
     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  11 - 12محرم      16      261الدورة 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/ 

 بطاقة اليوم :  رسالة  من  عبق  الثقلين:

شــــ ــــادة  .2
عــــــــــلــــــــــ  
 المثنى

 مناسبات اليوم:



 عاشوراء المهدوي:  

 

إن المؤمن يهتم بليلة النصف من شهر شعبان، ألنها ليلة مولده الشريف )عج(... ممجن م جم مفجالجف  جلج  
ببركة مولده: المعرفة، ماإل جبجا ، مالجمج جبجة: الجمجعجرفجة بجربج   -عز مجل-الليلة: من يطلب اإلنسان من هللا 

مبآبال  المعصومين،  ل  المعرفة الواعية الم ركة.. م وفيق اإل با .. مالم بة التي  جتجغجلجغجل إلجق معجمجا  
 النفوس.

 

The believer cares about the night of the middle of Shaban (an Ara-
bic month) because it's the night of his birth (p.b.u.h) one of the 
most important duties at this night is to ask the human ALLAH Al-
mighty with the blessing of imam's born (p.b.u.h) : the knowledge , 
following him , loving him , knowing his GOD and his infallible fa-
thers , the awareness encouragement knowledge .. ALLAH blessing 
to follow the imam and the love that gets deep into the heart .  

 وظائف األنتظار: 

 تأمالت في زيارة الناحية المقدسة  )القسم الثالث(

 بووووووووقووووووووولوووووووو :
 
ر ا موووووووواّ بوووووووو وووووووود  لوووووووو  حووووووووالوووووووو ووووووووهوووووووو 

 
 يصووووووووو

 .«عووووووووووووووو  الووووووواووووووودو    وووووووموووووووات وبوووووووالووووووو وووووووويووووووو   اعووووووويوووووووات»

ر ع  مصيبوة عومويوموة. فو وارة يودعوو 
 
 ك   كومة في هذه الزيارة ت ب

 
: إن

ً
ا
 
حق

وموا 
 
، وأخرى ينا ي  برفيع صوت ، وكالهما   يقال ل  عوي ، إن

ً
ا نسان شاصا

يكون ال وي  حينما يبكي ا نسان ويصيح برفويوع صووتو . وهوذا مو ونواه أن 

وود ال ووهوداء
 
وم إلوو  مصوور  سوي

ا
وات خوورمو  موو  الووموواووي

 
ووو ولوم تووكوو   ¬الو ووووووي

 موهورو ت بواكويوات يصورخو  بوأصوواتوهو  
 
المسافة بويونوهوموا بو ويودة وو وهو 

منا يات: وامحمداه، واعوياه، وافا م اه، واحسناه، واحسيناه، وام فوراه، 

ر اليوّ فوي كوربوالء، وانومور موا 
َ
واحمزتاه، ولسان حاله : يارسول الو  إحض

 مرى عوينا، وأنت يا أب اه يا أمير المؤمني  احضر وانمر حالنا. 

منبر موحوموة عواشووراء  م  قسم: - من دى مامع ا ئمة الثقافي المصدر:

 الحسي  )عوي  السالّ (



 ال زال لعاشوراء حرارة ف  قلوب براعم االنتظار ال ت دأ أبدا

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

 معارف م دوية:  الحوزة ال ومية وإماّ الزمان:  



 المسلمون السود ف  الواليات المتحدة: حين يتحالف الرهاب والعنصرية

 القسم االول

 حدث
 اليوم

 

إن كنت شابة، محجبة، وسو اء فوي الوو يوات الومو وحودة، كويو  تو وصورفويو  إن  -شفقنا

 عو  كينياتا باكير، الونواشواوة الوبوارزة كومو  حوركوة 
 
حويواة “ صا ف  شر ي؟ سؤال يوح

ة
 
 ، منذ عقو .”السو  مهم

 

حي  كانت في الساب ة ع رة م  عومورهوا، خورموت إلو  مووعود موع شوا ، واصواوحوبوا 

مو ووهومووا اخووتووهووا الصوويووار. ن ووأت كوويوونويوواتووا فووي عوائووووة موونواوور ووة فووي نضوال السووو  

األمريكيي  كد ال نصرية. خالل حركة الحقوق المدنية في الس ينيات، اع نو  والوداهوا 

 الثوري.” الفهو  السو “ا سالّ. ان م  ب ض أفرا  عائو ها إل  حز  
 

 أموامو . فوي 
 
ها أن تحم  يافاة، وتو وو  لو وحو وم

 
، كان يحث

 
مها والدها أن ترفض الموم. إن ت ركت لوار  م  م جر الحي

 
منذ  فول ها، عو

ها لم تك  ت وقع ما سيصا فها في مووعودهوا الو وا وفوي 
 
الساب ة ع رة، كانت تدرك ما يكفي ما ي ني  أن تكوني أمريكية سو اء. لكن

  اك.
 

ث كينياتا مع 
 
كنا في السيارة، صديقي، وأنا، واخوتي الصويوار، وكوانووا فوي “ م  منزلها في لوس أنجووس، وتابرنا: ”  بي بي سي“ت حد

، وموسنوا نونو ومور فوي السويوارة. فوجوأة، ومودنوا بونودقويوات مووموهوة إلو  
ً
ال اشرة، والثانية ع رة، والراب ة ع رة م  ال مر.  وبنا   اما

 ”.رؤوسنا، ورمال شر ة، ياوبون منا أن نرفع أيدينا، وننزل م  السيارة
 

 لوح ها ت ااب  مع لوحة أحد الماووبي . ت ابع كينويواتوا: 
 
لوم أفوهوم موا ا حودث،  ووول مونوا ال ور وي أن “ اش بهت ال ر ة بالسيارة، ألن

 لو كنت أنووي ارتوكوا  شويء موا؟ 
ً
  صو  اخوتي. سأل   ه  تمزح م ي؟ أي ق  أن أصاحل م ي أ فا 

 
نركع، وأنا أفكر بالسالح المصو

، اك  فوا خاأهم، وتركونا نذهل. لك  بالابع، لم ي  ذروا عما ف ووه. ح   اآلن، ما زلوت أعوانوي مو  صودموة 
ً
لكن  لم يس جل لي.  حقا

ا صديقي، فال ح  بال ر ة ب د س ة أشهر م  الحا ثة، وبالابع رفضت عندها الزواج ب 
 
 ”.بسبل تو  الويوة. أم

 

ة األخيرة ال ي ت هد فيها كينياتا باكير حا ثة كهذه. تن ط منذ ال اّ 
 
)فور  ”  حويواة السوو  موهوموة“ كومو  حوركوة  3102لم تك  تو  المر

ة“لوس أنجووس(، وتس   مع رفاقها لوق  تموي  ال ر ة األمريكية ال ي ي  برونها 
 
 ”.أ اة عبو ي

 

ي نفسها عو  فيسبوك: 
 
 مهاز ال ر ة ن أ فوي األسواس، كودوريوات لوموراقوبوة الو وبويود “ تقول الحامة كينياتا، كما تسم

 
م  الم روف أن

وة عونواصورهوا واحودة: أن يو و وقوبووا السوو ، ويضوربووهوم، 
 
ومالحق هم، في القرني  الثام  ع ر وال اسع ع ر. وح و  اآلن،   توزال موهوم

ويسجنوهم، أو يق ووهم. هدف المنمومة الحالية اس  با  السو  م  خالل سجنهم، فهم الفئة ال ورقويوة األكوثور عوركوة لوووحوبو  فوي 

 ”.مويون سجي  3.2بالمئة فقط م  السكان، لكنهم نص  السجناء في البال ، م  أص  نحو  21الو يات الم حدة. ي ك  السو  
 

ة“اناوقت حركة 
 
(، فوي  01ب د تبرئة ال ر ي مورج زيمرمان م  مق   ال وا  األسوو  األعوزل تورايوفوون موارتو  )” حياة السو  مهم

ً
عواموا

لت إل  تيار عالمي، رافض لو نصرية. وخالل األشهر الماكية، تصاعد  ورها ب د مق   مورج فوويد.
 
 فووريدا. وخالل سنوات تحو

 

و  اخو وار توالوة سوورة 
 
 أن
ً
ب د إ الق النار عو  ماكو  بالي  أواخر أغسا / آ  الماكي، خورج والوده لوووحوديوث إلو  ا عوالّ، وكوان  فو وا

  ا ماّ األمريكي عمر سويمان عو   ل  بالقول: 
 
 لولده ال فاء. وعو

ً
 إن كان ا ب  أو األ  مسوومويو ، فوموا “ الفاتحة، م منيا

ً
ا
 
لي  مهم

 ”.حص  ل ائالتهما  لي  إكافي عو  ال ن  الممنهم غير ا نساني
 

ة“ صحيح أن 
 
 نضوال السوو  فوي الوو يوات الومو وحودة لواوالوموا ”  حياة السو  مهم

 
عابرة لأل يان والاوائ ، و  تقوّ عو  ب د  يني، إ  أن

ي نفس ، أحود أبورز قوا ة حوركوة الوحوقووق 
 
از كما كان يسم

 
 بع باألثر الكبير ل اصيات مسومة، وأبرزها مالكوّ أك ، أو الحاج مال  ال ب

 اياليجاه محمد.” أمة ا سالّ“المدنية، اع ن  ا سالّ في السج ، حيث ال ق  بمؤس  حركة 
 

 فوي الووقوت الوراهو ، موع تصواعود خواوا  الويومويو  
ً
 في نضال السو  كد ال نصرية، لكن  حاكر، خصووصوا

ً
قد   يكون الب د الديني أساسيا

ة 
 
مايك  ليو، في موقوال ن ور قوبو  ”   ا نيوريوركر“ المسيحي الم ارف في الو يات الم حدة. هذه الم كوة أشار اليها رئي  تحرير مجو

ى في  سبل تيوي  ال نصرية في خاا  المسيحيي  الوبويوض ” م كوة فوقية ال رق األبيض في المسيحية األمريكية“ أياّ، ب نوان 
 
، تحر

، ي رح المفكر ا سالمي األمريكي إبراهويوم مووسو  الواوووفويوة الو واريواويوة لووو والقوة بويو  نضوال ” بي بي سي“ وأ ائهم. في حديث مع 

ونالت شهرة في الامسينيات، لي  فقط بسوبول شو وبويوة  0321تأسست أمة ا سالّ في ال اّ “السو  كد ال نصرية وا سالّ بقول : 

 .
ً
 ألن شاصيات مث  مالكوّ أك  ومحمد عوي كالي أعايا الموجومووعوة وموهوا

ً
مؤسسها اياليجاه محمد كمقاوّ لقمع البيض، لك  أيضا

 الكثيري  م  األميوركويويو  السوو  الوذيو  يو و ونوقوون ا سوالّ، 
 
. وفي الوقت الراه ، فإن

ً
كالهما اف رقا ع  الجماعة واع نقا ا سالّ  حقا

 
 
 ا سوالّ يو ود

 
يف وون  ل  ألسبا  ايمانية، ولك  في الوقت  ات ، ك ك  م  مقاومة ال نصرية المسيحية البيضاء، إ  يمكننا القوول إن

 ”.بالنسبة إليهم مقاومة


