
     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  8448ذي القعدة     5االحد     18الدورة 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/ 

 (..861. حادثة ذكرت في التقويم المهدوي )ص8

 . وفاة السيد ابن طاووس8

مناسبات اليوم:                                                                                                               

 بطاقة اليوم:



 الحوزة العلمية وإمام الزمان: 
 

 لقاء السيد ابن طاووس 

 باإلمام الموعود

 

زز زز  أ
 
أ  أدسززمأمزز وولأمرزز رزز زز  ززا

ن
أدّدززب أمرززل ويزدادا

أّز كزلأ زذأر
ن
أكشز أدّزجزةز( ع ار أيع اأفيأكت سهأ)

 أ
ن
الم،أخاللأر أكز  أيزتزةزا

ن
دإلر مأدّغ ئبأع بهأدّد

اأرزمأدإليزنز  أسز  ز اأدإلرز مأ
ن
سهأإّىأوّاهأرةج

 ص حبأدّدر  أص  دتأدّ هأع به،أين لأّ ّاه:

 

أت فبنز أّزفزشز أ»أ
 
أي أوّايأر دفنذ

ُ
أماركت

ْ
فإ 

 أرمأحايثأدّجهايأص ز دتأ
ُ
فت
ن
دألسلدرأع ب ،أعل

دّ هأع بهأر أالأيشتبهأع ب ،أوتدتغ يأس ّ أعزمأ

أمسزز  أ
ن
أفززإ  دّزةزز(ززعأدّززجززعززنزز التأوعززمأدّززلوديزز ت   

هأمس غأرمأرعلفذأضب ءأشجسأدّ ه ر
ُ
 أ «رعلفت

 

أدسززمأمزز وولأ ززا
ن
أازز هأدإلشزز ردتأرززمأدّدززب وّززعززذن

 أدّشبخأحدزبزمأ
ِّ
وس دا أايأدّتيأ ع تأدّجةا

أ«ردتار أدّ س ئذأأ»دّ  ريأيفهمأزأفيأكت سهأ

أمزز وولأسزز إلرزز مأ أدسززم ززا
ن
أدّدززب أّززنزز ء أسزز ا

ن
أم  ززز

 
ً
المأك  أرفت ح 

ن
 دّجهايأع بهأدّد

 زمن االنتظار:

 جواب سؤال عن طول غيبة اإلمام 

 عليه السالم للسيد ابن طاووس

 
 

وقاأك  أسأّ يأسعضأرمأي كلأمنهأرعتناأإلر رتهأفزنز لأقزاأعزلضزتأ
 ّيأشبهذأفيأغببته 

 

 فن ت:أر أاي؟
 

أرمأشبعتهأويديذأدّخالفأ؟أ"  "
ً
 فن ل:أمر أك  أيجفمأم أي نىأمحاد

أمنزهأ أونكزل ودشتلطأع يأم أالأم ببهأس أل  سذأدّجدطز ر أفزيأدّزفزتزب،
أسززجززعززهأرززمأدألعزز درأ أوقزز أعزز ززبززهأوالأرزز  أرزز  رزز ملدلأدّشززبززهززذأرزز ززه،

 دّج ك ر !
 

هج أمعظمأومسز زغأ
ُّ
فن ت:أميهج أمقارأع ىأإلدّذأدّخالفأسبمأدّعب ا،أومي
 فيأدّلحجذأودّعالأودإلرف ا؟أمّبسأدّ هأ ذأ الّه؟

 

 فن ل:أس ى 
 

فن تأّه:أفج أر عأدّ هأ ذأ الّهأم أيديذأدّخالفأسبمأدألرزمأم زجزعزبزمأ
أنّز أ أعز زىأتزاسزبزل أواز أمقزار أومكزلمأدألكزلرزبزم، وا أمرحمأدّلدحجبم،
سطلقأالأيةبطأسه أع مأدآلارببم!أمف بسأم أنّ أّع رأينتضبهأعزاّزهأ

