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جماعة من الـكـوفـة 

خــيــيــة يــلــتــحــقــون 

 بجيش االمام



 

 عاشورا  المهدوي: 

 
 ثورة اإلمام الحسين عليه السالم مرتكز أساسي لدولة اإلمام المهدي

 

على مسارح رحلة التاريخ اإلسالمي كانت النهضة الحسينية قاعدة تتمحور حولها جمـيـع الـثـورات اإلنسـانـيـة مـن خـالل 

م اطبة الوعي الجمعي وللوقوف على دالالت ذلـ  البـد لـنـا مـن دراسـة نـهـضـة عـاشـورا  عـلـى أسـس وتشـريـعـات 

األجتماعي والسياسي واألهداف التي حملتها كمرتكز مؤسس لنهضة اإلمام المهدي )ع( كما جا ت بها الـروايـت وال 

ي يى على المتتبع وجود ارتباط وثيق بين نهضة اإلمام الحسين )ع( وثورة اإلمـام الـمـهـدي )عـال( وكـالهـمـا بـقـيـادة 

 إمام المع وم وعلى خط الله لن رة دينه وإقامة العدل.

 

 ما هو وجه الربط بين مقدمات نهضة عاشورا  وبين مقدمات ظهور اإلمام المهدي بحسب الروايات الواردة؟

 أي ال  ائص التي ستحملها ثورة اإلمام المهدي )عال( في تنييذ مشروع اإلمام الحسين )ع( اإلصالحي؟

 هل هناك آيات مباركة أو أحاديث نبوية تشير إلى عالقة نهضة اإلمام المهدي )عال(؟

 

الذي يعرض على قناة النعيم اليضائيةل السيد عادل الياسريل والـدكـتـور ”  حوار األفكار” هذا ماتحدثنا عنه في برنامال 

عباس العبوديل والشيخ توفيق حسن علوية. حيث وضح السيد عادلل مسألة وجه الربط هو النهضة السـمـاويـة الـتـي 

انطلق منها اإلمام الحسين )ع( هي ذاتها التي سينطلق منها اإلمام المهدي )عال(ل بحسب الروايات أنها سـتـتـحـقـق 

لإلمام الحجة )عال(ل رجحت كتب التاريخ المقدمات لنهضة الحسين )ع( كـانـت أوال لشـ ـ ـيـتـه وأن الـقـرآن أعـطـى أرضـيـة 

وح انة لإلمام )ع( من خالل الن وص الواردة فيه حتى يواجه األعدا  كان الحسين )ع( هو واحد من أحد الم ـادر الـتـي 

يقدمها القرآن لجمهوره فهو في آية القربة وجـز  مـن آيـات كـثـيـرةل والـحـ ـانـة الـتـي أعـطـيـت لـإلمـام الـحـسـيـن )ع( 

 لشموله للكثير من الن وص القرآنية ثم بعد ذل  صدر النبي )ص( أحاديث لألمة.

 

بدوره أضاف الدكتور عباسل أن حادثة كربال  التي أراد فيها اإلمام الحسين )ع( أن يحيي بها اإلنسـانـيـة بـعـد أن سـعـت 

الكتلة األموية أن تميت قلوب الناس وترشدها إلى طريق اإلنحراف واإلمام )ع( أراد أن يرشدها إلى طريق رسـول الـلـه

 تـبـدأ ” اال ترون الحق اليؤمل به وإلى الباطل ال يتناهى عنه” )ص( وكان شعاره
 
ل من خالل هذا االمتداد الـنـبـوي رسـالـيـا

من أدم إلى نهاية اإلنسانية في هذه األرض لذل  أن الغرض من العمل اإلصالحي لكل مسيرة األنبيا  هو انه يعبدون 

 اإلنسان إلى الله ليكون خلييته على هذه األرض بكل مستحقات هذه ال الفة.

 

 ”  وقال الشيخ توفيق: 
 
 بالنبي )ص( وصوال

 
هناك تسلسل تدريجي ممنهال لسائر حركات األنبيا  ابتدا   من أدم )ع( مرورا

 في النهضة الحسينيةل وقد ورد في القرآن المجيد هذا 
 
إلى المهدي )عال( وبطبيعة الحال أن هذه المهدية تمر حكما

الربط بين اإلمام الحسين )ع( وحركة اإلمام المهدي )عال( هذه اآليات التي تـحـدثـت عـن هـذا الـربـط يـمـكـن انـتـزاع عـدة 

 عناوين ومحاور من هذه اآليات والمحور األمول هو المظلومية والمن ورية. 

 وظائ  األنتظار:  

 

، ويرايا    
ً
، وإيمااااا

ً
إن المؤمن كلما زاد وعيا

كلماا زاد إسااا اف ياإاااه إمااماف  عا   ولا  

ةة لااماااااهمااا الاا اافااا   اا  الاا اا اااكاا ، 
ً
تاافاالااإااا

 وماهما الإاه أن اعيش سالا الإاهة

 

When ever the believer becomes 

more aware of his religion and faith , his 

feeling of missing his imam will increase 

even if he simulates it .. the beginning of 

crying is to make yourself cry , and the be-

ginning of missing someone is to live the 

feeling of missing .    

 بطاقة اليوم



 
 

 ان المش وع المههوي قائم يالمش وع الحاين 

 من خط ا الايه أي  الإضل الط اط ائ 

ل   ذا الي م و لا   اذا الاعارا   إن زيار  اإلمام الحاين

‘ الا اعاياه أو مان الااا يا  مان‘  اي عر  الغي ا ماشيا أو راك ا

 ع ة ألن     سلاا وصل يين األماا ويايان اإلماام الاماهاهي

 ع   ومهر ا اإلمام المههي يين مهر ا اإلمام الحاين ع 

الحاين أ    لمن كان يعههة يع ار  أخ ي ايها المههوي ن و عشاق المههي والامانا ا ا يان  عالقا يما أاف

ل ه ره ع  اعلم ا أن يايفم ال ا ع لنر   االماام الاماهاهي و القااماا الاماشا وع الاماهاهوي  ا  مشا وع 

 الحاين ع ة

يعن  من أراد أن ينر  المههي ل   ذا الزمان لاليه و أن ينر  الحاين و ياها ام ياناشا  ألافاار الاحااايان و 

 ي  وي  زيار  الحاين و ي ا يا المع لا الحاينيا يين أعضا  المج مع أي المج مع المههوية

لمن  ذه الجهف أن كل من ي يه أن ي ش ف يحض ر صاس  العر  والزمان و ي يه أن يا ل لف عاناه ماا يااماع 

دع تف  ل يك يا صاس  الزمان  لاليه لف أن يا ل للحااايان  ع  لا   اذه الاعارا  أي عرا  الاغايا اا  لا اياك ياا 

 ساين  و أن يا ل يج ار الايه  زين   ل يك يا زين  !

في يوم أبي 

الفضل العباس 

براعم األنتظار 

يعيشون ذكرى 

البطل أبي الفضل 

 العباس

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:



حدث 
 اليوم

مزاعم جوبايدن بإنها  حظر دخول المسلمين 

 للواليات المتحدة.. وس رية المغردين

 معارف مهدوية:

 

جا  خطاب مرشح الحزب الديمقراطي إلنت ابات الرئاسة األمـريـكـيـة  -خاص شيقنا

بموجة من التعليقات الساخرة والناقدة على تويتر.حـيـث أكـد بـايـدن ”  جوبايدن“ 

أنه سيـنـهـي ”  قمة مليون صوت مسلم“ في مؤتمرانت ابي مرئي حمل عنوان 

حظردخول مواطني دول إسالمية إلى الواليات المتحدة في أول يوم لرئاسته البالد إذا جرى انت ابه للمن ب. في هذا السياق كتـب 

ل كل رؤسا  أمريكاالسابقين يتعهدون بأشيا  في وقت اإلنت ابات وبعد ماين ب رئيسا ي ل  كل العـهـود ”خالد التويجري“السياسي 

التي تعهدها وقت اإلنت ابات وخاصة التي لها عالقة باإلسالم والمسلمين ألنـهـم يسـيـرون عـلـى عـقـيـدة أمـريـكـيـة وهـي مـعـاداة 

 اإلسالم والمسلمين اليمكن لهم أن يحيدون عنها.

أنه أول مرشح رئاسي يتحـد  لـمـؤسـسـة تضـم تـجـمـعـا لـلـمـسـلـمـيـن خـالل ”  محمدمعوض” وقال الباحث في تسوية النزاعات الدولية

وإكتيى المرشحون الديمقراطيون والجمهوريون على السوا  ب طب ود رجـال 2132الحملة اإلنت ابيةل هيالري كلينتون لم تيعل في

األعمال المسلمين والعرب خل  أبواب مغلقة لجمع تبرعات. وأضاف معوض في تغريدة أخـرىل فـإن الـمـسـألـة رمـزيـة جـدال أن صـوت 

المسلمين اليغيرشيئا في المعـادلـة وهـم مـيـرمـتـركـزيـن كـكـتـلـة حـاسـمـة فـي واليـات حـاسـمـة بـالـدرجـة الـكـبـيـرة بـالـنـظـرألعـدادهـم 

 القليلة.لهذا فإن خطاب بايدن رمزي وهوموجه باألساس للتيارالتقدمي في الحزب من باب إظهارإنيتاحه أكثرعلى األقليات.
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وعن جابر عن ابي جعير عليه السالم قال: نزلت هذه اآلية في الحسـيـن عـلـيـه السـالم: " 

ـه 
ُ
 فال يسرف في القتل " قـاتـل الـحـسـيـن " ان

 
ه سلطانا

ُ
 فقد جعلنا لولي

 
ومن قتل مظلوما

 " قال الحسين عليه السالم ".
 
 كان من ورا

 فقـد 
 
و عن سالم بن المستنير عن أبي جعير عليه السالم في قوله: " ومن قتل مظلوما

 " قـال: هـو الـحـسـيـن بـن عـلـي 
 
ه كان من ورا

ُ
 فال يسرف في القتل ان

 
ه سلطانا

ُ
جعلنا لولي

 ونحن اولياؤه.
 
 عليه السالم قتل مظلوما

 شعار اصحابه عليه السالم: " يا لثارات الحسين ".
ُ
 وروي في ميبة اليضل بن شاذان ان


