
     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  2442ذي الحجة    21الجمعة     211الدورة 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

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 رسالة 

 من 

 عبق 

 الثقلين:

اإلمام يمر بالمنزل   .1
 الثامن فيد



 المرجعية تحذر من االنجرار وراء دعاوى "باطلة" 

 تنسب نفسها لـ"اإلمام المهدي
 

السيد احمد الصافي، الـجـمـعـة، مـن  كربالء "حذر ممثل المرجعية الدينية في

االنجرار وراء دعاوى وصفها بأنها "باطلة ومزيفة" تنسب نـفـسـهـا لــ"اإلمـام 

المهدي"، مشددا على أن األمة التي ينتشر فيها الـجـهـل "ال تـفـلـم"، فـيـمـا 

دعا الناس البسطاء والشباب الى التعلم وأخذ االمـور مـن مصـادرهـا ولـيـ  

 من "الدجالين".

 

وقال الصافي خالل خطبة صالة الجمعة التي ألقاها في الصـحـن الـحـسـيـنـي 

وحضرتها السومرية نيوز، "الحذار من االغترار بالدعاوى المزيفة التي تنسب نفسهـا لـامـام الـمـهـدي"، مشـيـرا 

الى أن "الجهل الثقافي والبساطة في العقيدة المأخـوذة عـن طـريـر غـيـر صـحـيـم تـ دي لـلـوقـو  فـي فـ ـا  

 الدجالين".

 

وأضاف الصافي، أن "العقيدة عقيدة أنبياء وعلى كل عاقل أن يدافع عنـهـا ويـبـيـن حـقـيـقـة األمـور أمـام بـعـ  

العقول النتنة واألقزام الذين ينسبون أنفسهم لامام المهدي"، مبينا أن "األمـة الـتـي يـنـتـشـر فـيـهـا الـجـهـل 

امة ال تفلم". وشدد الصافي على "ضرورة أخذ األمور من حقيقتها ومصادرها، خاصة وأن العلماء وأهل العقـادـد 

 الحقة في كل مكان"، متسادال "هل نترك ه الء ونذهب الى بع  الدجالين".

 

وتابع الصافي، "بع  هذه األشياء تس ف هذه العقيدة وتهزها الن الـذي يـدعـي انسـان نـكـرة"، مـ ـاطـبـا مـن 

 وصفهم بالبسطاء من الناس والشباب بالقول، "عليكم أن تتعلموا وال بد أن تكون لكم دراية وعلم".

 

تـجـلـى بصـفـاتـه فـي األدـمـة ف ن، لـذا فـإن  -سبحانه وتـعـالـى-ان الله 

 وجـل  -اإلمام فعجن بصير بما يصـلـم لـلـعـبـدي ألنـه يـرى بـعـيـن الـلـه 
 
 -عـز

 فـي حـيـاتـ ، 
ي
 أن تكون مـوفـقـا

َ
وينظر بأمر الهي.. وبالتالي، اذا أردت

م نفس  بهذه المشاعر الى ولي األمر فعجن.
 
 علي  أن تسل

 

 

 

ALLAH Almighty manifested with his attributions in the 

twelfth imam . That's why imam Al-Mahdi knows what is good 

for human , because he sees with ALLAH –Almighty- eyes and 

sees with GOD's command .. therefore , if you want to be suc-

cessful in your life , you have to consign yourself with these 

feelings to the imam .  

 :وظائف األنتظار



 

ـة بـظـهـور 
 
 اإلعـتـقـاد بـمـسـتـقـبـل مشـرب ألي أم

 
ان

الــمــنــقــذ فــي  خــر الــزمــان مــن أصــول االعــتــقــادات 

الـــمـــتـــفـــر عـــلـــيـــهـــا بـــيـــن جـــمـــع األمـــم، وال يشـــذ 

المسلمون عن هذا اإلعتقاد، بـل هـو مـن ضـروريـات 

فــه نـبـي اإلســالمف ن 
 
ديـنـهـم اإلسـالمــي، وقـد عـر

ة، وأنه من ولد فاطمةفسن.
 
 بالمهدي هذه األم

 

وقد حـاول الـبـعـ  مـمـن فـي قـلـوبـهـم مـر  أن 

ـه 
 
 الـعـقـيـدة الـمـهـدويـة عـقـيـدة شـيـعـي

 
جوا بأن

 
يرو

 لهذه الحقيقه اإللهية الـنـاصـعـة، 
ي
فحسبي تشويها

غير عابئين باستـفـاضـة األحـاديـا الـواردة بـ ـصـو  

المهديفعجن في كتب المسلميني ليطفأ بذل  نور 
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 بـذلــ  الـعــديــدة مــن الشـبــهــات  م

ي
ي مــثـيــرا

 واالدعادات واالفترادات بهذا ال صو .

 رأی علماء االجتماع
 

یــرى عــلــمــاء اإلجــتــمــا  الــنــبــار فــ  الــعــالــم أن 

الحروب و سـفـا الـدمـاء و قـتـل األنـفـ  و  ـل 

هذه المفاسد المتزایدة الیوم انما ه  نـاتـجـة 

من عدم توفر التوازن بین متـطـلـبـات الـجـسـم و 

الروح اإلنسـانـیـة . فـاإلنسـان الـیـوم قـد سـحـر 

الفضادل األخالقیة و المنـابـع الـمـعـنـویـة ، و ان 

 ان قد س ر البحر و الفضاء و الصـحـراء لصـالـحـه 

و صعد الى القمر . و من البدیه  أنه ال یـمـنـن 

اقرار العدالة و النظام الصحیم بالقوة و القدرة 

و ال یمنن أن تضـمـن سـعـادة الـبـشـریـة بـحـصـول 

التننیا المتقدم و بـاقـ  الـعـلـوم الـمـادیـة و 

لی  لانسانیة محیص مـن أن تـقـیـم عـالقـاتـهـا 

عــلــى أســاس مــن اإلیــمــان و األخــالب و تــنــجــ  

نفسها من دوامة ال طر بقیادة مصلم عـالـمـ  

عظیم ، و تصل الى اقـرار الـحـنـم الـقـادـم عـلـى 

أساس العدالة و األمن و الصـفـاء و األخـوة . و 

على هذا نستنتـج أن الـبـشـریـة تسـار  الـیـوم و 

تستعد الستقبال قیادة اإلمام المـنـتـظـر صـاحـب 

 الزمان ف ن .



 
 
 
 

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

یونیویو لیةیاییل انوی نین ییونیویو  42وقد أعلن المجلس المرکزي للمسلمين في ألمانيا 

 لمكافحل العنصريل التی تمارس ضید الیمیسیلیمیيینه و یألی وی ا انسیبیو  عیمی  
ً
أسبوعا

 المسلمون علی توعول المواطنون انلمان بوجود نشاعر العنصریل والتمووزه
 

وقیید قییتییلییل فییي انوی نیین یییولییوییو قییبیی  أعییوار الییمییسییلییمییل نیین أ یی  نصییري  نییرو  

الشربونی  أنار نحکمل ألمانول ولم یحظی اننر بإوتیمیار نین الیمیجیتیمیی انلیمیانیی 

ونن  ذلك الحون أ بح المسلمون یحوون انوی نن یولوو کی یور لمیکیافیحیل الیعینیصیرییل 

 ضد المسلمونه
 

وإستعرض المجلس اإلسألنی المرکزی فی ألمانوا في انوی نین ییولیویو  یعیار  وینیا 

 لنشر الکراوول  علی نوقعه اإللکتروني وذلك في إطیار جیدیودت لیتیوعیویل 
ً
لوس نکانا

 المواطن انلمانی بالتمووز والعنصریل التی تمارس ضد الفرد المسلم فی ألمانواه
 

وقای  عیبیدالصیمید الیيیزيیدي   اننیيین الیعیار لیلیمیجیلیس الیمیر یزي لیلیمیسیلیمیيین فیي  

 نشدد اعتداءات جسديل ولفظيل على المسلمين    يوره تتیعیرض الیمیسیاجید   ألمانيا:

للدجور وتوقف بعض االحتفاالت الدينيل بسبب التدديیداته لسیوء الیحیت   تیم عیرقیلیل 

 حيا  المسلمين في ألمانيا بشك  أساسيه لقد طالبنا نن  فتر  طويلل بتشكي  لجنل لمكافحل العنصريل ضد المسلمين ه
 

فیي نیديینیل  دريسیدن  انلیمیانیيیل  حیيی   4002وتجدر اال ار  الى أن حادثل نقت   نرو  علي الشربيني  وي حادثل وقعل في عار  

دعى أليكس دبليو فينز يبلغ نن العمر 
ُ
ا دا   نحكمل في ندينل دريسدن بعد نا قیار بینیعین  یيیدالنیيیل  42قار نواطن ألماني ي

ً
عان

ا  24نصريل  انل تبلغ نن العمر 
ً
 دقائق  وبعدوا فارقل الحيا ه بعدنا و فدا باإلروابيل بسبب ارتدائدا الحجابه  2طعنل في  82عان

 

وقد قانل نظاورات في جنازتدا  ارك فيدا نئات نن المصريين والعرب انار نجلس بلديیل نیديینیل نیويیا  یولیيین نینیدديین بیالیتینیر  

نیوفیمیبیر   88والعنف ال ي يمارس ضد المسلمينه وطالب المتظاورون الحكونل انلمانيل بتوقيی أقصیى عیقیوبیل عیلیي الیقیاتی ه وفیي 

 حكم على القات  بأقصى عقوبل في ألمانيا ووى السجن ندى الحيا ه 4002

 احیاء أسبو  منافحة العنصریة في ألمانیا
 برلین ـ ا نا: أحیا المسلمون في ألمانیا أسبو  منافحة العنصریة الدینیة ضد المسلمین.

 حدث اليوم:


