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 101أو  102الســالم ولــيــا لــلــعــهــد ســ ــة 

 للهجرة وسك الدنانير باسمه..

ســـ ـــة الـــوـــهـــور  و  ـــو  الـــ ـــســـو   .1

 والكسو  على خال  العادة

وفاة العالم المال علـي الـعـلـيـار  سـ ـة  .3

 هـ .. 2131

 بطاقة اليوم:



 منتـظـرون

 وظائف األنتظار:

 براعم األنتظار.. أمانتنا:

 
The Blessed Birth of Imam Mahdi  

(part 17) 
 

 الوالدة الميمونة لإلمام المهدي )عج( 
 
After this brief conversation, Lady Hakimah looked at the 
body of Nargis but could not see any sign of 
pregnancy! She asked Nargis about her general condi-
tion, and she answered that she was well; she felt 
neither headache nor pains. Then both of them went to 
see Imam Hasan to whom Lady Hakimah said, “My lord, I 
didn’t see any sign of pregnancy on Nargis’s body!” Imam 
Hasan smiled kindly and replied, “Dear aunt! Be assured 
that my son will be born tonight! The mother of my son is 
like the mother of Prophet Moses; so, there shall not be 
any sign of pregnancy on her until the time of birth. At 
that time, Pharaoh’s soldiers by his direct order used to 
kill all pregnant women they would see so as to find and 
kill Moses. My son is like Moses. My sweet wife, know that 
your baby is a boy, his name is Muhammad, and he is the 
next and last Imam after me.” 

 
Serenity and tranquility appeared on Nargis’s pure and 
innocent face after she had heard those words 
from her beloved husband. 

 
Calmly, she asked him, “My lord, what is the right 
time for the birth of my baby?” Imam responded, 
“Beloved wife! It will coincide with the rise of dawn.” 
 
….. to be continued.  

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )القسم الثاني(                                               بقلم  الشيخ وسام البلداو  
 
 
 
   

يتبين لنا من تلك الروايات السالفة الذكر أن بين كلتا الصيحتين الحقة والباطلة عدة فروق تتميز كل واحدة منهما عن 
 األخرى، وهذه الفروق كما بينت على لسان الروايات هي:

 

 

 
ة فعل من قبل اللعين إبليس تصدر منه ا

ّ
حية اليثيانييية  وليو فير ينيا جيدال ان لصيييان على المؤمنين إتباع الصيحة األولى دون الثانية؛ الن جبرائيل هو الذي سيبدأ بالصيحة، وكرد

 إبليس اللعين، وزيادة منه في اإلغواء والشيطنة، أراد أن يبتدئ بالصيحة الباطلة، فان الفرق الثاني هو الذي سيكشف بطالن دعوته 

 
 

    
ه وسيالميه عيليييه حييي  اليليالمضمون للصيحة الباطلة سيكون عبارة عن الدعوة لبني أمية وباطلهم، أو الدعوة إلى نصرة السفياني وفتنته، وهو مروي عن الصادق صليوات 

، 256)كمال الدين وتيمياا الينيعيمية ليليشيييص الصيدوق:   «ثم ينادي إبليس يي لعنه الله يي في آخر النهار: أال إن الحق في السفياني وشيعته، فيرتاب عند ذلك المبطلون»قال: 
 الباب السابع والخمسون عالمات خروج القائم( 

 
ثمان يرجع إلى بني أمية، أيضيا، ب عوال تنافي بين ندائه باسم عثمان وبين ندائه باسم السفياني؛ ألنه، وكما عرفنا سابقا، فان نسب السفياني يرجع إلى بني أمية كما ان نس

 وبحسب الظاهر يوجد تشابه وثيق فيما بين السفياني وعثمان ليس هاهنا محل بيانه 
 

الصيحتيين، فصيييحية جيبيرائيييل  لتاوعليه؛ فحتى لو ابتدأ بالصيحة قبل جبرائيل عليه السالا، فيمكن مع ذلك تمييز الصيحة الحقة من المبطلة، بالمضمون الذي ستحتوي عليه ك
ميوجيود بياطيل، ال يصيدر  مين هي صيحة حق لدعوتها إلى أمر صحيح ثابت األحقية، وان المنادي بها ملك معصوا ال يصدر منه إال الحق، والصيحة الثانية هي باطل لصدورها

 منه إال الفساد والباطل، وهو إبليس عليه اللعنة، وأيضا هي باطلة الحتوائها على أمر باطل 

 
 
 
 

واييات وقيع أليييال سيتيقيع الير ان موعد كلتا الصيحتين سواء الحقة منها أو الباطلة سيكون في شهر رمضان وبالتحديد في اليوا الثال  والعشرين مينيه، وليكين االخيتيال  فيي 
، قيال: قيليت ألبيي عيبيد اليليه الييالصيحة أا نهارا؟ فمن الروايات ما نص على أن الصيحة أو النداء سيكون وقوعها نهار ذلك اليوا، كما في الرواية التي عن أبي حمزة الثيمي

 إن أال كيف يكون ذلك النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: أال إن الحق في علي وشيعته، ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر الينيهيار:»صلوات الله وسالمه عليه: 
 ( 256)كمال الدين وتماا النعمة للشيص الصدوق:   «الحق في السفياني وشيعته، فيرتاب عند ذلك المبطلون

 
عية، فيعين أبيي عيبيد اليليه ليميميومن الروايات ما نصت على أن الصيحة أو النداء يكون في ليلة اليوا الثال  والعشرين من شهر رمضان، وان هذه الليلة ستصاد  ليلية ييوا ا

 ( 652)المصدر السابق:   «الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الممعة لثالث وعشرين مضين من شهر رمضان»صلوات الله وسالمه عليه قال: 
 

ات اليليه وسيالميه عيليييه صيليووفي روايات أخرى ان الصيحة ستقع في نهار ذلك اليوا، وكذلك في الليل، كما في الرواية التي عن هشاا بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله 
: وكيف تعر  هيذه قلتهما صيحتان: صيحة في أول الليل، وصيحة في آخر الليلة الثانية، قال: فقلت: كيف ذلك؟ قال: فقال: واحدة من السماء، وواحدة من إبليس ف»يقول: 

 ( 672 – 672)كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني:   «من هذه؟ فقال: يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون
 

ا ذلك من قبل، ولكن ميوعيدهيا رفنوهذا االختال  في تحديد الموعد الدقيق للصيحة والنداء ناتج عن ان أصل وجود الصيحة هو من المحتوا الذي ال يتخلف ان شاء الله، كما ع
لله سبيحيانيه  أو ربيميا تيكيون م اخا ع لقانون المحو واإلثبات فيمكن أن يكون نهارا، ويمكن أن يكون ليال، ويمكن أن يكون غير ذلك، بحسب الحكمة والمصلحة التي هي في عل
 والن المضمون واحد والمحتوى نفسه، عدت واحدة في بعض الروايات، وعدت أكثر من واحدة في روايات أخرى

ً
سواء كانت الصيحة والينيداء   والصيحة والنداء صيحتين أو ثالثا

تلك الصيييحية وميحيتيواهيا، في ن ذليك ون نهارا أو ليال، أو كانت واحدة أو أكثر، كل ذلك ال يهم بعد أن بينا من قبل ان الضروري على كل المؤمنين هو التوجه واالنتباه إلى مضم
 المضمون والمحتوى هو الذي سيحدد كون تلك الصيحة هي صيحة جبرائيل التي هي صيحة الحق والبشرى، أو أنها صيحة إبليس الباطلة الضالة  

 
 
 
 

حيرا اليحيراا وفيي ر ميذكرت بعض الروايات بان السفياني عليه اللعنة سيخرج في شهر رجب، والصيحة والنداء يكونان في شهر رمضان، أي بعد شهريين تيقيرييبيا، وفيي شيهي
قالء، بحي  يمكين ان العيومه العاشر سيخرج اإلماا المهدي أرواحنا فداه، أي بعد سبعة أشهر من خروج السفياني، وخمسة أشهر من الصيحة، وهي فترة قصيرة في نظر 

يبيهيت هيذه األحيداث بياليخيرز اليتي
 
 هنالك اتصاال قريبا جدا بين كل من السفياني والصيحة والمهدي صلوات الله وسالمه عليييه، ليذليك ش

ّ
تيبيع إحيداهيا األخيرى حييين ي تييقال: إن

ما من عالمة بين يدي هذا األمر؟ فقال: بيليى، قيليت: وميا هيي؟ قيال: هيالي اليعيبياسيي، وخيروج »سقوطها، فعن اإلماا أبي عبد الله صلوات الله وسالمه عليه انه قيل له: 
)كتاب  «الخرز يتبع بعضه بعضا ظااالسفياني، وقتل النفس الزكية، والخسف بالبيداء، والصوت من السماء  فقلت: جعلت فداي، أخا  أن يطول هذا األمر؟ فقال: ال، إنما هو كن

 ( 672 – 672الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني:  
 
 
 
 

 سيتحقق عصر الظهور المقدس، أو بمعنى آخر؛ أن الصيحة والسفياني سيكونان عالمة من عيالميات بيد
ً
ليظيهيور، اليذي سيييكيون ء اان بعد هاتين العالمتين ووقوعهما خارجا

، وفي هذه المدة سيتكرر ظهور اإلماا المهدي عمل الله تعالى فرجه للعيان وفي مناطق مختلفة وألشخا  مختلفين حسب الحاجة و
ً
 جدا

ً
 كمة الحسريعا

 
يحة فهو كاذب مفتر، وال الصوهذا الظهور واالتصال باآلخرين ال يتعارض مع توقيع الشيص السمري والذي ينص على القول: )أال فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني و

 حول وال قوة إال بالله العلي العظيم( 
 

ليه ميعينيى بيعيد ظيهيور بيح وذلك الن المانع من المشاهدة قبل الصيحة والسفياني، هو تعارض مثل هذه المشاهدة مع مفهوا الغيبة التامة الكبرى، وهذا التعارض ال يصي
 السفياني، ونداء جبرائيل باسمه صلوات الله وسالمه عليه 

 
ر اليميهيدي صيليوات اليليه أمي وذلك ألن بعد الصيحة والسفياني تنتهي مرحلة الغيبة التامة المطلقة، وتبدأ أول مقدمات مرحلة الظهور المقدس، فال  رر يذكر في انكشيا 
تصريح وا ح بخروجه صلوات يه وسالمه عليه ودعوته حينئذ، الن إرهاصات خروجه صلوات الله وسالمه عليه وظهوره ستبين للعيان وتتضح عند كل إنسان، واكبر إرها  يكون ف

حه من قبل على لسيان و يالله وسالمه عليه هو الصيحة التي ستكشف أمر قيامه كشفا عاما حتى عند غير المسلمين، بحي  يفهمه كل الناس مهما كانت لغتهم، كما مر ت
 الروايات الشريفة 

 
 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين  

 منتـظـرون

 ال يحة التي ستسبق ظهور اإلمام المهد  عليه السالم،  زمن األنتظار:

 ما هي؟ ومتى تقع؟ وما مضمونها؟

   كيف نميز بين صيحة الحق وصيحة الباطل؟   

   الفرق األول:   

   ال يحة بعد السفياني بشهرين وقبل الوهور ب مسة أشهر   

   الفرق الثاني:   

   الفرق الثالث:   

   إمكان مشاهدة اإلمام عليه السالم بعد ال يحة والسفياني 



 منتـظـرون

 حدث اليوم:

عاد ت ويم الدولة اإلسالمية مرة أخرى يشغل الشارع العراقي من خال  ت فيـ  هـجـمـا    -شفق ا

مت وعة ضد القوا  األم ية األيام الماضية والتي أسفر  عن مقتل وإصابة العديد من عـ ـاصـرهـا 

 بي هم ضباط كبار.

 

ونف   عدة هجما  من قبل الت ويم في محـافـوـا  كـركـوح وصـالن الـديـن وديـالـى، اسـتـغـالال 

 النشغا  الجها  الحكومية بمكافحة فيروس كورونا.

 

ويأتي ه ا في وقت يتم الحديث عن وصو  قيادا  بارزة من ال ـف األو  فـي تـ ـوـيـم الـدولـة 

إلى البالد من سوريا بي هم زعيمه الجديد المدعو أبو إبراهيم الـقـرشـي الـ   أعـلـن الـتـ ـوـيـم 

مبايعته بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغداد  بعملية أميركية نهاية أكتوبر/تشرين األو  الماضي 

شمالي سوريا. وتؤكد معلوما  االست بارا  العراقية أن القرشي موجود في البالد مع قيادا  

 ال ف األو ، وال يعر  شكله أو طبيعة تحركاته سوى عدد قليل من ه ه القيادا .

 

ووفق ه ه المعلوما ، استطاعت قيادا  الت ويم التي وصلت العراق مؤخرا إعادة لملمة بقايا 

الت ويم بعد تفككه الس وا  األخيرة السيما بـعـد مـقـتـل الـبـغـداد ، وصـار يـعـتـمـد عـلـى خـطـ  

أربع خطـ  وهـي  -تية سب المعلوما  االست بارا-وإستراتيجيا  جديدة في ت في  عملياته وتوقيتاتها. وتتضمن اإلستراتيجية الجديدة للت ويم ضد القوا  العراقية 

قـعـت قـتـلـى وجـر ـى وأوالم ادما  المباشرة، سحب القوا  إلى مكان القتا ، ن ب الكمائن، القتا  عن بعد. وه ا ما فعله الت ويم األيام الماضية وكانت مـؤرـرة، 

 ب فو  الجيش في مواقع م تلفة.

 

تـعـتـبـر  ـيـويـة تـي وفور وصو  القرشي، كثفت االست بارا  العراقية من مهامها في تتبع تحركاته وشكلت فريقا مشتركا مع القوا  األميركية خ وصا الم اطق الـ

  طوط العريضة ع ه.ال للت ويم مثل كركوح وصالن الدين وصحراء الحضر وجبا  م مور وزمار وسلسلة جبا   مرين شمالي البالد، إال أنها لم تفلح  تى اآلن في كشف

 

 ش  يا  شبحية
لـمـدرع عـلـى ى اوتؤكد التقارير االست بارية وصو  القرشي العراق، في وقت يتحدث المت  ص بالشؤون األم ية هاوكار الجا  عن وصو  أمير محمد سعيـد الـمـولـ

حافوة نـيـ ـوى شـمـا  بم قائمة اإلرهاب األميركية أيضا الفتا إلى أن التقارير تتحدث عن وصو  قياد  رالث هو عبد الله قرداش وهو تركماني األصل من قضاء تلعفر

 البالد.

 

يادا  بارزة، لكن م قويعتبر جبل قره جوغ التابع لقضاء م مور ضمن محافوة ني وى من أنش  المراكز والم اطق لت ويم الدولة ويوجد فيه المئا  من ع اصره وم ه

 القوا  العراقية عاجزة عن السيطرة عليه نتيجة لوقوع الم طقة ضمن م اطق ال زاع بين أربيل وبغداد.

 

وجعله مركزا  يويا وإستراتيجيا لعملياته العسكرية يعود إلى وجود عدد كبير من الكهو  واألنفاق بـالـمـ ـطـقـة ” قره جوغ“ويرى الجا  أن تمسك الت ويم بشدة بـ 

  إضافة لكونها وعرة ي عب الوصو  إليها عسكريا.

 

على الت ويم به ه اء الجا  يرى أن القضاء على ت ويم الدولة يحتاع خطة عسكرية محكمة مشتركة بين القوا  العراقية والبشمركة )الجزيرة(ويؤكد الجا  أن القض

انسـحـاب  بـعـدالم طقة يحتاع خطة عسكرية محكمة مشتركة بين القوا  العراقية وقوا  البشمركة الكردية، مشيرا إلـى وجـود فـراغ أمـ ـي كـبـيـر بـهـ ه الـمـ ـطـقـة 

 بعهد رئيس الوزراء السابق  يدر العباد . 1022البشمركة من محافوة كركوح والم اطق األخرى عقب أ داث عام 

 

إال أنه يوفر  اجاتـه  يه،ويعجز ت ويم الدولة في تأمين إمداداته العسكرية والمواد الغ ائية وم ها الماء ال الح للشرب في قره جوغ لقسوة الجغرافيا والطبيعة ف

  من خال  عمليا  التهريب التي يدفع من أجلها أمواال طائلة.

 

 استغال  كورونا
ل تفشي فيروس كورونا عمل الكثير من الوزارا  والمؤسسا  األم ية، وه ا ما دفع البرلمان لعدم عقد أ  جلسة له م   فبراير/شباط ال

ّ
ي وجعـلـه بـعـيـدا ماضوعط

 عن مهامه الرقابية وم ها لج ة األمن والدفاع.

 

 ة.واستغل ت ويم الدولة ه ه الحالة لت في  بعض الهجما  في م اطق متفرقة من البالد، بحسب كاطع الركابي عضو لج ة األمن والدفاع ال يابي

 

 عن بعد بين أعضاء اللج ة.ال وأوضح الركابي للجزيرة نت أن لج ته لم تعقد أ  اجتماع م   فترة طويلة لم اقشة الملفا  والقضايا األم ية الحساسة، إال أن ه اح تواص

 

ليا  ضد قـوا  األمـن عم وأضا  أن القوا  العراقية رغم تمك ها من هزيمة الت ويم عسكريا فإنه مازا  يحتفظ ببعض ال اليا داخل البالد، وه ا ما ساعده في ت في 

 بين فترة وأخرى سواء كان على الشري  الحدود  مع سوريا أو داخل المدن مثل ني وى وصالن الدين وديالى.

 

 1001تكتيك 
ومـحـاولـة اخـتـيـار  له،ورغم أن ت ويم الدولة خسر معوم قدراته بالعراق فإنه يحاو  إعادة ترتيب نفسه من خال  التواصل مع بعض الش  يا  التي ما زالت موالية 

سوريا إضافة إلى ق وم اطق بعيدة ذا  رغرا  أم ية مثل الم اطق الفاصلة في  دود صالن الدين واألنبار وديالى وم اطق غرب ني وى والشري  الحدود  بين العرا

 الكهو  والوديان الوعرة.

 

 ، كما يقو  المحلل األم ي فاضل أبو رغيف.1001وب لك يعود الت ويم إلى تكتيك اعتمده ت ويم القاعدة في بالد الرافدين عام 

 

ألم ية، مؤكدا أن ت ويم الدولة يسعى لتوظيف تفشي فيروس كورونا وتأزم الوضع السياسي لت في  هجما  على القوا  ا -في  ديث للجزيرة نت-واعتبر أبو رغيف 

 أن الورو  الحالية بالعراق مواتية للت ويم لت في  ه ه الهجما .

 بعد تقارير عن وصو  أبرز قياداته.. ما خط  ت ويم الدولة بالعراق؟


