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َل ِلَوِلي َِك الفََرجِ   اللهم َعجَّ

MUNTADIRON 

 ِّ بَيْعَةً لَهُ ف امِّي عَْهداً وعَْقداً وَ ي َّ
َ
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َ
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َ
ََْْا واََ أ ُُ عَ ُُو

َ
 ُنُِِّ  اََ أ

 رسالة اليوم من عبق الثقلين:

 وظيفة الخطيبة ال تنحصر في المحاضرات الدينية والثقافييية  
ّ
وإن

بييت تلييمييت ا اييتمييات االإليياييمييا ييييية وا   ييا ييييية  يي  تييقييدييي  

الم ا دات ليميميييق تيبيقيات اليميميايميق  وال ااصيد بياليمي يا يدات 

المادية فقط  فهي غير  حصورة بها  وإ ما هناك العديد  ينيهيا 

ا 
 
وبالذات تقدي  الم ا دة في ا اتمات النف ية؛ إذ إن لهيا ثرير

ا  لى  فس ا   ان وتصحيح   اره باللكت المطلوب.
 
 كبير

 

ا تحياو  اليخيطيييبية بيذ  كيت  يا فيي وةيعيهيا ليحيميايية هيذا 
 
وثيض

الممامق    اال زالاات وراء اللبهات الايي يينيمير ليهيا اليميميايميق 

دون و ي ثو إدراك  فنح   رى الكثير    ثفراده ينقادون لكت  يا 

يا  ترمه وخااة  بر وةائت الاواات االإلاميا يي  ي  غييير فير  

بأن يكون ذلك بياليميميا  اليفيقيهيي ثو اليعيقيائيد  وي يليميون ليه 

 بممرد ث ه اادر    شخصية ثو  واق شيعي.
 

وفي الحقيقة ثن هذا يحااج إلى الافاتة كبيرة    ابيت اليخيطيبياء 

بضرورة االتتع  لى كت  ا يا  تيرميه واليايحيقيييو فيييه  وإذا  يا 

تبي  بطت ه يمب ا  يت،  وهيذه   ييولييية كيبيييرة تيليقيى  يليى 

ا للمنبر    الخطباء.
 
  اتو كت    ياصدى ألن يكون  لم

 

و تمظ ثن واإلب الخطيبة تماه ذلك ثكبر؛ ألن تبقة الن اء تيحياياج 

إلى إلهد ثكبر ألن ثغلب الن ياء ال تيرا يي االةيايعيت، واليايحيقيييو 

يات  يليى األ يور اليميليقياة  يليى 
ّ
فييميا يصيت إليييهي   فيهي   ينيكيب

 اتقه  بدون ثن يمعل  أل ور دينه  الينيصيييب األوفير و ي  هينيا 

يأتي دور الخطيبة في ثن تايعيا يت بيحيذ  فيي هيكيذا ث يور  وثن 

تعالمها بالكثييير  ي  اليحيكيمية والصيبير  وإرشيادهي  إليى اليطيرييو 

الصحيح بت ثن يكون هناك ةأ، وال  لت  بت يمب  ليها اةايعيميا  

ثةلوب المذب واليايرغيييب  وتير  هيذه اليقيضياييا بصيورة  يفيصيلية 

وفي  فس الوات بأةلوب ةلس  وك ب هيذه اليني ياء وإليرهي  

 إلى الطريو ال لي  بدون ثن يكون هناك ث   زاع ثو تعصب.
 

و   الم ائت الاي يمب  لى الخطييبية بيييا يهيا ليليني ياء    يألية 

ا  ا، المهد  ) مت الله فيرإليه الليرييفه  فيهينياك اليكيثييير  ي  

الم ائت الاي  الت    الم لمي  ولك  ب بب العيز، اليكيبييير  ي  

ابت الخطباء الموالي  ألهت البيت ) ليه  ال يت،ه اليميحيافي ييي  

 يليى تيلييك اليميدرةيية اليعي ييييمية لي  ييايميكيي  ثميد  يي  اليمي ييا  

ا.
 
 بالعقيدة المهدوية لدى الليعة وثن كان  ا تر  مولها كثير

 

فقد ادر     ركز االةاخبارات كااب لأل ريكي  و يكا  براينز ايد 

 ذكر فيه 
 

)إن الليعة الزالوا يحاف ون بفا لية ومركية تقاو، المخيطيطيات 

  داءات يا م ي  ويا ثبا اليفيضيت 
ّ
الغربية دون بقية الم لمي   وثن

 العبا  اد ثلهبت اللارع المماهير  الليعي  والليعة تمثت 

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 دور اإلمام الصادق )عليه السالم( في ترسيخ 

 العقيدة المهدوية ووظيفة )الخطيبة( في ترسيخ 

  -الفكر العقيدي في المجتمع  )الحلقة الثامنة( 
 

 بقلم: دينا فؤاد

القطاع الحي والنابض في العالي  ا ةيت يي  وهي  ثتيبياع ثهيت 

البيت وثتباع ةيد اللهداء ) ليه ال ت،ه و   ر  فإ ه يقيرر ثن 

 نصر اوة الليعة يامركز في  يزاء ا  يا، اليحي ييي  واالرتيبيا  

با  ا، الح ي  وهو الذ  ييبيعيثيهي   يليى اةيايرخيا  الينيفيس 

 ه91ورفض  نطو العدوان وال ل ه. )
 

وال  ن ى ثن الطريو الذ  ةلكه ا  ا، الح ي  ) ليه ال ت،ه 

 ق  ا فيه  ي  إايتميات هيو تيرييو  يميهيد و يعيلي  فيي ذات 

الوات ليطيرييو ا  يا، اليميهيد  ) يميت اليليه فيرإليهه و  يييرتيه 

وااتمياتيه  فيييميب  يليى اليخيطيييبية ت يليييط الضيوء  يليى هيذه 

العتاة وربط كت الوإلود بال هور المهدو   وتهيئة الميوالييي  

لذلك ال هور المبارك وتعميو االتصا  واللعور بي  اليميوالييي  

 وا  ا، المنا ر؛ إذ  لى يده فرإله  وختاه .
 

وتهيئة الخطيبة للموالي  يكون    خت  مثه   لى الد ياء ليه 

بالفرج  وتم كه  باآلداب الخااة بغيباه اللريفة وإم اةهي  

ا ولكنه مي و وإلود بينينيا وهيو بيحياإلية 
 
بأن ا  ا، وإن كان غائب

إلينا لكي  د و له ال فقط بحناإلر ا وإ ما بقلوبنا  فكيف  يايعيا يت 

لو غاب  نا    هو  زيز  يلييينيا ثو ةيمي  ثال  يكيثير ليه اليد ياء  ثال 

 فاقده و فكر فيه توا  الوات  هكذا يمب ثن يكون اليحيا   يق 

ا  ا، ) ليه ال ت،ه  وذلك     عطيات اال اقاد با  ا، الحي 

والاي تمنح المذهب غناء وميوية وهي غير خافية  لى    له 

 ه02تأ ت وبصيرة. )

 

وإذا  ا فعلت الخطيبة ذلك ةاكون اد رةيخيت اليفيكير اليعيقيد  

في الممامق للعقيدة المهدوية  وتكون  كملة لرةالة ا ايت  

الاي بدثها الرةو  )الى اليليه  يليييه ووليهه و ي  بيعيده األئيمية 

األتهار ) ليه  ال ت،ه وةالكة لطيرييقيهي  اليذ  هيو تيرييو 

 الله ةبحا ه.

 للبحث الةه)
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 معنى آخر الزمان 
 بقلم الشيخ عباس الكعبي

 

 فـي نشـدة الـدنـيـان  ـيـ   ـانـ  
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ـة. ولـ ان بـعـ  الـلـه 
ّ
ـة والخـروي

ّ
 بدأت  ياة اإلنسان االجتماعية فا تاج إلى قانونن ونظام ودولةن لتـحـقـيـق السـعـادة الـدنـيـوي
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ة خـاتـم النـبـيـاء صـلـى الـلـه 
ّ
ات بـنـبـو

ّ
 النبياَء بالبغين والظلمن واالنحراف عن مسيرة الفطرةن إلى أن انته  النـبـو

ُ
 واجه البشر

ّ
ثم

 
ّ
 بـنـبـي

ً
ـلـة

ّ
ـةن ومـنـهـا مسـدلـة الـقـيـادةن مـتـمـث

ّ
ة للبشر  ـاف

ّ
ن التعاليم اإللهي

ّ
عليه وآله وسلمن فكان  رسالته الخاتمةن التي تتضم

ت مـع ذلـكن 
ّ
 مسيرة اإلنسان االنحرافية استمر

ّ
ة عليهم السالم بعده. لكن

ّ
 بدشخاص الئم

ّ
اإلسالم صلى الله عليه وآله وسلمن ثم

وال زال  إلى يومنا ه ا. وفي أ ادي  المعصومين عليهم السـالم مـجـمـوعـة مـن اإلشـارات إلـى تـرا ـم هـ ا االنـحـراف مـع آخـر 

  الزمان. فقد ورد عنه صلى الله عليه وآلـه وسـلـم:
ّ
 الـحـكـمن وآخـرهـن

ً
 نـقـضـا

ّ
لـهـن

ّ
 بـعـد عـروة... أو

ً
 عـرم اإلسـالم عـروة

ّ
"لـتـنـقـضـن

 مؤشراٍت على  لول آخر الزمان.1الصالة..."
ّ
ةن والتي تعد

ّ
 .  ما ي  ر مجموعة من نماذج انحراف البشر عن مسيرة النبياء اإلصال ي

 

ـدت اتيـات 
ّ
 مسيرة اإلصالح يجب أن تبقى متواصلة على يد القيادة الصالحة.  ـمـا أ 

ّ
ن أن

ً
 السنن اإللهية الحا مة تفيدن دائما

ّ
 إن

ّ
ثم

 وللصالحن بواسطة قائد صالح هو صا ب الـعـصـر والـزمـان عـجـت الـلـه تـعـالـى فـرجـه 
ّ

 العاقبة ستكون للتقوم وللحق
ّ
والروايات أن

 الشريف.

 

  ت إنسان ذي فطرة سـلـيـمـة تـتـوق نـفـسـه إلـى 
ّ
 جميع الديان يشير إلى مسدلة المنق  في آخر الزمانن بت إن

ّ
نا نال ظ أن

ّ
 ما أن

ـع إلـى مسـتـقـبـت مشـرق لـحـيـاة الـبـشـر.
ّ
 المهدوية فكرة مـوجـودة فـي وجـدان  ـّت إنسـان سـلـيـم الـفـطـرة يـتـطـل

ّ
ص؛ لن

ّ
 المخل

 ظهور اإلمام المهدي عجت الله تعالى فرجه الشريف من تلك السنن اإللهية الحا مة على التاريخ والمجتمع. 
ّ
 من هنان فإن

 

 عجت الله تعالى فـرجـه الشـريـف فـي آخـر الـزمـان 
ّ
ث عن اإلمام المهدي

ّ
 ال رم صلى الله عليه وآله وسلم يتحد

ّ
ولقد  ان النبي

 من  بداية البعثةن وه ا ما يشير إليه الكثير من الروايات المعروفة التي ال مجال ل  رها هنا.

 زمن االنتظار:

 معارف مهدوية

 براعم النتظار يقرأون اليوم قصة عن 

 السيد فاطمة المعصومة لمناسبة والدتها



 حدث اليوم:

 اال تالل االسرائيلي يسطو على مخطوطات 

 إسالمية نادرة ويعرضها أونالين

 

القدس المحتلة ـ إکنا: سلط  صحيفة "الخبـار" الـلـبـنـانـيـة الضـوء عـلـى 

سرقة اال تالل اإلسرائيلي لـمـخـطـوطـات و ـتـب إسـالمـيـة نـادرةن عـقـب 

مـن هـ ا اإلرث  3022إعالن "المكتبة الوطنية اإلسرائيلية" نـيـتـهـا نشـر 

 اإلسالمي عبر موقعها اإللكتروني
 

 زيران/ يونيون أن مشروعها الجديد يشتمت على "مجموعة  نوز ال تـقـدر  8وجاء في إعالن "المكتبة الوطنية اإلسرائيلية" في 

 بثمن مهمة على المستوم الدولي من جميع أنحاء العالم اإلسالمين وتعود لأللفية الماضية".
 

 من أجـت عـرضـهـا:  ـتـب قـرآنن ومـجـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن العـمـال الدبـيـة 
ً
ومن بين المواد الجديدة التي سيتم مسحها ضوئيا

 المطلية بال هبن والمقاالت الدينيةن و تابات أخرم من جميع أنحاء العالم اإلسالمي.
 

ـتـبـ  بـيـن 
ُ
وفي السياقن قال  "المكتبة" إنها تضم اتالف من المخطوطات والكتب العربية والفارسية والتر ية النادرةن التـي  

  القرنين التاسع والعشرينن زاعمة أن مصدرها مؤرخ يهودي.
 

وتقول "الخبار" إن "اإلعالن أثار غبطة الصحافة العالمية التي سارع  إلى نشر الخبر ضمن ما اعتبرته هدية من مكتبة اال تـالل 

اإلسرائيلي إلى القراء  ول العالمن من دون أن تدتي على ذ ر أ بر استالب في التاريخ لإلرث الثقافي الـفـلـسـطـيـنـي مـن  ـتـب 

 ووثائق ومقتنيات".
 

 ".1448وأضاف : "ما اعتبر هدية ليس إال مشار ة ما تم  سرقته من  اضطر الفلسطينيون إلى ترك منازلهم في نكبة سنة 
 

مة ال ي قام  بهن بدءا بكتب الـتـراث الـيـهـودين مـنـهـا  ـتـب الـتـوراة 
ّ
ونوه  إلى أن تاريخ المكتبة يظهر " جم السرقة المنظ

وأدبيات النبياء التي سرق  من الوافدين اليمنيين اليهود إلى الراضي المحتلة خـالل الربـعـيـنـيـاتن وإرث فـرانـز  ـافـكـا الـ ي 

 تر ه الكاتب التشيكي مع صديقه ما س برود قبت أن تستولي عليه المكتبة".
 

ألف  تابن منها مـا يـعـود إلـى الـكـاتـب والـمـعـلـم خـلـيـت  82وتضاف إليها سرقة  تب الفلسطينيين التي عرف منها  تى اتن 

السكا ينين والمحامي الرا ت عمر البرغوثي ال ي ا تشف   فيدته في السنوات الخيرة مئات الكتب التي سرق  من مكتبته 

التي تر ها قبيت مغادرته فلسطين خالل النكبةن باإلضافة إلى مكتبة عائلة المؤرخ والصحافي الفلسطيني الرا ت ناصر الـديـن 

 النشاشيبي في القدس وآخرين.
 

وأثير موضوع ه ه السرقة مراران من بينها ما جاء في  تاب "بطاقة ملكية: تاريخ من النهب والصوان واالستيالء في المـكـتـبـة 

ن والـ ي 3214" قد عرض  ملخصا عنه فـي آب/أغسـطـس 31الوطنية اإلسرائيلية" للبا   اإلسرائيلي غيش عمي ن و ان  "عربي

 يتتبع محطات متعددة من سرقة الكتب قام  بها المكتبة برفقة جيش اال تالل اإلسرائيلي.
 

ألـف  ـتـاب مـن بـيـوت  72ن وال ي يكشف سرقـة 3213 ما تشير "الخبار" إلى فيلم وثائقي بعنوان "سرقة الكتب الكبرم" عام 

 الفلسطينيين خالل النكبة.
 

حوا في وق  سابق أن تكون هـ ه الـمـجـمـوعـة الـجـديـدة قـد 
ّ
 من المتخصصين الفلسطينيين قد رج

ً
وبحسب "الخبار"ن فإن عددا

 . 3222سرق  من مكتبات البلدان العربيةن خصوصا مكتبة بغداد التي نهب  ثم أ رق  خالل اال تالل المريكي للعراق سنة 

 

 والمفارقة أن السرقة تم  على يد الجنود المريكيين مثلما فعت الجنود اإلسرائيليون في فلسطين المحتلة قبت عقود.
 

وتنبه "الخبار" إلى أن ه ا العرض اإللكتروني هو فرصة للبا ثين من أجت "تتبع الطريق التي قطعتها ه ه الـكـنـوز اإلسـالمـيـة 

 النادرة قبت أن تستولي عليها المكتبة اإلسرائيلية".

 

 31عربي  المصدر:


