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 براعم  األنتظار.. أمانتنا:  

 

يآول السيد أبو عالء حامي الجادر مدير تـحـريـر الـنـشـرة بـعـد 

 يوما: 313مشوار 

 

كبيرة.. تتطلعلع  منتظرون.. سفر جميل وممتع وشيق ذو آفاق

الذي سوف يمأل األرض قسطا وعدال بلدلد  ن ملعلللا ولعلملا وجلورا..  وعيون وقعوب المنتظرين نحو األمل

نهدي هذا الدمل المتواضع إلل  ضرلرة حلاضلع اللدلزلر واللاملان  رواضلنلا للتلراب ملىلدمل  اللفلدا  عسل  

 قبل الظهور وبدده..  يجدعنا من خدام  بالىبول، و ن تحر   ن

 

 كما إن مجموعة نشرة يوميات منتظرون تتطعع إل  محاورة الىرا  الكرام ضول األمور التالية:

 ما هي الموضوعات التي شدت اهتمام الىارئ كثيرا؟ 

 

مع حاضع الدزلر واللاملان  اإليجابي المواضيع المطروضة في النشرة جدعتك تديش ضالة االنتظار هل إن

جعبا اهتماملك؟ وملا هلي اللملواضليلع اللتلي   عجل الع  تدال  فرج  الشريف؟ وما هي المواضيع التي

يمكن تطويرها مستىبال؟ وهل عالجا النشرة مشكالت مدليلنلة؟ وملا هلو تلىليليلملكل  للعلنلشلرة ملن ضليل  

 لعىارئ. النشرة دورها في نشر ثىافة االنتظار االيجابي الشكل والمرمون؟ و خيرا.. هل  خذت

 كلمة اخلتام ملدير حترير يوميات منتظرون:



فلي   خلتلا م   سلنلة   يلو مليللا ت   مللنللتللظللر و ن   و عللعلل    
  علتلا ب   خلتلا م   ا للملولسل    ا لللفللا  للمللي   لللنللسللتللمللع   

 للكلعلملة   ا للفلىليل  : 

 

 الشيخ جالل الدين الصغير يوجه كلمة الى المؤمنين المنتظرين

 

في هذا الامن الذي اختعل  فليل  اللحلق ملع بلا لل كلثليلر وبلاتلا فليل  ر يلة 

الهدى حدبة عع  اللكلثليلريلن، وفلي هلذا اللاملن اللذي نلرى فليل  تسلاقل  

الهامات، ويشك في الكثير من االدعا ات تغدو مسالة الحفاظ عع  ضسن الداقبة وتعمس اللهلدى وعلدم اللملغلاملرة 

بترييد  واضدة من اعظ  المهمات والتكاليف بالنسبة لعمؤمنين التي ال يجوز التواني فليلهلا او اللتلسلاهلل ملدلهلا، ال 

 
 
سيما وان الىادم من االيام في  الكثير من المنالىات والتي قد تزل بايمان البدض ال  ضافة الهاوية، وال اجد علاحلملا

في مثل هذه الحاالت اال من خالل االبتداد عن اهل الريع والالهثين ورا  البروز االعالمي والدنيوي كائنا ما كلانلوا، وملا 

من ريع ان االلتزاق المتشدد بالمراجع الهداة المأمونين عع  الدين والحريزين عع  مزالح الدباد هو اللركليلاة اللتلي 

يجع التمسك فيها وس  هذا الجو المتعبد بالفتن، وتذكر دوما يا  خي الدايا بلأن اللملراجلع اللهلداة هل  املانلة االملام 

 المنتظر عجل الع  فرج  لدينا فانظر كيف تحفظ هذه االمانة؟

 بأن تدارك ما فات في هذا اليوم اسهل من االتكال عع  الغد، فاآلجال ال تنتظر واالعمار ال تتراجلع 
 
ويجع  ن تدرك دوما

وكل منا سائر ال  رب  وكادح إلي ، وال يغرنك ما ينظر الناس اليك وال ما يىولون  عنك، فعو قال الناس كل اللنلاس علنلك 

 علنلد اللعل  فلكلن 
 
بأنك من اهل االيمان او الحق او الهدى او قالوا عنك بالدكس فان كل ذلك لن يغير من ضىيىتك شيلا

من اهل الزدق عنده وليىل عنك كل الناس بانك من الكاذبين، فعىد وعدك الع  بوعدين وال يخعلف اللعل  وعلده، اوالهلا 

ان الع  ينزر من ينزره والثاني ان الع  يدافع عن الذين امنوا، فكن منه  وال تبالي في اي جهة كلانلا اللنلاس، نسلأل 

 الع  لنا ولك  ضسن الداقبة والفوز برضا االمام المنتظر ارواضنا ل  الفدا.

 وظائف االنتظار:

 معارف مهدوية:  احلوزة العلمية وامام الزمان: 



علائلعلة مسلعلملة هلنلديلة تلخلطل   04البريطانية إن نحو  (The Telegraph)نيودلهي ل إکنا: قالا ححيفة تعغراف 

لعفرار من قريتها بوالية  وتار براديش (شمالي الهند)؛ إثر تدرضها لحمعة مرايىات من قبلل جلملاعلة قلومليلة 

 هندوسية.

 

تلأتلي  (Mavi Meera)وذكر تىرير الزحيفة  ن ضمعة المرايىات التي يتدرض لها مسعمو قرية "ملافلي مليلرا" 

 بدد شهر واضد من إحدار السعطات الهندية قوانين تجرم الاواج بين الهندوس والمسعمين.

 

وكانا مجموعة من  فراد جماعة "باجرانغ دال" الىومية الهندوسية المتشددة   لعلىلا اللرحلا  علعل  ملنلال 

ديسمبر/كانون األول الماضلي، بلدلد رفرل  ملنلحلهل  سلجلائلر ملجلانليلة،  32حاضع متجر مسع  في الىرية في 

 وفىا لعتىرير.

 

وقالا تعغراف إن حاضع المتجر و فراد عائعت  ل  يتدرضوا ألي إحابات جرا  الهجوم، ولكن عائالت من األقلعليلة 

قرروا عع  الفور المغادرة، ووضدوا الفتات عع  منازللهل   -عائعة 044التي تىدر بنحو -المسعمة في الىرية 

 كتع ععيها: "هذا المنال مدروض لعبيع، سنهاجر من هذه الىرية".

 

ا)  32ونىعا الزحيفة عن سرتاج عع  (
 
 من الىرية مع  سرت  هذا األسبوع-عام

ّ
الىول إن  وعائعتل  لل   -الذي فر

يدودوا يشدرون باألمان، و"إن الجالية الهندوسية تريد منا إخال  الىرية، إنه  يهاجلملونلنلا ويرلايلىلونلنلا ملنلذ 

 فترة  ويعة".

 

 في بعدة يسيطر ععيها المسعمون، وهناك آخرون يلغلادرون 
 
و ضاف "تركا قريتي مع زوجتي واستأجرت مناال

ا".
 
 الىرية  ير

 

وقال عارف مالك ( ضد  قارب حاضع المتجر الذي تدرض لعهجوم) "تنتظر عائالتنا عودة  قاربنا اللذيلن يلدلملعلون 

ا لعهجرة إلي  من هنا".
 
ا آمن
 
 في منا ق مختعفة من الهند، وبدد ذلك سنجد مكان

 

وذكر التىرير  ن  فراد األقعية المسعمة بالىرية تواحعوا مع الشر ة المحعية لتسجيل ضادث إ الق النلار اللذي 

تدرض ل  حاضع المتجر المسع ، ولكنه  قالوا إن بدض الربلا  اللهلنلدوس  لعلبلوا ملنلهل  سلحلع الشلكلوى، 

 وهددوا بتوجي  االتهام له  إن ل  يفدعوا ذلك.

 

وقالا التعغراف إن شر ة واليلة  وتلار بلراديلش نلفلا ململارسلة  يلة ضلغلو  علعل  مسلعلملي اللىلريلة لسلحلع  

الشلكللوى، وقللالللا إنللهللا تللحللىللق فللي 

 الحادث.

 

 الجايرة نا المزدر:

 عائلة مسلمة تستعد للفرار من قرية هندية 04راف: تلغ حدث اليوم: 


