
 

     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  2442شوال     21الجمعة       85الدورة 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

ــ عــلــيــه  قــال اامــام الــبــاقــر ـ

ــا عــ   مــان 
 
ن
ا
الســالم ـــ مــاــنــد

ل الـلـه 
ا
المهدي المناظر ـ عج

ــون »فــر ــه الشــريــ  ـــ  
ن
ــَت
ُ
ت

 
ا
النكمة في  مانـه  تـاـن  ن

المـر ة لـاـ ـيـي فـي بـيـاـهـا 

بــكــاــا  الــلــه تــعــالــن و ــنــة 

   ر وله..

وفــاة الشــيــا الــبــهــا ــي  .2

 للهجرة.. 2101

 مناسبات اليوم:

 رسالة اليوم من  

 عبق الثقلين:



 منتـظـرون

 الحوزة العلمية وإمام الزمان: بطاقة اليوم:

 وظائف األنتظار:

 
 هل تسا يم لإلمام عليه السالم األمور بال عمل؟

 
 والجوا  

 

 
 
عن اإلمام الصادق عليه السالم حيث قال له احدهم: إنهم يقولون: إن المهدي لو قام الستقامت له األمور عفووا

وه   وال يهريق محجمة دم، فقال 
 
 السوتوقواموت لورسوول الول

 
عليه السالم: )كال، والذي نفسي بيده لوو اسوتوقواموت عوفووا

عليه و آله و سلم حين أدميت رباعيته وشج في وجهه، كال والذي نفسي بيده حتى نوموسوح نوحون وانوتوم  الله صلى

 العرق والعلق ثم مسح جبهته(. ما اعظمها من رواية تلخص المطلوب لتحقق المشروع اإللهي األعظم وهي:
 

تـعـالـن فـر ـه وقـيـادتـه لـلـمـشـرو:... تـيـ  قـال  ...  الله . تيور اامام النجة عجل2

 نن ...
 

 . و ود انصار مهيأون و اهزون... قال  ... وانام...1
 

 . العمل مشارك م  ال يادة )اامام( وال اعدة تيث عبر   ... نمسح...0
 

 . العمل علن نوعي  4
 

 .  هد وكد وتعب  )... نمسح العرق...(8
 

 .  هاد بما يعني الجرح وال ال  )... نمسح... والعلق....(6
 

 النفي بكال بعد كوال الوقوسومويون األولوى 
 
والالفت ان اإلمام استخدم القسم مرتين بالذي نفس المعصوم بيده مكررا

لنفي التوهم الوارد في السؤال عن عدم الحاجة الى العمل والجهاد للتمهيد والثانوي لوتودكويود احوتويوال األمور الوى 

 جهاد وجهد وبذل دماء.
 

 ومون حويوث الوكوفواءا  إلسوتوقواموة امور 
 
 وبودنويوا

 
 ونوفوسويوا

 
وهذا يعونوي وجوود افوراد عولوى جوهووةيوة عوالويوة عوقواووديوا

 تعالى فرجه. الله عجل القاوم



 

  عي  وال  نر ألمري  
ا
 في  م  اامام )عج( ال يب ن لهذا الادي

 

 ب لم الشيا  تمد  ليمان

 

ل 
ا
هو الغربلة الاي ت ع في  م  الغيبة الكبرى عنـد قـر  وـهـور   األمر األو

س تيث ي ع البالء ويرفع هَالء  قنعاهم، وقد ورد ع  اامام الـبـاقـر 
ا
الم د

):(  نه قال   لامنص  يا شيعة آل منمـد تـمـنـيـح الـكـنـل فـي الـعـيـ ، و ن 

صاتب العي  يدري مان ي ع الكنل في عينه وال يعلم مان يخرج منها، وكذلك يصبح الر ل علـن شـريـعـة مـ  

 [.1 مرنا، ويمسي وقد خرج منها، ويمسي علن شريعة م   مرنا، ويصبح وقد خرج منها]

 

وهو ما ينصل في  م  وهور  م  منارباه لهذا النـو: مـ   نـوا: الـنـكـاق لـكـون مصـالـح هـَالء  األمر الثاني 

ل ل ـاء تـيـث ورد 
ا
 تركة اامام المهدي عجل الله فر ه، فيصطدمون معه منذ  و

ا
الدنيوية تجعلهم ي كون ضد

اء الـ ـرآن، 
ا
ع  الباقر ):(  ويسير  لن الكوفة، فيخرج منها  اة عشر  لكا م  البـاـريـة، شـاكـيـ  فـي السـالح، قـر

هم ي ولون  يا ب  فاطمـة، ار ـع 
ا
هم النكاق، وكل

ا
روا نيابهم، وعم

ا
توا  باههم، وشم

ا
ف هاء في الدي ، قد قر

 [.0ال تا ة لنا فيك]

 

ـا وال  لـنـا نـخـد: بـه، 
ا
ـ  الـذي كـن

ا
ونن  م  االباالءات الاي ابالينا فيها في مجامعنا هـو هـذا الـنـو: مـ  الـاـدي

  يكون بالنظر  لن مظهر  الخار ي و لن طري ة كالمه و لن تيور  المسا د والـنـسـيـنـيـات 
ا
فا ييمنا للمادي

. 
ا
روا م  هذا ونكوا كون هذ  األمور م  م اييس الادي

ا
ة قد تذ

ا
 األ م

ا
 والموا م بالرغم م   ن

 منتـظـرون

 زمن االنتظار:

براعم     

 األنتظار.. 

 أمانتنا:



 م ال شابة مسلمة بإطالق نار في بريطانيا
 

قالت شابة مسلمة مـنـجـبـة، األتـد، بـإطـالق نـار فـي بـريـطـانـيـا، فـي تـيـ   عـلـنـت الشـرطـة   ـراء  -شك نا

 تن ي ات بالنادنة لمعرفة مالبساتها ودوافعها.
 

” آيــة هــاشــم“ وذكــر الــنــشــطــاء  ن الشــابــة تــدعــن 

عـامـا،  21يعا د بانـهـا لـبـنـانـيـة، وتـبـلـ  مـ  الـعـمـر 

وتــعــرضــت اطــالق نــار مــ   ــيــارة مســرعــة  نــنــاء 

ذهابـهـا  لـن مـنـل بـ ـالـة فـي مـنـطـ ـة بـالكـبـيـرن 

 شمال بريطانيا.
 

الـبـريـطـانـيـة، ”  ديـلـي مـيـل“ بدورها ن ـلـت صـنـيـكـة 

الــيــوم االنــنــيــ ، عــ  شــهــود عــيــان عــلــن الــنــادنــة 

قولهم  ن آية قالـت عـرضـا عـنـدمـا كـانـت تـعـبـر مـ  

  انب منل لغسل السيارات.
 

وبنسب الصنيكة فـ ـد  وضـح شـهـود الـعـيـان بـأن 

نزاعا نشب، علن األر ح، بي  الشخح الذي كان فـي 

 يارة تويوتا خيراء اللون وشـخـح آخـر فـي مـنـل 

غسل السيارات، وتي   طلق النار، تزام  ذلك مع عبور الشابة آية هاشم، الاي  ـ ـطـت  رضـا، نـم تـوفـيـت 

  نناء ن لها  لن المساشكن، الت ا.
 

للاعبير ع  تيامنهم مع الشابة، وا انكارا للجريمة المـروعـة، فـيـمـا  ”#RIPAYA“و طلق نشطاء هاشااغا 

 دعا آخرون  لن  مع تبرعات لبناء مسجد في بريطانيا، ينمل ا م الينية.

 

تكاصيل ع  الشابة آية هاشم، موضنا  نها انا لت مع عـا ـلـاـهـا مـ  لـبـنـان لـلـعـيـ  ”  ميرور“ وذكر موقع 

 تعمل في  معية لألطكال. 1124ببريطانيا، وهي طالبة ت وق بجامعة  الكورد، ومنذ نيسان/ بريل 
 

ون ل الموقع تالة النزن الاي اعارت  صدقاء الشابة هاشم وتجمع الال ئي  في منط اـهـا، وقـالـوا  نـهـا 

كانت ناشطة في عدد م  الجمعيات الخيرية، وفا ت بجوا ز خالل عـمـلـهـا الـاـطـوعـي ودرا ـاتـهـا، وكـانـت “ 

 ”.تسعن لان يق تلمها بمهنة في ال انون الدولي
 

وكانت مواقع بريطانية، قد ذكرت  ن الشرطة بوالية النكشاير فاـنـت تـنـ ـيـ ـا بـجـريـمـة الـ ـاـل الـاـي  ودت 

عاما م   كان بالكبيرن، دون الاطرق لاكاصيل تول هوياها، وال يـعـر   21بنياة الشابة البالغة م  العمر 

  ن كانت  ريمة كراهية  م ال.
 

و فادت بأنه تم ا ادعاء الشرطة عند الساعة الثالثة بعد الظهر باوقيت بريطانيا،  لن شار: كين   ـاـريـت، 

عـ ــب  ــمــا: طــلــ ـات نــاريـة فــي الــمــنـطــ ــة والــعــثـور عـلــن الشـابــة مصـابــة بـجــراح خـطــيــرة، ونــ ــلـت  لــن 

 المساشكن لاكارق النياة بعدها ب ليل.
 

 خيراء اللون شوهدت وهي تغادر المكان.” تويوتا“و وضنت المواقع  ن  طالق النار تم م   يارة 
 

وو هت الشرطة مناشدة للسكان المنليي  للمساعدة في اادالء بمعلومات ت ود ال اكمال الاـنـ ـيـ ـات 

 للعثور علن الجناة.
 

هـذا ” ون لت المواقع البريطانية ع  كبير المن  ي   ونانان هولمز، م  فريق الان يق بـالـجـريـمـة قـولـه 

 ”.قال صادم ت ا، قد  لب امر ة شابة م  تياتها

 حدث اليوم:

 منتـظـرون