 وفض هأع ىأدّبنبم؟
 

 فن ل:أس ى 
 

،أإالأر أي دفقأرض هأ"أتع ّى"أع ىأدّتج م 
ً
 فن تأّه:أفع رأن ئبهأع بهأدّدالمأا أع رهأع ىأدّتفصبذأألنهأر أفعذأفعال

 

 ف دفقأولدّتأدّشبهذأوعلفأصاقأر أموراهأدّ هأ ذأ الّهأع ىأّد نيأرمأدّفالم 
 

*أففمأفيأر دالتهأودّ ف ءأّهأوتع قأدّخ ملأسه:أع ىأقارأرلداأدّ هأ ذأ زالّزهأ،ورزلداأرسز ّزهأصز زىأدّز زهأعز زبزهأو ّزهأ
 ورلداأ س ئهأع بهمأدّدالمأورلداهأع بهأدّدالمأر   



 
 
 
 
 

 من وصايا العالم الجليل السيد ابن طاووس في أدب العالقة مع إمام الزمان
 

وموصب أي أوّايأرةجاأومخ  أورمأين أع ىأكت سيأا دأس ّصزاقأفزيأرزعز رز زذأدّز زهأ زذأ
أدّزجزهزايأ  الّهأورس ّهأص ىأدّ هأع بهأو ّه،أوحفظأوصبتهج أسج أسشلدأسهأرمأظه رأر الن 
ع بهأدّدالمأفإن يأو اتأدّن لأودّفعزذأرزمأكز زبزلأرزمأدّز ز لأفزيأحزايز زهأعز زبزهأدّدزالمأ

 رخ ّف أّ عنبا أرمأو  هأك بل :
 

أموأارازمأموأايز ز ر،أأ-1 أموأفزلل،
ٌ
ر ه أ:أمن يأو اتأمنهأّ أنابأرمأدّ يأيعتناأإر رتهأعبا

أورز أ لأفيأتةصب هأغز يزذأدّزجز(زهز ا،
 
قأخ ملهأوظ الهأسط بأنّ أدّشيءأدّجفن ا،أوس 

َّ
ع 
 
ت

رميتأّتأخلأا دأدّجةتشمأعظبمأدّشأ أعمأإصالحأدإلسالمأودإليج  ،أوقطعأادسلأدّزفزفز رأومازذأ
دّعاود ،أر ذأتع قأدّخ ملأست  أدألشب ءأدّجةنلدت!!أففب أيعتناأرزمأيزفز  أسزهز هأدّصزفز تأ

أإر رذأ)أإر مألر نهأرأع ىأدّز  زهأدّز يأيزاعزىأدّزجزغز ال أودّزجز دال أ
ٌ
منهأع رفأسةقأدّ هأ ذأ الّهأوحقأرس ّهأص ىأدّ هأع بهأو ّهأورعتنا

 ّشلي أرع ّبه 
 

ور ه أ:أمن يأو اتأرمأي كلأمنهأيعتناأو  اأري ستهأودّضلور أإّىأظه رهأوإنف نأمحف مأإر رته،أّ أودص زهأسزعزضأرزمأيزاعزيأمنزهأعزاوأأ-2
أعز زبزهأدّدزالمأوعزجز أ تع قأخ ملهأسبن ءأا دأدّد ط  أدّجش رأإّبه،أوشغ هأنّ أعمأم بأ)أدّجهزايأر

 
إلر رتهأرمأس ط  ،أوشج هأسإنع ره،أّ

 ي(بأع بهأرمأدّتج يأّعدلأدّ دّيأدّج عمأع به 
 

خز أرزمأأ-3
ُ
أم أقزا ور ه أ:أمن يأو اتأرمأياعيأو  اأدّدلورأسدلوره،أودّتفارأستفارهأص  دتأدّ هأع به،أين لأإنهأرعتناأم أكذأر أفيأدّانزبز 

أياأ)أدّجهايأرأع بهأدّدالم،أوغصبهأدّ  لأودّج   أرمأيايه،أورعأا دأالأمردهأيتأثلأس ّ أدّ هبأودّد بأكتأثلهأّز أمخز أنّز أدّدز زطز  أرز زه
،أفأيمأا دأرمأدّ ف ءأورعلفذأدّ هأ ذأ الّهأورس ّهأص ىأدّ هأع بهأو ّهأورعلفذأدألوصب ء؟

ً
،أموأعن رد

ً
ف 
ْ
،أموأِر 

ً
،أموأاي  رد

ً
 !اراج 

 

أعز زبزهأدّدزالمأوقز لأأ-4 ور ه أ:أمن يأق تأّبعضأرمأياعيأدّةلصأع ىأظه رهأودّ ف ءأّهأودّتأس أع بهأر أتن لأّ أنف أإّب أ)أدّجهايأر
ّ أإنيأقاأعلفتأرمأ هذأ س ئيأع بهمأدّدالمأعمأرس لأدّ هأص ىأدّ هأع بهأو ّهأسطليقأرةنقأدعتجاتأع بهأمنيأرتىأظزهزلتأدآل أفزإ أ
أمفز زبزسأكز زتأ أس ألاذأودّ ّاأودّزجز ل،

ً
،أردلورد

 
ع 
َّ
أعشليمأس ذأرجت

 
أعمأدّظه رأعشت

ُ
أتج تأفيأدّة ل،أورتىأتأخلت

َّ
س عذأر أتنعأعب  أع ي

 تخت رأتأخلأظه رهأأل ذأحب ت أدّف نبذ؟!
 

أدّزبز مأكزذأأ-5 ور ه أمن يأق تأّبعضأرمأياعي،أرغ ٍلأفيأر دالتهأع بهأدّدالم:أّ أمنف أإّب أوق لأّ أإ أس ط  أسالا أيعطبز أسزعزاأاز د
أثزمأمنزفز  ألرزمأدّزغزبزبزذ، أع ىأدّتفلدرأكذأي مأ ج ذأا دأدّجنادر،أوق لأع بهأدّدالم:أا أّز أحزالٌل

ً
أي مأمّ أاي  رأثمأمعط  أدّد ط  أردتجلد

أومقزطز أمحزبأإّزبز أمظزهزل جز 
ُّ
ن أّيأفيأدّظه ر،أوا دأدّعط ءأر أك  أسإننيأوالأتدتةنهأإالأرعأغببتي،أفأي

ُ
عأإّب أع بهأدّدالمأوق ل:أمن أقاأم

زتزهأفزيأدّزظز ازلأ أرزجزمأرز زّد ذأعمأرؤونت ،أوم عذأا دأ"دّلدتب"أّبعضأرمأسب  أوسب هأعادو أانزبز يزذ،
ُ
ا دأدّعط ء،أومح سب أع ىأكذأر أفض

أويزلااز أ أويزنزطزعزهز  ج أك  أمحبأإّب ،أم أتط لأغببتهأوتأخ أدّعط ءأكذأي مأمّ أاي  ر؟أموأيتع(ذأظه رهأوية سزبز أعز زبزهز 
ُّ
ت ،أفأي او أر ّد

ف  أر أيف  أفيأق ب أرمأدإلختب ر؟
ِّ
 إّىأعاو ؟!أعل

 

 [6ودعلفأرمأدّ   هأغبلأر أنكلتهأدال  ]
أدّزجزليزاأموأغزبزل أّزهز د

ً
أسز دءأكز  أنزفزعز  أ**أوق تأّبعضأدإلخ د أم أر  لأدّجهايأع بهأدّدالمأرمأيلياهأّ   هأدّ يأمرداهأدّ هأ ذأ الّهأّزه،

 ن فعأفيأدّع   ذأّهأ"  "

 وظائف األنتظار:

  معارف

 مهدوية: 



 

 

 حدث اليوم:

براعم األنتظار يستمعون من رجال الدين لقصص السيدة فاطمة 

 المعصومة لمناسبة أيام والدتها

 براعم  األنتظار.. أمانتنا: 


