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الكعبة المشر اة و ايا اا 

 ذكر حوادث آخر الزمان

و اة الميرلا ماحاماا باا ار  .3

 االشتياني

 رسالة 

 من 

 عبق 

 الثقلين:



 وظائف األنتظار:

 

إن مــن اومــور الــقــ  تــعــ ــ  

ـــقـــزام  ـــنـــا بـــه  عـــ    االل ـــق صـــل

بـــاودعـــيـــة الـــ ـــرويـــة  ـــدعـــا  

العهد  ودعـا  الـنـدبـة  ودعـا  

 زمن الغيبة..الخ.

The things that make our 

relation with the imam 

strong is to keep reading 

some prayers like Al-Ahad 

prayer , Al-Nudba and the 

prayer of the absence age  



 زمن الظهور

بة
َّ
 اإلمام الحجة ش س مغي

 
أن اوحاديث والروايات تـبـيـن أن 

اإلمام ال نقظـر هـو  ـالشـ ـس 

ــبــة ورا  الســحــ    ــهــ  
ر
الـ ــغــي

ترسل أشعقها  ولكن اإلنسـان ال 

يســقــأــيــه أن يــراهــا  وال يــعــر  

 ـــ  أي مـــنـــأـــ ـــة مـــن هـــ   

الســـــ ـــــا  الـــــواســـــعـــــة هـــــ  

مــودــودة   ــهــ  تــبــث الــ ــيــر 

والـبـر ــة إلـض اورن ولـكــن مــن 

 موقه مجهول.

 

وهــكــ ا الــحــال بــالــنــســبــة إلــض 

اإلمام الحجة عجل اللـه  ـردـه   

 هو مـودـود بـيـنـنـا إلـض دردـة 

أنه عندما يـظـهـر  ـلن الـجـ ـيـه 

سيشعر أنهم رأو     أمـا ـن 

م قلفة   ـ ـا أشـارت إلـض ذلـ  

اوحـــاديـــث الـــواردة  ـــ  هـــ ا 

الصــــدد  ولــــ لــــ   ــــإن عــــلــــض 

اإلنســـان الـــ ـــومـــن أن يـــكـــون 

 بـــاوحـــكـــام 
ز
ـــقـــزمـــا  ومـــل

ز
مـــودبـــا

اإلسالمية وخاصة  ـ  مـجـلـس 

الـدعـا  والــعـزا  والـعــلـم و ــ  

الب ه واوما ن الـ ـ ـدسـة  ون 

اإلمام ال نقظر عجل الله  ـردـه 

 قد يكون من بين الحاضرين.

 

ول ل   إن من أهـم مـا يشـعـر 

به اإلنسان ال ومن  ي ا يرتـبـ  

بـعـالقــقـه بــاإلمـام الــحـجـة عـجــل 

بـه وتـهـ يـبـه 
ر
الله  رده هـو تـلد

لنفـسـه  ونـه يـعـلـم أن اإلمـام 

الــ ــهــدي الــ ي هــو إمــامــه  

وشــفــيــه ذنــوبــه  وقــا ــد  إلــض 

الجنة    اآلخـرة  تـعـرن عـلـيـه 

 ــل يــوم أعــ ــال الــ ــومــنــيــن 

 مــن 
ز
   ــإذا ودــد إنســانــا

ز
دــ ــيــعــا

شــيــعــقــه يــ  ــر الــلــه تــعــالــض 

بـــاســـقـــ ـــرار  ويـــفـــعـــل الـــ ـــيـــر  

ويسعض إلـض الصـالـحـات   ـلنـه 

يسقبشر  ويغ ر  الفرح  ويدعـو 

لــه  أمــا إذا ودــد أن صــحــيــفــقــه 

 سودا   انه يحزن ويقلثر.

 

 براعم  

 اونقظار.. 

 أمانقنا:

 ه ا ندا  براعم االنقظار



 
 
 
 

 ال سل ون    بريأانيا وموادهة تعليم الجنس    ال دارس حدث اليوم:

لندن ـ إکنا: ال يختلف إثنان على وجود تحديات كبيرة تواجه األسرة المسلمة فـ  رـريـيـا ـيـاا ودـد اهادت حـيا الـتـحـديـات وا تـ ـ ـ   سـبـة 
مـ  دـبـل الـحـ ـومـة  9102خيو تها عندما تم  مراج ة وتحديث القا ون المت لـ  رـتـد يـد مـادة الـاـنـد ومـادة الـ ـ دـات فـ  عـا  

 م  س  أ رع سنوات، أي مني   ومة أظ ا  الي ل وحو ف  س  الروضة.  البرييا ية. والقا ون الاديد ي رض ت ليم حاتي  المادتي 
 

 إلـى جـنـل مـع الـبـيـ ـة الـمـحـيـيـة 
ً
 ف  رناء شخصية الي ل المستقبلية ف  الماتمع جـنـبـا

ً
 مهما

ً
وال يش ك أحد رأن الت ليم يش ل  افدا

 رالي لا م  أروي  وأفراد أسرة ممتدة وماتمع محل  ي يش فيه الي ل.
 

