
 

     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  1551شوال     8االثنين       45الدورة 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
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 مناسبات اليوم:



 منتـظـرون

 بطاقة اليوم:

 وظائف األنتظار:

 زمن االنتظار:



 منتـظـرون

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 لماذا يقوم اإلمام المهدي )عليه السالم( ببناء  ضرحة   مة البقي 

 

من المثبت ان رجعة االئمة عليهم الصالة و السالم ستكون عند ظهور 

اإلمامم الااماهاادا عا ااج الاالاف .اافجاف اليافيااالالال .الاامام ا يااباناا  االماامم 

المهدا )ع ج اللف .افجاف اليافيااض اة افماة ةئاماة الابا ايا  عالاياهام 

 السالمالالو هم سوف يفجعون لعملم الدنيم؟؟

 

انم ال اشك .  قضية الفجعة و ال اشك .  بنمء اة فمة ةئمة الابا ايا  

 عليهم السالم عند الظهورالالاللكن ارجو التو يحالال اسفة على اإلطملة

 

 الجواب:

اال فمة من معملم الهدى ومن االممكن الت  تذكف بمللف تعملى وتياد 

النمس اليف، ولذلك وجودهم انمم يؤرخ لظالمة ويبفز منامقاباياة وكافاماة 

ويحول الذاكفة التمريخية الى وجاود ماياوا ياتالا اا ماناف اإلنسامن كاج 

الاامااعااياان الااذا ياافااياا  ماان هااذا الااوجااود، وماانااف  ماامسااياا  االنااتااماامء 

واالرتبمط، ولعج هذا هو الذا ميز .معلية مذهب اهج الابايات عالاياهام 

السالم وتمكنف من مواصلاة الاتاحادا باج االتسامت واالناتايامر ر ام كاج 

ظفوف الطغيمن والظلم الذا سلط عليف، والذا ال اشك ان باعاضاف لاو 

سلط على اا مذهب لذوى واصبح اثفا بعد عين، بج انم اقط  ان وجود هذه اال فمة المبمركة هو اهم عنصف من عانامصاف 

التممسك االجتممع  الييع  وكذا الحيوية الييعية ر م اختالف االمم واختالف الاظافوف واالزماناة، وال اباملاا بامه اماد 

اهم االسبمب .  انتيمر التيي  واتسمت قمعدتف االجتممعية، ولاهاذا .امن وجاود اال افماة .ا  زمان الاماو  و.ا  زمان 

 لأل فاض الت  بينت و يفهم ممم ال يسعفن  الوقت والم مل للتافاصاياج .اياهام، وما  كاج  لاك .امن 
ً
الفجعة مطلوب تمممم

 .  زمن الفجعة هو اليمهد الكبيف على وقوت الفجعة، .تأملوا بمرك اللف .يكمال
ً
 تمريخيم

ً
 وجود اال فمة بعنوانهم معلمم

 جغرافيا عصر الظهور:



 منتـظـرون

 

 اإلرهاب.. خبراء يحذرون من هجمات تعتمد على الفيروسات لتدمير البشر واالوتصاد” يغري“كورونا ود 

 
 

ر خبفاء  منيون بل نة مكم.حاة اإلرهامب الاتامباعاة لالاما الا   -شفقنا
َّ
مذ

، مان  ن تافايا  .ايافوس كاورونام 5252مامياوي يامر  52اةورب ، اإلثنين 

العملم  قد يزيد من استخدام اإلرهمبيين لاألاسالاحاة الاباياولاوجاياة .ا  

مادى  اعاا الاما اتاما   91- ظاهاف وبامء كاو.اياد“ المستا اباج، باعاد  ن 

، و.ا  بايامن لالاحاناة ” الحديث ت مه العدوى الفيفوساياة واناعاكامسامتاهام

 اةلممنيةال Funkeن لتف صحا م موعة 

 

اةلامامناياة، الناف ال ياوجاد  DW Newsالل نة، قملت و.  ت فيف لصاحايافاة 

سبب لنعت د  ن ال ممعم  اإلرهمبية ستنسى الدروس الاماساتافامدة مان 

 “هذه ال مئحة، والن 
ً
، بج وقد يكون عملميم

ً
 ”.الضفر سيكون سفيعم

 

قمل البيمن الن  جهزة اةمن اةلممنية لم تفصد متاى انن  ضرار وخيمة: 

  ا مؤشفا  على  ن مثج هذه اله مم  قيد اإلعدادال

 

د للعوامج المسببة لألمفاض، مثج الفيفوسم   و البكتيفيم، .  عمٍج الرهمب  
َّ
مل لالاغامياة“لكن االستخدام المتعم

َّ
ثبت  نف .ع

ُ
”. قد ي

 ”.ت ليدا“ممم يسببف ه وم الرهمب  ”  على بكثيف“ال  قد يكون الضفر الذا يلح  بملبيف واالقتصمد 

 

.  المنمسبة  اتهم، دعم خبفاء اةمن .  الم ل  الدول اةوروبية اللى االست مبة لهذا التاهادياد في حاجة لتنسيق الجهود: 

بم ل   وروبم من  جج االستعداد لماكام.احاة  74على نحو منس  و قوىال هذه الدعوة، وجهت على وجف التحديد اللى اةعضمء الا

  ا ه وم بمةسلحة البيولوجية من خالل االنخفاط .  التدريبم ال

 

 لاها امام  اإلرهامب 
ً
 ماتازايادا

ً
سب  ةنطونيو  وتيفي ، اةمين العمم لألمم المتحدة، .   بافياجيناياسامن،  ن قامل الناف يافى خاطافا

 البيولوج ، الت  تهدف اللى المداث جمئحة ميمبهة لوبمء .يفوس كورونمال

 

جديف  كفه،  ن م ل   وروبم، الذا ي   .  ستفاسبورغ بافافنسام، هاو جاهامز تامبا  لاالتاحامد اةوروبا  ياهادف اللاى دعام ما او  

 اإلنسمن والديم فاطية وسيمدة ال منون .  ال مرة الع وزال

 حدث اليوم:

 براعم    األنتظار.. أمانتنا: 


