
     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  7447شوال     52الخميس      17الدورة 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:

وأما اإلمام الصادق )عليه السالم( فهوهغ يهعه  عهع اله ه ه  ه   

 ومع ذلك سع   ض ف  بحثعا هذا إلى ذك  نبذة مخ ص ة ععه.

 

خ[. )مصدر رسخ(: ته سهيهخ اله ه ه ة -س-وم عى ال  سيخ لغة: )]ر

 (.4تثبي وا() -ف  الذهع:

 

فاإلمام الصادق )عليه السالم( قام ب  سيخ األف هار والهاهغاعهد 

الصحيحة حغل الاضية الهههوهدو هة  وذا  مهع لهالل اله هههوهيهد 

لظوغر اإلمام الهودي )عجل الله ف جه( واله ه ه  ه  بهه  وذكه  

 العصغص اله صلة ععه.

 

وال ايدة لغة: )ال اد: الجهع بيع أط اف الشه ،  و سه ه هههل 

ذلهك فه  األجسهام الصههلهبهة كه هاههد الهحهبههل  وعهاههد الهبههعها،   هه  

 س  ار ذلك لله ان  نهحهغ: عهاهد الهبهيهع  واله هوهد  ويهيه هههها  

 (6(. )5كاغله ت الى: }عادت ا هان  { )

 

ا: )هغ ما  اصد به االع اهاد دو  اله هههل  أو 
ً
وال ايدة اصطالح

ا ال تؤ   فهيهه ههبهوهة  
ً
ه  الجانب العظ ي الذي  طلب به إ هان

 (7ك ايدة وجغد الله وب ثة ال سل(. )

 

إ  الهه ههاههيههدة الهههههوههدو ههة ههه  قضههيههة بههحههد ذاتههوهها كههالههاههضههيههة 

الحسيعية  ول ع ال  ق بيعهوههها أ  الهاهضهيهة الهحهسهيهعهيهة كهانه  

ا لهلهاهضهيهة الهههوهدو هة مهع لهالل اله ه ابه  فه  اإلصهال  
ً
تهوهيهد

صال  مه تهبه  بصهغرة لهاصهة بهاإلمهام الهههوهدي إل ويي ه  ول ع ا

)ج ل الله ف جهه الشه  ه ( كههها ارتهبه  بسهيهد الشهوهدا، )عهلهيهه 

السالم(  فوغ الذي  طلق عليه الهصلح والهعهاهذ الهذي  هخه   

ا.
ً
ا وجغر

ً
 كها ملئ  ظله

ً
ا وعدال

ً
 ليهلئ األرض قسط

 

والاضية الهودو ة تح ا  إلى ت سيخ عايدي لهد  الهههغالهيهع 

ا ف  زمع اإلمام الصادق )علهيهه السهالم( والهذي كهثه  
ً

ولصغص

ف  زمعه الهغالغ  والهش  غ  والهعافاغ   وهذه الهاهضهيهة 

بالذات اح اج  إلى ال غضيح وف  ن س الهغقه  إلهى اله ه كهيهد  

ألنهوهها قههد القهه  اإلههه هالههيهات اله ههد هدة سهغا، كهانهه  مههع أبههعهها، 

ال امة أو مع أبعا، الخاصة اله غق هيهع عهلهى عهدد مه هيهع مهع 

 األئهة.

 

 نبذة مختصرة عن اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم(:

 

 هغ اإلمام ج    الصادق بع اإلمام محهد الباق  بع اإلمام 

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 دور اإلمام الصادق )عليه السالم( في ترسيخ 

 العقيدة المهدوية ووظيفة )الخطيبة( في ترسيخ 

  -( لثانيةالفكر العقيدي في المجتمع  )الحلقة ا
 

 بقلم: دينا فؤاد

عل  السجاد بع اإلمهام الهحهسهيهع سهيهد الشهوهدا، بهع اإلمهام 

 عل  بع أب  طالب )عليو  السالم(.

 

ولد ف  الهد عة الهعغرة فه  السهعهة الهثهههانهيهع مهع الهوهجه ة 

(  وكها  مضه  روحهه الشه  ه هة إلهى بهارئهوها فه  8الش   ة )

 (9( مع الوج ة  ف  عه  الخامسة والس يع. )٨٤١ال ام )

 

ها الهاهائه  
ً

وهغ للي ة أبيه الباق  )عليه السالم( ووصهيهه وأ ض

 (01مع ب ده باإلمامة )

 

وكا  مع أعبد أهل زمانه وأفضلو   ح هى أ  عهلههها، السهيه ة 

قالغا ععه: ب نه قد انشغل عع طلب ال ئاسة بهاله هبهادة  والهذي 

 (00 عظ  إليه   ل  ب نه مع ساللة العبييع. )

 

هها بههالصههادق األمهيههع كههجههده الهههههصههطهه ههى 
ً

لهاههب بههالصههادق  وأ ض

)صلغات الله عليه وآله(  وقيل فه  سهبهب تسهههيه هه بهالصهادق 

ا لههه عههع أخ اإلمههام الههحههسههع 
ً
لصههدق حههد ههثههه  وقههيههل: تهههههيههيههل

ال س  ي )عليه السالم( والذي لاب بال ذاب الدعائه اإلمهامهة 

 (  01بغي  حق كها رواه الشيخ الصدوق  )

 

 (01وقيل: ل    ع عليه زلل ق  وال تح   . )

 

ولاد تهيل اإلمام جه ه ه  الصهادق )عهلهيهه السهالم( عهع إلهغتهه 

وب ز عليو  بال ل  وال ضل  فاد كا  أعهظهههوه  فه  الهاهدر 

وأنبوو  ف  الذك  وأجلو  فه  األمهغر اله هامهة والهخهاصهة  

وكان  له الهدالالت والهبه اههيهع الهغاضهحهة عهلهى إمهامه هه اله ه  

 (04انبو ت بوا الالغب وألس ت لوا ألسع الهخال يع. )



الذي ينتظر الضيف، يجب أن يهيئ جميع وسـالـا الضـيـافـة وم يـقـوم 
 بعما يوجب انزعاج الضيف .

 
لذلك الشخص الذي ينتظر فرج و ظهور اإلمام )عجا اللـه فـرجـه( يـجـب 
 ان يعما بواجباته الشرعية جيدا ؛ ألن انتظار الفرج من أفضا األعمال .

 
 من بيانات آية الله العظمى السيد محمد رضا الروحاني )دام ظله(

 مناسبات اليوم:

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

 شهادة 

 اإلمام الصادق 

 عليه السالم..

 الحزن على اإلمام الصادق عليه السالم في 

 ذكرى شهادته من شيم براعم األنتظار

 بطاقة اليوم:

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 مهدوية:  ومضة



                          

 التعريف بالغيبة وعالمات الظهور وعصره:   

 

ولـقـد ذكــر اإلمـام الصــادق )عـلـيــه السـالم( الــغـيـبـة الـطـويـلــة لـ مــام 

ـا عـلــى عـدم الـتــشـكـيـك بــه مـن  ـالل  ـولـه:   يـاكــم 
ع
الـمـهـدي مـنــبـه

والتنويه، أما والله ليغيبن سبتا من دهركم، وليخملن حتى يقال: مات، 

هلك، بأي واد سلك؟ ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولـيـكـفـأن تـكـفـؤ 

السفينة في أمواج البحر، فال ينجو  م من أ ذ الله ميثا ه، وكتب في  لبه اإليمان، وأيده بروح مـنـه، ولـتـرفـعـن ا ـنـتـا 

 عشرة راية مشتبهة م يدري أي من أي . 

 

ولقد بين )عليه السالم( حكم من أنكر الغيبة ل مام المهدي بقوله:  من أ ر بجميع األلمة وجحد المهدي كـان كـمـن 

أ ر بجميع األنبياء وجحد محمدا )صلى الله عليه وآله( نبوته، فقيا له: يا ابن رسول الـلـه فـمـن الـمـهـدي مـن ولـد ؟ 

  ال: الخامس من ولد السابع، يغيب عنكم شخصه وم يحا لكم تسميته . 

 

وتحدث )عليه السالم( عن غيبة اإلمام مبينا أنها في الوا ع غيبتين بقوله ألصـحـابـه:  أن لصـاحـب هـذا األمـر غـيـبـتـيـن 

 حداهما تطول حتى يقول بعضهم: مات، ويقول بعضهم:  تا، ويقول بعضهم: ذهب، حتى م يبقـى عـلـى أمـره مـن 

 أصحابه  م نفر يسير م يطلع على موضعه أحد من ولده وم غيره  م المولى الذي يلي أمره . 

 

و د أوضح أبو عبد الله )عليه السالم( أن هنا   مس عالمات تكون في عصر الغيبة و با ظهور صاحـب األمـر، وهـي: 

  اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء و سف بالبيداء و تا النفس الزكية 

 زمن االنتظار:

 
ما هي وظيفة المرأة في هذا العصر كزوجـة 

وكأم وكطالبة وكموظـفـة؟ وكـيـف تسـتـطـيـع 

 عداد نفسها لتتحـمـا الـمـسـؤولـيـة الـمـلـقـاة 

على عاتقها من أجا اإلعـداد لـعـصـر الـظـهـور 

ـا الـلـه 
ل
المبار  لمومنا بقية الله األعظم )عـج

 فرجه(؟

 

  -كا  نسان 
ع
 كان أم امرأة

ع
مبد أن يـهـيـئ  -رجال

 من الجانب الفقهـي ومـن الـجـانـب 
ع
نفسه أوم

 لـلـتـشـر  
ع
النفسي والشرعي حتى يكون ملقا

ا الله فرجه(.
ل
 بخدمة اإلمام )عج

 

: مبد أن يسـعـى  لـى األمـر بـالـمـعـرو  
ع
و انيا

والنهي عن المنكـر بـالـمـقـدار الـمـسـجـا فـي 

 لـتـعـجـيـا 
ع
الموسوعات الفقهية ليـكـون سـبـبـا

ا الله فرجه(.
ل
 ظهور اإلمام )عج

 

 فـي عصـر الـغـيـبـة هـو 
ع
فمسؤوليـتـنـا جـمـيـعـا

امنتظار وامستعداد والتهيؤ والسعي لـنـشـر 

مفاهيم الدين والخير والصالح وامبـتـعـاد عـن 

كا محرم ومبغوض. ويـمـكـن مـطـالـعـة كـتـا  

)اإلعــداد الــروحــي لــعــصــر الــظــهــور( و) ــقــافــة 

 امنتظار(

 وظائف األنتظار:



 

مايو الماضي، احـتـجـاجـات ضـد الـعـنـصـريـة  52تشهد الوميات المتحدة، منذ 

 األمريكية اشعلها مقتا فلويد تحت  دم شرطي أمريكي أبيض...

 

تجاوزت حصيلة االع ااالت  وفاا لها أفادته وكالة أهل البي  )ع( لألنبا، هه ابعا هه

لالل االح جاجات الهعددة بها ل الههغاطهع األمه  ه ه  مهع أصهغل إفه  هاهيهة  

آالف هخص ف  جهيع أنهحها، الهغال هات الههه هحهدة  وفهق مها أفهادت بهه  01جغر  فلغ د  على  د ه ط  أبيض 

تاار   إعالمية. وذك ت وكالة "أسغهيي د ب س" األم   ية ب   أعداد اله  اليع ته هلا هد بهالهههئهات كهل  هغم  مهع 

 اس ه ار الهظاه ات ال   تشود تغاجدا م ث ا لاغات األمع وتطبيق حظ  ال جغل.

وأوضح  أ  مهد هعهة لهغس أنهجهلهغس ههوهدت حهغاله  ربهع عهدد االعه هاهاالت  تهلهيهوها مهد  نهيهغ هغر  وداالس 

 وفيالدل يا.

وأهارت الغكالة إلى أ  توهة ل ق حظ  ال جغل وجو  إلى ال د د مع اله  اليع  فيها ته  اعه هاهال الهههئهات 

 ب وه   "السلب والعوب".

وأفادت ب   عدد السجعا، مهع ت  اع االو  يي  م لغم ح ى اآل   مشي ة إلى كغ  ذلهك مشه هلهة فه  ظهل 

 م افحة ال د د مع السجغ  جائحة كغرونا.

ما ل فلغ د تهحه   ما غ الهاض   اح جاجات ضد ال عص  ة األم   ية اه لوا 16وتشود الغال ات اله حدة  معذ 

 قدم ه ط  أم     أبيض  تحغل  ب ضوا إلى أحداث عع  بيع الهح جيع والش طة.

 
 ماهي كيفية السالم على اممام المهدي عليه السالم؟

 

 جاء في الحديث :  سأل رجا من اممام الصادق عليه السالم: ها ُيسلم على القالم بامرة المؤمنين؟

 

سمى به بعده ام 
ُ
 ال عليه السالم: م.. ذا  اسم سمى الله به أمير المؤمنين، لم ُيسم به أحد  بله، وم ي

 كافر.

 

سلم عليه ؟
ُ
 عند اممام الصادق: ُجعلت فدا .. وكيف ي

ع
 فقال رجا كان حاضرا

 

  ال عليه السالم: تقول: السالم عليك يابقية الله .

 

  م  رأ  وله تعالى : )بقية الله  ير لكم ان كنتم مؤمنين(

 

هذا.. والمستفاد من هذا الحديث وغيره، انه ميسمح للناس ان ينادوا اممام المهدي عليه السالم باسـمـه 

  -وكنيته حين السالم عليه، بأن يقولوا
ع
: السالم عليك أيـهـا الـمـهـدي، وامـثـال ذلـك، وهـذا يـدل عـلـى -مثال

التعظيم والتجليا ، كما نهى الله تعالى المسلمين أن ينـادوا رسـول الـلـه صـلـى الـلـه عـلـيـه وآلـه وسـلـم 

 باسمه ،

 

)
ع
 فقال عزوجا: )م تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا

 

و ال اممام البا ر عليه السالم: من أدر  منكم القالم فليقا حين يراه : السالم عليكم ياأها بيت الرحمـة 

 والنبوة، ومعدن العلم وموضع الرسالة.

 حدث اليوم:

 ثقافة مهدوية