ويتسم موضوع ت ليم الاند ف  حيا الس  المب رة رالحساسيةا فـ ـيـف ألسـر تـنـتـمـ  لشـريـ ـة سـمـاويـة شـامـلـة وأ ـو  األ ـلـبـيـة 
ال ظمى منها  ار ة م  ري ات محافظة أن تتقبل ف رة ت ليم حيا المحتوى ألرنائها م  حيا ال مر الصغير. وكيف لها أن تـمـتـلـك أدوات 

 وأساليل تم نها م  التقليل م  الضر  الوادع دسريا على الي ل ف  ماتمع  رر  متقد  ومن تح كالماتمع البرييا  .
 

 الرد لنا م  أن  نيل  رت املنا مع حيا الموضوع م  الم يا  القا ـو ـ . والـمـ ـيـا   أ ه علينا أن   يها حنا راعتبا  ا مرري   أو   قية يال
 القا و   يسمى رـــــــ )القاعدة التح مية( أي القاعدة الت  ي رضها القا ون دون الحاجة لتبرير.

 

ألـم    ، دد أدر رال  ـل إلـمامـيـة تـد يـد حـاتـيـ  الـمـادتـيـ ، ولـ ـنـه فـ   ات الـودـ 9102فقا ون الت ليم اليي تم تحديثه وإدرا ا ف   
جـمـيـع تسـامالتـهـم  المدا س ر قد جلسة استشا ة مع األحل، رحيث تشرح لهم المد سة م  خ لها طبي ـة الـمـادة كـامـلـة وتـاـيـل عـ 

 وتيل هم على محتوى المادتي  رالت صيل الممل.
 

تحـ  ضـغـل الـ ـديـد مـ  مـمسـسـات الـمـاـتـمـع الـمـد ـ  والـحـمـ ت  9190وم  الادير راليكر أن تيبي  القا ون دد تم تأجيله حتى أرريل 
وال رائض الت  ددم  للح ومة، وم  خ   الضغل على أعضاء البرلمان رمراسلتهم ورتأثير مـ  الـ ـديـد مـ  الـنـشـيـاء الـييـ  يـقـومـون 

 رواجل توعية األحل رحقودهم، ف  حيا األمر ورخيو ة المنهاج الاديد على عقو  أرنائهم.
 

 تعليم ال واد الجنسية    ال دارس البريأانية
أن  يلع على المحتوى اليي سيقد  ف  الـمـدا سا وأن  سـا ع ءرـاًء وأمـهـات،رـالـمـيـالـبـة رـ ـقـد جـلـسـة  مرري  إ ن م  واجبنا رص تنا

االستشا ة حيا، و لق   ظرة مت حصة ومتم نة فيما سيتم تد يسه ألرنائنا. وإ ا ما وجد ا ما يـخـتـلـف مـع مـ ـتـقـد ـا  ـقـو  رـمـنـادشـة 
 ورناءة، وراستخدا  األدلة والبراحي  ال لمية الموجودة ر ثرة. جمئيات وحيثيات وجهة  ظر ا ريريقة إياارية

 

فأسلوب النقاش الهادئ والمتمن والمبن  على أسد منهايـة وحـقـائـ  عـلـمـيـة حـو مـا يـاـل إتـبـاعـه خـ   الـنـقـاش مـع الـمـد سـة، 
فالمدا س اإل اـلـيـميـة تـحـرل كـل الـحـرل عـلـى دمـج الـيـ ـل فـ  مـاـتـمـ ـه الـحـالـ ، وتـمسـد لـبـنـائـه فـردا رـريـيـا ـيـا، يـنـتـمـ  إلـى 

مسـلـمـة فـ  الـغـرب، فـهـيا مـا  وتمحله أن يصبح إ سا ا منتاا. وحيا األمر ال يتنافى أردا أويتنادض أردا مع دو  ا رص تنا أسـرة الماتمع 
حثنا عليه دينا، وحو القضية األولى ف  اإلس  . فدي  اإلس   ف  جميع م ـاحـيـمـه يـمسـد لـقـاعـدة تـررـويـة  اسـخـة وثـارـتـة مـهـمـا 
اختل   األهمان وتغيرت الظروفا أال وح  تنش ة ال رد المسلم الصالح مع   سه والمصلح لما حوله. ورت بير الحداثة الـمـ ـا ـرة يـمـ ـنـنـا 

 القو  إن اإلس   يس ى لصناعة ال رد المنتج والنافع لن سه ولم  حوله.
 

 أما النقية األخرى الت  ينبغ  علينا رص تنا مرري  أن  نتبه إليها وح  ف   اية األحمية، أن مادة التررية الانسية، والـ ـ دـات سـارـقـا،
أو مادة الاند ومادة ال  دات حاليا، دد اختلف المقصد م  تد يسها اخت فا جي يا ف  الود  الراح . فب د أن كا   تـ ـد حـيا الـمـادة 
وسيلة تثقي ية لوداية الي ل م  التحرش الانس  م  خ   شرح ر ض الم احيم ع  الثقافة الانسية وتيـو ات الـاـسـد وتـقـبـل حـيا 

 التغيرات والح اظ على النظافة الشخصية و يرحا م  ال ناوي .
 

أ بح  حيا المادة اآلن تشاع الي ل وتدف ه  حو الت  ير ف  الـاـنـد فـ  سـ  مـبـ ـرة جـدا مـ  حـيـاتـه الـ ـمـريـة. فـتـ ـريـض الـيـ ـل 
وتد يسه الم احيم الت  تحتويها المادة ف  س  مب رة جدا، مثل سِ  األ رِع السنوات، يش ل خيرا يال أن  ـنـتـبـه إلـيـه و ـ ـيـه رصـ ـتـنـا 

 مرري .
 

فحقائ  علم الن د رش ل عا  والترروي منه رش ل خال، تنص على أن ال قل ف  رداية تلقيه للم لومات ال يـتـمـ ـ  مـ  مـحـاكـمـتـهـا 
وتمييم ما حو  افع وما حو ضا  منها، أو ما حو  واب وما حو خيأ، رل يقو  دماغ الي ل راستقبـا  الـمـ ـلـومـات ويـخـم ـهـا كـمـا حـ ا 
رحيث تصبح لديه مسلماٍت سيحاكم جميع الم لومات اإلحقة راالستناد إليها. وليلك وجل التنبيه م  خيو ة مـا دـد يـتـم رـثـه فـ  حـيا 

ف  األساس، وتتنـافـى كـيلـك   الي ل  المناحج، م  م احيم جنسية وأخ دية، دد تتنافى مع   بة األحل ومع البي ة الت  ينتم  إليها
 مع الدي  اليي يمم  ره.

 

فإيصا   سائل مضادة ف  حيا الس  المب رة، دد يش ل اضيرارا لدى الي ل ف  تقبل الم احيم الت   س ى راعتبا  ا مرري ، لغـرسـهـا 
 رس الم احيم الواضحة لدى الي ل ف  حـيا الـمـوضـوع فـ  الـبـيـ  أوال دـد أن   عليها. ليلك ما نصح ره حنا ضرو ة، حو فيه وتنشأته

 يستقيها عقله الصغير م  المد سة.
 

"كل م  اع وكـلـ ـم مسـمو  عـ   عـيـتـه.." إلـى ءخـر الـحـديـث. فـمـسـمولـيـتـنـا   وحنا  ستيكر دو  الحبيل المصي ى عليه الص ة والس  
رص تنا أمهات وءراء ومرري  ف  الغررة، ح  أن  حافظ على حيا األما ة الت  حبا ا الله ت الى رها وكل نا رترريتها وتنشـ ـتـهـا الـتـنـشـ ـة 
الصحيحة والقويمة ما م ننا الله سبحا ه وت الى ليلك. ودد يتساء  الب ض كيف لنا أن  قو  رهيا الدو ، واإلجارة ت م  فـ  شـمـولـيـة 

 حيا الدي ، وأ ه دد عالج جميع مناح  الحياة عامة والخا ة منها تحديدا.
 

والشري ة اإلس مية ملي ة النصول الت  تتحدث ف  موضوع التررـيـة الـاـنـسـيـة رشـ ـل  ـحـ  والئـ ، ومـا يـحـتـاجـه األحـل حـو اإلطـ ع 
 م  أثر حيا النمل م  الت ليم. أرناءحم أ  سهم ويحموا والبحث والقراءة ف  حيا الماا ، حتى يسلحوا

 

ويال أن  نبه ف  النهاية إلى أن ح  األحل ف  عقد جلسة االستشا ة مع المد سة حو حـ  دـا ـو ـ  دـد كـ ـلـه الـقـا ـون الـبـريـيـا ـ  
، ور د حيا التا يخ ي تبر حيا الح  ال يا أو منتهيا أي ال يم   مما سته. ليلـك  ـحـث 9190لألحل، حتى رداية شهر أرريل م  ال ا  القاد  

 جميع أولياء األمو  ف  ررييا ياعلى مما سة حقهم وح  أرنائهم ف  حيا األمر الضرو ي والها .
 

 الجزيرة نت ال صدر:


