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 هـ  1771شوال     82االحد      47الدورة الثانية     العدد 

َل ِلَوِلي َِك الفََرجِ   اللهم َعجَّ

MUNTADIRON 

 ِّ 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

 رسالة اليوم من عبق الثقلين:

دور اإلمام  اصاامد) ليا الاال اصفا  ل صاي اصا ااا    -المحور الثانـ 

 ص شبهمت اصطمينة بمصعقل ة اصمه وية
 

صق  تعم  اإلمم  جعفر اصامد) لي لال اصف  ل صي كثلار ماا اياالام  

أ  يطرح اصشبهمت اصم ع قة بمصعقل ة اصاماها وياة ويارد يا الاهام و   

كم  ذصك باورة غلر مبمشرة،  ذ صم تكا هنمك غلبة صع الاة صاي ذصاك 

اصوقت صع   والدة اإلمم  لرواي صاال اصافا ا ل، وصاكاا اارد اصاامد) 

لي لال اصف  ل يا ام ماعامصا اة كاا مام ياثامر ماا جا صالاة ااو  اإلمام  

م يوانال، وصع   وجود ما ياطارح 
ً
اصمه   وغلب ال و   كم  ذصك سمبق

هكذا شبهمت اآل ، وصكا ي مال اص  ني ما قبا اص ال تعمصم بأ  هانامك 

اصكثلر ما اصذيا سلثلرو  اصشبهمت ن ل ة االنحراصمت اصعقمئ ية تحا ام 

م يع بار هاذا 
ً
ي لال أ  يطراهم ويعمص هم و   كم  ذصك قبا أوانال، وأيض

اصطرح هو ترسلخ يقمئ   ص قضلة اصمها وياة، صاماا ماهاماة اإلمام  

 بلم  كا مم ي ع ق بهذه اصقضلة، وال يك في بم رد اص عريف بامابهم.
 

وهنمك اصكثلر ما اصشبهمت اصا اي أرالارت باااااود اإلمام  اصاماها   

وغلب ال نف ا اهم ما روايمت اإلمم  اصامد) نففال، وصضلق مفمااة 

 اصبحث نف عرض اصق لا ومنهم:

 

 :
ا
 شبهة اصعمر اصطويا صإلمم  اصمه  أوال

هنمك ما أنكر طو  غلباة اإلمام ، صاكالاف ياماكاا صاإلنفام  أ  ياطاو  

 يمره؟
 

واص واب ي م هذه اصشبهة بأ  اصحلمة اصطوي ة صلفت مف حل ة، صا  

يوج  ممنع ما قلم  اص ال سبحمنال بم  اصعمر صوصلال اإلمم  اصغمئب ماا 

 ل1أجا تحقلق غرض ما أغراض اص شريع. ل
 

بمإلضمصة  صم أ  اصع م صي اصوقت اصحمضر ق  أربت جاوا  ذصاك  ذا مام 

وج ت أمور معلنة تحفظ المة اإلنفم ، وهنمك اصكثلر ما اصماعامارياا 

اصذيا تم ذكرهم ما قباا اصاعا يا  ماثاا اصشالاخ اصاا و) صاي كا امب 

 كمم  اص يا.
 

 وماام ذكااره أبااو يااباا  اصاا ااال لياا االااال اصفاا  ل صااي هااذا اصشااأ  هااو:

ام ماا اينابالام  ليا ام نابالانام ويا الاهام 
ً
"   صي صماب هذا ايمار سانان

اصف  ل: سنة ما نوح، وهو طو  يمره، وظهور دوص اال وبفاي يا ه 

 ل2صي ه ك أي ائال". ل
 

ا: 
ا
:ثاني

ً
 شبهة وصمة اإلمم  اصمه   بع  والدتال، أو ي   اصوالدة أصا 

هنمك ما ي يي بأ  اإلمم  اصمه   ق  ممت ارنام  غالابا اال، وماناهام 

 ما اديم بأ  اإلمم  اصعفكر  يقلم ال يوص  صال.
 

 وجواب هذه اصشبهة أ  هذا منمف ص  شريع اإلصهي، صمإلمم  اصثمني 
 

 منذ والدتال و صم آخر  ما اص ك لف، صعماو  ايدصاة 
ّ
يشر موجود واي

 ل3كوجوب اص طف اإلصهي وغلرهم. ل

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 دور اإلمام الصادق )عليه السالم( ف  ترسيخ 

 العقيدة المهدوية ووظيفة )الخطيبة( ف  ترسيخ 

  -( لخامسةالفكر العقيدي ف  المجتمع  )الحلقة ا
 

 بقلم: دينا فؤاد

 

وصق  كم  جواب اإلمم  اصامد) لي لال اصف  ل ي م هاذه اصشاباهاة 

شك صي والدتال، صمنهم 
ُ
 بقوصال صزرارة: "وهو اصمن ظر، وهو اصذ  ي

 

ما يقو : ممت أبوه ب  خ ف، ومنهم ماا ياقاو : ااماا، وماناهام 

ما يقو : وص  قبا وصمة أبلال بفنلا، وهو اصامانا اظار غالار أ  اصا اال 

يحب أ  يم حا ق وب اصشلعة صعن  ذصك يرتمب اصمبط و  يم رارة". ل

 ل4
 

وأيضم مم قمصال لي لال اصف  ل صعب  اص ال با يطم  ينا مام ساأصاال: ماا 

صمابنم؟ صكم  جوابال: "انظروا ما غالابات ياا اصانامه والدتاال صاذصاك 

صمابكم، أنال صلس منم أا  يشمر  صلال بميصامباع وياماضال باميصفاا  ال 

 ل5ممت غلظم أو ا ف أنفال". ل
 

ا: 
ا
اصشبهة تناب نحو ي ة وجاوه، ماناهام مام اصفاباب صاي غالامب ثالث

اإلمم ، ومم هو وجال اصحكمة صي غلمبال، وكلف ت حقق اصفمئ ة منال 

م؟
ً
  ذا كم  غمئب

 

 ذا دققنم صي أيمام) هاذه اصشاباهاة وايساما اة اصاماوجاهاة صالاهام 

سن   أ  اصه ف منهم نفي اصغلبة يا اإلمم  اصمه  ، وبامصا امصاي 

 نفي وجوده وقلممال، وهذا مم صرح بال اصكثلريا.
 

ص ق  كثرت ايسم ة ما قبا اصبعض بفؤاصاهام صامامذا غامب اإلمام ؟ 

ا وهاو غامئاب؟ وصامام 
ً
ومم هي اصفمئ ة ما غلب ال؟ وكلف يكو  قمئا 

 ل6ارموا ما االس فمدة ما وجوده؟ ل

 
 

 لص بحث ص ةل
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 بطاقة الدوم: امن االنزظار:

 
معنى خروج اإلمام المهدي )عج( 

 بالسيف

 

اصفاؤا  : يااقااو  بااعااض ايشااااامد بااااارو  

اإلمم  اصمه   لي ا اص ال صرجال اصشريافل 

بمصفلف، مم هو اصمراد ما اصفالاف وكالاف 

 تففرونال؟

 
اص واب ما سمماة آية اص ال اصاماعاظام اصامالار ا 

بامساماال تاعامصام    جواد اصا ابارياز   طامب راراه :

يمكا أ  يكو  اصمراد بمصفلف اصمعنم اصظامهار 

صهذه اصك مة، وتففلره بامصاقاوة وأداة اصاقا ام  

 نافافاال 
ّ
يح م   صم قرينة، و   كم  هذا صي اا 

  
ّ
 وكااو  هااذا اصاازماام   ماام  اصاا ااقاا 

ً
ماامااكااناام

اصع م اي واآلالت اصا اكاناوصاوجالاة اصاما اطاورة ال 

يااكااو  قاارياانااة ياا اام صاارف كاا اامااة اصفاالااف يااا 

م ال نع م  مام  خاروجاال، وال ظاروف 
ّ
ظمهرهم  ين

ذصااك اصاازماام ، صاا ااعااّا جااماالااع هااذه اصااوساامئااا 

اصم طورة تافانام وال ياباقام ماناهام شاي ، أو 

ت عطا يا يم هم وصاو باماشالاماة اصا اال تاعامصام 

 اصفاكالاا 
ّ
ي م نحو اإلي م  بع  ظهوره، كمم أ 

مع كونهم امدة صم تذبح  سمميلا، وكامام صاي 

انف ) اصبحر صموسم، وغلر ذصاك ماا اصاماوارد 

اص ي أظهرهم اص ال تعمصم، صان  اصا اال يا ام كاا 

 شي  ق ير.

 
األنوار المهـدويـة   

أجوبة الميرزا جواد 

الـــتـــبـــريـــزي )رحـــمـــه 

 .٩٨الله(  ص



 براعم  األنزظار.. أمانز ا:

 وظائف األنزظار:

 
 امتحان داخل امتحان!   

 
 بق م: محم  ي ي جواد تقي

 
، صهي تواجال منذ اكثر ماا أصاف يام  اما احام  

ً
انال اصواقع اصذ  تعلشال ايمة امصلم

االيمم  بمإلمم  اصثمني يشر ما خ فم  اصنبي ايكر ، ص م اصا اال يا الاال وآصاال، وهاو 

اصغمئب صي قا ال اصمعروصة صي اص مريخ، و انال اصمنقذ اصحقلقي ما كا اصمظمصم واصمفمس ، كمم يعلشاو  اما احام  االنا اظامر صاهاذا 

 اصمنقذ، وكلف ي ب أ  يكو ؟ وها هو كمم تم ي ي لنم اصكمرنم وطريقة المتنم وا م ان مم اتنم؟

 

نحا صفنم أو  ما تعرض صهذا اصنوع ما االم حم  اصمزدو  واصعفلر، صق  سبقونم ما كمنوا صي مراتب يمصلة ما اصاعا ام واصاماعارصاة 

واصوجمهة االج مميلة وا م اصاام  االخ قلاة. صاذاك "اصشا اماغامناي"، وهاو اصاعامصام اصاماعاروف صاي  مامناال، وجام  صاي اصامااامدر 

 ما االمم  اصح ة اصمن ظر، ي ا اص ال صرجال، صذا توقع أ  يكو  أا  سفرائاال، بالا  
ً
اص مريالة ا  ك بال كمنت مأل بلوت اصشلعة، وكم  قريبم

 ي م ي  أاا  ااكام   مامناال با اهاماة 
ً
ا  اصمفمجأة بمخ لمر شاص آخر جع ال ينق ب ي م يقبلال صلافر اص نلم واآلخرة، صق  ممت ما وبم

 االرت اد!

 

 
ً
 صي امصة ان ظمر صإلمم  اصح ة، ي ا اص ال صرجاال، وهاو "اصاناوبااا اي"، وهاو ايضام

ً
بلنمم كمنت رمة شاالة أخرى بمصمقمبا، وكمنت ايضم

ما ي مم  ياره ايصذاذ، وكم  اصنمه ي وقعو  ا  يكو  اصففلر اصثمصث، وصكا صم يا ) هذا اص وقع، صوقع االخ لمر يا ام اصاحافالاا 

 ص غمية امم  اصم  مع واصرأ  اصاعام ، بالا  أ  هاذا اصاعامصام 
ً
 محرجم

ً
با روح، ص م ه اصنمه وسأصوا يا اصفبب، وهو ربمم يشكا موقفم

: "هم أي م ومم اخ مروه".
ً
نبئ يا اصن مح صي االم حمنلا معم

ُ
 أجمب بمم ي

 

اقامة واصازاها ياا وافاب؟ وهاا ا  هاؤال  هام اصاواالا و  اصاذياا يافاكارو  
ُ
   ام حمنمت كهذه، ها هي ما اة بع مم  اص يا واصا 

 بمالن ظمر ويعلشو  هذه اصحمصة؟

 

ة صي اصم  مع واالمة، صم  االم احام  هاو اآلخار اامصاة يامماة، صامذا كام  االما احام  صاي يا ام 
ّ
بمم أ  ان ظمر ظهور اإلمم ، امصة يمم

اصعمصم، صمنال ربمم يكو  صي أموا  اصثر ، وصي االن مم  اصعشمئر  واصحزبي واصقومي واصمامصح اصفلمسلة وغالار ذصاك مامام ياعا از 

 صاكاا االاا امامالت 
ً
 االس ع اد دائمام

ّ
 ما كلمنال وشاال ال، وهذا يعني أ  يكو  جملع اصراد اصم  مع ي م أتم

ً
بال االنفم  ويع ه جز ا

بأ  ال ت ق   مامصحهم ومكمسبهم ويمو  اصوضع اصذ  يعلشونال ي م ان ظمرهم صاإلمام  اصامانا اظار، باا اصاعاكاس، ياكاو  اصاعا ام 

اة وياوظافاهام صاناشار اصاوياي بامصا ياا واالااكام  
ّ
واصمم  واصوجمهة االج مميلة وكا اصق رات اصم ماة صي خ مة هذه اصعقالا ة اصاحاق

 واصقلم، وتكريس اصثقمصة االس ملة ايصل ة، وصعا هذا يكو  تففلر اصح يث اصشريف: "أصضا أيمم  أم ي ان ظمر اصفر ".

 براعم 

 الفاط دة 

 يؤكاون 

 عقداتهم 

 ف  السداة 

الزهراء علدها 

 السالم ف  

ذكرى 

 اسزشهادها



 

اتهمت سيلف  جينيسيا خادمة منزل رئيس الوزراء اإلسرائيل   

 بنيامين نتنياهو  زوجة رئيس الوزراء بالتعامل المس ء
 

بحسب صحيفة "مـعـاريـف"   وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت )ع( لألنباء ـ ابنا ـ

العبرية جينيسيـا الـتـ  تـحـدثـت عـن تـجـربـتـهـا خـالل فـتـرة  18استضافت القناة 

 إقامتها ف  منزل نتنياهو.
 

وقالت جينيسيا: "لقد طلبت من  سارة أن أقوم بتقبيل قدميها. لقد شـعـر  

 بخجل شديد. لدي أطفال وأحفاد  شعر  بالخجل عندما أخبرتن  أنه ليس لدي أي خيار آخر".
 

ساعة من دون طعام وشراب. لقد عـانـيـت  18وأضافت جينيسيا "كنت أقوم بالصالة ف  الصباح  وال أعرف أبدا متى سأخرج  

 من اإلهانة وأشياء مروعة".
 

 وأتمت جينيسيا "قبل وصول   قيل ل  أال أذهب إلى للعمل هناك. لم يتم إخباري بالظروف قبل أن أبدأ".

 حاث الدوم:

 الحواة العل دة وإمام الزمان: معارف مهدوية

 

من كـلـمـا  الـفـقـيـه الـراحـل 

السيد الخميـنـ  فـ  إمـام 

 الزمان عليه السالم:

 

ــيــه 
 
أنــا ال يســعــنــ  أن أســم

؛ هو أكـبـر مـن هـالا. ال 
ا
قائدا

يســـعـــنـــ  أن أقـــول عـــنـــه: 

ـه مـا 
 
ـة األولـى؛ ألن

 
الشخصـي

نا ال نسـتـطـيـع أن 
َّ
 ثاٍن. إن

ْ
ِمن

ــنــا 
 
 عــبــارٍة  ولــكــن

و
 بــأي

ب
نــنــعــتــه

نقول: هـو الـمـهـدي الـالي 

ــه 
 
ــشــريــا . إن

ب
جــاء  بــه الــب

خــرل الــلــه تــعــالــى 
َّ
الــالي اد

ة جمعاء.
 
 للبشري

 خادمة "زوجة نتنياهو": كانت تجبرن  على تقبيل قدميها كل يوم


