
 

     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  0440شوال     01االربعاء       65الدورة 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

 قال رسول الله 

ى الله عليه وآله(: 
ّ
 )صل

يخرج في آخر الزمان رجل 

من ولدي اسمه كاسمي، 

وكنيته ككنيتي، يمأل األرض 

، فذلك 
ً
 كما ملئت جورا

ً
عدال

 هو المهدي. 

 ( ٤٠٢)تذكرة الخواص: 

 رسالة اليوم من  عبق الثقلين:

وفــــــاة الشــــــيــــــ   .0

هادي الـهـهـرانـي 

 للهجرة 0230سنة 

وفـــــاة الـــــمـــــيـــــر ا  .3

حســيــن الــخــلــيــلــي 

مــــن  ــــادة  ــــورة 

 0235الــمــشــرو ــة 

 للهجرة

 مناسبات اليوم:



 منتـظـرون

 الحوزة العلمية وإمام الزمان: بطاقة اليوم:

 جغرافيا عصر الظهور: وظائف األنتظار:



 

 االمام المهدي)ع( ومعه مواريث األنبياء

 

يقوم االمام المهدي)ع( ومعه مواريـث االنـبـيـاء، وخـااـة مـواريـث 

رسول الله)ص(...تلك المواريث التي التثمن بثمن ، والتقوم بـقـيـمـة 

 فيا ترى ماهي مواريث االنبياء؟

 

مايتركه الميت لور ته من  -هنا-الجواب: ليس المقصود من المرايث 

المال او غيره ، بل المقصود : هي االشياء النفسيـة الـقـيـمـة الـتـي 

 تركها االنبياء لالواياء من بعدهم ، وانتقلت من واي الى واي.

 

-وهذه المواريث والت الى رسول الله)ص( من االنبياء الذين كانوا  بله وبعد وفاة الرسول انتقلـت تـلـك الـمـواريـث

الى خليفته الشرعي االمام علي بن ابي  الب امير المؤمنـيـن)ع( ومـن بـعـده الـى االمـام  -مع مواريث رسول الله

الحسن المجتبى)ع( وهكذا حتى والت الى خاتم االواياء الخليفة الثاني عشر: االمام المهدي المـنـتـعـر)ع( فـهـي 

 االن موجوده عنده يحتفظ بها الى يوم ظهوره . والسؤال هو : ماهو دور هذه المواريث يوم ظهور االمام ؟

 

الجواب: انها تدل على اولوية االمام المهدي)ع( من سائر الناس باالنبياء واالوايـاء وانـه)ع( امـتـداد لـنـفـس الـخـ  

 السماوي االلهي ويستفاد منها الغراض اخرى ايضا واذكر ماروي في هذا المجال

 

 ال االمام البا ر)ع(: اذا ظهر القائم)ع( ظهر براية رسول الله)ص( وخاتم سليمان ، وحجر مـوسـى وعصـاه. ولـقـد  -0

نشرها رسول الله)ص( …  في حديثه عن راية رسول الله نزل بها جبرائيل يوم بدر  -روي عن االمام الصادق)ع( انه  ال

يوم بدر  م لفها ودفعها الى علي)ع( فلم تزل عند علي)ع( حتى اذا كان يوم البصرة نشرها امير المؤمـنـيـن فـفـتـ  

الله عليه  م لفها وهي عندنا الينشرها احد حتى يقوم القائم فاذا هو  ام نشرها...( واما خاتـم سـلـيـمـان .. فـقـد 

روي انه كان اذا لبسه سخر الله له الهير والري  واما حجر موسى وعصاه .. فقد  ال تعالى)واذ استسقى مـوسـى 

لقومه * فقلت اضرب بعصاك الحجر * فانفجرت منه ا نا عشـرة عـيـنـا  ـد عـلـم كـل انـاس مشـربـهـم ..(و ـال سـبـحـانـه 

)واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف مايافكون ..(و ال االمام الصادق)ع(عصى موسى  ضيب آس ، 

من غرس الجنة، اتاه بها جبرئيل لما توجه تلقاء مدين( و ال االمام الـبـا ـر)ع(:اذا خـرج الـقـائـم... ويـحـمـل مـعـه حـجـر 

موسى بن عمران وهو و ر بعير)اي حمل بعير اشارة الى ععمة الصخرة وكبر حجمها(.فال ينزل منزال اال نـبـعـت مـنـه 

 عيون..

 

اال اريك  ميص القائم الذي يقوم عليه ؟  ال بلى . فـدعـى بـقـمـهـر  و ال االمام الصادق()ع(ليعقوب بن شعيب -3

) وهو وعاء يحفظ فيه الكتب( ففتحه واخرج منه  ميص كرابيس اي خشن فنشره فاذا في كمـه االيسـر دم . فـقـال 

)ع( هذا  ميص رسول الله )ص( الذي كان عليه يوم ضربت رباعيته وفيه يقـوم الـقـائـم .  ـال يـعـقـوب بـن شـعـيـب : 

 فقبلت الدم ووضعته على وجهي ،  م  واه االمام ورفعه .

 

و ال االمام الصادق)ع( للمفضل بن عمر : اتدري ماكان  ميص يوسف؟  لت ال .  ال : ان ابـراهـيـم)ع( لـمـا او ـدت  -2

النار عليه نزل اليه جبرئيل بالقميص والبسه اياه ، فلم يضر معه حر والبرد ، فلما حضرته الـوفـاة جـعـلـه فـي تـمـيـمـه 

وعلقه على اسحاق)ع( وعلقه اسحاق على يعقوب )ع( فلما ولد يوسف علقه عليه وكان فـي عضـده حـتـى كـان مـن 

ا ره ماكان . فلما اخرجه يوسف )ع( من التميمة وجد يعقوب ريحه وهو  وله عزوجل )اني الجـد ريـ  يـوسـف لـوال ان 

تفندون( فهو ذلك القميص من الجنة  لت جعلت فداك الى من اار هذا القميـص .  ـال )ع( : الـى اهـلـه وهـو مـع 

 فقد انتهى الى آل محمد)ع( . -اوغيره- ائمنا اذا خرج . م  ال)ع(: كل نبي ورث علما 

 

يكون عليه  ميص رسول الله )ص( الذي كان عليه يوم احـد ، وعـمـامـتـه السـحـاب ، ودرع  و ال االمام الصادق)ع( -4

 رسول الله السابغة وسيف رسول الله ذو الفقار (.

 

كانت عصى موسى الدم )ع( فصارت الى شعيب ،  م اارت الـى مـوسـى بـن عـمـران وانـهـا  و ال االمام البا ر)ع( -6

عندنا وان عهدي بها انفا ، وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت مـن شـجـرتـهـا وانـهـا لـتـنـهـق اذا اسـتـنـهـقـت ، اعـدت 

 -مـايـافـكـون -لقائمنا )ع( يصنع بها ماكان يصنع موسى بن عمران )ع( وانها تصنع ما تؤمر ، وانها حيث القيت تلـقـف 

 بلسانها(.

 منتـظـرون

 زمن االنتظار:



 

اهدلدلتلنايل اهلتلاعلاا لتل ل ل ل ا  ئل لملة ل اكولومبو ـ إکـنـا:  اهلملة الل أدخلتلجائلة لولواالـ بملة

ابأ لل لل جا   لل للة ل لل لل ا ا  للحللاعلاايلل ا للدللـيلةجا  للحلة للتاال اأسيللوابئللـدعللو  ب  قل لليلةدااللل

اال ا   ل ل لةهلواةسيلوا  يلولوا  لحلةيلواه ل  لوا اأفاادلتلـ    دحبـع  اهيـ ةاخةصوالاهلحلا

ا لاعلتلتايل ا ايلة بافةءةالاإ ىا  بوثا  اابةشااا ءاه  ا ةقت ةج ابخةصوا  م تمو ا ل لبل عل 

 قيـ .
 

اا ايـقعا   زع ةا إلم ت زعو اقةلاا ناإفا  م تمل ل اهيلـ ةاخلةصلواال ا  لحلاعلاايل ا
ً
هتذها  مقايو ا ا  حا  دةهبا م ا ت مةفايقة 

  بتا فا ـلا  حة ت اعـ ئتـفا آلفائة وواهتادا  ةهتتاب بلايح د تت اامةاعـ ئتـفاأعضةا  هفة ةاا ا هةبا إل لم ا  لملي ل ل ا

  حة تا تل لول لا لتلىا  لفلـ ابهدلدللا لة لتا لملولة لبلواهلي ءاا-بهـا   سايحتاا   ق  اا ا  ـ عةجا  م واة-ضاهت.ابد ةا  دةهبا

 "ا يحـدا  فةش و.91-  قةدةاب  ودـيةج ابضمةفا ا ا   غملا"اـا ا
 

االـال لاا-امةاعقـلا  دةهب-اف ا  ت اا اأ ضلةءا91- هتمجاب ة لا إل م اب زباهتة  ه ةائةمةهةا  قـي ا  ت اب  ا  وةات ا  ااظلتلـ   

 ي ا   ة  وا  م تموا    اعبتغاقـ يتةايئ  ايت ـفاا ا  بمد اه متتا"مةش بفااة قـف"ا تف  بس.
 

اف اأب خ اية س/آذ  ا  مةض  اأطتقا  ة  اي ا زباهتة  ه ةائةمةهةا تىاه معادع  اي تتاا ام ـد تل ا لقلبا"إ هلةباالـ بملة" ا

 بس تاأفا    معاه بباا امد ا  ف  بس ابد ةاإ ىايحةقبوا  م تم  ا  ذع ا ض بهاه فسا" قـهوا إل هةه   ".
 

اأصلبلحا با ا    ةقامف ن اطة بامة باا ا  وزباهمقةطحوا  بة ح  ا  م تم  اب هتمتتا"ه تـعثا  خض ب جاهة تحةب" ابم ل ل لوا لذ لب 

ابال ا "ئتةدااـ بمة"ايـضـ ةاشة حةا تىاب ة لا   ـ صلا  ئ مة   ابب ئناه ببنا  حاعااي ا  م تم  ا   ا ء جائ اعواب فليل لو.

اقلةيلجا   ـقجا  ذااب صلاا نا    ة  ـفائتـدهتاإل قةءا  تـ ا تىا  م تم  اا مةاع حتقاهة م دة ا    ععا تف  بساال ا  لبلمد 

   مي  ةجا إل مي وا  مـ   وا تودـيواهح ضاه  ي ابمد اهقة ع اها تاهذ ا  هتة ا  ذاا اأ ةسا ن اامةاعقـلا  دةهب.
 

 فراة ضد اإلسالم
بهحةيتجا  ودـيوا  ت اعوايعائة ووااـ بمةاهة  بة هةاا صوا مضة فوا  ة ةهتةا  محةدعوا إل م .ابي ذاهاءا ة وا  لولـ  اا  يلول لوا

اهللا   حةيو ا تاهد فاهذها  ودـيواهة  خا  ا  م تم  اابشااا ءا ي فا  م بةها  اأبئنا  قيـ اا ا    ةه تةا تف ل بساالول لب 

زا اىا ةغتب وا  ت اب  واضااهذ ا  م  مع اهو با أاا  دةهب.
ّ
 همد جاأعضةاي اهحم قا   و 

 

ا  لخلـفايل اا-هو با  دةهب-أيةاا ا  عممدةا  م ةب ةا تت ا ااقاا خ ة جا  ودـيوا    خا  ا  ـهةءاذ عحوا لـصلتا  لمل لتلمل ل اب ل لدل 

ا  لدلةهلباإ لىاأفاب لة للا إل لم اب   ل لة ل ل ل اال ا ابأشلة   إل م  ا غتاأفا   زع ةاذ جاه  ثامةهضاهة و ةةايل لحلادا ةدعلةفاب ة ل  ق.

اس دا ايلملة   عممدةايح ةدبفا تىامد ا  ا ةعوا  محةدعوا إل م اا ايـ ئتوا  ت مةجا    اهد تةا   مة ةجا إل لميل لوا  لمل لول الو 

ادبفاأفاهلقلـ ا  لولدلـيلوا ي اا  ه وا إل م ابأدىاإ ىاهتم شا  م تم  اا ا  بمد ابئحتتتا  ضوا تح فا تىاأعااا  قـي ل ل  

  ساي ا  م  لغل باأفاه لة عاهلحلضاا-امةاعيفا م ا ت مةف-همةاعدف ا ومةع تتابهقاعتاي اعتةئمـمتتا تحا  و.ابا اهذ ا   ـا

اإ لىاإ لقلةءا  لتلـ ا لتلىا  لمل لتلمل ل ا   م يمةجا إل مي وا  بة سةاب  قـي   ا  مق ه  اي ا  ودـيوا  وة  و اي  غت  ائة لولواالـ بملة 

 %اي ا   دةف اه متتاي يب ـفا  ا م دة ا  ف  بساا ا  بمد.9  ذع اعددتـفايةاعق باي ا

 

 فرض حرق الجثث
بامةاه ا  وةلاا ا  ت ا ا   ب جا  ممة  ةجا  اع  وا إل مي وا"ب  توامد ااة قوا تف  بس" ابهتاهوذع ا    عممد  ل ايل ا ةغلتلبل لوا

   بـذعواي اش  ءا  مـ دا  غذ   واي ا  بة ح  ا  م تم  .
 

اعل لحلة ضايلعا  لملحل لقلا جا إل لميل لواا-امةاعقـلا  دةهب-با اأه عل/م  ةفا ابهلـايلة ئحتجا  ودـيواإ   قائثثاضوةعةااـ بمةاإئبة علة 

اهللاع لةهلتاال اهضلخل لتا  ل ليلـ ا   م حتقواهاا ا  مـهى ابهة  ة  ااتـا اعو  اهذها ةقت واي اأد ءاب ئبادعل ل اأ لة ل االقلي 

  م  د اه فا  ممة  ةجا  اع  وا إل مي واه ة اا تىا م دة ا  ف  بس.ابهمةاأفا إل م اا اصم مناعقاسا  لول لةةابعلدل  ا  لملـهلى ا

ابقلااب القلجاغلة لبل لوا اإفا  م تم  ا اعتتاأ هعاب ئبةجااوقا تم ج:اغ لائ اهابهدف  ناهثل لةبامليل لفلوااللتا  يلمةا لتل لنابدال لن 

   ة  ةجا  م تمواا ا  عممدةابأيةا اأخ ىا تىاهحاعلايمة  ةجا  اا اباقةا ت ا ه  ا  مسيوا ـقفا م دة ا  ف  بس ابخةصواال لملةا

 ع حتقاهة ـ ئب  ا ةب   .
 

 رهاب اإلسالم
بيعاأمنا اعـئااأ ةسا تم ا مد ةءاه فادا ائثثا  ضوةعةاع ةهتاا ا م دة ا  ف  بس ااإفاق   ا  ودـيوا    عممدل لواهل لحللا ل قا

يل اأب بهلةا-   ثثاإ ز ي ةا ت م ع اع  ها  بحضا مماصة خةاا اصم تا هةبا إل م ا  مي   .ابهقـ ا  بتا فاا ائم عاأموةءا  حة تا

ابدبفا  ل ل لبلباال اأاا″ 91-هاا اضوةعةا"اـا اا-إ ىاأا عق ةابأي  اةا  دمة  و  اباقةا إل شةد جا   في ت وا  يةد ةا ل ا لدلـيلةهلتلة 

 خو ا تىا  يووا  حةيو.
 

ايل لز علاةابإ لةءةايلحلةيلتلوا ا  لمل لتلملـفايلخلةطل  بأشة ا  دةهباإ ىاأفا  ت ااب  عممدةا    ةا  اب    ا  ـ  اه  ا  ت   اعـ ئناا تملة

بهم  ز اه بباأسيوااـ بمة اإذاإفا إلعغـ اب ةقت ةجا  م تلملوا  ل ل ال لوا ةخل ىاال ا  يل ل اهل لحل ضاةشلدلةلايل ا  مل لتلةالةجا اعلملدل ا

هحااه ا اا م دة ه اهو ثاعحل لشايلئلةجا آل فاا-امةاعقـلا  دةهب-هيـ هة.ابقااس دجايحةمةةاي تم ا   به  غ ةاأعضةاه ببابهةءااـ بمةا

ا لة ا اال لتلة إلهلةدةاا7192ي تتاا اي ةطقاذ جااثةاوا دةم وا ة  واهمخ مةجاا اه غمدعش اهحااا   هتاي اي ةممة ا  ل ل اهلحل ضلـ 

 ئمة  واهو با ةيتا  م واة.

 

 الجزيرة نت المصدر:

 حدث اليوم:

 منتـظـرون


