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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:

شهـاد اممـام  .1
 السجاد

وفـــــــــــــــــــــــــــــــــاة  .5
الـــــ ـــــســـــ ـــــر  
اســــــــــــــــ ــــــــــــــــا  
العالمةالـجـجـل

 سي

 مناسبات اليوم:



 مهدوية: معارف 

 

إن المؤمن يحيي ذكر إمامه )عج(.. فاإلمام غائب عن األبصار، حيييأ  ن ييةييياي  لميان الي يييةي  
تقتضي  ن يكون م يةاً عن األبصار.. وهذه ال ية  قد تورث ال فل  في القلوب؛ ألن ييةييياي  الي يييةي  
تقتضي النسيان.. ولهذا نالحظ باض المؤمنين ياتقد به، ولكنه ال يكاد يذكره إال نادراً.. فنحن نركي  
على الدعاء له في القنوت؛ كيال ننسى.. حيأ نجال محط  يومي  صةاحاً ومساًء لتذكير  نيفيسينيا بيه 

 )عج(، واعتقادنا بأنه )عج(  شفق علينا من آبائنا، و مهاتنا.
 

The believer keeps mentioning  his imam (p.b.u.h) .. because he's un-
seen , the nature of the age of absence needs/requires him (p.b.u.h) to 
be unseen .. This absence may cause an inadvertency for hearts be-
cause the nature of absence requires the forgetting .. we can see some 
believers believes in imam Al-Mahdy (p.b.u.h) but they rarely remember 
him .. we concentrate on praying for him in our prayers not to forget 
him .. we specify a time every morning and evening to remind ourselves 
of our imam (p.b.u.h) and we believe that he is more merciful than our 
fathers and mothers .  

 وظائف األن ظار: 



 براعم امن ظار ينصبون مجالس العزاء في  كرى شهادة 

 اإلمام السجاد عليه السالم

 عاشوراء المهدوي: 

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

 الحوزة العلمية وإمام الزمان: 



 معلومات عن اإلسالم فى إقليم ك الونيا  11

 بعد قرار تعليم الديانة اإلسالمية

 حدث
 اليوم

 

 

مدريد ـ إکنا: مع حلول الموسم الدراسى الجديد، قرر إقليم كتالونـيـا  ـى 

إسبانيا البدء هذا العام،  ـ  عـعـلـيـم الـديـانـة اىسـلمـيـة  ـى الـمـدار  

العامة  ى اىقليم،  قد أقـر  مـديـريـة الـتـرلـيـة والـتـعـلـيـم  ـى إقـلـيـم 

كتالونيا اىسبان  خطة عجريبية لتعليم الديانة اىسـلمـيـة  ـ  الـمـدار  

العامة  ى كل من لرشلونة، لاخو يولريجا ، جيرونا، وعاراجونـا، الـتـداء مـن 

 .0202/0202الموسم الدراسى الجارى 

 

وعلى أن يجري التعليم من منظور يخدم االندماج    المجـتـمـع  ـ  إاـار الـتـنـو ، ويـاـون مـنـاـجـمـا مـع  ـقـا ـا  

شر  عفاصيل هذه الخطة األرلعاء الماض     الجريدة الرسمية ىقليم كاعالونيا.
ُ
 العائل  المالمة    إسبانيا. ون

 

ويعد أقاليم كتالونيا أحد األقاليم اىسبانية التى شهد  عـواجـد الـمـاـلـمـيـن هلـان أزاهـار الـحـ ـارة اىسـلمـيـة  ـى 

 إال أن المقااعة اىسبانية لم عان جزء أساسا من األندلس، والتى يمثلها اليوم مقااعة أندلوسيا:  األندلس،

 

 ميلاية. 827أصبحت جزءا من األندلس اىسلمية لعد سيطرة الموريون عليها    عام  •

عندما لدأ الفـرنـجـة الـقـاامـون مـن األراضـى الـفـرناـيـة  ـى انـتـزاعـهـا  862ظلت عحت الحام اىسلمى حتى عام  •

 .722منهم شيئا  شيئا إلى أن استولوا عليها لالاامل عام 

ا  قط هو مدة التواجد اىسلم ،    إحدى  ترا  ال عف الت  انتالت اىمارة األموية  ـ   02ما يقرب من  •
ً
عام

األندلس. ومنذ ذلك الوقت أصبحت لرشلونة إحدى الممالك اىسبانية الداعية السترااا األندلـس مـن الـمـاـلـمـيـن 

 وهى مملاة أراغون.

أصبحت الهجرة اىسلمية ظاهرة حديثة مهمة    إقليم كتالونيا    الثمانيـنـا  مـن الـقـرن الـعـشـريـن، عـنـدمـا  •

أصبحت هناك حاجة ملحة إلى العمالة الزراعية    مزار  الاروم الغنية    المنطقة، وغيرها مـن الـمـاسـاـا  

 الزراعية.

واحدة من علك المنااق القليلة    إسبانيا الت  غاب عنها الـتـراا الـثـقـا ـ  اىسـلمـ ، سـواء  ـ  صـورة ه ـار  •

 معمارية أو كلما  عرلية    اللغة الاتالونية.

ـا  056كتالونيا عحتوي مراكز إسلمية أكثر من أي منطقة أخرى  ـ  الـبـلا، وهـنـاك  •
ً
ا  ـ  كـتـالـونـيـا اـبـق

ً
ماـجـد

ـا سـتـة مـراكـز 0226ىحصائيا  
ً
ا سنية، مع ماجد واحد  قط يمثل اىسـلم الشـيـعـ ، وهـنـاك أي 

ً
، جميعها عقريب

 صو ية.

متِلك "لرشلونة"  •
َ
"، وهـنـاك لـلـديـا  أخـرى أصـغـر لـهـا 02أكثر عدا من المااجد ويبلغ عداها " -عاصمة كتالونيا  -ع

 (.2( ومارعوري )2(، لااالونا )5(، سالااي )8مااجد(، عيراسا ) 7أكثر من ماجد مثل: سانتا كولوما )

 02على الرغم من علك العدا من المااجد ال يوجد لاىقليم ماجد كبير للصلة  يه، وعبلغ سعة المااجد ما لين  •

ا من عام  02إلى 
ً
االعـحـاا »، كانت هناك خمس منظما  للمالمـيـن  ـ  كـتـالـونـيـا، هـ : 0222مصٍل أو أقل اعتبار

اعحاا المجتمعا  اىسلمية    كتالونيـا، »المجلس الفيدرال  اىسلم     كتالونيا، و»اىسلم  الاتالون  ، و

 اعحاا المراكز الثقا ية اىسلمية    كتالونيا، والمنظمة الشاملة، الت  يطلق عليها "المجلس العام".»و

ــاك  • ــيــا  هــن ــون  525و ــقــا اخــر اىحصــائ ــيــا، يــمــثــل ــالــون  % مــن إجــمــالــ  الاــاــان.6.7ألــف ماــلــم  ــ  كــت

 

 المصدر: اليوم الاالع

 


