
متهيدنا

م���ن األمور البديهية التي يحكم بها العقل وعلى نحو االس���تقالل أن الجاهل بأي علم 
يرجع فيه إلى العالم والمختص به، إذ الجهل عبارة عن اختفاء  الواقع والحقيقة , والعلم عبارة 

رواي����ات المهديQ متوات����رة إال اننا هنا نريد ان نبذل 
محاولة جديدة الثبات قضية المهديQ ومن طريق آخر. 

إن من يراجع  كتب الحديث والرواية لدى مختلف الطوائف اإلسالمية 
يخرج بحقيقة ال تقبل الشك، وهي: أن األحاديث الدالة على خروج اإلمام 
المهدي من آل محمدK في آخر الزمان، ليمأل األرض قس����طاً وعداًل، 

بعدما ملئت ظلماً وجورًا، كثيرة جدًا، تفوق حد الحصر..
ويكفي أن نذكر: أن البعض )وهو الس����يد الصدر في كتابه: المهدي( 
ق����د أحص����ى أربع مئ����ة حدي����ث وردت عن النب����يN من طرق أهل الس����نة 

فقط..
ب����ل لقد أحص����ى منتخب األث����ر أكثر م����ن )6350( حديث����اً من طرق 
الشيعة وغيرهم تدل على ذلك أيضاً.. وقد رواها العشرات من الصحابة، 
والتابعي����ن وغيرهم، ممن اختلفت أعماره����م، وثقافاتهم، واتجاهاتهم 
السياسية، والمذهبية، وغير ذلك.. األمر.. الذي ال يمكن معه اجتماعهم 
واتفاقه����م عل����ى افتع����ال أم����ر كه����ذا.. وال س����يما إذا كان ه����ذا األمر يضر 

بالمصالح السياسية والمذهبية للكثيرين منهم..
وعلى كل حال.. فإن كثيراً من األحاديث الواردة في هذا الموضوع لها 
س����ند صحيح أو حس����ن لدى جميع الفرق والمذاهب.. ومهما أمكن النقاش 
في أس����انيد كثير منها، فإنه يبقى الكثير الطيب، الذي ال مجال للنقاش 

فيه..

ول����و تجاوزنا ذلك.. 
ف����إن ه����ذا الع����دد الهائل 

من األحادي����ث ليس فقط يعتبر تواتراً مفيداً للقط����ع، وإنما هو تواترات، 
تجمعت وتراكمت،  حتى ال تبقي عذراً لمعتذر، وال حيلة لمتطّلب حيلة..

وق����د ذك����ر ابن خل����دون ثماني����ة وثالثي����ن حديث����اً عن ع����دد كبير من 
الصحابة، وحاول المناقشة في أسانيدها..

وقد فاته أن هذه المناقش����ات ال تضر ما دام هذا العدد الذي ذكره، 
هو نفسه يفوق حدّ التواتر. فضاًل عما ذكره غيره. 

وإن الرواي����ات وإن كان فيه����ا الكفاي����ة، ب����ل وفوق الكفاي����ة لمن ألقى 
الس����مع وهو ش����هيد، إال أننا نريد هنا أن نبذل محاولة جديدة إلثبات هذه 

القضية من طريق آخر..
فنقول:إن من يالحظ التاريخ اإلسالمي يجد: أن هذه القضية لم تزل 
مسّلمة بين المسلمين، من عصر الصحابة والتابعين، والذين من بعدهم 
عبر العصور، و كان الكثيرون يدّعون، أو تدّعى لهم المهدية فتتلقى األمة 
ه����ذه الدعوات بالقب����ول، وإذا ما نازع منازع، فإنما ينازع في انطباق 

المهديQ الموعود على هذا أو ذاك، ال في أصل المهدية..
ولعل أول من حاول التش����كيك بأخبار المهدي - فيما أعلم - هو ابن  
خلدون، المتوفى س����نة 808ه�����. وتبعه على ذلك بعض من راق له ش����ذوذ 
كه����ذا، من أمثال أحمد أمين المصري، وس����عد محمد حس����ن؛ بتش����جيع 

من علم����اء االستش����راق الحاقدين 
عل����ى اإلس����الم، والطامعي����ن ف����ي 

المسلمين..
نعم.. ربما ينقل عن بعض فرق 
الخ����وارج، وبعض ف����رق الزيدية: 

أنهم ال يعتقدون بالمهدية..
ولكنه نقل ال يعتمد على أساس، 

وال عل���ى ركن وثي���ق, ألن الظاهر 
أنه���م ق���د اس���تفادوا ذلك من 

بهذا األمر  التصريح  عدم 
من قب���ل تلك الفرق، 

ال م���ن التصري���ح 
بعدمه وإنكاره 

رأساً.. 

قال تعالى: ))وَنُِريدُ َأن نَّمُنَّ عََلى الَّذِينَ 
اسْ����تُضْعُِفوا  فِ����ي األأَْرِْض وَنَجْعَلَهُ����مْ أَئِمَّ����ًة 

وَنَجْعَلَهُمُ اْلوَاِرثِينَ((
تؤك����د اآلي����ة الكريم����ة ان اس����تخالف 
المس����تضعفين قد جرى به قل����م القضاء, 
فأصبح من الميعاد واهلل ال يخلف الميعاد.

ف����ي هذه األي����ام وفي ليل����ة النصف من 
شعبان ولد من به وعلى يديه يجري تحقيق 

وعد االستخالف.
 _ ول����د المه����ديQ ف����ي ليل����ة ضاهت 
ليل����ة القدر في االثر, فبها تقس����م االرزاق 
وتغفر الذنوب وتكتب اآلجال. فالبد لنا من 
أن نعط����ي لهذه الليلة اس����تحقاقها لنحظى 
بفضيلتها ونكون مح����اًل الثرها وليس ذلك 
إال بإقام����ة س����نّة االحياء الت����ي دأب عليها 
المؤمن����ون وح����ث عليه����ا الش����رع المقدس 

وجعلها من شعائر اهلل التي تقوي القلوب.
 _ ولكي نجس����د حال����ة االحياء البد ان 
نتأم����ل فيما ينبغي علينا فعله على مس����توى 
االعتق����اد والعم����ل, فينبغ����ي للمنتظري����ن 
أن تك����ون عقيدته����م ف����ي اإلم����امQ نابعًة 
مم����ا ق����رره أهل البي����تK وبينت����ه كلمات 
العلماء,حت����ى تك����ون هذه العقي����دة الدرع 
الواق����ي والحص����ن الحصي����ن م����ن الوق����وع 
ف����ي الش����بهات واالنج����راف م����ع التي����ارات 

المنحرفة.
-وعلى مس����توى العمل ينبغي للمنتظر 
أن يمتثل أوامر الش����رع المقدس, ويتحلى 
 Kبفضائله, ويتخذ من اقوال أهل البيت
وافعال العلماء ناموس����اً يسير عليه, ليأمن 
ب����ه م����ن مكائد الش����يطان وه����وى النفس, 
فيصب����ح المصداق االب����رز لمحيي أمر أهل 
البي����تK, فيتصف بس����يماء الصالحين 
م����ن  ويك����ون  المتعبدي����ن  عب����ادة  وأفض����ل 
المخلصين وب����ه يفرج عن المؤمنين, تلك 
هي صفة المنتظرين كما جاءت على لسان 

.Kأهل البيت
-فإحياء ليلة النصف من شعبان إحياٌء 
للعقيدة الحقة والفكرة الناصعة والس����لوك 

السوي والخلق الرفيع.
-إحياء ليلة النصف من ش����عبان إحياء 
ألم����ر اهلل وس����عيٌ ف����ي تحقي����ق وع����د اهلل 
وانتصار للمظلومين واستش����راف ألنشودة 

المؤمنين.
م����ن ش����عبان  النص����ف  ليل����ة  -إحي����اء 
يتجس����د في متابعة أمر اإلمامQ بالركون 
إلى العلماء العظام والتمسك بهم, واألخذ 

عنهم, والدعاء لهم.
-فاإلحياء بكلمة جامعة إحياء الدين, 
إحي����اء الس����عادة, إحي����اء المحب����ة, ونبذ 

الشرك والشقاوة والبغضاء.
  - والب����د أن نستش����عر وعل����ى ال����دوام 

.Qوجود اإلمام
رئيس التحرير

يمثل الخامس عش���ر من شعبان يوم الوالدة 
الس���عيدة لقطب دائرة اإلمكان وآخ���ر خلفاء اهلل, 

 .Qحضرة بقية اهلل األعظم اإلمام الحجة بن الحسن
وعندم���ا ول���د اإلم���ام الحجة بن الحس���نQ طفق 
س���اجدا هلل تعال���ى, وهو يق���ول: ))اش���هد ان ال اله اال 
اهلل وان محم���دا رس���ول اهلل وان أب���ي أمي���ر المؤمنين 
 Kولي اهلل, ثم راح يعدد أس���ماء األئمة المعصومين
واحدا واحدا, فلما بلغ اس���مه ه���وQ.. هناك دعا ربه 

تعالى لتعجيل فرجه الشريف((. 
 Qان اإلمام العطوف الرؤوف, الحجة بن الحسن
هو الوجود المقدس الذي  س���يمأل اهلل تعالى به األرض 
قس���طا وعدال بعدم���ا ملئت ظلم���ا وجورا, فيما تتس���ع 
دائ���رة يمنه وكرمه وفضله لتش���مل كل االرزاق والهبات 

التي يفيضها المولى الحق لعباده. 
يق���ول اإلمام موس���ى بن جعفر الكاظ���مQ واصفا 
الفترة المريرة الحرجة التي يعيشها الشيعة ابان غيبته 
الشريفة: ))يغيب عن ابصار الناس شخصه, وال يغيب 

عن قلوب المؤمنين ذكره((. 
س���وف يكون عصر ظه���ور اإلم���امQ الحاني على 
ش���يعته وعلى االنس���انية جمع���اء, عصرا حالم���ا تتفيؤ 
ظالله الهدوء والس���كينة واالمن والرف���اه والطمأنينة, 
فيما س���يحكم االرض ويهيمن عل���ى مقاليدها المذهب 

الحق الذي يريده اهلل تعالى ويرتضيه. 
ان على اإلنس���انية جمعاء ان تدعو خاضعة خاشعة 

لظهور 
اإلم���امQ, س���يما نحن الش���يعة الذين 
نعي���ش ونؤمن بتفاصي���ل غيبته وظهوره 

بش���كل أوسع واش���مل من باقي المذاهب 
اإلنسانية والدينية المتعددة.

الش���يعة  نح���ن  علين���ا  ف���ان  ول���ذا 
مس���ؤولية مضاعفة تتمث���ل بلزوم 

الصالح���ة  باالعم���ال  اإلتي���ان 
الحس���نة؛ ألن االعمال تعرض 
بش���كل مفص���ل ودوري علي���ه

الصال���ح  العم���ل  Qفيس���رّه 
الجميل, ويسوؤه العمل الطالح القبيح؛ 

م���ا يلزمن���ا باقتف���اء االعم���ال الصالح���ة وترك 
االعم���ال الطالح���ة وتجنبها لكي ال تح���زن اإلمام

Q وال تك���در علي���ه صفو عيش���ه, كما وال ب���د ان نغتنم 
قراءة االدعية والزيارات ذات المداليل العالية والقيمة 

المعنوية النفيسة كزيارة آل ياسين ودعاء العهد. 
يروى ان اإلمام الحس���ن العسكريQ يخاطب ابنه 
الحجة بن الحسنQ قائال: ))واعلم ان قلوب اأهل الطاعة 

والإخال�ص تنزع اإليك كما تنزع الطير اإلى اأوكارها((. 

إل����ى كرب����الء... إلى بلد اإلم����ام الحس����ينQ... بلد 
البطولة والشهادة، إلى موطئ األنبياء... وموئل الكرامة 
والف����داء، ورم����ز انتص����ار الدم عل����ى الس����يف... يتوافد 
الزائرون وقد ج����اؤوا من كل حدب وصوب،فهم فيها ما 

بين ذاكر يدعو... ومصل يبكي على ما حل بواديها...
إنه النصف من ش����عبان ذك����رى والدة اإلمام الحجة 
صاحب الزم����انQ، الزيارة الس����نوية لمرقد جده أبي 
عبد اهلل الحسينQ... حيث قدمت الجموع الغفيرة من 

المسلمين... إنها الزيارة المليونية.
بع����د أداء هذه الزي����ارة المباركة تتج����ه جموع كبيرة 

 _Qومم����ن تش����رفوا بزيارة أب����ي األحرار_
قاصدة ضفتي نهر صغير يقع عند المدخل 

الش����مالي له����ذه الحاضرة المقدس����ة، 
مضيئ����ة...  الش����موع  يحمل����ون  وه����م 

ونس����اًء،  زرافات ووحدانا رجاالً 
ش����يوخاً وأطف����ااًل، مرددي����ن 

ال����والء  وأهازي����ج  هتاف����ات 
والفرج، يخترقون ش����وارع 

المدين����ة قب����ل اأن يجتمعوا 
 Qعند مق��ام الإمام المهدي

هناك عند النهر... لير�ش��لوا ال�شموع 
في مجراه الذي يح��اذي المقام المقد�ص 

بعد تثبيتها على قطع من خش����ب ضماناً لطفوها 
واس����تمرار ضوئها في تقليد مت����وارث جميل... 
وقد ارتس����مت عل����ى الوجوه عالمات المس����رة 
واالبته����اج... فيما يبدو النه����ر الصغير وكأنه 
ي����زدان بحلل م����ن األن����وار التي ت����دوم حتى 
الصباح بمنظر رائع تتألأل فيه أنوار الشموع 

وكأنها تتأرجح بين أمواج النهر. 

مثل����ث برمودا منطق����ة جغرافية على 
ش����كل مثل����ث متس����اوي االض����الع )نح����و 
1500 كيل����و مترا ل����كل ضلع(  ومس����احته 
حوال����ي )101( ملي����ون كيلومت����را مربعا, 
يقع ف����ي المحيط االطلس����ي بي����ن برمودا 
وبورتوريكو, وف����وت لودرديل )فلوريدا(, 
المحي����ط  ف����ي  االعم����ق  النقط����ة  وه����ي 

االطلسي. 

وقد اشتهرت هذه المنطقة بسبب ما 
نشره الكتاب في منتصف القرن العشرين 
م����ن مق����االت ع����ن مخاط����ر مزعومة في 
المنطقة. على الرغم من ان االحصاءات 
ال تش����ير ال����ى ان ح����االت اختفاء للس����فن 
والطائرات في ه����ذا المثلث هي اكثر من 

المناطق االخرى. 
اصطالح-مثل����ث  اس����تعمل  وق����د 

كتبه����ا  مقال����ة  ف����ي  م����رة  برم����ودا-الول 
)فينست غاديز( لمجلة المركب التجاري 
Argosy Magazine  ف����ي ع����ام 
1964, وادع����ى غاديز في ه����ذه المقالة 
بأن عددا من الس����فن والطائرات اختفت 

بدون تفسير في هذا البحر الغريب.

))ونُِريدُ َأن نَّمُنَّ عََلى الَّذِينَ اسْ����تُضْعُِفوا فِ����ي اأَلرِْض ونجْعَلَهُمْ 
أَئِمًَّة ونجْعَلَهُمُ اْلوَاِرثِينَ((

 في الحديث عن اإلمام موس����ى الكاظ����مQ قال : ))طوبى 
لش����يعتنا المتمس����كين بحبنا في غيب����ة قائمن����ا, الثابتين على 
مواالتن����ا و البراءة من أعدائنا,  أولئك منّا ونحن منهم، وقد 
رض����وا بنا  أئمة ورضينا بهم ش����يعة ، وطوبى لهم، هم واهلل 

معنا في درجاتنا((.
 نب����ارك لألخوة المؤمني����ن في أقط����ار المعمورة ذكرى 

Q ميالد اإلمام الحجة بن الحسن المهدي
داعي����ن الب����اري تعالى أن يعجّ����ل ظه����وره ليمأل األرض 
قس����طاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً ويجعلنا من المنتظرين 

ألمره .
_ إن االنتظ����ار الحقيق����ي يتطلب من المؤم����ن أن يتحمل 

مسؤوليتين :
األولى: مسؤولية مرحلة ما قبل الظهور، وتتلخص 
في الح����رص على اعتماد الش����رعية واالس����تقامة في 
العقيدة و المواقف والس����لوك ، ليبره����ن ذلك على صدقه 

في انتظار اإلمام المهديQ الذي يمثل الحقّ والشرعية.
الثاني����ة: التهيّ����ؤ لمرحل����ة ما بع����د الظهور، باعتب����ار ان ظهور 
المهدي المنتظرQ  يعني بداية مسؤولية جديدة يتحملها المؤمنون 
في عصره, بما يتخللها من مصاعب ومواجهات وتضحيات في سبيل 
نش����ر راية اإلس����الم األصيل والعدالة خفاقة ف����ي أنحاء المعمورة ، 
فالب��ّد للموؤم��ن اأن يكون بم�ش��توى ه��ذه المرحلة 
الح�شا�ش��ة، كي ل تفوته الفر�ش��ة التي انتظرتها 

الأجيال طويالً. 
ختام����اً ندع����و الب����اري تعال����ى أن يجعلن����ا من 
المنتظرين ألم����ره والثابتين على نهجه 

إنه سميع مجيب. 

ع���ن 
انكشافها، 
ومن لم تنكشف 
ل���ه الحقيقة ال يحق 
ل���ه أن يخوض ف���ي األمور 
وه���و  على حال���ه تل���ك إال بالتعلق 
بمن انكش���فت له الحقيقة، إذ لن يجر له 
ه���ذا الخوض إال مزي���دا من التي���ه والضالل، 
وبناء عليه فال يحق للجاهل بالطب أن يعين العالج 
م���ن غير مراجعة الطبيب، وال للجاهل بالكيمياء أن 
يفت���رض طريقة في تحضير  مادة معينة. وال يوجد أي 

دليل يستثني هذه القاعدة العقلية في العلم بالدين.
وهذا النوع من التبعية والتقليد للعالم في هذا المجال 
ليس من التقليد المذموم في شيء، بل إن المذموم هو 
أن يصر الجاهل على نبذ الرجوع إلى العالم بالشيء، 
وفي الحقيقة فإنه ال يوجد جاهل في العالم ال يش���عر 
في قرارة نفس���ه الحاجة في الرجوع إلى العالم، 
وإن أظه���ر عدم حاجته فمرجعه إلى المكابرة، 
أم���ا إذا وقع عل���ى المحك العمل���ي وتوقف امر 
نجات���ه  على عل���م الطبيب _مث���ال_ فلن تجده 
إال مس���رعا إلى أعتاب األطباء لعلمه بأنه إن كان 
ثمة احتمال في النج���اة فعلمه عند األطباء وإنهم 

أقرب الناس إلى الواقع.
ول���م تتغير ح���ال الن���اس وحت���ى يومنا ه���ذا في هذا 
األمر  رغم كثرة أخطاء األطباء السابقين وذلك ألن الكل 
يعتقد بأن األقرب لمعرفة واقع هذا االمر من غيرهم هم 

األطباء.

�شموع النتظار �شموع ال�شتب�شار

اقراأ يف هذا العدد: ا�شماء الناجحني يف امل�شابقة املهدوية الكربى الثالثة 
و�شتدخل قرعة الفائزين يف يوم ال�شبت 25 �شعبان املعظم

مثلث برمودا بني الواقع واخلرافة

السيد جعفر مرتضى العاملياملهدوية بنظرة جديدة

تتمة �ص 5

تتمة �ص 5

تتمة �ص 5



اسماء الفائزين2

النجف ال�شرف
ابا ذر محسن مجيد الشمرتي

ابتسام عبد المنعم صاحب الحمامي
اثير سعد حاجم التميمي

احسان علي قاسم الشاوي
احالم جعفر حسين آل مشكور

احالم كاظم حسين جبرين
احمد جاسم محمد حسين الكوفي

احمد جاسم محمد شيروزة
احمد حسن تويج

احمد حيدر صالح حسن الدجيلي
احمد سالم وهاب التجار

احمد عباس محمد الكعبي
احمد عبد الحمزة هادي النجفي
احمد عبد الزهرة جابر آل جابر

احمد محمد ناصر الخياط
احمد يحيى محمد ابو الصوف

اخالص كاظم جواد الشباني
ازهار عليوي حسين الحيدري
اسراء حسين رضا القزويني

اسراء رزاق عباس
اسراء محمد موسى العطار

اسراء محمود شاكر هادي عمارة
اسراء معين سمير 

أسعد سالم وهاب النّجار
اشواق تركي انور ابو صبيح

اشواق جابر مزهر الحساني
اقبال جعفر حسين آل مشكور

اقبال عباس صالح النويني
اكرام محمد محسن الرماحي

آالء عبد الحمزة هادي النجفي
ام البنين علي حسين 

آمال عالء موسى الموسوي
امان فاهم علي الزجراوي

امجد حميد عبد الرزاق المظفر
امل عبد سعد

آمنة نجم عبد اهلل الموسوي
امير سعد حاجم التميمي

اميرة حسن علي التالل
اميرة رحيم حنتي

اميرة عبد المهدي موسى شالل التميمي
انعام كريم محمد العابدي

انعام كريم محمود المنكوشي
انعام محمد حسن الرماحي
اياد داخل حسين المحتومي
أياد محمود جلوب الزبيدي

ايمان عادل محمد 
ايمان ياسر الطيف الغزالي

ايناس عبد الرضا حسين كاظم الجبوري
ايناس عماد محمد

باسل داود سلمان
باقر ناجي رشيد البغدادي

بدرية تقي محمد الخزرجي
بشرى حاتم كرم العنتاكي

بشرى طالب عبد االمير
بشرى علي تركي

بهجت محمد رضا صادق صادق
تكليف لفتة حسن 

توفيق جواد محمد الشراعي
ثامر عبد الزهرة جابر العارضي

جاسم كاظم رشيد العامري
جنان شاكر محمود الزبيدي

جنان محمد صادق باقر الصالخ
جيهان عبد الزهرة حسين العادلي

حازم محمد مهدي الغزي
حسام عبد المنعم صاحب الحمامي

حسن احمد كاظم دوش
حسن رسول شاكر الرماحي
حسن فاضل ياسين عبدين

حسن موسى سعيد الحبوبي
حسن هادي نايف الكالبي

حسن يحيى محمد ابو الصوف
حسنة هالل مريعي الغزالي
حسنين علي امين الطريحي

حسوني محمد علي الرضائي
حسين جاسم محمد علي العيساوي

حسين طالب يحيى الزاملي
حسين عباس مراد البربر

حسين عبد حسين الموسوي
حسين محمد علي محمود حنوش

حسين هادي شريف القرشي
حكمة محمد موسى النجم

حمزة عبد الرضا مسير العابدي
حمزة وناس بلهان الغزالي

حمودي ضاحي راضي آل شبل
حنان كاظم جواد الشباني

حواء علي حسين هزارة
حوراء سامي كريم العابدي

حيدر جاسم كاظم الجالبي
حيدر حسن علي ابو صيبع

حيدر حسون عبد دوش

حيدر رضا صالح مهد ابو شراب
حيدر صالح حسن الدجيلي

حيدر عادل محمد 
حيدر عبد االمير عبد عون الكركوش

حيدر عبد الحسن صاحب العبودي
حيدر علي عبد الحسين

حيدر فليح حسن الحدراوي
حيدر كاظم حسن

حيدر كريم محمد العابدي
حيدر محمد رضا محي الدين الغريفي
حيدر محمد محمد رياض الباجه جي

حيدر هاشم وحيد عداي
حيدر ياسين جاهل العارضي

خلف يحيى عطية الرماحي
خولة عبد الحسن محمد حسين زايردهام

خيرية عبد الرضا غني خليفة
دالية مهدي رضا

دعاء جعفر صادق االنصاري
دعاء صاحب كندوح النعماني

دعاء كاظم رشيد مزهر العامري
دعاء يوسف جعفر الفاضلي

ذو الفقار رياض شاكر عمارة
راجحة عبد المهدي موسى التميمي

راقد ياسين جاهل العارضي
رامية جميل وهاب شربة

رجاء حسن مردان الجالي
رجاء كريم محمد العابدي

رحماء حسن عبد دوش
رزاق ابراهيم صادق المشهدي

رزاق جاسم عبد السادة
رزيقة نجم عبد اهلل البعامر

رسل سعد حاجم التميمي
رسل عبد األمير كاظم

رسمية كمون عباس الحدراوي
رشيد عبد الزهرة عبد الهادي االزيرج

رضا احمد عبد اهلل العكراوي
رضوان محمد رضا محي الدين الغريفي

رضية صادق محمد االنصاري
رضية عباس حسين شكر

رعد عبد اهلل سعدون آل عمران
رعد عبد المنعم موسى التميمي

رقية كاظم رشيد مزهر العامري
زاهرة عباس صالح النويني

زكية محيبس علوان الغيداوي
زهراء اموري صاحب تويج الشمري

زهراء عباس حسين الكرماني
زهراء فيصل حسن شومان

زهراء ماجد كامل الحمداني
زهراء ناصر رضا الجبان

زياد طارق عبد الحسن دوش
زيد اياد حسن االيرواني

زيد عباس محمد الجعباوي
زيد يحيى كاظم خليفة

زين العابدين عادل احمد
زينب خالد حاجم التميمي
زينب عباس غالم محمد 

زينب عبد الرضا غني خليفة
زينب فتحي فليح شربة

زينب فريح طيار حسون الغزالي
زينب كاظم شريف شريف

زينب محمد كاظم دوش
زينب نعيم عزام

ساجدة هاشم حسين العذاري
سارة حيدر حسن ابو صيبع
سالم طيار حسون الغزالي
سعاد حسين علي ابو صيبع
سعد ياسر الطيف الغزالي

سعود ياسر الطيف الغزالي
سعيد عبد األمير كاظم

سفيرة شيش بلهان 
سكينة محمد ناصر الخياط

سليمة جوادي كاظم االسدي
سميرة عبد صاحب الجزائري
سهاد ابراهيم حميد كرماشة

سهاد جابر محمد البراكي
سهاد طارق عبد الحسن دوش

سهام عبد المنعم صاحب الحمامي
سيف جبار يعقوب محمد حجي
سيف رعد عبد المنعم التميمي

سيف عبد األمير كاظم
سيف كريم موسى آل خليفة
شذى كاظم احمد القابجي

شفاء جليل صاحب الخفاجي
شيماء جبار يعقوب محمد حجي

شيماء حسن محمد حسين النصراوي
شيماء عبد العباس عباس الشيباني

شيماء فريح طيار الغزالي
صابرين رحيم رائد

صاحب جليل صاحب الخفاجي
صاحب كندوح متعب النعماني

صدام عبيد راهي الكردي

صفاء عبد الرضا عبد المهدي الشمس
ضحى كريم موسى خليفة

ضحى محمد ناصر الخياط
ضحى نجاح رزاق الزبيدي

ضرغام رحيم ياسر
طارق عبد الحسن هادي دوش

طالب محمد شمخي الليباوي
طلبة شيش بلهان الغزالي

عادل جواد محمد الشراعي
عادل محمد موسى 

عادل محمود حسن الزيدي
عامر كريم موسى خليفة

عباس جبار يعقوب محمد حجي
عباس سعد حاجم التميمي

عباس مراد ولي البربر
عبد األمير كاظم جواد

عبد الحسن صاحب علي العبودي
عبد الرحمن ياسر الطيف الغزالي

عبد العباس عباس شبيب الشيباني
عبد اهلل حبيب عبد اهلل القرشي

عدنان وحيد عداي عداي
عدي حاتم حميد الصريفي

عذراء محمد علي عباس الكرماني
عزيز رزاق عباس الحدراوي
عطية عاصي جلوب السالمي

عقيل مسلم حسين حكرات
عالء احمد كاظم دوش

عالء عباس صالح النويني
عالء معين سمير

عالوي عبيد بنيان الحساني
علي حسن موسى الحبوبي

علي حسين جبار آل منصور
علي حسين عبد الموسوي

علي حسين محمد علي محمود حنوش
علي حميد علوان الفحام

علي شمخي جبر الفتالوي
علي طالب عبد االمير
علي عباس مراد ولي

علي عبد الحسن صاحب 
علي عبد الحسين عباس الزجراوي

علي فيصل زايد كسّار
علي قاسم حسن الشاوي

علي محسن علوان المطيري
علي محمد علي عبيد الراجحي
علي مسلم محمد علي المظفر

علي مسلم وحيد عداي
علي ياسين جاهل العارضي

علي يحيى عبد اهلل النعماني
علياء حسين عبد الموسوي
علية عباس حسون الغزالي

عماد طارق عبد الحسن دوش
عمار حمزة وحيد االبراهيمي

عمار عبد المهدي شاكر البغدادي
عمار محمد كاظم دوش
عمار محمد مهدي باقر

عنود كناوي مريعي الغزالي
عون غازي محمود الزهيري

غانم شهيد حنتوش الخفاجي
غنية عبد الرضا غني خليفة
غيداق حكمت حسن المولى

فاتح محمد علي عباس الكرماني
فارس فاضل مالك الدخاني

فارس يحيى محمد ابو الصوف
فاضل راضي غباش الغزالي

فاضل محمد حسين المعموري
فاضلة عباس صالح النويني

فاطمة حيدر حسون دوش
فاطمة طالب عبد االمير 

فاطمة فيصل فضيل الحسيني
فتحي فليح حسن شربة

فريال جواد شفيع 
فريح طيار حسون الغزالي

فضلة عبد الرضا علي جياش
فضيلة غانم شهيد الخفاجي

فطم حسين تقي
فطم قربان علي الشراعي

فطيمة محمد جواد الجبوري
فليحة حسن عبد

فليحة عبد الحسن العوادي
فؤاد طارق عبد الحسن دوش

فوزية باقر حسون جلو
فوزية عبد الرزاق الخرسان

فوزية مجيد عباس الدباغ
فيصل راضي غباش الغزالي

فيصل فضيل محمد الحسيني
قاسم عبد الحسن صاحب العبودي

قبيلة عبد احمد الجبوري
قصي عبد اهلل

كاظم عبد العباس عباس الشيباني
كرار حيدر كاظم العوادي

كرار عدنان وحيد عداي

كريم عبد العباس عباس الشيباني
كريم موسى عبد اهلل خليفة

كظيمة عجة بلهان الغزالي
كلثوم حسين علي العبودي

لطيف ياسر لطيف الغزالي
لمى محمد علي عباس الكرماني

لواء عباس صالح النويني
ليال كريم محمد العابدي

ليلي حميد صاحب ابو هدمة
محمد توفيق جواد الشراعي

محمد رسول حسين كاظم الرويجدي
محمد رشيد عبد الزهرة

محمد رضا حسن محمود الزيدي
محمد رعد عبد المنعم التميمي

محمد صادق عالء موسى الموسوي
محمد طالب عبد االمير

محمد طالب عبد الوهاب 
محمد عبد الهادي عبود النوني

محمد عالء احمد دوش
محمد فريح طيار الغزالي
محمد كاظم حسين دوش

محمد كامل عبد الواحد الخرساني
محمد كريم محمد العابدي

محمد كريم موسى خليفة
محمد وناس بلهان الغزالي

محمد يحيى محمد ابو الصوف
مدلول كريم مهدي المياني

مرتضى حسين هادي القرشي
مرتضى حميد عبد الرزاق المظفر

مرتضى معن سعيد الطريحي
مريم رسول شاكر الرماحي
مزيدة حمزة خلف الكردي

مسلم حسين غراي حكرات
مصطفى حيدر حسون دوش

مصطفى سعد حاجم التميمي
مضر حمزة وحيد االبراهيمي

مطير سعيد حمزة الموسوي
معين سمير سلطان الغزالي

مفيد تقي محمد علي الخزرجي
مقداد عبد الزهرة حسين خطاط

مالذ رياض راضي البو العبرة
ملوك محمد جعفر علي الحسيني

ممدوح ياسر لطيف الغزالي
منتظر رسول شاكر الرماحي

منى جابر صالح حلبوص
منى علي محمد آل غضيب
منى مذهان عبود حكرات
منى ياسر الطيف الغزالي
منير عزيز ناجي الدجيلي

مها حاكم حسن دوش
مهند حميد عبد الرزاق المظفر

موفق توفيق جواد الشراعي
مؤيد توفيق جواد الشراعي
مؤيد صالح حسن الدجيلي

ميثم عبد الحسن جابر الجبوري
ناصر حمزة درج الغزالي

ناصر صباح عجة الغزالي
ناظم عبد العباس عباس الشيباني

ناهدة حمودي رجب الهندي
نبيل مشتاق جواد الشراعي
نجيحة ناصر رضا الجبان

ندى طالب عبد االمير
ندى عبد الحمزة هادي النجفي

ندى علي موسى شكر
نذير هندي فيروز الكوفي

نسرين عبد الحسن صاحب العبودي
نصير علي موسى شكر

نصير محمد عبد الرضا الليباوي
نصير محمد موسى النجم

نعيمة حمود موسى الشرماني
نهضة عبد الرزاق مجيد شبر علي

نوال ماجي حمزة الحداد
نوال مجيد عباس الدباغ

نور رياض حسن شبّر
نور عالء احمد دوش

نور علي حسين الحسناوي
نورا عبيد كاظم آل ذبحك

هادي عبد الجواد كاظم الزجراوي
هادي محمد موسى

هادي ياسر جايش اللهيبي
هاشم ظاهر محمد الذبحاوي

هاشم وحيد عداي 
هبة حاكم حسن دوش

هبة فتحي فليح
هدى حسين عبد الموسوي

هشام عبد المنعم صاحب الحمامي
همام علي عبد الحسين

هناء حسن عبد دوش
هناء عجة بلهان الغزالي

هيام محمد موسى النجم
هيفاء عباس حسين الكرماني

هيفاء عبد الرضا جواد حداد
هيفاء علوان عجة الغزالي

واجدة عبد المهدي موسى التميمي
وجدان رحيم ياسر

وجدان كاظم عبد االئمة الشمري
وجيهة كاظم عباس الحكيم

ورود عبد الرسول محمد رضا معلة
وسام عبد األمير كاظم

وفاء ياسر الطيف الغزالي
وليد سعيد محمد علي العامري

ياسر فاروق يوسف اللبان
ياسر محمد كاظم دوش

ياسر محمود شاكر هادي عمارة
يمامة صالح مهدي عطا اهلل

كربالء المقد�شة
ابتسام عباس علي الطرفي

احالم محمد مردان الخماس
احمد حسين جياد الجوراني

احمد رضا مهدي المؤمن
احمد زغير جالب الرحيمي

احمد علي عبود الخفاجي
احمد فاصل حسون المسعودي

احمد كاظم مجيد هدو
احمد ماجد عزيز الموسوي

احمد محمد رضا حسين العبادي
ازهار عبد الهادي محمد حسن العبايجي 

اسراء سعد محمد القزاز
اسراء عبد الحسين عبد األمير

اسراء محمد عبد الحسين بني حسن
اسراء محمد محمد رضا حسين العبادي

اسراء ناطق تركي الخفاجي
أشواق مسلم حميد المسفر
اصيل عباس علي الطرفي

افتخار محمد حسين 
افراح محمد عب الكريم الفتالوي

اقبال كاظم صبيع اليساري
اقبال كريم مهدي العارضي

اقبال محمد علي احمد الجبارة
آالء حسين احمد الحسيني

آالء كاظم مجيد هدو
آالء محمد حسن الحمود

امجد سعد عبد الشهيد الحمامي
أمير حسين عبد االمير الخماسي

امير علي هاشم آل عيدان
أميرة عبد الهادي عبود زميزم

اميرة كاظم حسن الغانمي
اميرة كاظم ناصر الشوك

انتصار عباس علي الطرفي
انوار ستار هادي النصار

انور جليل حسين العياشي
أنور محمد علي عبد الغني العبايجي

ايمان ابراهيم عاشور الطائي
ايمان حامد حسين الحسيني

ايمان عبد الحسين كامل السعدي
إيمان مجيد حميد الحميري

ايناس حامد حسين الحسيني
باسم ناجي عمران المرعب

باسمة سعد عبد االمير الربيعي
بتول احمد محمد أيراني

بتول محمد كريم عبد الرضا العامري
بشار سعد عبد األمير الربيعي

بشرى كاظم عبود الطالقاني
بهاء صالح مهدي الوزني

بهاء محمد علي عبد الغني العبايجي
تقى كاظم جواد

جاسم حمودي مجيد ابو شكير
جعفر خليل ابراهيم العذاري
جنان شذر عمران المسعودي

جنان مجيد حميد حيدر 
جنان مرتضى محمد الصالحي

حامد جبار عبد الخفاجي
حامد حسين عباس الحسيني

حبيب مهدي قلي الكعبي
حبيبة محمد جواد الدهان

حر مهدي قلي الكعبي
حسام عبد اإلله صاحب االبراهيمي

حسن احمد علي القطب
حسن علي اسماعيل الطفيلي

حسن علي كاظم المجمع
حسن محمد علي حسين المنكوشي

حسناء محمد مردان الخماس
حسنين قحطان محمد البياتي
حسنين محمد مردان الخماس

حسنين محمد مهدي الشمّاء
حسيبة شريف حامد

حسين رضا مهدي المؤمن
حسين رؤوف جواد الصراف
حسين عبد االمير الخماسي

حسين عبد االمير عيسى الخماسي
حسين علي كاظم القماش

حسين علي محمد الحسيني

حسين علي هاشم الجنابي
حسين قحطان حسين العيد

حسين محمد عبد الحسين بني حسن
حميدة ياسين غافل الكناني

حنين مصطفى رشيد نصر اهلل
حوراء محمد كريم عبد الرضا العامري

حوراء مسلم محمد
حياة حسن علي اكبر العطار

حيدر جميل ابراهيم الصافي
حيدر حسين علي البو صريد

حيدر عباس علي الطرفي
حيدر عبد الحسين عريبي

حيدر محمد حسين جواد الفتالوي
حيدر محمد علي محمد رضا آل طعمة
حيدر مصطفى رشيد حسين نصر اهلل

خديجة مظلوم ربيط )البو علي(
خلود حسن علي اكبر الهندالي

خليل ابراهيم صالح العذاري
خولة رحيم عاجل الحميري

دعاء احمد محمد رضا العبادي
دعاء رياض محمد القمندار
دعاء فاضل حسين العامري

دنيانده عمران المسعودي
ذو الفقار علي جواد الكفائي

رباب سخي صغر الحداد
رباب قاسم مهدي الكعبي

رباب كاظم مجيد هدو
رجاء شاكر هاشم الفتالوي

رحمة حسن محمد هادي بهمني
رزاق ظليم موسى العابدي

رسل ابراهيم عبد الحسن الغالبي
رسل باسم سعد

رشا جابر تومان الرماحي
رضا مهدي مصطفى المؤمن

رضية عباس اسماعيل الرماحي
رغد عبد الرضا محمود السعدي

رغد محمد حسين النصراوي
رقية جاسم محمد علي كريم الموسوي

رملة عبد اهلل هاشم الحسني
رنا سعد محمد القزاز

رؤى وليد خالد المشرف
رياض غفوري محمد تقي الجواهري

زكية عبد الرضا سلمان الحجيمي
زمن كريم السعودي

زمن محمد مردان الخماس
زهراء حميد كاظم الياسري

زهراء خليل ابراهيم الالوندي
زهراء صادق حسين السعدي

زهراء عامر علي الحساني
زهراء عبد اليمة كاظم الحسيني

زهراء علي مانع الفتالوي
زهراء قاسم كاظم االسدي
زهراء محمد حسين المعاد

زهرة عباس جبر )البو علي(
زينب حبيب كاظم الياسري
زينب زغير جالب الرحيمي

زينب سعد محمد القزاز
زينب صادق حسين السعدي

زينب عباس هادي آل ناور
زينب عبد الحسين عبد الرضا العامري

زينب علوان عباس الفرجاوي
زينب علي موسى الموسوي

زينب محمد محمد رضا حسين العبادي
زينة خضير عباس السفاح

ساره ابراهيم محمد علي
ساره رياض غفوري الجواهري
ساره طالب مرتضى الصالحي
سالم زبالة حسين النصراوي

سامر وليد خالد المشرف
سجاد جميل ابراهيم الصافي

سجى عبد الرضا محمود السعدي
سجى نوري ناصر الخياط

سعد محمد رضا القزاز
حس����ن  محم����د  اله����ادي  عب����د  س����عدية 

العبايجي
سعيد مجيد حميد الكرعاوي

سكينة مهدي قلي الكعبي
سمية محمد محمد رضا حسين العبادي

سناء حسن دنيف الزرفي
سناء قاسم كاظم االسدي

سنية حسين محيسن الطائي
سهاد سعد عبد األمير الربيعي
سهام حسن كاطع الشميساوي

سهير حسن علي المجمع
شذى سعد عبد األمير الربيعي

شذى عبد اليمة اسماعيل آل خلف
شروق رؤوف جواد الصراف

شروق محمد علي محمد حسين معاش
شهباء احمد عبد الواحد الطفيلي
شهد عبد الرضا محمود السعدي
شيماء احمد محمد رضا العبادي

شيماء صالح كاظم اليساري
شيماء غازي جاسم شربة

شيماء كاظم مجيد هدو
صاحب عباس صاحب الوزني

صاحب عبد اإلله صاحب االبراهيمي
صالح مهدي حسن الوزني

صبيحة حسن نبدر الحسناوي
ضحى رعد سعد الربيعي

ضرغام باسم ناجي المرعب
ضرغام كاظم جاسم كرادي السلطاني

ضرغام نعمان ابراهيم الشمري
ضياء سعد عبد األمير الربيعي

ضياء صالح مهدي الوزني
ضياء محمد علي عباس ابو صخر

طارق زيدان خلف الوزني
طالب مرتضى محمد الصالحي

طاهرة محمد حسن الخفاجي
عادل محمد علي عبد الغني العبايجي

عالية حسين احمد الحسيني
عباس احمد محمد العبادي

عباس صادق حمد الدباغ
عباس كريم عبد السيالوي

عبد الحسين عبد األمير صادق
عبد الرضا جالب جبر الفتالوي

عبد الرضا محمود حسين السعدي
عبد اهلل حسين كاظم عزيز آل موسى

عبد اهلل علي شيحان النجار
عبير عبد السجاد عبد الزهرة العبودي

عثمان ظليم موسى العابدي
عذراء احمد محمد رضا العبادي

عذراء جواد كاظم الحسيني
عزيز ماجد عزيز الموسوي

عطارد عبد الحسين عبد الرضا العامري
عفاف مردان عيسى الخماسي

عقيل يونس عسكر الصبيح
عقيلة مهدي قلي الكعبي

عالء حسين تركي الحسناوي
عالء خليل ابراهيم العذاري
عالء شذر عمران المسعودي

عالء صالح مهدي حسن الوزني
عالء عبد االمير محمد

عالء محمد حسن الحمود
عالء محمد صالح السالمي

عالء مصطفى علي الموسوي
علي جليل حسين العياشي

علي جواد يحيى الكفائي
علي حسين عبد االمير الخماسي

علي حسين عبود الخفاجي
علي حسين كاظم الطالقاني

علي زغير صادق الدباغ
علي عبد الحسين محمد علي العالف

علي عبد بدر الدجيلي
علي قحطان حسين العيد
علي كاظم رفيع السندي

علي مانع موسى الفتالوي
علي موسى مهدي الموسوي
علي هاشم كاظم آل عيدان

علياء سعد محمد القزاز
علياء عبد الحسين عبد الرضا العامري

علياء كاظم مجيد هدو
علياء محمد علي حسين المنكوشي

علية عبد علي أرخيص
علية مانع الفتالوي

عماد صكب عمران المسعودي
عماد عيدان عبد الحسين غنيم

عواطف محمد حسين عوض
غدير جليل حسين العياشي

غفران حامد حسين الحسيني
غفران فاضل حسين جواد العامري

فاضل حسون سرحان المسعودي
فاضل حسين جواد العامري

فاطمة اسماعيل قاسم الصائغ
فاطمة حسين عباس اللبان

فاطمة عبد الجبار عبد الحسين الموسوي
فاطمة محسن حسين الجواهري

فاطمة مهدي جاسم
فتحية عبد اهلل علي الجالل

فتوح طه عبد الحسين النقيب
فراس خضير حسن آل برهان

فردوس عبد الرحيم تومان الرماحي
فردوس كاظم عباس الوزني

فرقد جواد زكي هاشم
فريضة جعفر غيدان الشكري

فضيلة عباس قلي الكعبي
فضيلة محمد الناصر الخماس

قاسم مهدي قلي الكعبي
قحطان حسين علي العيد

كافية حسين حسون الموسوي
كرار علوان محمد األسدي

كوثر عبد نور فرحان
كوثر مهدي صاحب الخزرجي

لبنى لؤي منير القزاز
لطيفة ناصر حسين ابل ابراهيم

لؤي منير محمد القزاز
ليث حامد الطراد جاسم
ليلى عبد مطر الياسري

ماجد عزيز مجيد الموسوي
ماجدة حسن محمد هادي بهني

مثنى شذر عمران المسعودي
مجيد حميد محمد حيدر

محسن حسين حيدر الجواهري
محمد احمد علي القطب

محمد احمد محمد رضا العبادي
محمد جاسم محمد السلطاني

محمد جعفر محمد القزاز
محمد حسن حبيب الحمود

محمد حسن عبد الهادي عبود زميزم
محمد رضا مهدي المؤمن

محمد رؤوف جواد الصراف
محمد سعد محمد القزاز

محمد صالح مهدي التكمجي
محمد عبد الحسين عكظ بني حسن

محمد عبد الرضا جواد مخ
محمد علي عبد الرضا جالب الفتالوي

محمد علي عبد الغني العبايجي
محمد علي مانع الفتالوي

محمد فاضل جعفر اسكافي
محمد كاطع بدن الياسري

محمد مردان عيسى الخماس
محمد مصطفى عباس المنصوري
مخلد عبد األمير حسن الخزرجي

مديرة عيسى كريدي الحسناوي
مرتضى حسين علي المسعودي

مروة علي زغير الدباغ
مريم محمد مهدي الشمّاء

مصطفى رضا مهدي المؤمن
مصطفى سعد محمد رضا القزاز
مصطفى عبد اهلل هاشم الحسني

مصطفى علي زغير الدباغ
مظفر سامي خزعل الجيالوي

مظفر صالح كامل مواشج
منى ابراهيم محمد خفاجة

منى احمد علي القطب
منى سلمان صادق القزاز

منى علي زغير الدباغ
مهدي جابر عبد 

مهند صائب عيدان شويلة
مهى كاظم مجيد هدو

ناجح علي عبد الكريم الفتالوي
نبأ محمد صالح مهدي الحسيني

نبيل كريم عبد الحسن السواعدي
نجاة حميد اسماعيل السليماوي

نجالء محمد عبد الحسين بني حسن
ندى حسام احمد سلمان الخفاجي

نرجس هادي عبد الرضا
نسيم سعد عبد األمير الربيعي

نضال موسى مهدي الموسوي
نور رضا حسن الوزني

نور محمد ياسين الجبوري
نوراء عبد اهلل هاشم الحسني

هدى باسم ناجي المرعب
هدى جواد عبد الكريم الشكرجي

هدى طالب عبد االمير
هدير حسن علي شهاب

هناء كامل بشير المشير
هناء هادي جاسم المختار

هيام شذر عمران المسعودي
وسن عدنان شهيد الشاطي

وفاء يوسف ابراهيم الموسوي
وليد خالد عيسى المشرف

بابل
ابتهال علي جاسم الجنابي

ابراهيم علي طاهر الحساني
ابراهيم كاظم ابراهيم العبيدي

ابراهيم محي اسماعيل الجيالوي
ابراهيم ميري عبد زيد الجعيفري

أثمار كاظم حسنة العجيلي
أثير حيدر كاظم العوادي

احالم سالم عبد األمير مطلب
احمد ابراهيم كاظم العبيدي

احمد جبر عبد العالك
احمد جواد ناجي القرة غولي

احمد حسن رحيم العفيني
احمد كاظم كحيوش حسن الجميلي

اسامة علي عبد الواحد الخفاجي
استبرق ابراهيم محي الجيالوي
استبرق عبد علي صالح البياتي

اسماء هاشم محي وتوت
اسماعيل محي اسماعيل الجيالوي

افراح عبد الرضا السلطاني
إكرام عاصم محمد المنصوري

اكرم غازي عبد األمير الخيكاني

آالء سامي حسن الهاشمي
آالء مجيد سرحان

اماني هاشم بدر الصالحي
امل حسين حديد آل داوود

امير ابراهيم محي الجيالوي
اميرة سلمان صكيان

انتصار حمزة عبد اهلل المزيداوي
انتصار رسوم سعيد الكرعاوي

انتصار عبيس حسن مظلوم
انتصار كاظم ناجي القرة غولي

انتظار كاظم حسين
انصاف عبد المهدي هادي

انعام جاسم محمد الشريفي
أنغام اسكندر منسي الدرب
أنغام هجول جابر الجبوري
أنوار فاضل عبد البوشندي
آية حيدر هادي عبد كاظم

ايمان جبر موسى الحسيني
ايمان حميد كريم مدرسون

بتول جاسم محمد المنصوري
بتول شعبان حسوني الخفاجي

بدرية محمد عبد غاوي الجبوري
بهاء ثجيل عبيد العجيلي

بهاء محمد كاظم المعموري
تحسين سوادي سلمان المنصوري

تركي حيوان صاحب
تغريد شاكر سلمان عوض

تقوى ضياء محسن العامري
ثائر عباس حميدي المنصوري

جاسم عبد الحسين صالح شبر
جاسم محمد حسون الويسي

جعفر عبيس عيسى الشريفي
جمال محمود نجم القيسي
جنان عبد االمير الدليمي
جواد عبيس عبد الحسني

جواد كاظم حسن العجيلي
جواد كاظم مهدي الشريفي

جواد ناجي ناصر القرة غولي
جيهان حسن نور المنصوري
حارث خضير عباس السفاح

حازم محمد خضير الصالحي
حاكم حسن عبيد الجبوري

حسام عبد الجليل اسماعيل دلو
حسام كاظم داود الشريفي
حسن جابر مطلب الحاتمي

حسن سليم علي
حسن محمد عبس الحسناوي
حسن هادي محمد المعموري

حسنين جبار اسود بقلي
حسين علي حسين المنصوري
حسين كاظم جابر الخفاجي
حسين ناصر علي المعموري

حال نسيم عبد اهلل المعموري
حميدة محمود محمد العزاوي
حنان شذر عمران المسعودي

حيدر اسماعيل هاشم العوادي
حيدر حسين علي الموسوي

حيدر حسين عليوي السلمان
حيدر حسين محمد الخفاجي

حيدر عباس فرهود الويسي
حيدر علي طاهر الحساني

حيدر هادي عبد الكاظم
خالد جبار أسود بقلي

خالد حسين علي المرشدي
خضير صكب عمران المسعودي

خضير عباس جابر السّفاح
خضير عباس عليوي الجديدي

خنساء محمد صادق
دريد نعمان جابر العذاري

دعاء علي محمد حسين االعرجي
دالل ناصر حسين

ذكرى هادي كاظم العذاري
ذو الفقار ابراهيم محي الجيالوي
ذو الفقار كاظم جاسم السلطاني

راجحة محان كظيم المعموري
راضي غدير حسين الشرباوي
رباب حسين ناصر المعموري
رحمن حسين مهدي النعماني

رحيمة حسين عالنه
رزيقة محسن حسين

رستم عماد حمزة الخزرجي
رسم محمد عبد عناد الجبوري

رنا ثامر حليم الجبوري
رنا رياض هادي العبيدي
رندة صاحب هادي صالح

رواء عبد الرضا فحيف الشمري
ريمة موسى حمزة الخفاجي

ريهام قاسم بدر الصالحي
زكي غريب محمد الخفاجي

زهراء جاسم محمد المنصوري
زهرة محمود محمد العزاوي

اأ�شماء الفائزين بدرجة 100 في الم�شابقة المهدوية الكبرى الثالثة

يتم اجراء قرعة الم�شابقة في 
العتبة الح�شينية المقد�شة)قاعة خاتم الأنبياء(

بتاريخ 2010/8/7 يوم ال�شبت  
الم�شادف 25 �شعبان المعظم تمام ال�شاعة الخام�شة ع�شرا

والبالغ عددهم 1328من 30000 الف م�شارك



يتم اجراء القرعة في العتبة الح�شينية )اأمام الح�شور(  للجوائز التالية:
1. الحج. 2. ثالثة عمرة. 3. ثمانية زيارة المام الر�شاQ. 4. زيارة ال�شيدة زينب.  5. خم�شة اجهزة لبتوب. 6. اثنتاع�شرة �شكة ذهبية.

اأما بقية الجوائز ف�شيتم اجراء القرعة عليها في المركز رعاية للوقت

3 اسماء الفائزين

زيد علي عبد الواحد الخفاجي
زيد لطيف عبد الرحيم

زينب حميد كريم حسون الخفاجي
زينب رسول موسى باقر آل موسى

زينب طالب سلمان السرياوي
زينب عبد االمير عبد الرضا الفتالوي

زينب عقيل شاكر األسدي
زينب علي عبد الواحد الخفاجي

زينب فاضل ناهي الجبوري
زينب محمد سلمان الموسوي

زينة مرزة حرش الجنابي
ساجدة كاظم ناجي القرة غولي

سامر نعمان جابر العذاري
سامية اسماعيل عبد الجليل الحديثي

سبأ عبد الرضا فحيف الشمري
سحر نسيم عبد اهلل المعموري

سرور عباس حميدي المنصوري
سرور ناصر حليم الجبوري

سعد عبيس حسن مظلوم
سالم حسين عليوي السلمان

سلمى هاتف حمزة
سلوان خضير عباس السفاح

سناء عبيد العالك
سندس رضا عبد اهلل االكرع
سندس هادي علي الهاشمي

سهامة علوان حسن الفتالوي
سؤدد حمزة علي السعبري

سوزان ابراهيم كاظم العبيدي
سيف الحق علي نايف الخفاجي

سيف عدنان علي المنصوري
سيماء محمد راضي العلوش

شكرية عبد الكاظم محمد المنصوري
شيماء ابراهيم ميري الجعيفري
صابرين محمد عبس الحسناوي

صاحب كريم جراد الخيكاني
صبا حمزة جليل الياسري

صباح عبيد حسن الوطيفي
صبرية كوكز سلطان المنصوري

صبيحة علي حمزة العجيلي
صجى عبد الرضا فحيف الشمري

صفية موسى داود عتيج
طالب عبد االمير حسين

عادل جبار اسود بقلي
عامر عبد اهلل عامر الجبوري
عباس صالل خضير الجوزري

عباس عبد األمير عبيد الخيكاني
عباس محمود نجم القيسي

عباس منصور جواد
عبد الرضا فحيف عيدان الشمري

عبد الكريم موسى رضا الطائي
عبير محمد مزيد راجح المرزوك

عبير نعمان جابر العذاري
عدنان علي جدوع المنصوري
عدي جواد ناجي القرة غولي

عذراء حسين علي العجيلي
عصام ابراهيم كاظم العبيدي

عصام عبد الجليل اسماعيل دلو
عقيل جواد ناجي القرة غولي

عقيل حسين علي الموسوي

عقيل مهدي جبار الكرعاوي
عالء ياسين حسن الخفاجي

علي جعفر حسين العجيلي
علي جواد ناجي القرة غولي

علي حامد عباس المرعب
علي حسين عبيد المنصوري

علي حسين علي عمران
علي زيد لطيف

علي طاهر محسن الحساني
علي عبد الحسين حسن المنصوري
علي عبد المحسن كاظم الجشعمي

علي عبد الواحد جاسم الخفاجي
علي عقيل عبد العباس القريشي

علي كريم جواد العواد
علي محمد عزيز

علي مضنون ميسر الجبوري
علي نايف ناصر الخفاجي

علي هادي علي الهاشمي
علي هاني زيدان عسل

علياء كاظم كحيوش الجميلي
عماد حسن عبد الخالدي

عماد فاضل عبد البوشندي
غصون جواد ناجي القرة غولي

غصون عبد الرضا فحيف الشمري
غفران حسن نور المنصوري

غفران ضياء محسن العامري
فاتن هادي طالب اليساري

فاضل محمد عبس الحسناوي
فاطمة علي عزيز األسدي
فالح هاني داود الخفاجي

فخري جبر محمد المعموري
فضيلة كاتب عبود الموسوي

فيحاء لفتة حمود
فيحاء محمد جبر العالك

قاسم محمد عبد الرضا الفتالوي
قبس محمد ناصر

قسمة ناجي كاظم الطائي
قورس عبود خلف الزبيد

كاظم تركي جاسم الجنابي
كاظم كطران كاظم

كاظمية نايف عبد الحسن المعموري
كريمة حمود حسن الشريفي

كطران كاظم معن
كفاية محمد خضير الصالحي

كوثر محمد كاظم المعموري
الرا اسماعيل محي الجيالوي

لؤي جواد عبيس الحسني
ليلى حسين علي الموسوي

ماجد طهيلي شدهان
ماجد عبد الرحمن عبد الحسن الملي

ماجد مرد بيوض سويدي
محسن جبر عبد العالك
محسن هاشم الكرعاوي

محمد جاسم محمد المنصوري
محمد جبر عبد العالك

محمد جواد سيفي وهيب العتبي
محمد حسين عبيد المنصوري
محمد رسوم سعيد الكرعاوي

محمد عباس حسين الموسوي

محمد عباس محمد الرجيبات
محمد عطية حسن العجيلي

محمد علي كريم الطالبي
محمد قاسم غني الخفاجي

محمد كاظم كضيب المعموري
محمد نوري حمزة الشريفي

مرتجى كاظم جاسم السلطاني
مرتضى جاسم محمد المنصوري

مرتضى ضياء محسن سلمان العامري
مرتضى كطران كاظم

مريم جواد ناجي القرة غولي
مسلم حمود جواد عجام

مسلم مهدي جبار الكرعاوي
مسلم نعمة عباس عبود البو موسى

مصطفى ضياء محسن العامري
مصطفى كطران كاظم

منقذ عبد المحسن كاظم الجنابي
منى جواد كاظم الشريفي

مهدي عقيل حسين الموسوي
مؤمن نجاح هادي

ميادة محمد عبس الحسناوي
ميثم جواد كاظم الشريفي

ميسم نجاح هادي الذرب
ميسون جواد ناجي القرة غولي

ميسون حمزة عبد اهلل المزيداوي
ميسون عباس عبد الحسين الخالدي

ميسون عبد المهدي كاظم المنصوري
ميسون محمود محسن السلمان

ناظم بديوي عبيد الشمري
نبأ محمد احمد العوادي

نجاة جمعة محمود
نجاة حسن علي اكبر العطار

نصر هاشم عبد الحسن شبر
نصرة خضير عباس الخفاجي
نصيف جاسم سمير الحدرعي

نعمة محمد حسون
نهلة غني صالح الخفاجي

نوال محمد مخيف المنصوري
نور علي جواد المزيداوي

نورا غازي عبيس القرة غولي
هادي رسن محسن البو علي

هدى عبد اليمة اسماعيل آل خلف
هشام ابراهيم كاظم العبيدي

هشام حسن نور المنصوري
هشام عبد الجليل اسماعيل دلو

همام عماد حسن الخالدي
هناء كاظم محمد الخفاجي

وائل حسن نور المنصوري
وسام حسن نور المنصوري
وسن عباس حسن التميمي

وسن عقيل حسين الموسوي
وفاء كاظم كحيوش حسن الجميلي

يحيى عبد اهلل دنوح النعماني
يسرى محمد جبر الخفاجي

يوسف عبد المهدي كاظم المنصوري
بغداد

ابا ذر عبد المنعم صادق الخفاجي
ابتسام سلمان عبد السادة

ابتهاج عبد اهلل حسن االشبال
ابتهال عبد الهادي عبد الخالق العزاوي

احالم محمد علي عباس الحياوي
احمد جبار يعقوب محمد حجي

احمد خالد مهدي الخفاجي
احمد سامي عزيز السوداني

احمد فاضل الخطيب
احمد مهدي حميد العبايجي

اخالص عبد الحسين كامل المسعدين
استبرق فؤاد جليل التميمي
اسراء فليح حسن الزبيدي

اسعد هاشم محمد يوسف المقرأ
اشراق محمود شاكر هادي عمارة

افتخار نوري حسن آل عبد اهلل
افراح جبار يعقوب محمد حجي

افراح حبيب جواد المدامغة
اكرم كريم جبار الموسوي

امجد رشيد حميد
امير هيثم عبد األمير الحصري الموسوي
انتصار عبد الهادي عبد الخالق العزاوي

انوار عبد اهلل حسن االشبال
آيات محمد حسن الشمري

ايالف طالب حسن آل الطحان
باسم عباس مراد البربر

بتول محسن محمد حسين الخطيب
بشرى محمد علي عباس الحياوي

بشرى ناصر محسن الطلقاني
بيداء عبد العباس حبيب المفرجي

جعفر جمعة فاخر الشوكي
جالل حميد علي الساعدي

جنان صالح شنبار الناصري
حسام احمد سلمان الخفاجي

حسن صالح عباس العالق
حسن فاضل علي الساعدي

حسن مهدي حسين النجفي
حسن مهدي حميد العبايجي
حسين فاضل علي الساعدي

حمدية عباس خضير األسدي
حمزة جاسم عبد الخالق الصفار

حمزة عايز حسون الدراجي
حمزية عبد عطية النجفي

حيدر عبد الوهاب حبيب شمس الدين
حيدر علي عبد الحسين الربيعي

حيدر فؤاد جليل التميمي
حيدر محمد حمزة العبادي

حيدر محمد علي حسن ذهب
خارقة حسن عبد الحسين البو عامر

خالد فاضل عباس السعدي
خالد مهدي سويدان الخفاجي
رباب طالب حسن آل الطحان
رسمية رشاد جدوع المسعودي

رشيد حميد حسن 
رغد فرحان عبد

رقية محسن محمد حسين الخطيب
ريام رعد قاسم الغراوي

زهراء حسن مهدي النجفي
زهراء مقداد جليل

زهراء هادي ابراهيم المالكي
زهرة جبر سالم الطائي

زينب جواد محمد حسن خوية
زينب عبد األمير عبود الزبيدي

زينب محسن هادي السعدي
زينب محمد حمادي الياسري

سامية علي عبيد الساعدي
ستار جبار جالس العبودي

ستار جبار يعقوب محمد حجي
ستوتة عبد االمير عطية الخفاجي

سحر جبار يعقوب محمد حجي
سحر محمد علي حسن ذهب

سرمد باقر حسن الحسيني
سعاد عبد اهلل حسن االشبال

سعد خلف جبارة الدبي الكعبي
سعدية صادق سعيد

سالم صاحب صادق الحميري
سلمى جبر سالم الطائي

سلمى طالب حسن آل الطحان
سناء عالء موسى الموسوي

سهام محمد هادي عبد الحسين الخطيب
شاكر محمود شاكر عمارة

شمس الضحى ابراهيم كامل
صباح مجيد صادق

صبيحة شاوي عبد الغراوي
صبيحة فرحان عبد الزهرة المفرجي

صفاء عباس مراد البربر
طارق عبد احمد الجبوري

طالب حسن عبد الكريم آل الطحان
طالب هادي مراد الخالدي

عباس فاضل جواد الفتالوي
عبد الرسول عبود طاهر الساعدي

عبد الستار جبار حسن الصائغ
عبد المحسن عباس حميدي المنصوري
عذراء محمد امين عبد الحميد الوفائي

علي سالم حسب الساعدي
علي فاضل علي الساعدي

علي قاسم عبد السادة الحلفي
علي قاسم علي الغراوي

علي محسن عبد حسين الخطيب
علي محمد حسن جعفر الجشعمي

علياء عبد األمير شمس علي
علياء هادي حمادي الخفاجي

عمار قاسم علي الغراوي
غيث هيثم عبد األمير الموسوي

فاضل علي صحن الساعدي
فاطمة شهيد عبد الحر الفتلي
فاطمة محمد سبهان الغراوي
فائقة جواد حبيب بحر العلوم
فردوس هاشم هادي الحكيم

قاسم علي كاظم الموسوي
قاسم هاشم زبين الدراجي

قسمة عبد الرزاق سلمان
كرامة اسماعيل عقاد الركابي

كريم موسى خلف الشرع
لؤي عباس مراد ولي

ليال حسن عبد الكريم العزاوي
ليال مكي صالح الغرباوي
ليلى هاشم فرج الموسوي

محمد باقر حسن الحسيني
محمد باقر خالد الساعدي

محمد باقر خالد السعدي
محمد جليل مجيد

محمد جمعة فاخر الشوكي
محمد عبد العباس حبيب المفرجي

محمد فاضل علي الساعدي
مرام رياض راضي البو العبرة

مرتضى عباس حميدي الكاظمي
مرتضى فاضل جواد الفتالوي

مرتضى كاظم جاسم كرادي السلطاني
مروة جواد فرج

مصطفى علي جاسم الياسري
ملكية خليفة موحي الساعدي

منار فاضل علي الساعدي
مها عامر عبد االمير العكيلي

مهدي حميد عبد اهلل العبايجي
مهدي كامل نجم عواشج

مهدي محمد مهدي الغزي
مهند توفيق منعم العامري

ميسون جبار كعيم المنصوري
ناصر سالم حسب الساعدي

ناظم عريبي عبد الحسن الساعدي
نجاة عبد الحسين عريبي

ندى عبد الرزاق جاسم السلطان
نور محمد حسن الشمري

هاشم فرج طاهر الموسوي
هبة جواد فرج 

هديل خالد مهدي الخفاجي
هيثم عبد األمير جليل الموسوي

هيفاء عبد اللطيف هادي الجلبي
وضاح محسن محمد حسين الخطيب

يوسف نعمة عبد الواحد
الديوانية

احمد محمد عبد العنبكي
أزهر فليح حسن الحميدي
اسعد جابر ادنان الجبوري
اسماء جندي ساهي ساجد

أسماء عبد األمير حسين العرداوي
اكرم جابر ادنان الجبوري
امير حسن فاهم الزاملي

ايمان عامر فاخر الموسوي
بسمة ساهي ساجد الجبوري

بشرى جابر ادنان الجبوري
بهاء جابر ادنان الجبوري

جابر ادنان حسون الجبوري
جابر طعمة جبر الجبوري

جبير ياسر حسين المحانية
جميل داخل دحام الحسيني
جميلة داخل دحام العرداوي
جندي ساهي ساجد الجبري

حامد صالح منصور عبود الجياشي
حسن فاهم ديوان الزاملي

حسنين علي حسين العرداوي
حسين ياسر هادي

حميدة حسين جياد العرداوي
حيدر ميران جبار المنكوشي
خديجة جندي ساهي ساجد

دجلة كاظم مهدي
رباب جندي ساهي ساجد

رحاب سعد كامل السالمي
رحمة كمال عزيز الموسوي

رحيم ياسر هادي
رسول شاكر محمود الرماحي

رضية طويمي عبد السادة الجبري
رياض هادي نصف العنبكي
زغير حسون عبيس العماري

زهراء ناصر حسين العرداوي
زينب دخيل رحم

زينب فريق جودة الجياشي
سالم هادي عيسى الشباني

سامر صبري ساجت الجبري
سامر عبد الهادي عبد الرضا العبداهلل

سعد حاجم مصطفى التميمي
سعد كامل حسين السالمي

سالم صبري ساجت الجبري
سمير عبد الواحد عبادة الرماحي

شهد رياض هادي الشمري
صافي جميل داخل الحسيني
صبري ساجت خلف الجبري

صبيحة حسن عباس الدهيمي
صدام ميران  جبار المنكوشي

صفية لهو عاجل رخيص الجبوري
ضرار حمزة وحيد االبراهيمي

طيبة قاسم راهي الجبوري
عبد الزهرة حسين ناصر الوداوي

عبد اهلل سعيد كاظم الحجار
عدنان جالوي موسى

عذراء محمد شاكر
عال عبد الباري عبد األمير

علي جابر عبد العامري
علي حسين جياد العرداوي

علي كاظم مهنا
علي ميران جبار المنكوشي

علية رحم غضب
عمار جندي ساهي الجبري

غسان ماجد جاسم الجبوري
فاطمة حسين حنون الشباني

فاطمة عبد السادة محمد 
فرقان علي حسين العرداوي
فوزية حبيب عذاب العماري

قاسم محمد عريان
قناة عريان كاظم

كرار علي حسين جياد العرداوي
مجيد سوادي ياسين الخالدي

محسن ياسر حسين المحنة
محمد حسين كرم الموسوي

محمد فضيل محمد الحسيني
محمود حسين كرم الموسوي

مروة خضير عباس جابر السفاح
مروة ميران جبار المنكوشي

نجية جندي ساهي ساجد
نجيحة جبر حسن ابو تفيجة

نصير فيصل فضيل العرداوي
نقلية عبيد صكبان

نوال عبد الجبار علوي الجبوري
نورس عالء كاظم الليباوي

هدية دخيل رحم الميالي
هيفاء ياسر لطيف الغزالية

وسيم محسن شمران الرماحي
وفاء جوني جاسم البو حسن

ياسين جاهل مشعان العارضي
وا�شط

ابرار ضياء خليل عبد المالكي
اخالص مجيد حميد الشمري
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اأعتنى ال�شيخ بم�شجد ال�شهلة )بيت المام الحجة المهدي
Q( وتهيئة ما يحتاج له الزائرون لهذا الم�شجد والمبيت 
في��ه، وكانH م��ن المواظبي��ن عل��ى  زي��ارة الم�شجد

ال�شيحة والنداء

نكون مهدويات
إذا تحملن���ا مس���ؤولية إص���الح المجتمع 
عل���ى أكتافن���ا وبادرنا إل���ى زرع ب���ذرة رفض 
الفس���اد واالنح���راف ف���ي نفوس أبن���اء األمة 
وجاهدنا من اجل تمس���ك نساء األمة بأصول 

الحجاب المحمدي األصيل.
عندم���ا ننذر حياتن���ا لإلس���الم وننطلق 

إلعالء كلمة اهلل ودحر كلمة الشيطان
أم���واج  وج���ه  ف���ي  بصالب���ة  وقفن���ا  إذا 
االنح���راف الجارف���ة الس���اعية إل���ى تميي���ع  
إيمانن���ا وإبعادنا عن االلت���زام الديني روحيا 

وسلوكيا.

 -عندم���ا نخت���ار الم���وت الكري���م عل���ى 
العيش الذليل.

-بتخلقنا بأخالق زينبL في حشمتها 
وحيائها وعفافها.

 -بعدم ركوننا إلى إتباع الرغبات الدنيوية 
التي تغري  ضعاف اإليمان بزخرفها.

لتس���خير  ش���جاعة  ب���كل  -بانطالقن���ا   
األرض لطاعة اهلل وخليفته القائمQ بدعوة 
البش���رية إل���ى اهلل تعال���ى وقي���ادة األمم إلى 

التحرك في سبيله. 
-إذا بنينا س���دا منيعا في مقابل س���يول 
القي���م والمفاهي���م الخاطئة المس���توردة من 

الغ���رب الفاس���د أو الش���رق المنحل وعش���نا  
هم االنح���راف ف���ي المجتمعات اإلس���المية 
وس���عينا لمحقه  كي  نبني حصنا آمنا يحمينا 
من الغ���ارات الثقافية المتواصل���ة على األمة 
بالصواري���خ  ثقافته���ا  لمح���ق   اإلس���المية 
المبرمجة لقصف مباني المبادئ والمفاهيم 

اإلسالمية.
 -إذا خضعنا هلل في حجابنا ولم نخضع 
للموض���ات التي ال تمس اإلس���الم في ش���يْ, 
ووقفنا  بصالبة في وجه من تس���ول له  نفسه 

تذويب  هذا الحجاب.

فتخرج من الدار.
كيف يستقبل اهل األرض هذا النداء؟

 تفي����د الروايات ان المس����تضعفين في 
األرض يستبش����رون بهذا النداء ويتحدثون 
ب����ه, ق����ال النب����يN: )كأني بهم اس����رّ ما 
يكون����ون وقد ن����ودوا نداًء يس����معه من قرب 

ومن بعد(.
 أم����ا رد الفع����ل المع����ادي فه����و ص����وت 

إبلي����س ينادي بن����داء آخر, تق����ول الرواية 
ع����ن الباقرQ: )صوت في آخر النهار وهو 
ص����وت إبلي����س اللعي����ن ين����ادي اال إن فالناً 
قت����ل مظلوم����ًا(. ويمكن لن����ا ان نحمل كلمة 
ابليس ال����واردة في الرواي����ات على معناها 
الحقيق����ي ال����وارد ف����ي الق����رآن بمقتض����ى 

أصالة الحقيقة.
والش����ك ان ه����ذا الص����وت يت����رك دويا 

هائاًل ف����ي االرض تتحدث به الدنيا جميعاً 
وتبعث انظم����ة الضالل رجالها للبحث عنه
Q تراقب ظهوره ونشاطه, ويكون اإلمام
Q س����اعة النداء ف����ي المدينة, ثم يخرج 
متخفي����اً إلى مكة ويكون عند واد قرب جبل 
رضوى حيث يجتم����ع اليه أصحابه بانتظار 
ي����وم 10مح����رم الذي س����يكون ي����وم ظهوره 

المقدس _إن شاء اهلل-

جاءت لفظ����ة الصيحة من الس����ماء أو 
الن����داء الس����ماوي في ع����دة رواي����ات نذكر 
  Qمنه����ا حدي����ث المفض����ل عن الص����ادق
حي����ث ق����ال: )إذا طلع����ت الش����مس وأضاء 
الصب����اح ص����اح صائح بالخالئ����ق من عين 
الش����مس بلس����ان عرب����ي مبين يس����معه من 
في الس����ماوات واألرض: يا معشر الخالئق 
هذا مهدي آل محمدN, ويس����ميه باسمه 
واسم جده ويكنيه وينسبه إلى أبيه الحادي 

عشر, بايعوه تهتدوا(.
هن����ا الصائح الذي يصيح في الس����ماء 
ه����و جبرئيلQ كما يحدثن����ا اإلمام الباقر
Q فيقول: )الصيحة ال تكون إال في ش����هر 
رمضان وهي صيحة جبرئيل بهذا الخلق(.
وواض����ح ان الصيح����ة تك����ون في ش����هر 
رمض����ان وف����ي اش����رف ليلة منه وه����ي ليلة 
الثالث والعش����رين, ع����ن الباقرQ يقول: 
)الصوت في ش����هر رمضان في ليلة الجمعة 
ث����الث وعش����رين منه ف����ال تش����كوّ في ذلك 

واسمعوا واطيعوا(.
 وربم����ا وردت الصيح����ة باس����م النداء 
الس����ماوي يقول الصادقQ: )يكون النداء 
ليل����ة الجمع����ة ث����الث وعش����رين من ش����هر 

رمضان اول النهار(.
لق����د ذكرت الروايات ما يقوله جبرئيل 

ف����ي ندائه بعب����ارات مختلفة لكنه����ا جميعا 
وردت  فق����د  واح����د,  معن����ى  إل����ى  تدع����و 

الروايات عن:
1.   الص����ادقQ: )يق����ول جبرئي����ل: يا 
 Nمعش����ر الخالئق هذا مه����دي آل محمد

بايعوه تهتدوا(.
2.   الرض����اQ: )يق����ول جبرئي����ل: أال 
إن حج����ة اهللQ ق����د ظهر عن����د بيت اهلل 

فاتبعوه(.
وه����ذه الرواي����ات ي����كاد يك����ون فحواها 
واح����دًا, ه����و ان جبرئي����لQ ين����ادي أول 
النهار: )بس����م اهلل الرحم����ن الرحيم: وقل 
ج����اء الحق وزه����ق الباط����ل إن الباطل كان 
زهوق����ا( ي����ا معش����ر الخالئ����ق إن الحق مع 
عل����يQ وش����يعته وانه����م ه����م الفائزون, 
هذا مه����دي آل محمد خارج من أرض مكة 
فأجيب����وه وبايع����وه تهت����دوا ف����ان الحق معه 

وفيه( وال تضاد في فحوى هذه الروايات.
 Qأم����ا اللغ����ة التي يتكلم به����ا جبرئيل
بهذا النداء,  فهي اللغة العربية: فقد ورد 
في رواية المفضل عن الصادقQ: يصيح 
صائح بالخالئق بلس����ان عربي مبين, وهو 
يس����مع العالم أجمع بهذا الصوت فكل قوم 
يس����معونه بلس����انهم ولغته����م, فف����ي رواية 
زرارة عن الص����ادقQ يقول: )ينادي منادٍ 

القائم  باسم 
يُسمعُ كل قوم بلسانهم(.

هنا تتضح لنا لغة النداء السماوي الذي 
ينادي به جبرئيلQ  في السماء وهو ليس 
كباقي األصوات الت����ي تطلقها الفضائيات 
وشبكات األخبار عبر الفضاء, فهو صوت 
رهي����ب مفزع ل����ه تأثير واضح عل����ى الناس 
لش����دة وقعه وتأثيره فيه����م وذلك ما نفهمه 
من مضمون الرواية اآلتية: عن ابن مسعود 
ع����ن النبيN انه ق����ال: )إذا كانت صيحة 
في ش����هر رمضان فتكون هدّة توقظ النائم 

وتخرج العواتق من خدورهن(.
وعن الصادقQ قال: )فال يبقى شيء 
مما خلق اهلل فيه روح إال ويس����مع الصيحة 
فتوق����ظ النائ����م ويخ����رج إلى صح����ن داره 
وتخ����رج الع����ذراء من خدره����ا وهي صيحة 

جبرئيل(.
وفي هاتين الروايتين بيان واضح على 
ش����دة الصيحة وق����وة النداء الذي يس����معه 
كل ش����خص في األرض. وقد اسمتها بعض 
الروايات بالفزعة التي توقظ النائم وتفزع 
اليقظان لش����دتها, وتفقد العذراء رشدها 

األخي���رة  الس���نوات  ف���ي  ظه���رت  لق���د   
منج���زات  علمية عظيمة واكتش���افات هائلة، 
بل إن ما حققه اإلنس���ان في الس���نوات العشر 
األخيرة من اختراعات في وس���ائل االتصاالت 
واإلع���الم واالنترنت وأبحاث الفضاء والتقنية 
بجمي���ع  مقارنت���ه  يمك���ن  ال  التكنولوجي���ة، 
اكتش���افاته وانتاجات���ه خالل عم���ر الحضارة 

كلها.
وتأسيس���ا عل���ى ه���ذا، ف���ان مث���ل ه���ذه 
المكتش���فات العلمي���ة   تمك���ن البش���رية م���ن 
اس���تيعاب وإدراك بعض االخبار المس���تقبلية 
)الغيبية( التي ذكرت  في الروايات الش���ريفة 
والمتعلقة بزمن ظهور اإلمام المهديQ والتي 
كانت غير مألوفة لألجيال السابقة حيث كانوا  
يعتبرونه���ا م���ن المعجزات ..  وس���نذكر بعض  

هذه الروايات   للفائدة:-
* قال اإلمام الباقرQ: )إذا قام القائم 
بعث في أقاليم األرض، في كل إقليم  رجاًل، 
يق���ول : عهدك في كفك ، فإذا ورد عليك أمر 
ال تفهم���ه وال تعرف القض���اء فيه، فانظر الى 

كفك واعمل بما فيها( .. 

وف���ي هذه األيام   نرى ان ذلك من األمور 
الطبيعي���ة والمتوافقة حالياً مع الهاتف النقال 
أو النت أو غيره من وسائل االتصال األخرى . 
* وق���ال Q: ) إن قائمن���ا إذا ق���ام م���د 
اهلل لش���يعتنا في اس���ماعهم  وابصارهم حتى 
ال يكون بينهم وبينه بريد، يكلمهم فيسمعونه 

وينظرون إليه وهو في مكانه( .. 
وف���ي ه���ذه األي���ام  أصبح ه���ذا األمر من 
األم���ور الطبيعية والمألوف���ة أيضًا, وليس من 

الغيبيات أو  االعجاز.
* قال Q ايضا: )إذا تناهت األمور الى 
صاحب هذا األمر رفع اهلل تبارك وتعالى له كل 
منخفض من األرض، وخفض له كل مرتفع، 
حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته، فأيكم 

لو كانت  على راحته شعرة لم يبصرها؟( .. 
وف���ي ه���ذه األيام  أصبح بمق���دور أي  منا 
ان يش���اهد أي���ة بقع���ة في األرض م���ن األعلى  
عبر )النت(, بواس���طة برنامج معروف اسمه 
)قوق���ل ايرث( وه���و أمر ع���ادي وطبيعي وفي 

متناول الجميع .
* قال اإلمام Q ايضا : )إن المؤمن في 

زم���ان 
القائم 
ه���و  و

بالمش���رق لي���رى أخ���اه ال���ذي ف���ي المغرب، 
وك���ذا الذي في المغ���رب يرى أخ���اه الذي في 

المشرق( .. 
وقد أصبح ه���ذا االمر مألوفاً ومتاحاً لكل 

البشرية .
_ إن مجمل الروايات الش���ريفة الس���ابقة 
ق���د ذك���رت عالمات لظه���ور اإلم���ام المهدي
Q,  وه���ي أخب���ار عن مس���تقبل وعن غيب, 
ول���ذا نجد ان لغة تل���ك الروايات جاءت رمزية 
تستخدم التش���بيه لتناس���ب عقلية الناس في 
تلك الفترة, النها  تش���ير إلى بعض الحقائق 
التي كان يصع���ب إدراكها من قبلهم  في زمن 

 .Kاألئمة

كيف نكون مهدويات؟؟

Qاكتشافات علمية تؤكد اخبارًا غيبية لها عالقة بظهور املهدي

آفاق مهدوية

نور الساعدي

مما الشك فيه ان اهلل سبحانه وتعالى أودع 
في األحكام حَِكماً ومصالح تتناسب معها، بل 
يص���ح القول ان الحك���م االلهي خاضع بل ناتج 
عن المصلحة والمفسدة فيه، ويختلف الحكم 
ش���دة وضعفاً باختالف المصلحة والمفس���دة 
فيك���ون واجب���اً أو حراماً إذا كان���ت المصلحة 
أو المفس���دة ملزمتي���ن, ويك���ون مس���تحباً أو 

مكروه���اً إذا لم تكونا كذل���ك، ويقيننا بذلك 
تابع لمعرفتنا بحكمة الش���ارع المقدس, وانه 
ال يأمر بش���يء إال وفيه مصلح���ة وفائدة باعثة 
على األمر, وال ينهى عن شيء إال وفيه مفسدة 
كذل���ك، وال ف���رق بي���ن المصلحة والمفس���دة 
النوعي���ة أو الفردي���ة, فالحك���م الش���رعي قد 
تكون فيه مصلحة ملزمة لنوع المكلفين فيكون 
عام���اً وقد تكون المصلحة للمكلف الفرد فقط 
فيكون الحكم خاص���ًا, ومن الطبيعي إمكانية 
اجتم���اع األمري���ن معًا, أي المصلح���ة العامة 

والخاصة.
وق���د بيّن الش���ارع المقدس بع���ض اآلثار 
الوضعي���ة س���واء عل���ى صعيد الطاع���ة أو على 
صعيد المعصية، وقد كت���ب علماؤنا في ذلك 
الكثي���ر كم���ا يتأكد ذلك في دع���اء كميل حيث 
يق���ول أمي���ر المؤمني���نQ )الله���م  اغف���ر لي 
الذنوب الت���ي تهتك العص���م، اللهم اغفر لي 
الذن���وب الت���ي تنزل النق���م، الله���م اغفر لي 
الذن���وب الت���ي تغير النع���م، الله���م اغفر الي 

الذنوب التي تحبس الدعاء...(.
الومض���ة المهدوي���ة نح���اول  وف���ي ه���ذه 

اإلش���ارة إلى األثر الوضع���ي للتقصير في حق 
اإلمامQ أو االنقياد إليه.

وقد أثبت���ت الروايات الكثير من اآلثار في 
 Qه���ذا أيضًا، فقد جعل حب أمير المؤمنين

ميزاناً لطهارة المولد.
حي���ث ج���اء ف���ي الحدي���ث الش���ريف )ال 
يبغض���ك يا عل���ي إال ابن زنا أو اب���ن حيضة أو 

مناف���ق( وكما جاء في زي���ارة الجامعة )وجعل 
صلواتنا عليكم وما خصنا به من واليتكم طيباً 
لخلقن���ا وطهارة ألنفس���نا وتزكية لن���ا وكفارة 

لذنوبنا(.
وفي ه���ذا الص���دد نذك���ر الرواي���ة اآلتية 
وينبغي أن يجعلها المنتظِر نصب عينيه دائماً 
وأب���دًا, لتك���ون مدعاة لإلخالص ف���ي العمل 
والمثابرة خصوصاً لمن وضع نفسه في خدمة 
المش���روع المهدوي بشكل مباش���ر، والرواية 
ه���ي:  وكما جاء في كتاب الخرائج والجرائح: 
روي أن ابا محمد الدَّعلجي كان له ولدان وكان 
من أخيار أصحابنا، وكان قد سمع األحاديث 
وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة وهو 
أبو الحس���ن....، وله ولد آخر يس���لك مسالك 
األح���داث في االجرام )فع���ل الحرام(، ودُفع 
إل���ى أب���ي محمد حَجَّ���ٌة يحجُّ بها ع���ن صاحب 

الزمانQ وكان ذلك عادة الشيعة وقتئذ.
فدفع شيئاً منها إلى ابنه المذكور بالفساد 
وخرج إلى الحج، فلمّا عاد حكى انّه كان واقفاً 
بالموقف فرأى إلى جانبه ش���ابّاً حس���ن الوجه 
أس���مر اللون، بذؤابتين مقباًل على ش���أنه في 

االبته���ال والدع���اء والتضرع وحس���ن العمل، 
فلما ق���رب نفرُ الن���اس التفت إل���يّ َفقال: )يا 

شيخ أما تستحي؟(
فقلت: من أي شيء يا سيدي؟ قال: يُدفع 
الي���ك حَجَّة عمن تعلم فتدفع منها إلى فاس���ق 
يش���رب الخمر، يوش���ك أن تذهب عينك هذه 
وأومأ إلى عيني، وأما )أنا( من ذلك إلى اآلن 

على وجل ومخافة؟
وس���مع أب���و عب���د اهلل محمد ب���ن النعمان 
ذلك، قال: فما مض���ى عليه أربعون يوماً بعد 
م���ورده حتى خ���رج في عين���ه التي أوم���أ اليها 

قرحة فذهبت.
فانظر إلى األثر السيء الذي حصل عليه 
هذا الموالي المنتظ���ر لمواله مع أن عمله كان 
أمراً ش���خصياً وجزئيًا, لكن���ه قصّر في أدائه 
بشكل صحيح وجيد، فكيف إذا كانت أعمالنا 

السيئة كثيرة في حقهQ؟.
 نس���أله تعال���ى أن يرزقنا س���المة البصر 

والبصيرة.

ويف هذه الومضة املهدوية نحاول اإلشارة إىل األثر الوضعي 
للتقصري يف حق اإلمامQ أو االنقياد إليه

Q األثر الوضعي للتقصري يف حق اإلمام املهدي
السيد محمد القبانجي

حسن عبد األمير الظالمي

دراسات 4

Hا�شمه ون�شبه
ه����و محمد حس����ن ب����ن الش����يخ باقر بن 
الش����يخ عبد الرحيم بن أغ����ا محمد الصغير 
بن عبد الرحيم الش����ريف الكبي����ر, عنوان 
لمعروف����ة  ا  العلمي����ة  الجواهري����ة  األس����رة 

بالنجف األشرف. 
ج����دّه االعلى عب����د الرحي����م والمعروف 
بالش����ريف الكبي����ر, ه����و م����ن يش����ار إلي����ه 
بالفضيلة, وأبوه العال����م الجليل أغا محمد 

الصغير.
ومن جهة األم, فأم أبيه هي بنت العالم 
الجليل الشيخ ابي الحسن العاملي الفتوني. 
وأمه تنسب إلى الس����ادة العذاريين )آل 

حجاب(. 
Hولدته

ل����م ينص المؤرخ����ون لحياته على تاريخ 
والدت����هH, كما ه����ي العادة في حي����اة أكثر 
العلم����اء واألق����رب ان تولده في حدود س����نة 

.1192
ا�شاتذته

تلّم����ذ رحم����ه اهلل  ش����أن كل طالب  على 
جماعة من االساتذةH وهم: 

 ,Hالش����يخ الكبي����ر كاش����ف الغط����اء- 
وعلى ولده الشيخ موسىH, وقيل على ولده 

.Hالشيخ محمد
-الس����يد جواد العامل����ي صاحب مفتاح 
الكرامة, وقيل على السيد محمد المجاهد 

صاحب المفاتيح. 
 .Hالسيد بحر العلوم-

تالمذته
العلمي����ة  الش����هرة  لتالمذت����ه,  كان����ت 
مي����رزا  ومنه����م:  الديني����ة,  والزعام����ة 
ابراهي����م ش����ريعة م����داري العلوي, الس����يد 
اهلل  اس����د  الس����يد  اللواس����اني,  ابراهي����م 
االصفهاني, السيد اس����ماعيل البهبهاني, 
الش����يخ محم����د باق����ر االصفهاني, الش����يخ 
جعف����ر االعسم,الش����يخ جعفر التس����تري, 
الميرزا حبيب اهلل الرش����تّي, الشيخ محمد 
حس����ن آل ياس����ين, السيد حس����ن المدرس 
االصفهاني, الش����يخ حس����ن بن الشيخ اسد 
اهلل صاح����ب المقاب����س الكاظمي, الش����يخ 
حس����ن المامقان����ي, الش����يخ محمد حس����ن 
آب����ادي,  النج����م  حس����ن  الش����رقي,االغا 
ميرزا حس����ين الخليل, الشيخ محمد حسن 
الكاف����ي, الس����يد حس����ين الترك, الس����يد 
حس����ين حفيد بح����ر العلوم, الش����يخ محمد 
الش����يخ  القزوين����ي,  الطالقان����ي  حس����ين 
راض����ي الراض����ي, الش����يخ زي����ن العابدين 
الحائري, الميرزا صالح الداماد, الس����يد 
عبد الحس����ين ش����يخ العراقين  الطهراني, 
الشيخ عبد الرحيم النهاوندي, الشيخ عبد 
اهلل نعم����ه العاملي-المول����ى عل����ي الكتبي, 
المول����ى الخليلي, االغا مي����رزا على تقي, 
الش����يخ عيس����ى زاهد, مال محمد االفاضل 
االيرواني-المال  محمد االندرماني, المال 
محمد االشرافي, السيد محمد الشهشهاني 
االصفهاني, السيد محمد الهندي, السيد 
مي����رزا محمود البروجردي, الس����يخ مهدي 

الكوجوري, ميرزا نصر اهلل الخراس����اني, 
الشيخ نعمه الطريحي, الشيخ نوح القريشي 

النجفي. 
Hاآثاره

له عدة رسائل عملية في الدماء الثالثة, 
والزكاة والخمس, واحكام االموات جمعت 

برسالة واحدة. 
ذاع  وال����ذي  مؤلفات����ه,  اب����رز  ولك����ن 
المعروف����ة  اس����رته  عن����وان  وب����ه  صيت����ه, 
بالنجف االش����رف, ومنه ابتدأت ش����هرتها 
وط����ار صيتها, هو كت����اب >الجواهر< الذي 
لم يؤل����ف مثله في س����عته واحاطت����ه بأقوال 
العلم����اء, وادلتهم ومناقش����تها, وانه كتاب 
كامل في ابواب الفقه كلها.. وانه على نس����ق 
واحد وبنفس الس����عة التي ابت����دأ بها وانتهى 

إليها. 
Hماآثره

والنف����وذ  العلي����ا  الكلم����ة  لش����يخنا  كان 
الكبير, وقد أحسن االستفادة من ذلك في 
مج����االت كثيرة  وتربية رج����ال العلم واعزاء 
ش����أنهم  وأع����الء كلمته����م وخدم����ة الب����الد 

والعباد. 
ومن االم����ور الجليل����ة الت����ي نفذها فتح 
النج����ف  إلرواء  باس����مه  المع����روف  النه����ر 
االش����رف والت����ي كان����ت تعاني م����ن العطش 
لقرون طويلة, ولك����ن النهر اندثر بعد ذلك 

بسبب االهمال لقلة القدرات المالية. 
كذلك أعتنى الش����يخ بمس����جد الس����هلة 
)بيت االم����ام الحجة المهديQ( وتهيئة ما 

يحتاج له الزائرون لهذا المس����جد والمبيت 
في����ه, وكانH م����ن المواظبي����ن عل����ى هذه 

الزيارة . 
المترجمون له

ترجم ل�شيخنا كثيرون هم:-
)نظ����م  ف����ي  الهن����دي  محم����د  الس����يد 
الآللئ(, الس����يد حس����ن الصدر في )تكملة 
أمل االمل(, الشيخ علي كاشف الغطاء في 
)الحصون المنيعة( , الشيخ عباس كاشف 
الغطاء في )نبذة الغري(, الميرزا حس����ين 
النوري في )مس����تدرك الوس����ائل(-الميرزا 
محم����د التنكابن����ي ف����ي )قص����ص العلماء, 
المول����ى محم����د علي ف����ي )نجوم الس����ماء( 
اس����تطرادا, الفاضل المراغ����ي في )المآثر 
واآلث����ار(, المولى محمد علي المدرس����ي, 
في )ريحانة االدب(, الش����يخ عباس القمي 
ف����ي )الفوائد الرضوية(  و)الكنى وااللقاب( 
الش����يخ  االحب����اب(,  و)هدي����ة  اس����تطرادا 
أغا ب����رزك الطهران����ي في )اعالم الش����يعة 
ج2( و)الك����رام الب����ررة ف����ي الق����رن الثالث 
بعد العش����رين( و)الذريعة(, الش����يخ جعفر 
محبوب����ة ف����ي )ماض����ي النج����ف وحاضرها 
ج2(, واالخي����ر وليس اآلخر الش����يخ محمد 

.Hرضا المظفر
Hوفاته

المتف����ق على أن وفاتهH كانت ظهر يوم 
االربعاء, غرة شعبان س����نة 1266ه�, وقد 

دفن في مقبرة آبائه وأجداده. 

اآية اهلل العظمى 
Hال�شيخ حممد ح�شن �شاحب اجلواهر هائنا

ن فق
م

  Qسلسلة من المقاالت تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب لإلمام المهدي القائم سلسلة ومضات مهدوية

مجتبى السادة ف��ي ه��ذه الأي��ام  اأ�شب��ح بمق��دور اأي  من��ا ان ي�شاه��د اأي��ة بقع��ة في 
الأر���ص م��ن الأعل��ى  عب��ر )الن��ت(، بوا�شط��ة برنام��ج مع��روف ا�شمه 
)قوق��ل اي��رث( وه��و اأم��ر ع��ادي وطبيع��ي وف��ي متن��اول الجمي��ع



ول���م يكن غاديز االول ال���ذي تحدث عن 
ه���ذا االمر. ففي بداي���ات 1952 ذكر )جورج 
س���اندز( ف���ي مقالة له ف���ي مجل���ة )المصير 
date magazine (  ما بدا بأن عدداً 
كبي���راً ج���دا من الح���وادث الغريب���ة في تلك 

المنطقة.  
وف���ي ع���ام 1969 أل���ف )ج���ون واالم���س 
نس���يان  )عال���م  اس���ماه  كتاب���ا  سبينس���ر( 
المفقودي���ن( تكل���م من خالله بش���كل محدد 

عن هذا المثلث. 
وبعد س���نتين صدر برنام���ج وثائقي عن 
الش���يطان(,  )مثل���ث  بعن���وان  الموض���وع, 
وكت���اب )مثل���ث برم���ودا( )1974( وصن���ف 
بأن���ه االكثر مبيعا. وق���د حفرت هذه االعمال 
اسطورة )بحر الشؤم( ضمن الثقافة الشعبية 
العالمية, واالمر الذي لم يعد خافيا هو كون 
ه���ذا اللغز كان دعاية أكث���ر من كونه حقيقة. 
وقد اثي���ر بهدف بي���ع الكتب والتروي���ج لها.. 
حي���ث كان البيع يزداد مع ازدياد غرابة طرح 
القص���ة او التعليل, كما ذكر مثال ان جنس���ا 
فضائي���ا ذكيا متقدم���اً تقنيا ف���ي الفضاء او 
تحت البحر كان السبب في اختفاء السفن او 

الطائرات هناك. 
محاولة لحل اللغز

في عام 1975 قام )الري كونسيه( عامل 
مكتب���ة في جامع���ة والي���ة أريزونا-بالتحري 

ف���ي  الت���ي ذك���رت  ح���ول ه���ذه االدع���اءات 
المقاالت ووس���ائل االعالم والكتب. واستعان 
لذلك بوثائق وشهود عيان. وقد تم له بالبحث 
والتنقي���ب بعناية في الس���جالت التي اهملها 
اآلخ���رون, فوج���د ان معظم الح���وادث التي 
وصف���ت بانها غريبة تعود الى ان المؤلفين ال 
يذكرون الحقيقة كما هي, ففي الوقت الذي 
يذكر فيه المؤلفون ان البحر كان هادئا وقت 
االختفاء..فأن س���جالت خفر السواحل تشير 
ال���ى عواص���ف عاتي���ة كانت تض���رب منطقة 

الحادثة.. 
وعندما يذكر البعض ان الس���فن اختفت 
بص���ورة غامضة ول���م تظهر, ف���أن الحقيقة 
تقول انه وجدت بقايا تلك السفن وتم التعرف 
على سبب غرقها. والتقرير االكثر اهمية في 
ذل���ك ه���و تقري���ر احصائيات ش���ركة )لويدز 
لندن(  لس���جالت الحوادث والذي نش���ر من 
قبل مح���رر )المصير( في 1975-حيث ظهر 
ان المثل���ث ال يمثل خطرا.. وق���د اكدت ذلك 
س���جالت خفر السواحل االمريكية.. وانه من 
ذل���ك الوقت ل���م يظهر دلي���ل جديد يدحض 

تلك االحصائيات. 
وبه���ذا التقري���ر اختفى مثل���ث برمودا, 
بالطريقة نفس���ها التي اختفى بها العديد من 
ضحاي���اه المفترضين-ولكنه ل���م يختف من 
الكت���ب ومن اف���الم هوليود الت���ي وجدت فيه 
مص���درا لزيادة دخله���ا. ومن قصص هوليود 
وافالمها في هذا المجال فلم )مثلث برمودا( 
ع���ام 1979 لمخرجه )ريتش���ارد فريدنبيرغ( 
الت���ي يجس���د قصة اختف���اء خم���س قاذفات 

للبحرية االمركية. 
وعند عرض الحقائق كاملة تصبح قصة 
هذا الفلم غير مجدية سينمائيا, فالحقيقة 
تقول ان جمي���ع افراد طاقم ه���ذه القاذفات 
الخم���س كان���وا تح���ت التدري���ب, اي انه���م 
عديم���و الخبرة باس���تثناء قائد الس���رب )م. 
اولتش���ارلز تايل���ور( ولم يكن في قم���ة ادائه 
ذل���ك الي���وم حي���ث كان يعاني م���ن الصداع 
بس���بب احتس���ائه الكح���ول.     ام���ا الطائ���رة 
)Martin Mariner( فق���د انفجرت 
في الج���و بع���د 23 ثانية من اقالعه���ا.. وقد 
ش���وهد االنفجار ف���ي نفس القاع���دة.. وكان 

بسبب عيوب في خزان الوقود. 
الرس���مية  الس���جالت  ان  والمالح���ظ 
لم تظه���ر تحط���م الطائرات الخم���س.. وان 
الحكوم���ة االمريكي���ة اجبرت ش���ركة االنقاذ 
االس���بانية على التعتيم عل���ى نتائج التحقيق. 
اختف���اء  ح���ادث  الغم���وض  اح���اط  كذل���ك 
طائرتي���ن امريكيتي���ن م���ن ط���راز كي س���ي 
1350, ولك���ن بعد عدة ايام ت���م العثور على 

حطامهما متناثرا في هذه المنطقة. 
توظيف المثلث لغرا�ص �شيا�شية

_ مع انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 
1945, ب���دأت الواليات المتح���دة االمريكية 
بدخول الحرب الباردة, والتي كان من طرقها 
واس���اليبها تموي���ل الح���ركات التمردية. وبث 
الش���ائعات حول قوتها ووصولها الى القمر, 
واظه���ار الق���وى الخارقة لبعض االش���خاص 
من التخاطر ع���ن بعد )الباراس���ايكولوجي( 

وتكنولوجيا االطباق الطائرة. 
قص���ة  كان  برم���ودا  مثل���ث  ان  ويعتق���د 
الدف���اع  وس���ائل  اح���دى  وكان���ت  مفتعل���ة, 
االس���تراتيجي للح���دود االمريكية, وخاصة 
ان المثل���ث يفص���ل كوب���ا ع���ن روس���يا.  وقد 
هي���أت الجهات المختصة بذلك الطالق عدة 
تفسيرات مدعاة الس���باب االختفاء المفتعل 

منها: 
-نظري���ة االطب���اق الطائ���رة وظهوره���ا 
في المنطق���ة, ونظرية ال���زالزل. او الجذب 

المغناطيسي. 
وآخرها كان���ت نظرية تثير االس���تغراب  
وهي نظرية )المسيخ الدجال(: اي ان هناك 
ق���وة خارق���ة في مثل���ث برمودا, ال يس���تبعد 
ارتباطها بقدرات المس���يخ الدجال, بمعنى 
ان المس���يخ الدج���ال ق���د اتخذ م���ن برمودا 

قاعدة انطالق له. 
دعاي���ة  الغريب-بالمناس���بة-ان  وم���ن 
مثل���ث برم���ودا, الت���ي نش���طت ف���ي فت���رة 
الستينات والسبعينات والثمانيات والى اواخر 

التس���عينات قد اختفت فجأة ولم يعد لها اثر 
وكأنه���ا لم تك���ن. ويعزي محللون الس���بب في 
ذلك الى تطور التقنيات االستخباراتية والتي 
من الممكن ان تفضح المصدر الحقيقي لهذه 

االكذوبة. 
ت�شجيل موقف وبيان حقيقة

بعد ه���ذا العرض ال���ذي اكتن���ف الكثير 
من المعلوم���ات حول هذا المثلث اللغز يتبين 
لنا ان ما كتب م���ن بعض الكتاب عن ان هذا 
 Qالمثل���ث له ارتباط وثي���ق باالمام المهدي
وان مكم���ن اللغ���ز فيه ه���و الوج���ود المبارك 
ل���هQ. اذ ح���اول بعض الكتاب رب���ط ما نقل 
م���ن اخب���ار الجزي���رة الخضراء وم���ا حدث 
م���ن احداث مفتعلة في مثل���ث برمودا. اال ان 
التحقيق واالنصاف يقتضيان ان ليس هناك 
تراب���ط علمي وش���رعي بين الجزي���رة وهذا 
المثل���ث, بغ���ض النظ���ر عن بح���ث اثبات او 
عدم اثبات خب���ر الجزيرة وغيرها. اال انه ال 
يحتمل فضال عن  ان يقطع-ان الجزيرة هي 

مثلث برمودا. 
وخالص���ة م���ا يق���ال ان ال رب���ط لمثل���ث 

.Qبرمودا بقضية االمام ا لمهدي
 نع���م اذا امك���ن اثب���ات االح���داث التي 
وقعت وتعذر اثبات س���ببها ف���ان ذلك خاضع 
لنظام السببية, والمش���يئة االلهية المتعلقة 
بايجاد حالة العجز عند البشر ولو في محور 
وجانب, حتى يلتفت الى عنصر الغيب الذي 

.Qيحتل محوره في زماننا االمام الغائب

بغض النظر عن بحث اثبات او عدم اثبات خرب الجزيرة وغريها 
اال انه ال يحتمل - فضال عن  ان يقطع-ان الجزيرة هي مثلث برمودا

5 بحوث ومقاالت

يف أروقة املكتبة املهدوية

مثلث برمودا بني الواقع واخلرافة تتمة

بناء الأديان على النقياد لالأنبياء
ومن المؤكد في تاريخ األديان السماوية أن 
أهمية الدين تكمن في أنه يرش���د اإلنسان إلى 
ما  خف���ي عنه في أمر الغي���ب، وبما أن الباب 
إلى معرف���ة الغيب ال يتم إال من خالل من لهم 

أهلية االنفتاح على الغيب والوحي وهم األنبياء
Q  فإن بناء األديان أقيم على متابعة األنبياء
Q  فيم���ا يقولون واالنقياد لهم والتس���ليم لهم 
من غير اعتراض أو تشكيك فيما يخبرونه عن 
الغي���ب,  بعد أن أقيم���ت األدلة والمعاجز على 

أنهم المبعوثون من قبل اهلل تعالى.
والقرآن الكريم يخبرنا أن س���قوط األمم 
وهالكه���ا كان بس���بب عدم انقياده���ا لألنبياء 
Q  واإلع���راض عنه���م واالزدراء به���م، وكل 

ه���ذا يعني أن التقليد المذم���وم هو الذي يكون 
ألهل الباطل من غير بصيرة وال تأمل.

Qهم ورثة الأنبياء  Qالأئمة
  Nقامت األدل���ة القطعية عل���ى أن النبي

 K أرج���ع  االم���ة إل���ى األئمة من أه���ل البيت
من بع���ده، وحديث الثقلي���ن المتواتر من أهم 
األحادي���ث الدال���ة عل���ى أن النج���اة ال تتحقق 
له���ذه األم���ة إال باالنقياد أله���ل البيتK في 
جميع شؤونهم, ألنهمK عدل القرآن, ومن 
ثم فه���م الذين يعرف���ون محكمه ومتش���ابهه، 

وخاصه وعامه، ومطلقه ومقيده.
والق���رآن الكريم الذي أمرنا اهلل عز وجل 
بالتدب���ر ف���ي آيات���ه  أخبرن���ا أن  هن���اك آيات 
متش���ابهات, آيات تحتاج إل���ى تأويل ال يعرفها 
إال الراس���خون في العلم، أي لي���س لكل عالم 
إدراكها فضال عن غير العالم، وإن ترك األمر 
فيه���ا لغير العالم يقود إلى الزيغ والضالل كما 
دلت عليه اآلية الس���ابعة من سورة آل عمران؛ 
) َفَأمَّا الَّذِينَ في ُقلُوِبِهمْ زَيٌْغ َفيَتَِّبعُوَن مَا تَشَابَهَ 

مِنْهُ ابْتِغَاء اْلفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَْأِويلِهِ وَمَا يَعَْلمُ تَْأِويلَهُ 
ِإالَّ اهللهُّ وَالرَّاسِخُوَن فِي اْلعِْلِم (.   

الروايات المعتبرة الدالة على لزوم 
الرج��وع اإلى الفقه��اء المجتهدين على 

نحو الإجمال
وم���ن البديه���ي أن ال ي���دع األئمةK وهم 
المنصوب���ون من قبل اهلل تعالى على حفظ أمر 
الدين هذا األمر من غير أن يدعوا  الناس  إلى 
الرجوع إل���ى الفقهاء العالمي���ن بحالل محمد 
وحرام���ه، والذي���ن بلغ���وا مس���توى م���ن العلم 
يسمح لهم بإيصال الحكم الشرعي إلى العامة 
م���ن الناس، وقد س���عى األئمة Q  في ذلك، 
كم���ا  ور د  ف���ي قول اإلمام الرض���اQ: )علينا 

إلقاء األصول، وعليكم التفريع(. 
وقد دل���ت مجموعة من الروايات المعتبرة 
الت���ي اعتمد عليها الفقهاء في س���ندها ومتنها 

لالستدالل على مسألة الرجوع إلى الفقهاء.

تق���ع الرواي���ة ف���ي طبعته���ا االول���ى عام 
1431ه� في أكثر من 195 صفحة من القياس 
المتوسط, وهي من تقديم مركز الدراسات 
التخصصية في االم���ام المهديQ-النجف 

االشرف. ومن منشورات دار تحسين. 
بع���د مدخ���ل تتأل���ف الرواي���ة من تس���عة 

فصول جاءت عناوينها كالتالي: 
زواج لم يتم. اميرة في سوق النخاسين. 
وأخي���را كان اللق���اء. والدة المؤم���ل. توجي���ه 
وتبلي���غ. الش���هادة بلس���م الش���هداء . يه���وذا 
العرب���ي. لق���اءات . أربع���ة س���فراء )اإلعالن 

األخير(.
ف���ي مدخ���ل الرواي���ة يتح���دث صاحبها 
الت���ي  وعناصره���ا  المخلّ���ص  عقي���دة  ع���ن 
تتألف منها, وهي: خط النهاية, والوس���يلة 
الناجع���ة الموصلة للمجتم���ع الفاضل, ومن 
يق���وم بتطبي���ق ه���ذه  األطروحة س���واء كانت 

إلهية ام مادية. 
الفص���ل االول م���ن الرواية يتح���دث فيه 
عن زواج اراده القيص���ر والد )نرجس( حين 
كانت في بيت اهله���ا. بينها وبين احد اقارب 
القيصر ولكنه لم يتحقق. وكأنها مدخرة من 

.Qقبل اهلل عز وجل ألن تكون أما لالمام
ام���ا الفص���ل الثان���ي   فيع���رض فيه هذه 
الح���رة- نرجسP - وهي امي���رة حرة في 
سوق النخاس���ين , ويبين قضية عدم امكان 
بيعه���ا اال لمبعوث االمام اله���اديQ, وكأن 

االرادة االلهية حتمت ذلك. 
ام���ا الفص���ل الثال���ث فيتحدث ع���ن لقاء 
  .Qباالمام الحسن العسكري P)نرجس(

والفص���ل الرابع  يعرض تحقق البش���ارة 
.Qبوالدة المؤمل مهدي االمة

 اما في فصلها الخامس فتتحدث الرواية 
عن توجيه الرسولN بالوعد بظهور الحجة
Q بع���د اق���وال العت���رةK ومنه���م االم���ام 

.Qالعسكري
اما الفصل الس���ادس فيتحدث عن ديدن 
العترة الطاه���رة آل البيت الكرامK,  وما 

كان لهم من اهلل عادة. وهو الشهادة. 
في���ه  فيتح���دث  الس���ابع  الفص���ل  ام���ا 

الراوي ع���ن فصي���ل الطامعين والمندس���ين 
والمتمردي���ن, والذي���ن انتحل���وا دور ائمة آل 
البيتK بع���ض االحياء. ومنه���م جعفر بن 

 .Qاالمام علي الهادي
اما الفصل الثامن-فيعرض فيه صاحب 
الرواية لقطات عن لق���اءات تمت بين اإلمام 
الحجةQ وبعض الشيعة المخلصين., وهي 

بروايات اكيدة صحيحة. 
اما الفصل التاس���ع فيتعرض فيه الراوي 
لألعالن االخير وهو؛  ما بعد السفراء االربعة 

أي زم���ن غيب���ة االم���امQ الكب���رى.. حي���ث 
المرجعية العامة وم���ن خالله بين خصائص 
ه���ذه المرجعية, وهي المرونة الكاملة للفقه 
الش���يعي وخاصي���ة التقليد واالجته���اد فيه, 

واستقاللية هذه المرجعية او الحوزة. 
وفي الخت���ام يذكر الراوي المصادر التي 
اعتمدها ف���ي تأليف روايته ه���ذه التي تحكي 
قصة صاحب العصر والزمانQ, واالعداد 
الربان���ي لوالدت���هQ, وهذه ال���والدة وغيبته 

ليبقىQ شاهد العصور. 

رجوع اجلاهل اإىل العامل اأ�شل عقلي

قراءة يف رواية )�شاهد الع�شور- الولدة والنبثاق(

تتمة

فما هي عالقة الشموع بوالدة اإلمام المهدي
Q؟

وم���ا ه���ي عالق���ة والدة المنتظ���رQ بزيارة 
اإلمام الحسينQ؟

ربم���ا ألن إيق���اد الش���موع اقترن عن���د أغلب 
الناس بالمناس���بات الس���عيدة ولكون والدة اإلمام 
الحج���ةQ ه���ي حق���اً مناس���بة س���عيدة عزي���زة 
على قل���وب المحبي���ن، تراهم يخرج���ون فرحين 
مبتهجي���ن بذك���رى والدت���هQ وهم يحمل���ون هذه 

الشموع.
أو ألن الش���معة هي رم���ز للتضحية واإليثار... 
دروب  تني���ر  وضي���اًء  ن���وراً  لتش���ع  تحت���رق  فه���ي 
اآلخري���ن... وم���ا دامت هي هك���ذا... وألجل وجود 
ه���ذه الخصلة فيه���ا اندفع المحبون إل���ى إيقادها 
ف���ي مي���الد إمامه���م المنتظرQ...فه���وQ وكما 
ورد في الروايات يتألم أللمهم... ويستبشر عندما 
يصيبهم الخير أو يصدر عنهم فعله... وهكذا فإنه

Q كالش���معة يتألم له���م ومن ذنوبهم... ويرس���ل 
عليه���م من ش���آبيب أن���واره اإللهي���ة ليهديهم إلى 
الصراط المس���تقيم، بل ليهدي البش���رية قاطبة 

لما يحملهQ من بهي الصفات وجمال السيرة.
أو ألن اإلم���ام المنتظ���رQ ه���و ال���ذي يأخذ 
بثارات الحس���ينQ... ويس���ير عل���ى نهجه القويم 
في إحقاق الح���ق ومحاربة الباطل وأهله ومقارعة 
الظالمين واألفاكين الذين يسعون لطمر الدين... 
 Qل���ذا فإن العالق���ة وطيدة بين اإلم���ام المهدي
وجده اإلمام الحسينQ... وهي تتمثل باألهداف 
الس���امية التي كلّف���ا االضطالع بها إحي���اًء للدين 
وتكريس���اً للقيم النبيلة... فلعل العالقة الحسينية 
المهدوي���ة ه���ي التي تجي���ش في النفوس مش���اعر 
والء ومحب���ة إزاء احدهما لآلخ���ر حيث إنهما من 
ن���ور واحد... وفي مضمار واح���د... أال وهو تحقيق 
الرس���الة اإللهية المحمدية الحق���ة وإظهارها في 
أرج���اء المعم���ورة... وإرس���اء دعائ���م العدالة بين 
أبناء المجتمع اإلنس���اني الذي ه���و بأمس الحاجة 
إليها في عصر ق���د ضاعت فيها القيم... وانتهكت 

فيها المثل... وتبعثرت فيها الفضيلة.
وه���ل األمر هو مجرد ش���موع توق���د وطقوس 
ت���ؤدى؟ أم أن األمر يتعدى ذل���ك كثيرًا؟ والقضية 
 ...Qهي قضي���ة ارتباط روحي باإلم���ام المنتظر
فعقيدتن���ا في���هQ انه حي ي���رزق... وه���و موجود 
بينن���ا، يف���رح لفرحن���ا ويح���زن لحزنن���ا، لكن���ه 
غائب عن األبصار بمش���يئة اهلل تعالى... وإن هذه 
الحشود المليونية تجتمع هنا عند مقامه متجشمة 
كل ه���ذا العناء... فه���ي مس���تعدة لمناصرته عند 
ظه���وره المق���دس... متضرع���ة إلى اهلل س���بحانه 
وتعالى ألن يعجل بفرجه ويس���هل مخرجه... حيث 
ان فرج���ه فرجنا, ومخرج���ه مخرجنا من الظلم 

والفقر والذل والهوان.
وهل الش���معة رم���ز للنور؟ والن���ور عند األمم 

والشعوب هو مظهر للنقاء والطهارة و الصفاء.
أم إنه���ا العالق���ة الروحي���ة الت���ي ترب���ط بين 

المؤم���ن وقادته الروحيي���ن, تؤجج فيه روح األمل 
والمواصل���ة عندم���ا يم���ر بظ���روف صعب���ة  فه���و 
ي���درك قيم���ة ظه���ور اإلم���امQ، وكيف س���تكون 
حكومته... وكيف س���يكون ح���ال الدنيا أثناء حكمه

Q الشريف.
إن الروايات المنقولة عن رس���ول اهللN وآل 
بيته األطهارK بهذا الخصوص تشير إلى سيادة 
الع���دل والحق... حيث يكثر الخي���ر والرزق عندما 

تأتي األرض ُأكلها... فال يبقى على األرض فقير أو 
مظلوم بسيادة عدالة السماء بين الناس. 

وانطالقاً م���ن هذه المعطيات واس���تناداً إلى  
هذه المعتقدات كانت طقوس االنتظار واالستبشار 
بمولد قائم آل بيت محمدK الذي سيمأل األرض 

قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً.

�شموع النتظار �شموع ال�شتب�شار تتمة

اعداد: محمد الخاقاني

بناء األديان أقيم على متابعة األنبياءQ  فيما يقولون واالنقياد لهم 
والتسليم لهم من غري اعرتاض أو تشكيك فيما يخربونه عن الغيب

أن التقليد املذموم هو 
الذي يكون ألهل الباطل 
من غري بصرية وال تأمل
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 كلم����ة )فلكل����ور( يقابلها باللغ����ة العربية )الت����راث( وهو ما 
يورث عن السلف من الثقافة...

_ ولرصدن����ا ف����ي ه����ذا الع����دد رص����د خاص لبع����ض ذلك 
الفلكلور, ففي المجتمعات اإلسالمية هناك مناسبات اجتماعية 
ديني����ة يحتفي بها المس����لمون جميعاً بمختل����ف مذاهبهم، وفي 
جميع بلدانهم، وهناك مناسبات يحتفي بها بعض المسلمين، 
إما لثبوت ش����رعية االحتفاء بها في مذهبه����م، واما الرتباطها 
بش����أن وطني، أو إرث اجتماعي. ومن تلك المناس����بات البارزة 

الت����ي تحتفي بها مجتمعات إس����المية كثيرة، ه����ي ليلة النصف 
من شعبان. 

ولالحتف����اء به����ذه الليل����ة نوع����ان م����ن البرام����ج: برام����ج 
تعبدية، كالصالة والدع����اء وتالوة القرآن، وبرامج اجتماعية 
كاالحتف����االت العام����ة، وتزيي����ن المن����ازل واألماك����ن، وخروج 
بالمناس����بة،  خاص����ة  أراجي����ز  ينش����دون  مجامي����ع  األطف����ال 

ويستقبلهم أرباب المنازل بتوزيع الحلويات والهدايا عليهم. 
* وأول رصدن����ا  له����ذا كان م����ع مدينة الحدي����دة و)تلفظ 
الحُدَيْ����دَة( وه����ي مدين����ة تقع في منتص����ف الس����احل اليمني ، 
عل����ى الضف����ة الش����رقية للبحر األحم����ر. وهي تبعد ع����ن صنعاء 
حوال����ي 226 ك����م وهي اح����دى الموان����ئ الغربية لليم����ن ،فقد 
نش����رت )صحيفة الجمهورية اليمنية( اس����تطالعا حول المدينة 
بتاري����خ 2010/3/15 تحت عنوان( الحديدة.. تراث متنوع وفن 
معماري وفلكلور ش����عبي يصعب لغير أبنائها تعلمه(. وقد أش����ار 
هذا االس����تطالع إلى العادات والطقوس الديني����ة لهذه المدينة 

والت����ي منها االحتفال بليلة النصف من ش����عبان والتي يس����مونها 
هن����اك ليلة )البهجة ( حيث تقام الوالئم والمجالس حتى الفجر 
ألنهم يعتبرون تلك الليلة ليلة محاس����بة، وان اهلل تعالى يفصل 

فيها في األمور بين الخالئق.    
* هذا ونش����رت صحيفة )الجمهوري����ة نت( اليمنية بتاريخ 
2008/8/18 ف����ي مق����ال تح����ت عنوان م����ن )ثقافتنا الش����عبية 
ليلة الش����عبانية( وأضافت فيه ان ذكرى االحتفال بليلة النصف 
من ش����عبان ف����ي اليمن )أو كما يطل����ق عليها ف����ي عاصمة اللواء 
األخضر ليلة الش����عبانية(، التي ترتبط سنوياً بذكرى الحصول 
على الش����موع، حيث يتجم����ع األطفال في دوائر ي����رددون أحلى 
األناش����يد الش����عبية والوطنية وهم يحملون الش����موع المضاءة، 
كما توزع عليهم قط����ع نقدية من فئات صغيرة وبعض الحلويات 
والكع����ك، ويتم فيها تبادل الزي����ارات بين األهل لياًل، وغيرها 
من الطقوس التي ترمي إلى إحياء صلة الرحم وتوثيق الروابط 
االجتماعي����ة، وفي الش����ارع يتجم����ع االطفال أم����ام المنازل في 
انتظار مرور )جمل الش����عبانية(، الذي يتشكل من مجموعة من 
الش����باب يرتدون أثواب����اً بنيًة مائلة إلى الصفرة هي أش����به بلون 
الجمل، ويحمل الشاب الموجود في المقدمة رأساً أشبه برأس 
الجم����ل الحقيقي، وعندم����ا يصلون إلى أم����ام المنازل يقومون 
ب����أداء بعض الح����ركات الش����عبية وتقليد ح����ركات الجمل، إلى 
جان����ب ترديد بعض األهازيج الش����عبية والوطني����ة التي تتضمن 
إشارة إلى أس����ماء المدن والمناطق اليمنية المختلفة, وتصف 
حال المسافر بين تلك المناطق والمدن ومشقة السفر وآالمه، 
ويبق����ى الجمل المقلد يؤدي تلك الحركات ف����ي انتظار أن يجود 
عليه صاحب المنزل بنفحة من المال، يقل أو يكثر وفقاً للحالة 

المادية لكل اسرة، ويستمر الحال هكذا لثالث ليال متتالية.
* وفي مقال نش����رته صحيف����ة )4 اكتوبر( _وهي صحيفة 
سياسية يومية تصدر في اليمن_  نشرت بتاريخ 2007/7/30 
بعن����وان )قبر النبي هود بين التاري����خ والفلكلور( وهو عبارة عن 
بح����ث تاريخ����ي عن   قب����ر النبي ه����ودQ في مدين����ة االحقاف 

الواقعة بين حضر موت وعمان.
 وبغ����ض النظر عم����ا جاء في المق����ال اال ان م����ا يهمنا فيه 
ان ف����ي النصف من ش����عبان م����ن كل عام تق����ام االحتفاالت  في 
تل����ك المدينة، وفيها تقام ايضا  وبالمناس����بة مس����ابقة الهجن 
))الجم����ال (( وه����ي رياض����ة ش����عبية تم����ارس ف����ي مناط����ق في 
الش����رق األوس����ط، وفي أفريقيا وأس����تراليا،  وتق����ام أيضا في 
ليل����ة النصف من ش����عبان هناك عند قبر النب����ي هود Q الكثير 
م����ن األعراس تيمنا  بتلك المناس����بة البهيجة ، وتموج الحركة 
والنش����اط والحيوية بجانب القبر لمدة أي����ام بحيث يصير الليل   

نهارا مشرقا ومضيئا. 

* ام����ا ع����ن االحتفال بذك����رى الناي����ر )ليل����ة النصف من 
ش����عبان( في المغرب والذي  يعد طقس����اً س����نوياً تحرص أغلب 
األس����ر المغربي����ة في����ه عل����ى االجتم����اع وتن����اول الطعام بش����كل 
جماع����ي،  وتوزي����ع بع����ض الحل����وى المغربية  وفي نف����س اليوم 
ينطلق موس����م الشموع الس����نوي في مدينة )س����ال( القريبة من 
الرب����اط، وهك����ذا الحال ف����ي األقط����ار العربية واإلس����المية، 

باختالف التسميات وربما المواعيد والطقوس.
وقفة مع )الكركيعان(:

* وكان لرصدن����ا وقفة مع الكركيعان، يرى الباحثون في 
الت����راث الش����عبي أن )القرقيع����ان( لفظ عامي مأخ����وذ من قرع 
الب����اب، وذل����ك ألن األطف����ال يقرع����ون أبواب البي����وت في هذه 

المناس����بة، في حين يذهب آخ����رون الى أنه كان بعض األطفال 
يس����تخدمون األواني للقرع عليها س����ابقا، وت����روي بعض الكتب 
التراثية أن )القرقيعان( س����مي بذلك ألنه قرقعة الحلوى تسمع 

داخل سلة مصنوعة من سعف النخيل.

ويطل����ق الكركيع����ان اآلن عل����ى عادة خ����روج األطف����ال ليلة 
النص����ف من ش����عبان، حيث توزي����ع الهدايا عليه����م، في بعض 

مناطق الخليج. 
فف����ي األم����ارات العربية مثال يس����مونه )ح����ق الليلة(،وفي 
سلطنة عمان تسمى )القرنقوش����ه( أو )الطلبة(، وتسمى أيضاً 
)طاب طاب(، وفي البحرين تسمى )كرنكوعه(، وفي الساحل 
الش����رقي من المملك����ة العربي����ة الس����عودية تس����مى )الناصفة( 

و)كريكشون( و )حل وعاد(، وفي الكويت تسمى )كركعان(. 
وهذا ما أش����ار له مقال نش����ر في مجلة )تراث( وهي مجلة 
تراثي����ة تص����در عن )نادي ت����راث اإلمارات( تحت عن����وان )ح��ق 
اللي��لة ) ب�اب الك�رم ب�دون بواب�ة, فقد سلط المقال الضوء على 
اس����تعداد األهالي واألطفال لالحتفال بهذه المناس����بة بش����راء 
المكس����رات والحلويات، إذ تقوم األمه����ات بخياطة أكياس من 
القم����اش  ليجم����ع األطفال فيها م����ا يوزعه األهال����ي عليهم من 
المكس����رات والحلويات وحتى النق����ود، حيث يقوم الطفل منهم 
بتعلي����ق الكيس في رقبت����ه، فتقوم ربة المن����زل  _بعد أن تطلب 
من األطفال تك����رار األغنية وخاصة الجزء الذي يمتدحون فيها 
ابنها_. بالغرف بيديها أو بواس����طة إناء من الصينية أو الجفير 
المل����يء بالمكس����رات والحلويات ، وتفتح كي����س كل طفل منهم 
وتض����ع به نصيب����ه ، وفي أثناء ذل����ك يتدافع األطف����ال للوصول 
إلى الس����يدة التي تق����وم بالتوزيع، كما يتناف����س األطفال لجمع 
أكب����ر كمية مما يوزع عليهم حتى س����اعة متأخرة من الليل، وما 
ينفك األهالي مجتمعين في المنازل ينتظرون قدوم مجموعات 

األطفال عليهم مجموعة تلو األخرى.
وعندما يسمع أهل المنزل صوت اناشيد األطفال من بعيد 
يتأهبون الس����تقبالهم بوضع )الجفير( _وهي سلة مصنوعة من 
خ����وص النخيل_ عند باب المنزل ، ويس����تاء أه����ل المنزل إذا 
أهملت����ه مجموعات األطفال في هذه الليلة ول����م يقوموا بزيارته 
وأخ����ذ نصيبهم م����ن الكركيعان. كم����ا إذا كان المنزل بعيداً عن 
باقي البي����وت أو أن ما يقدمونه لألطفال من كركيعان ال يرضي 

أذواقهم .
* أما في واحة األحس����اء فليلة النصف من ش����عبان تدعى 
)ليل����ة النافل����ة( وليس فيها قرقيع����ان  كالذي ذك����ر، إنم�ا يوزع 
فيها طبق يدعى )المرقوق( وهو عبارة عن أرز حس����اوي مطبوخ 
م����ع لوبي�اء وم����اش وأصابع صغيرة من العجين . ففي األحس����اء 
والقطي����ف وبعض أحياء الدم����ام والخبر، يخ����رج األطفال في 
مهرجان كرنفالي، ليجوبوا الش����وارع واألزقة، مبتهجين بهذه 
المناس����بة، التي توارثوها من آبائهم، وهم يلبس����ون المالبس 
األنيق����ة واألزياء التقليدية، حيث ترتدي الفتيات الصغيرات ما 

يع����رف ب�)الملفع( وهو حجاب مطرز بال����زري الذهبي والفضي 
والجالبي����ات المحاكة بالزخارف والنقوش الملونة، أما األوالد 
فيرتدي بعضهم بش����تا صغيرا وطاقية مزركشة، يحملون معهم 
أكياسا يجمعون فيها ما يوزع،  وتتشابه مفردات هذه األهازيج 
في معظم الدول التي تحتفل بهذه المناس����بة مع اختالف بسيط 

باختالف لهجاتهم. 
* ويزي����ن بعض أهالي المنطقة الش����رقية أحياءهم، في 
الش����وارع الرئيسة والفرعية بسعفات النخيل الخضراء وأقواس 

الزينة واألنوار الملونة ويس����توقفون السيارات بعد تنظيم عملية 
س����يرها، ليرش����وا على أي����دي س����ائقيها ماء ال����ورد ويعطروهم 
بالبخور، وتوزع الحلويات والمش����روبات الباردة على السائقين 

وال����ركاب، وتقي����م بع����ض األحي����اء فلكل����ورات ش����عبية. ويردد 
األطفال خالل جوالتهم إلى البيوت، أهازيج وأراجيز شعبية، 
يعش����ق س����ماعها أرباب البيوت. أما الش����باب فيتعاملون مع هذه 
الليلة بش�����كل آخر ، ش����كل يغلب عليه الف����رح والمرح والتمجيد 

والشكر هلل.
* أم����ا في مص����ر الت����ي توقفت فيه����ا معظ����م االحتفاالت 
الشيعية بعد سقوط دولة الفاطميين وبقيت الموالد وليلة النصف 
من ش����عبان وبعض المناس����بات االخرى، لكنه����ا ماتزال ضمن 
االحتفاالت المصرية، التى تأخذ شكل الوالئم وترتبط بأكالت 

وأطباق معينة تتميز بها مصر عن باقى الدول اإلسالمية. 
ه����ذا ما أش����ار ل����ه المقال المنش����ور بتاري����خ 2009/6/6 
بعن����وان )اإلس����الم فى مص����ر وس����طي.....(  في صحيف����ة اليوم 

السابع المصرية.
* وف����ي س����وريا ف����ان لليل����ة النصف من ش����عبان طقوس����ا 
خاص����ة ومن ابرزها تناول حلوى خاصة تس����مى )المحيا( ويدل 
اس����مها على ان الناس تتمن����ى من خالل هذه الحل����وى ان تحيا 
حياة سعيدة وطيبة وهي في السابق كانت تصنع بنوعين ولونين 
احمر وابيض واالن اضيف اليها انواع جديدة تس����مى الش����مينا 

والمعمول . 
هذا ما جاء في مقال نش����رته وكالة االنباء الكويتية )كونا( 
بتاري����خ 1999/12/20 تحت عنوان )غياب العديد من العادات 

الرمضانية في سوريا(.
* ام����ا عن االحتفال بهذه الليلة الس����عيدة في العراق فقد 
اش����ارت  )ش����بكة النب����أ(  المعلوماتية    بمقال له����ا تحت عنوان 
)زيارة النصف من ش����عبان طقس ديني ام كرنفال ش����عبي(  ان 
االحتف����ال في العراق بهذه الليلة له نكهة خاصة ومراس����يم ليس 
لها مثيل لدى بقية الش����عوب حيث يجتمع الشيعة من كل البلدان 
االسالمية في كربالء المقدسة كي يؤدوا  مراسيم زيارة اإلمام 
الحس����ين Q  وم����ن بعدها يتوجه����ون الى مقام االم����ام الحجة 
ب����ن الحس����ن المهدي Q على ضفة نهر صغي����ر يقع عند مدخل 
المدينة الشمالي وهم يحملون  الشموع المضيئة دون استثناء، 
رجاال ونس����اء ش����يوخا وأطفال ليجوبوا بها ش����وارع المدينة قبل 

أن يرس����لوها في مجرى النهر بعد 
تثبيتها على قطعة من الخش����ب أو 
الفلي����ن تضم����ن طوفه����ا على وجه 
الماء، في تقليد جميل توارثوه منذ 
ع����دة أجيال، بادية على وجوههم 
مراس����م الفرح واالبته����اج، فيما 
يب����دو ه����ذا النه����ر الصغي����ر كأنه 
يرت����دي حلة م����ن األن����وار، تدوم 
حت����ى الصب����اح بمنظر بديع يس����ر 
الناظري����ن وصورة جميلة ال تتكرر 
حتى هذا اليوم من العام المقبل،  
لكون والدة الحج����ةQ  هي والدة 

األمل في نفوس المستضعفين. 
وان االحتف����االت في عراق أهل البيتK لمناس����بة ميالد 
خات����م األوصياء الحجة بن الحس����نQ, وان كان����ت تتركز في 
كربالء الحس����ينQ إال انها ال تقتصر عليها بل تنتشر في سائر 
الم����دن العراقية وباحتفاليات عامة ش����املة تع����م كل مدينة وكل 

شارع بل كل بيت. 
الجذور الدينية لتلك الحتفالت

ولرصدنا وقفة مع هذه االحتفاالت في هذه الليلة المباركة  
خصوص����ا حيث انه����ا كباقي المناس����بات 
لم تس����لم من تلك العقول المتحجرة التي 
تص����ف كل ش����يء تجهل����ه بقص����د او بدون 
قص����د بأن����ه بدعة, فتج����د الفت����اوى تترا 
حول حكم االحتفال به����ذه الليلة متجاهلة 
األس����باب التي دعت األمة االسالمية على 
مختل����ف مذاهبها  له����ذا االحتفال, وهذا 

ما اشار له الشيخ )حسن الصفار(:
قائاًل: يبدو أن االحتفاء بليلة النصف من شعبان لم يحدث 
من فراغ، وليس مجرد عادة اجتماعية، وموروث ش����عبي، بل 

إن له ج����ذوراً دينية يمكن تلمس����ها عبر النقاط 
التالية:

أوالً: الرواي����ات واألقوال ال����واردة عن أئمة 
الس����لف حول فضل هذه 
الليل����ة، ومكانته����ا عند 

اهلل سبحانه وتعالى.
األحادي����ث  ثاني����ًا: 
رس����ول  ع����ن  المروي����ة 
اهلل N ف����ي فض����ل ليلة 
ش����عبان،  من  النص����ف 

العب����ادة  وفض����ل 
فيها.

ثالث����ًا: ذكر عدد م����ن المؤرخين ورواة 
الس����يرة النبوية أن تحوي����ل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة كان في الخامس عشر 

من شعبان، في السنة الثانية للهجرة.
* ويس���جل الش���يخ محم���ود ش���لتوت 
)ش���يخ س���ابق للجام���ع األزهر( ص���ورة عن 
االحتف���اء الديني بليلة النصف من ش���عبان 
في كتابه )من توجهات اإلس���الم(  وبالشكل 
التالي: )جرت عادة المسلمين في عهودهم 

األخيرة أن يحتفلوا بليلة النصف من شعبان 
احتف���االً دينيًا، نرى مظهره في المس���اجد 
وفي البيوت. ففي المس���اجد يجتمعون عقب 
ص���الة المغ���رب، ويصل���ون ص���الة خاصة 
تعرف باسم صالة النصف من شعبان، ثم 
يقرؤون بصوت مرتفع سورة معينة هي سورة 
)ي���س(، ث���م يبتهل���ون كذلك بدع���اء يعرف 
بدعاء )ليلة النصف(، ويكررون ذلك ثالث 
م���رات، أواله���ا بنية طول العم���ر، والثانية 
بنية دفع البالء، والثالثة بنية الغنى. أما في 
البي���وت فهم يهتمون اهتمام���اً خاصاً بتهيئة 
طع���ام يجتمع عليه جميع أفراد األس���رة بعد 

صالة العشاء(.  
االحتف���ال  ان  رصدن���ا  تج���د  وهك���ذا 
بالنص���ف من ش���عبان مناس���بة توحد جميع 
المس���لمين عن���د تتبع طقوس���هم االحتفالية 
به���ا,  بمالحظ���ة ان التش���ابه الجام���ع في 
إحيائه���ا ه���و الراب���ط األكثر عمومي���ة بين 

المس���لمين، وه���و يتّش���ح بالصف���ة العبادية بس���بب تج���ذره في 
الذاكرة الدينيّة المش���تركة، وإْن تع���دّدت مظاهر االحتفال بها 
عبر الزّمن, هذا من جهة ومن جهة اخرى فان ليلة النصف من 
ش���عبان مدعاة الثارة غضب البعض لكونها كما يتصورون بدعة 
لم يوجد في حقها نص نبوي ال بل تكتب المقاالت والفتاوى حول 
بدعية االحتفال بهذه الليلة واتخاذ موقف متش���دد من الظاهرة 
الفلكلورية نفس���ها، ولعل هذه المواقف المشتددة من االحتفال 
به���ذه الليل���ة ناتج عن الحق���د الكامن في صدر اعداء التش���يع, 
والخ���وف م���ن ربطه���ا بمول���د اإلمام المه���دي Q  الس���يما وان 
الش���يعة يحتفلون بهذه المناسبة احتفاال خاصا عالميا, حيث ال 
تخلو دول���ة في العالم اليوم من اقام���ة االحتفاالت بليلة النصف 
من ش���عبان بمناس���بة والدة اإلمام المهديQ حتى في عقر دار 
المخالفي���ن الذين يحاولون اطفاء نور اهلل بأفواههم وهو  تعالى 

يأبى اال ان يتم نوره.

الحتفال بليلة الن�شف من �شعبان يف فلكلور ال�شعوب
صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجالت واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها رصدنا

إن كان���ت تتطل���ب ذل���ك خصوصا الموضوعات المنقولة من المواقع المخالفة للقضية المهدوية بهدف إطالع القارئ على ما يدور في تلك المواقع ووس���ائل اإلعالم المقروءة والمس���موعة والمرئية  وكذلك تحديد االيجابيات 
والسلبيات في كيفية تناول القضية المهدوية في تلك الوسائل والتواصل معها في سبيل تطوير االيجابيات ومعالجة السلبيات. رصدنا

هيأة التحرير

ومن تلك املناسبات البارزة التي تحتفي بها مجتمعات إسالمية كثرية، هي 
ليلة النصف من شعبان

املعلوماتية     النبأ(   )شبكة  اشارت   فقد  العراق  يف  السعيدة  الليلة  بهذه  االحتفال  عن  اما 
ان  شعبي(   كرنفال  ام  ديني  طقس  شعبان  من  النصف  )زيارة  عنوان  تحت  لها  بمقال 
االحتفال يف العراق بهذه الليلة له نكهة خاصة ومراسيم ليس لها مثيل لدى بقية الشعوب 

)الطلبة(،  أو  )القرنقوشه(  الليلة(،ويف سلطنة عمان تسمى  )حق  مثال يسمونه  العربية  األمارات  ففي 
وتسمى أيضًا )طاب طاب(، ويف البحرين تسمى )كرنكوعه(، ويف الساحل الشرقي من اململكة العربية 

)كركيعان(.  تسمى  الكويت  ويف  وعاد(،  )حل  و  و)كريكشون(  )الناصفة(  تسمى  السعودية 

* العراق: أحيا ش���يعة ومحب���و أهل البيتK في الع���راق ذكرى والدة 
اإلم���امQ حي���ث احتضنت كربالء المقدس���ة هذا الحدث العالمي الكبير وس���ط 

حضور مليوني الفت. 
ول���م يقتصر االحتفال على كربالء المقدس���ة , بل هو يقام في كل مدينة بل 

 .Kوفي كل بيت من عراق أهل البيت
* اي��ران: تألقت أنح���اء إي���ران بهجة ببرك���ة الميالد الميم���ون, حيث 
احتف���االت العش���رة المهدوية فأقيم���ت المؤتمرات الدولية للعقي���دة المهدوية في 
طه���ران, وانطلقت مس���يرات الح���ب و الوفاء واالس���تصراخ, في قم المقدس���ة 

وأصفهان وفي مدن إيرانية أخرى.  
 *الكوي��ت: احتفلت  الكويت   بدخول ش���هر ش���عبان األغ���ر وما يحمله 

من مناس���بات عزيزة على قلوب المؤمنين,حيث أقام المركز اإلسالمي لإلنتاج 
الفن���ي والمس���رحي مهرجان���ه االحتفالي الكبير بمناس���بة ميالد منقذ البش���رية 

 . Qاإلمام صاحب العصر والزمان
وأقيم أيضا  احتفال بهيج  في حس���ينية اإلمام العسكريQ.  وأقيم احتفال 
كبير في حسينية األئمةK بالمنصورية.  كما  أحيت حسينية أهل البيتK  في 

منطقة األحمدي احتفاالً لها.
*وق���د أعلن���ت اللجن���ة المركزية إلقام���ة المهرج���ان العالمي في العش���رة 

المهدوية برامج أيام االحتفاالت الشعبانية المباركة. 
حي���ث أقيمت االحتفاالت  في كل من الكويت )منطقة الس���لوي(-وفي إيران 
)قم المقدسة(- وفي تركيا )اسطنبول( – وفي هولندا )روتردام( . وقد استمرت 

من العاشر من شعبان وحتى التاسع عشر منه. 
* ال�شويد: وكانت ش���عبانية الفرح ف���ي السويد إذ أقامت مؤسسة خدام 
الحس���ينQ في مدينة مالمو الس���ويدية مهرجانها بمناسبة الذكرى . كما أقامت 

مؤسسة المنتظر للتبليغ واإلرشاد احتفالية كبرى أيضا. 
* م�ش��ر:  لهذه المناسبة الس���عيدة توافد أكثر من مليوني مصري على 
المش���هد الحس���يني بالقاه���رة ومن جمي���ع أنحاء مص���ر  باعثين النش���اط طبقا 
لطقوس االحتفال عندهم, في كل أرجاء الحي الذي يحمل نفس االس���م. محيين 

ليلة ساهرة حتى الفجر. 
*ال�ش��ودان:  وفي الس���ودان وعلى ارض الجزيرة وبالقرب من مدينة 
ودمدني وفد عدد كبير من الس���ودانيين فأحيوا االحتفال بليلة النصف من شعبان 

 .Qذكرى الوالدة المباركة لمهدي هذه األمة
*ال�شعودية: وأقام الس���عوديون احتفاالتهم الواسعة النطاق لمناسبة 
 .Kليلة النصف من ش���عبان ذكرى ميالد اإلمام الثاني عشر, المهدي المنتظر
فقد توجه اآلالف في اإلحس���اء والدمام والقطيف والمدينة المنورة منذ س���اعات 
المساء األولى إلى المساجد إلحياء البرامج العبادية واالحتفاالت الدينية وقراءة 

 .Qالمولد الشريف لإلمام المهدي
هذا وقد نشرت )صحيفة صدى المهدي( في العام الماضي أخبار االحتفاالت 
المهدوية في مختلف بلدان العالم ومنها الهند, والباكستان, ونيجيريا, وسوريا 

ولبنان وأمريكا, وبلجيكا, وهولندا, وفنلندا, وبريطانيا والبحرين وعمان. 

كيف أحيا العالم النصف من شعبان في العام الماضي 



Qهيا لن�شر املهدي

مط��ر           والدني��ا  عطش��ان 

للنظ�����ر تهف��و  والعي��ن 

الدج��ى          أف��ق  ف��ي  والقل��ب 

المنتظ����ر لن��ور  يرن��و 

افتقدت أمينة زوجة أخيها: )نرجس( 
فسألت أمها عنها: 

فأجابت األم: لقد ذهبت نرجس مع 
زوجها إلى السوق. 

فقال���ت أمين���ة: وم���اذا يفع���الن في 
السوق؟ 

ردت األم: ألم تعلمي بأنها حامل وهي 
بانتظار مولودها, وقد ذهبت تهيئ لهذا 
المنتظر بعض المالبس والحاجيات. ان 

من ينظر أمرا-ي���ا ابنتي- فال بد 
أن يع���دّ له العدة. فاس���ألي اهلل لها 

الفرج. 
فقال���ت أمين���ة: أي إنه���ا ف���ي 
ال���م  وبالمناس���بة  ولك���ن  انتظ���ار. 
تعديني يا أمي بانك سوف تحدثيني 

عن االنتظار؟ 
فقال���ت األم: مس���تفهمة: وأي 

انتظار؟ 
أجاب���ت أمينة: انتظ���ار اإلمام 

المهديQ طبعا. 
فقال���ت األم: ما أح���ال الصبر 
وانتظار ف���رج اإلم���امQ. وكم هو 
جميل ان نس���تفيد م���ن انتظارنا له

Q. فكما خرج���ت نرجس وزوجها 

ال���ذي  ابنهم���ا  ل���والدة  األم���ور  إلع���داد 
ينتظرانه علينا ان نهيئ أنفسنا الستقبال 

 .Qإمامنا
فقالت أمينة: وكيف ننتظره يا أمي؟ 
فقالت األم: ننتظره بالعبادة والعمل 

الصالح؟ 
ارتم���ت أمين���ة عل���ى ص���در أمه���ا, 
فضمته���ا األم إليه���ا, وش���عرت بالراحة 
واألمان, ألنها بينت لها طريق االنتظار.

مال هال����رايه الذي ملفوف������ه
تنشر واللي يزمّ��ها انشوف�������ه؟

*****
اليم�ت�ه تبَك�ه امطبَك�ه بالمحفظ���ه

ابسجن مظلم الهوه اتشوفه اوفضه
واليزم���ها امجت���فه أمر القض����ه
وحس��رته تجذب لهب من جوف���ه

****
عالنياح��ه وعالح��زن متولع�����ه
ومن تون لونينها الم��يت وع���ه
ت��رف ج��انت بالحياة امّتع������ه

وبالجماد امست وسف ما صوفه
****

سجن طالت مدته ومخفي االم���د
بيه ما يعلم سوى الباري االح���د

هم شفت مس�جون بالعالم وج����د
ابغ�ير مده امبين�ه او معروف�����ه

****
نعم راعيها اليزمها ابها الصف�ه
ابسجن بيه عن كل العيون انخفه
ومدته ضاعت على اهل المعرفه

اس���رار غيبّي���ه وال مكشوف����ه
****

ما السجنك فرج والصبرك حدود
وعَكب هجرك بالوصل تمهي 

اوتجود
َكال��و الميّت يغيب او اليع�����ود
الج����ن الحي غيب���ته مألوف�����ه

****
مدد للغ��ياب واكث�رهن اسني����ن

عشره يوعشرين جن َكول اربعين
وانته غايب صار الف من السنين

حت��ى عدّت��ها العده سال��وف�����ه
****

يامن اوجودك الها العالم حف���ظ
وانتظارك فرض وظهورك فرض
الظل����م والجور عم وجه االرض
حيث لوالك اصبحت مخسوف��ه

****
جام��ع االضداد يالمالك م����ثل
منفَكد موج��ود غايب متص������ل

اجريب الجن مبتعد عن الوص��ل
لجن هجرك وزعتن��ه اسيوف�����ه

****
ما الثارك طالب اليشفي الص��در
من صعاليك النواصب والكف����ر
ليمته انظل ابطن حوت الصبر

ابسج��ن وامال الفرج منشوف����ه؟
****

صوت يعم الوادي           البن النبي الهادي 
في الكعبة الغراء          في يوم عاشوراء 

للحاضر والبادي 
***

هذا االمام المهدي           يبدو كعطر الوردِ
قد الح في االرجاء           كالنور في الظلماء 

يدعو الى االمجاد 
***

الصوت في االسماع           هبوا لنصر الداعي 
الحزم في البأساء            والموت لالعداء 

نصبا على االعواد 
***

هبوا لبيت اهلل              زحفا يثير الواهي 
في نهضة شماء             ترنو الى العليــــاء 

يحلو بها انشادي 
***

هيا انصروا مهدينا                  فهو االمام فينــا 
حرب على االسواء               والظلم والضراء 

من عترة اجواد 
***

7 األدب المهدوي

مال هالرايه الذي ملفوفه      

تن�شر واللي يزمها ان�شوفه

أن��ت حل��م كل مظ����لوم         
وأن��ت ل��كل جرح بلس���م
يب��و صال��ح تري��د ال��روح         
تتنس�������م ذك����راك  من 

ظل���ل على كلمات االية المباركة والحديث الش���ريف واس���تخرج كلمة 
السرالمكونه من )6( حروف وهي اسم قبيلة تخرج مع السفياني تناصره 

وهم أخواله ,عن االمام الباقر )ع( في قوله تعالى: 
))وقاتلوهم – حتى – ال – تك�ون – فتنة...((- فاذا – جاء – تأويلها 
– يقتل – المش�ركون – حتى – يوحدوا – اهلل – عز وجل – وحتى – ال 

– يكون – شرك – وذلك –في – قيام – )قائمنا(.

م�شجات مهدوية

اخليال الق�ش�شي

انا�شيد لل�شغار

ة ق�شرية:  النتظارق�شّ

بقلم: )أبو أسعد(

ابي سعيد االحسائي

محمد حسن 

حسن الظالمي

يلمجزي باحسان للي عن بغض سايلك

َكلبي هوَه ابحضرتك يا ماله ســـــايلك

شاهد نميره نضج لمـــودتك ســـــايلك

غذتني ابمحبتك الجانت تهز مهــــدي 

ليك اهتديت الدرب ولغيركم مهـــدي

للمهدي نخوة محب بيدك يبو المهدي 

اتَكلـــه محبك الك عن الفرج ســــايلك  

مواويل مهدوية

ة:
عبي

لش
ة ا

يد
ص

الق

جابر الكاظمي
ا�شراقة مهدوية    

لِهج�������ا ق���دّ  اللي���َل  يُناج���ي  باالنتظ���اِر 
)أي���ن( بط���ول ن���وى تش���كو عه���ودَ طِوى
ي���وردهُ في���ك  بوص�����فٍ  الس����ؤاُل  ح���ارَ 
ش���اخص�ة االم���ال  أنظ��������ارهُ  الفك���رُ 
ب���� تكش���فُ  االف���كاِر  رؤى  الي���ك  ترن���و 
أمني��������ًة الع���زِّ  عقي�����د  أن���تَ  بالنف���س 
المج�����دِ عالي�������ه أثي���َل  أن���ت  بالنف���س 
ناظ�������رٌة االن���اء  طامح�����ُة  االرضُ 
بع���د احتج���اب ظ���الم االرض يقش���عهُ
راحتُ����هُ االف���اِق  عل�����ى  تفي���ضُ  غيث���اً 
مؤلفٌ لص���الح الش���م�ل يجمع�����ه داعي  
طلعت������هِ ان���واِر  م���ن  الخل���قُ  يستبش���ر 
يَنشُ�������رهُ اهلل  رس������وِل  ل���واَء  يُعل���ي 
عام������رًة االيم���اَن  يملؤه���ا  االرضُ 
ناظ���رًة الح���ِق  عي���نُ  تش���خص  للوع���د 
م���ا اش���وقَ الك���وَن للبُش���رى تَصي���حُ ب���ه
م���ا اس���عد الجم���ع ف���ي س���عدٍ وتهنئ������ة

منبلِج�������ا بوع�����دِ اهللِ  يرج���وك صُبح���اً 
تدعو )مت���ى( بج���وى تس���تنهضُ الفرَجا
ح���نَّ الخط���ابُ بجم���ِر الش���وِق مُختلِج����ا
ترج�����و اللق���اَء يف�������كُ التي���ه مُنفِرج��������ا
��االيم���انِ غيه���بَ ب���ؤٍس مظلم���اً دلج������ا 
م���ن ش���ائٍق من���ك أنس�����اً باللق���اِء رَج�����ا

حن���ت ل���ه ال����روحُ في�ه���ا أوق���دَ الوهَج����ا 
يوم���اً ب���ه الع���دِل ن���وراً يم�����أُل الَفرج�������ا
ش���مس الهدى في ظه���وٍر ينع���شُ المُهجا
غ����وَث الهداي����ةِ في سطوع يقط�عُ الهَرَج�����ا 
اله�������������������دى في نهوٍض يُظهرُ الحُجَجا 
بالفت����ح يُبس���م ثغ�������رَ الدي���نِّ مُبتَِهج��������ا
مُنتَهجَ��������ا اهللِ  ش������رعَ  يُظه�����ر  بالح���ِق 
بالن���وِر يمحقُ ُظلم���اً بالش���ق���اِء سَ���ج�����ا
يُقي�����مُ االم���تَ والعِوَج��������ا للع���دِل يوم���اً 
خَ�رَج���������ا ق���د  للميع�������ادِ  البقي�������َة  ان 
بع���د انتظ���اٍر بنص������ِر اهلل ق���د نَتَج���������ا  

عبود غفلة الشمرتي

ابحث عن الكلمة الضائعة



منا�شبات ال�شهر:
2- نزول آية فرض صيام شهر رمضان على 

المسلمين  سنة 2ه�. 
3- والدة س���يد ش���باب أه���ل الجن���ة اإلمام 

الحسين بن علي Q سنة 4 ه� أو 3 ه�. 
4- والدة أب���ي الفض���ل العب���اس ب���ن أمي���ر 

المؤمنينQ سنة 26ه�.
5- والدة اإلم���ام علي بن الحس���ينP زين 

العابدينQ سنة 38ه�. 
10- خروج توقيع اإلمام المهديQ  للشيعة 
يخبرهم بوفاة آخر س���فرائه السمري رحمه اهلل 

سنة 329ه�. 
11- والدة أش���به الناس برسول اهللN علي 

األكبر بن اإلمام الحسينP سنة 33 ه�. 
15- والدة بقي���ة اهلل األعظ���م, ول���ي اهلل 

اإلمام الحجة بن الحسنP سنة 255 ه�. 
18- وفاة الحسين بن روح النوبختي رحمه 

 Qاهلل, الس���فير الثال���ث لإلم���ام الحج���ة
ببغداد سنة 326 ه�. 

اأعمال ال�شهر: 
يستحب للممهد القيام باألعمال اآلتية: 

-صوم الشهر ووصل صيامه بشهر رمضان. 
والتص���دق فيه, واإلكثار من الصالة على محمد 

وآله. 
-أن يقول في كل يوم س���بعين مرة )أستغفر 
اهلل وأس���أله التوبة(, وأن يستغفر كذلك بالقول 
)أس���تغفر اهلل الذي ال إله إال هو الرحمن الرحيم 

الحي القيوم, وأتوب إليه(. 
- أن يصل���ي كل خميس من���ه ركعتين, يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و(قل هو اهلل أحد 
مائة مرة, فإذا س���لم صلى على النبي وآله مائة 

مرة. 
-صيام أوله ويوم االثنين والخميس منه. 

-أن يصلي عند كل زوال من أيام ش���عبان, 
وف���ي ليل���ة النص���ف من���ه الص���الة المروي���ة عن 

السجادQ كما هو مفصل في كتب األدعية. 
-صالة اثنتي عشرة ركعة  يقرأ في كل ركعة 

الحمد مرة, والتوحيد إحدى عشرة مرة. 
-صي���ام الثالث منه, والدع���اء فيه بما ورد 

في كتب األدعية المعتبرة. 
-الغس���ل ليلة النص���ف من ش���عبان وإحياء 

الليلة بالصالة والدعاء واالستغفار. 
- وغير ذلك من األدعية واألذكار. 
وفي فضل ليلة النصف من شعبان 
 فتحدثنا األخبار, والتي منها:-

-أن رسول اهللN قال )من أحيا ليلة العيد 
وليلة النصف من ش���عبان لم يمت قلبه يوم تموت 

القلوب. 
-وعن علي بن الحس���ينQ ان���ه قال: )من 

أحب ان يصافحه مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألف نبي فليزر الحسين في ليلة النصف من 
ش���عبان, فان المالئكة والنبيين يس���تأذنون اهلل 
في زيارت���ه ويؤذن لهم, فطوب���ى لمن صافحهم 

وصافحوه(. 
-وع���ن جعف���ر بن محم���د الص���ادقQ انه 
قال: )س���ئل الباقرQ عن فضل ليلة النصف من 
ش���عبان؟ فقال: )هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر, 
فيها يمن���ح اهلل العباد فضله, ويغفر لهم بمنه, 
 فاجته���دوا في القربة الى اهلل فيه���ا, فإنها ليلة 

آلى اهلل على نفسه ان ال يرد سائال
 سأله فيها ما لم يسأله معصية,

 ,Nوإنها بإزاء ما جع���ل ليلة القدر لنبينا 
فاجتهدوا في الدعاء والثناء على اهلل(. 

-وعن الرضاQ انه ق���ال: )كان عليQ ال 
ينام ثالث ليال, ليلة ثالث وعش���رين من ش���هر 

رمضان, وليلة الفطر, 
وليلة النصف من 

شعبان, وفيها تقسم
 األرزاق واآلجال,

 وما يكون في
كل الذين عاش���وا قبلنا وتمتعوا بشذى  السنة(. 

النبوة أو اإلمامة, وعاشوا حالوة االلتجاء 
إلى ركن ش���ديد غير واه���ن, تراهم حتى 
بع���د معرفتهم بأن هذا االلتجاء يؤدي بهم 
إلى ان يفقدوا حياتهم في س���بيل نبيهم أو 
إمامه���م, فإنه���م ال يجدون في أنفس���هم 
حرجاً في ذلك ويس���لمون به تس���ليماً ملؤه 

الفرح. 
وام���ا نحن فال نملك إال علقة روحية ال 
 Nندري أنجعلها قوتاً ينعش شوقنا للنبي
أو اإلمامQ ام صكاً نجتاز به فتن الزمان 
المتش���ابهة المتوالي���ة, ويتملكن���ا الري���ب 
أحيانًا, هل نحن أتباع مرضيون, نس���أل 
من إمام زماننا؟ هل نحن أتباع مرضيون؟ 

هل نحن مسددون؟
وال من مجيب غير خاطر يلوح في بحر 
الح���ب, يقول انظ���روا إلى أنفس���كم فان 
كنت فيها فأنتم عندي مرضيون, بمقدار 
م���ا تناجوني وتحاكوني أك���ون محباً لكم, 
وس���أجيبكم بإيقاد جذوة الحب وإش���عالها 

بتعاقب الليل والنهار.

-جاء في االصحاح ))11(( من س���فر  )إش���عياء في العهد القديم( في البشارة 
بظهور المنجي!  

)3( وتك���ون  مس���رته ف���ي تقوى الرب وال يقضي بحس���ب ما تش���هد عيناه, وال 
يحك���م بمقتض���ى ما تس���مع اذن���اه )4( انم��ا يق�شى. بع��دل للم�شاكين. 
ويحكم بالن�شاف ليائ�شي الر�ص.. )5( النه س���يرتدي البرّ, ويتمنطق 
باالمانة )6( فيس���كن الذئب مع الحمل, ويربض النمر الى جوار الجدي, ويتألف 
العجل واالسد... )7( ترعى البقرة والدب معا, ويربض اوالدهما متجاورين... )8( 
 ويلع���ب الرضي���ع في امان عند حجر الص���ل.... )9( ال يؤذون وال يس���يئون ...., الن 
         االرض تمتل���ئ م���ن معرفة  ال���رب كما تغمر 

المياه البحر.       

ج���اء في كما ل الدين رقم الحدي���ث 619 ج1 ص304 ب26 ح16, عن علي بن 
أبي طالبQ أنه قال:- 

>التاس���ع من ولدك-يا حس���ين-هو القائم بالحق, المظهر للدين, والباسط 
للعدل, قال الحس���ينQ, فقلت له: ي���ا أمير المؤمنين, وان ذل���ك لكائن؟ فقال
Q: إي والذي بعث محمداN بالنبوة, واصطفاه على جميع البرية ولكن بعد غيبة 
وحي���رة, فال يثبت فيها على دينه إالّ المخلصون المباش���رون لروح اليقين, الذين 
أخذ اهلل تعالى ميثاقهم بواليتنا, وكتب في قلوبهم االيمان, وأيدهم بروح منه(. 

_ وج���اء في���ه أيضا, رقم الحدي���ث 1252 كمال الدي���ن ص313 ب37 ج1 وفي 
كفاية االثر عن اإلمام علي الهاديQ انه قال :

)ان اإلمام بعدي الحس���ن Q ابني, وبعد الحس���ن ابن���ه القائمQ الذي يملؤ 
األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما(.
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_ قال تعالى في محكم كتابه الكريم:- 
> وََقاتِلُوهُ����مْ حَتَّ����ى الَ تَُك����وَن فِتْنَ����ٌة وَيَُك����وَن الدِّي����نُ ُكلُّ����هُ هلِلهّ < 

األنفال:39. 
روى الحافظ القندوزي )الحنف����ي(: عن اإلمام الباقرQ انه 

عندما سئل عن تأويل هذه اآلية قال:- 
ل����م يجئ تأويل هذه اآلية, فإذا جاء تأويلها يقتل المش����ركون 
حتى يوحدوا اهلل عز وجل, وحتى ال يكون شرك, وذلك عند قيام 

 .Q)قائمنا(

_ وقال تعالى:
))َأمْ حَِسبْتُمْ َأن تُتْرَُكواْ وََلمَّا يَعَْلِم اهللهُّ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنُكمْ وََلمْ 

ِ وَالَ رَسُولِهِ وَالَ اْلمُؤْمِِنينَ وَلِيجًَة(( التوبة: 16. يَتَّخُِذواْ مِن دُونِ اهللهّ
روى العالمة البحراني: ان رسول اهللN )سُئل هل هذه اآلية 
خاصة بعليQ؟ فقالN: بلى فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة( 
ثم ق����الN: )علي أخي ووزيري ووارثي ووص����ي وخليفتي في أمتي 
وولي كل مؤمن من بعدي ثم ابني الحسن, ثم الحسين, ثم تسعة 

من ولد ابني الحسين واحداً بعد واحد(.

.Qولي اأمر اهلل الإمام المهدي المنتظر Kاآيات ثابتة بينات نزلت تف�شيراً اأو تاأويالً، في ثاني ع�شر اأئمة اأهل البيت

تتمتع المكتب���ة الصوتية لمركز الدراس���ات التخصصية في 
اإلمام المهديQ باحتوائها العش���رات بل المئات من األقراص 
الليزري���ة المتعلق���ة باإلم���ام المه���ديQ والت���ي تتن���اول ش���تى 
الموضوعات التي تخ���ص قضيتهQ, من الوالدة, إلى الغيبة, 
إل���ى الظه���ور والرجعة, وما يتعل���ق بدولة اإلم���امQ, والنظام 

العالمي آنذاك.
جاءت هذه الموضوعات بمحاضرات ألقاها مجموعة كبيرة 
من أصحاب العلم والفضيلة من علماء الحوزة وأس���اتذتها ضمن 

العديد من المؤتمرات والندوات والجلسات العلمية.
كذل���ك تضم ه���ذه المكتب���ة مجموعة أخرى م���ن األقراص 
الليزري���ة الت���ي توث���ق النش���اطات األدبي���ة لجمل���ة م���ن األدب���اء 

والشعراء.
حي���ث بلغ مجم���وع األقراص الليزرية م���ا يزيد على )300( 
ق���رص هذا فضاًل عن مجموع���ة تزيد على )50( فلما وكاس���يتا 

يتناول شتى المواضيع المهدوية المختلفة.

الشيخ اسعد البصري


