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 رسالة اليوم من عبق الثقلني:

 زمن االنتظار:مناسبات اليوم:                                                                                                               

 يوم دحو األرض.. .1

مووو ووب  وويشووب  وو يوو   .2

محمب شن أشي شك  سوةو  

 هو 01

اسووواووولووو ووويد ا  ووو وووب  .3

 إش اه م شيخم ا..

 اختيار: جاسم الخابوري )من سلطنة عمان(                                                                            
 

 مما قرأته من فوار جميل للشيخ فسين الكوران  ف  مجلة بقية الله جاء ف  أوله:
 ما تكون غائبة عن الممـارسـة الـعـمـلـيـة، 

ً
" الدعاء سالح المؤمن" كلمة شائعة، تجري على ألسنتنا بكثرة ولكن مصاديق ا غالبا

فيصبح الدعاء "سالح الضعيف". إذ أننا نأوي إلى المسجد وتخشع قلوبنا بـالـدعـاء هـذا إذا خشـعـا عـنـدمـا تضـيـا بـنـا الـدنـيـا 
، وقـد قـرن اإلعـرا  عـن   وجـلَّ

َّ
ـه عـز

َّ
وتواج نا المصاعب، بينما تجد أن المطلوب ف  أدب وفلسدة الدعاء، هو الـتـقـرب مـن الـل

ـ الدعاء باالستكبار، كما جاء ف  اآلية الكريمـة
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( ودعاء الندبة بالتحديد هو من العوامل الت  تقوي العالقة مع صافب العصر عجل له فرجه، فـنـحـن بـحـاجـة 21)غافر:  د

إلى تجديد الع د معه عجل الله فرجه كل يوم وف  المناسبات الكبرى )األعـيـاد األربـعـة(، ألن فـركـتـه عـجـل الـلـه فـرجـه هـ  
 إلـى إقـامـة 

ً
تم يد "للعولمة الحقيقية" على وجه األر ، والمرتبطة بمسيرة الخلا مـنـذ الـيـوم األول )دفـو األر (، وصـوال

الحكومة العالمية الموفدة، الت  ستكون بقيادته عجل الله فرجه من هنا يكتسب الدعاء أهميـة كـبـيـرة مـن فـيـع أنـه يـعـر  
لتاريخ البشرية وبعع األنبياء، فتى خاتم النبيين والرساالت محمد صلى الله عليه وآله، ومن ثم يشير إلى ما جرى عـلـى أهـل 
البيا علي م السالم، ليخلص إلى استصراخ اإلمام الم دي عجل الله فرجه والتدجع على غيابه، وهنا سر الـدعـاء، الـتـدـجـع ال 

 للتدجع فقط، بل الستن ا  ال مم وتصويب المسار ف  الحداظ على العالقة المحورية بصافب األمر عجل الله فرجه.

 مشاركات مهدوية:



 الحوزة العلمية وإمام الزمان: 

 دفو األر  هل يكون يوم ظ ور اإلمام صافب العصر والزمان )ع( ؟
 

وكالة أنباء شبستان : قال عضو الهيئة العلمية في معهد الدراسات المهدوية : إذا كان يوم دحو األرض هو اليوم 

الذي توسعت منه األرض من تحت الكعبة الشريفة فإن دحو األرض الواقعي والحقيقي هو ذلك اليوم الذذي تذذ ذذ 

فيه المعنويات والعدالة باإلنتشار والتوسع لتملئ البسيطة بكل زواياها وأبعادها والشك فإن ذلك سوف يتذحذقذ  

في يوم الظهور المبارك لموالنا بقيذة الذلذه األعذظذو حارواحذنذا لذمذقذدمذه الذفذداءح   وأشذار سذمذاحذة حذ ذة اإلسذ م 

والمسلمين سليميان في لقاء أجراه معه مراسل قسو المهدوية الى ان شهر ذي القعدة هو أول أشهر الذحذرم 

وهو مقدمة للد ول الى شهر ذي الح ة واضاف سماحته ان اليوم الخامس والعشرون من هذا الشهر هذو يذوم 

 عن النظريات العلميذة والذتذي 
ً
دحو األرض وهو من أهو األحداث والوقائع التي وقعت فيه ففي هذا اليوم وبعيدا

عادة ما تتغير بمرور الزمان فإن مكة المكرمة هي أول مكان ظهر علذى وجذه هذذه الذمذعذمذورة ومذن هذنذاك بذدأت 

 األرض بالتوسع والتمدد واإلنبساط  

 

