
 

     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  22السبت     83الدورة 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

 مام المهدي عجل هللا فرجه الشريف!إلليله القدر وعالقتها با

 

 اليله هي اليله الثالثة من ليالي القدر ..

 

ـا انا عـان يـعـر  
ّ
د بن علي الباقر)علـيـه السـالمم عـم

ّ
سئل اإلمام محم

 .«عيف ال نعر  والمالئكة تطو  بنا فيها»ليلة القدر، قال: 

 

و عن األمام علي سالم الله عليه قال: )قال لي رسول الله صلى الله 

عليه و آله : يا علي أتدري ما معنى ليلة الـقـدرف فـقـلـت: ال يـا رسـول 

ر فيهـا مـا 
َّ
الله صلى الله عليه و آله. فقال: ان الله تبارك و تعالى قد

ر عـزولـل واليـ ـ ، و واليـة 
ّ
هو عائن الى يوم القيامة ، فكان فيما قد

 األئمة من ولدك الى يوم القيامةم.

 

اس نادا الـى الـروايـال الشـريـ ـة أن اإلمـام الـمـهـدي عـلـيـه السـالم 

يج مع في ليلة القدر مع المالئكة المقربين الذين يأتون اليه أفـوالـا 

أفوالا للسالم عليه و لـيـعـر ـوا عـلـيـه مـا قـدر فـي هـذ  الـلـيـلـة لـه 

 ولجميع الخلق من أمور.

 

ان المراد بمطلع ال جر هـو هـهـور الـمـهـدي )عـلـيـه السـالمم. فـ ـي 

 لقوله تعالى: )) بأنن ربهم من عل امر سالم هي ح ى مطلـع الـ ـجـر مم : 
ً
رواية عن الصادق )عليه السالمم يذعر ت سيرا

 م.502ص 5يعني ح ى يخرج القائم. )انظر معجم احاديث االمام المهدي ج

 

وفي رواية أخرى عن الصادق )عليه السالمم في حديثه عن سورة القدر قال: وانه ليـحـدذ نلـ  الـيـ  عـأحـداذ الـنـبـوة. 

ولها نور ساطع في قلب  وقلوب اوصيائ  الى مطلع فجر القائم عليه السالم . )انظر معجم احاديث االمام المهدي 

 م.508ص 5ج

 

أما القمي فيقول في ت سير  لقوله تعالى: )) سالم هي ح ى مطلع ال جر مم قال: تحيه تـحـيـى بـهـا االمـام الـى ان 

 يطلع ال جر.

 

: ان ليله القدر ليلة مس مرة الى يوم القيامة عما يو ح نل  النبي )صلى الـلـه عـلـيـه وآلـهم الـى أبـي نر بـعـدمـا 
ً
ثانيا

سأله: يا رسول الله ليلة القدر شيء يكون على عهد االنبياء ينزل فيها عليهـم االمـر فـانا مضـوا رفـعـتف قـال الـنـبـي

 )صلى الله عليه وآلهم: ال بل هي الى يوم القيامة.

 

ر فـيـهـا 
ّ
 بعد واحد في ليلة القدر بما قـد

ً
وان المالئكة عانت تنزل على النبي)صلى الله عليه وآلهم ثم على االئمة واحدا

 مــــن االلــــال واالرااق وعــــل امــــر يــــحــــدذ مــــن مــــول أو حــــيــــاة أو خصــــ  أو لــــدب أو خــــيــــر أو شــــر.

وان المالئكة االن مس مرة في النزول على االمام الغائ  من عل سنه في ليلة الـقـدر، هـكـذا فسـر بـعـر الـمـ ـسـريـن 

 الى روايال, منها ما روي ان صاح  هذا االمر فـي شـغـل 
ً
نزول المالئكة في امان االمام الغائ  )عليه السالمم اس نادا

 تنزل المالئكة اليه بأمور السنة من غروب الشمس الى طلوعها في عل امر سالم هي له الى ان يطلع ال جر. 

 

 م.462ص 7)انظر مس درك الوسائل ج

 رسالة اليوم من  عبق الثقلين



 منتـظـرون

 
The Blessed Birth of Imam Mahdi    

   (part 33) 
 

 الوالدة الميمونة لإلمام المهدي )عج( 

 
When I took him to his father, he kissed him ten-
derly, gazed at him for a moment, and said, “My 
son, I entrust you with God Almighty just as the 
mother of Moses entrusted her son with Him! May 
God Almighty be your protector! My beloved aunt! 
Bring back my son to his mother and know that 
you should 
hide the news of his birth from everyone.” 
 
I brought back my lord Mahdi (may God hasten 
his reappearance) to his mother and returned to 
my house after that.” 
 
On the third day after the birth of Imam Mahdi 
(may God hasten his reappearance), Imam Ha-
san introduced his son formally to his special 
companions and said, “This is my successor and 
your next Imam after me. It is he to whom the 
masses of people will pray for his reappearance 
during his long occultation! When the earth will be 
filled with tyranny and corruption, he will come to 
save the world and along with his faithful, loyal 
believers, he will spread justice and equity all 
over the world!” 
 
Speaking in Childhood 
Lady Hakimah narrated the following: 
On the seventh day of Imam Mahdi’s birth, I went 
to the house of Imam Hasan who, having greeting 
me warmly, asked, “Dear aunt! Bring on my child 
to me.” I brought Imam Mahdi (may God hasten 
his reappearance) quickly to his father while the 
baby was dressed in yellow. Imam Hasan em-
braced his son and put his tongue inside his 
mouth, and Imam Mahdi sweetly smiled. Then, 
Imam Hasan said, “Speak up my son!” Imam 
Mahdi thus said, “I testify that there is no god but 
Allah and greetings to the holy Imams!” Mention-
ing them by names, he reached to his own name. 
He then said this holy verse:  ..to be continued.  

 مناسبات اليوم:

 

فيه ليلة القدر ال ي يرلى أن تكون لـيـلـة الـقـدر  .1

وفيهـا تـنـزل الـمـالئـكـة بـأمـر الـلـه تـعـالـى عـلـى 

 اإلمام المهدي

ليلة عروج النبي عيسى الى السماء وقيل قـبـل  .2

 نل  وقد تقدم نعر  في أيام هذا الشهر..

وفــاة الشــيــل عــبــدالــحــســيــن الــطــهــرانــي شــيــل  .8

 1236العراقيين سنة 

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:



 منتـظـرون

 بطاقة اليوم:

 وظائف األنتظار:

 من وظائف األنتظار:

 زمن األنتظار



 منتـظـرون

 
روت  وفقا لما أفادته وكالة  ألةا بلة ةعة  ألنب لةـ ة ةا  ةة ب ة ةا ةة

بلمذيع  بلفلسطع ع  ربئدة حمرب،، ما عا ته من تمعةعةع عةلة  

أساس دي ي  س ب حجا ها، ع دما تقةدمة  لةلةة ةعةفة  فةي 

 ق اة بلحرة بألمريكع .

 

"، 21وقالت رائدة في معرض الاب ها على تساؤالل "عـربـي

حول قضـيـ ـهـا، ان شـبـكـة الشـرق األوسـذ لـلـبـث اإلناعـي 

وال ل زيوني )ال ي تديـر الـقـنـاة الـمـذعـورةم، حـرمـ ـهـا مـن 

السعي ل ولـي وهـائـف تـ ـطـلـ  الـظـهـور أمـام الـكـامـيـرا، 

 بسب  حجابها.

 

وحةل ما شعرت  ه حع هةا، قةالة ج لوةعةلةةب مةن بألمةر وكة   

عةةلةةي بارةةتةةعةةار  ةةعةةن ديةة ةةي ومةةهةة ةةتةةي، وكةةا  لةةذب فةةة  

 بحتماليل.

 

ربئدة بلتي رفض  بلرضةخ للتمععع بلذي تةعةرضة  لةه، شةددت 

عل  أ  لدي ي وع  من لةيتةي، ون ةه  ةمة ةتةهة  بأللةمةعة  

 ليل. وأكدت أ  لبرتدب  بلحجاب وع  من طريق  تع عري عن دي ي، لذلك قررت مقاضاة بلش ك ل.

 

وحةل دبفعها لذلك، أوضح  أ ها تسع  نل  لولب بلتغععر لهذب بلمكا ، وللدفان عن  فسها، وعن أي زمعةا يشةعةر  ة  ةه مةمةع  

  عن دي ه وو عفتهل.

 

وتحاول ربئدة من رالل قضعتها، أ  تةوه رسائا نل  بل سا  بلمسلمات     يكن أقةى، ساعع  نل  أ  تحةد  قضةعةتةهةا تةغةعةرب فةي 

 بلش ك  بلتلفعية ع  بلمتهم ، مؤكدة أما عها،  حال أفضا لجمعع بل سا  بلمسلمات بلعامالت في مجال بإلعالم.

 وكا ذلك، يعد دبفعا لربئدة، من أوا باستمربر في قضعتها، وفق ما أكدته، قائل ج لقررت مقاضاة بلش ك  من أوا ولب بلتغععرل.

 

وع رت كذلك عن رع   أملها، مما حصا معها، قائةلة ج لعةلةمة  

ع دمةا وة ة  نلة  بلةةايةات بلةمةتةحةدة، أ  بلةقةا ةة  بألمةريةكةي 

 يضمن لجمعع بلمة فعن حري  ممارس  شعائرلم بلدي ع ل.

 

وحةل تفاصعا بلقضع ، أشار محامعها، في  عا ، نل  أ ه قةام 

،  رفع دعةى قضائع  عةلة  شة ةكة  8282 عسا / أ ريا  82في 

بلشر  بألوسط لل ث بإلذبعي وبلتلفعيةة ةي،  ةتةهةمة  بلةتةمةعةعةع 

 عل  أساس بلدين.

 

وأكد بلمحامي واكةب سمةل، مالةك مةكةتةب بلةمةحةامةاة لوةعةه 

ماديسة ل، أ ه رفع بلدعةى عن بلصحةفةعة  بإلذبعةعة  مةةكةلةتةه 

 ربئدة حمرب لدى محكم  بلدبئرة بلشرقع  في واي  فروع عا.

 

صةةفةةحةة ، تةة ةة  عةةلةة  أ   94وأكةةد أ  بلةةدعةةةة بلةةمةةؤلةةفةة  مةةن 

بلمتهم  ش ك  بلشر  بألوسط للة ةث بإلذبعةي وبلةتةلةفةعيةة ةي 

حرم  بآل س  حمرب من بلسعي لتةلي و ائف تتطلب بلةهةهةةر 

 أمام بلكامعرب.

 

وحةةةل مةةا حصةةا مةةع مةةةكةةلةةتةةه، روى أ  مةةة ةةفةةا كةة ةةعةةرب فةةي 

بلش ك ، أكد لها أ  ل اك سعاس   ةحةهةر برتةدب  بلةحةجةاب أمةام 

بلكامعرب في بلمؤسس . وأضاف أ  آرريةن سة لةةب حةمةرب مةا نذب 

 كا   مستعدة لخلع بلحجاب.

 

ورفض  حمرب بلتعلعةق عةلة  مةا أشةعةع حةةل أسةمةا  أشةخةا  

متعلقعن  ما حصا معها، وفق ما  شةر فةي تةقةاريةر نرة ةارية ، 

ولك ها أكدت أ  بأللم ووةد بلدعةى، وأ هةا ضةد بلةمةؤسةسة  

 بلمذكةرة، ولعس أشخا  

 براعم    األنتظار.. أمانتنا: 

ألجللأ أن رللقللر 

اللللللن علليللنللنللا 

بظهور إملام 

زماننلا وعللل  

صلل للر سللنللنللا 

نلتزم بلحيليلا  

 ليالي القدر


