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 و )الرابطة الفاطمية للدفاع عن الحقوق والحريات اإلنسانية(.
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 يـــومــيـــات

 ( هود.122َوانَتظُِروا إّنا ُمنتَظُِروَن )

 هـ  1441شهر رمضان   9االحد      52الدورة 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

 مناسبات اليوم:

 

عن مكحول عن علي بن ابي طالب عليه السالم قـال  

ـا مدل مـحـ ـدم 
ل
ـآ قلت  يارسول الله  يـارسـول الـلـه ًّم 

ال هدي ًّم من غيرنـا  قـلـال رسـول الـلـه هـ  الـلـه 

ا، بآا يختم الله الدين كـ ـا 
ّ
عليه ودله وسلم  لٱ، ب  مآ

قتح الله بآا، وبآا يآلذون عن الفتآة ك ا ًّنـلـذوا مـن 

ـ  الـلـه بـيـن قـلـوبـهـم بـعـد عـداوة 
ِّ
الشرك، وبآا يؤل

 كـ ـا 
ا
الشرك، وبآا يصبحون بعد عداوة الفتـآـة واـوانـا

.
ا
 ًّهبحوا بعد عداوة الشرك واوانا

  

، رواه عـن وكـ ـال الـديـن 21ال ـصـدر ب بـحـار ارنـوار  

 للشيخ الصدوق

 

 

 

ــه  .1 ــي ــحــيــ  عــل ــبــي ي ــآ والدة ال

 السالم..

ح لة الوهابيين عل  الـآـ ـ   .5

 هـ  1552األشرف سآة 

وقــاة الشــيــخ مــحــ ــد بــهــاري  .3

 اله داني..

 وقاة الشيخ علي الخوئي .4



 منتـظـرون

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 عبق مهدوي من وحي المناسبة:

 براعم األنتظار.. أمانتنا:

 بطاقة اليوم:

 من ًّوجه الشبه ما بين ومام زمانآا 
 ونبي الله يحيي )عليه ا السالم(

 
 إنهما رزقا الحكمة في صغرهما.. .1
 إنهما كانا أزهد أهل زمانهما.. .2
 وأمور أخرى نحتاج إلى تتبعها في المصادر واألخبار.. .3



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

 منتـظـرون

 
The Blessed Birth  
of Imam Mahdi       (part 21) 

 

 الوالدة الميمونة لإلمام المهدي )عج( 
 
 

The Birth of the Awaited Son at 
Dawn. 
 
On Friday sunrise, the fifteenth day 
of Sha`ban AH 255, corresponding 
to July 29th, AD 869, the 
LastةPromise of God Almighty 
came in this world. Imam Mahdi 
the Patron of the Age spread his 
holy light to all over the world! 
 

At that moment, Lady Hakimah, 
who was beside Imam Hasan, was 
asked by him to re-enter Nargis’s 
room. Complying with Imam’s or-
der, stopped suddenly in front of 
Nargis’s room stunned, because 
the room was full of pure and Di-
vine light! She then saw a beauti-
ful, sweet infant boy who was bow-
ing down toward the kiblah direc-
tion and praising God Almighty. 
 

Astonished, Lady Hakimah saw 
Nargis’s face and forehead shining 
more splendidly than the midday 
sun! 
 
Bowing Down Towards the Kib-
lah Direction 
 
While Imam Mahdi bowed down 
towards the kiblah direction, he 
also raised his index finger towards 
the sky and uttered these words: “I 
testify that there is no god but Al-
lah! I also believe in a single, 
unique God and there is no partner 
for Him. I testify that my ancestor is 
the Messenger of God and I testify 
that my father the Commander of 
the believers was the Proof of 
God!” 
 
Then, Imam Mahdi said the names 
of his illustrious ancestors and 
called them Proofs of God Al-
mighty. when Imam Mahdi (may 
God hasten his reappearance) ut-
tered God’s Holy Names, he add-
ed: “O God Almighty! Please, fulfill 
Your promise for me and help me 
finish my duty! Make my steps con-
stant and firm and spread Your jus-
tice and equity all over the world at 
my hand!”.….. to be continued.  

 وظائف األنتظار:

 زمن األنتظار



 منتـظـرون

 حدث اليوم:

قاا  الاكااتاس اليا ااإلايم والبايماي الابارلاهااناي ماي أصال ها اد م ماهاد   يايم إ   -شفلآا
 هي أغرب كراه ة في العالم.” الإليموفوب ا“
 

ف روس كورونا الجدلد الذ  ت تشر بادوا  “ م قا  الكاتس إ  “ إنترإلبت“وفي مقاله الم شور في 
ب ي ال اس في كل بلد وفي كل أرض بلى إلهح الكوكسم تاحاو  إلاى إلايت لياتالادماه الا اما اي 

ب دما اناتاشار فا اهاا “ وضرب مثاال بي اله دم قائي إنه ”.  المتهرف لمهاجمة الإليم والميلم ي؟
م ” كاوروناا جاهااد“ الف روس أطلق بل ه أنصار  كومة بي جا اه با اه الا اما ا ا اة الاماتاهارفاة اإلام 

وزبموا أنه مؤامرة دبرهاا الامايالاماو  لا اشار الاعادوى با اي الاها ادوس وتياما اماهام. بال إ  
 11الحكومة نفيها  ملت الميؤول اة باماا لاقارب ماي صالات الصاابااب الاماؤكادة باوباا  كاوفا اد 

 ”.لمجموبة دبولة ميلمة اإلمها جمابة التبل غ
 

ظهرب لو اب إبين ة تحظر بلى الميلاما اي دخاو  أ ا اا  ماعا ا اة فاي واللااب  امالات “ وتابع: 
 
ً
 وبعضها قتي

ً
ولفت إلى أ  األمر لم لقاتاصار ”.  دلهي وكارنتاكا وت ينغانا وماذلا برادلشم وه اك تقارلر تف د بتعرض الميلم ي البتدا ابم بعضها ضربا

 “بلى اله دوس القوم  يم بل 
ً
 كاارلاكااتا ارلاا

ً
إلربا  ما اقتحمت الصحافة المحترمة الم دا . إذ نشرب صح فة ذ  ه  دو ذاب التوجاه الا اياار  رإلاماا

 الف روس في ص اب لرتدلها بادة الميلمو م وابتذرب الصح فة ف ما بعد
ً
 في قبضة ف روس كورونام مصورا

ً
 ”.لظهر ف ه العالم أإل را

 
 إلجل باالالافاا  باماا لياماى  22)اله د ال وم(م وهي ق اة إخبارلة تعمل بلى مدى ” إندلا تود “في تلك األص ا  بثت ق اة 

ً
إلابة في ال ومم تحق قا

  و  بدد الصاباب فاي صافاوف جامااباة الاتابالا ا
ً
 ب ان ا

ً
م غ تاال قاط الياخ ة في المدارس الإليم ة   ت زبمت أنه لتم نشر الف روسم كما بثت رإلما

ترك به بلى إلهح طاق ة الرأس التي للبيها الميلمو  ب د أدا  الصية. ردب بلى ذلك ال ا هة الا اياارلاة كاافا اتاا كارلشا اا  فاي ماقاهاع فا ادلاو 
 ”هذ  ل س صحافةم إلوف لذكركم التارلخم وليوف لحكم بل كم التارلخ.“إلربا  ما انتشر كال ار في الهش م قائلة: 

 
وهي محقة في ذلك. في موط ي برلهان ام تحقق  رطة مكافحة الرهاب في مجموبااب لاما ا ا اة ماتاهارفاة ماتاهاماة باالياعاي الإلاتالادام أزماة 

 صح فة الغاردلا .
ً
 لتقرلر نشرته مؤخرا

ً
 ف روس كورونا للتحرلض بلى الكراه ة والعدا  للميلم يم وذلك طبقا

 
تحصل هذ  المجموباب بلى ميابدة  لص اب لم   ة متهرفة باارزة ماثال البايما اة اليااباقاة كااتاي هاوباكا ا ا  الاتاي اقاتار ات أ  بالاى الشارطاة 

 بالصية في األماكي العامةم ومثل تومي روب يو  مي رابهة الدفاع النجل  ل
ً
 بلى أ  ميلم لميك به متلبيا

ً
لذ  بمل ة االبرلهان ة االبتدا  بدن ا

م وهاو الاماقاهاع الاذ  فضاحاه ورفضاه مياؤولاو ” مياجاد إلار “   ر لمقهع ف دلو ل بم أ  ميلم ي برلهان  ي لظهرو  ف ه وهم لصلاو  فاي 
 اليلهاب القانون ة المحل ة.

 
)أخبر أمي(م التي ترصد جرائم الكراه ة التي ترتكس ضد الميلم ي فاي بارلاهاانا اام الاعادلاد ماي الاحااالب الاتاي تاعارض فا اهاا ”  ت ل ماما“وصقت م ظمة 

 
ً
اقاتارب  الميلمو  البرلهان و  خي  األإلاب ع األخ رة للمضالقةم بما في ذلك ن ع الحجاب بي رأس امرأة ميلمة في ج وب ل د م والتي قالت إ  رجاي

 كما قالت.
ً
 وإلبابا

ً
 أنه  امل لف روس كورونام صم انها  بل ها  تما

ً
 م ها وإلعل في وجهها مدب ا

 
 
ً
ي  باوكما هو الحا  في اله د نجد أ  اإلتلدام الوبا  للتحرلض ضد الميلم ي ال لقتصر بلى  لص اب الت ار ال م  ي الماتاهارفم بال لصادر ذلاك ألضاا

  و  المالدلف  تقو  ف ه إ   23وإلائل البيم في الت ار العرلض. ففي تغرلدة بتارلخ 
ً
 11وصو  كوف د “ مارس / آذارم نشرب ذ  إلكونوم يت تقرلرا

.
ً
م أما انتشار التهرف الإليمي فقد كا  مفاجئا

ً
.” كا  متوقعا

ً
 ف ما بعد  ذفت المجلة التغرلدةم ولكي التقرلر ظل موجودا

 
في هذ  األص ا  إلعى بعض كبار الصحف  ي في برلهان ا وفرنيا إلى اإلتلدام م اإلبة قدوم  هر رمضا  ل شر اللوف مي الميلم اي فاي الاغاربم 
بحجة أنهم إل لالفو  في رمضا  الر اداب اللاصة بالتبابد االجتمابي وإل ياهمو  بذلك في نشر الف روس. وذلك بالرغم مي انعادام أ  دلا ال 

حاد ي تالثبت أ  الميلم ي في برلهان ا أو في فرنيا لؤلدو  التراخي في االلت ام بالر اداب والتوج هاب أو أنهم للههو  لبادة فتح المياجد ف
 أ  امرأة مي ح ةم ال ميلمةم هي التي قالت في مقابلة مع إلي إ  إ  إنها إلتتحدى التوج هاب اللاصة بالا

ً
باد تاباالهذ  الر اداب. )ول كي معلوما

 االجتمابي وإلتيعى إلى المشاركة في اللقا اب الدل  ة ألنها تؤمي بأنها محم ة بما قالت إنه الدم المقدس!(.
 

 الإلتغي  ف روس كورونا مي أجل نشر الكراه ة والع ف. ففي  هر 
ً
م في الواللاب المتحدةم لقوم ال م ي المتهرف بالتحرك إلع ا

ً
س / ماار وه ا ألضا

 اإلمه ت موصي ولليو م وهو متهرف ماعاروف باعادائاه لالاحاكاوماةم ألناه كاا  
ً
آذارم أصاب ب اصر مي المبا ت الف درال ة )إف بي آ ( في مقتل  لصا

وكا  قبل ذلك قد خهط لشي هجوم بالاى أهاداف ”  الذ  كا  لقدم ب الة  رجة أص ا  وبا  ف روس كورونا الحالي.“ ل و  تفج ر ميتشفى كانياس 
 ”.مراك  إإليم ة“أخرى: 

 
 “ لم لكي 

ً
 م فردا

ً
الاتاحارلاض بالاى “ م   ت لقو  ميؤولو أمي الوطي في ن وج رإلي إ  مجموباب مي ال ازل ي الجدد لشاجاعاو  أنصاارهام بالاى ” ذئبا

م بما في ذلك إطاي  الا اار داخال الاماد  وبامال صاقاوب باالارصاا  فاي ناوافاذ 11الهلع ب  ما لشارك ال اس في الع   االجتمابي أص ا  انتشار كوف د 
 ”الي اراب.

 
 وصقة مي  لص اب محافظة ماعاروفاة داخال وإلاائال البايم. غارد نا ال باورتا م الاكااتاس

ً
 وكما في برلهان ا واله دم تيتمد مثل هذ  المجموباب بونا

 :
ً
 أتبابه في تولتر قائي

ً
 ي  إلي ؟ انتظروا إلى أ  لغ و الميلمو  بأبدادهم الاغافا ارة  11هل تظ و  أ  كوف د “ومقدم البرامج الذاب ةم ملاطبا

 ”أمرلكا. و   ها إلوف تتر مو  بلى هذ  األوقاب.
 

لاا با لا  م الاجاما اع ا   “ إال أ  الصحف ة في لوس أنج ل س تالم  جوهانا بولا  )وهي ميلمة( غردب بالرد األماثال بالاى باورتا  الافاجم  ا ات قاالات: 
لغيلو  ألادلهم أكثر مي خمس مراب في ال ومم ولغهو  وجوههم ولم لعودوا لصافحو م ولتج بو  الحاناب. لم لعد األمر لقتصر بالاى وجاودناا 

وه ا تكمي المفارقة الكبرى: ب  ما ليعى المتعصبو  ضد الميلما اي إلاى اإلاتاغاي  فا اروس ” نحي ه ام بل كلكم صرتم ا   ميلم ي. إليم لا أخي.
 كورونا لتله خ إلمعة الميلم ي و  ه تهمم فإ  الوبا  ذاته لفضح مدى إللافة التعصس ضد الميلم ي.

 
إل ت  كومتا فرنيا وأإلترال ا بلى التوالي قاوانا اي تاحاظار ارتادا  األغاها اة بالاى الاوجاهم وذلاك ضاماي إلاعا اهاماا  2112صم في إل ة  2111في إل ة 

الإلتهداف وتجرلم ال يا  الميلم ي اللواتي لرتدلي ال قاب. وها هي ال وم األكادلم ة الوط  ة للاهاس فاي فارنياا تادباو إلاى فارض لاباس أقا اعاة 
أو  ركاتالوجه )الكماماب( بلى كل  لص لغادر م  له أص ا  فترة الغي . أما الحكومة األإلترال ة ففرضت لبس ق اع الوجه بلى كل مي لدخل إلاوبارماا

 للتيو .
ً
 محي

 
وهو تاحاركم كاماا قاالات  ا ا اذاك   –أصرب الحكومة الدنمارك ة بلى فرض المصافحة بلى المواط  ي الجدد أص ا  اال تفا  بتج  يهم  2112وفي بام 

 ر.صح فة ن ولورك تالم م كا  ليتهدف بالذاب الميلم ي الذلي كانوا لأبو  المصافحة ألإلباب دل  ة   ت ال ليمح لهم دل هم بلمس الج س ا خ
طاالابات “  لعلك تفترض أ  الدنمارك  ي قرروا ا   بيبس الظروف الحال ة إإلقاط المصافحة الجبارلةم صح ح؟ الم خهأ. بحيس ما أوردب نا اولاورك تاالاما 

وبادم الاتا ااز  باي  ارط الاماصاافاحاة لاماي لارغاباو  فاي الاحاصاو  بالاى …  الحكومة الدنمارك ة رؤإلا  المجالس المحل ة بتعل ق ا تفاالب التج  س 
 ”الج ي ة.

 
 أطو  بكث ر إلحا  اله لمة بالمرض الميمى إإليموفوب ا.11قد نتمكي في الشهور القادمة مي التغلس بلى كوف د 

ً
 م ولكي إل يتغرق ا وقتا

 21*بربي 