سماحته ان عبارة أم القرى التي اطلقت على مدينة مكة جاءت من هذا الباب ، ففي هذا اليوم الذعذظذيذو هذنذاك أعذمذال و داب   واوضح

 اصة البد لإلنسان القيام بها منها الصيام حيث يترتب عليه أجر وثواب عظيو وكذلك فقد تو التذكيد على قراءة بعض األدعية والذزيذارات 

وواحدة من تلك األدعية هو الدعاء المتعل  بواقعة ظهور موالنا اإلمام المهدي حع ل الله تعذالذى فذرجذه الشذريذجح ويذوجذد فذي هذذا 

إشارات واضحة عن موضوع المهدوية وإنتشاره من مس د الحرام ومكة المكرمة الى العالو كله   وأكد سماحته عذلذى وجذه الشذبذه بذيذن 

يوم دحو األرض ونشر عدل اإلمام المهدي حعليه الس مح وقال : مع إن يوم دحو األرض هو اليوم الذي أ ذت األرض بالتوسع مذن تذحذت 

الكعبة الشريفة ولكن دحو األرض الحقيقي فإنه ذلك اليوم الذي تحكو المعنويذات الذعذالذو ويسذود الذعذدل واألمذن كذل ربذوعذه وهذذا ال 

 يتاتى اإل بظهور موالنا اإلمام صاحب العصر والزمان حارواحنا لمقدمه الفداءح  
 

وأضاف عضو الهيئة العلمية في معهد الدراسات المهدوية لقد كان لمكة الدور الريادي والسهذو األكذبذر فذي بذعذبذة األنذبذيذاء وإنذتذشذار 

 و ذاصذة فذي زمذان 
ً
 واسذاسذيذا

ً
 مذهذمذا

ً
 سوف يبقى وسيكون لذهذذا الذمذكذان الذمذقذدم دورا

ً
العبودية لله تبارك وتعالى وهذا الدور ايضا

 : إذا كان يوم دحو األرض هو العنذوان الذذي تذوسذعذت مذنذه الذكذرة األرضذيذة فذإن الذحذادثذة الذعذظذمذى 
ً
الظهور   وتابع سماحته حديبه قائ 

والواقعة الكبرى هو الزمان الذي تنشر منه المعنويات من هذه المدينة المذقذدسذة والذعذبذوديذة والذنذورانذيذة الذى جذمذيذع بذقذاع الذعذالذو 

ويظهر ح ة الله في ارضه وسمائه   واوضح سماحته بإن اليوم الحقيقي لدحو األرض هو الزمان الذي يذظذهذر اإلمذام الذمذهذدي حعذلذيذه 

الس مح من وراء الكعبة ويعلن عن قيامه ونهضته الميمونة واضاف : ان اإلمام حذيذنذمذا يذظذهذر مذن الذكذعذبذة الشذريذفذة ويذطذلذ  صذر ذتذه 

 في ذلك على القدرات اإللهية فإنه يذكر أنبياء الله العظام ففي رواية وردت عن الصادق عليه السذ م يذقذول فذيذهذا : 
ً
المدوية معتمدا

 ظهره الی الکعبة و يقول يا معشر الخ ئ !
ً
 و سيدنا القائو مسندا

 

  واال و من اراد ان ينظر الی  دم و شيث، فها انا ذا  دم و شيث  اال و من اراد ان ينظر الی نوح و ولده سام، فها انذا ذا نذوح و سذام  اال

من اراد ان ينظر الی ابراهيو و اسماعيل، فها انا ذا ابراهيو و اسماعيل  اال و مذن اراد ان يذنذظذر الذی عذيذسذی و شذمذعذون فذهذا انذا ذا 

 عيسی و شمعون  اال و من اراد ان ينظر الی محمد و اميرالمؤمنين، صلوات الله عليهما، فها انا ذا محمد و اميرالمؤمنين 
 

وأكد هذا المحق  والباحث في الشؤون المهدوية بإن اإلمام صاحب العصر والزمان حع ل الله تعالى فرجه الشريجح سوف يسذيذر عذلذى 

 طى ومنهج اإلنبياء حعليهو الس مح مع وجود كل الصعاب والمذحذن وقذال : ان اإلمذام حعذلذيذه السذ مح سذوف يذكذمذل الذمذشذوار الذذي 

قطعه أنبياء الله بالطبع فإن هذا ال يعني ان رسالة هؤالء كانت ناقصة وان اإلمام ومن   ل ظهوره سذوف يذكذمذلذهذا وإنذمذا الذمذقذصذود 

هو ان اإلنبياء حعليهو الس مح لو يصلوا الى األهداف التي كانوا ينشدوها والسبب في ذلك يعود الذى الذظذروف الذتذي مذروا واألجذواء 

 التي عاشوا فيها دا ل م تمعاتهو  
 

وتابع سماحة ح ة اإلس م والمسلمين سليميان حديبه بالقول : واما في  صوص ظهور موالنا الح ة بن الحسن حعلذيذه السذ مح فذهذنذا 

ي ب القول بإن جميع المشاكل والمعض ت وتلك الظروف والمعطيات التي عاشها األنبياء والذمذرسذلذيذن سذوف تذزول ولذن يذبذقذى مذنذهذا 

 شيء في زمن ظهور أ ر ح ج الله وتعيش اإلنسانية في سعادة ويعو الوئام والحياة الكريمة  
 

وقد تسذل سماحته هل يكون يوم دحو األرض هو اليوم الذي سوف يظهر موالنذا صذاحذب الذعذصذر والذزمذان حعذ ذل الذلذه تذعذالذى فذرجذهذع 

 : مع إنه ال توجد رواية صريحة وثابته وصحذيذحذة بذهذذا األمذر
ً
كذمذا هذو الذحذال فذي بذعذض الذروايذات الذواردة   الشريجح ؟ ورد على ذلك قائ 

والتي تقول بإن يوم عاشوراء أو يوم النيروز هو يوم الظهور ولكن ي ب القول بإن كل يوم من تلك األيام وحسب الكنايذات الذمذوجذودة 

 يكون هو مرحلة من مراحل الظهور  
 

وأضاف عضو الهيئة العلمية في معهد الدراسات المهدوية : فعلى سبيل المبال فإن يوم عذاشذوراء الذذي يذعذتذبذر يذوم إنذتذصذار الذحذ  

والعدل على الظلو وال ور والباطل والقيو الفاسدة فكذلك يكون يوم ظذهذور مذوالنذا الذمذهذدي الذمذوعذود حعذ ذل الذلذه تذعذالذى فذرجذه 

 ففي يوم النيروز تنصر الطبيعة فذيذحذل الذربذيذع 
ً
الشريجح فإنه يوم يتحق  الح  بكل مضامينه ومصاديقه وينتصر على الباطل كله وايضا

فتعيش األرض احلى أيامها وتلبس أجمل حليتها ونفس الحالة تتحق  في زمن الظهور فإن اإلمام القائو المنتظر حعلذيذه السذ مح يذزرع 

 األجواء ال ميلة والخ بة واآلمل على األرض بواسطة تطبيقه العدل والعدالة  
 

 : الشك فإن هذا التمبيل والوصج يمكن ان يكون كناية عن إنذه كذمذا ان 
ً
وأشار سماحته الى كناية يوم الظهور في يوم دحو األرض قائ 

الكعبة هي أول مكان ظهر على هذه المعمورة ومنها توسعت فكذلذك فذإن يذوم الذظذهذور هذو الذيذوم الذذي سذوف تذبذدأ مذنذه حذركذة 

 اإلمام صاحب العصر والزمان حعليه الس مح ليطهر األرض من كل الطغاة والظالمين والفاسدين  
 

واوضح سماحة ح ة اإلس م والمسلمين سليميان في نهاية حديبه عذن ان الذكذبذيذر مذن األحذاديذث الذواردة عذن الذمذعذصذومذيذن حعذلذيذهذو 

الس مح والروايات الواردة عنهو تتضمن إشارات وبشارات لإلنسانية عن األحداث والوقائع العظيمة التي سوف تتذحذقذ  ولذكذن اإلنسذانذيذة 

يذقذول فذيذهذا مذا  قليل ما تتعظ وتقبل ذلك واضاف : ومن تلك الروايات هي رواية واردة عن موالنا امير المؤمنين علذي حعذلذيذه السذ مح 

 أكبر العبر ، وما أقل المعتبرين



 وظائف األنتظار:

 

، فال نعيش قيادته وال ندكر  -مع األسف–نحن 
ً
 مجردا

ً
 سطحيا

ً
نعتقد بإمامنا الحجة )عج( اعتقادا

 ف  قلبه، ال يكاد ينام إن سمع بمصيبة من مصائب 
ً
ف  آالمه.. إن أفدهم إذا كان رقيقا

المسلمين؛ فكيف باإلمام )عج( وهو مجمع المصائب واآلالم ف  هذا العصر؟!.. هل فكرنا أن 

 لمن تقبل اإلمام 
ً
نتقرب إليه؟.. علينا أن نتجنب ما يؤذيه، ويؤخر ف  تعجيل فرجه.. وهنيئا

 تقربه ودعا له، أو هل ترد له دعوة؟..

