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 أعتبار زيارة الناحية المقدسة

 

الكالم الصادر عن االمام الحجة )عج( يعرف بالتوقيواوعوات الوتو  لىونوا الول هوقابوم عو واوم ال والم ال 

بعض كبار الشاعة، ل من هذه التقياعات بعض الزيارات ل االدعاة الصادرة عنم )عج( من يوبواوي ريوارة 

آل ياسان ل دعاء االفتتاح. ل كذلك تدرج "ريارة الناحاة المقدسوة" بواون تو وك الوتوقيواوعوات ل هو  مون 

 الزيارات المشنقرة.
 

ثم ان ريارة الناحاة من الزيارات المط قة الت  لم تحدد بقيا معان، حاث يزار بونوا االموام الوحو واون 

 )ع( ف  أي ليا كان سقاء كان ذلك القيا عاشقراء أم غاره.
 

تبدأ الزيارة بال الم ع ل االهبااء االلناان ل االللااء الصالحان ل األئمة االطنار عو واونوم ال والم ثوم 

تعرج ع ل ال الم ع ل االمام الح ان )ع( ل اصحابم الماامان. ثم تتوطورا الول شورح ل بواوان سواورة 

االمام الح ان )ع( يبي الثقرة ل عالية المندي )عج( بم ع ام ال الم، ل موقودموات الوثوقرة مو  بواوان 

لقيائ  عاشقراء ل المصائب الت  ىرت فانا ل ح ا بأهي باا العصمة ل الطنارة ف  ذلك الاوقم، ل 

 )ع( ل ف  الختام تتعرض ل تقسي باألئمة االطنار ل االبتنال الل ال م تعالل.  حزن الكائنات ع ام
 

الزيارة عن مصبواح الوزائور،  -الذي يحظل بمكاهم خاصة ف  القسط الشاع  -هقي ال اد ابن طاللس 

ل يد رلى كي من ال اد رض  الوديون عو و   [1ل هق نا يب م ابن المشندي ف  كتاب "المزار الكبار".]

ف  كتاب " مصباح الزائر" ل ال اد عبد الوكوريوم بون طواللس فو  كوتواب "فورحوة الو وري"   بن طاللس

 الكثار من الزيارات عن المصنفات الت  ألفنا ابن المشندي.
 

ل يعد الكتاب من مصادر كتاب بحار االهقار ل عالمة المج  و  ل يود عورف بوعودة عونواليون مون يوبواوي  

المزار، المزار الكبار، المزار القديم، ل موزار ابون الوموشونودي. يوال الوعوالموة الوموجو و و  فو  لصوفوم 

 [2ل كتاب  المزار الكبار يع م من كافاة إسناده أهم كتاب معتبر.]
 

ل يال صاحب الكتاب ابن المشندي هف م ف  مقدمة كتابم عندما تعرض لقصف كتوابوم  الردت فو  

 [3هذا الكتاب ريارات المشاهد المخت فة ل.... ل رليتنا عن الثقات.]
 

ي تفاد من مقدمة كتابم أن ىما  الزيارات المذكقرة فام ه  مون الوزيوارات  ل يال المحدث النقري  

 [4المأثقرة ل ان لم ي ند بعضنا الل االئمة )ع(.]
 

ل ابن المشندي هق محمد بن ىعفر بن ع   بن ىعفر الموشونودي الوموعورلف بوابون الوموشونودي ل 

الذي يعد من فقناء ل محدث  الشاعة المعتمدين ف  القرن ال ادس النجري ل الذي لثوقوم كوي 

[، ل 6ل الشواوخ الوحور الوعوامو و ] [5من العالمة المج    ل المحدث النقري ل الشاخ عباس القومو ]

 [.9ل االيا بزرگ الطنراه ] [8ل ال اد مح ن االمان] [7الشناد االلل]

 

 يتب 
 

 بيان اإلمام عليه السالم: 



 وظائف األنتظار: 

 
إن من لظائف المؤمن ف  رمن ال ابة، التثبا من أحاديث الوظونوقر، أي عودم ربوط يضوايوا 

الظنقر ببعض التكننات غار الوعو ومواوة.. فونوذا ي و ء لو وموذهوب، لي و ء لو موام )عوج(.. 

 لالقرآن الكريم أمرها بالتثبا، لأال هتب  الظن.
 

One of the duties the believer has to do in the age of absence is to be sure 

of the sayings/quotations about the appearance of imam Al-Mahdy 

(p.b.u.h) .. he shouldn't associate the issues of the appearance to some pre-

dictions which are not related to knowledge .. because this harms our 

creed and imam (p.b.u.h) .. the Holy Qura'n commands us to be sure and 

not to follow the assumption .     

