
     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  14 - 19صفر       91      971الدورة 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/ 

 مناسبات اليوم رسالة  من  عبق  الثقلني:

التحكيم بين امير المؤمنين )ع(  

 هـ  13ومعاوية سنة 

 بطاقة اليوم



 

 يقول مؤلف كتاب مقامات اإلمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: 

ليس من شروط لقاء االمام المهدي عجل الله فرجه ان يكوكون االانكان مكن 

العلماء...كثيرا من االشخاص الذين ليس لديهم علم لون لديهم خصكويكيكات 

في وجودهم لديهم لياقه للقاء اإلمام ولي العصكر ععكلكيكه النكيمع لكيكس 

هناك عيقه بين لقاء االمام المهدي ععجل الله فرجهع و العلم و مثل هكذ  

ككثكيكر مكن االشكخكاص فكواء  فكي  )  طهارة_النكسكس( االمور...  ايل االمر هو 

االزمنة الماضية او في هذا الزمن رأو  البعض منهم عرفه و الكبكعكض االخكر 

 لم يعرف و بعد غيبه التستوا الى ااه اإلمام الحجه ععليه النيمع.

 معارف مهدوية:

 الحوزة العلمية وإمام الزمان: 

 

اتابع حديثنا عن األدعكيكة الكمكبكارككةا ومكنكهكا: احكد أدعكيكة االمكام الكمكهكدي (عكلكيكه 

(الكلكهكم ارزقكنكا تكوفكيك  الك كاعكة وبكعكد الكمكعكصكيكةا  النيم)ا حيث ورد بهذا النحو:

. هذ  العبارات الكتكي افكتكهكل بكهكا الكدعكاءا حكد كنكاك  ويدق النيةا وعرفان الحرمة)

عنها في الناب ا حيث اوضحنا يلة بعضها مكع اخخكرا حكيكث الكدالالت الكمكتكجكاانكة 

 فكي 
 
والمندرجة في المق عا اما االن فنحد ك عن الجديد فكي الكمكقك كعا مكتكمكثكي

 الننتكنكا بكالصكواب والكحكوكمكةا  العبارات اختية:
ّ
(واكرمنا بالهدى واالفتقامةا وفدد

كر بك كواكنكا مكن الكحكرام والشكبكهكةا ... الك ). 
ّ
وامأل قلوبنا بالعكلكم والكمكعكرفكةا وطكه

 النكنكتكنكا بكالصكواب  ا امكا الكثكااكيكة فكتكقكول: (واكرمنا بالهدى واالفتقامكة) المسردة االولى من مق ع الدعاء تقول:
ّ
(وفكدد

. هنا احنب بأن قارئ الدعاء فوف ييحظ بأن مق ع الدعاء بعامةا ين وي على افلوب داللى وجمالى له امر   والحومة)

: في افتجابة القارئ للدعاء:
 
ا  (ارزقنا توفي  ال اعة وبعد الكمكعكصكيكة) تتألف كل عبارة من مسردتين من النلوك مثل فأوال

: . (وامأل قلوبنا بالعلم والمعرفة) أو (فدد الننتنا بالصواب والحومة) ومثل
 
ييحظ قارئ الدعاء ما ي ل  عليه الكتكضكاد   اايا

(بككعككد  وضككدهككا (تككوفككيكك  الكك ككاعككة) مككن خككيل الككتككمككا ككلا والككتككمككا ككل مككن خككيل الككتككضككاد كككمككا هككو طككابككع الككعككبككارة االفككتككهككيلككيككة

: . المعصية)
 
 الننتكنكا بكالصكواب  ومثل (إمأل قلوبنا بالعلم والمعرفة) التجااس بين الثنائيات المذكورة مثل وييحظ  الثا

ّ
(فدد

 عكن فكمكات اخكرى اكعكري لكهكا فكي  (العلم والمعرفة) حين تتجااس المسردتان والحومة)
 
الى درجة تقرب من التما ل. فضكي

. فماذا انتلهم منهما؟ ال أحنب اانا بحاجكة  (اكرمنا بالهدى واالفتقامة) حينها ان شاء الله تعالى. واخن اقف عند مسردة

ا ااكهكمكا مكن الكوضكون بكمكوكان. اال ان  (االفكتكقكامكة) وكلكمكة (الهدى) الى ميحظة المعجم اللغوي لمعرفة ما تعنيه كلمة

: عن داللة كلمة
 
 هو: العمل بذلك. واتناءل اوال

ّ
ا واالكراما منح الكوكرامكة لكقكارئ الكدعكاء مكن خكيل شكمكولكه  (اكرمنا) المهم

 محمكد (يكلكى  (الهدى) بالهدى وباالفتقامة. اما
ّ
فهو: الدين االفيمي الذي عري لمبادئه كّل من القران الوريما والنبي

الله عليه وآله وفلم)ا والمعصومين (عليهم النيم)ا اي عري كل ما يتصل بموضكوعكات الكعكقكيكدةا واالحكوكاما واالخكيق. 

لون من الممون ان يتعرف االانان على مبادئ الهدىا ولون ال يعمل بها. فما السائدة اذن؟ الدعاء أجاابا عكلكى ذلكك حكيكن 

ا اي االلتزام بمبادئ الهدىا بمعنى أخذ ال ري  النليم ولكيكس الكمكنكحكرفا  كم  (االفتقامة) واتبعها بولمة (الهدى) قال

. العبارة التالية لما تقدم هي
 
 الننتنا بالصواب والحومكة) العمل بها وهو ما يتما ل مع مص لح التقوى ايضا

ّ
ا هكنكا  (وفدد

ا  (االفكتكقكامكة) اتناءل: لماذا ت رق الدعاء الى االلننة؟ في تصوراا ان الدعاء بعد ان طلب من الله تعالى بان يوفقنا الى

ا وهو مكا يصك كلكح بكه الكلكنكان: ككاالمكر بكالكمكعكروفا 
 
 ايضا

 
ا بل اجتماعيا

 
فان ذلك يت لب ليس تلقي الهدى والعمل به فرديا

 الكجكوارن 
ّ
 اللنان هكو اهكم

ّ
والنهي عن المنورا وتوييل مبادئ الله تعالىا فضي عما تض لع به فائر الجوارنا ولون بما أن

 فشر وهذا ما يت لب ام ين من اللنانا احدهما ان يتحكد  بكمكا 
 
 فخير وان شرا

 
بحيث ورد ان الناس حصائد الننتهم ان خيرا

هو يواب وم لوبا واخخر: ان يتحد  بما هو حومة اي بما هو اعلى درجات الصواب: كما هو واضح. اذن اموننا أن اكتكبكيكن 

 من دعاء االمام المهدي (عليه النيم)ا فائلين الله تعالى ان يوفقنا لممارفة ال اعكةا والكتكصكاعكد بكهكا 
 
جاابا

                                الى النحو الم لوب.                                                                                                           



 عاشوراء المهدوي: 

 :وظائف األنتظار



 براعم االنتظار دامئا مع أرسهم يف الدعاء بفرج إمام الزمان

اندلعت الننننايف ا النعن ن    –شفقنا 
الننفنناف مننوننا  منندنن   ننا   ننعنن نند 
 اتيندارايف لومخط طا  القدمية، الني  
يننلننمننا ادنن  الننقنندينن   ننينن نن   
  اشد ت  ا العاصمة األر نية يريفايف

 حريق ا  ع د املخط طا  القدمية  دط العاصمة األر نية
 اليوم

 حدث

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:


