
     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 الحجة   4االحد   111الدورة الثانية  العدد 
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 آيات قرآنية وروايات حول االمام 
 المهدي عليه السالم
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  [.11]سورة التكوير، آية: 

 

 :  الســـالم عـــلـــيـــه عـــل الـــبـــاقـــر
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مل الـهـرـور الـغ الـسـيـبـة سـنـة 

ســـتـــيـــل ومـــدتـــيـــل ،  ـــم يـــبـــدو 

 كالشراب الثاقب. 

  111ينابي  المودة ص

 براعم االنتهار يلتزمون بالسالم علغ 
 إمام الزمان عليه السالم كل يوم



 فوائد مردوية:  زمن الظهور:

 الفائدة الرابعة

أختارهاا  استاتااس  ااق الا ا ا ا   

)مق كتاب في ر اب اإلما  الاهاياد  

الااهاا ااتاا اار ىااراا     ااعااالاا  فاار اا  

 للا د  ا ق طالب(.. 

إن ي   الرهعة ه  ي   اإلما  ىالا ا  

الاال  مق ن اح ىديدة، فف   كاانا  

والد   الاع دة وف ا   ارب اب الافار  

ف   لالاهايما ا اق ىالا  ياد  با ايا ر  

الشاارياات وبااتاا  الاافااافااريااق بااا اافاا  

و اايااياا اار اسرا مااق أدران الشاار  

والففر، ولذا ىُد  هذا الا ا   ىا اد ماق 

اسى اد اسربعاة  شاريافاا و اعا ا اهاا 

وىااا ااااياااة ماااق   ماااا ااا اااة لاااياااذا 

االنت ار الع ا اب با ايا ر  ونشار  

العدل وال اط بعد ما ملئ  ظلهاا 

 و  را.

 وظائف األنتظار:

 
إن المعرفة عـلـغ نـوعـيـل: هـنـاف الـمـعـرفـة االكـتـسـابـيـة، وذلـط مـل كـال، مـرا ـعـة بـ ـون الـكـتـب، 

 
 
واالستماع ألهل العلم.. وهناف معرفة إشراقية يتلقغ اإلنسان فـيـرـا  ـانـب مـل الـمـعـرفـة: شـرحـا

 للفؤاد.. وال شط أن االرتباط الـنـفـسـي والشـعـوري 
 
 للفكر، وتثبيتا

 
للصدر، وإلقاء في الروع، وتسديدا

  بصاحب األمر )ع( مل مو بات التفضل اإللري لرذه المعرفة اإلشراقية.
 

 

Knowledge has two kinds: there is an acquisitive one which is referring to books and lis-

tening to people of knowledge .. also there is a radiant knowledge that the human gets an 

aspect of the knowledge: being comfort, relieving from fear, supporting the thought and 

settling the heart .. there is no doubt that the feeling and psychological connection to the 

imam is the cause of blessing from ALLAH to this radiant knowledge.     

 
ورد عل الناحية المقدسة عجل الله تعالـغ فـر ـه الشـريـ  

 وروحي لمقدم نعله الفداء: أنه:
 
  مل اتقغ ربه مل إكوانط في الديل -١
  وأكرج مما عليه مستحقيه، -٢
 

كان آمنا مل الفتنة المب لة، ومحنرا المـهـلـمـة الـمـهـلـة. 
ومل بخل منرم بما أعاره الله مل نعمـتـه عـلـغ مـل أمـره 

 بصلته، فإنه يكون كاسرا بذلط ألواله وآكرته.
 

عـلـغ ا ـتـمـاع مـل  - وفقرم الله ل اعته -ولو أن أشياعنا 
لما تدكر عنـرـم الـيـمـل  القلوب في الوفاء بالعرد عليرم

ولتعجلـ  لـرـم السـعـادة بـمـشـاهـدتـنـا عـلـغ حـ   بلقائنا.
المعرفة وصدقرا منرم بنـا، فـمـا يـحـسـبـنـا عـنـرـم إال مـا 

 يتصل بنا مما نكرهه وال نؤ ره منرم.

 مشاركة الحاج ربيع أبو الفضل



 :معارف مهدوية

مســا ــد  ــمــســ  مــعــالــمــرــا وتــحــولــ  إلــغ 

 كنائس

عواصم ـ إکنا: علغ مـر األممـنـة، تـحـولـ  دور 

 لـعـوامـل 
 
العبادة، مل هيئة إلغ أكرى، تبـعـا

عديدة، مل حيث شكلرا المعماري الـخـار ـي 

أو تفاصيلرـا الـداكـلـيـة. وعـلـغ مـر األممـنـة، 

تحول  دور العبـادة، مـل هـيـئـة إلـغ أكـرى، 

 لــعــوامــل عــديــدة، مــل حــيــث شــكــلــرــا 
 
تــبــعــا

المعماري الخار ي أو تفاصيـلـرـا الـداكـلـيـة، 

كــمــا تــعــرلــ  دور الــعــبــادة، فــي عــدة دو، 

لــلــرــدم أو الــتــخــريــب، أو  ــمــس مــعــالــمــرــا 

التاريخيـة. ولـم يـقـتـصـر األمـر عـلـغ تـحـويـل 

الكنائس إلغ مسا د، بل مكر التاريخ بتحوالت 

. وحــافــم الــديــل اإلســالمــي، 
 
مــعــاكســة أيضــا

علغ دور العبادة للديانات السماوية األكرى 

ومنح تـلـط الـ ـوائـ  حصـانـة وحـمـايـة فـي 

إال أن العديد مل األحـدا   المجتم  المسلم،

الـتـاريـخـيـة، شــرـدت تـحـويـل الـمـسـا ـد إلــغ 

 كنائس حو، العالم.

 

* مسجد عمرو بل العاص، وهو  اني مسـجـد 

في مصر أنشده المسلمون بعد فتح مـديـنـة 

، وعـنـد اسـتـيـالء مـلـط بـيـ  246دمياط عام 

المقدس " ان دي برييل" علغ المدينة، أمر 

بتحـويـلـه إلـغ كـنـيـسـة إال أن الـمـسـجـد عـاد 

لحالتـه األولـغ، بـعـد كـروج الصـلـيـبـيـيـل مـل 

. األمر لم ينته هـنـا، فـبـعـد 1661المدينة عام 

سيـ ـرة مـلـط فـرنسـا لـويـس الـتـاسـ  عـلـغ 

، أمــر بــتــحــويــل الــمــســجــد إلــغ 1641دمــيــاط 

كـــاتـــدرائـــيـــة، وبـــقـــي كـــذلـــط حـــتـــغ كـــروج 

 .1011الفرنسييل مل مصر عام 

 

ـنـي 
ُ
* مسجـد كشـتـاوه فـي الـجـزائـر، الـذي ب

لـه 1916عـام 
ّ
م فـي الـعـرـد الـعـثـمـانـي حـو

ــان  ــيــســة إب الــدو" "دو روفــيــســو" إلــغ كــن

االحتال، الفرنسي لـلـجـزائـر وبـعـد االسـتـقـال، 

م، أعاده الـجـزائـريـون إلـغ مسـجـد 1126عام 

.
 
 مجددا

شيده الملط أبو عبدالله محمـد األو، بـل األحـمـر فـي الـنـصـ  الـثـانـي مـل  * مسجد قصر الحمراء )في إسبانيا الحالية(،

 مل أ مل اآل ار اإلسالمية وقد تعرض لردم بعض أ زاءه عند سقوط االنـدلـس 
 
القرن العاشر الميالدي والذي يعد واحدا

 ، وتحويله لكنيسة "سانتا ماريا"  نوب العاصمة مدريد.1622

 

، وأفـتـتـحـه األمـيـر 914أمر بتـشـيـده الـمـلـط أبـو عـبـدالـلـه مـحـمـد األو، بـل األحـمـر عـام  * مسجد قر بة الكبير )إسبانيا(

في مدينة قر بة،  ـم تـم تـحـويـلـه إلـغ كـاتـدرائـيـة "مـريـم الـعـذراء" بـعـد سـقـوط  109عبدالرحمل الثالث للمصليل عام 

 األندلس.
 

، وعند استيالء ألفونسو السادس )ملط قشتـالـة(، عـلـغ 111* مسجد باب المردوم في  لي لة )إسبانيا(، تم بناءه عام 

 تم تحويله إلغ كنيسة "نور المسيح"،  م تحو، إلغ مزار سياحي اسمه مسجد نور المسيح. 1101المدينة سنة 
 

م في عرـد الـخـلـيـفـة أبـو يـوسـ  يـعـقـوب وبـقـي كـذلـط حـتـغ 1106والذي افتتح للمصليل عام  *  ام  إشبيلية الكبير

 سقوط إشبيلـيـة بـيـد مـلـط قشـتـالـة فـرنـانـدو الـثـانـي الـذي أمـر بـتـحـويـل الـجـامـ  إلـغ كـنـيـسـة " ـيـرالـدا بسـيـفـيـيـا".
 

 وكالة األنالو، لألنباء المصدر:


