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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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 شرح فقرة: "وثبتني على طاعة ولي امرك،..."
 

 بكم في لقاٍء آخر يجمعنا في الررحراا الرمرنريرر  
ً
سالم من الله عليكم أيها األحبة، أهال

 بدعاء المعرفة الذي أمرنا  أهل بيت النبو  ألدعية
ً
)عليهم السالم( وال زلنا نستنير معا

 بتالوته في عصر غيبة موالنا صاحب الزمان الحجة المهدي )أرواحنا فداه(.
)الرلرهرم ...  وقد وصلنا أيها األعزاء إلى الفقر  التالية من الدعاء حيث يرقروا الرداعري 

 أمرك الذي سترته عن خلقك فبإذنك غاا عن بريرترك، وأمررك 
ِّ
تني على طاعة ولي

ِّ
وثب

ينتظر، وأنت العالم غير معلم بالوقت الذي فيه صالح أمر وليك في اإلذن له بإظرهرار 
رر  وال تر خريرر مرا 

ا
 ترعرجريرل مرا أخ

ا
ررنري عرلرى ذلرك حرترى ال أحرب

ِّ
رب
َ
ِه وص

ِّ
أمره وكشف ِسر

لت، ...(.
ا
 عج

سة ورسوله األكرم
ا
فه ذاته المقد

ِّ
)صلرى الرلره  ت تي هذه الفقر  أعزائنا بعد مقطع يطلب فيه الداعي من الله عزوجل أن يعر

وال يزغ قرلربره برعرد أن هرداه لرمرعررفرة وال  أمرره  ميتة جاهلية عليه وآله( وحجته في هذا العصر، ثم يطلب منه أن ال يميته
ََ نعمته عليه 

ِّ
تم
ُ
عزوجل بعد رسوله وهم خلفاؤه اإلثنا عشر )صلوا  الله عليهم أجمعين(؛ ثم يطلب منه تبارك وتعالى أن ي

بعد هذه الهداية بالثبا  على دينه الحق الذي ارتضاه لعباده، وذلك ب ن يوفقه إلى العمل باألركان األربعة لذلك وهي كما 
ورد  في العبارا  السابقة التوفيق لطاعته عزوجل وتقوية المود  ألولي األمر والتطهر من العوامل التي تزيغ القلب عن 

 األمر اإللهي في غيبته )عجل الله فرجه(.
ِّ
 الثبا  على طاعة ولي

ً
 الدين الحق، وأخيرا

 الثبا  على طاعة اإلمام في عصر غيبته أصعب من الثبا  علرى طراعرتره والرترمرسرك 
ّ
وال يخفى عليكم مستمعينا األفاضل أن

 
َ
 هرذه الصرعروبرا  وتُررعريرن

َ
رى واليته في عصر ظهوره، لذلك جاء  عبارا  الفقر  المتقدمة من دعراء الرمرعررفرة ِلرترُررعراِلرع

ُ
ِبع

  المؤمن على الثبا  على طاعة إمام زمانه في غيبته وذلك بالتنبيه على أمرين أساسيين 
 الله عزوجل هو الذي ستر بقيته صاحب الزمان عن خلقه، فبإذنه جل جالله غاا عنهم. األول هو:

ّ
  أن

 لصالح عباده وتدبير شؤونهم وإيصالهم إلرى 
ُّ
ب
َ
، ال يفعل إال ما فيه حكمة بالغة تَرنص

ٌ
 رحيم

ٌ
 رؤوف

ٌ
والله تبارك وتعالى حكيم

 كمالهم المنشود فهو عزوجل الغني المطلق.
 فيه حكمة ومصالح تعود بالنفع عرلرى الرعربراد 

ّ
وهذا األمر يصدق على ستره إلمام العصر )أرواحنا فداه( عن الخلق، فال بد أن

بِ  أنفسهم؛ كتقوية إيمانهم وجعله من درجة إيمان المتقين
ْ
ي
َ
غ
ْ
 ِبال
َ
ون
ُ
ِمن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ِذين

ا
ويعملون بمقتضيا  هذا اإليمان؛ كرحرفر   ال

 بركا  وجوده )أرواحنا فداه(. ونرالحر  هرنرا أيرهرا األعرزاء اسرترخردام 
ا
صين به لكي تستمر

ِّ
وجود اإلمام من مكائد األعداء المترب

 غيبة اإلمام الحجة )عليه السالم( ال تمنرع مرن اسرترمررار انرترفرام الرخرلرق مرن 
ّ
النص الدعائي لتعبير )الستر( الذي يشير إلى أن

نتفع بالشمس إذا سترها السحاا.
ُ
 بركا  وجوده كما ي

الذي تعين معرفته المؤمن على الثبا  على طاعة ولي األمر اإللهي وحجة الله فري هرذا الرعرصرر، فرهرو  أما األمر الثاني:
)وأمرك ينتظر وأنت العالم غير معلم بالوقت الذي فيه صالح أمر وليك فري اإلذن برإظرهرار  المشار إليه في العبار  التالية 

ه(.
ِّ
 أمره وكشف ِسر

هذه العبار  تعالع حالة اإلستعجاا الغريزية عند اإلنسان النتهاء البالء وظهور المنقذ األكبر )عجل الله فرجه(، كمرا تربرعرد عرن 
 المؤمن الي س من ظهوره )عليه السالم( بسبب طوا غيبته.

 لرلرظرهرور فري كرل حريرن لركرنره 
ٌ
 الحجة المهدي )أرواحنا فداه( مستعد

ّ
وهذه المعالجة ت تي من خالا الت كيد على حقيقة أن

 الرلره 
ّ
 ألن

ً
ينتظر أمر الله عزوجل، فهو غاا بإذنه جّل جالله للحكمة اإللهية التي اقتضت غيبتره، وهرو يرظرهرر برإذن الرلره أيضرا

تبارك وتعالى هو العالم بالوقت الذي يكون في ظهوره )عليه السالم( صالح أمره، أي الوقرت الرذي ترترهرير  فريره األوضرام 
.
ً
 وجورا

ً
 بعد ما ملئت ظلما

ً
 وعدال

ً
 الالزمة لقيامه بمهمته اإلصالحية الكبرى فيمأل األرض قسطا

ِؤ األوضاِم المناسبِة، فإنه يعني إعطاء الفرصة لرألعرداء 
ُّ
 قبل تهي

ُ
ه
ا
أما أن يظهر بقية الله المهدي )أرواحنا فداه( ويكشف ِسر

لقتله )أرواحنا فداه( وتدمير أنصاره وشيعته دون أن يتحقق الوعد اإللهي بإنهاء حاكميا  الظرلرم والرجرور وبسرم حراكرمريرة 
.
ّ
 العدا اإللهي والدين الحق

 المؤمن على مرحراربرة 
َ
عين

ُ
 إدراك هاتين الحقيقتين العقائديتيِن وترسيخهما في القلب من ش نه أن ي

ّ
مستمعينا االفاضل، إن

ها الشيطان ويسعى إلدخالها إلى قلبه بسبب أصل غيبة إمام العصر )عجل الله فررجره( 
ُ
ثير
ُ
ودفع الشبها  والشكوك التي ي

وطوا هذه الغيبة، إذ أنهما تُرنيران عقل المؤمن وأفكاره وذلك بربم أصل وقروم الرغريربرة الرمرهردويرة برحركرمرة الرلره عرزوجرل 
 عليه الثبا  على طراعرة إمرام زمرانره )سرالم الرلره 

ً
 هذه الحقيقة في قلب المؤمن، أصبح يسيرا

ْ
 
ا
ورأفته بعباده. فإذا استقر
 عليه( رغم غيبته وطولها.

 عن المصداق العملي للثبا  على طاعة ولي أمر الله وبقيته عزوجل في غيبته، فما 
ٌ
ويبقى هنا أيها األعزاء سؤاٌا محوري

 هو هذا المصداق؟
 وأوامره 

ُ
 بمصاديق عد  منها  العمل بوصاياه

ً
 الثبا  على طاعة إمام الزمان في غيبته )عجل الله فرجه( يتحقق مصداقيا

ّ
إن

نِة في مصادرنا الحديثية المعتبر  وكذلك الحاا مع وصايا وأوامرر ونرواهري جرده 
ا
و
َ
د
ُ
ونواهيه الوارد  في روايا  سيرته الم

. ومرنرهرا 
ً
الرسوا األعظم وسائر أئمة عترته الطاهرين )صلوا  الله عليهم أجمعين(، أي العمل برالشرريرعرة اإللرهريرة عرمرومرا

 به من شؤونه الحياتية.
ُّ
ر
ُ
م
َ
 فيه رضا إمام زمانه )عليه السالم( فيما ي

ّ
  العمل بما أيقن المؤمن أن

مرتره فري الرعرمرل برالشرريرعرة اإللرهريرة، وكرذلرك عردم 
ِّ
ومنها عدم استعجاا الظهور وعدم السماح لطوا الغيبة بإضعاف ه

 على أهبة اإلستعرداد لرنذن اإللرهري برظرهرور مرواله وإعرالن 
ً
السماح لطوا الغيبة بإضعاف روح انتظاره للفرج، فيكون دوما

 الحركة اإلصالحية الكبرى إلقامة دولة العدا اإللهي في جميع أقطار األرض.
 لكم على طيب المتابعة لهذه الحلقة 

ً
 مجيب، وشكرا

ٌ
وفقنا الله وإياكم أحباءنا للثبا  على الدين الحق إنه سميع

صو  الجمهوريرة اإلسرالمريرة فري إيرران، دمرترم فري  طهران إذاعة من برنامع )ينابيع الرحمة( إستمعتم لها من
 رعاية الله.

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم222الحلقة )



مرن   ا لربرد يررهرري   أ ن   مررن   يررحررب   إ مررا م   ا لررز مررا ن   ال بررد   
و أ نررره   يرررو ا سررريررره   فررري   أ يرررا م   ا لرررمرررصرررا ا   بررر  مررره   و أ م   
ا أل ئرررمرررة   و أ م   ا لرررجرررمررريرررع   ا لرصرررد يرررقرررة   ا لرشرررهررريرررد     

 فرا طرمرة   ا لرز هرر ا ء   عرلريرهرا   ا لرسرال م 

 وظائف األنتظار: 

 عبق مهدوي من مناسبة اليوم: الحوزة العلمية وإمام الزمان: 

 
إن المؤمن المنتظر ال يظلم.. فالظلم يسلب التوفريرق، 

 اللره(.. إن عرنروان 
ّ
 إال
ً
)إياك وظلم من ال يجد عليك ناصرا

المظلومية من عناوين االستجابة، كما أن االضطرار من 

عناوين االستجابة.. وإذا ظلمرنرا، فرعرلريرنرا أن نربرادر فري 

 تبرئة الذمم.

 

The waiting believer doesn't tyrannize , because tyr-

anny spoils the success ( never tyrannize a person 

who doesn't have a helper except ALLAH Almighty, to have his right back from you ).. be-

ing tyrannized is a reason for accepting ALLAH Almighty his prayer , even being com-

pelled .. if we tyrannize , we have to hurry (to return the rights back to the one we tyran-

nized ) to relief the consciences .. 



 

 إحصائية يوم من العدوان السعودي األمريكي على اليمن حدث اليوم: 

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

 براعم االنتظار يجددون العزاء واللطم 

 في أيام العزاء باستشهاد الزهراء عليها السالم


