
 

     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  4114شهر رمضان   52الثالثاء    14الدورة 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
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 منتـظـرون

 عبق مهدوي من وحي المناسبة:

 

 هـ(:٥٢٢رمضان المبارك( سنة ) ٥٢)

 

دة ةليمة ل مام المهدي علـيـه السـالم 
ّ
مشاهدة السي

 على والدته عليه السالم:
ً
 بعد مرور أربعين يوما

 

 عن الحسين بنن أحنمند بنن 
ً
وروى الصدوق رحمه الله أيضا

ند 
 
ثنا منحنم

َّ
ثنا أبي، قال: حد

َّ
إدريس رضي الله عنه، قال: حد

ند بنن إبنيا نينو الن ن  ني، 
 
ثني محم

َّ
بن إسماعيل، قال: حد

د بنن عن ند النلنه النقنلن ق، قنال: قصند  
 
ثنا محم

َّ
قال: حد

ند 
 
د علنينه السنبع بنضند مضني أبن  منحنم

 
ح يمة بنت محم

ة وما قد اختلف  يه الناس 
َّ
عليه السبع أسأللا عن الحج

من الحيية التي  و  يلا،  قالت لي: اجنلنس،  نجنلنسنت، 

 الله ت ارك وتضالى ال ينلنلني ا ر  
َّ
د، إن

 
 قالت: يا محم

 
ثو

 لنلنحنسنن والنحنسنينن 
ً
ة ناطقة أو صامتة، ولو يجضللا  ي أخ ين بضد الحسن والحسين عليلما السبع تنضنضنينب

َّ
من حج

 ولند النحنسنينن بنالنضنضنل عنلنى ولند النحنسنن 
َّ

 الله ت ارك وتضالى خص
َّ
 أن

َّ
 للما أن ي  ن  ي ا ر  عديللما، إال

ً
وتنزيلا

ة على  ارون، والضضل ل لده 
َّ
 ولد  ارون على ولد م سى عليه السبع وإن كان م سى حج

َّ
عليلما السبع كما خص

 ن، كيب ين ن ن لنلنلنلنا عنلنى النلنه 
 
ة من حيية ييتاب  يلا الم قل ن ويللص  يلا المحق

َّ
 لألم

َّ
إلى ي ع القيامة، وال بد

د الحسن عليه السبع.
 
 واقضة بضد مضي أبي محم

َّ
 الحيية ال بد

َّ
ة، وإن

َّ
 حج

 

 صاح بي أب  محمد عليه السبع  قال: يا عمة تناوليه و اتيه،  تناولته وأتيت به نح ه،  لما مثنلنت بنينن يندق أبنينه 

و   على يدق سلو على أبيه  تناوله الحسن عليه السبع مني ]والقيي تي يف على رأسنه  ونناولنه لسناننه   نيب 

منه، ثو قال: امضي به إلى أمه لتيضضه ورديه إلي قالت:  تناولته أمنه  نأرضنضنتنه،  نيددتنه إلنى أبني منحنمند عنلنينه 

السبع والقيي تي يف على رأسه  صاح بقيي منلا  قال له: أحمله واحضظه ورده إلينا  ي كل أربضين ي منا،  نتننناولنه 

القيي وطار به  ي ج  السماء وأت ضه سائي القيي،  سمضت أبا منحنمند عنلنينه السنبع ينقن ل: اأسنتن دعن  النلنه الن ق 

أودعته أع م سى م سى(    ت نيجس  قال للا: اس تي  إن اليضاع محيع عليه إال من ثدي  وسيضاد إلي  كمنا رد 

 م سى إلى أمه وذل  ق ل الله عز وجل: ا يددناه إلى أمه كي تقي عينلا وال تحزن(.

 

قالت ح يمة:  قلت: وما   ا القيي؟ قال:   ا روح القدس الم كل بنا ئنمنة عنلنينلنو السنبع ين  نقنلنو ويسندد نو 

 وييبيلو بالضلو.

 

قالت ح يمة:  لما كان بضد أربضين ي ما رد الغبع ووجه إلي ابن أخي عليه السبع  دعانني،  ندخنلنت عنلنينه  نإذا أننا 

بالص ي متحيك يم ي بين يديه،  قلت: يا سيدق   ا ابن سنتين؟  ت سو علينه السنبع، ثنو قنال: إن أوالد ا نن نيناء 

وا وصياء إذا كان ا أئمة ين ؤون بلبف ما ين ؤ غيي و، وإن الص ي منا إذا كان أتى عليه شلي كان كمن أتى عنلنينه 

سنة، وإن الص ي منا ليت لو  ي بقن أمه ويقيأ القيآن ويض د ربه عز وجل، ]و عند اليضاع تقيضه المبئ ة وتنزل عنلنينه 

 ص احا ومساء.

 

قالت ح يمة:  لو أزل أرى ذل  الص ي  ي كل أربضين ي ما إلى أن رأيته رجب قن نل مضني أبني منحنمند عنلنينه السنبع 

بأياع قبئل  لو أعي ه،  قلت البن أخي عليه السبع من   ا ال ق تأميني أن أجلس بين يدينه؟  نقنال لني:  ن ا ابنن 

 نيجس و  ا خليضتي من بضدق وعن قليل تضقدوني  اسمضي له وأطيضي.



 منتـظـرون

 الحوزة العلمية وإمام الزمان: بطاقة اليوم:

 زمن األنتظار وظائف األنتظار:

)اياكم والدجالين من ولد فاطمة ويخرج دجال 

 من البصرة هو في مقدمة الدجالين كلهم(



 منتـظـرون

 

 إشعار األبناء بأهمّيّة اإلمام
 

ينبغي لنا التعامل بأدب وقدسيّة عند ذكر اسم  إممام 
الزمان عجل اهلل تعمالمف جمرامش ال.مريما  جمنذا  رد ما 
تن.ئة ايل منتظر، يجب  ن  ُ.معمر الم مأمل بمأنّ مم  
 تحدّث عنش هو إ سان مه ّ وعظي   جعمنمدمما يُم كمر 
اس  صاحب الزمان عجل اهلل تعالف جمرامش ال.مريما، 
ينبغي القيام مباشرة، ووضع األيدي علمف المرسو ، 
وه ا هو العمل ال ي كان يبادر إليش اإلمام الرضا عليش 
السالم قبل والدة إمام الزمان عجل اهلل تعالف جمرامش 
ال.ريا  وعندما ي.اهد ال أل  حوالنا ه ه، يتملمقّمف 
الدر  ال ي ال يممم م   ن يمتملمقّماه مم   مال   ال  

 المحاوالت التعليميّة المباشرة  

 

، في يوم صالة بـيـن 5252مايو/أيار  41شارك البابا فرنسيس، الخميس  -شفقنا

نهي جائحة فيروس كـورونـا، بـالـرنـم مـن 
ُ
األديان، من أجل التضرع إلى الله بأن ي

تعرضه النتقادات الذعة من طرف جماعات كاثولـيـلـيـة مـتـشـددة، ذهـبـ  إةـداهـا 

 ”.اللفار“إلى ةد اتهامه بالتعامل مع 
 

ل  بعد زيارة الـبـابـا الـتـاريـخـيـة لشـبـه الـجـزيـرة 
َّ
اللجنة متعددة األديان، التي تشل

العربية، العام الماضي، كان  قد اقترة  أن يصلي المـسـيـحـيـون والـمـسـلـمـون 

أن “ واليهود ويصومون ويقومون بأعمال خـيـريـة، الـيـوم الـخـمـيـس، مـن أجـل 

 ”.يرفع الله تعالى بالء فيروس كورونا الذي أصاب العالم
 

نصـلـي كـإخـوة: قـال فــرنسـيـس فـي قــداس الصــبـاف الــمـعـتــاد فـي الـفـاتــيـلــان، 

  كـل يصـلـي “ كـمـا أضـاف: ”. ربما سيلون هناك من يقول: هذه نسبية دينية وال يملن القيام بها“الخميس، إنه 
ً
لـلـن كـيـن ال نصـلـي ألبـيـنـا جـمـيـعـا

 ”.)للن( كإخوة… بالليفية التي يعرفها، كما يستطيعون، ال يصلي أةدنا ضد اآلخر، طريقة ضد أخرى
 

 ” تعزيز الـحـوار بـيـن األديـان“هذا، وتعمل اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية، ومقرها أبوظبي وتضم تسعة أعضاء، على 
ً
، كـمـا تضـم مسـلـمـيـن ويـهـودا

، ” الصـالة مـن أجـل اإلنسـانـيـة“ ومسيحيين بينهم كاردينال من الفاتيلان، وأةد األمناء الخاصين للبابا، وهو قس مصري. من جـهـتـهـا، وفـي مـبـادرة 

 للصالة 
ً
رت اللجنة عن دعمها للطب والبحث العلمي، ودع  الناس أيضا

ّ
 لـتـعـالـيـم ديـنـهـم“ عب

ً
، والصـيـام، وعـمـل الـخـيـر ودعـاء الـلـه بـتـخـلـيـ  ” وفـقـا

 اإلنسانية من جائحة كورونا.
 

 انتقادات من المتشددين: 

، ابـالم يستجب كل اللاثوليك لدعوة بابا الفاتيلان، ففي سلسلة تغريدات على تويتر سخرت تدوينة روراتي كايلـي الـلـاثـولـيـلـيـة الـتـقـلـيـديـة مـن الـبـ

كما أرفق  المدونة تغريداتها بصور لطاوالت فخمة تعج بما لذ وطاب ”. صيام فرنسيس مع اللفار“ووصف  إةدى التغريدات يوم صالة األديان بأنه 

 من الطعام، مقترةة أن يولم اللاثوليك ال أن يصوموا اليوم الخميس.
 

: ”  تويتر“ جون ستون، وهو كاثوليلي متشدد آخر، كتب على ةسابه على 
ً
 لـيـس لـدي أي والء عـلـى اإلطـال  لـمـا يسـمـى “ قائال

ً
بصفتي كـاثـولـيـلـيـا

 ”.يبدو أن الفاتيلان جمعنا نحن اللاثوليك مع الماسونيين”. اللجنة العليا ألخوة اإلنسانية“
 

األمريلية، فإنه على الرنم من هذه التغريدات الصادرة عن اللـاثـولـيـك الـمـتـشـدديـن، فـإن رد الـفـعـل ”  نيويورك تايمز“ أصوات داعمة: وفق صحيفة 

ـر الـعـديـد مـن  -وكذلك بين اليهود والمسلمين والطـوائـن الـمـسـيـحـيـة األخـرى-على نداء اللجنة بين اللاثوليك 
ّ
 فـي الـغـالـب. فـقـد عـب

ً
كـان إيـجـابـيـا

وا عــلــى الــمــتــشــدديــن بــنــشــر مــجــمــوعــة مــن 
ّ
أبــرزهــا ”  تــويــتــر“ عــلــى ”  الــهــاشــتــانــات“ األشــخــا  عــن دعــمــهــم لــلــمــبــادرة بــاخــتــالف ديــانــاتــهــم، ورد

#HumanFraternity #وPrayTogether  و”اإلنسانية واألخوة“أي ،” 
ً
 ”.لنصِل جميعا

 

دت كنيسة يسوع المسيح، والمعروفة باسم المورمونيين على ةسابها على 
َّ
إن قلوبنـا مـرتـبـطـة مـع إخـوانـنـا “ قائلة: ”  تويتر“ في االتجاه نفسه، نر

 ”.وأخواتنا في التقاليد اإلسالمية واللاثوليلية ونيرها
 

رةمنا الله ووضع نهاية لهذه المأساة، هذا الوباء، وأوبئة الجوع، والـحـرب، واألطـفـال دون تـعـلـيـم.. “ كما قال البابا فرنسيس في تغريدة خاصة به: 

 
ً
 ”.هذا ما نطلبه كإخوة وأخوات، الجميع معا

 براعم    األنتظار.. أمانتنا: 


