
     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  1441شوال     92االثنين      57الدورة 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:

 ونحن نجيب على هذه الشبهة من خالل نقاط مهمة وهي:

 

 ابعاد هذه الغيبة هي قد تكون من األسرار اإللهية الغيبيةة  -1
ّ
إن

التي لها دالالت وآثار والتي يةكةمةن هاةدهةا اةول تةكةامة  اإلن ةان 

الدنيوي والذي ال يمكن هن يدركه فةهةمةاةا الةمةادي الةمةحةدود إال 

 (7بظهور صااب الغيبة نف ها. )
 

لقد قامت األدلة الكثيرة على وجوده )عج  الله فرجه(، وعةد   -2

إدراك الفائدة من اإلما  الغائب ال ي وغ اآلثار المح وسة الثابتة 

 (8والتي تباى وفاق لقاعدة اللطف. )
 

 غيبة اإلما  ال تةعةاةي عةد  وجةوده بة  تةعةاةي خةفةا ه، ألن  -3
ّ
إن

 الغيبة تكون مقاب  الظهور ال مقاب  الوجود.

فالغيبة إذن تعاي خفا  الهوية وليس هص  الوجود، وال ةر فةي 

 (9الغيبة يعطي الخفا  قوة وهيماة هكبر. )
 

 مجرد عد  العلم بةالةفةائةدة مةن اإلمةا  وهةو غةائةب ال يةدل  -4
ّ
إن

على عد  الفائدة، فةالةغةيةبةة ال تةال   عةد  الةتةمةر  فةي األمةور 

ا من قب  صااب الغيبة. )
ً
 (11مطلق

 

ويجيب عن ذلك اإلما  المادق بقوله )عليه ال ال (: "إن لمةااةب 

هذا األمر غيبة البد ماها يرتاب فيهةا كة  مةبةطة  فةقةلةت لةه ولةم 

جعلت فداك؟ قال ألمر لم يؤذن لاةا فةي كشةفةه لةكةم قةلةت فةمةا 

وجه الحكمة في غةيةبةتةه؟ قةال وجةه الةحةكةمةة فةي غةيةبةتةه، وجةه 

الحكمة في غيبات من تقدمه من اجج الله تعالى ذكةره هن وجةه 

الحكمة في ذلك ال ياكشف إال بعد ظهوره، كمةا ال يةاةكةشةف وجةه 

الحكمة لما هتاه الخضر "عليه ال ال " من خةرق ال ةفةيةاةة، وقةتة  

الةةغةةال ، وإقةةامةةة الةةجةةدار لةةمةةوسةةى "عةةلةةيةةه ال ةةال " إال وقةةت 

 (11افتراقهما". )
 

 الةحةكةمةة هةي مةن األسةرار 
ّ
ففي هذه الرواية يبين لاا اإلمةا  هن

اإللهية الغيبية والتي ال يمكن كشفها قب  ظةهةور صةااةب األمةر، 

والتي يمكن هن يكون هاد هسبابهةا عةد  تةكةامة  الةعةقة  الةمةادي 

ا.
ً
 لإلن ان كما نوهاا عن ذلك سابق

 

ويذكر إماماا المادق )عليه ال ةال ( بةهةذا الشةان مةا ذكةره همةيةر 

المؤماين )عليه ال ال ( في خطبته بالكوفة: "اللهم البد ألرضةك 

من اجة لك على خلقك يهديهم إلى دياك ويةعةلةمةهةم عةلةمةك، 

لئال تةبةطة  اةجةتةك، وال يةظة  هولةيةا ك، ويةاةكةره هعةدا ك، إن غةاب 

 (12شخمه عن الااس لم يغب علمه في هوليائك من علمائهم". )

وهما في هذه الرواية فيبين فيهةا اإلمةا  ضةرورة وجةود الةحةجةة 

على  هه  األرض، وضرورته من هج  هداية الةاةاس لةلةديةن الةقةيةم، 

 وإرشادهم إلى هوامر الله وتعاليمه، واألمان من الضاللة، فهو

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 دور اإلمام الصادق )عليه السالم( في ترسيخ 

 العقيدة المهدوية ووظيفة )الخطيبة( في ترسيخ 

  -( لسادسةالفكر العقيدي في المجتمع  )الحلقة ا
 

 بقلم: دينا فؤاد

وإن كان غائبا عن هعين الااس لكاه موجود ونرى هثره في كثيةر  

 من الشواهد، فلوال الحجة ل اخت األرض باهلها.
 

وفي رواية هخرى يبين لاا اإلما  المادق )عةلةيةه ال ةال ( وجةه 

االنتفاع باإلما  المهدي وهو غائب من خالل اةديةثةه ل ةلةيةمةان 

بن مهران األعمش عاةد سةؤالةه عةن ذلةك، فةكةان جةوابةه )عةلةيةه 

 (ة 13ال ال (: "كما ياتفعون بالشمس إذا سترها ال حاب". )
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 للبحث صلة()



مناسبات اليوم:                                                                                                               

 أهلك الله قوم عاد.. .1

وفاااااااي الااااااو اااااا اااااا   .2

 البهبهاني..

 بطاقة ال وم: زمن االنتظار:

 

 دولة اإلمام_المهدي في 

 الحديث القدسي :
 

تدو  هذه الدولة الكريمة بالرجعة العظيةمةة رجةعةة 

هه  البيت عليهم ال ال  إلى الةدنةيةا، وتةبةقةى إلةى 

ر الةلةه 
ّ
مئات ال اةيةن وآال  ال ةاةوات، وإلةى مةا قةد

 تعالى في الدنيا من الحياة.
 

 ففي الحديث القدسي الشريف :
 

)وألملكاةه مشةارق األرض ومةغةاربةهةا، وألسةخةرن لةه 

الرياح، وألذلةلةن لةه الةرقةاب المةعةاب، وألرقةيةاةه فةي 

ةى 
ّ
األسباب، وألنمرنه بجادي، وألمدنه بمالئةكةتةي اةت

 يةةعةةلةةن دعةةوتةةي، ويةةجةةمةةع الةةخةةلةة  عةةلةةى تةةواةةيةةدي،

 ألديمن ملكه وألداولن األيا  بةيةن هولةيةائةي إلةى 
ّ
ثم

 . ٢/ ح  ٤٢/ باب  ٤٥٢يو  القيامة( كمال الدين : 
 

فدوا  ملكه وبقا  دولته يكون إلى يةو  الةقةيةامةة 

 باألئمة الطاهرين عةلةيةهةم ال ةال  
ّ
، ثم

ً
ال
ّ
بوجوده هو

 الراجعين إلى الدنيا من بعده .



 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

 وظائف األنتظار:

 
 مواصفات مقومة لعنوان المنتِظر         

 

 وفـيـه  -١ 
 
  ال
 
اإلعتقاد بوجود اإلله العالم الـحـكـيـم الـرعوا بـعـبـادال والـ ي ال يـفـعـو يمـرا

 بحت ال يمكن معرفتِه ب اته. 
ٌ
 مصلحة وحكمة وهو غيب

 

اإلعتقاد بوجود الرسو والمبـعـوثـيـن مـن لـبـو الـلـه سـبـحـانـه وتـعـالـ  لـهـدايـة الـنـا   -9

و خراجهم من الظلمات  ل  النور والبدء بتطبيق التشريعات السماوية والتمهـيـد لـدولـة 

 العدل اآللهي التي تشمو العالم بأسرال. 
 

 لها وال دين بعدال) ين الدين عند الله األسالم ( ال عـمـران  -3
ٌ
اإلعتقاد بخاتم الرسو محمد )ص( وين شريعته خاتمة الشرائع ناسخة

....( ال عـمـران ١١
ُ
قـبـوم مـنـه

ُ
 فلن ي

 
. وعـلـ  هـ ا األسـا  ال بـد ان يـكـون ييـمـو األديـان وييـثـرهـا ٥٨. ) ومن يبتِغ غير اإلسالم دينا

 مع متطلبات يو العصور ويلبي حاجات يو زمن وبأنواعها ويشكالها المختلفة وبكلمة مختصرة) األسالم هو ذلك الدين 
 
ينسجاما

اآللهي المناسب للمتطلبات البشرية وال ي يستطيع يعطاء الحلول واالجوبة بشكو متين رصين والقادر عل  مـواجـهـة مشـايـو 

 الحياة المختلفة.....( 
 

اإلعتقاد بوجود يوصياء وخلفاء من بعد رسول الله)ص( منتخبين ومعينين من لبو الله تعال  بشـكـو خـاص وال دخـو لـلـعـنـصـر  -4

البشري في ذلك يي في اختيارهم وتنصيبهم حت   ل  نفس النبي األيرم)ص( وهم يئمة يثن  عشر يولهم األميـر) عـلـي بـن 

يبي طالب "ع"( ثم الحسن ثم الحسين ثم تسعة من ذرية الحسين خاتمهم الحجة المنتظر) م.ح.م.د( بن الحسن العسكري) عـجـو 

 بهـم ال يصـو لـهـا يحـد ومـنـزلـتـهـم) السـابـقـون 
 
 الشريف ( وين الله تعال  لد خصهم بمقامات وخصائص خاصة

ُ
الله تعال  فرجه

السابقون ( يلرب وييرم وييمو ما خلق الله وهم يفعلون ما يشاء ويفعو ما يشاعون وهم مـعـصـومـون ال يـجـري عـلـيـهـم مـا 

 ويـجـب 
 
 ومـنـزلـة

 
يجري عل  البشر يالنسيان والسهو والغفلة وغيرها بو هم فـي لـمـة الـكـمـال وال يحـد يعـلـ  مـنـهـم مـقـامـا

 التسليم لهم والطاعة المطلقة. 
 

 الـفـيـآل اآللـهـي  -7
ٌ
 الزيية النقية الرضية المرضية يم يبيها فداها يبوها تفاحة الفردو  وواسطة

ُ
األعتقاد بأن الكاملة الطاهرة

السيدة فاطمة الزهراء) صلوات الله عليها ( بأنها حجة الله عل  خلقه وحجته عل  حججه) األئمة المعصومين ( عـدا رسـول الـلـه 

 
 
ـا
 
 يبـدي

 
ويمير المؤمنين)ص( وبما جرى عليها من يسٍر للضلِع وضرٍب ولطـٍم وحـرٍق وشـتـٍم والـتـبـري مـن يعـدائـهـا ولـعـنـهـم لـعـنـا

 .
 
ا
 
 سرمدي

 

 الشريف ( مولود من سنة)  -6
ُ
هـجـريـة( وتـقـلـد اإلمـامـة االلـهـيـة عـام )  ٥٨٨اإلعتقاد بأن اإلمام المهدي) عجو الله تعال  فرجه

ـه ٥٦٢
 
 موجود بيـنـنـا يـرانـا ونـراال ولـكـن ال نـعـرفـه وال نشـخـص

ٌ
هجرية( في يوم شهادة والدال وهو حجة الله في األرض وهو حي

 بمصداله وين ينا نعرفه بمشخصاته وهويته ويوصافه. وتنصيبه ليس دنيوي يما يروج البعآل فأرجوا اإلنتباال.



 

،  ن االستخبارات البريطانية، يجـبـرت ” داعشي سابق“ لال محمد حسين سعود    –شفقنا 

متطرفين سوريين عل  العمو لصالحها، ويلفتـهـم بـجـمـع مـعـلـومـات حـول الـمـنـشـ ت 

العسكرية الروسية في سـوريـا. ويشـار فـي حـديـث مـع صـحـفـيـيـن رو ،  لـ  ينـه تـم 

 تجنيدال بعد ين لرر العودة  ل  تدمر.
 

علم البريطانيون، ب لك من خالل وسطاء ولالوا: ستعمو يجاسو . سنساعدك.  ذهب  ل  تـدمـر، سـيـعـطـونـك الـمـال “ ويضاا: 

والهواتف ويوفرون لك يو ما تحتاجه. المهمة هي تصوير موالع مهمة للمخابرات السـوريـة ولـلـجـيـشـيـن الـروسـي والسـوري 

 ”.هناك. يان علي ين يرسو ه ال الصور عبر اإلنترنت
 

واعترا المتشدد السابق، بأنه التق  بضباط المخابرات البريطانية في منطقة التنف عل  الحدود السورية مع األردن، حـيـث تـقـع 

 ”.داعش“القاعدة العسكرية األمريكية. وذير ينه فر  ل  هناك من تدمر، حيث اضطر لبعآل الولت للعمو في صفوا 
 

، وخـاصـة عـن يـيـفـيـة ” الـمـوالـع الـروسـيـة الـهـامـة فـي سـوريـا“ ولال سعود،  ن اإلنجليز يشاروا  ل  حاجتهم لـمـعـلـومـات عـن 

 حمايتها، لكي يصبح من الممكن الحقا تنفي  عمليات  رهابية ضدها.
 

ووفقا له، يلف البريطانيون مرشدا سياحيا سابقا من تدمر، يان يعرا عدة لغات، بتولي ليادة مجموعة التجسس. وذير ينه يان 

عـلـ  تـدمـر، يجـبـروا الـجـمـيـع عـلـ  ”  داعـش“ يعمو لبو بداية الحرب، في مصلحة التنظيفات في تدمر. وبعد اسـتـيـالء مسـلـحـي 

 التعاون مع التنظيم اإلرهابي.

   ث ال وم:

 الحوزي العلم ة وإمام الزمان: معارف مهدوية

 

نــقــو يحــد خــطــبــاء الــمــنــبــر ين 

الـوحـيـد الـبــهـبـهـانـي والــ ي 

يصادا ذيرى وفاته في ه ا 

اليوم يـان يـقـول لـطـالبـه  ن 

الـدعـاء إلمـام الـزمـان بـالـفـرج 

يمر خطير، ألنـه  ن لـم نـقـرنـه 

ــالــدعــاء وفــي ســالمــة مــن  ب

ديننا فإننا سنكـون  مـا يعـداء 

له يو من ال ين سنحرم نصرته 

 والكون معه..

 سابق يروي ييف جندته االستخبارات البريطانية في سوريا” داعشي


