
     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  1441ذي القعدة    4السبت     08الدورة 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:

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

وفاة السـيـد مـ ـجـد نـيـ  السـيـد مـ ـجـود الشـاهـرودي 

 للهيرة 1448

مناسبات اليوم:                                                                                                               

 بطاقة اليوم:



 الحوزة العلمية وإمام الزمان:  زمن االنتظار:

 
جواب الجرجع الديني الراح  السيد 

م جد الشاهرودي على شبهة 

 مهدوية

 

ملتنن نن م ينن نن م ومننمممنناننالشننا ملتيننشنن نن 

مذكن مين ملجين نشن موين ملتنشن م ب ضمماا

ملتنانهن   )عنلنشن م علىملت  ه محنا مذكن 

:ميف ملجي ش مي ملؤي ميوحننام  لتسالم(

نمومب  مهذلمللين م1وي ملألصحاحملتساب :م

ألب  ممنالكن ن مولننفنشنممعنلنىمألبن م ولينام

لأللضممنانسن نشنممألبن مليناحملأللضمتن ن م

 هبمليحمعنلنىملأللضموجمعنلنىملتن نحن م ج

م  ن م2وجمعلىمش  ةمماء.م
ر
موللين ممنالكنا نن

ممنمممين املتينانهممن ن م ن ن م
ر
طات ا

لتل ملتنحن ميننناصومبعنو معنىنشن م تنىم

مأ  يضن ولم لتاالك  ملأللب  ملتنذينمملعن نول

مج3لأللضمولت ح .م
ر
ملأللضموجم نمناكال  ضن ول

لت ح موجملألش المح ىميخ  مع شن ملتنهنننام

مين مين ملألصنحناحم م-4:9علىمجن ناهنهن .

م ونش مت مأ مج
ر
يض معيبملأللضموجمششئنا

ملتناسميقطملتنذينمم
ّ
أ ض موجمش  ةممام ج

 تشهمت م   ملتل معلىمج اهه .

 

مل مننامم : لتنن ننول  مأ  مينن ملتننحنن يننا ولص

امذك معننن املشن م )علش ملتسالم( لت يا
ّ
تا

ميننن جننن م ) لتنننقننناكننن  م ننن ننناتنننى ملتنننلننن  ننن 
ّ
عننن 

جمعنلنىم وي مي امعلىملأش م) ( لتي يف

م جنن ننهنن نن م
ر
مونننامممننمممنن ننلننسنن ملحنن نن لمننا )

  ملتيش  م مامه مي مذتكموجم ون 
ّ
ل 

لبطمتذتكمم مماميقل ن ممنمملؤين مينوحنننام

ميإي ملأومل ملتنانالكن ن م نخن ن معنلنىم
ر
أصال

ج اامع ش ملآلت موتشهمي مذتنكمأين ممنمم

 . وي ملتش معلىملت  ه مأوملت أس



 وظائف األنتظار:

براعم األانتظار 

يقرأون اليوم 

قصة عن والدة 

السيدة فاطجة 

الجعصومة 

 عليها السالم

 
 لزوم معرفة اإلمام عليه السالم

 
 في جواب للجراجع الراح  السيد الشاهروي

 
د بن ي يـى »باب العبادة:  08ص  2في الكافي ج : 44سؤال 

ّ
م ج

د بن عيسى عن شاذان بن الخـلـيـ  قـال و ـتـبـت 
ّ
عن أحجد بن م ج

من  تابه بإسناد له يرفـعـه ىلـى عـيـسـى بـن عـبـدالـلـه قـال قـال 
)عليه السالم(: جعلـت فـدام مـا  عيسى بن عبدالله ألبي عبدالله

ة بالطاعة من الوجـو  الـتـي يـطـاه الـلـه 
ّ
العبادة؟ قال: حسن الني
ك يا عيسى ال

ّ
 حـتـى تـعـرن الـنـاسـ  مـن  منها أما ىن

ً
تكون مؤمنا

الـجــنــسـو:  قــال: قــلــت جــعــلـت فــدام ومــا مـعــرفــة الــنــاسـ  مــن 
 نـىـسـك عـلـى 

ً
ـنـا
ّ
الجنسو:؟ فقال: أليس تكون مـع اإلمـام مـوط

ة في طاعته فيجـيـي ذلـك اإلمـام ويـمتـي ىمـام   ـر 
ّ
حسن الني

ـة فـي طـاعـتـه؟ قـال قـلـت: نـعـم  
ّ
ن نىسك على حسن الني

ّ
فتوط

  «قال: هذا معرفة الناس  من الجنسو:
 

السؤال هو الطاعة الجذ ورة في هذ  الروايـة وفـي  ـثـيـر مـن 
 غائب؟ و يف أطيعه في الواقع؟ )عليه السالم( الروايات لجن في عصرنا هذا واإلمام

 
 

ورد فـي أحـاديـ   و ون أعجال اإلنسان بداللته وقد )عليه السالم( الجراد لزوم معرفة اإلمام : اليواب
نعرن من  فن ن في هذا العصر ييب أن «يعرن ىمام زمانه مات ميتة جاهلية من مات ولم»الىريقين 

ل والـروايـة تـقـول 
ً
ن أنىسنا على طاعته وىن  ـان غـائـبـا

ّ
هو اإلمام الذي ييب معرفته وطاعته ثم نوط
ة في طاعته وال

ّ
ن نىسك على حسن الني

ّ
)عـلـيـه السـالم( تقول عـلـى طـاعـتـهل فـإذا أمـر اإلمـام فتوط

ابه )وهم الىقهاء العدول( في غيبته ف سن النية في طاعته يـقـتـيـي امـتـثـال أمـر  
ّ
بالرجوه ىلى نو

 وأ ذ معالم الدين من هؤالء 

 براعم  األنتظار.. أمانتنا: 



 

 قتلى واليرحى من الجصلين جراء انىيار دا   مسيد في  اب  

 

أعلنت وزارة الدا لية األفغانيـة أن أربـعـة أشـخـاص لـقـوا مصـرعـهـم وأ ـيـب 

 ثيرون   رون جراء انىيار دوى اليوم اليجعة دا ـ  مسـيـد فـي الـعـا ـجـة 

  اب  

 

أعـلـنـت وزارة الـدا ـلـيـة  وفقا لجا أفادته و الة أه  البيت )ه( لـننـبـاء ــ ابـنـا ــ

األفغانية أن أربـعـة أشـخـاص لـقـوا مصـرعـهـم وأ ـيـب  ـثـيـرون   ـرون جـراء 

 انىيار دوى اليوم اليجعة دا   مسيد في العا جة  اب  

 

وأ دت الوزارة في بيان لها أن االنىيار هز مسـيـد شـيـر شـا   ـوري غـربـي 

العا جة أثناء  الة اليجعةل مشيرة ىلى أن ىمام الجسيدل عزيز اللـه مـىـلـ ل 

 بين القتلى 

 

 وذ رت الوزارة أن عبوة ناسىة  انت مزروعة في دا   الجسيد 

 

ولــم تــعــلــن أي جــهــة حــتــى 

ــــيــــتــــهــــا عــــن  اآلن مســــؤول

 الهيوم االرهابي 

 

أيام مـن  18ويمتي ذلك بعد 

انىيار وقع في مسـيـد   ـر 

وسط  ـابـ  و ـلـف قـتـيـلـيـن 

 وعدة مصابين 

 حدث اليوم:

 معارف 

 مهدوية


