
 

     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  1991شوال     3االربعاء        94الدورة 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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هـــــالس الـــــ ـــــســـــ ـــــعـــــيـــــ   .2

 العبا ي..

وفاة ذبيح الله القوجـانـي  .3

 للهجرة.. 1919  ة 

 مناسبات اليوم:



 منتـظـرون

 زمن األنتظار

 فيروس كورونا وال جم ال ذنب
 

 مركز االمام الصادق )عليه السالم( -بقلم: الشيخ ع ار آل نصر الله )قسم الدرا ات ال هدوية 
 

 
تحت وطأة تصاعد أخبار العالم السيا ية واالج  اعية و  ى الصحية ، ي ساءل الكثير م  ال اس  ول صلة هذا الـحـد   

أو ذاس بعالئم ظهور اإلمام ال هدي عجل الله فرجه الشريف، وهذه  الة فيها م  االيجابية بـكـل تـأكـيـد وتـدل عـلـى 
مدى ارتباط ال اس بإمامهم ال وعود، ويكثر السؤال أكثر وأكثر كل ا ال ت آية كونية في األفـ،، أو بـالء، أو وبـاء، أو 
 عـ ـقـهـا وجـرهـا الـى هـذا الـطـريـ، 

 
لي  على القضية ال هدوية لـي

ّ
 روب ونحوها، وفي كل  ي  يحاول بعض ال  طف

 أ يانا، وب و ط رواية في هذا الك اب، أو ذاس ا يانا أخرى. [1)عالمات الظهور( طوعا أو كرها بدعوى علم الجفر]
 

روا األكاذيب  
ّ
الي ، وم  ال نصيب له م  العلم، ليسط

ّ
و يث ا انف ح الكالم ع  عالمات الظهور برز بعض ال  ج ي  والدج

واألراجيف ال ي تجعل تلك العالمات فاقدة لألغراض ال ي وجدت م  أجلها،  يث أن عالمات الظهور بشكـل عـام تـجـعـل 
ي الى خلـ،  ـالـة إيـجـابـيـة 

ّ
ا يؤد

ّ
العالقة بي  ال اس وإمام الزمان عالقة دافئة م قدة وذات ارتباط دائم ومس  ر، م 

في رو ية االن ظار واال  عداد ال فسي للظهور، إضافة الى تحصي  األمة م  الرايات الضالة وال  حرفة وعدم السير 
 في ركابها. 

 

ي ب زيد م  الوعـي الـثـقـافـي والـفـكـري لـيـسـاعـدهـم عـلـى فـهـم وا ـ ـيـعـاب 
ّ
وهذا كله ي طلب م  ال ؤم ي  ال حل

الروايات الشريفة الخاصة بعالئم الظهور ال بارس، وأن تـؤخـذ  صـرا مـ  الـعـلـ ـاء االعـالم الـذيـ  لـهـم بـا  فـي هـذا 
ال ض ار، فعالمات الظهور تع ي تلك األخبار ال ي ت حد  ع  وقائع و واد    قع في ال ـسـ ـقـبـل، وتـكـون مـ ـبـهـة 

م(، وأهل بي ه )عليهم السالم(.
ّ
ى الله عليه وآله و ل

ّ
 على الظهور، وقد أخبر بها الر ول األكرم )صل

 

 نح  ن عامل مع روايات صادرة ع  ال عصومي  عليهم السالم، فالبد ان يكون ال عامـل مـعـهـا واجـدا لـلـ ـقـايـيـ   
ً
إذا

الشرعية والعل ية، ومب عدا ع  الهوى وال زاجية والسطحية، ك ا  د  في اآلونة األخيرة،  يث كثر الـكـالم عـ  قـرب 
، بعض العالمات و اآليات الكونية، كـالـ ـجـم الـ ـذنـب الـ ـرتـبـط 

ّ
ظهور اإلمام ال هدي عجل الله فرجه الشريف عبر تحق

وكـون هـذه الـعـالمـات قـد وردت عـلـى لسـان   بحدو  الفيضانات، واألوبئة )فيروس كورونا ال س جد( والـقـحـط ...الـخ،
ا ال يد  مجاال للشك بقرب الظهور ال بارس بعد تحققها، وقد غـفـل الـ ـ ـحـد ـون 

ّ
االئ ة ال عصومي  عليهم السالم م 

  بوقو  تلك العالمات ع  عدة أمور مه ة تخص عالمات الظهور بشكل عام، م ها:
 

بعض العالمات    ية وبعضها لي  كذلك:  يث أن العالمات غير الح  ية قد ت كرر في أكثر م  زمان ومـكـان دون  .1
ان ي رتب عليها الظهور ال بارس، وم ها عالمة الوباء الذي  ي وت بسببه الكثير م  ال اس،  يث يـحـد ـ ـا الـ ـاريـخ 
ا ما يخص عالمة ال جم ال ذنب، فأن الكواكب الـ ـذنـبـة 

ّ
ع  عدة أوبئة قد ضربت ال اس في ف رات زم ية مخ لفة. أم

تع بر م  ظواهر الفيزياء الكونية الطبيعية، وهي تشاهد ما بي  مدة وأخرى في م اط، مـخـ ـلـفـة مـ  الـعـالـم، 
وم ها م  يق رب ويراه ال اس وم ها م  ال يق رب ولك  يراه ال خ صون ي ابحا  الفضاء، وفي ال هاية تخضع تلك 
ال ذنبات وم ها )نيبيرو الطارق( الى الفرضيات وال تس  د الى قاعدة عل ية محك ة ك ا صرح بذلك عـلـ ـاء الـفـلـك 

 انفسهم.
 

بعض العالمات قريبة م  الظهور كالصيحة في الس اء، وبعضها بعيدة ع ه، بل رب ا قد ال تـحـ ـوي عـلـى تـوقـيـت  .2
 زم ي بهذا الشأن مطلقا وم ها عالمة ال جم ال ذنب.

 

القراءة الشاملة لعالمات الظهور:  يث إن درا ة عالمات الـظـهـور جـ ـيـعـهـا واالطـال  عـلـى روايـات أهـل الـبـيـت  .3
عليهم السالم كلها في هذا الخصوص، تع بر مقدمة ضرورية لرؤية شاملة ع  إرهاصات عصر الظهـور، فـبـ ـحـلـيـل 
م طقي جيد ونظرة كلية مس  دة م  بصيرة نافذة ووجدان ع ي، وب عونة العل اء العال ي  بروايات اهل البيت 
عليهم السالم  ي س ى ل ا تحديد القرائ  القوية لكل عالمة، وبضم القرائ  مع بعضها البعض نس ـطـيـع اإللـ ـام 

  بالصورة الشاملة لوقائع وأ دا  ومالمح اليوم ال وعود.
 

 هـذه الـعـالمـة  .9
 
تطبي، العالمات على الوقائع الخارجية يدعوا الى الـ ـوقـيـت الـ ـ ـهـي عـ ـه: فـ ـ  جـزم وقـال أن

 ي بعها الظهور    ا وقطعا، فال شك انه  يقع في ال وقيت الذي نهى ع ه أهل البيت )عليهم السالم(، فقـد 
ت لـه 

ِّ
وق

ُ
الم، وفي تكذيب م  ي

ّ
وردت روايات عديدة ع هم في ال هي ع  توقيت ظهور اإلمام ال هدي عليه الس

ـد، 
ّ
ـالم(: )يـا مـحـ 

ّ
د ب  مسلم، قال: قال أبو عبدالله الصادق )علـيـه الس

ّ
: روى ال ع اني ع  مح 

ً
 ا

ّ
 معي

ً
دا

َ
 وأم

ً
وق ا

 أبـا 
ُ

ـيـل، قـال:  ـألـت
َ

ـض
ُ
(. وروى الطو ي ع  الـف

ً
ت أل ٍد وق ا

ِّ
ق

َ
و

ُ
ا ال ن

ّ
به، فإن

ّ
كذ

ُ
 أن ت

 
 

َ
، فال تهاب

ً
ا توقي ا

ّ
 ع 

َ
  أخبرس

َ
م

ـاتـون(. وروى 
ّ
ـاتـون، كـذب الـوق

ّ
اتون، كذب الـوق

ّ
الم(: هل لهذا األمر وقت؟ فقال: )كذب الوق

ّ
جعفر الباقر )عليه الس

ـت 
ِّ
ـوق

ُ
ـ ـا فـيـ ـا مضـى، وال ن

ْ
 
 
ق

َ
 ون، ما و

ّ
الم(، قال: )كذب ال وق

ّ
ع  م ذر الجواز، ع  أبي عبدالله الصادق )عليه الس

ل(.
َ
س قب

ُ
 في ا ي

 

 ال تشغل ا ع  معرفة األبعاد األخرى للقضية الـ ـهـدويـة مـثـل: 
ْ
وفي ال هاية البد م  القول إن قراءة العالمات يجب أن

الجوانب العقائدية، وشرائط الظهور، وواجبات االن ظار، وتهيئة ال ف ، واالب عاد ع  ال وقيـت الـ ـ ـهـي عـ ـه، وعـدم 
تصدي، م  يحدد   ة الظهور، وكذلك م  الضروري جدا اج  اب إ قاط الروايات الشريفة، أو تطـبـيـ، شـخـصـيـات عصـر 
الظهور على واقع ا الحالي، أو على أشخاص بعي هم وعدم الجزم ع د تحديد القرائ  للعـالمـات. وفـي هـذا السـيـاق 
نؤكد على أن يكون الحديث ع  مالمح يوم الظهور مقدمة ل قوية وزيادة ارتباط ال ؤم ي  العاطفي بإمـام زمـانـهـم 
ل الـلـه 

ّ
)عليه السالم(،  يث أن م  واجب ا في عصر الغيبة أن نعد أنفس ا ل كون م  ج ده ال   ال إدراس زم  خروجه عج

اقون لرؤية اإلمام رو ي فداه، و ريصـون عـلـى االنضـ ـام إلـى  ـركـة 
 
فرجه، نسأل الله أن يوفق ا لذلك، فكم نح  تو

 .الف ح ال اريخية الفريدة



 منتـظـرون

 ال هدوي:  القران

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 بطاقة اليوم:

واكد آية الله اراكي على ان نصرة ال هدي الت حق، باالقوال بل باالفعال ف   كان له اه  ام ل صرته فعليه 

 
ّ

ان يقوم ب يي  وتحليل ا اس القضايا ال هدوية لل ج  ع البشري ك ا انه ي بغى للحوزات العل ية ان تخص

العقيدة ال هدوية ب ادة درا ية في نظامها ال علي ي فان تعلي ها وتبيي ها م  مقدمات ظهور 

 ال هدي ال   ظر.



 منتـظـرون

 

ا تـحـد ـت فـيـه عـ  ”  واشـ ـطـ  بـو ـت“ نشرت صحيفة  -شفق ا
ً
تـقـريـر

ارتفا   واد  الع صرية ضـد األمـيـركـيـيـ  مـ  أصـول آ ـيـويـة عـلـى 

اآل ــيــويــيــ  “ خــلــفــيــة أزمــة كــورونــا. وأشــارت الصــحــيــفــة إلــى أن 

% م  عديد  ـكـان الـواليـات الـ ـ ـحـدة 6يشكلون نسبة ”  األميركيي 

 % م  عدد ال  رضي .11% م  عدد االطباء و18و
 

وقالت الصحيفة إن  واد  الع صرية وضعت األطباء وال  رضي  م  اآل يويـيـ  األمـيـركـيـيـ  فـي وضـع صـعـب، إذ 

 يرفض بعض ال صابي  بوباء الكورونا تلقي العالج على أيدي م  هم م  أصول آ يوية.

 

الصحيفة لف ت إلى أن االطباء وال  رضي  م  اآل يويي  األميركيي  ي عرضون لل ضايقة في  ـيـاتـهـم الـيـومـيـة، 

 مـ  هـم مـ  أصـول  ”FBI“وأن مك ب ال حقيقات الفدرالي االميركي 
ّ
 ذر م  خطر ارتفا  عدد جرائـم الـكـراهـيـة ضـد

 آ يوية.
 

 الة م  الحواد  الع صرية ضـد اآل ـيـويـيـ  األمـيـركـيـيـ   1811وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء  جلوا ما يزيد ع  

آذار/ مارس ال اضي. ونقلت ع  هؤالء الخبراء أن الخطاب الذي ا  خدمه الرئي  األميركي دونـالـد تـرامـب  14م ذ 

  ول الوباء  اهم في ارتفا   االت  واد  الع صرية.
 

الصحيفة لف ت إلى ما قاله مس شار ترامب للشؤون االق صادية بي ر نافارو، في مقابلة تلفزيونية األ د الـ ـاضـي، 

إذ اتهم الصي  بإر ال مئات اآلالف م  مواط يها بهدف نشر الوباء  ول الـعـالـم. ونـقـلـت الصـحـيـفـة عـ  الـخـبـراء 

توقعهم أن تزداد  االت الحواد  الع صرية ضد اآل يويي  األميركيي  خالل االشهر ال قبلة مع إعادة ف ح الواليـات 

 األميركية وعودة ال اس إلى الحياة الطبيعية. (*العهد(

 وظائف األنتظار: براعم    األنتظار.. أمانتنا: 

 أطباء م  أصل آ يوي يحاربون 
ّ
 ”كورونا“ع صرية أمريكية ضد

 البحث ع  كل ما يجعل البراعم في شوق إلمام زمانهم


