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من المعلوم أن المهدي المنتظر ينتظر وبشوق إلى ذلك اليوم الذي يثأر فيه لجده الحسين عليه السالم وينتقـ  مـن 

قاتليه وظالميه والراضين بفعله  والمحبين له . ولذا تجد أن شيعته يندبونه صباح مساء ويقولون )أين الـطـالـد بـدم 

 المقتول بكربالء( ويستنهضونه للثأر لذلك الشهيد الذي ل  يؤخذ له ثأره إلى الساعة:

 الطف الفظيعة  لوقعة يهيجك إن صبرت  ماذا  

 الفجيعة  تلك  من  بأمض   فجيعة  أترى تجئ  

 خيل العدى طحنت ضلوعه حيث الحسين على الثرى  

 رضيعه  فاطلد  مخضد ضام   أمية   آل  قتلته  

 إلى جند الشريعة الوريد  بدم  ورضيعه  

ا كان الحسين عليه السالم ثأر الله , فالله عز وجل هو المتكفل بالثأر لدماء الحسين عليه السالم وأصحابه وأهـل بـيـتـه واانـتـقـام مـ
ّ
أمـر وبـايـ  مـن ولم

 وشاي  وتاب  على قتله وممن بلغه ذلك فرضي به وممن أسس أساس الظل  على أهل البيت النبوي.

حاك  في حـق كاليقول اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم في ثار آل محمد عليه  السالم )أا وإن لكل دم ثائرا، ولكل حق طالبا، وإن الثائر في دمائنا 

  (.نفسه، وهو الله الذي ا يعجزه من طلد، وا يفوته من هرب. فأقس  بالله يا بني أمية عما قليل لـتـعـرفـنـهـا فـي أيـدي وـيـركـ  ، وفـي دار عـدوكـ

)كـالـحـاكـ   م:فقوله إن لكل دم ثائرا يطلد القود والثائر بدمائنا ليس إا الله وحده، الذي ا يعجزه مطلوب، وا يفوته هارب. ومعنى قوله عـلـيـه السـال

دا ا جـفي حق نفسه(، أنه تعالى ا يقصر في طلد دمائنا كالحاك  الذي يحك  لنفسه، فيكون هو القاضي وهو الخص ، فإنه إذا كان كذلك يكون مبالغ

وخليفته في عباده وجعل ذلك الثائـر مـن صـلـد اإلمـام الـحـسـيـن عـلـيـه   في استيفاء حقوقه. فالله عز وجل قد أوكل تلك المهمة إلى حجته على أرضه

صـادق ال السالم. ولذا فقد ورد في الروايات إن من جملة ما يقوم به اإلمام المهدي عليه السالم هو األخذ بثأر الحسـيـن عـلـيـه السـالم، فـعـن اإلمـام

ن يـكـ عليه السالم )ذلك قائ  آل محمد يخرج فيقتل بدم الحسين عليه السالم، فلو قتل أهل األرض ل  يكن مسرفا، وقـولـه: فـال يسـر  فـي الـقـتـل، لـ 

 ليصن  شيئا يكون سرفا. ث  قال أبو عبد الله عليه السالم: يقتل والله ذراري قتلة الحسين عليه السالم بفعال آبائها(.
 

  أنـا اإلمـام عالـوفي األثر عن أئمتنا عليه  السالم: )إذا ظهر القائ  عليه السالم قام بين الركن والمقام وينادي بنداءات خمسة: األول: أا يا أهل ال

أا يا أهل العـالـ   : القائ ، الثاني: أا يا أهل العال  أنا الصمصام المنتق ، الثالث: أا يا أهل العال  أن جدي الحسين عليه السالم قتلوه عطشان، الراب

 إن جدي الحسين عليه السالم طرحوه عريانا، الخامس: أا يا أهل العال  إن جدي الحسين عليه السالم سحقوه عدوانا(.
 

يـدنـا وسـ وعن أبي جعفر الباقر عليه السالم قال: )لما قتل جدي الحسين عليه السالم ضجت المالئكة إلى اللـه عـزوجـل بـالـبـكـاء والـنـحـيـد وقـالـوا إلـهـنـا

أتغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك فأوحى الله عز وجل إليه  قروا مالئكتي فوعزتي وجاللي ألنتقمن منه  ولـو بـعـد حـيـن ثـ  

لـقـائـ  ك اكشف الله عز وجل عن األئمة من ولد الحسين عليه السالم للمالئكة، فسرت المالئكة بذلك، فإذا أحده  قائ  يصلي. فقال الله عـز وجـل: بـذلـ

 أنتق  منه (.
 

 وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن آبائه عـلـيـهـ  السـالم، قـال: )فاد الـفـرات عـلـى عـهـد أمـيـر الـمـؤمـنـيـن عـلـيـه السـالم فـركـد هـو وابـنـاه الـحـسـن

خـر ي آفمر بثقيف، فقالوا: قد جاء علي يرد الماء، فقال علي عليه السالم: أما والله، ألقتلن أنا وابناي هذان، وليبعثن الله رجال من ولدي فـ Lوالحسين

المقدس  تابالزمان يطالد بدمائنا، وليغيبن عنه  تمييزا ألهل الضاللة حتى يقول الجاهل: ما لله في آل محمد من حاجة(. فهل يا ترى نجد نصا في الك

 يذكر تلك الدماء وذلك الثار؟

)هيئوا الدروع والترس وافحفوا للقتال, أسرجوا الخيـل واركـبـوا أيـهـا الـفـرسـان, انـتـصـبـوا بـالـخـوذ,  ٠١-  ٣: ٦٤في العهد القدي  وبالتحديد في سفر إرميا 

ا, الـخـو  فتـواصقلوا الرماح والبسوا الدروع,الرعد من كل جاند, لماذا أراه  مرتعبين و مدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطاله  وفروا هاربين ول  يلت

واهـهـا ... الخفيف ا يهرب والبطل ا ينجوا في الشمال عند نهر الفرات عثروا وسقطوا, من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتالطـ  أمـ   حواليه  يقول الرب,

ر نـهـ فهذا اليوم يوم السيد رب الجنود يوم انتقام من أعدائه فيأكل السيف ويشب  ويروي من دمائه  ان للسيد رب الجنود ذبيحة في الشمال عـنـد

يـبـقـى مـن  واالفرات(. فالنص يبين ااستعداد للقتال بأجلى معانيه وإعداد القوة الالفمة لذلك فما أن يبدأ القتال حتى يدب الرعد في صفو  األعداء 

ار الـثـقوي وا ضعيف حتى يرتوي السيف من دمه حتى يشب  وكل هذا ألن قائد تلك الجنود له ثار ل  يؤخذ لصاحبه على كـرور الـلـيـالـي واأليـام وذلـك 

ى سـو هو ذبيح ذبح عند نهر الفرات. ولو تتبعنا التاريخ ل  نجد رجال ذبح هو وأهل بيته وارتوت السيو  من دمائه  حتى اقشـعـرت لـهـ  أظـلـة الـعـر 

له عـلـى أرضـه ال سيد الشهداء اإلمام الحسين عليه السالم فانه ذبح كما يذبح الكبش إلى جاند الفرات عطشانا فكان ثار الله عز وجل فال يثار له إا حجة

 والقائ  في عباده.

الـجـنـود(  رب فاليهود ل  يكن له  ذبيح عند الفرات وا النصارى أيضا فل  تذكر كتبه  إن له  مثل هذا الرجل الذبيح الذي يثـار لـه ذلـك الـقـائـد )السـيـد

مـن  مـا بذلك ااستعداد العسكري العظي . وهذا اإلخبار من قبل النبي ارميا يدل على عظمة ذلك الدم الذي سفك في كربالء وفي الروايات عنـدنـا إن

دمـا مـر عن نبي إا وبكى على الحسين عليه السالم وقد بكاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسل  عند مولده وبكاه أبوه أمير المؤمنين عليه السالم

م الـحـسـيـن عـلـيـه أمه الزهراء عليها السالم وأخوه الحسن عليه السالم وبكته مالئكة السماء وما ذاك إا ألن د  وقال اصبر يا أبا عبد الله وبكته  بكربالء

بـوا نصـ السالم سال على خط األنبياء عليه  السالم وإلعالء كلمة الله ودينه وضمان استمراريته وعدم اندراسه على أيدي الطـغـاة والـمـبـتـدعـة الـذيـن

ائد وحـاربـوا لمكالعداء لإلسالم ورسول اإلسالم من بداية الدعوة اإلسالمية لكن الله تعالى أبى إا أن يظهر دينه فدخلوا في اإلسالم كرها وكادوا له ا

عـتـرة ه بـالرسول بنفاقه  ث  عدوا على أهل بيته بعد انتقاله إلى الرفيق األعلى كي يزول الحق عن مقره ويغلد الباطل على أهله لكن الله حفظ ديـنـ

 لـبـسنبيه فكما قيل إن اإلسالم محمدي الوجود حسيني البقاء وااستمرار فكان دم الحسين عليه السالم اكبر فضيـحـة لـلـنـظـام الـحـاكـ  الـذي كـان يـتـ

وليبقى صوتا مدويا صارخا يهز النفوس ويحرك الضمائر ويـلـهـ  اإلنسـانـيـة مـعـنـى الـحـريـة واإلبـاء ويـعـلـمـهـ  رفـض الـظـلـ  والضـيـ    بلباس الخالفة

 وااستكانة وهذا ما سيحققه حفيده القائ  المنتظر عند ظهوره. 

 

 ثأر اإلمام المهدي للحسين عليهما السالم في الكتاب المقدس  
 د. ليث االسدي

 عاشوراء المهدوي: 



 وظائف األنتظار: 

 معارف مهدوية: 

 

لعلصا الملم  لتجل، اهملص يالالل  ل ل  يال لن اللملر 
ع
إن المؤمن يعلملأ  ن  الملتللر  

النتظصةل ويده البتسطةل و ذنر ال اا ةل.. والذي يعل له هلذه اللص،لتعلةل يلعلملأ  ن 

لص ل  
ع
نت جة الص،تعة: إمت النجتحل وإمت السق ط..  تلذي يسقط  ي هذا االمتحتن ي

 
 
من هذه الدائصةل ويبتعد ان دائصة الجذب.. والذي ينجح  ي االمتلحلتنل يلدداد ،لصعلت

 من  مك الدائصة المبتركة.
 

 

The believer knows that what he does is shown to imam Al-Mahdy (p.b.u.h) 

because he is ( The looking eye of ALLAH Almighty, his open hand and his 

ability to hear and understand everything ) .. who lives this supervision knows 

that the result will be either the success or failure .. the person who fails in this 

test will be refused and away from this circle .. and the one who successes in 

this test will be closer to that holy circle . 

 
السؤال: مت ه   فس ص العبترة الل رد  لي 

عصزن من الخلدور »النتج ة المقدسة:   زيترة

نتشصات الشع ر املم اللخلدود التلملتت و 

 ال ج ه ست صات؟ لللللللللللللللللللللللل الج اب:

د امي الس ستتني :  
ّ
 الس 

لعلمل لن نشلصن شلعل رهلن  لي مل  ل  ال 

  – 973م  2الف ائد الفق  ة ج -يصاهن اجد.



 حدث نرويجية معادية لإلسالم تمزق القرآن أمام البرلمان

 اليوم

 وسم  ل إکنت:  ،دمت مشتركة  ي  ظتهصة منتهضة لإلسالمل  ي العت مة 

 النصويج ة  وسم  امم  مديق  فحتت من القصآن الكصيأ.
 

 يSIANلوو،ف متظتهصو جصكة " و،ف ا  سممة النصويا" المعصو لة علتسلأ 

امم جتن، من اهس ار الحديدية التي  ،تمت ت الشصتة  متم مقص البصللملتن 

لمفصل ع ن أ وع ن المتظتهصين المنتهض ن ل أ عشكل سململي جلتلم علد  

 ،تئد الحصكة  ي شج، نبي اإلسالم محمديصل.

 

و ب  ذلك ، تم إجدى المتظتهصات عتقط    لفلحلتت ملن نسلخلة ملن اللقلصآن ،لبلل اللبلصلق المل ل لت  ملتم  ال لن 

 المتظتهصين المنتهض ن ل ت ولحصكت ت المتطص ة.

 

و دى ذلك إلم  أجا غض، المنتهض ن لممظتهصة وجتول ععض أ اب ر الس تج الحديدي عتلق ة ممت نلتلا النلر 

. 23إلقتء القب  امم 
 
 شخصت

 

كذلك  تمقت الشصتة الغتز المس ل لمدم ع ورذاذ الفمفل لمن  المديد من محتولة  سملق السل لتم ومل اجل لة 

 .SIANمتظتهصي جصكة 

 

و أ ي الحتدثة ععد ي م واجد من نش ب م اج تت ان فة ع ن الشصتة ومتظتهلصيلن إثلص ،ل لتم جلصكلة يلمل لنل لة 

 عحصم نسخة من القصآن  ي مدينة متلم  الس يدية.

 القدس العصعي المصدر:

براع  األنتظار 

يـــــــواصـــــــلـــــــون 

الحزن والحداد 

عــلـــى اإلمـــام 

الحسين عـلـيـه 

 السالم

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:


