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 هـ  14 - 11محرم      15      151الدورة 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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طـــا ـــخـــة الـــ ـــ ـــ  

وإسالمـمـس سـ ـة 

 هـ 11

 رسالة من عبق الثقلين:
 

أبي عـبـد الـلـه الـحـسـيـ  بـ   ع  شيب ب  أبي حمزة قار: دخلت على

 علي )عليمما السالم(، مقلت له: أنت صاحب هذا األمر؟

قار ])عليه السالم([: ال. مقلت: مـولـد ؟ قـار ])عـلـيـه السـالم([: ال. 

مقلت: مولد ولد ؟ قار ])عليه السالم([: ال. مقلت: ممـ  هـو؟ قـار 

)عليه السالم(: الذي يمالها عدال، كما مـلـ ـت اـورا، عـلـى مـ ـرة مـ  

بـعـع عـلـى  رسور الله )صلـى الـلـه عـلـيـه و لـه( األ مة تأتي، كما أن

 م رة م  الرسل.



 

 :   عاشوراء

 وظا ف األن ظار: 

ورد في زيارة الناحية المنسوبة لإلمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه 
ا،  ن  خردرتدندي الدّودور  وعداندندي عد    در   الشريف :

ا
"السالم عليك يا جدّ

دك 
ا
  ن دّبدن

ً
 ولم    ب لك العدّاوة  دااد،دا

ً
المقّور  ولم خك  لم  حاربك محاربا

."
ً
 ومساء  ونبكي  عليك بّل الّموع دما

ً
 ا،احا

 
ص  ونضديدة 

ا
تعت،ر مسألة اإليما  بفكرة وجود اإلمام المهّي المنقذ والمخل

 م  مسلمات وبّيهيات الفكر الشيعي.
ً
 وعّال

ً
 رروجه في آرر الزما  ليمأل انرض نسطا

 
وخما تفاايل وذ، القضية م  حيث معرفة معيشته  ومكا  وجود،  وسيرته في غي،دتده بدندحدو عدام  فدهدذ، نضدايدا يدجدب 
ال،حث والتنقيب والتّنيق فيها على ضوء ما ورد عنّ ا م  روايات ع  الن،ي )ص( وخول بيته ترشّ ا إلى ذلك كله. وودذ، 
 
ً
 م  المسائل التي ال يدمدكد  خ  تدكدو  مدوردا

ً
الفقرة م  الزيارة المنسوبة لإلمام الحجة  فسه وع  لسا ه تكشف لنا بعضا

لل،حث العقلي بقّر ما وي مسألة تحتاج إلى دراسة الروايات المتعلقة بتفاايل حياة اإلمام المهّي عجدل الدلده تدعدالدى 
 فرجه الشريف .

 
واإلمام يشير في كلماته إلى بعض ما يختلج في فكر،  وما يعدتد در، مد  خلدم فدي خيدنداء غديد،دتده عد  شديدعدتده ومدحد،ديده 
ومريّيه حول ما جرى في كربالء على اإلمام الحسي  عليه السالم وخول بيته  حيث خ ه خرذ الوعّ اإللهي بأ  يكدو  الدردأر 
لجّ، الحسي  عليه السالم على يّيه. وم  ونا فإ  الروايات تشير إلى االرت،اط بي  الردأر لدلدحدسديد  عدلديده السدالم وردروج 

 اإلمام المهّي عليه السالم وغيروا.

 كربالء في وجدان اإلمام المهدي  



 بطاقة اليوم

 

مع ى ما ااء مي زيـارة الـ ـاحـيـة الـمـقـدسـة مـ  

ل الله تعالى مراه الشـريـف-قوله 
ّ
: )نـاشـرا  -عج

 الشعور(؟

 أن الـمـرأة  ج:
أ
كان م  الم عارف ع د العرب سابـقـا

ة عمرها محـزونـة 
ّ
 عليما تبقى بقي

أ
إذا مقد  عزيزا

لمصابه، ومي ظروف كمذه كانت تخ ح ضـخـيـرتـمـا 

داخل الس ر والـحـجـاب كـعـالمـة لشـدة الـمـصـيـبـة، 

 وربـمـا 
أ
)وهذه العادة مواودة مـي الـعـراي أي ـا

مي م اطق عـربـيـة أخـرإ(. إذن مـعـ ـى )نـاشـرا  

الشعور( هو أن الـعـلـويـا  حـلـلـ  ضـخـا ـرهـ  مـ  

تــحــت الــمــقــانــ  لشــدة الــمــصــاب بــعــد أن ربــطــ  

 ألمـر سـيـد 
أ
المقان  على ر وسم  بإحكام ام ثاال

الشمداء )سالم الله عليه(، مقد أوصـاهـ  بـذلـ ، 

 لكي ال يم   حجابم  ع د المصيبة والخااعة.

 معارف مهدوية: 



 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

 ”.. عقوبة لس تشمدها البالد م  قبل

 نيوزيل دا تصدر الحكس ال ما ي على م خذ هجوم المسجدي 

 حدث 
 اليوم

 

حكس الق ـاء الـ ـيـوزيـلـ ـدي، الـيـوم الـ ـمـيـج، عـلـى مـ ـخـذ هـجـوم  -شخق ا

 المسجدي  بعقوبة رادعة لس تشمدها البالد م  قبل.

  

المحكمة ق ت عـلـى مـ ـخـذ 

الـــمـــجـــوم بـــالســـجـــ  مـــدة 

الــحــيــاة بــدون إطــالي ســرا  

مشـــــروط، وهـــــي الـــــمـــــرة 

األولــى الــ ــي تصــدر مــيــمــا 

مــثــل هــذه الــعــقــوبــة مــي 

 البالد، ومقا لروي رز.

 ال ماية
 

www.ar.shafaqna.com/ ا تها 

 براعم االنتظار 

 يبكون على 

 الرؤوس المشاالت


