
 

     نشرة يومية لالرتباط بإمام الزمان عليه السالم 

تصدر عن )مرفأ في انتظار يوسف الزهراء عليهما السالم(  
klbfdk2@gmail.com 

 و )الرابطة الفاطمية للدفاع عن الحقوق والحريات اإلنسانية(.
Mobile: 0401337410 منـتـظـــرون 

 يـــومــيـــات

 ( هود.122َوانَتظُِروا إّنا ُمنتَظُِروَن )

 هـ  4114شهر رمضان   41الجمعة     03الدورة الثانية   العدد 

َل ِلَوِلي َِك الفََرجِ   اللهم َعجَّ

MUNTADIRON 

 ِّ بَيْعَةً لَهُ ف امِّي عَْهداً وعَْقداً وَ ي َّ
َ
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ُُ أ ُُو
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 رسالة اليوم من  عبق الثقلين بطاقة اليوم:

 

 

شـــهـــادة الـــمـــ ـــ ـــار  .4

 76الــثــســ ــ   ــ ــة 

 هـ..

وفاة السيـد مـدـمـد  .2

تس  مم از العلمـا  

 هـ  4221  ة 

 مناسبات اليوم:



 منتـظـرون

 زمن األنتظار

 
 ثأر الم  ار وثأر إمام الزمان عليه السالم

 
إذا كان المختار قد أخذ بثأر اإلمام الحسين )عليه السالم( وقتل قتلتتته  

من يطلب المهدي الثأر؟!
ّ
 فم

 
 والجواب:

 
:
ً
 أوال

إن هذا السؤال يفترض أن المستألتم مستألتم ةتختنتيتم  تت تتتهت  بت تتتل 
األةخاص  والحال أن ال ضيم أعمق من هذا بكثير  فإنها قضيم خطتيتن 

 ال يلت يان  ونظريتين ال تجتمعان.
 

أةار إلى هذه الح ي م اإلمام النادق )عتلتيته الستالم( فت  متا روي 
ع ه حيث قال: إنا وآل أب  سفيان أهل بيتين تعادي تا فت  التلته  قتلت تا: 
صدق الله وقالوا: كذب الله. قاتل أبو سفتيتان رستول التلته صتلتى التلته 
عليه وآله وقاتل معاويم عل  بن أب  طالب عليه السالم. وقاتل يزيتد 
بن معاويم الحسين بن عل  عليهما السالم  والسفيان  ي اتل ال ائم 

 (. 017ص  -الشيخ الصدوق  -معان  األخبار عليه السالم. )
 

وهذا مع اه أن هذين الخطين ما زاال على ةاكلتتتهتمتا  وال يت ت تطتعتان 
.
ً
 أبدا

 
 

:
ً
 ثانيا

ل د ورد ف  بعض الروايات أن ثأر اإلمام الحستيتن )عتلتيته الستالم( لتم 
توا ِفت  

 
ت 
َ
 آم
َ
تِذيتن
َّ
ال
َ
تا و
َ
ت 
َ
تل
 
س
 
 ر
 
تر
 
ت تن
َ
ت 
َ
ا ل
َّ
يتم أخذه بعد  فعن االمام الباقر عليه السالم ف  تفسير قوله تعالى )ِإن

 نر بعد 
 
( انه قال: الحسين بن عل  م هم  ولم ي
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تل قتلم الحسين عليه السالم ولم ي

 
 .(401)كامل الزيارات البن قولويه صثم قال: والله ل د ق

 
 فيكون ما فعله المختار )رض  الله ع ه( مجرد انت ام معجل من ال تلم المباةرين  وال يع   انتهاء الثأر بذلك.

 
 

:
ً
 ثالثا

 نحو االسالم التمتحتمتدي االصتيتل  فتكتل متن كتان عتلتى  تيتر ختطته 
ً
 عمليا

ً
ان الحسين عليه السالم يمثل م هجا

 له  ولذلك سي وم االمام المهدي عجل الله تعالى فترهته اليتريتت بت تتتل كتل متن رضت  
ً
عتبر قاتال

 
وم هجه ي

 ب تلته صلوات الله عليه وان لم يباةر ال تل.
 

ف د ورد ان عبد السالم بن صالح الهروي قال: قلت ألب  الحسن الرضا عليه السالم: يا بن رسول الله متا تت تول 
ف  حديث روي عن النادق عليه السالم انه قال: اذا خرج ال ائم قتل ذراري قتلم الحسين عليه السالم بفعتال 

 آبائها؟
 

ف ال عليه السالم: هو كذلك. ف لت: ف ول الله عز وهل )وال تزر وازرة وزر اخرى( ما مع اه؟ ف ال: صدق التلته 
 كان كمن اتاه  

ً
ف  هميع اقواله لكن ذراري قتلم الحسين يرضون افعال آبائهم ويفتخرون بها  ومن رض  ةيئا

تل ف  الميرق فرض  ب تله رهل ف  المغرب كان الراض  ع د الله ةريك ال اتل وانما ي تتلتهتم 
 
 ق
ً
ولو ان رهال

 ال ائم اذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم.
 

 وي رر اإلمام النادق )عليه السالم( هذا المبدأ أكثر فيما روى ع ه محمد بن األرقط قال   قال ل  :
ت زل الكوفم ؟ ف لت : نعم  ف ال : ترون قتلم الحسين عليه السالم بين أظهركم ؟ قال : قلت : هعلت فداك متا 
ب   م هم أحد   قال : فأنت إذا ال ترى ال اتل إال من قتل   أو من ولى ال تل ؟ ! ألم تسمع إلتى قتول التلته :   
قل قد هاءكم رسل من قبل  بالبي ات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن ك تم صادقين   فأي رسول قتل الذيتن 
كان محمد صلى الله عليه وآله بين أظهرهم   ولم يكن بي ه وبتيتن عتيتستى رستول   وإنتمتا رضتوا قتتتل أولتئتك 

 .412 – 414ص  - 47ج  -الدر العامل   -و ائل الشيعة )آل البيت( فسموا قاتلين. 
 

وهو األمر الذي أةارت له العديد من زيارات اإلمام الحسين )عليه السالم( بع وان: )ولعن أمتم ستمتعتت بتذلتك 
 فرضيت به(



 منتـظـرون

 
The Blessed Birth of Imam Mahdi        

(part 25) 
 

 الوالدة الميمونة لإلمام المهدي )عج( 
 
 
God Almighty sustains His creatures! Your 
holy existence on earth is the reason of the 
survival of the creatures of God Almighty! 
Your existence is the reason of the con-
stant, firm condition of the earth and the 
heavens! You are the argument from 
among many other arguments of God Al-
mighty! You are the safeguard of the believ-
ers! You are the last savior of the virtuous 
men! You are the remembrance of the 
Prophets! You are aware of the entire-
knowledge and science! This child is the 
completion of the signs of God Almighty 
and the traditions of the holy Family of Ba-
nu-Hashim! He is the memory of the light of 
God! He is the memory of the Holy Prophet! 
He is the memory of the Straight Path of 
our God! He is the memory of our merciful, 
clement Prophet! He is from the holy Family 
who possess the most eminent, the highest 
rank, and the greatest position in the Pres-
ence of God Almighty! He is the successor 
of the mysteries and secrets of 
prophethood, Imamate, caliphate, leader-
ship, purity, and Divine wisdom. 
 
He is the child of the shining, the clear 
signs, and the child of the splendid fourteen 
stars of Imamate who govern all the crea-
tures on earth and who know all the myster-
ies of the universe and all the things that 
are usually hidden to humankind. They [the 
Imams] know everything in the mind and 
hearts of the people and are witnesses of 
the people’s deeds and actions. 
 
Our Holy Qur'an, which is an obvious, shin-
ing proof, is testifying and approving all 
these aspects, which belong to them. That 
is so because the Imams are the first and 
the last lords on earth! They are the pos-
sessors of everything and everywhere by 
the will of God Almighty! 
 
God Almighty has given a little drop from 
the ocean of our existence and a shaft from 
our shining light and a piece of knowledge 
from our Divine, vast knowledge to His-
Prophets! That is because just a unique 
word from the Glorious Name of Allah was 
among the Prophets, and they could ac-
complish so many miracles! While all the 
seventy words of the Glorious Name of Al-
lah and also what had been in the posses-
sion of the other Prophets were beside the 
holy Family of Muhammad! 
 

                                     ...to be continued.  

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 وظائف األنتظار:



 منتـظـرون

 
شــهــدا  و ــرشــا لــلــدــشــد الشــعــبــ  بــهــجــوم ارهــابــ  

 لداعش ال ك يري ف  صالح الدين
 

أعــلــن الــدــشــد الشــعــبــ  الــعــراقــ  الــيــوم الســبــت عــن 
شهدا  و رشا  سوط أث ا  هجوم غادر نـ ـ ع عـ ـاصـر 
داعـش الــوششـ  فــ  بـلــد ومـكــيـشـيــ ـة بصــالح الـديــن 

 شمال بغداد .
 

اصـدر  وفسا لما أفادته وكالة أهل البيت )ع( لألنبا  ـ اب ا ـ
الـدـشـد الشــعـبـ ، السـبــت، بـيـانــا بشـأن هـجــومـ  بـلــد 

 ومكيشي ة ف  صالح الدين.
 

وقال الدشد الشعب  ف  بيان له انه "خاض موا هات قوية ضد عصابات داعش ف  م طس   بلد ومكيشي ة  ـ ـوب 
 تكريت ضمن قاطع عمليات صالح الدين"، مبي ا ان "قوات الدشد ق لت و رشت عدد من الدواعش خالل صد ال عرض".

 
واضافت انها "شاصرت م اطق ال عرضات ل عسب عصابات داعش اإل ـرامـ  بـعـد وصـول تـعـزيـزات  ـويـة وبـريـة لـ ـأمـيـن 

من مساتل  الـدـشـد و ـرح آخـريـن تـم اخـالئـهـم إلـا  ٠١م اطق ال عرض"، مشيرة الا ان "الدصيلة األولية ا  شهاد 
 مس ش يات طبابة الدشد الميدانية ل لس  العالج".

 
شـهـيـد واشـد فـ  مـ ـطـسـة تـل  ١٠شهدا  و ريدين ف  مكيشي ة، فيما قـدم الـلـوا   ٩وتابعت ان "فوج د لة قدم 

 ال هب".

 :األنتظار.. أمانتنا براعم    


