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َ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/ 

 بطاقة اليوم :  رسالة  من  عبق  الثقلين:

االســــدــــعــــداد  .0
الســــدــــ ــــبــــا  
ذكـــــــــــــــــــــــــــر  
اســـدـــشـــ ـــاد 
اإلمــــــــــــــــــــــــام 
السجاد عليـه 

 السالم..

 مناسبات اليوم:



 

إن اإلنسان الذي يريد أن يكون على مستوى محبته )عج(، ال يكتفي بمسألة ميل إلى الررييرا 
واللقاء.. بل عليه أن يكون متبعاً لخطه، وذلك من خالل إتباع الرسالة الرعرمرلريرة.. فرالرذي ال 
يقلد؛ هذا اإلنسان بريء من صاحب األمر )عج(، إذ كيف يحب إنساناً ال يتبع وكيله فيما أمر 
ونهى؟!.. والذي يقلد، وال يتبع الُمقلَد فيما يقول حالالً وحراماً؛ أيضاً إنسان يشك في محبرتره 
لصاحب األمر والزمان )عج(، إذ كيف يحبه وهو يقلد وال يستفتي فقيهه!.. والذي يسرترفرتري 

عرز –وال يعمل بما يقول الفقيه في زمن الغيبة، هل يحب إمامه )عج(؟!.. هرالالء حرجرج   
على الناس، والفقيه هو الذي يتعب نفسه الشريفة في استنباط مسألة واحدة.. وطالما  -وجل

يقع فيما يقع من العنت والتعب، من أجل تيسير األمور على الذين يريدون أن يرعرلرمروا رأي 
 إمام زمانهم في هذا المجال.

 
The human who would like to be at the level of imam Al-
Mahdy's love (p.b.u.h) , he wouldn't be satisfied with wishing 
to meet the imam only .. but he has to follow his method .. this 
can be in following the practical message of the religious mas-
ter .. the one who doesn't follow a religious master , is not re-
lated to imam Al-Mahdy (p.b.u.h), how come that he loves 
someone and he doesn't follow his deputy of what he says 
about unforbidden and forbidden things ! .. The person who 
believes in/follows a religious master but he doesn't do what 
that religious man says of unforbidden and forbidden things , 
there's a doubt about his love to imam Al-Mahdy (p.b.u.h) . 
How does he love the imam and he does such a thing ( he 
doesn't ask about what is halal/unfrobidden or forbidden ) ! .. 
The person who asks and doesn't do or follow the forbidden 
and unforbidden things that his religious master says in the 
age of absence , does he love his imam (p.b.u.h) ? These reli-
gious people are an evidence of ALLAH Almighty presence and 
for obeying ALLAH Almighty . The religious master is the per-
son who works so hard to find a solution for an issue .. he 
sometimes becomes tired and faces difficulty for those who 
want to know their imam (p.b.u.h) opinion in this field .        

 وظائف األندظار: 



 

مد ىملمى الملمه 
ّ
اد عليه السالم في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان وفيه يدعو إلى قائم آل محمّ

ّ
دعاء اإلمام السج

اد عليه السالم في اليموم المثمالمث عشمر ممن شمهمر رمضمان المّم مار :      
ّ
عليه وآله وسلم: جاء في دعاء اإلمام السج

مى الملمه عملميمه وعملمى أممر بميمتمه  وواليمم أمميمر 
ّ
مد رسمولمك ىمل

ّ
 بطاعتك وواليتمك وواليمم ممحمّ

ّ
دينك يا رب

ُ
ي ا

ّ
 إن

ّ
هم

ّ
الل

ك وولمد  رسمولمك عملميمهمّما السمالم  
ّ
الّؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم  وواليم الحسن والحسين س طي ن ي

مد  ومموسمى بمن 
ّ
د بن علي  وجعفر بمن ممحمّ

ّ
يم الحسين: علي بن الحسين  ومحّ

ّ
وواليم الطامرين الّعصومين من ذر

د  والحسن بن علي  سالم الله وبمراما مه عملميمهمم أجمّمعميمن  
ّ
د بن علي  وعلي بن محّ

ّ
جعفر  وعلي بن موسى  ومحّ

 وواليم القائم السابق منهم بالخيرات الّفترض الطاعم ىاحب الزمان سالم الله عليه( 

 براعم االندظار ي رأون قصص ما رآه اإلمام السجاد من 

 مصائب في كربالء وبعدها ويدعلمون منه الصبر

 عاشوراء الّهدو : 

 معارف م دوية: 

 براعم  

 األنتظار.. 

 أمانتنا:

 الحوزة العلّيم وإمام الزمان: 



 الغرب يسدغّل سالح حرية الدعبير لنشر اإلسالموفوبيا
 حدث

 اليوم

 

عواىم م إکنا: إن اإلساءة للّصحف الشریف وحمرقمه وإعمادة نشمر المرسموم المّمسميم مم 

 لحریم التع یر 
ً
 للن ي ص( في السوید  والدنّار   وفرنسا کانت إستغالال

وقام األس وع الّاضی عدد من الّتطرفین في السوید وفرنسا والدنمّمار  بمتموجمیمه 

 نشر رسوم کاریکما میمریمم  سمتمهمز  بمرسمول الملمه 
ً
إساءة للقرآن الکریم و ّزیقه وأیضا

 محّد بن ع دالله ص( 

و م   ریر اإلساءة في الغرب بذریعم حریم التع یر ولکن یعتمقمد المّمسملمّمون أن ممذ  

 اإلساءات لیست حریم إنّا مي إستغالل للحریم 

وقد إزدادت اإلساءات للمدیمن اإلسمالممی ولملمّمقمدسمات اإلسمالممیمم بمعمد فموز إنمتمخماب 

 حکومات یّینیم متطرفم في أمریکا والعدید من الدول األوروبیم 

وبدأت موجم اإلسالموفوبیا بعد أحداث المحمادی عشمر ممن سم متمّم مر حمیمث بمدأ بمعم  

 الّتطرفین بتوجیه اإلساءات للّقدسات اإلسالمیم 

وإن االساءة لملمنم مي ص( ممن سمالل رسمم المرماريمرما ميمر وإنمتمال األفمالم  وحمر  المقمرآن 

و ّزيقه  وإلحا  االضرار الى مقابمر المّمسملمّميمن ومسماجمدممم  واالعمتمداء الملمفم مي 

وال دني على النساء الّحج ات  وإعطاء ىفات مثر اإلرمابيين والّعتدين للّسلّيمن 

من ق ر بع  السياسيين والّشامير  مي من بين السلوايات المتمي يمتمم  معمريمفمهما 

 على أنها سلوايات معاديم لإلسالم 

  ونمتميمجمم 
ً
 وانمتمشمارا

ً
ومع نّو الش رات االجتّاعيم  أى حت مذ  السلوايات أاثر اثافم

لذلك  سلقت مذ  الش رات فرىم لألشخاص الّعادين لإلسالم لنقر النمصموص والصمور 

 الّهينم بشرر أسرع 

 0202وقد أعلن القس األمریکي في واليم "فلوریدا" األممريمرميمم  " ميمر  جمونمز" عمام 

 لضحایا أحداث  3للّيالد أنه ینو  إضرام النار بم 
ً
لملمّميمالد  األممر المذی واجمه  0220من أيلول/س تّ ر  00آالف مصحف  کریّا

 من ق ر الشرطم ولم یحصر 
ً
 منعا

للّيالد ىحیفم دنّارکیم بنشر رسموم کماریمکما میمریمم مسمیم مم لمرسمول الملمه  ص( أ مارت  ضمب  0222وق ر ذلك قامت العام 

و ّت ط اعم مذ  الرسوم الّسي م للن ي ص( ونشرما في فرنسا وإسم مانمیما إیمطمالمیما  الّسلّین في جّیع أنحاء العالم 

 وألّانیا والنرویج ومولندا وسویسرا وبولندا جّهوریم الشیك 

واألمر الّلفت في مذ  األحداث  الدعم األسیر لقادة الدول الغربیم للفاعلین بحجم دعم حریمم المتمعم میمر  األممر المذ  أعملمن 

 
ً
 عنه الرئيس الفرنسي "إيّانوير ماارون" أسیرا

على الر م من وعي حرام الدول الّختلفم بحساسيم قضيم الدين وإمانم الّقدسات اإلسالمميمم بميمن المّمسملمّميمن  فم ن  

ى الصّت بحجم الحفاظ 
ّ
 مثر حر  القرآن واالساءة الى ن ي اإلسالم  حت عناوين مختلفم  واجه بالصّت حيث قد أد

ً
أفعاال

 على حريم التع ير في مذ  الدول إلى استّرار مذ  السلوايات ال غيضم 

وحاف ت عدد من الدول األوروبيم مثر ألّانيا وبولندا وإس انيا  ودول مثر ال رازير وروسيا  عملمى قموانميمن ممنمع االسماءة  

الى الّقدسات  ومع ذلك  ف ن بع  ال لدان األسرى مثر الواليات الّتحدة ودول أوروبا الشرقيم  ليس لديها قمانمون فمي 

فت االساءة الى الّقدسات على أنه جرائم الرراميم  لرن الوضع مختلف في دول مثر فمرنسما وامنمدا 
َّ
مذ  الحاالت وقد عر

 والنرويج والسويد حيث  سّح ب مانم الّقدسات الدينيم بحجم حّايم حريم التع ير 

وي دو أنه بالن ر إلى الوضع الحالي  ستستّر اإلمانات للّقدسات اإلسالميم في مختلف ال لدان من ق ر األشخاص الذيمن 

ا عن حريم الرأ  لرنهم يسعون إلى أمداف معاديم لإلسالم وي ررون قانون حريم التع ير  مع ذلمك  يمجمب 
ً
يدافعون ظامري

 أن نؤاد أن معاداة اإلسالم ستؤد  في نهايم الّطاف إلى إلحا  الضرر بهذ  الّجتّعات وسلق االنقسامات بين الناس 


