
اإلمام ولـــد
بســـر   Qالمهـــدي

ليلـــة النصف مـــن رأى
طلـــوع قبـــل مـــن شـــعبان،

الهجرة.  ٢٥٥ من الفجر،سنه
نرجس. اسمها ، ولد أم Qأمه كانت

موسى بن علي بن حكيمة بنت محمد عن
بن الحســـين بن علي بن بـــن جعفر بن محمـــد

أبو  إلي (بعث : طالبK ، قالـــت أبـــي بن علـــي
اجعلي  يا عمة : عليL فقال بن الحســـن محمد

من النصف ليلة فإنهـــا عندنا الليلة هـــذه إفطـــارك 
الليلة هذه شـــعبان فإن اهللا تبارك وتعالى سيظهر في

أرضه). وهو حجته في الحجة
كما الخطاب وفصل الحكمة ســـبحانه اهللا اتاه وقد

عليه أتى قد طفل وهو إماما وجعله صبيا، يحيى آتاهما
نبيا. المهد في Qمريم بن كما جعل عيسى سنين خمس

 Nالنبي من ملة اإلســـالم عليه في النـــص وقـــد ثبت
األئمة  ومن Qطالـــب أبي بن علي المؤمنين ثـــم من أميـــر
الحســـنQ ونص  أبيه إلى واحد بعد الطاهرينK  واحدا

وشيعته. ثقاته عند Qعليه أبوه
فيها  يتخالج على وجه ال ـ Q متواتـــرة عليه والنصـــوص

ذكرها. المقام يحتمل ال ـ نفسه من أنصف الشك ألحد
األخبار،والتي وفضلهـــا فتحدثنـــا مولـــده أما عـــن ليلة

منها:
وليلة  العيد ليلـــة اهللاN قـــال: (مـــن أحيا رســـول ١- إن

. القلوب) تموت يوم قلبه يمت لم شعبان من النصف
ينام  ال Qعلـــي (كان : الرضـــاQ انـــه قـــال ٢- وعـــن
وليلة ، رمضان من شـــهر وعشـــرين ثالث : ليلة ثالث ليال
األرزاق تقســـم ،وفيها شـــعبان من النصف الفطر،وليلـــة

السنة). وما يكون في واآلجال
قـــال : (من أحب  علي بن الحســـينQ انه ٣- وعـــن
فليزر نبي ألـــف وعشـــرون وأربعة ألف مائة أن يصافحـــه
المالئكة  فـــإن ، من شـــعبان الحســـينQ ليلة النصف

لهم، فيـــؤذن زيارتـــه فـــي والنبييـــن  يســـتأذنون اهللا
وصافحوه). صافحهم لمن فطوبى

 : قال الصادقQ انه محمد بن جعفر وعن -٤
شعبان  من النصف ليلة فضل الباقرQ عن (سئل

فيها القدر، ليلـــة بعد ليلة أفضل هـــي ؟ فقـــال :
، بمنه لهم ويغفـــر فضله، العبـــاد يمنـــح اهللا

فإنها فيها ، اهللا إلى القربـــة في فاجتهدوا
يرد ســـائال ال على نفســـه أن آلى اهللا ليلة

وإنها معصية، يسأله لم ما فيها ســـأله
أهل البيت لنا التي جعلهـــا اهللا الليلة

،Nلنبينا جعل ليلة القدر ما بإزاء
على والثناء الدعاء في فاجتهدوا

اهللا).
رئيس التحرير  

شـــيعة احيـــا
 Kومحبو اهل البيت
االمام والدة ذكـــرى في العـــراق
عشر من  المهديQ في الخامس
١٤٢٩هــ المبارك شـــهر شـــعبان
المقدسة كربالء احتضنت حيث
وسط الكبير العالمي الحدث هذا

الفت. مليوني حضور
الكثيفـــة الحشـــود بـــدأت إذ 
 Kاالطهار البيـــت اهلى لمحبـــي
كربـــالء مدينـــة  الـــى تتدفـــق 
متزايـــدة وبأعـــداد المقدســـة،
العراق، انحـــاء مختلف قادمة مـــن
ومن عدة واســـالمية عربية دول ومن
جنســـية،خصوصًا خمـــس عشـــرة
وباكستان، وايران الخليج دول من
الدينية المناسبة هذه مراســـم الحياء
العتبـــات بزيـــارة والتشـــرف العظيمـــة 
االمام االطهار وخصوصًا لالئمة المقدسة

.Qالحسين اهللا عبد ابي
جنوب مدن تربط التي الخارجية الطرق ان

أيام وقبل ت شهد كربالء، ووســـط العراق بمدينة
زرافات الزائرين تدفـــق الزيارة يوم التي ســـبقت
كربالء، الى االقدام على سيرًا زرافات متوجهين
اصوات بينهم وترتفع الحسينية الرايات بهم تحف
نصبت فيما الدينية، والتواشيح القرآنية القراءات
والخيام التكايـــا مئـــات تلـــك الطرق على امتـــداد
اســـتضافة لتكـــون محطات اعـــدت الكبيـــرة التـــي
مختلف ولتقديـــم الزائريـــن واســـتراحة لمجاميـــع
مواصلـــة رحلتهم من وتمكينهم لهـــم، الخدمـــات

هذه. العبادية
الســـيارات من الطويلة الطوابير كما تشـــاهد
تكتظ بزوار االمام وهـــي المختلفة النقل ووســـائط

.Qالحسين
المدينة وصلـــت التي المواكـــب عدد وقد بلـــغ
خدميـــة (٦٠٠) موكـــب وهيئـــة حوالـــي المقدســـة
وشخصيات مؤسسات من طوعية جهود إلى إضافة
إلحياء المدينة إلى الوافدين خدمة في للمشـــاركة

السعيدة. المناسبة هذه
محبي من الصور تكشـــف العشق والوالء وهذه
آل جمعاء مهدي البشـــرية منقذ إلمامهم آل البيت

الشريف. فرجه اهللا عجل محمد

Kالبيت أهل عراق الشعبانية في الليالي

احتفالية تلعفر في اإلســـالمي الثقافي المركز نظم وقد
الحكيـــمH  بمناســـبة أعياد شـــعبان  اإلمـــام فـــي مســـجد

عدد وممثلي والوجهاء العشـــائر شـــيوخ من حضرها جمع
السياسية. األحزاب من

إلى األقدام على ســـيرًا توافد آالف المواطنين وقد هـــذا
لإلحتفال البصـــرة الزبيـــر بمحافظة فـــي قضاء جامـــع الخطوة

المباركة. الوالدة بهذه
الســـرادقات والتكايا الجامع إلى المؤديـــة الطريق طول واقيم علـــى

تقدم الخدمة للزائرين. التي
الشـــمس ألشـــعة يكترث اّنه ال
آب فـــي الحـــارق ولهيبهـــا
أن عنـــده فالمهـــم اللهـــاب،
مقام إلى الســـائرون يشـــرب
الميالد ذكرى الخطوة إلحياء

الماء من كأسًا منه شعبانالمبارك الصامدة الدجيل مدينة اهالي احيا متصل سياق وفي

هـ ١٤٣٠ الشهادة ربيع ِّـهرجان اِّـركز استعدادات من
مع لقاء صــــدى المهــــدي تحرير أجــــرى مدير
في التحضيرية اللجنــــة رئيــــس النجم الحــــاج علــــي
 Qالمهدي اإلمام في التخصصية الدراســــات مركز

الشهادة. ربيع لمهرجان
عــــن  هــــذا اللقــــاء فــــي    * وكان أول ســــؤال
الذي للمعرض المركز بها يقوم التي االســــتعدادات
وقد أجاب العام، لهــــذا بالمهرجان يقيمه مشــــاركة

قائًال: علي الحاج
حيث المبكرة, االستعدادات مركزنا في تتم _
بالتعاون المعرض إلقامــــة الخاصة الترتيبات هيأنا

والعباسية المباركتين. الروضتين الحسينية مع
المعرض  إقامــــة فكــــرة عــــن    * وفــــي ســــؤال

التحضيرية: اللجنة رئيس أجاب
حيــــن أقمنا المعرض إنشــــاء _ بــــدأت فكــــرة
المقدسة، كربالء في الحرمين بين األول المعرض
وبمبادرة فكرة التوسيع حققه فجاءت الذي والنجاح

الشيخ بشــــخص ممثلتين المباركتين من الروضتين
األثر بالغ لذلك فكان الصافي, الكربالئي والســــيد
أتم المعــــرض على إلقامة هذا خطواتنا فــــي إنجــــاح

وجه. وأحسن
المعــــد للمعرض فقد  البرنامج    * امــــا عــــن

قائًال: النجم الحاج تحدث
يتم يخــــص المعرض_ _فيما المركز _ عمــــل

محاور: ثالثة على
عن المهدوية الثقافة إيصال هو األول: المحور
التي العناوين اعددنا كل لذلك فقد الكتاب, طريــــق
اإلمام في التخصصية الدراســــات مركز عن صدرت

رمزية. وبأسعار Qالمهدي
حيث المهدوية هــــو الطفولــــة المحــــور الثاني:
والعاب الكارتون وأفــــالم والبرامج هيأنا القصــــص
شد حرصًا على الطفولة، بمرحلة التســــلية الخاصة

المهدوية. للقضية األعزاء أطفالنا

_وفــــي البيت األســــرة ثقافة المحــــور الثالث:
الخاصة والالفتات البوســــترات هيأنا فقد خاصــــة_
أمام  القضية المهدوية المهديQ لتجســــيد باإلمام
جميع في شاخصة فتبقى القلوب في لتســــتقر العيون

االوقات.
اللجنة في  تواجــــه التــــي   * وعــــن المعوقــــات

اللجنة: رئيس الحاج قال المعرض, إقامة
معرض إدارة في العاملين من اإلخوة نرجوا _
جهدًا يبذلون هم وال شــــك _والذين ربيــــع الشــــهادة
مســــألة يراعوا ان نرجوهم إنجاحه_ اجل من كبيرًا
ذلك ومناســــبة المعرض, وغلــــق الوقــــت عند فتــــح

للجمهور. لوقت
التي يمكن البســــيطة وهناك بعــــض المعوقات
اهللا_ _إن شــــاء العام هــــذا خالل معرض تالفيهــــا
القضيــــة فــــي خدمــــة شــــاكرين للجميــــع جهودهــــم

المهدوية.

الوالدةباقامةالمهرجاناتواالحتفاالت



احتفاالت شعبان يحيون
اِّـصريون

المصرية الجماهيــــر بــــدأت 
المشــــهد علــــى  التوافــــد 

بالقاهــــرة الحســــيني
الشــــعبي لالحتفــــال
شعبان، شهر بافراح
عليــــه و الــــذى يســــبغ
قدســــية المصريــــون

يجتذب حيث خاصة،
المقيميــــن االحتفــــال

أنحاء جميع مــــن والزوار
ـ النشــــاط  مصــــر  باعثيــــن

كل في ـ االحتفــــال طبقــــا لطقــــوس
أن .. نفس االســــم يحمــــل أرجــــاء الحــــي الذي

مليونى من جميــــع التقديرات تقول أن أكثــــر
ضريح لزيــــارة مصــــري يحتشــــدون

االحتفال. في الحسين اإلمام
مصر حيــــث يأتي أهــــل

العميق حبهم عن ليعبروا
آلل البيعــــة وليجــــددوا
المعتاد ومن النبوة بيت
تلك الحشــــود ان تظــــّل
ليلة كل ساهرًة الكبيرة

األنوار وسط الفجر حّتى
ــــرادقات السُّ وفي الزاهية

حيــــث المتنّقلــــة  والمقاهــــي 
المنشــــدين ترتفــــع أصــــوات
القلوبوتمتلئبالبهجة لتهتّز

من وترتفع األصــــوات العريضــــة
. الحقيقّي بالحب ممتلئًة اآلالف حناجر

لفرقة حفًال المصرية األوبرا دار اقامت الســــياق هذا وفي

الدينية. واإلبتهاالت األناشيد من باقة تضمن الديني اإلنشاد
خالل شهر العربية مصر بجمهورية البرهانية الطريقة أقامت وقد
المحافظات. بعض فى Kالبيت أهل بموالد اإلحتفال شعبان

نيجريا َّـ احتفاالت

وكامريوني تشادي بحضور

اإلسالمية الحركة استعراض ألنصار

شعبان النصف من النيجيرية في

الزكزكي المنصة الشيخ في ويقف
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السودان َّـ شعبان من النصف بليلة االحتفال
مدني ود مدينة وبالقــــرب من الجزيرة أرض وعلى الحبيب في الســــودان

(شكينيبة). قرية تقع
عدد وفد "شــــكينيبة"  قرية وإلى مدني" "ود إلى مدينة

بليلة لإلحتفال مكان كل ومن الســــودانين من كبير
انهم يجتمعون كمــــا النصف من شــــعبان،

اهل موالد و الدينيــــة في كل المناســــبات
.Kالكريم النبوي البيت
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الطالب .١

٢

شعبان بليالي تحتفل وباكستان الهند

١٢

٣٤

٥٦

اقامــــت  .١
كراجــــي مدينـــــــــــــــة

احتفاليــــة الباكســــتانية
بمناســــبة وامســــيات أدبيــــة

عليــــه المهــــدي اإلمــــام والدة 
السالم.

الهندية ممبـــاي مدينة اقيـــم في .٢
الميمون. الميالد بذكرى احتفاال ادبيًا

تحتضن الباكستانية اباد مدينة اسالم .٣
والتكايا السرادقات وتقيم الشـــعبانية اإلحتفاالت

المباركة. األيام إلحياء
مهدويًا مهرجانًا تقيم الباكســــتانية كويتا مدينة .٤

المبارك. المولد ذكرى إلحياء
المهدوية باالحتفاالت زاهية لياٍل ، الهندية دلهي مدينة .٥

الشعبانية. الذكرى واحياء
الشعبانية. باألنوار لياليها تتألق الباكستانية الهور .٦
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سوريا احتفاالت
اِّـعظم شعبان بليالي

هيئة  والزمانQ وبرعاية صاحب العصر اإلمام لميالد الخالدة الذكرى ســـوريا بمناســـبة في اقيم بدمشـــق
ليلة  وذلك ورجاًال) آالف نساًء أربعة (نحو المؤمنين اآلف حضره حاشـــد البيتK مهرجان إســـالمي أهل خدمة

الزينبية. قاعة الحوزة العلمية شهر شعبان، في من عشر الخامس

لها. المجاورة القرى وبعض تحديدًا "حماه" التي تخص مدينة الموسمية الحلويات إحدى هي المحيا" "حالوة
يبدأ ال بيعه أن إال شعبان، بداية شهر في الحلوى من الصنف هذا عادة بتجهيز هناك الحلويات محالت وتبدأ

تقريبًا. منه والعشرين الخامس حتى ويستمر شعبان من عشر الرابع أو عشر الثالث في إال

مراسم شعبان إلحياء الزينبي الحفل في الجماهيري الحضور

تقيم مهرجانها السالم عليهم أهل البيت خدام هيئة
قاعة وعلى والنساء الرجال من اآلالف الشعباني بحضور

الزينبية الحوزة اثناء المهدوي الجمهور يتوسط المهاجر الشيخ سماحة
المبارك الشعباني الحفل

"شعبان" شهر "المحيا" وطقوسها في حالوة

شعبان النصف من ليلة اهل حماة عليها يقبل التي من حالوة المحيا ألصناف عرض جميل

لبنـــــــــان
الشعبانية والليالي

على مســـرح رســـاالت اهللا حزب في األنشـــطة اإلعالمية وحدة قدمـــت
الحزب، في النســـائية الهيئات مـــن: الغبيري....بمســـاهمة التابـــع لبلدية

الفنانين. من النسائية...وعدد الوالية وفرقة الفجر اإلنشادية فرقة
نراك) (متى مسرحية

المهدي اإلمام لرؤية التوق من مستوحاة إنشادية مسرحية وهي
الكثير لتتضّمن والدته الميمونة، ذكرى في ومناجاته ،Qالمنتظر

العظيمة. المناسبة بهذه تربطنا التي الراقية المعاني من
االمام والدة ذكرى وفـــي من شـــعبان النصف لليلة واحياًء
امل حركة فـــي الحارة" "شـــعبة المهـــديQ، اقامت الحجـــة
الفعاليات مـــن كبير حضـــره عدد بالمناســـبة احتفاًال حاشـــدًا
والقرى المجاورة. المدينة ابناء من غفير والشخصيات وحشد

شـــهداء قاعة في احتفاالت اقيمت المبارك ولمناســـبة المولد
ودينية وحزبية سياسية شـــخصيات االحتفال حضر جبيل، وقد بنت

المواطنين. من وحشد واجتماعية
المبارك. المولد بذكرى بهيجًا صور احتفاًال مدينة اقامت كذلك

كولنز..      فورت  من
تغطية مصورة                          امريكا 

السالم عليه الحجة اإلمام بمولد إحتفال
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اِّـهدي اإلمام مولد
بروكسل البلجيكية العاصمة َّـ
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يبتعد كثيرًا ... ال أن توصيه أذنه بحب في امه همست
الفقراء يقف اهللا فعلى باب الخير أكثره، يتمنى من أن و

مفتحة. فيها الرزق أبواب الليلة، ألن هذه
ســـكون الليل مـــع خطواته تتقافـــز خـــرج مـــع رفاقـــه
عن تبحث صغيرة فراشـــات مع بحرية يتحرك الباكـــر،
فلكلوري إيقاع مع ينعكس بتمايل تتغنى الفرح،كانت الفة

جميل.
حلواه فتبعثرت الصغـــار الفرح تمازح جو وفـــي غمرة
رفاقه فاختفى ينتبـــه لم ليلتقطها، انحنـــى من كيســـه،
يستكشـــفه.. ألن يغريه يشـــده للبعيـــد، عنه .. ثمة شـــيء

طريقه عنهم. فضّل حدود قريته خارج توقفت خطواته
نبضه في يتســـارع بالذعر شـــعر كثيفا بـــدا الظـــالم

أحد. ال لكن ليتداركوه، نادى أصدقاءه
يعود أن يدعو مكانه في فانزوى الصدى، صوت رجه
حدثته قد والدته كانـــت كلمات وتذكر ســـالمًا، ألصحابه
توقد .. فوانيس الجوع بفوانيس تكسر ليلة تتزين عن عنها
في بهجتها فتنعكس بجيده الليـــل يعلقها من لون الشـــمس
يتوســـم ، وحكايات أخرى وجـــوه الصغار، وعـــن قصص

الوحشة. حبل به يقطع أنسًا منها
فشـــرع زال ينتظر مـــا وهو حدثتـــه نفســـه

األسئلة: نسج يعيد
علـــى قدمين يمشـــي النور يقولـــون أن
حيـــاة البؤس أن يقولون فـــي هذه الليلـــة...

ســـيظهر يقولـــون أن الحـــق ســـتندثر ...
ذكرى تخلد الليلـــة وأن هـــذه بوجـــوده،

أن يقولون ... الطاهـــرة لوالدته عبقة
وعدًال قســـطا األرض يمـــأل ظهـــوره
وأنه ... وجـــورا ظلما بعـــد ما ملئـــت

من وخيراتهـــا األرض ســـيخرج كنـــوز
والحب العـــدل وسينتشـــر مخابئهـــا،
للظالم يبقى ...ولن والسالم والسكينة

عاد المستضعفين... رقاب على سلطان
صبره ينفد: بدأ أن ينادي بعد

ســـالما.. فسمعته لرفاقي أعدني يا إلهي
األمل داخل بشـــعاع البرق، تهتف كومض الفطرة أصداء

منه أكثر. قلبه، فاقترب

أول وهلة من له بدا بعيد، من ضوء شعلة، تراءت له
الباسم وجهه تســـتند هيبة يعكســـها خطواته رجل جليل،
يوزع ابتســـامته وفي بيده، فانوســـه يحمل كضوء القمر،
األمر، جفل أول .. الحلوى بقطع يمتلئ األخرى خراج يده
.. مد البرق الخاطف قلبه كوميـــض دخل االطمئنان لكـــن
الظاهر كفيه وبياض الدافئة نحوه، تأمل نظراتـــه طرفه
يخاطبه وأقـــدم شـــجاعته اســـتجمع و .. اســـتكان بهـــدوء

مرتجفا:
عني،وأريد تباعدوا أصحابي الرجل الجليـــل يا أيها

تبتهج القلوب. ففيها الليلة هذه في فأمرح أعود لهم أن
قائًال: الشيخ،.. منه اقترب

أن النقاء، واعلم يغتسل داخلك ففي يا بني تخف ال
فتكون .. وقتها يحين بالحلم حتى تســـتظل بعض الحقائق

إذًا. إليه اذهب الذي جئت منه .. الطريق هو ذاك
يراقب مبتعدًا الصبي مشاها التي هي فقط خطوات
النجوم تلك يعتلي أنه ظن السماء، كبد في البدر اكتمال
ليجد التفت وأخيرًا وتضاحكه، يحدثهـــا فكأنه من حوله

رفاقه وســـط يبتســـم معنفســـه وهو عـــاد إليهم
يغني وهـــو أصحابه
ويشـــدو معهــــــــــــم
أهــــــــــزوجـــة
النصفمن

. شعبان
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واســـتخرج داخل المربع الشـــريف الحديث كلمات على ضع خّطًا
الذي اسم الخليفة لك والتي تذكر حرفًا (١٤) المكوَّنة من السّر كلمة

زمانه.  المهديQ في اإلمام ولد
:Qوالزمان عن موالنا صاحب العصر جاء

اجتماع _ _ على لطاعته _ اهللا _ وفَّقهم أشياعنا _ _ أنَّ _ (ولو
_ ر تأخَّ _ لما _ عليهم _ بالعهد _ الوفـــاء _ في القلوب _ _ مـــن _

اليمن _ بلقائنا...). _ عنهم

الضائعة الكلمات جدول

شعبان/ ١٤٢٨هـ / ١٥ ـ السعودية حريز ـ آل عقيلة
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