We – with a regret – believe in our imam )p.b.u.h( in an abstract and shallow way . We don't live his 

guidance or think of his sorrows .. if someone is tenderhearted, he won't sleep if he heards about a 

calamity happened to the Muslims .. how is it for the imam )p.b.u.h( who gathers the calamities and 

sorrows in this age ?.. Did we think of being close to him?.. we have to avoid what hurts/annoys 

him and delays the process of his appearance .. what a pleasant for the person who the imam ac-

cepts his closeness and he prays for him , or does ALLAH Almighty refuses imam's prayer?.. 

 بطاقة اليوم:

 من 

 وحي 

 : المناسبة



 

 فالة غضب ف  العراق بعد اساءة صحيدة سعودية للسيد السيستان 
 

يسود غضب عارم ف  العراق بعد نشر صحيدة الشرق االوسط السـعـوديـة رسـمـا كـاريـكـاتـيـريـا مسـيـئـا لشـخـص 

المرجع الدين  االعلى ف  العراق آية الله السيد عل  السيستان . وقد اعربا اوسـاط سـيـاسـيـة واجـتـمـاعـيـة 

عراقية عن ادانت ا لنشر الرسم المس ء، وطالبا بموقف رسم  على اعلى المستويات لوضـع فـد لـءـسـاءات 

 السعودية للعراق ورموزه الدينية، ودعا فركة النجباء الى موقف فازم ك  ال تمر هذه االساءة بدون رد.
 

العراق المثقل باالزمات الدتنوية الت  تسعى الواليات المتحدة االميركية وفلداؤها لتأجيج ا بشتـى الـطـرق، 

ش د تدجر فالة غضب عارمة بعد است داف اعلى مرجعية دينية ف  البالد. فصحيدة الشرق االوسط السعـوديـة نشـرت رسـمـا مسـيـئـا 

لشخص اية الله السيد السيستان ، ف  تعد صارخ على الرموز الدينية ف  العراق والعالم اإلسالم . وف  اطار الرفض ل ذا التـجـاوز 

اكد رئيس كتلة ائتالف دولة القانون النيابية عدنان االسدي عبر بيان ان السيد السيستان  فدظ دماء السنة قـبـل الشـيـعـة ورفـض اي 

اعتداء يطال م خالل فترة الدتنة المذهبية ف  البالد، وطالب ف  البيان الحكومة العراقية وهيئة اإلعالم واالتصاالت ووزارة الخارجيـة 

 بأخذ دورها ومحاسبة كل من يس ء للعراق وشعبه ورموزه الدينية والسياسية.
 

النائب عن كتلة الصادقون النيابية افمد الكنان  رد هو االخر على االساءة قائال بأن هذا التطاول غير مقبول، مطالبا الحكومة بمـوقـف 

 ازاء هذه االساءة، كما شدد على ان السيد السيستان  رمز وطن  قبل ان يكون رمزا للطائدة الشيعية.
 

رئيس كتلة السند البرلمانية افمد االسدي قال من ج ته ان عقلية است داف المقدسات ماتزال الحاكـمـة عـلـى الـعـقـلـيـة السـعـوديـة، 

ودعا الدانة التجاوز السعودي على جميع المستويات. من ج ته طالب تجمع "فنانو العراق" المؤسسات الدنية والثقافية واالعالميـة 

 بالرد على الصحيدة، واعتبر ما قاما به انت اكا صريحا لقواعد الم نية والموضوعية واخالقيات االعالم وبنود مواثيقه.
 

وعـلـى مـواقـع الـتـواصــل االجـتــمـاعــ  فـقــد رفـع مـاـردون عـراقــيـون عــدة هـاشــتـاغـات بـعــنـوان "الســعـوديـة قـذارة الشــرق االوســط"، 

 و"السيستان  رمز السيادة"، و"السيستان  يشرف آل سعود".
 

وقد ارجع الماردون العراقيون م اجمة السيد السيستان  الى انه افشل مخططات الدتنة ف  البالد وات موا السعودية بان ا كانـا 

 ترعى تلك المخططات.


