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 مهدويات من وحي المناسبة

 

 بين بيعة الغدير وبيعة 

 االمام المهدي"عج"
 

هــه هــنــا  عــاليــة بــيــن بــيــعــة الــغــديــر وبــيــعــة 

ــلــه تــعــالــ   ــر ــه  االمــام الــمــهــدي عــجــه ال

 الشريف؟
 

بيعة الغدير هي ايرار بإمامة أمير الـمـنمـنـيـن 

وواليته وعبارة )من كنت مواله  ـعـلـي مـواله  

دالــة عــلــ  ان واليــتــه عــلــيــه الســالم امــتــداد 

ــنــبــوة وهــبا االمــتــداد ابــتــدأ بــ مــيــر  لــواليــة ال

المنمنين وانته  عن االمام المهدي )سـالم 

 الله عليهما 
 

وعليه  االيرار ببيعة الغدير هـو ايـرار بـإمـامـة 

وواليــة االمــام الــمــهــدي )عــجــه الــلــه تــعــالــ  

 ر ه  ومن هنا تتضـ  الـعـاليـة بـيـن الـبـيـعـتـيـن 

 انها عالية امتداد واستمرار لخط الرساله ..



 هه تعلم من مويع الوالية اإلخبارية
 

 هــه تعلـــم أن اإلمــام المهــدي )عــج  ولــد  ــي العــراق و يستقــر عنــد ظهــوره  ــ  العـــراق

يه  ـا  الـحـز و هـز الـبـا ـه  ن ”   هه تعلم بـ ن اإلمام المنتظر)عج  هو الوحيد البي ولد ومكتوب عل  ساعده األيمن

 
 
 ، بينما سائر األئمة عليهم السالم ولدوا ومكـتـوب عـلـ  سـواعـدهـم الـيـمـنـ  هـبه ا يـة الـكـريـمـة”  البا ه كان  هويا

 وعدال ال مبدل لكلماته“
 
 ”.تمت كلمة ربك صديا

 هه تعلم ان اإلمام المهدي )عج  يخرج و شكله    حدود األربعين

 هه تعلم ان المهدي )عج  ينتقم من البين يتلوا أمه  ا مة الزهرا  عليها السالم

 هه تعلم ان المهدي )عج  ينتقم من البين يتلوا الحسين ورضوا بقتله

 هه تعلم ان مقر حكم االمام المهدي )ارواحنا لتراب ايدامه الفدا   يكون  ي  امع السهلة بالكو ة

 هه تعلم ب ن النبي )صه الله عليه وآله  يال : من أنكر خروج المهدى  قد كفر بما أنزل عل  محمد

 هه تعلم ان و صف اإلمام المهدي )عج  مو ود     ميع الكتب السماوية و األسفار

 هه تعلم ان أول من يبايع المهدي )عج  هو  برئيه

 بن أب   الب )عليهم السالم 
ّ
 هه تعلم ان اإلمام المهدي )عج  يعيش  هد علي

 هه تعلم انه  ي دولة اإلمام المهدي )عج  ال تو د أديان أخرى به االسالم  قط وحب أهه البيت )عليهم السالم 

 هه تعلم ان األمان مو ود  ي ار ا  دولة اإلمام المهدي )عج  حت  بين الحيوانات 

 هه تعلم ان عيس  بن مريم يصلي خلف االمام المهدي )عج  و هو أحد يضاته

 هه تعلم أن اإلمام المهدي يضع يده عل  رؤوس الخالئز  تكمه عقولهم

 هه تعلم أن اإلمام المهدي )عج  يحمه معا ز األنبيا  واألوصيا 

 عنه
ّ
 هه تعلم أن المقر بإمامة المهدي )عج  كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله )ص  يبب

 هه تعلم أن اإلمام المهدي )عج  سمي المهدي ألنه يهدي  ل  كه أمر خفي

 هه تعلم أن اإلمام المهدي )عج  تتشرف األنبيا  واألوصيا  والمالئكة بخدمته

 هه تعلم أن اإلمام المهدي )عج  يعيد سنن المرسلين ال  الحياة

 هه تعلم ب نه يجب علينا أن ندعوا لإلمام المهدي )عج   ي كه يوم بتعجيه  ر ه

 

إن المؤمن في زمان الغيبة، يتقن تربية أبنائه، وأسرته.. فالذي يرربري يةيرة حرالر رة 

 لنصرته )عج( ويموت على هذه النية؛ سيؤجر على يلك، وما يلك على الله بعزيز.

The believer raises his sons and family very well in the age of absence ..so 

the one who brings up good children to support the imam and he dies with 

this intent , will be rewarded and that's not difficult for ALLAH Almighty . 

 وظائف األنتظاة:



 
 
 
 

 زمن الظهوة: براعم  األنتظار.. أمانتنا:

أعـلـنـت و ارة الـداخـلـيـة الـمـصـريـة  حـبـاط  و قا لما أ ادته وكالة أهه البيت )ع  لألنبا  ــ ابنا ــ

"مخطط كبير" يالت  ن عناصر تنتمي لإلخوان المسلمين، كانوا يعتزمون تنفيبه بالـتـنـسـيـز 

 مع ييادات  ي الجماعة تقيم  ي تركيا.
 

وو قا لبيان صادر عن الداخلية المصرية، "يام ييادات التنظيم بتـكـلـيـف عـدد مـن الـعـنـاصـر 

اإلخوانية والمتعاونين معهم  ي مصر بالعمه عل  تنفـيـب مـخـطـطـهـم الـبي يسـتـهـدف 

  ثارة الشائعات والبلبلة  ي أوساط الموا نين تزامنا مع بد  االستحقايات االنتخابية" .

 

وأشار البيان أن "المخطط يعمه عل   نتاج و عداد تقارير وبرامج  عالمية مفبركة تتضمن أخبار مغلو ة عـن األوضـاع الـداخـلـيـة بـالـبـالد 

 ومنسسات الدولة وترويجها عبر شبكة اإلنترنت والقنوات الفضائية اإلخوانية التي تبث من الخارج".
 

ونوهت الداخلية المصرية ب نه" تم تحديد العناصر اإلخوانية القائمة عل  هبا المخطط من الـهـاربـيـن بـتـركـيـا أبـر هـم الـهـاربـيـن عـمـاد 

 البحيري، وحسام الشوربجي، وسيد توكه، وحمزة  وبع".
 

وأضاف البيان أن المعلومات أكدت "اضطالعهم  ي تنفيب مخطط باستغالل  حدى الوحدات السكنية باإلسكندرية وتجهيزها كـاسـتـديـو 

 إلعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة اإلعالمية المفبركة حيث تم استهداف االستديو وضبط القائمين عليه".
 

وذكر بيان الداخلية المصرية أن السلطات "عثرت عل  داخه استديو عل  العديد من الكاميرات وأ هزة الحاسب ا لي وأدوات المونـتـاج 

 والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول األوضاع الداخلية بالبالد تمهيدا لترويجها".
 

 وتم اتخاذ اإل را ات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، بحسب البيان.

حررررر   
 اليوم

 ال اخلية المصرية تعلن إحباط مخطط كبير 

 لإلخوان المسلمين

 أحوال آخر الزمان
 

ولقد ذكرت االحاديث الـنـبـويـة مـالمـ  آخـر الـزمـان الـبي 
يظهر  يه االمام الـمـهـدي)ع ، بشـكـه يـنـطـبـز الـكـثـيـر 
منها علي ما وصه اليه الوضع العالمي والمحلي  ـي 
العصر الحاضر ، واخبرت هبه االحاديـث بـانـتـشـار الـفـسـاد 
والظلم، وبحدوث  تن وحوادث مريعة ، و رهيـبـة ، ويـد 
 معها بعض العلما  تحـت عـنـوان )الـفـتـن والـمـحـن  او 
عقدوا لها  صال مستـقـال  ـي مـنلـفـاتـهـم  ـي مـجـال 

 الحديث.
 

بـعـض هـبه الـفـتـن مـن خـال ل بـعـض تـلـك  -هنا  -ونبكر 
 االحاديث والنصوص النبوية:

 
 يال رسول الله)ص :

ستكون بعدي  تن : منها  تنة االحالس، يـكـون  ـيـهـا »
، ثم بعدها  تن ٌ أشد مـنـهـا ثـم تـكـون  ـتـنـة 
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كلما ييه انقطعت تمادت حتي ال يبقي بيـت  ال دخـلـتـه، 
 .١ «وال مسلم  ال صكته ، حتي يخرج ر ٌه من عترتي

 
 و ي رواية ثانية:

 .٢ «ثم تكون  ال يبقي لله محرم اال استحه»
 

 و ي رواية اخري:
يخرج علي حـيـن اخـتـالف  - بشروا بالمهدي يالها ثالثا »

 .٣ «من الناس و لزال شديد
 
 .١٣٣ص  ٢  مسند احمد بن حنبه ج١
 .٢٧٧٧١الحديث  ٣٧٢ص ١١  مصنف عب الر اق ج٢
 .٢۴٩  دالئه االمامة ص٣


