
 

     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  1441شهر رمضان   6الجمعة      32الدورة 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

 رسالة اليوم من  عبق الثقلين

 

 

 

وفاة أبي طـالـع عـلـل مـوق مـإ مـاق  نـه  .1

 مبل ثالثة أيام مإ وفاة السيدة خديجة.

 بيعة االمام الرضا عليه السالم. .3

 هـ . 111والدة ابإ زهرة سنة  .2

 بطاقة اليوم:

 مناسبات اليوم:



 منتـظـرون

 وظائف األنتظار:

 
The Blessed Birth of Imam Mahdi            (part 19) 

 

 الوالدة الميمونة لإلمام المهدي )عج( 
 
The Waiting 
After an hour, Lady Hakimah went to the backyard and gazed at the nightly sky… It seemed that the rising 
of the dawn was close. For a moment, Lady Hakimah felt a kind of doubt about the time of the birth of the 
baby in her heart and said to herself dubiously, “And now, dawn is beginning to come… But still, there is no 
sign of the promise of my Imam…” 
 
Suddenly, Imam Hasan, from inside the house, said loudly, “My dear aunt! Do not let your heart and mind 
have such thoughts! Do not doubt! We are so close to the will of God Almighty!” 
 
Lady Hakimah, most embarrassed from her thoughts and doubt, returned quickly inside the house and read 
some Qur'anic verses from Surah (Qur'anic Chapter) Sajdah and Surah Yasin. 
 
The Words Of The Baby With Lady Hakimah 
A few minutes later, Lady Hakimah went to Nargis’s room and saw her trembling. She took her quickly in 
her arms and asked, “Why, my sweet lady! Are you well? Do you think the time of your giving birth to your 
son has finally come?” 
 
Nargis answered, “Yes, I think the time has come!”  Then, Imam Hasan ordered from another room, “My 
aunt! Do please read loudly the verses of Surah al- Qadr!”    .….. to be continued.  

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 الحوزة العلمية والتمهيد لظهور 

 اإلمام المهدي عليه السالم
 

قال فضيلة الشيخ جعفر السبحبنبا بنب يبعبحبابن زبلب  البنب    

العلمية أن تربن جع د وتصعع مجتهدين لكن تمهد لبهبهب   

 اإلمام وتحقن زل  آمال األمة اإلسالمية.

 

 وقالب إن األمل بمستقحل طيب يعد أحد  عم الله لإل سان.

 

وأضببا ب أن الببيببة   ببقببمببة زببلبب  اس سببان حببيبب  أن اس سببان 

اليائس يعتهن به المطا  ال  اس بتبنبا  فبن ببعبا اسحبيبان 

ولذلك أن اسمل ه   عمة من الله لبعباف فبممبام الب)مبان  زب   

أمل كحير لألمة اإلسالمية لكن س يية  المسلمب نف لبذا فبمن 

األمة اإلسالمية تبعبتبهبر  بهب   إمبام الب)مبان لبتبعب)يب) البديبن 

اإلسالمن الذي أضعفه األزداء ويبمبأل األ ق قسبطبا وزبدسف 

ووج د اإلمام المهدي  ز   ف ائد وآثا  كثير  وذكبر  هبذ  

اآلثا  فن األحادي  والروايا ف حي  أن األمة اإلسالمية تحق  

 حية بةمل  ه   اإلمام.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 منتـظـرون

 زمن األنتظار:

 
 
وإن اس تها  صفة المؤمعين البمب البيبن فبمن

ضب  أ به مبن 
 
لال تها  أدبيا  وواجحا  فقد ات

واجحا  اس تها  والمعتهر ه  السعن لعبشبر 

معهاج أهل الحيت زليهم السالم وأن يك ن 

 مبن نبالل  صبر  اإلمبام والبعبصبر  س 
ن
بحبا
 
متبرق

 بعشر زقائد وتعالبيبم سبحبيبل البنب  
 
تك ن إس

 من مذهب أهل الحيت زليهم السالم.

 

 
ن
 ومبتبرقبحبا

ن
 ومبعبتبهبرا

ن
لذا فالذي يبكب ن  باصبرا

ألهل البحبيبت ولبدولبتبهبم ولبلبمبهبدي زبلبيبه 

السالم ه  من يعشر مبذهبب البنب  ولبيبس 

  ويعرقل مذهب أهل الحيت ويدنل 
 
من ينر

 …  األساطبيبر والببب)زبحبال  والبببرافبا  و
 
فبمن

ذلك س تستجيب له الفطر  البحبشبريبة وزبلبيبه 

فةزداء أهل الحيت من الهلمبة والبطب ا بيبت 

تجدهم يمعع ن  شر مذهب أهل الحبيبت … و

زليهم السالم وذلك من نالل نل  التيا ا  

 المعنرفة و شر األساطير الحاطلة و ن ها.

 

 معهاج أهل الحيت زليهم السالم هب  مبذهبب البمبعبطب  
 
 فمن
 
 زل  السذج والحسطاء وإس

 
وهذا س يعطلن إس

والحرهان والدليل والحيان والعقل والعقال ية الذي تهتف به كل فطر  الحشر وه  الذي يبافه أزبداء أهبل 

 الحيت زليهم السالم.

 

 طري  الهه   والت قيت له بعالماته النتميةف ومسؤولياته هن اس تها  وال  يفة العملية للمؤمعيبن 
ن
إذا

فن  من الايحة ه  السعن لتثقيف الحشرية بثقافة السداد والص اب والن  والهداية والع   وذلك ببعبشبر 

 زقائد مد سة أهل الحيت زليهم السالم.

 

بعبت أن 
 
 البروايبا  ببي

 
فهذا ه  السحيل ال حيد لتقريب الهه   وت قيته وه  العالمة النتمية زل  ذلك, فمن

 ذلبك هب  أ ضبيبة 
 
ضابط الهه   ه  معاصر   الب المسلمين وم استهم ألهل الحيت زبلبيبهبم السبالم, فبمن

 الهه   وهن مسؤولية اس تها .

 

 فن مقاببل السبداد والبتبقب   فبن 
ن
ين بةن يعيث ا فن األ ق فسادا

 
الين والمضل

 
ن بعا الدج

 
وليس كما يحي

الين أساليب وأسزيب فبن البديبن ويبتبر  كبل 
 
فين والدج

 
معهاج أهل الحيت زليهم السالم فيذكر بعا الم)ي

 اإلمام يهبهبر لبدفبع 
 
تعاليم الدين والعح  بالضرو يا  والسعن بدز   أ ه إذا ا تشر الفساد فن األ ق فمن

 ذلك.

 

 المع قين والما عين للهه   وإقامبة 
 
 أزداء أهل الحيت وأشد

 
 أن هذا من ألد

ن
ا
 
ولكن من ال اض  والجلن جد

عا أن تةويل ما)  الروايا  ه  أن أ لب الرايا  التن تههر هن معاصر  لإلمام زليبه 
 
 فقد بي

 
دولة الن  وإس

 بمعع  ا تشا  زقيد  أهل الحيت زليهم السالم وكب ن أ بلبب البحبشبريبة مبن البمب البيبن 
 
السالم وما ذلك إس

 والمنحين لهم زليهم السالم.

 

 بعشر مذهب أهل الحيت زليبهبم السبالم س ببعبشبر 
 
 أن تك ن األ ضية مؤاتية للهه   وس تك ن كذلك إس

َّ
فال بد

 الفساد والضالل ومعادا  أهل الحيت زليهم السالم.

 من مناضر  للشيخ منمد سعد الحنرا ن



 منتـظـرون

 حدث اليوم:

أزلن العائب الحريطا ن زن ح)ب المنبافبهبيبن بباول  -شفقنا

بريست  الي م الجمعة أ ه سيص م أول أسبحب م مبن شبهبر 

  مضان المحا  ف لفهم ماذا يععن هذا الشهر للمسلمين.

 

ف قبال ”ت يتر“و شر بريست  فيدي  زل  حسابه فن م قع  

فببيببه إ ببه قببر  صبب م أول أسببحبب م مببن  مضببان لببمببشببا كببة 

المسلبمبيبن تبجبرببة الصبيبامف ولبفبهبم مباذا يبعبعبن  مضبان 

 مضبان وقبت لبلبتبةمبل البروحبن “ بالعسحة لهمف مضبيبفبا أن 

 ”.وتنسين الذا  واإلكثا  من العحادا 

 

وقال العائب الحريطا ن زن ح)ب المنبافبهبيبن فبن مبديبعبة  

الصب م نبالل األسبحب م “ بيتربب  و شبرقبن إ بجبلبتبرا إ به قبر  

األول من  مضان   م أ ن لست مسلماف لبكبعبن أشبعبر أ به 

ألف مسبلبم  02من المهم أن أشا   هذ  التجربة مع  ن  

 ”.يعيش ن فن مديعتن بيترب  و

 

وفن حدي  لصنيفة منليةف أوض  بريست  أ ه يةمل معرفة الم)يد زن العقيد  اإلسالمية وزن  فسه أيضاف وتباببع أن  

 د و  اس ضحاط الذاتن والتضنية والتعاطف مع المنتاجين متاحة للجميعف وأن الكرم س يقتصر زل  زقيد  معيعة.

وي اف  الي م الجمعة أو السحت أول أيام شهر  مضان البمبحبا   فبن مبعبهبم دول البعبالبمف ويبةتبن وسبط إجبراءا  

إ الق  ير مسح قة سحت اء جائنة فيرو  ك  و اف من بيعها التحازد اسجتمازن وحهر التجمعا  الكحير  وحهر الصبال  

 بالمساجد فن العديد من الدول.

 براعم األنتظار.. أمانتنا:

برلماني 

بريطاني يقرر 

صوم أسبوع 

 من رمضان

 ال شيء أحلل مإ التوسل 

 بإمام الزمان عليه السالم 

 وباألخص في شهر رمضان 

 شهر ضيافة الرحمإ


