سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

املقدمة
الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى خــر خلقــه
أجمعــن محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن ،واللعنــة الدائمــة
عــى أعدائهــم أجمعــن إىل يــوم الديــن.
لقــد أوىل األئمــة امليامــن  اهتمامـا ً بالغـا ً وواضحا ً بمســألة
ترســيخ العقيــدة املهدويــة يف النفــوس وتطبيعهــا يف األذهــان،
فــكان جهدهــم  مكثفــا ً يف نــر الوعــي الدينــي بشــكل
عــام ،واإلعــداد الرســايل املوجّ ــه لبــث الثقافــة املهدويــة بشــكل
خــاص ،إذ عمــدوا إىل بيــان مبــادئ تلــك العقيــدة ،وإبــراز
معاملهــا ،وإيضــاح مفاهيمهــا ،ولفــت األنظــار لــكل مــا يــدور
بفلكهــا مــن مفهــوم َ
الغيْبــة ،وشــخص اإلمــام الغائــب ،
ووظائــف ا ُملنتَ ِظــر.

وهــا نحــن اليــوم نعيــش يف كنــف عــر الغيبــة الكــرى،
ووســط هــذا الســيل العــارم مــن االنحرافــات العقائديــة
التــي يبثهــا أهــل الدعــاوى الباطلــة ،كان مــن األَوْىل أن نــويل
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جــزءا ً مــن اهتمامنــا لتلــك القضيــة الجوهريــة واملحوريــة،
ع ّلنــا نكــون ممــن يحمــل همــوم األمــة ،ونســهم بالنهــوض

بالحالــة التعبويــة املمهــدة لظهــور اإلمــام صاحــب الزمــان 
الــذي يخلــص األمــة مــن اآلالم ويحقــق لهــا اآلمــال.

سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

وعــى هــذا النهــج الفاعــل الــذي اختطــه أهــل البيــت  يف
تأصيــل املعرفــة املهدويــة ،اختــارت لكــم العتبــة الكاظميــة
املقدســة أربعــن ســؤاال ً حــول اإلمــام املهــدي  ،وهــي
خطــوة عــى طريــق تمتــن الثقافــة املهدويــة يف نفــوس
الجماهــر ونرشهــا بــن األوســاط والتجمعــات املختلفــة.
ســائلني املــوىل الجليــل أن يُــريض عنــا إمــام زماننــا  بنياتنــا
وأقوالنــا وأفعالنــا ،ويجعلنــا وإياكــم مــن خــرة أنصــاره
وأعوانــه ومقــوّي أركان ســلطانه ،إنــه ســميع مجيــب.
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سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

شروط املسابقة
 .1ال يقل عمر املشرتك عن  13عاما ً لكال الجنسني.
 .2يرفــق مــع قســيمة االجوبــة استنســاخ هويــة األحــوال
املدنيــة أو البطاقــة املوحــدة للمشــرك.
 .3إرســال قســيمة األجوبــة إىل قســم الشــؤون الفكريــة
والثقافيــة ،أو قســم العالقــات العامــة أو شــعبة الشــؤون
النســوية يف الصحــن الكاظمــي الرشيــف.
 .4يــؤرش املربــع لإلجابــة الصحيحــة مــن االختيــارات الثالثــة:
أ ،ب ،ج.
 .5آخــر موعــد الســتالم األجوبــة يــوم 10شــعبان لعــام
1441هـــ املوافــق 4نيســان لعــام 2020م.
 .6عنــد تــرك تحديــد أي مربــع مخصــص لإلجابــة عــن
األســئلة تعتــر قســيمة اإلجابــات الغيــة ،وكذلــك يف حالــة
تحديــد أكثــر مــن مربــع لإلجابــة عــن ســؤال واحــد.
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سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

أسئلة املسابقة
س /1مــن القائــل( :مَ ـ ْ
ـن مــات ولــم يعــرف إمــا َم زمانــه مــات
ً
يتــة جاهلية)؟
ِم
أ -الرسول  ب –اإلمام جعفر الصادق 
ج –اإلمام الحسن العسكري

س /2مــا هــي اآليــة التــي قرأهــا اإلمــام املهــدي عنــد
والدتــه املباركــة؟
أ -بَقِ ي َُّة ال ّلهِ َ
خ ْيٌ َّل ُكمْ
اســتُ ْ
ُــن عَ َ
ب – َ ون ُ ِريــ ُد أَن نَّم َّ
َ
ِيــن ْ
ضعِ ُفوا ِف ْال َ ْر ِض
ــى ا َّلذ
َونَجْ عَ َلهُ ــ ْم أَئِمَّ ً
َارثِــ َ
ن
ــة َونَجْ عَ َلهُ ــ ُم ا ْلو ِ
ـه َد ال ّل ـ ُه أَن َّ ـ ُه ال َ إ ِ َل ـ َه إِال َّ ُه ـ َو وَا ْلمَ الَ ِئ َكـ ُ
ج– َ
ـة وَأ ُ ْولُــوا ْ ا ْلعِ ْل ـ ِم
شـ ِ
ــط ال َ إ ِ َلــ َه إِال َّ ُهــ َو ا ْلعَ ِزيــ ُز ا ْلحَ كِيــمُ* إ َِّن الد َ
َقآئِمَ ــا ً ِبا ْلقِ ْس ِ
ِّيــن
عِ نــ َد ال ّلــهِ ا ِإل ْ
ســاَمُ

س /3مــن هــو (محمــد بــن املظفــر الكاتــب األســدي أبــو
دلــف)؟
أ -من كبار الفقهاء ب -أحد أدعياء السفارة
ج -أحد ال ُكتّاب يف القضية املهدوية
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سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

س /4من أي مدينة يخرج الدجال؟
أ -الصفاح ب -كوثا ج -الغوطة
س /5مــا هــو النــداء مــن الســماء عنــد خــروج اإلمــام املهدي
؟
أ -إن الحق يف آل محمد ب -املهدي وعد الله
ج -جاء الحق وزهق الباطل.
س /6ما هو الشعار املكتوب عىل راية اإلمام املهدي ؟
أ -البيعة لله ب -ال إله إال الله محمد رسول الله
ج -يا لثارات الحسني.
س /7ورد عــن أبــي عبــد اللــه ( :إن قــدّام القائــم لســنة
غيداقــة )..فمــا معنــى غيداقــة؟
أ -ذات والدات كثرية ب -ذات ثمر كثري ج -ذات مطر كثري.
س /8من بني علل غيبة اإلمام املهدي ؟
أ -لكي ال يكون ألحد بيعة يف عنقه
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ب -لغربلة وتمحيص الناس ج -كالهما

سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

س /9من هو مؤلف كتاب (اليماني راية هدى)؟
أ -السيد محمد عيل الحلو

ب -الشيخ محمد السند

ج -الشيخ عيل الكوراني

س/10من أفضل أعمال زمن االنتظار هو؟
أ -ترك التمسك بحبل الفقهاء.
ب -ملئ األرض ظلما ً وجورا ً تعجيالً للظهور.
ج -الورع عن محارم الله وإعداد املؤمن نفسه.

س /11بيت اإلمام املهدي  اسمه....
أ -رسداب رس من رأى ب -بيت الحمد ج -بيت النور

س /12ورد يف كتــاب بخــط اإلمــام املهــدي ( :فســيصلح
اللــه قلبــه ويزيــل عنــه شــكه) فمــن الشــخص الــذي يقصــده
اإلمــام يف قولــه؟
أ -محمد بن عيل بن مهزيار
ب -محمد بن شاذان بن نعيم
ج -محمد بن عثمان العمري
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سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

س/13جــاء يف ســرة اإلمــام املهــدي  عــى لســان رســول
اللــه ( :يقســم املــال صحاحــاً) فمــا هــو الصحــاح؟
أ -يقسمه حسب الحاجة ب -يقسمه بالسوية
ج -يقسمه حسب األعمار واملؤهالت

س /14ســأل ابــن اســحق اإلمــام الحســن العســكري 
قائــاً( :فمــا الســنة الجاريــة لإلمــام املهــدي  يف الخــر
وذي القرنــن)؟ فمــاذا كان جوابــه ؟
أ -العلم الغزير

ج -طول الغيبة

ب -طي األرض

س /15عــن أبــي عبــد اللــه الصــادق  أنــه قــال( :يف القائــم
سـنَّة مــن مــوىس بــن عمــران) فمــا هــي تلــك ُ
ُ
السـنَّة؟
أ -فلق البحر ب -خفاء املولد َ
والغيْبة

ج -إحياء املوتى

س /16مــن هــو أول مــن يبايــع اإلمــام القائــم  عنــد
ظهــوره الرشيــف؟
أ -جربائيل
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ب -اليماني

ج -ذو النفس الزكية

معلومات المشترك
االســـم الثـالثـــي................................................ :
				

ذكر

أنثى

محل الوالدة وتاريخها................................................ :
عـنــوان السـكـــن................................................ :
رقـــم الـهــاتـــف................................................ :

سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

تأشيرات األجوبة
سس 1سأ		
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سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

تأشيرات األجوبة
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كلمة ال بد منها
إن مــن حــق أئمتنــا  علينــا
إضافــة إىل مواالتهــم وطاعتهــمواالســتنان بســننهم -هــو معرفتهــم
واالطــاع عــى أحوالهــم ومواقفهــم ملــا يف
ذلــك مــن أدب االتبــاع والعرفــان بجميــل مــا
قدمــوه لنــا ،وكلمــا كان املــرء أكثــر معرفــة بهــم
 وعمــل وفــق مــا عرفــه منهــم  ازداد بصــرة
يف دينــه وكان عــى بيّنــة مــن أمــره فهــم وجــه اللــه
الــذي منــه يؤتــى وهــم األدالء عــى اللــه ،وهــذه املعرفة
ال تتســنى لإلنســان إال بتوفيــق مــن اللــه تعــاىل يختــص
بهــا مــن يشــاء مــن عبــاده ،فهــي مــن جوائــز اللــه تعــاىل
بــل هــي مــن أعظمهــا.
وتثمينـا ً مــن العتبــة الكاظميــة املقدســة للجهــود املبذولــة
وترغيبــا ً يف مضاعفــة تلــك الجهــود ،تقــدم للفائزيــن
العرشيــن األوائــل جائــزة مقدارهــا ( )100مائــة ألــف
دينــار ،تقــدم يف االحتفــال الرســمي لــوالدة اإلمــام اإلمــام
املهــدي  الــذي يقــام يف العتبــة الكاظميــة املقدســة.

سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

س /17مــن هــو الحاكــم العبــايس الــذي أصــدر أمــرا ً بتفتيــش
دار اإلمــام الحســن العســكري  بحثــا ً عــن ولــده محمــد
املهــدي ؟
ب -املهتدي العبايس

أ -املعتز العبايس
ج -املعتمد العبايس

س /18هنــاك مــن األنبيــاء واألوليــاء  مــا زالــوا أحيــاء
منهــم...
ب -شمعون الصفا والخرض

أ -عيىس وموىس
ج -الخرض وإلياس

س /19يف اليــوم الــذي تــويف الســفري الرابــع (عــي بــن محمــد
الســمري) بــدأت الغيبــة الكــرى لإلمــام املهــدي  ففــي أي
ســنة كان ذلــك؟
أ239 -هـ

ب329 -هـ

ج326 -هـ

س /20جــاء عــن أمــر املؤمنــن ( :اآلخــذ بأمرنــا معنــا
غــدا ً يف حظــرة القــدس ،واملنتظــر ألمرنــا.....
أ -كمن قاتل يف بدر وأحد ب -معنا يف درجتنا يوم القيامة
ج -كاملتشحط بدمه يف سبيل الله
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سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

س /21جــاء عــن اإلمــام عــي بــن الحســن  :مــن ثبــت
عــى مواالتنــا يف غيبــة قائمنــا أعطــاه اللــه أجــر .......مثــل
شــهداء بــدر واحــد.
ب 1000 -ألف شهيد
أ 100-مائة شهيد
ج 10000 -عرشة آالف شهيد.
س /22من هي أم اإلمام القائم ؟
أ -حفيدة قيرص ملك الروم
ب -حفيدة كرسى ملك الفرس
ج -من ذرية اإلمام الحسن .
س /23أيــن وردت العبــارة التاليــة( :ومــد عمــره وزد يف أجلــه،
وأعنــه عــى مــا وليتــه واســرعيته ،وزد يف كرامتــك لــه ،فإنــه
الهــادي املهــدي ،والقائــم املهتــدي)؟
أ -دعاء زمن الغيبة
ب -دعاء االفتتاح

ب -دعاء أبي حمزة الثمايل

س /24جــاء عــن اإلمــام الباقــر( :يظهــر املهــدي بمكــة
عنــد العشــاء ومعــه)...
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أ-راية رسول الله  وقميصه وسيفه
ب –بردة رسول الله  وفرسه
ج – راية رسول الله  وسيف ذو الفقار

سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

س /25أيــن وردت فقــرة الدعــاء اآلتيــة( :واجعلــه اللهــم
مفزع ـا ً ملظلــوم عبــادك ونــارصا ً ملــن ال يجــد نــارصا ً غــرك)
أ -دعاء الندبة

ب –دعاء الغريق

ج –دعاء العهد

س /26من هو مؤلف كتاب الفصول العرشة يف َ
الغيْبة؟
أ-الشيخ املفيد ب –الشيخ الطويس

ج –العالمة املجليس

س /27أيُّ الفقيهني عارصا الغيبة الصغرى؟
أ-الكليني والصدوق ب -الكليني والنجايش
ج-عبد العظيم الحسني ونصري الدين الطويس
س /28مــن القائــل يف حــق اإلمــام املهــدي( :ســيدي غيبتــك
نفــت رقــادي)؟
أ-اإلمام الصادق 

ب-شيخ الطائفة الطويس

ج -الرشيف املرتىض
س /29أحــد العلمــاء لــه كرامــة؛ كونــه ُو ِلــ َد بدعــاء اإلمــام

املهــدي فمــن هــو؟

أ-السفري الرابع ب الشيخ الكليني

ج-الشيخ الصدوق
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سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

س /30شــخصيتان يف عــر الظهــور يســتبقان إىل الكوفــة
كفــريس رهــان؟
أ -اإلمام املهدي  واليماني

ب-اليماني والخراساني

ج-الخراساني والسفياني
س /31من أي مكان يظهر اإلمام املهدي ؟
أ -رسداب َ
الغيْبة

ب -مكة املكرمة

ج-الكوفة

س /32إىل أي إمــام ينســب الحديــث( :يزعمــون أنــي أنــا
املهــدي وأنــي إىل أجــي أدنــى إىل مــا يدعــون)؟
أ-اإلمام الصادق

ب-اإلمام الكاظم

ج -اإلمام العسكري
س /33قــال اإلمــام الكاظــم ( :لــو قــد قــام القائــم لحكــم
بثــاث لــم يحكــم بهــا أحــد قبلــه:
أ -يقتــل الشــيخ الزانــي ،ويقتــل مانــع الــزكاة ،ويــورث االخ
أخــاه يف االظلــة.
ب -يقتــل املــرأة الزانيــة ،ويقتــل امللحديــن ،وقاتــي اإلمــام
الحســن 
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ج -يقتــل قتلــة العلمــاء ،ويقتــل مانعــي الــزكاة ،ويقيــم الحــد
عــى الســارقني

سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

س /34من هو ابن صاحب الوصيات؟
أ -السفري الثاني

ج -اإلمام املهدي

ب -اليماني

س/35مــن هــو رســول اإلمــام املهــدي إىل مكــة املكرمــة قبــل
ظهــوره ؟
أ -الخراساني

ج -ذو النفس الزكية

ب -اليماني

س /36يحدث الخسف يف جيش السفياني بني...
أ-مكة واملدينة ب -سوريا والعراق

ج -اليمن والسعودية

س/37من هو الحاكم العبايس الذي روج ملهدوية ابنه؟
أ-أبو العباس السفاح ب -أبو جعفر املنصور
ج-املعتصم العبايس
س /38فرقــة ضالــة اعتقــدت بــأن اإلمــام الصــادق  هــو
اإلمــام املهــدي.
أ-الناووسية

ب-اإلسماعلية

ج-الواقفة

س /39من هو مؤلف كتاب (املقنع يف الغيبة)؟
أ-الطربيس

ب -املجليس

ج-الرشيف املرتىض
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سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

س /40قــال اإلمــام الباقــر يف ذكــر أصحــاب اإلمــام
املهــدي( :هــم واللــه األمــة املعــدودة ،يجتمعــون واللــه يف
ســاعة واحــدة ،قــزع كقــزع الخريــف) ،فمــا املقصــود بالقزع؟
أ-الشهاب الثاقب

ب-رسعة الرياح

ج-قطع السحاب املتفرقة
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سؤاال) حول اإلمام المهدي 
مسابقة (أربعون
ً

زيارة اإلمام صاحب العصر والزمان 
بعد صالة الفجر
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