
     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  28ربيع االول    88   812الدورة 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: بطاقة اليوم : 

 مناسبات اليوم:

 

 

 ربيع األول 88
 
 

 المناسبة الرئيسية
 

 

 أسبوع فدك والعوالي
 
 

 اليوم الثاني()
 
 

 المناسبات األخرى
 
 

 غزوة بني النضير .1

 إهداء النبي )ص( أرض فدك  .2

 البنته الزهراء )عليها السالم(      



 الحوزة العلمية وإمام الزمان:     

براعم االنتظار يشتركون في العزاء 

لفاجعة غصب الزهراء عليها السالم 

 فدكها والعوالي

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

 

 من مقال للشيخ حسن جليل حردان األنباري:

 إمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف :

 

وال يأعأرش صأ أ أه ل ومأا  عأمأر  الشأريأف  وإن كان غاب عن أنظار الناس بأممأر الألأه

بالنسبة للمتعارش من أعمار الناس ل وذلأ  لأمأ أمأة ووضأاء ووأدر مأن الألأه تأعأالأى 

وآخأر أويأيأاء نأبأيأه  ل ن هو الذي ود اختار  الله تعالى ألن ي ون خاتم هداة ديأنأه ل

يلى الله عليه وآله وسلم ل وهو اإلمام الثاني عشر ل المجة بأن الأمأسأن الأمأنأتأظأر 

 من أسباط نبينا األكرم وعلي بن أبي مالب يالة الله عليهم وعلى آلهما ل وعجل الله تعالى فرجه الشريف
  

جعله الله تعالى وهو في حضور  في الوجود من دون معرفة ص  ه ال ريم للناس له ضأرورة فأي وجأود 

 بميث بوجود  ال ريم ي ون عليه السالم هو : الهداية لدينه ل
 

وراد المجمعين على البامل في المعارش اإلسالمية إلى المق من تعاليم  المافظ للشريعة والمرصد للمق ل

 دين الله ل وهادي األمة ومنبه علمائها ل إن غلطوا هداهم ل وإن نسوا ذكرهم .
 

المؤيد بالروح وياحب ليلة القدر ل و حجة الله التي لأم يأ ألأي مأنأهأا  وصاهد أحوا  العالم والعالم بمخبار  ل

أرضه ل وإمام الزمان وياحب الع ر ل الم لح األعظم للدنيا وأهلها في كل زمأان وبأالأ أ أوص فأي  أهأور  

 ودولته وح ومته في آخر الزمان .
 

ود بشر به الله وأنبياء  ل وعند  أهأور   فهو عليه السالم ويي النبي األكرم وسبطه وحافظ تعاليم دينه ل

ي لي خلفه عيسى بن مريم والمواريين وخالص المؤمنين كألأهأم تأمأد وأيأادة وواليأتأه فأي إدارة صأؤون 

الدنيا ل وإلوامة عد  الله وح ومة دينه والعبودية المقيقة لله تعالى كما أنزلد على نبينا مممد يلى اللأه 

عليه وآله وسلم ل وذل  للوعد اإللهي وسننه في الهداية الت وينية والأتأشأريأعأيأة ل ووفأق غأرض الأ ألأقأة 

 والوجود ل بميث يظهر دين الله على الدين كله ل ويست لف عباد الله ال المين في ح ومة األرض كلها .
 

الذي يستبأيأن الألأه تأعأالأى  وهو عليه السالم في زمان غيبته آية االمتمان اإللهي وعالمة االختبار الرباني ل

به حا  أهل الدنيا ونياتهم ل فتظهر حقيقة الناس جميعهم ل ويعرش بمق وولهأم وعأمألأهأم واعأتأقأادهأم 

 ويتميز وبجود  وبغيبته عليه السالم حا  : ل
 

والمتروبين إلوامأة الأعأد  والأمأق بأيأد بأقأيأة الألأه وم ألأح  ال ادوين والم ل ين والثابتين على عهد الله ل

الدنيا ل والمعدين العدة لظهور ولي دينه الله ل والأعأاوأديأن الأقألأب بأالأيأقأيأن عألأى ن أر أمأر الألأه ووأدر  ل 

الممهدين لم ومة دين الله ل المومئين لدولة الله ل المقاومين للشرك والنفاق والأ أفأار ل الأرافضأيأن لألأذ  

والعار ل والمجاهدين للمست برين والظلمة واالسأتأعأمأار . مأن الأذيأن يأنأ أرون اهأتأمأام الألأه تأعأالأى بأديأنأه 

ومم مي األهواء ل اآليسين مأن رحأمأة الألأه وفأرجأه ل الأمأدبأريأن عأن انأتأظأار ديأن الألأه وعأدلأه وإحسأانأه ل  ل

الأ أاضأعأيأأن لألأظألأأم واالسأتأعأأمأار ل والأمأأ أافأمأيأأن الأمأشأركأأيأن الأ أأفأار ل والأ أأانأعأيأن بأذ  أمأام االسأأتأ أبأار ل 

 المستعطفين للمفسدين والفجار ل والمتلطفين بنفاق وعدم حياء للمسلمين ولألصرار .



 عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

 وظائف االنتظار:

 

 من معالم االقتصاد والعمران في حكومة إمام الزمان 
 

 )الحلقة الثانية(
 

وعلى جميع االحتماالت فان تقسيم االموا  سي ون بأالأتأسأاوي بأال تأفأاوت 

وال تمييز بين عامل وآخر ومو ف وآخرل ال ينظر الى المهأنأة او االخأتأ أاصل 

فليس لها اي دخل ب مية الما  المعطيل فالطبيب كأالأمأهأنأدس وكأالأعأامأل وكأالأقأاضأي وكأالأمأو أف االداريل 

فالجور تعطي لهم بالتساوي النهم يبذلون ماوتهم ل دمة االنسانية وخدمة الم ومة المهأدويأة بأال تأقأ أيأر 

وال خللل وان التفاوت في الذكاء وفي الطاوة الجسدية امر خارج عن ارادتأهأمل وهأذا الأتأسأاوي فأي االجأور لأه 

فائدته على الجميعل الن االنسان سيتوجه الى االخت اص الذي يأرغأب فأيأهل او االخأتأ أاص الأذي يسأاعأد  عألأى 

االبداع وعلى خدمة الم ومة والمجتمعل على ع س ما نأالحأظأه فأي واوأعأنأا الأمأعأايأرل فأاالنسأان يأتأوجأه الأى 

 العمل او االخت اص الذي يعود له ب ثيرة الما  الراحة والرفاهية.

 

ومريقة القسمة المتساوية تساعد على تجاوز كثأيأر مأن االخأطأاء واالصأتأبأاهأاتل وتأجأعأل االنسأان مأتأفأاعأال مأع 

 اخت ايه وعلى ضوء ماوته وودرتهل وود تدفعه لتقديم خدمة اضافية في اخت اص آخر.

 

وهذ  الطريقة ال  لم فيها بل هي عين العد ل الن ح ومة االمام المهدي )عج( ال تقت ر على هذا العطأاءل بأل 

انها تقدم العطاء في مجاالت اخرى وال تب ل على احد فأي الأعأطأاءل وفأي هأذ  الأمأالأة فأان كأل مأو أف فأي 

 الم ومة او كل عامل فيها او في خارجها يم نه الم و  على ما يمتاجه من الما  من الم ومة نفسها.

 

واالهم من ذل  ان الغني النفس حيث ي ل الت امل الى مراحل متقدمة تسمو فيه النفس االنسانأيأة وتأتأعأالأى 

على اثقا  االرضل وتتوجه الى المعنويات والمثاليات لت أسأب الأربأح واالوفأر وهأو رضأوان الألأه تأعأالأى ورضأوان 

االمام المهدي )عج(ل ومأع هأذ  الأمأعأنأويأات ال يأجأد اي انسأان غأبأنأا فأي الأعأطأاء والأتأوزيأع بأهأذ  الأطأريأقأة 

 المتساوية.

 سياسة التوزيع الحكومية 

إلأى مأوسأى )ع(: يأا  -سأبأمأانأه وتأعأالأى–ورد في المديث الشريأف: )أوحأى الألأه 

أى لأي بأذلأ . فأقأا : ادعأنأي 
ّ
موسى! ادعني على لساٍن لم تع ني بهل فقا : أن

 من كبار الأذنأوبل ويأطألأب 
ً
على لسان غيرك(.. فال بمس أن يستغفر اإلنسانل وخاية

  -عز وجل–من ذوي الوجاهة عند الله 
ً
.. ومن الأمأنأاسأب أيضأا

ً
أن يستغفروا له أيضا

 -)أنأا وعألأى أبأوا هأذ  األمأة(   –أن نأتأوجأه إلأى ذلأ  الأذي هأو أبأو هأذ  األمأة 
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In the holy saying : ( ALLAH Almighty revealed to Moses (p.b.u.h) : Moses ! pray to me in a tongue you 
didn't disobey me with , he said : how can I do that ? .. ALLAH Almighty said: pray to me in other person's 
tongue) ... So the human has to ask ALLAH Almighty to forgive him especially for big sins and to ask the 
people who have the distinction/honor from ALLAH Almighty too, to pray for GOD in order to forgive 
him ... also to ask the father of this nation ( the Prophet Mohammed – p.b.u.h. and his family- said: Me and 
Ali are the fathers of this nation ) We pray to ALLAH Almighty to forgive us then we speak to our imam (Al
-Mahdy p.b.u.h) with this speech { Oh! our father ask ALLAH Almighty to forgive our sins we were 
wrong }. 



 حدث اليوم:

 معارف مهدوية:
 

 

النزا  نمدث  عن االدعية المباركةل ومنها أدعية االمام المهدي )عليه السالم( حأيأث حأدثأنأاك 

عن احد ادعيتأه الأ أاص بأالأقأنأوت وانأتأهأيأنأا مأن احأد مأقأامأعأه الأمأتأنأوعأة الأذي مأرح فأيأه 

وما يواكبها مأن االبأداع الأذي يأنأطأوي عألأى  والثمار واالصجار الميا  و اهرة النبات  اهرة

ل والمتعة الجمالية للشجأر والأثأمأر مأن حأيأث 
ً
الفائدة والمتعة اي: الفائدة المادية للنبات مثال

الوانهل ... الخل ونتجه الى مقطع جديد ورد فيه ما يت ل ب فاته تعالى وبمسمائهل حيث نأواجأه 

)واسمل  باسم  الذي اذا دعيد به اجبدل ويأا مأن لأه الأ ألأق واالمأرل ... الأخ(ل واالن  ما يمتي:

)واسأملأ  بأاسأمأ  الأذي  الى القاء االضاءة على العبارة االولى من هذا المقطعل ونعني به:

 اذا دعيد به أجبد(ل فماذا نستلهم منه؟

العبارة المتقدمة تت رر فأي ن أوص مأتأنأوعأةل وهأي تألأفأد نأظأر الأقأارث لألأدعأاء مأن حأيأث 

 :
ً
الت  يص السمه تعالى وارتبامه باستجابة الدعاءل من المم ن ان يتساء  وارث الدعاء وأائأال

 لقوله تعالى:
ً
 » ان الله تعالى يستجيب لعبد  تبعا

ْ
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َ
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ُ
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بغض النظر عن االسم ال اص له تعأالأىل وهأذا مأا يأقأتأادنأا الأى  «اد

التساؤ  اآلتي: هل يق د بذل  اسم الله االعظم الذي أخفا  تعالىل ول نه ملب منا ان ندعو  باسمه االعظمل ان هأذا يأمأ أن بأال تأرديأدل 

 من اسمائه المسنى يسم  بهل كما انه تعالى يستجيب لعبد  حتى فأي حأالأة مأا 
ً
ول ن ماذا يم ننا ان نعقب على ذل  بالذهاب الى ان ايا

 وهذا ما تؤكد  الن وص القائلة:
ً
 مأنأه ورحأمأة(ل فأاذن حأتأى مأع عأدم دعأاء  اذا لم يدع بتاتا

ً
)يا من يعطي من سمله ومن لم يسمله تمننا

 يستجيب لعبد ل كل ما في االمر ان السأيأاوأات 
ً
االنسان تتمقق اصباعات حاجاته مما يستاونا الى القو : ان الله تعالى في الماالت جميعا

 بأمهأمأيأة كأبأيأرة مأن حأيأث 
ً
ال اية تمدد مستويات االجابة ودرجاتها كما هو واضحل مع التمكيد بان االسم ال اص او االعأظأم يأظأل مأقأرونأا

)يا من له ال لق واالمر(ل فماذا نسأتأ ألأص مأنأهأا؟ عأنأدمأا نسأتأقأريء الأنأ أوص الأقأرآنأيأة الأواردة  اوترانها باالجابة. بعد ذل  نواجه عبارة:

يتمثل في: ابداعه تعالى لالنسان أو لسأائأر الأمأ ألأووأات اي: ايأجأادهأا مأن  ال لق نجد بان )االمر( وم طلح )ال لق( بالنسبة الى م طلح

في اد يتمثل في الظواهر المترتبة على ال لقل اي: الشأؤون الأمأرتأبأطأة بأالأمأ ألأوق مأن حأيأث الأتأدبأيأر لأهأا  )االمر( العدمل واما م طلح

يظل فأي ال أدارة مأن ضأرورات الأمأعأرفأة  )باالمر( ال لق او )ال لق( بأ )االمر( وتقديرها وانفاذها وفق متطلبات الم مة ومن البين ان ربط

بعظمة الله تعالى من جانب وبم مته من الجانب االخرل ب فة أن توحيد  تعالى يتأطألأب مأن الأعأبأد )بأاالضأافأة الأى فأطأريأتأه(: الأمأعأرفأة 

)اسأملأ  بأاسأمأ  الأذي اذا دعأيأد بأه  بساحته القدسية ومن ثم: تعميق االيمان بالله تعالى. هنا نتساء : عن الرابط بين العبارة االولأى:

 )يا من له ال لق واالمر(ل فماذا نستلهم؟ وبين الثانية اجبد(

في ت ورنا ان االحتما  الفني لهذا التعاوب او الترتيب للعبارتين هو: ان ذهن القارث للدعاء سأوش يأتأداعأى الأى ان الألأه 

تعالى مادام هو ال الق للعبدل والمدبر المر  وهو ما مرحته العبارة الثانيةل حينئذ فان الدعاء باالسم ال اص الأذي يأرتأبأط 

بعظمة ابداعه تعالىل وبرحمته المقترنة بالقدرة االبداعية ب فة أن كل ما ي فه تعالى وفق المأ أمأة انأمأا يأعأنأي: وفأق 

الرحمةل وهذا يفسر لنا بان التوسل الذي اذا دعي به: يستجيب له الله تعالى انما يتسأاوق مأع عأظأمأتأه تأعأالأى ورحأمأتأه 

 بالنمو الذي اوضمنا ل وهو مما يعمق ايماننا بالله تعالى دون ادنى ص .

 نسمله تعالى ان يوفقنا الى ممارسة ماعته تعالىل والت اعد بها الى النمو المطلوب.
ً
 ختاما

 
 الدور األمريكي التآمري في إسقاط الحكومات العراقية

 

من خال  النظرة االستق ائية السريعة للدور االمري ي التآمري ال بيث في اسقاط الم ومات الأعأراوأيأة -صفقنا 
على اختالش توجهاتها وايدلوجياتها خدمة لم المها وم الح ال يان ال هيوني. يم ن لنا وبغض النظر عن مووفنا مأن تألأ  الأمأ أومأات ان 

 نقف عند اهم الممطات الرئيسية التي ت شف حجم هذ الدور ال بيث وخطورة تدخالته المستمرة حتى يومنا هذا.
والذي تمثل بالتآمر على اسقاط ح ومة عبد ال ريم واسم بالتعاون مع حزب البعث وبعض االمأراش الأعأربأيأة واالوألأيأمأيأة ومأن الدور األول: 

 اراد التوسع لمعرفة المزيد من التفاييل عن هذا االمر فليراجع مل ص بمث الطالب األمري ي )وليام زيمان( عن رسالته التي تأقأدم بأهأا الأى
الجامعة البولوت ني ية في والية كاليفورنيا للم و  على درجة الماجستير وعنوانها )التدخل السأري لألأواليأات الأمأتأمأدة فأي الأعأراق خأال  

 ( مترجمة.1591 – 1591الفترة 
( الذي سمب امتيازات الأتأنأقأيأب 18والتي جاء فيها أن من جملة اسباب تآمر أمري ا على اسقاط ح ومة عبد ال ريم واسم. هو ايدار وانون )

عن النفط في االراضي العراوية من الشركات االجنبية وفي مقدمتها البريطانية. وكذل  خوش البريطانيين من اودام عبد ال أريأم عألأى ضأم 
 ال ويد للعراق.
والذي ح ل في التآمر على اسقاط ح ومة عبد الرحمن عارش وكما ذكر ال مفي الشهير حنا بطامو انه الأتأقأى الأرئأيأس عأبأد الدور الثاني: 

الرحمن في اسطنبو  ووا  له أن امري ا هي التي اسقطد ح ومته بالتآمر مع حزب البعث النه حرم الشركات االمري يأة مأن االسأتأثأمأار فأي 
 مائرة ميراج ولم يلجم للواليات المتمدة92ال بريد في العراق وعمد للتعاود مع فرنسا لشراء 

هو الدور ال بيث بإجهاض االنتفاضة الشعبانية التي كاد أن ينبثق عنها ح ومة اسالمية ثورية فأي الأعأراق وهأو دور مأعأروش الدور الثالث: 
ولعل من بعض هذ  الف و  غير المعروفة للجميع هو ماذكر  صوارزكوش في مأذكأراتأه )االمأر ال يأمأتأاج الأى بأطأل( وأائأد وأوات الأتأمأالأف 
ر إلخراج العراق من ال ويد. حين وا  تدخلد روسيا لووف إمالق النار واعلن مارق عزيز وبو  العراق بشروط امري ا لأ أن الأمأثأيأر جأاءتأنأا اوامأ

ساعة اضافية لمنع ويو  القوات العراوية المنسمبة من ال ويد على مأريأق الأبأ أرة لأمأنأع الأتأمأاوأهأم بأاالنأتأفأاضأة  22بتمديد امالق النار 
 الشعبانية وود ضربوا باليورانيوم المنضب في )مريق الموت( كما سمى بعد ذل .

مباصرتها اسقاط نظام يدام الذي ساهمد بمجيئه ودعمه لمماربة الجمهورية االسالمية وود كأان اسأقأامأهأا لأهأذا الأنأظأام الدور الرابع: 
 الوحشي عبر تدمير العراق واحتالله كما هو معروش للقايي والداني.

هو اسقاط ح ومة السيد نوري المال ي السباب عدة اهمها دور  ال بير في منع انهيار النظام السوري بيد داعأ  ووأيأام الدور الخامس: 
 دولة االرهاب فيها بالتعاون مع الجمهورية االسالمية وحزب الله لبنان فمدخلوا داع  للعراق وح ل ما ح ل وانهارت ح ومة المال ي.

هو اسقاط ح ومة السيد عاد  عبد المهدي الذي حاو  االتجأا  صأروأا وحأجأز مأووأع اسأتأراتأيأجأي فأي مأريأق الأمأريأر عأبأر الدور السادس: 
تشبي  الم الح العراوية مع إيران وروسيا وال ين. وهذا ما نقل يراحة عن السفير االمري ي في العراق الذي وأا  ))لأه ان ذهأابأ  لألأ أيأن 

 في غير ممله(( والننسى رفض السيد عاد  عبد المهدي تطبيق العقوبات االمري ية على ايران وغيرها من المواوف االخرى.
 ماجد الشويلي 

www.ar.shafaqna.com/  

 ( من شرح أدعية 21الحلقة )

 اإلمام المهدي عليه السالم


