
     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     12االحد       76الدورة الثانية     العدد 
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 ِّ 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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 منتـظـرون

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 بطاقة اليوم:

 وظائف األنتظار:

 
 عليه السالم من العقائد؟

ّ
 هل مسألة المهدي

 
 لدهديد  

ّ
 الدليل المذكور الستبعاد كون أمر المهددّ

ّ
إن

د   ادو  السالم 
ّ
ده
،
من العقائد حسب لدقديدده أادل الس

هم يرون اإلمام  مدن ردروا الدعدمدل الدوا دب لدهد  
ّ
أن

بته  لهي  اإليمان  
،
صول االلتقاد الذّ ي

،
   ال من أ

ّ
م
،
األ

دمدا ادو 
ّ
د  إدبدر  إن

ّ
 له  ررض ثدبدو د  وصدخ

ّ
والمهدّ

 إهيف   ال أكثر.

 

  و كاثرت إل  
ّ
ت األإبار  بمعه  المهدّ

ّ
 إذا صخ

ْ
ولكن

 التوا ر المفيد لهعهم  رهي إار   لن اآلحاد. وقد 
ّ
حد

ه مدن ألدالم الدخدديدم ردي مدخدهد   
ّ
ثبت التوا ر من لد

 ؟
ّ
 رهماذا ال  ثبت ب  العقيده العهمي

 

ددت األإددبددار  وبددرئددت 
ّ
 الددتددوا ددر  لددكددن صددخ

ّ
وإذا لددم يددتددم

د  ال يددإدل 
ّ
أسانيداا من الغهط والسدهدو  وردر دهدا أن

مضمونها ري الدعدقديدده  ردهدل يدسدو  لدهدمدسدهدم أن 

 يررض   ويخكم بو ع  وبطالن ؟

 

 : إذا لم يكن حديدم 
ّ
روا ري مثل اذا أن

ّ
 العهماء قر

ّ
إن

 لهي  السالم 
ّ
من العقائد  رهو مهدخدب بدمدا  المهدّ

يسب االلتزام ب  ال كمعتدقدد  بدل بدالدتدبدار صددور الد دبدر 

د الد دضدر حسديدن: إذا 
ّ
الصخيح ب . كما قال الشيخ مخم

ورد حديم صخيدح لدن الدهدبدي صدهد  الدهد  لدهديد  و لد  

  يقع ري  إر الزمان كذا  حصدل الدعدهدم بد  
ّ
وسهم بأن

وو ب الوقوف لهد   من غير حا   إل  أن يكثر رواه 

 اذا الخديم حت  يبهغ مبهغ التوا ر. انته .

 

 ادذ  األحداديدم مدثدل أحداديدم الدعدمدل 
ّ
وال أقّل من لد

التي يهتزم بها العهماء والفقهاء و ميع المسهمديدن 

بالتباراا صادره من الدرسدول صدهد  الدهد  لدهديد  و لد  

 لددهدد  
،
  ددرلدديددا

،
 مددعددتددبددره  ولدديدد  دلدديددال

،
دد 
ّ
وسددهددم حددس

 يددعددتددقددد 
ْ
ددن
 
مدددالدديددهددهددا  ردديددسددب االلددتددزام بددهددا لددهدد  م

د صه  اله  لدهديد  و لد  وسدهدم 
ّ
باإلسالم ديها  وبمخم

اا ونبذاا و سفي  المهتزم بها  ردهدذا مدا 
ّ
ا رد
ّ
ا. أم
ّ
نبي

 مدن قدبدل 
ّ
لم يهتزم ب  مسهم ال قديمدا وال حدديدثدا  إال

  وااي 
ّ
   بأدل

ّ
 لف
ّ
 اذ  الشرذم   ابن إهدون ومن لف



 
                          

 الحكومة العالمية لإلمام المهدي عليه السالم

 

لقد  وا ر ري الكتب والرساالت السماوي  والمذااب الم تهف  لن و ود مهقدذ لدالدمدي يدقدود الدبدشدر ندخدو الد دال  

وإيساد مستمع بشّر قائم له  العدال  والخري  والخب.واذا لي  مسرد إطاب مذابدي او  دعدار ديدهدي بدل ادي 

حقيق  رطري   عيش ري ألماق العقل البشّر ويخسها الضمير اإلنساني  ويؤمن بها اإلنسان الذّ يعيش األلدم 

والعذاب اليومي والقهب وال وف والالأمن. ذلك ان العقل يدرك ري كيهوندتد  ان الدعدالدم ادذا قدائدم لدهد  الدعددل 

والتوا ن ولي  من إصائص  الظهم والفو    ردذذا كدان ادهداك ردو د  ردذندهدا مدن حصداد الدظدهدم الدبدشدّر بدخدب 

البشر.رذذن البد من  خقب العدل واال ران العدال  اإللهي   صبح لغوا ولبثا. ولذلك كانت بعث  األنبياء و دوا در الدرسدل 

وقيام المصهخين من إيساد مستمع إنساني واحد يعبد اله  لز و ل ويخقب لدالت . واذا او ادف األديان  دمديدعدا  

وادف الرسال  اإلسالمي  التي   اطب البشر  ميعا بال استثهاء ألنها  مهك قدره قوي  له  إيساد الوحده العالدمديد  

بما  خمه  من مبادّء مثل االإوه والسالم والتسامح والعفو والوحده  يقول نعوم  شومسكي: ردي ادذا الدسدزء 

من العالددددم سيكون اإلسدددالم بسبب  دددأيددديدددد  الدددمطهب لهدددمقهورين والمظهومين اكثر  ددداذبي   رهذا الديدددن المطرد 

 ري االندددتشار له  المستوى العالمي او الديان  الوحيده المستعده لهمها ل  والكفاح.

 

)ومدا أرسدهدهداك إال رحدمد   راإلسالم دين لالمي يخمل مقومات بهاء المستمع العالمي  ي اطب اله   عالد  رسدولد  :

)وما أرسههاك اال كار  لههاس(. ولكن اذا الدين الذّ أنقذ العالم من رو   السااهي  وظهما ها سوف  .. لهعالمين(

)ونـريـد ان نـمـن  يعود يوما بذذن اله  إلنقاذ العالم وقياده المستضعفين نخو ال ال  كما بشر بذلك القر ن الدكدريدم:

ردي  ويروى لن اإلمام لهي )لدهديد  السدالم( على الذين اس ضعفوا في اسرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين(

السزء الثالم من نهج البالغ : لتعطفدن الددنديدا لدهديدهدا بدعدد  دمداسدهدا لدطدف الضدروس لدهد  ولددادا. ثدم  دال )لدهديد  

اآلي . ويقول ابن أبي الخديد ري  رح  لهد  الدهدهدج: ان أصدخدابدهدا يدقدولدون اند  ولدد بدذمدام يدمدهدك األرض  السالم(

 (.42ويستولي له  الممالك)

 

 (.ولقد ك بنا في الزبور من بعد الذكر ان اسرض يرثها عبادي الصالحون) وري اي  أإرى يقول اله   عال :

 

 يقول اإلمام الباقر )لهي  السالم(: ان ذلك ولد اله  لهمؤمهين بأنهم يرثون  ميع األرض.

 

حيم روى له  سعيد ابن  بير لدن ابدن  بظهور المهدّ )لهي  السالم( )صه  اله  لهي  و ل ( وكذلك بشر رسول اله 

لباس ان  قال: ان إهفائي وأوصيائي وحسج اله  له  ال هب بعدّ إلثها لشر أولهم أإي وأإرادم ولددّ. قديدل يدا 

قسدطدا  -أّ األرض -رسول اله  من أإوك؟ رقال: لهي بن أبي طالب  قيل ومن ولدك؟ قال: المهدّ الذّ يمهدؤادا

ولدال كما مهئت ظهما و ورا   والذّ بعثهي بالخب بشيرا لو لم يبب من الدنيا اال يوم واحد لطول الدهد  ذلدك الديدوم 

حت  ي رج ري  ولدّ المهدّ ريهزل روح اله  ليس  بدن مدريدم رديدصدهدي إدهدفد  و شدرق األرض بدهدور ربدهدا ويدبدهدغ 

 سهطان  المشرق والمغرب.

 زمن االنتظار:



 

                                  

 البحرين ليست للبحرانيين                

 

 داول رواد مدواقدع الدتدواصدل اال دتدمدالدي  -وكال  الخو ه 

مدقددطدع ردديدديددو اللددالن الدمددهدك الددبدخددريدهددي لدوده الدخدديدداه 

لطبيعتها وذلك له  الرغم من ا ديداد الدداد الدمدصدابديدن 

بددفدديددروس كددورونددا ولدددم الددقددضدداء لددهدديدد   بدداال دداردد  الدد  

مو وا الالن احد المسؤولين السدابدقديدن احدتدمدال ا دسدا  

 الخكوم  نخو  سهي  العمال  الوارده بشكل اكبر.

 

وقال الها ط السياسي البخريهي ابراايدم الدمددادون ان نسدبد  الدداد الدمدصدابديدن ردي  -وكال  أنباء الخو ه 

البخرين بالمقارن  مع  عداد السكان نسب  مر فع  ويكشف لن ارقام م ديدفد  مدا يددل لدهد  رشدل الدهدظدام 

% مدن الدمدصدابديدن بدكدوروندا بديدن اال داندب 07البخريهي ري التعامل مع اذ  اال م . وا دار الد  ان حدوالدي 

 والعمال  الوارده.

 

ولهب رواد مواقع التواصل له  اذا االمر مستهكرين الو ع والتبروا ان الو ع ردي الدبدخدريدن يدتدمدثدل ردي 

 السماح بالذااب لهعمل والمسمعات الترريهي  وغيراا ما لدا ذااب لهمسسد وبيت االقرباء.

 

ولن اال سا  نخو  سهي  العمال  الوارده قال المداون انها لسها  دد الدعدمدالد  الدواردده بدالدمدطدهدب ولسدهدا 

معها بالمطهب ايضا رههاك قيود يسب رلايتها وورب نظام بخيم يتمكن المواطن البدخدريديدن مدن الدعدمدل   

وا اف ان الخكومات البخريهي  لود ها بالقيام بتغيير ديموغراري وان نسب  التسهي  ري الدبدخدريدن ال  دقدل 

 %.47لن 

 

 حدث اليوم:

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

فاطمة زرعت )وردة( 

في بيتها، وترعاها 

في كل يوم من أجل 

أن تقدمها إلمام 

 الزمان كتعبير للمحبة

اللهم عجل لوليك 

 الفرج


