاهرين.
 

 إستلهام قيل النحنيناة النكنرينمنة 
ً
السالم عليكل إخوتةا المستماين، نتابع ماا

من خالل التدبر في فقرات دعاء موالنا صاحب الزمان )عليه السالم( المةندوب 

ه سيد الشهداء )سالم الله عليه( ينوم عناشنوراء. فنبناند 
ِّ
لتالوته باد زيارة جد

تحميد الله واإلقرار بوحدانيته الكبر  والصالة على الرسول األعظل وآله المتضمةة كما ألمحةا طلب النمنزيند منن 

  مارفتهل ومودتهل عليهل السالم يقول الداعي:
ً
 قريبنا

ً
، وصبرا

ً
 قريبا

ً
)اللهل إني أسألك بحق هذا اإلمام فرجا

.)
ً
 عزيزا

ً
، ونصرا

ً
 بالتدبر في الابارة األولى، فما ماةى التوسل الى الله جميال

ً
 بحق هذا اإلمام؟ نبدأ أوال

 

هو اإلمام الحسينن )عنلنينه السنالم(  )هذا اإلمام( ال يخفى عليكل مستمايةا األفاضل أن المقصود بقول الداعي

 الذي زاره قبل أن يؤدي صالة الزيارة ثل يتوجه للدعاء.
 

ه الجنلنينل ويسنألنه بنحنق 
ّ
. أي أن يدعو الزائر رب

ً
وهذه هي من سةن زيارة أهل بيت الةبوة )عليهل السالم( عموما

 ما هو
ً
، وثانيا

ً
 الذي يدعوه به؟ حق اإلمام اإلمام الذي يزوره، فلماذا يتوسل الى الله عزوجل باإلمام أوال

 

 عنبنادي أمنرننا النلنه 
 
بالةسبة للسؤال األول، فالتوسل الى الله عزوجل بأوليائه المقربين )عليهل السالم( هو أمنر

 بمشيئته. وقد عرفةا هذا األمر من كثير من اآليات النكنرينمنة 
ً
عزوجل به ونحن نتابد لله بالامل به طاعة له وعمال

التي تأمرنا بابتغاء الوسيلة الى الله وقد هدتةا صحاح األحاديث الشريفة الى أن أسمى مصاديق الوسينلنة هنل 

 وآله الطاهرون صلوات الله عليهل أجماين.
 
 أولياء الله المقربون محمد

 

 أيها األخوة واألخوات نطيع أمر الله عزوجل بأن نسألنه قضناء حنوائنجنةنا بنحنق اإلمنام النذي ننزوره 
ً
إذن فةحن أوال

 مثلما نطياه في إقامة الصالة أو التوجه إلنينه 
ً
سواء  عرفةا الحكمة من هذا األمر الابادي أم لل، نارفها تماما

بالدعاء أو التقرب إليه بسائر الابادات سواء  عرفةا عللها أم لل ننانرفنهنا، وهنذه هني حنقنينقنة وجنوهنر النانبنادة 

التوحيدية الخالصة لله عزوجل، فإذا شرطةا طاعتةا لله عزوجل بمارفة الحكمة والفائدة من كل أمر يامنرننا بنه لنن 

تكون هذه الطاعة طاعة له جل جالله وال عبادة له عزوجل، بل ستكون عبادة لاقولةا أو لةفوسنةنا النتني اقنتنةنانت 

 بهذا األمر فأطاعته ولل تارف حكمة األمر اآلخر أو الابادة األخر  فأعرضت عةها.
 

 ال ياةي 
ً
أن ال نساى لمارفة الحكمة من النانبنادات النتني ننقنوم بنهنا، بنل  -مستماي الازيز -ولكن ما قلةا آنفا

 المقصود عدم شرط الطاعة والامل بالابادة بمارفة الحكمة، فهذا من مصاديقه الشرك.
 

 عنلنى منا 
ً
 للقيام بالابادة بالصورة الفضلى: وهذا ما يصدق أيضنا

 
 مطلوب

 
أما الساي لمارفة الحكمة فهو أمر

نحن بصدده من التوسل الى الله عزوجل بأوليائه المقربين )عليهل السالم(، فمارفة النحنكنمنة منن أمنره تنبنارك 

وتاالى لةا بأن ندعوه بهل )عليهل السالم( يايةةا على القيام بهذا األمر الابادي بصورة أفضل: فمنا النحنكنمنة 

 من هذا األمر الابادي؟
 

لال من أهل مظاهر الحكمة اإللهية من أمنره لنةنا بنأن نندعنوه بنمنحنمند وآلنه النطناهنرينن صنلنوات النلنه عنلنينهنل 

 ذاته وسيلة لزيادة محبتهل ومودتهل في النقنلنوب وتنرسنين  
ّ
أجماين، هو أن التوجه إليه عزوجل بهل هو بحد

مارفتهل في الاقول وهذه مقدمة ضرورية للتخلق بأخالقهل السامية والانمنل بنوصنايناهنل اإللنهنينة، وفني 

 ذلك أوسع أبواب التقرب الى الله عزوجل.
 

 واإلمنام النحنسنينن  )حق اإلمنام( ونصل مستمايةا األعزاء الى اإلجابة عن السؤال الثاني وهو عن ماةى
ً
عنمنومنا

 )عليه السالم( في هذا المورد، فما مغز  أن ندعو الله عزوجل بحقه )عليه السالم(؟
 

اإلجابة عن هذا السؤال نجدها في كثير من األحاديث الشريفة التي تصرح بأن الله عزوجل قد أوجب علنى ننفنسنه 

 لإلمام الحسين بأن يحيط زواره برحماته الخاصة ويستجيب دعاءهل وتوسلهل به كرامنة لنه )عنلنينه السنالم( 
ً
حقا

على ما قدمه في سبيل الله من تضحيات ال نظنينر لنهنا، وهنذا منن مصنادينق النجنزاء األوفنى والنكنرم 

 اإللهي الاميل.

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم42الحلقة )



 وظائف األنتظار: 

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

يحيي آمال األنبياء والمرسلنينن، والنذي ينحنقنق الشنرينانة، بناند  إن الذي

، هو اإلمام )عج(.. فال أمنل فني النذينن رفنانوا شنانار 
ً
أفولها ولو تطبيقا

ل؛ فإن هؤالء هل الذين ضحوا بالمثِل والنقنينل.. 
ُ
ث
ُ
الدفاع عن اإلنسان والم

وعليه، فال بد من يٍد غيبية، أال وهني النمنهندي النذي سنينةنزل منع ذلنك 

ليايد الةصاب إلى األرض بين المسلمينن  -روح الله-الةبي الصالح المسيح 

 وبين غيرهل

 

The person who will bring the prophets and messengers' hopes back to life and 

who will achieve the Islamic law after it's been absence even if he uses the enforce-

ment , is imam Al-Mahdy )p.b.u.h( .. there's no hope in those who raised slogans for 

defending the human and values ; they are who sacrificed with the values . So 

there must be an invisible hand of action , which is imam Al-Mahdy )p.b.u.h( who 

will descend with the pious Prophet Jesus – the spirit of ALLAH – to get the right 

back to the earth between Moslems and others .   

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:



 

ماحصل فی المؤتمرالصحفي الذي جمع النرئنينل النفنرنسني إينمناننوئنل  -خاص شفقةا

ماكرون بةنظنينره النمنصنري عنبندالنفنتناح السنينسني، أثنارإهنتنمنام واسنع منن قنبنل رواد 

المةصات الرقمية، حيث صرح ماكرون أن مايحصل في فرنسا، ليل خطاب كنراهنينة منن 

الحكومة الفرنسية إلى المسلمين، إنما يأتي في إطارحرية التنانبنينرالنتني تنلنتنزم بنهنا 

 فرنسا كركيزة أساسية من المجتمع الديمقراطي.

وردا على تصريحات ماكرون قال السيسي أنه من الواجب، أن التةتهك القينل الندينةنينة 

من أجل القيل اإلنسانية. وتابع السيسي قائال، مرتبة القيل الدينةنينة أعنلنى بنكنثنينرمنن 

 القيل اإلنسانية، ألن القيل اإلنسانية هي من صةع البشر.

فيما رأ  ماكرون أن قيمة اإلنسان فوق كل شئ، وأنها فلسفة التةويروهذا مايجال من حقوق اإلنسان عالمينة وهني فني 

 ميثاق األمل المتحدة. وتابع قائال، الشيء فوق اإلنسان واحترام كرامة البشر.

فأشال هذا الحوارمةصات التواصل اإلجتماعي وجاءت تالنينقنات منتنبناينةنة حنولنه، حنينث أغنلنبنهنا كناننت منةنتنقندة، فنغنرد الن ناتنب 

، أن اإلثةان يرقصان مع باضنهنمنا عنلنى أننغنام النكنذب، العنالقنة لسنينسني بنالنقنينل الندينةنينة ” یاسرالزعاترة“ والصحفی األردني 

والعالقة لماكرون بالقيل اإلنسانية، يحتاج األول الثاني للترويج له في الغرب، وهوكاره لقيمه بقدراحتياج الثنانني لنه لنلنتنروينج 

 له في اإلسالم وهو كاره لقيمه، وتستمرالرقصة المثيرة للضحك واإلشمئزاز.

أن ماحصل هو حوار نفاقي ومضلل بينن اإلثنةنينن فني بنارينل، الندينن لنإلنسنان والتنانارض بنينن ”  جمال سلطان“كما قال الكاتب 

القيل الديةية والقيل اإلنسانية، لتالو هذه على تلك إال عةد تفسيرات المتطرفين من الجنهنتنينن، وفني النمنحنصنلنة وبشنهنادة 

 الواقع، الماكرون مخلص لحماية القيل اإلنسانية والالسيسي مخلص لحماية القيل الديةية.

فرأ  الةشطاء، عةدما تتبةى الدولة هذه التابيرات المسيئة وتةشرها على واجهات بةاياتها الحكومينة وتنحنل عنلنى كنراهنينة 

اإلسالم والمسلمين وتضطهدهل في حلهل وترحالهل واعمالهل وتغلق المساجد وتغيرالقوانين لمةع حرينة النتندينن عنلنى 

المسلمين، فهذه عةصرية دولة ممةهجة يجب محاربتها. مؤكدين من خالل تغريداتهل أن كالهما ينقنول شنينئنا وينفنانل شنينئنا 

آخرمتةاقل. السيسي يتحدث عن قيل ديةية إنتهكها بتصفية ماارضيه وإنقالبه عنلنى سنلنطنة مندننينة. ومناكنرون ينتنحندث عنن 

 انسان يهيةه بصورمسيئة والياتذرعن الجرائل ضد اإلنسانية التي إرتكبها أسالفه، ويواصل دعل أشخاص يةتهكون اإلنسانية.

 حدث اليوم: 

 عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

 مغردون يشككون في مصداقية السيسي وماكرون بعد 

 حوارهما عن القیم الدينية واإلنسانية؟

 

 يمشي في أسواقهم ويطأ فرشهم"!!"
 

ولكن هةاك الكثير من األماكن التي يحضر فيها اإلمام النمنهندي، ينتنردد 

 كنمنا كنان ينحندث منع ننبني 
ً
عليها ويتةقل مةها إلى أماكن أخر ، وتماما

 بنينن النةنا  
ً
الله يوسف عليه السالم، الذي ظل لسةوات طنوينلنة حناضنرا

دون أن يتارفوا على هويته. يقول اإلمنام الصنادق عنلنينه السنالم فني 

 هذا الصدد ما يلي:

نه، 
ّ
ته ما فال بيوسف أن يكنون صناحنبنكنل النمنظنلنوم النمنجنحنود حنق

ّ
ة أن يكون الله يفال بحج

ّ
م
ُ
"فما تةكر هذه اال

نى ينأذن النلنه لنه أن 
ّ
د بيةهل ويمشي فني أسنواقنهنل وينطنأ فنرشنهنل، وال ينانرفنوننه حنت

ّ
صاحب هذا األمر يترد

ك ألنت يوسف، قال: أنا يوسف".
ّ
ى قال له إخوته : إن

ّ
فهل نفسه، كما أذن ليوسف حت

ّ
 يار

، هو "مكة" حيث موسل الحج ويقنول فني ذلنك اإلمنام الصنادق عنلنينه 
ً
غير أن المكان المؤكد فيه حضوره سةويا

ا  إمامهل فيشهدهل الموسل فيراهل وال يرونه"
ّ
 السالم: "يفقد الة

 عنن 
ً
، ال تزال أمام مريدي أنظمة وأشكال الحكل الحالي في الاالل المزيد من الفرص إلثبات عجنزهنا تنمنامنا

ً
ختاما

إدارة البشرية وقيادتها إلى بر األمان! كل ما نحتاجه اليوم القليل من الصبر اإليجابي المشنفنوع بنالنانمنل النجناد، 

 حتى يقبل عليةا المهدي عجل الله تاالى فرجه كالشهاب الثاقب، بشيء يفوق التوقاات!!.


