
     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(.
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 يـــومــيـــات

 ( هود.122َوانَتظُِروا إّنا ُمنتَظُِروَن )

 هـ  7447ذي الحجة    27الثالثاء     721الدورة 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:

االماااامر  اااا اااا   .1
بمل نال  الامامما  

 عش  )زرود(
وفااما اوناا  اا   .2

 الخ اسم ي..



إن هنالك جـاـاء رـيـر مـلـعـبـد لصـا ـ  الـعـصـر 

والزمان )عج(.. ما الارق في تعاملنا اليومـي 

بينه وبين أبيه أبـي مـحـبـد الـحـسـن بـن عـلـي 

الــعــســ(ــري ) (م.. هــو إمــام  ــ بــيــه  نــعــلــ ــد 

بإمامله  وبعصبله  وبـعـلـبـه.. ولـ(ـن   أدري 

لباذا ين صنا هذا اللااعل الشعوري  وهو أن 

نعيش   ي ة قيـادتـه لـ ـذم ا مـة  و ـيـاتـه  

ورعايلهم..هذم الح وق ال(ثيرة إلمـامـنـا )عـج( 

 أ  تسلوج  منا وقاة ش(رم..

 

 

There is an unwitting disaffection for the 

imam .. what's the difference in dealing 

with his father ) imam Al-Hassan Al-

Askary – p.b.u.h( and him in our daily 

life? He is imam like his father , we be-

lieve in him as imam , we believe in his 

infallibility and his knowledge .. but I 

don't know why we miss this feeling con-

nection .  

 وظائف األنتظار:

 
 
 
 

 فـي  ـاـايـة 
ي
ي ول اآلخوند الخـرااـانـي

ا صول ضبن مبحث اإلجـبـا " .... بـل   

اق العلم بدخوله عليه السـالم 
ي
ي(اد يل

على نحو اإلجـبـال فـي الـجـبـاعـة فـي 

ض بـعـ  
ي
زمان الغيبة  وإن ا ـلـبـل تشـر

.
ً
 ا و دي بخدمله ومعرفله أ يانا

 إمكانية رؤية اإلمام المهدي عليه السالم



           
ً
 شرح دعاء الارج إجبا 

 ب لم" السيد عادل العلوي           

 

ض بحرض البيم فـي خخـر إاـم الـجـاللـة لـيـدل عـلـى  ـرض ) 
ي
ذض  رض النداء وعو

ُ
الل م(  ان في ا صل يا الله فح

النداء  وهناك وجوم أخرى ذ رت ا في شرح دعـاء السـحـر.)ومـلـح الـبـحـاضـرة الصـوتـي والـبـر ـي مـوجـود فـي 

. )لـولـيـك( الـولـي يـ تـي  البوقع( ) ن( فعل أمر من  ان ي(ون و ان ببعنى الـثـبـوا واإلثـبـاا ومـنـه الـ(ـا ـنـاا

ببعنى العبد تارة وببعنى البولى أخرى  فصا   الزمان عليه السالم بالنسبة إلينا ف و ولي أمـرنـا ومـو نـا  

 عبدم وراوله( فالراالة والو ية بـعـد 
ً
وبالنسبة إلى الله ف و عبدم ووليه  جدم راول الله )أش د أن محبدا

 العبودية  وقد تحدثت عن الو ية باللاصيل في عدة مؤلااتي من ا )هذم هي الو ية( فراجع على البوقع.

 

)الحجة بن الحسن( الحجة ببعنى الدليل وما فيه الثبوا واإلثباا ولو  الحجة لساخت ا رض ب هـلـ ـا فـاـي  ـل 

زق الورى وبـوجـودم ثـبـلـت ا رض 
ُ
بنه ر

ُ
 ل(ل الخلق بي

ً
 أو مر زا

ً
زمان  بد من  جة لله على الخال ق وي(ون محورا

والسباء والحجة هو اإلنسان ال(امل مظ ر إام الله ا عظم وهو إما النبي أو الوصي اإلمام وفـي زمـانـنـا هـذا  ـجـة الـلـه هـو اإلمـام الـبـ ـدي 

 إابه إام جدم راول الله وهو ابن اإلمام الحسن العس(ري عليه السالم اإلمام الحادي عشر من أ بة البسلبين وأ بة أهل الـبـيـت اإلثـنـى عشـر

 علي م السالم.

 

س)صلواتك عليه وعلى خبا ه( الصالة من العبد دعاء ومن البال (ة االغاار وثناء ومن الله ر بة وبر ة ومن  ق إمامنا علينا أن ندعو له و
ُ
م عليه  ن

ي
ل

ـت عـلـيـه مـال ـ(ـلـه والـبـؤمـنـون  إن 
ي
ه الـلـومن الدعاء الصالة عليه فنس ل الله أن يصلي عليه وعلى خبا ه ا  بة الطاهرين وجدم راول اللـه  ـبـا صـل

ومال (له يصلون على النبي يا أي ا الذين خمنوا صلوا عليه والبوا تسليبا{ )اللـ ـم صـل عـلـى مـحـبـد وخل مـحـبـد  ـبـا صـلـيـت عـلـى إبـراهـيـم وخل 

ا فـيـ ـإبراهيم( ثم هذم الصالة اإلل ية والر بة الر يبية الخاصة ب ولياء الله ت(ون دا بة وملواصلة وز ـيـة ومـبـار ـة فـي هـذم السـاعـة الـلـي أنـا 

بنه  ان رزقي و ياتي ومباتي فصالتك عليه في هذم السـاعـة وفـي  ـل اـاعـة إلـى 
ُ
زق الورى فببر له وي

ُ
بنه ر

ُ
وتحت و ية إمام زماني الذي بي

( هنا ي تي ببعنى الناصر فإن الولي فيه ا ثر من ابعين معنى  با قيل أو يـ(ـون بـبـعـنـى مـ
ً
ن يوم الظ ور وإلى يوم ال يامة. ف(ن لوليك )وليا

.
ً
 يلولى أمرم وأمر ظ ورم وفرجه عاجال

 

 لألول إن  ان البراد من الولي الناصر أو ي(ون ببعنام اللغوي من النصرة والل ييد ب بع أعداءم ونصرة أولـيـاءم
ً
( ت  يدا

ً
( فـإن مـن . )و ـافـ )وناصرا

ً
ظـا

 بـعـد مـ
ً
 وعـد 

ً
ا أاباء الله الحافظ يحاظ عبدم من  ل اوء وشين ف ائلك يا رب أن تحاظه أين ما  ان وإلى يوم ظ ور عـدلـه لـيـبـأل ا رض قسـطـا

 
ً
 وجورا

ً
لئت ظلبا

ُ
( فإنك البرشد والدليل والسا ق وال ا د ف ائلـك أن تـ ـود مـو نـا صـا ـ  الـزمـان لـيـ ـود الـعـالـم إلـى وادي السـعـا م

ً
دة . )وقا دا

( فإنك أنت ال وي تنصر عبادك وتنصر البظلوم على الظالم فالعزة  ل ا لك وبيدك  والنصـرة  ـلـ ـ
ً
يـدك ا بـوالحياة الطيبة والعدل العالبي. )وناصرا

 وخذ أعداءم أخذ عزيز منلصر.
ً
 عزيزا

ً
 فانصرم نصرا

 

( فإنك الدليل البطلق بيدك أزمة ا مور وإنك على  ل شيء قدير وب(ل شـيء عـلـيـم خـبـيـر وبـ(ـل شـيء لـطـيـح فـ(ـن دلـيـلـه وإن أاـبـا ـك 
ً
)ودليال

 لو يلك العظبى ولنصرتـك الـ(ـبـرى ولـحـافـظـيـلـك وقـيـادتـك الـحـسـنـى
ً
( فـيـ(ـون عـيـنـك  الحسنى وصااتك العليا تلجلى فيه في(ون مظ را

ً
. )وعـيـنـا

 وشاهدك على خل ك  با في زيارته )السالم عليك يا عين الله( في(ون عينه اللي يبصر ب ا  با ي(ون عينك على خل ك  أائلك  ـل هـذا مـن يـومـي

 عند جبيع الخلـق  ويـحـ ـق جـبـيـع مـا جـاء بـه ا نـبـيـاء مـن  ـلـ  السـبـاء وإقـامـة الـعـدل 
ً
هذا ومن ااعلي هذم إلى أن تس(نه أرضك وي(ون مطاعا

اء ولـيـوال سط في ا رض فإن لك يا رب العالبين البشرو  ا  بر من تح ق العدالة في ا رض  ل ا و  يـ(ـون ذلـك إ  عـلـى يـد خـاتـم ا وصـيـاء وا 

وصا   العصر والزمان ال ا م من خل محبد  جة الله ووليه وب ية الله ا عظم الب دي من خل محـبـد ومـن ولـد فـالـبـة الـزهـراء عـلـيـ ـم السـالم 

 
ً
 . البنلظر اإلمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريح فلس(نه أرضك لوعا

 

 ولبئاا السنين  با ورد فـي جـبـلـة مـن ا خـبـار الـبـ ـدويـة و
ً
( يلبلع بإقامة عدلك وإ ياء  لابك واننك في ا رض لويال

ً
 خخـر)وتبلعه في ا لويال

دعوانا أن الحبد لله رب العالبين وما ذ رته ري  من في  في شرح هذا الدعاء العظيم ومن الله اللوفيـق وفـوق  ـل ذي عـلـم عـلـيـم وقـل ربـي 

 وألح ني بالصالحين
ً
 زدني علبا

 بـبـاب الـبـراد. ويـ ـع 
ً
عـرض أياـا

ُ
باب قاضي الحاجاا" وي

في الج ة الشرقية للصحن م ابل اـوق الـعـرب وهـو 

. ويبلغ عبق مدخـلـه 
ً
  71من ا بواب ال ديبة أياا

ً
مـلـرا

أمـلـار  4مـلـر  تـلـ ـدمـه بـوابـة ارتـاـاعـ ـا  3..0وعرضـه 

 أملار. 0وعرض ا 



 
 
 
 

 زمن الظهور: براعم  األنتظار.. أمانتنا:

ل اهرة ـ إکنا" ثبن ا زهـر فـي مصـر  مـ ـلـر ـا بـريـطـانـيـا بـإلـغـاء ااـلـخـدام 

مصــطــلــه .اإلرهــاب اإلاــالمــي.  مشــددا عــلــى ضــرورة مــواجــ ــة عــبــلــيــاا 

 ا ال طاب  اللي تبارا ا اللنظيباا اإلرهابية  ال طاب الشباب.

 

وجاء في بيان نشر على موقع ا زهر على .فيسبوك." .أن مـن يـ ـومـون 

بللك ا عبال اإلرهابية من البنلسبيـن إلـى الـديـن اإلاـالمـي  فـئـة ضـالـة 

 تنصلت من تعاليم الشريعة السبحة اللي تح  على قيم الر بة والسالم..

  

وأضاض" .أن شيو  تلك البصطلحاا اللي تصح اإلاالم باإلرهاب  ااعدا على انلشار ظـاهـرة اإلاـالمـوفـوبـيـا داخـل 

البجلبعاا الغربية  وأنه  ال تنايذ ذلك الب لـرح فـإنـه اـيـسـاعـد عـلـى تـ ـويـ  خفـة الـ(ـراهـيـة الـلـي تاـرب أر ـان 

 البجلبعاا وتبس أمن ا واال رارها من الداخل..

 

و انت صحياة .ديلي مـيـل. الـبـريـطـانـيـة  قـد أفـاا قـبـل يـومـيـن بـ ن الشـرلـة اإلنـجـلـيـزيـة تـدر  إلـغـاء ااـلـخـدام  

 مصطلحي" .اإلرهاب إاالمي.  و.ج ادي.  لبا ل با من أثر البي على العالقاا البجلبعية.

 

وأوضحت الصحياة  أن .الشرلة قد اقلر ت االخدام مصطلحاا مثل" .اإلرهاب الببنـي عـلـى الـعـ ـيـدة  وإرهـابـيـون  

مسلغلون للدوافع الدينية.  عوضا عن تلك ال(لباا اللي تصح ا عبال اإلرهابية اللي يرت(ب ا من ينسبون أناـسـ ـم 

 لإلاالم.

 البصدر" روايا اليوم 

حدث 
 اليوم


