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 ِّ بَيْعَةً لَهُ ف امِّي عَْهداً وعَْقداً وَ ي َّ
َ
ِّ يَوْمِّي هَذَا وَمَا عِّْشُت مِّْن أ ِّيحَة ِّي َصب ِّدُ لَهُ ف هُم َّ ِإن ِّي ُأجَد  َلل َّ ً ي عُ ا ََاا

َ
ُُ أ ُُو

َ
ََْْا واََ أ ُُ عَ ُُو

َ
 ُنُِِّ  اََ أ
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 )على رواية(..

 بطاقة اليوم: 



 معارف مهدوية:

 

 
 

 شرح فقرة: "اللهم عرفني رسولك،..."
 

السالم عليكم أعزائنا وأهال بكم في حلقة أخ ى من هذا الب نامج نقضهي فهيهجها ق هائه  مه  

امام العص  باإللتزام بتهالوههف فهي عصه  ههيهبهتهف  موالنا الةليل الذي أم نا الدعاء أولى فق ات

 لههليههةههان ونههةهها  مههن الهه ههتههن. والهه ههقهه   الههةهه ههار  لههيههجهها هههو  ههو  
ن
ههف( هههوههبههيههتهها )عههةههل الههلههف فههً 

)اللجم ع فني ن سك، فإنك  ن لم هع فني ن سك لم أعه فهك ولهم أعه و رسهولهك،  الداعي:

اللجم ع فني رسولك فإنك  ن لم هع فني رسولك لم أع و حةتك، الهلهجهم عه فهنهي حهةهتهك، 

 فإنك  ن لم هع فني حةتك ضللت عن قيني(.

الهةهسهته هاق  مهن الهعهبهار  اذولهى فهي ههذ  اله هقه  ،  الدالالت الهعهقهائهديهة مستةعينا االفاضل، في الحلقة السابقة ع فنا بعض

فهف رسهولهف لهم 
ِّ
فف رسولف ذنف  ن لم يع 

ِّ
 في هذا اللقاء بالعبار  الوانية، وفيجا يطلب الداعي من اللف عزوًل أن يع 

ن
ب  معا

َّ
ونتد

 يع و حةتف، فةا الة اق بذلك؟

 ذن الهداعهي 
 
 الة اق )ب سولك( هنا هو النبي اذك م )صلى اللف عليف وآلف( بالخصوص، وهذا اذم  واضهٌ

ّ
بداية ينبغي أن نع و أن

 بالخصوص و يهةهانهف بهاذنهبهيهاء السهابهقهيهن 
ُ
ف
ُّ
ة خاهم اذنبياء )صلى اللف عليف وآلف(، وواًبف أن يع و من هو نبي

ّ
عهلهى   –هو من أم

هو بالنسبة لجذ  اذمة ف ع اإليةان بنبو  الخاهم )صلى اللهف عهلهيهف وآلهف(، نهةهد فهي الهقه آن  –نبينا وآلف وعليجم أفضل السالم 

 الك يم  شاراٍت كوي    لى هذ  الحقيقة العقائدية.

ة اللف الهذي  ن لهم يهعه و اإلنسهان رسهولهف لهم يهعه فهف؟ 
َّ
 هذا بالنسبة  لى الة اق ب سولك في هذ  العبار ، فةا هو الة اق بحة

 
ّ
 الهةه اق  الدعاء في اإلًابة عن السؤا  الةتقدم، نذك  مستةعينا اذفاضل، بأن

ّ
 أن

ُ
هٌ هضر  كةا ألةحنا بعصه  الهغهيهبهة، وعهلهيهف يهتههَّ

ٌّ
خاص

ف(.  كغيبة ال ةس خلف السحاب )عةل اللف فً 
ُ
ب
َّ
غي

ُ
 بالحةة هو  مام العص  الة

ة اللف؟
ّ
 آخ  هو ما معنى كونف )عليف السالم( حة

ن
 وهنا نع ض سؤاال

به   
َّ
 الحةة في عص  الغيبة هو خلي هة الهلهف الهذي بهف يهد

ّ
ن لنا أن

ِّ
  لى النصوص ال  ي ة، فنةدها هبي

ُ
للًابة عن هذا السؤا  نً  

 بهذلهك كهوهيه  مهن الهنهصهوص 
ن
هت
ر
ح
َّ
اللف عزوًل نظام الكون وشؤون العباق، الذي لهوال  لسهاخهت اذرض بهأههلهجها أي لهزالهت كهةها صه 

 ال  ي ة.

ة اللهف الهةهوًهوق فهي اذرض 
ّ
 كون مع فة رسو  اللف )صلى اللف عليف وآلف( ش ط مع فة حة

ِّ
وعلى ضوء هذ  الحقيقة نع و س 

 في كل عص  ولكن كيف؟ اإلًابة هأهيكم بعد  ليل، فتابعونا م كورين.

 

 لهحهصهو   الدعاء ال حظوا أحبائنا أن العبار  اذولى في هذ  ال ق   النورانية من
 
نت لنا أن مهعه فهة الهلهف عهزوًهل شه ط

ّ
ال  يف بي

 رسهو  
ّ
 هذ  ال ه يهيهة ههو أن

َّ
 س 

ّ
الةؤمن على مع فة رسولف اذك م )صلى اللف عليف والف(، و د ع فنا في الحلقة السابقة أن

هسهتهخهلهف شه ط مهعه فهة الهخهلهيه هة،    خهالفهة الهلهف 
ُ
 مهعه فهة الهة

ّ
اللف هو في الوا   خلي ة اللف الةطل  في أرضف، ومعلهوم أن

الةطلقة هعني هةويل اللف عزوًل لعباق  بكل أخال ف عزوًل و قار  شؤون العباق بإ نف ًل ًاللف بل  ً اء  راقهف في خلقف فهي 

 الوا  ؟

هلهة، وههذا ههو مهعهنهى الهعهصهةهة 
ُ
و ذخالق اللف و راقهف بين عباق ، فال يخ ج منجا  يهد أنهة

ِّ
 رسو  اللف هو الةع 

ّ
من هنا نعلم أن

 الةحةدية الةطلقة في عقيد  مدرسة أهل البيت )عليجم السالم(.

 رسو  اللف )صلى اللف عليف وآلف( هو حةة اللف الةطلقة على ًةي  الخل  و لى يهوم الهقهيهامهة، ولهذلهك كهان حهاللهف 
ّ
وبذلك فإن

  لى يوم القيامة.
ن
  لى يوم القيامة وح امف ح اما

ن
 حالال

ة رسو  اللف اذعظم على الناس، أي أنف العارو بالكامل بهحهال  
ّ
ةي
ُ
 حةة اللف عزوًل في عص  الغيبة  نةا يةوهِّل ح

ّ
 أن

ُ
ٌ وعليف يتهَّضر

، والةعصوم بالعصةة الةحهةهديهة الهةهطهلهقهة وبهالهكهامهل 
ن
محةد )صلى اللف عليف وآلف( وح امف، الةلتزم بذلك وبصورٍ  كاملٍة أيضا

ة اللف على خلقف في كل عص  هو خلي ة رسو  اللف بالخالفة الةطلقة وبذلك يكون أمين الهلهف فهي 
ّ
 حة

ّ
. وبعبار  أخ ى فإن

ن
أيضا

 أرضف وحةتف على عباق .

 هأكيد هذا
ُّ
 سر 

ُ
ٌ م يتهَّضر

َّ
ة الهلهف عهلهيهنها فهي ههذا  الدعاء وعلى ضوء كل ما هقد

َّ
 مع فة رسو  اللف ش ط مع فة حة

ّ
ال  يف على أن

  مام العص  هو خلي ة رسو  اللف )صلى الهلهف عهلهيهف وآلهف(، 
ّ
العص  أي ش ط مع فة  مام العص  والزمان )سالم اللف عليف(،    أن

هى بهأخهال هف وعصهةهتهف.
ّ
 من يةوهِّلف ويتحل

ن
 ع فنا هبعا

ن
تف بأخال ف وعصةتف وسي هف، فإ ا ع فنا رسو  اللف حقا

ّ
  أي الةةول لف في أم

فهف بهحهةهتهف فهي 
ِّ
مستةعينا االيائب أما في العبار  الوالوة واذخي   في هذ  ال ق   فنةد الداعي يطلب من اللف عزوًل أن يع 

 هذ  الةع فة ش ط اإلهتداء  ليف عزوًل وبغي   يضهلُّ اإلنسهان عهن الهديهن الهحه  ويهقه  فهي حهبهائهل 
ّ
 يلبف، بأن

ن
ال
ِّ
هذا العص  معل

 اذئةة الةضلهِّين.

 مهنهف )عهلهيهف السهالم(. و ن 
ر
ف  ليف ويلب الهديهن

َّ
ة اللف عليف هوً

َّ
 اإلنسان   ا ع و حة

ّ
 في  لك أيجا اإلخو  واذخوات هو أن

ُّ
والسر 

 كةا هو حا  الةؤمنين في عص  هيبة
ن
 مستورا

ن
 الةؤمن يحصهل عهلهى الهديهن  موالنا كان هائبا

ّ
ف( فإن اإلمام الةنتظ  )عةل اللف فً 

ٍ ، الهظهاهه يهة مهنهجها ههم الهةهةهتهجهدون اذههقهيهاء واله هقهجهاء الصهائهنهون 
َّ
 من  مام زمانف بصور  هي  مبهاشه ٍ  وبهوسهائهل عهد

ِّ
الح 

ذن سجم من الجوى وال وا  العارفون بقيم وأحكام مدرسة أهل البيت )عليجم السالم(، فقد أمه نها  مهام الهعهصه  

وع  ليجم في عص  هيبتف.  )أرواحنا فدا ( بالً 

و ضافة  لى  لك ثةة وسائل هي  ظاه ية يستهعهيهن بهجها  مهام الهزمهان لهجهدايهة يهالب الهجهدى الهةهحهةهدي الهنهقهي، 

 فيجديجم بجا وبأم  اللف و  نف  لى الدين الح  ولو من حيث ال ي ع ون. 

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم19الحلقة )



 وظائف األنتظار: 

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 ن هناك من أصبٌ ههةهف رةيهة اإلمهام )عهج(.. مهن 

 ا : بأن الجدو هو أن نلتقي بف؟.. فإ ا الهتهقهيهت 

باإلمام، وسلةت عليف، و بلت يهديهف ال ه يه هتهيهن، 

ثههم وقعههتههف.. فههةهها هههي الههوههةهه   الههعههةههلههيههة لههجههذا 

اللقاء؟..  ن الوهةه   الهعهةهلهيهة ههو الهحهب واإلههبهاع، 

 ال يكون  لك من قون رةيتف؟..
ر
 فلم

 

 

 

There are some people who don't think of anything except seeing the imam 

)p.b.u.h( .. who said: the aim is to meet him )p.b.u.h(?.. if you meet , greet him , kiss 

his holy hands then you say good bye .. what is the practical result of this meet-

ing?.. the practical result is loving and following him , why doesn't this happen 

without seeing him?..   

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:



أو  ت ال  ية اإلندونيسية  ياقيا هك ي يا م هبط بةةهاعهة الهقهاعهد  

 بسبب قور  في اعتداءات 
ن
 في بالي. 2002كان مالحقا

أوضهٌ الهةهتهحهد   وفقا لةا أفاقهف وكالة أهل البيت )ع( لألنباء ههه ابهنها هههه

باسم ال  ية أرهو يوونو، اليوم اذحد، أنف هم هو هيهف  و الهقه نهيهن 

 وال ار من وًف العدالة مهنهذ  75البالغ 
ن
، الهخهةهيهس فهي  11عاما

ن
عهامها

 المبونغ على ًزي   سومط  .

 لالستةواب" وأً يت عةليات ه تيش 
ن
و ا   ن الةو وو "يخض  حاليا

في منزلف، م ي ا  لى أن  و الق نين كان القائد العسك ي لهلهةهةهاعهة 

 تبف بأن هكون الخلية التي كان يدي ها  و الق نين  هد  202التك ي ية أثناء االعتداءات التي أس  ت عن 
ُ
 تيل. وي

ةت الجةوم االنتحاري ضد فندق ماريوت في ًاك ها الذي أس   عن 
ّ
 العام  12نظ

ن
 .2006 تيال

 في الح ب في أفغانستان، في صلب الةةاعة التك ي ية وحد  خهاصهة مهكهله هة 
ن
وأن أ  و الق نين الةقاهل سابقا

 ههأًهيهج الهتهوهه ات االههنهيهة والهديهنهيهة فهي سهوالويهزي وًهزر 
ن
هنظيم اعتداءات. وكانت مجةة ههذ  الهوحهد  أيضها

 .2002و 1991مولوكو، التي راح ضحيتجا آالو اذشخاص بين العامين 

وأسست مةةوعة هك ي يين  ندونيسيين من يين في ماليزيا، الةةاعة التك ي ية في ثةانينات الق ن الهةهاضهي 

 وانت  ت خاليا الةةاعة في قو  عد  في ًنوب ش ق آسيا.

 حدث اليوم: 

 عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

 عاما 99إندونيسيا: القبض على قيادي تكفيري بعد فرار دام 

 

 5عناصر قوةالشيعة التي يراد ضربها/

  علي الةؤمن

 القضية الةجدوية:
 

القضية الةجدويهة  ضهيهة نهظه يهة كهةها  هد يهتهصهور بهعهض   ليست

الةجتةين، بل هي  ضية ميدانية حاض   فهي الهوا ه  ال هيهعهي 

عية للنظهام االًهتهةهاعهي الهديهنهي  بأهلب ه اصيلف؛ فالقياق  الةً 

ال يعي، هستند في ن وئجا ووًوقها الى مبدأي نيابة اإلمام 

 
ن
 مهبهاشه ا

ن
والواليهة الهةهةهنهوحهة لهله هقهيهف، وههةها يه ههبهطهان ارههبهايها

 بالقضية الةجدوية.
 

ويتلخص اذصل الت  يعي لن وء  ياق  النظام ال يعي في عص  الغيبة، في ه ويض اإلمام الةجدي هه خهال  

هوع  هيبتف هه لل قجاء بأن ينوبوا عنف في الزعامة الدينية واالًتةاعية لهله هيهعهة، لهحهيهن عهوقههف، وههو أسهاس ًر

 عن ههذا الهتهولهي؛ 
ن
ال يعة الى ال قجاء والوالء لجم، وأن الخ وج عليجم هو خ وج على اإلمام الغائب. وفضال

فإن هكليف ال يعي خال  عص  الغيبة، هو التةجيد لعص  الظجور، عب  مختهلهف الهوسهائهل، وال سهيهةها الهتهةهجهيهد 

اإليةابي الذي هك س في ال ك  والوا   ال يعيين خال  الةائة عام اذخي  ، والهذي يهتهةهظهجه  فهي الهتهةهجهيهد 

 العلةي والوقافي والتكنولوًي والسياسي والعسك ي.
 

وبالتالي؛ فإن القضية الهةهجهدويهة ههو عهنهصه  وا هعهي فهاعهل مهن عهنهاصه   هو  الهةهذههب ال هيهعهي ونهظهامهف 

االًتةاعي الديني. ولذلك؛ ظل هذا العنص  يتع ض لحةالت كبي   من الت وية والت كيهك والهنه هي، مهن بهعهض 

، أو مهن الهةهذاههب اإلسهالمهيهة 
ن
العلةانيين ال يعة الذين ي ون فيجا  ضية هي  محسوسة وهيه  مهقهبهولهة عهقهال

 قون أخ .
ن
 اذخ ى، رهم أن القضية الةجدوية  ضية  سالمية عامة، والهخص مذهبا

 

 أن الةستجدو من وراء الت كيك بالعقيد  الةجدوية ون يجا، ليس الةانب العقدي والنظ ي، بل الةالزمات 
ّ
 ال

الوا عية للقضية الةجدوية، بوص جا عنص  قعامة أساسية للوا   ال يعي، وأن انجيارها يعني انجيار ركيز  

  ياق  النظام االًتةاعي الديني ال يعي، وهذا هو الجدو الةطلوب عند خصوم ال يعة.


