
 

     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  3443شهر رمضان   31الخميس     92الدورة الثانية   العدد 

َل ِلَوِلي َِك الفََرجِ   اللهم َعجَّ

MUNTADIRON 
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 عبق مهدوي من وحي المناسبة: 



 منتـظـرون

 
The Blessed Birth of Imam Mahdi        

(part 25) 
 

 الوالدة الميمونة لإلمام المهدي )عج( 
 

Reciting the Holy Books  
of the Prophets 

 
Imam Hasan asked, “My son! Do recite all 
the Holy Books of the passed Prophets.” 
 
Imam Mahdi thus recited the Book of Abra-
ham in Syrian; the Books of Prophet Noah, 
Prophet Idris, Prophet of ¯alih, the Torah 
of Moses, the Bible of Jesus, and the Holy 
Qur'an of his forefather Muhammad the 
last Messenger of God. He then told their 
life stories.” 
 
Imam Hasan said to him, “My son, you are 
the living argument of God against the 
peoples and nations! You are the Face of 
God towards which those who pray Him 
turn their faces! You are the protected trust 
of God! You are a memory of one of the 
branches of the Heavenly Tree Tuba! You 
are the child of the farthest lote-tree! You 
are the successor of virtuous men and 
women! You are the core of mysteries and 
secrets of God! You are the memory of the 
Pure! You are the Final Day of the world! 
You are the child of the Glorious Names of 
God Almighty! You are the child of the 
Greater Monotheism! You are the huge 
and prominent veil of God Almighty! You 
are the connection link between the earth 
and the heavens! You are the Face of God 
Almighty; from the past until the present 
time, pious men have always been aware 
of your high rank! Because of your holy 
existence, God Almighty sustains His crea-
tures! Your holy existence on earth is the 
reason of the survival of the creatures of 
God Almighty! Your existence is 
 
...to be continued.  

 على شكِر المنعم، وهو 
ُ
بَل اإلنسان

ُ
ج

واجب عقلي. فمن البديهد دي ادمدكدان 
أن تشكر المنعم عليد  فدمدا ادا   دن 
هسددديل كلددديددد  الدددوجدددو  والددد ددديدددر 
والبركد؟!  وهدل هدنداظ أعدكدم ادركد؟ 
 ن وجو  ش ص لواله لساخت األرض 

 وانعي ت..
 

س الذل ه اطب  واليه اقدولده  
ّ
 المبارظ المقي

ُ
فسالم على هذا الوجو 

ا غير   ملين لمراعاتكم، وال ناسين لدذكدركدم، ولدو ال للد  لدند   ادكدم ” 
ّ
كن

دقدوا الدلده جدّل جداللده، و داهدروندا عدلدى 
ّ
الألواء واصدلدلدمدكدم األعدياء، فدات

 “انتياشكم  ن فتن؟ قي أنافت عليكم...
 

هدقد  ” هذكر األستال حسن فرحان المالكي في  عرض استغرااه وتعجدبده  
للشيع؟ في هوم القيا ؟ أن هف روا وهقولوا لإل ام علي والد هدراء أندندا 

 “صبرنا واضل ينا  ن أجلكم
 

  ن المفاهيم التي ال هيرك ا الكثير وهبيون االستغدرا  واالسدتدعدجدا  
ّ
كن

ل ا هذا الصبر والصمو  الذل هتقمله الموالون  نذ فترات طوهدلد؟، رغدم 
أن م  قافكون على المبا ئ؛ كن لذة االنتكار التي هعيش ا الدمدوالدون 
 الدقدلد؟  دن الدنداس وللد  ألند دم هسدتدشدعدرون 

ّ
 ال هيركه كال

ٌ
هو سر خفي

الرحمات النازل؟  ن الدمدعدصدو ديدن، ألند دم خدلدقدوا  دن فداضدل طديدندتد دم 
 فيفرحون لفرح م وهق نون لق ن م.

 
دى 

ّ
كما أن  بيأ انتكار الفرج الققيقي والذل هسعى كل  والي أن هدتدقدل
 اده رسدولدندا الدكدرهدم فدي قدولده  

َ
در
ّ
خديدر ” اه لعلمه وقناعته أنه  دبديأ اش

والذل هعني ت يئ؟ وتعبأة النفوس ادالدوعدي “  أعما  أ تي انتكار الفرج
 عنداهد؟ الدمدولدى 

ّ
اليهني اااللت ام االواجبات وترظ المقر ات ليكونوا  قط

 عجل الله فرجه.
 

دل الدلده 
ّ
وألن م هعتقيون أن الفرج الققيقي لدن هدكدون كال  دج فدرجده عدج

 فرجه الشرهف وقر  أها ه.
 

وهنا نلقظ االهتمام المت اهي واالرتباط االمولى عجل الله فرجه  ن خدال  
التواصل  عه االتصيق نياا؟ عنه لقفكه، واليعاء له، واأل در ادالدمدعدرو  
والن ي عن المنكر؛ ألن هدذه األعدمدا  فدي ندكدرهدم  دمدا تسدعدي قدلدبده 

 المبارظ.
 

وفي هذا الش ر الشرهف  ن الجميل أن نستشعر وجو ه المبارظ؛ حديد  
القلو   تعلق؟ االله  ن جد د؟، والشديداطديدن  دغدلدولد؟ وأادوا  السدمداء 
لليعاء  فتق؟؛ فجمل؟  ن األحياث والرواهات تدرادلدندا اده كديعداء االفدتدتدا  
الوار   ن الناحي؟ المقيس؟ والذل هستلذ المؤ نون اتالوته واالهدتدمدام 

 اه كل  ساء.
 

كما أن أعكم تل  المناسبات في الش ر العكيم هي ليلد؟ الدقدير الدتدي 
هي خير  ن ألف ش ر، والذل عيها العلماء أن ا تساول ثالث وثمدانديدن 

 ” سن؟ ولكن  ن أل السنين والقسا  أحسا  الدينديدا أم حسدا  الدلده 
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هذه الليل؟ العكيم؟ المدرتدبدلد؟ ادالدمدولدى صداحدب الد  دان اصدرهد  ا هدات 
درٍ ” القرآني؟  

ْ
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ُ
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الفعل المضارع أنه هفيي االستمرار وكما هي  ضا ين الرواهات الدمدؤكدية 
أن ليل؟ القير هي  تجي ة في كل عام ان و  الدقدرآن وفدي هدذا الد  دن 
هل هنداظ قدلدب طداهدر كصداحدب الد  دان هدتدقدمدل ند و  الدمدالئدكد؟ ادا هدات 

 الكرهمات.! 
 

لكل لل  تجي القب والعش  لآل  صلوات الله عليد دم أجدمدعديدن ال هدندفد  
األ حا  لمعرف؟ المدوالديدن ادعدكدمد؟ و دكداند؟ أهدل الدبديدت وال غدرااد؟ أن 
تجيهم صاارهن  قتسبين على  ا هقج علي م  دن  دلدم و دال دات غديدر 
آا ين االمآسي الينيدوهد؟ الدتدي ال هسداول تدقدمدلد دا شديء  دقداادل  دا 
سيقصلون عليه  ن عناه؟ خاص؟ للمولى صاحب األ ر ف و الدذل هدراعدي 

 أوضاع م وغير   مل ل م.

 وظائف األنتظار:

 م 9191/  4/  11      ؤاد الحمود

ا غير مهملين لمراعاتكم..
ّ
 إن

 
و ن جدمديدل الشدكدر لدرعداهدتده لدندا أن ندقداادل للد  وندر  
اإلحسان اأن نكون على تدواصدل  دعده فدي كدل آن  دن 
 فدي هدذا الشد در 

ً
ا نات وساع؟  ن الساعات خصدوصدا

الشرهف ونقن نت يأ لدوجدبد؟ اإلفدلدار ونديعدو ادالدمدأثدور 
لنتذكر المولى   اطبين له  أهن أنت هدا  دوالل وكديدف 
تقضي الوقت و ج  ن سيكون كفلارظ، فلتقدل عدلديدندا 
 على  وائينا لنقكى االرحمات اإلل ي؟ اعدي هدوم 

ً
ضيفا

 خصنا الله اصيا ه.
 ها فرج الله..

 
 منقول من موقع جهينة األخبارية



 منتـظـرون

 
ألـقــى رــيــدر الــبــاشــا  ــابــل الــبــحــ   ــي األمــن الــيــنــائــي 
السوري بدمشق القبض على أخـرـر خـلـيـة ارهـابـيـة  ـي 
العاصمة دمشق، والاي قامت بـاـفـيـيـري رـي الشـاغـور 

 والباب الصغير الذي ارتقى  يهما عشرات الشهداا.
 

وارتقى إلى جانب أهالي الحيين السوريين ميموعة مـن 
الشبان العراقيين الماواجدين بغرض زيارة بـعـض األمـا ـن 
الدينية،  ما و ان المالزم أول ريدر الباشا هو نفسه أرد 
جررى الافييريـن اارهـابـيـيـن، بـحـسـب مـا أ ـادت وسـائـ  

 إعالم سورية محلية.
 

سنوات من مالرقة وماابعة تحر ات الخلية اارهابية الاي قامت بعدة تفييرات  ي مـديـنـة دمشـق ومـحـيـرـهـا،  1وبعد 
منها  ي ري الشاغور الدمشقي والباب الصغير راح  حياها العشرات من المدنيين والعسكريين، أصر المالزم أول رـيـدر 

 الباشا بعد تعا يه أن ياابع تحر ات الخلية االرهابية المسؤولة عن الافيير راى تمكن من إلقاا القبض عليهم.
 

شباط/  براير، عندما أصيب مدني إثر انفيار عبوة ناسفة بسيارة  99ويعود آخر تفيير إرهابي  ي العاصمة السورية إلى 
 "بيك آب"  ي منرقة األمويين  ي العاصمة السورية دمشق.

 
وجاا الافيير بعد ساعات من اساشهاد شخص وإصابة آخر، إثر انفيار عبوة ناسفة أخـر  زرعـهـا اارهـابـيـون  ـي سـيـارة 

 مدنية قرب ملعب تشرين  ي العاصمة السورية دمشق.
 

 اشارك  ي قناة و الة انباا براثا على الاليرام

 الحوزة العلمية وإمام الزمان: :األنتظار.. أمانتنا براعم    