 
موووووا هوووووق    ال وووووؤال

تف ار العبوارة الوقرد 

الوونوواحوواووة   فوو  ريووارة

بررن من »المقدسة  

الوووووخووووودلر هووووواشووووورات 

الشووووووعووووووقر عوووووو وووووول 

الووخوودلد الطوومووات ل 

 القىقه سافرات؟ 

 الشاخ محمد ال ند   

هشوور الشووعووقر لوواوور بوومووعوونوول إبوورار  -جووقاب الوو

الشعر كما يتقهمم مون لوم يوتوتوبو  إسوتوعوموال 

ال فظ ف  البائة العرباة ل العادات العشوائوريوة 

القديمة فإن هشور الشوعور هوق عوبوارة عون تور  

صن  الجدائي ف  شوعورهوا لكوي هواوئوة تضوفو  

 ع ل المرأة من تشكي شعرها موموا يورى 
ً
ىماال

هائتم من فقا الخمار ل حواونوموا تصواب الومورأة 

بفادحة حزن تتر  هذه التشكاالت تركا ل توجوموي 

 ل شعر من تحا.. الخ
ً
 ل يكقن ذلك هشرا

 الشاخ محمد ال ند 

 عاشوراء 

 المهدوي: 

 
من ىقاب لمركز الرصد العقائدي حقل المشوتوركوات بواون ااموام الوحو واون 

 لاامام المندي ع انما ال الم

 

أن المشتركات بواون ااموام الوحو واون )عو واوم ال والم( لااموام الومونودي 

)ع ام ال الم( كثارة أبررها كالهما إمام موعوصوقم موفوتورض الوطواعوة لأن 

اامام المندي )ع ام ال الم( ساخرج بوال واوف كوموا خورج ىوده الوحو واون 

موارالوقا يوفورحوقن   )ع ام ال الم( لأهم هق اآلخذ بثأره من النوقاصوب الوذيون

 بقتي الح ان )عو واوم 
ً
لمقت م ليقرعقن الح قى ف  يقم عاشقراء ابتناىا

 ال الم(

 معارف مهدوية:  الحوزة العلمية وإمام الزمان: 



 أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في العراق، 

 مذكرة قبض بحق مالك قناة "دجلة" الفضائية ...
 حدث

 اليوم

ايتحم متظاهرلن مقر يناة دى ة الفضائاة التابوعوة لوجوموال الوكوربوقلو ، 

ف  منطقِة الكرادة لسط العاصمة الوعورايواوة بو وداد، ليواموقا بوتودمواور 

بعض محتقياتنا احتجاىا ع ل اساءتنا ل شعائر الح اناة ف  مونواسوبوة 

 عاشقراء.
 

لأشعي المتظاهرلن العراياقن ال اضبقن النار ف  مكتب يناة "دى ة "، 

بووعوود مووا عوورضووتووم فوو  لوواوو ووة ليووقم الووعوواشوور موون مووحوورم الووحوورام ذكوورى 

استشناد أب  االحرار اامام الح ان )سالم ال م ع ام(، مشاهد م ائوة 

 ألهي الباا )ع( لذكرى عاشقراء االلامة.
 

هذا لأصدرت محكمة تحقاق الرصافة ف  العراا، مذكرة يبض بحق مالك يناة "دى ة" الفضائواوة بوعود توقوديوم 

 عدد من المحامان شكقى بخصقص تعمد ااساءة إلل الشعائر الديناة ف  العراا.
 

لسادت حالة من ال ضب كافة االلساط ال ااساة لالشعباة فو  الوعوراا بوعود اهوتوشوار هوذه الوموشواهود عو ول 

 شبكات التقاصي االىتماع  لشبكة االهترها.
 

هذا لهظم هاشطقن حم ة ألغالا يناة دى ة الفضائاة، داعان ف  حم تنم ع ل لسائي التقاصوي االىوتومواعو  

لمقاطعة يناة دى ة بعد اساءتنا المتعمدة التباع اهي الباا )ع( ف  يقم عاشقراء. لأع نقا عن تنظام ليوفوة 

 احتجاىاة امام مقر القناة ف  ب داد الاقم االثنان.
 

لالضحا هائة االعالم لاالتصاالت العرايواوة أمور االحود، عون اىوراءتونوا بوحوق يونواة "دىو وة طورب"، موؤكودة ان 

لاىبنا هق حماية المجتم  من كي ما يؤثر ع ل لحدتم لتمواسوكوم لردع لليوف اي خوطواب ال سو وق  يومور 

عقائد لمشاعر المكقهات لفقا لققاعد الئحة البث االعالم  الم زمة لكي لسوائوي االعوالم. ليواموا موحوافوظوات 

 كربالء المقدسة لالنجف لبابي لذي يار لما ان بإغالا مكاتب يناة دى ة.

 يناة لكالة اهباء براثا

بـــراعـــظ االنـــتـــظـــار يـــقـــرأون 

الـيـوم ق ـة شـهـيـد كـربـالء 

 جون بن حوى

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:


