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 هـ  14 - 10محرم      01      051الدورة الثانية     العدد 

َل ِلَوِلي َِك الفََرجِ   اللهم َعجَّ

MUNTADIRON 

 ِّ بَيْعَةً لَهُ ف امِّي عَْهداً وعَْقداً وَ ي َّ
َ
ِّ يَوْمِّي هَذَا وَمَا عِّْشُت مِّْن أ ِّيحَة ِّي َصب ِّدُ لَهُ ف هُم َّ ِإن ِّي ُأجَد  َلل َّ ً ي عُ ا ََاا

َ
ُُ أ ُُو

َ
ََْْا واََ أ ُُ عَ ُُو

َ
 ُنُِِّ  اََ أ

http://helalfatimaitaustralia.com/ 
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عودة مصر للحكم العباسي  .0

بــعــد مــحــاربــة  ــال  الــديــ  

للدولة الفاطمية واالنتـصـار 

 عليها

 رسالة من عبق الثقلين:
 هذا هو حال االمام المهدي حينما يذكر جده الحسي  في هذه االيام ؟

نقرأ ونستمع ونتابع يوميا كلمات او احاديث ع  ائمة اهل البيت عليهم السـالم وردت فـي ايـارات مـةـصـو ـة او و ـايـا او 

مواعظ تتضم  كلمات او عبارات تفوق مستوى االدراك العقلي لتفسيرها او ترجمتها فنـعـتـبـرهـا مـربـا مـ  الـةـيـال او انـهـا 

وردت للتشبيه بو ف عظم الحادثة او الواقعة باعتبارها نادرة الحدوث، ولعل م  بي  تلك الشواهد ما ورد في ايارة الناحية 

(، ولعل الكثير منا يتـسـا ل هـل مـ  الـمـعـقـول ان 
ً
المقدسة ع  اإلمام المهدي )عجل فرجه( )وألبكي  عليك بدل الدموع دما

 يبكي االنسان دما بدل الدمع؟!.

علميا اثبتت دراسة اجراها الدكتور )باريت جي. هايك( مدير "معهد هاملتون للعيون" في الواليات المتحـدة األمـريـكـيـة عـام 

لمعرفة امكانية ذرف الدم بدل الدمع م  العي  ع  طريق استةدام المسح بالرني  الصوتي، والموجات فوق الصوتية  4111

عرف باسم "هـيـمـوالكـريـا"، وتـعـنـع "الـدمـوع الـدمـويـة" تـحـدث حـيـنـمـا يصـا  
ُ
فاستنتج ان مثل تلك الحاالت نادرة الحدوث وت

  الشةص بصدمة قوية أو بإ ابات بليغة في الرأس اال انه عجز ع  ايجاد تفسير منطقي لها.

 
ً
ل الدمع إلـع دم، فـلـو بـكـع اإلنسـان كـثـيـرا

ّ
في حي  اثبتت الدراسات الحديثة ان الكيس الموجود خلف العيني  إذا جر  يتحو

ة تتحول دموعه إلع دم، كما اشارت دراسات اخرى ان البكا  يؤدي الع حزن القلب باعتباره الـمـضـةـة الـرئـيـسـيـة لـلـدم 
ّ
وبشد

وم  أثر الحزن يغلي ويظهر منه بةار يجري في عروق العي  ويةرج دمـا وإذا إشـتـد الـحـزن وطـال الـبـكـا  حصـلـت الـيـبـوسـة 

رطب العي  لك  في حي  توقفه تتأثر العروق وتتقر  فيةرج منها الـدم بـدل 
ُ
سبب جفاف داخلي والدمع هو ي

ُ
بالجسم التي ت

 الدمع كما اشار الع ذلك االمام الرما عليه السالم ))أن يوم الحسي  أقر  جفوننا((.

ولعل المقدمة اعاله تجعلنا امام تساؤالت عدة تدور حول ومع امامنا الغائب وهو يستحضر يوميا واقعة الطف الـعـظـيـمـة 

)
ً
 ويناجي ربه لتعجيل فرجه، ونتيق  ان حال االمام عليه السالم كما ورد في الزيارة )ألبكي  عليك بدل الدموع دما

  وال  الصفار

 الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة



 

 :   عاشورا 

 

 لماذا يقتل اإلمام المهدي ذراري 
 قتلة الحسي  عليه السالم؟!

 
عن الهمداايدع عدن عدندع عدن ن دلدر عدن الدهدلت  بد     بدند    دع 

 الحسن اللض  ) عنلر السالم (   

ي  ا ن رسو  النر ، مد  قدلدو  حدع  دايدع رت  عدن العد ه  ) عدندلدر 

السالم ( نير ب   إذا خلج الل ئم بتل ذرار  بدتدندل الدحدسدلدن ) عدندلدر 

 السالم (  فع   آ  ئه ؟!

 حل   ) عنلر السالم ( هو كذلك.

لى حلن    تبو  النر عز تجل )
ْ
خ
ُ
 ن
َ
ر
ْ
 ِتز

ٌ
ة
َ
 تاِزر

ُ
ِزر
َ
ال ق

َ
 ( ، م  معن ه؟! ت

ب   ) عنلر السالم (   صا  النر حدع جدمدلدو نبدوالدر ، تلديدن ذرار  

بتنل الحسلن يلضون  فع   آ  ئهم تيفتخلتن  ه  تمن رضدع يدلد د  

ك ن كمن نق ه تلو نن رجال بتل   لمشل  حلضع  لتنر رجل  د لدمد دل  

لي ن اللاضع عنا النر عز تجل يليك الل قل تإيم  يدلدتدندهدم الدلد ئدم 

) عجل النر قع لى حلجر الشليف ( إذا خلج للض هدم  دفدعدل آ د ئدهدم... 

 ( . ٥، ح  ٣٢،      ٣٧٢، ص  ١) علون نخب ر اللض  ) العات  (   ج 

دفدون عدندى 
 
نللس التيفلليون حع الوب  الح ضل يمجاتن  لزيا  ن مع تيل تيعدتدبدلتيدر خدندلدفدل لدندمدسدندمدلدن تيدعدن

عون نير عدندلدر السدالم بدتدل  سدلدف جداه ، 
 
اإلم م الحسلن عنلر السالم تيخط وير  سبب خلتجر عنى الخنلفل تيا

حر?الء عنام  يااحعون عن يزيا تيبلرتن جلائمر التع ابتلحه   حق الحسلن تعتلقر الط هلة تنصح  ر الدمدلد مدلدن ، 

تال يلفون عنا هذا الحا من التأيلا لجلائم تمو ل ت يزيا  ل قعاى ذلك   يته جهم يهج يزيا حع اللتل تالتنيدلدل 

 تالظنم  حق نقب ع نهل البل  عنلهم السالم...

 ضمن كت   لم ذا يلتل اإلم م المها  ذرار  بتنل الحسلن عنلر السالم؟!



 بطاقة اليوم

 

 -عـز وجـل-إن المؤم  المنتظر، يلتجئ إلـع الـلـه 

بالدعا  للثبات عـلـع الـديـ ، والسـالمـة مـ  فـتـ  

آخر الزمان، حيث االبتال  بـالشـهـوات والشـبـهـات.. 

األدعــيــة،  وهــنــا أمــرنــا فــي امــ  الــغــيــبــة بــبــعــ 

ومنها دعـا  الـغـريـق، وهـو أن يـقـول الـمـؤمـ : 

ب الله!.. يا رحم !.. يا رحيم!.. )يا
ّ
القلـو !..  يا مقل

ت قلبي علـع ديـنـك(..  ـيـر أنـه ال يـعـنـي ذلـك 
ّ
ثب

وإنـمـا يـلـزم الـمـؤمــ   فـحـســب، االكـتـفـا  بـالـدعـا 

السعي في تحصيـ  نـفـسـه: تـكـامـل فـي الـرو ، 

والــفــكــر، والــعــقــيــدةس مــثــلــه مــثــل اإلنســان الــذي 

 في تحصيله.
ً
 يطلب الراق، ويسعع جاهدا

 

The waiting believer resorts to ALLAH Al-
mighty in his prayer to be steady in his 
faith , safe from doing faults in the period 
before the imam appears when there are or-
deals in people's instincts and doubtfulness 
issues .. then we are ordered to pray some 
prayers like "drowned prayer" which the be-
liever says: ( Oh ALLAH ! Oh The Most 
Merciful ! The Most Gracious ! YOU chang-
es the hearts ! please keep my heart believ-
ing your religion ).. This doesn't mean that 
praying is enough but also the believer has 
to protect himself :  completeness in soul , 
thought and faith .. like the human who 
looks hardly for his livelihood .  

 وظائف األنتظار:  

 م  المنبر الحسيني المهدوي

 

ـــيـــة ايــــارة 
ّ
أهـــم

الـــــــــنـــــــــاحـــــــــيـــــــــة 

ســة فــي 
ّ
الــمــقــد

 
ّ
 تأريخ الطف

 

 

تناول السيد ميا  الةباا هذا المومـوع مـ  خـالل 

 النقاط التالية:

 نقاط البحث:

سة،  حرمـة 
ّ
بيان المقصود م  ايارة الناحية المقد

ايارة الـنـاحـيـة الـتـي ،  تسمية اإلمام المهدي )ع(

د شهدا  الطف،  ايـارة الـنـاحـيـة الـمـشـهـورة 
ّ
تعد

التي تذكر تفا يل الـمـقـتـل الـحـسـيـنـي الشـريـف،  

سـة فـي تـأريـخ 
ّ
ة ايارة الـنـاحـيـة الـمـقـد

ّ
ي
ّ
بيان أهم

 مــنــســو  
ّ
 تــفــصــيــلــي

ّ
،  مــقــتــل حســيــنــي

ّ
الــطــف

للمعصوم،  توثيق الحـوادث الـتـي اخـتـلـف فـيـهـا 

خــون،  ر ــد بــعــ  الــحــوادث الــتــي فــاتــت 
ّ
الــمــؤر

ـة 
ّ
د الشـهـدا  )ع( بـدق

ّ
خي ،  و ف أحوال سي

ّ
المؤر

مــتــنــاهــيــة،  دفــع اإلشــكــاالت الــمــثــارة حــول ايــارة 

ســة،  مــعــف الســنــد بــاإلرســال،  
ّ
الــنــاحــيــة الــمــقــد

ـمـات 
ّ
اشتمال الزيارة علع مضامي  تنافي الـمـسـل

،  ” السالم علع م  دفنـه أهـل الـقـرى“ م  قبيل: 

اشتمال الزيارة علع ما ال ينسجم مع سـيـرة أهـل 

بـران مـ  الـةـدور نـاشـرات “ البيت )ع( مـ  قـبـيـل: 

 ”.الشعور

 

ويمك  االستماع إلـع هـذه الـمـحـامـرة مـ  خـالل 

 موقعه اإللكتروني:

 

https://aldiaa.net/10-10-0136/ 



 براعم  األنتظار.. أمانتنا:
 الشرطة السویدیة توافق 

 علی مظاهرة لحرق القر      

 في مدینة مالمو

 حدث 
 اليوم

 
إکن   مدلة نخدلی ودعدوه الدجدا  لدلد د دل  دل   -ستوكهولم

يسخل من الللآن حع ماونل م لدمدو جدندو  السدوودا،  د دع 

سمح  الشلطل السوواول  منح قعلوح قنظ م مظ هلة ضا 

 ماونل م لمو  دعدا  Fridhemstorgetاالسالم، حع منطلل 

   .Rosengardق   ل موبعه  الس  ق من منطلر 

تک ي  الشلطل السوواودل، رح د  ا سدبدوع الدمد ضدع مدندح 

قعلوح لتظ هلة، قت من  ل  يسخل مدن الدلدلآن نمد م ن دا 

حع ماونل م لمو، لداتاعدع  Rosengardالمس جا  منطلل 

 نمن ل کون المنطلل ذات کتنل سک ي ل من خنف ل إسالم ل.
 

تهذه الدتدظد هدلة قدتدم  دطدندب مدن الدايدمد رکدع راسدمدو  

  لوهان،  اعم من حن ن الش رع السدوودا  هان  د رب،  دعدا 

 عددولددهددم لددی مددواحددلددل  ددمددظدد هددلة ضددا اإلسددالم، ت مددن 

نغسطس،   ع تاحدلد   82المفتلض نن قل م ووم الجمعل 

الشدلطددل السددوودداودل  دد لددمددظدد هدلة إذا قددمدد  حدی مددنددطددلددل 

F r i d h e m s t o r g e t . 

تهذه التظ هلة قستدهداش يدعد رات ضدا اإلسدالم ت  دل   

يسخل من الللآن. ت قلو  کل من م رو  لوحکف س  ت ک رون 

نن السددمدد ح  ددهددذه   –توسددتددنددويددا، مددن سددکدد ن الددمددنددطددلددل 

التظ هلة وعتبل مخ طلة نمن ل تاضحل، إير نمل ي ئن إذا قم 

 قنف ذه.
 

ت وشتهل الايم رکی راسمو    لوهان، زع م  دز  سدتدلام 

کور  ال م نع المدتدطدلش حدع الدايدمد رب، تالدذ  کد ه نن 

واخل الدبدللدمد ن العد دف الدمد ضدع،  دحدمدالت الدکدلاهد دل ضدا 

المسنم ن. حع کل من الايم رب ت النلتوج، ت بد م سد  دلد  

 حل  المعحف المدندفدوش  دندحدم الدخدندزودل الدمدلداه کدعدمدل 

 استفزاز .
 

نغسدطدس   82تمن المفتلض إجلاء التظ هلة ووم الجمعل 

، ت هو ودوم عد يدوراء ت هدو Fridhemstorgetن   منطلل 

من سبل هون ل لنمسنم ن الش عل تحل  لم  ذکلت صدحد دفدل 

 نکسبلوسن السوواول.
 

تب ل  الشلطل السوواول عبل موبعه  عنی اإليتلي ، إيدهد  

القددمدد يددو حددع إبدد مددل الددمددظدد هددلة  ددعددا اسددتددبدداا  مددوبددو 

حدع  Rosengardالمظ هلة الملتدلح سد  دلد  مدن مدندطدلدل 

حدع يدفدس  Fridhemstorgetماونل م لمو، الدی مدندطدلدل 

 د دع  Rosengardالماونل ت عنی  عا ستل ک نومتلات مدن 

 قسکن ج ل ل إسالم ل کب لة ح ه .
 

تکتب  الشلطل عنی موبعه  عنی االيتلي  نن الدحدق حدع 

 حع السووا، ت الومکدن 
ً
الح ور ت التظ هل محمی هستورو 

لنشلطل رحض مدندح الدتدعدلودح  د لدتدظد هدلة إال إذا کد ن ذلد  

 ح م  وتعنق    من ت السالمل.
ً
 ضلترو 

 

سمح  إث رة العدواطدف 
ُ
 نير و

ً
تقوضح الشلطل السوواول نو  

ت إث رة المش عل خال  المظ هلات، طد لدمد  نيد  قدتدحدلب حدع 

إطد ر الدلد يدون. ت الودمددکدن إجدلاء هدذا الدتدلدد د دم الدمدتدعدنددق 

 ت لکن وجب إجلاؤه حع الموبو 
ً
   لسالمل ت ا من ملام 

 يلتزمون بدعاء الفرج إلمام زمانهم

 

 عنا  اء المظ هلة.
 

مدددن جددد يدددب نخدددل، عدددبدددل الدددکددد ددد دددل مدددن سدددکددد ن مدددندددطدددلدددل 

Fridhemstorget  عدددن مدددخددد تحدددهدددم ت رح دددهدددم لدددهدددذه

المظ هلة حع مدندطدلدتدهدم، ت ارسدندوا رسد ئدل لدندبدنداودل ت 

لنحکومل ولح ون السم ح  هذا المظ هدلة ت قدلدو  مد رود  

لددوحدددکدددفددد دددسددد  الدددتدددی قدددعددد دد   ددد لدددلدددل  مدددن مدددندددطدددلدددل 

Fridhemstorget  ت هی ملاسنل صحف ل نن هذا خطل کبد دل

 وهاه المجتمو.
 

تق  ف قم قوج ر اآل  ء الذون لاوهم نطف   حع المارسل 

إلی م د هرة الدمدارسدل ت اصدطدحد   نطدفد لدهدم حدع هدذا 

ال وم،  سبب مخ تش  شأن االضطلا د ت، کدمد  قدلدو  مد رود  

 لوحکف س .
 

من ج يب نخل، ب   العاوا من مم نع الجد لد د ت الدمدسدندمدل 

حع م لمو نن يلطل م لمو اقعن   هم  شأن المدظد هدلة. 

ت نتضددحدد  لددهددم نسددبدد   الددمددواحددلددل عددنددی الددمددظدد هددلة ت 

 ط لبتهم  اعدم الدهداتء ت الدمدسد عداة حدع ضدبد  ا مدن.

من ج يب نخل عنام  س ل حن ن الش رع السووای هان  د رب، 

عن سبب رغبتدر حدع  دل  الدلدلآن ت جدندب  دمدندل کدلاهد دل 

العندعدل  الدايدمد رکدع راسدمدو   د لدوهان إلدی هدند  حدع 

السووا، نج   حن ن الش رع السووای هان  د رب .. لدلدا قدم 

 ل  المع  ف حع النلتوج ت الايم رب، ت لدکدن لد دس حدع 

السووا. نعتلا نن السووا وجب نن قکون م ل  ناان الشم   

ا ترت ع ا خلی، ت قظهل إيه   دندا هودمدلدلاطدع عدندمد يدع 

 ودددتدددلدددبدددل  دددل  کدددتددد   هودددندددع لدددندددتدددعدددبددد دددل عدددن الدددلن  !

 

 الملکز السووا  لنمعنوم ت المعار 

 


