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َ
ََْْا واََ أ ُُ عَ ُُو

َ
 ُنُِِّ  اََ أ
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 عاشوراء المهدوي: 

 
 تأمالت في زيارة الناحية المقدسة  )القسم األول(

 
ـ  الـلـه 

ّ
ة المنتظر عج

ّ
ة الله األعظم اإلمام الحج

ّ
يقول بقي

ســة   الــنــاحــيــة زيــارة تــعــالــ  فــرفــه الشــريــ  فــي
ّ
الــمــقــد

ه أبي عبد الله اإلمام الـحـسـيـف: افـلـمـا رأيـف 
ّ
 فد

ً
مخاطبا

 
ً
ا
ّ
 .«النساء فوادك مخزي

 

فيص  حالة فواد اإلمام وقد نظرت إليه النسـوة مـف  ل 
ـم بـال 

ّ
البيت سالم الله عليهـم عـنـد وهـولـه إلـ  الـمـخـي

 بالفـافـعـة الـعـظـيـمـة  فـرأيـنـه )أي 
ّ
ه يخبرهف

ّ
فارس وكأن

 رأسـه 
ً
: تبدو عليه عالمات األس   مـأـأطـ ـا

ً
ا
ّ
الجواد( مخزي

 بالتقصير بسبب عجزه عف إغـاةـة مـو ه 
ّ

ه يحس
ّ
 وكأن

ً
حزينا

 اإلمام الحسيف.
 

 يمعف عج  الله تعالـ  فـرفـه الشـريـ  فـي الـوهـ  
ّ
ةم

 :
ً
 »قائال

ً
ا
ّ
 .«ونظرن سرفك عليه ملوي

 

 لما فرى عل  اإلمام مف خالل وه  حالة الجواد.
ً
 مشيرا

فـالســرو هــو مــا يــوفــ  عــلــ  الــفــرس لــجــلــوس الــراكــب  
 يق  الراكب مف الـفـرس 

ّ
ويوةق بالجواد بكّ  استحكام ل ال

وه  وإذا ما وق  الفارس مف فواده دون اخـتـيـاره 
ْ
د
َ
حيف ع

 يلتوي السرو إل  األسف .
 

مـنـبـر  مف قسـم: - منتدى فام  ا ئمة الثقافي المصدر:
 ملحمة عاشوراء الحسيف )عليه السالم (



 

 القسم االخير—أعتبار زيارة الناحية المقدسة

نعم، لم يدرج الشيخ عباس القمي الزيارة المذكورة في كتابه مفاتيح الجنان؛ و ذلك النه لم يكن بصدد درج جميع الزياارا  فاي كاتااباه 

المذكور، و الشاهد على ذلك أنه أورد مقاطع من الزيارة في كتااباه فنافام الاما اماواف، و كاماا لالاناا كاان الاقاماي يا   و االا  ابان 

المش دي و يعتمد عليه و لد ا نى عليه في بعض مصنفاته. تحصل أن زيارة الناحي  من الزيارا  التي حظيت بتايياياد عالامااع الشاياعا  

.
ً
 و متنا

ً
 سندا
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A number of Imam Mahdi's (as) precious sayings have reached us through tawqi's ]letters written by the imam in response to ques-

tions that were asked from him[ given to his فspecialف representatives ]one of the four representatives that were specifically appointed 

by the imam (as) himself in the third centurty (ah) during his minor occultation[ or other high-ranked individuals. Some tawqi's were 

ziyarahs and duas from the imam to the people; Ziyarah Ale-Yasin and Dua Iftitah ]that is recited during the nights of Ramadhan[ are 

examples of these types of tawqi's. One of these tawqi's is known by the name of فZiyarah Nahiyah Muqaddasahف. This ziyarah is one 

of the فabsoluteف or فunconditionalف ones, meaning that it can be recited at any time; let it be Ashura or any other day. 

It begins with greeting Prophet Muhammad (pbuh), the other prophets and the imams, and is followed by greeting Imam Husein (as) 

and his loyal companions. Afterwards, the ziyarah explains in detail the honorable characteristics, traditions and way of life of the 

imam before his rise, the affection of Imam Mahdi (aj) for him, the circumstances that led to his rise, gives a description of what took 

place in Karbala, tells us of his martyrdom and the tragedies he suffered and underwent, and the mourning of all earthly and heavenly 

creatures for him. The ziyarah ends with a tawassul (asking for mediation and intercession) to the imams and supplications to Allah 

(swt). Seyyed ibn Tawus has mentioned this ziyarah in his book, Misbahul-Za'ir. He is one of the great Shia scholars in which his books, 

especially the ones on different ziyarahs and duas, are of high importance amongst Shia scholars. Ibn Mashhadi has also mentioned 

this ziyarah in the book Al-Mazarul-Kabir]1[ before Ibn Tawus. Seyyin ibn Tawus ]full name: Seyyid Radhiyyuddin Ali Ibn Tawus[ and 

Seyyid Abdul-Karim Ibn Tawus have narrated many ziyarahs from Ibn Mashhadi in their books Misbahul-Za'ir and Farhatul-

Ghariyy, respectively. 

This book ]the book of Ibn Mashhadi[ is one of the resources of Allamah Majlisi's book, Biharul-Anwar, and is known by the names 

of Al-Mazar, Al-Mazarul-Kabir, Al-Mazarul-Qadim, Mazar Ibn Mashhadi. فIt is a weighty book on the subject of ziyarahs and one can tell 

that it is an authentic one by the way he has done its isnad ]listing the chains of narrators of hadith[ف, says Allamah Majlisi. In the in-

troduction of his book, Mashhadi himself has said: فI have mentioned the ziyarahs of different shrines…I have narrated all of these 

ziyarahs from dependable and reliable narrators…".[2] 

Muhaddith Nouri, another important narrator of hadiths writes: فIt can be concluded by his introduction that all of the ziyarahs he has 

mentioned therein are authentic, even though in some cases he hasn’t linked the chain of narrators to the imam in the end.4[ف[ 

Muhammad ibn Jafar Ibn Ali Ibn Jafar Al-Mashhadi, known as Ibn Mashhadi, is one of the Shia's reliable jurisprudents and narrators of 

hadith who lived in the sixth century (ah). Great scholars such as Allamah Majlisi, Muhaddith Nouri, Sheikh Abbas Qummi]6[, Sheikh 

Hurr Ameli]1[, The First Shahid ]martyr[]4[, Seyyid Mohsen Amin]2[, and Agha Bozorg Tehrani]8[ have all confirmed his reliability. 

Sheikh Abbas Qummi hasn’t mentioned this ziyarah in Mafatihul-Jinan, because the aim of this book isn’t to mention every ziyarah 

there is. Yet, Sheikh Abbas has cited a portion of it in his book of Nafasul-Mahmoum and as was mentioned before, he considers Ibn 

Mashhadi reliable and has praised him. 

Conclusion: Both the content and chain of narrators of the famous ziyarah of Nahiyyah Muqaddasah, in which Imam Mahdi (aj) has 

addressed his great grandfather with, are authentic and have been verified by Shia scholars. 

 

]1[ Ibn Mashhadi, Al-Mazar, pg.694.  ]2[ Al-Mazar, pg.22. ]4[ Husein Nouri, Khatimatul-Mustadrak, vol.1, pg.444. 

]6[ Sheikh Abbas Qummi, Al-Kuna wal-Alqab, vol.1, pg. 649.  ]1[ Al-Mazar (introduction), pg.4. 

]4[ Ibid.  ]2[ Seyyid Mohsen Amin, A'yanul-Shia, vol.9, pg.242. ]8[ Agha Bozorg Tehrani, Al-Dhari'ah, vol.24, pg.426. 

 

 بيان اإلمام عليه السالم: 



 وظائ  األنتظار: 

 
إن المؤمف   يتمن  اللقاء المجرد بإمامه )عج(.. نعم  اللقاء باإلمام نقأة ممتازة  ولكف 

 لـلـه 
ً
 في حياته.. اإلمام   يريد منا إ  أن نكون عـبـادا

ً
عـز   –األهم مف ذلك أن يحدث تغييرا

 مراقبيف  محاسبيف  متبعيف لشريعة فده المصأف  )هل  الله عليه و له(. -وف 
 

The believer doesn't only wish to see his imam (p.b.u.h) .. it's a good thing 

to meet the imam , but what is more important that the believer changes 

his life .. imam Al-Mahdy (p.b.u.h) wants us to be worshipers to ALLAH 

Almighty watching ourselves, supervising , following the Islamic law of 

his grandfather the Prophet Mohammed (p.b.u.h and his family) .     

 لقاع العالم  الحلي باإلماا الم دي
 

 عان خا  
ً
فيما ذك  المحدث الفاضل الميثمي في كتابه دار السالا ، عن السيد السند السيد محمد صاحب المفاتيح ابن صاحب الا ياا، ، ناقاال

ه العالم  في حاشي  بعض كتبه ما ت جمته بالع بي  :
ّ
 آي  الل

 

اه صالاى
ّ
اه الاحاسايان  وآلاه عالاياه الالاه انه خ ج ذا  ليل  من ليالي الجمع  من بلدة الحل  الى زيارة لب  رياحاانا  رساول الال

ّ
وسالام اباي عابادالال

السالا ، وهو على حمار له وبيده سوط يسوق به دابته. فع ، له في أ ناع الط يق رجل في زي االع اب ، فتصاحاباا والا جال ياماشاي  عليه

بين يديه. فافتتحا بالكالا وساق معه الكالا من كل مقاا ، واذا به عالم خبي  نح ي . فاختب ه عان باعاض الاماعاااال  وماا اساتاصاعاب عالاياه 

علم ا ، فما استتم عن كل من ذلك اال وكشف الحجاب عن وج  ا وافتتح عن مغلقات ا. الى ان انج  الكالا فاي مسايلا  أفاتاى باه با االف 

 ان هذه الفاتاو  خاالف األصال والاقااعادة ، والباد لاناا 
ً
ما عليه العالم . فانك ه عليه لائال

 في خالف ما من دليل وارد علي ما م صص ل ما.
 

 فقال الع بي : الدليل عليه حديث ذك ه الشيخ الطوسي في ت ذيبه.
 

 فقال العالم  : اني لم أع د ب ذا الحديث في الت ذيب ، ولم يذك ه الشيخ وال غي ه.
 

 
ً
 كاذا وساطاورا

ً
فقال الع بي : ارجع الى نس   الت ذيب التي عندك اآلن وعد من ا اورالاا

 كذا فتجذه.
 

 
ً
فلما سمع العالم  بذلك ورأ  ان هذا اخبار عن المغيبا  ، تاحايا  فاي أما  الا جال تاحايا ا

 واندهش في مع فته ولال في نفسه :
ً
 شديدا

 منذ كذا وأنا في ركاوباي ، هاو الاذي باوجاوده  
ّ
ولعل هذا ال جل الذي يمشي بين يدي

تدور رحي الموجودا  وبه لياا االرضين والسماوا . فبياناماا الاعاالما  كاذلاك ، اذ ولاع 

السوط من يده من شدة التفك  والتحي . فاخذ ليست ب  عن هذه المسيل  اساتا اباارا ماناه 

 عنه ، ان في زمن الغيب  الكب   هل يمكن التش ف الى لقاع سيادناا وماوالناا 
ً
واستظ ارا

 العالم  ولال :
ّ
 صاحب الزمان. ف و  ال جل وأخذ السوط من االر، ووضعه في كف

 

 .«لم ال يمكن وكفه في كفك  »
 

؛ فااهاتام 
ً
 على لدميه ، وأغمي عليه من ف ط ال غب  وشدة االشتياق. فلما أفاق لم يجاد احادا

ً
فيولع العالم  نفسه من على الداب  منكبا

 وتكدر. ورجع الى أهله وتصفح عن نس   ت ذيبه ، فوجد الحديث المعلوا كماا اخابا ه االمااا عالاياه
ً
الساالا فاي حااشايا   بذلك هما شديدا

 تلك النس   ، فكتب ب طه الش يف في ذلك الموضع :
 

 هذا حديث اخب ني به سيدي وموالي في ورق كذا وسط  كذا.
 

 ).٢٢ص ٢(الزاا الناصب: ج  م نقل الفاضل الميثمي عن السيد المزبور طاب   اه ، انه لدر رأي تلك النس   ب   العالم  في حاشيته

 

 المصدر:المؤم 

 الحوزة العلمية وإمام الزمان: 



 حدث طائرات عراقیة تستهدف كهوفا لعصابات داعش في فبال حمريف
 اليوم

الاياوا  F 14اساتا ادفات طاائا ا  ال  -شفاقاناا

 لاعاصااباا  داعاش فاي جاباال 
ً
الجمع  ك وفا

 حم ين.

وذكاا   خاالااياا  اإلعااالا األماانااي فااي باايااان 

بناع على ماعالاوماا  اساتا ابااريا  ،نافاذ  ” أنه

سلسلا    F 14القوة الجوي  الع الي  بطائ ا  

ض با  جوي  على أهداف في سلاسالا  جاباال 

حم ين ،وهي عبارة عن كا اوف تساتا ادما اا 

تم تدمي  تلك الك وف باالاكاامال ضامان “ ، مشي ة إلى أنه ” عصابا  داعش اإلرهابي 

 ”.لاطع ليادة عمليا  صالح الدين

 وکال  األنباع الع الی  (واع)

 براعم ا نتظار يعبرون عف ا نتماء إل  عاشوراء بجملة مف األمور منها: الرسم 

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:


