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ّ
ة من يوسف، وسن

ّ
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ه في ليلة واحدة"و
َ
صلح الله تبارك وتعالى أمر
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 )عالم ومؤلفو



 

 عاشورا  المهدوي: 

 

 بيان حول زيارة الناحية المقدسة

 لفضيلة الشيخ محمد سند

 

هناك شبهات يطرحها المعاندون وأعددا  أهدا الدبدلده عدفدلدهدص أ  دا ال د   

والس م ، ي عب لفكثلر من المواللن لدهدص أن يدودلدبدوا عدفدلدهدا عدبدرهدان  دا د  

 زيار  الناحدلدة 
ّ
ولفشك  ام  ، ونريد منكص أن ترشدونا جملعا عاإلجاعة. منها : إن

المقدسة لإلمام أعي عبدالفه الحسلن روحي  داه موضوعة ؛ لورود مسألدة نشدر شدعدورهدن أمدام الدرجدا  ا جداندب ، 

 وأعدا  أها البله عفلهص ال    والس م ، وهذا أمر ال ي درمن أها عله الحسلن عفلهص الس م ، وماهو إجاعتكص ؟

 -الجواب:

 لهدو  
ً
 حقلقلا

ً
 جمفة من م املنها للس إال ت ويرا

ّ
هذه الزيار  وإن لص تكن مت فة السند إلى الناحلة المقدسة إال أن

الفظائ  والفوائ  التي ارتكبها القوم  ي هتك حرمة آ  الم طفى ) صفوات الفه عفلهص ( ،  المفروض عفى صداحدب 

االعتراض المزعور عد  أن ينظر ععلن واحد  ،  فلنظر ععلن ثانلة إلى جريمة  تفة سبط النبدي صدفدى الدفده عدفدلده وآلده ، 

سارى سبايا من عفد إلى عفد يت فح وجوههن ا عدا  ،  دهدا 
ُ
هص أخذوا علاالت النبي صفى الفه عفله وآله وعناته ا

ّ
 إن

راعوا حرمة رسو  الفه صفى الفه عفله وآله  ي ذلك ، وها يتو   صاحب االعتراض ذو الوجدان الناعض عالحس الديني 

، أن سبي معسكر الحسلن عفله الس م ، والغار  عفى خلامه كان عالمشاعر المفعمة عاإلنسانلة وااللتزام عداإلسد م ، 

إذا كان من شلمة  تفة الحسلن عفله الس م أن و دأوا الدلدلدا صددره الشدريدن عدعدد أن  دتدفدوه ،  دمدإذا يدتدو د  هدذا 

ض وجه  تفة ريحانة النبي صفى الفه عفله وآله من حلث يب ر أو ال يب ر ،  مإذا يتو   مدن 
ّ
المعترض الذي يريد أن يبل

هؤال  الونا  الوفا   ي تعامفهص  ي سبي حرم الحسلن عفله الس م ؟ ! ها أعقوا لدهدص خددر وجدفدبدام أو خدمدار؟! 

 المعترض يسند الفعا إلى أها عله سلد الشهدا ، وال يسند الوريمة إلى معسكر عدندي أمدلدة واعدن زيداد وعدمدر عدن 

 سعد.

 بياقة اليوم وظا ف األنتظار:  

 

إن الددمددؤمددن يددتددودد إلددى صدداحددب ا مددر )عدد (، 

ويتقرم إلله عوده الحسلن )ع(.. إن ذلدك يدثدفد  

 ددؤاده،  ددالدددمددعددة الددتددي تسددكددب عددفددى جددده، 

وعدفدى آعدائده؛ تدقدرم اإلنسدان مدن ولدي ا مددر 

 مراحا كثلر .
 

The believer wants to be close to the imam 

and his heart by being close to his grandfa-

ther imam Al-Hussain (p.b.u.h) and that 

makes the imam so happy. The tear that 

sheds for his grandfathers (imam Al-

Hussain and all his grandfathers) makes 

the human be close to the imam in many 

stages. 



 

 االمام المهدي )عوا الفه  رجه الشرين( وزيار  عاشورا :

 

عندما نتأما كفمات زيار  عاشورا  ن حظ ورد ذكر الدمدهددي ع 

مرتلن.  في المقط  ا و   أسأ  الفه الدذي أكدرم مدقدامدك 

وأكرمني عك أن يرز ني  فب ثأرك م  إمام من ور من أهدا 

عله محمد ص( والمقط  الثاني أن يدرز دندي  دفدب ثدأري مد  

إمدام هدددى ردداهدر نددا دن عدالدحددن مددندكدص(. إن الددزيدار  تددعدفددص 

 الموالي الحقلقي معنى حب الحسلن والوال  لفحسلن،

 الوال  ال يكتما إال عطفب ثأر صد ا، و ن الثائر هو الدمدهددي عد   دمدا لدفدمدوالدي هدلدر مشداركدتده  دي الدثدأر 

ال ارم وتقديص العون الداعص والتمهلد لظهوره القادم، كي تزاح العوائن ويتحقن الوعد ال ادق , لكتدب 

 الموالي لدم الحسلن من الثائرين ولثور  المهدي من الناصرين

 يوم زفاف القاسم يوم تربوي للبراعم فلنحافظ عليه

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:



حدث 
 اليوم

 االستخبارات تعلن تدمير وكر لـ"داعش" 

 والقبض على "إرهابي" في ديالى

 معارف مهدوية:

 

أعفنه وكالة االستلبارات والتحقلقات االتحداديدة، الدودمدعدة، 

عدن تدددمدلددر وكددر لددتدنددظدلددص قداعددىق وإلددقدا  الدقددبدض عدفددى 

 عالقرم منه  ي محا ظة ديالى.
ً
 قإرهاعيق كان متواجدا

 

و اله الوكالة  ي علان إن قمفارز وكالة االستلبارات المتمثفة عاستلبارات ديالى نفذت عدمدفدلدة 

مشتركة، م   و  من شر ة ديالى عفى الحدود عالقدرم مدن   دا  خداندقدلدن  دي مدندطدقدة خدر 

 الوحى، عفى أحد ا وكار التي تستلدم لنقا االنتحاريلن ا جانبق.
 

وأضا ه الوكالة أنه قردم الوكر والقبض عفى أحد اإلرهاعلدلدن الدذي كدان مدتدواجدد عدالدقدرم مدنده 

 .وإيداعه التو لنق

 اشترك في قناة وكالة انبا  براثا على التلجرام

 

 يا لثارات الحسين 

 بقلم السيد منير الخباز

 

 ثأر سيد الشهدا  الحسين
َّ
ـاذ إي لـيـس الـهـد    أن

ا
ا دمـوي

ا
ليس ثـأر

ا كما يفعل المجتمع 
ا
ا انتقامي

ا
منه هو القتل في نفسه، وليس ثأر

بـقـتـل  «عـ »العشا ري، وإنما هو ثأر إلهي، حيث يقوم المهدي 

ا سننهم كما يكرت بعـض 
ا
ا بأفعالهم منتهج

ا
القتلة ومن كان راضي

الــروايــات الســابــقــة، وتصــفــيــة الســرار كــمــا فــي بــعــضــهــا ا خــرذ 

ا إلقامـة 
ا
والهد  من كل يلك تيهير األرض من أهل الجور تمهيد

، ولذلك عبرت الزيارة الشريفة عـن  الحق ودحض الباطل وتحقيق أهدا  نهضة الحسين

السـالم عـلـيـك يـا ثـأر الـلـه وابـن ثـأره والـوتـر ” ، فـقـالـت: «ثـأر الـلـه»بـأنـه   ثأر الحسـيـن

 “.الموتور


