
 

     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  1221شهر رمضان   7السبت      42الدورة 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

 رسالة اليوم من  عبق الثقلين

 

 

 

 نزول اإلنجيل على نبي الله عيسى .1

 نزول الزبور على نبي الله داوود .4

 خروج النبي لغزوة بدر الكبرى .3

 مناسبات اليوم:



 منتـظـرون

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

إنه غير ممتنع أن يكون اإلمام عليه السالم يظهظ ظر لظ ظ ظ  

 مظن أبظ ظال الظخظو   
ً
أوليائه ممن ال يخشى من ج ته شيئا

فإن هذا ما ال يمكن القطع على ارتفاعه وامظتظنظاعظه  وإنظمظا 

ي لم كل واحد من شي ته حال نفسه  وال ب يل إلى ال لظم 

 (31بحال غيره".)

 

 عن سؤال آخر قال عليه الرحمة:
ً
 * وجوابا

 

إنظا غظيظر عظا ظ ظيظن عظلظى أن اإلمظام عظلظيظه  " أول ما نظقظولظه 

السظالم ال يلظل إلظيظه أحظد وال يظلظقظاه بشظظر  فظ ظذا أمظر غظيظظر 

 (31م لوم  وال ب يل إلى القطع عليه".)

 

 (812( و )ص812من أعوال السيد المرتضى رحمه الله في كتابه تنزيه األن ياء )ص

 عبق مهدوي من وحي المناسبة :



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 

 منتـظـرون

 
The Blessed Birth of Imam Mahdi            (part 20) 

 

 الوالدة الميمونة لإلمام المهدي )عج( 
 
While Lady Hakimah recited the verses of Surah al-Qadr, she heard suddenly that the baby from inside 
Nargis’s womb began to recite the same Surah along with Lady Hakimah! After having finished that, the 
baby inside Nargis’s womb said his greetings to Lady Hakimah. 
 
For a moment, Lady Hakimah got frightened and ran toward Imam Hasan who said to her, “My aunt! Do 
not be afraid and do not wonder about the will of God Almighty! Do you not know that God Almighty 
make us, the Imams, skillful speakers from our infancy and in our adulthood and appoint us as His living 
proofs on earth?” 
 
The Final Moment 
Lady Hakimah returned to Nargis’s room and with her soft hands, held Lady Hakimah’s hands tightly and 
shut her eyes. Then she began to recite verses of the Holy Qur'an. 
 
At that moment, Nargis vanished in front of Lady Hakimah’s eyes! It seemed that an invisible curtain had 
suddenly dropped down and separated Lady Hakimah from Nargis! Once again, Lady Hakimah ran 
quickly toward Imam’s room but Imam Hasan did not let her explain what she had just witnessed; rather, 
he said to her, “Do not worry, my dear aunt! Go back to the room and you will see her once again in her 
place.” 
                                       .….. to be continued.  

 زمن األنتظار: بطاقة اليوم:



 منتـظـرون

 حدث اليوم:

بغداد ـ إکنـا: ععـلـنـت الـاـواي اامـنـيـة الـعـراقـيـة  الـيـوم 

االثـنــيــن  الــاــبــ  عــلــى مســؤول خــلــيــة اإلعــدامــاي  ــي 

 تنظيم "داعش" بمحا ظة صالح الدين شمالي البالد.

 

وذكــري خــلــيــة اإلعــالم اامــنــي الــحــكــومــيــة  ــي بــيــان 

صحفي  عن "قوة من قيادة عـمـلـيـاي سـامـران  تـمـكـنـت  

وخــالل عــمــلــيــة نــوعــيــة  مــن إلــاــان الــاــبــ  عــلــى عحــد 

اإلرهــابــيــيــن  الــل  كــان يــعــمــل ســابــاــا مســؤول لــجــنــة 

 اإلعداماي  ي تنظيم داعش".

 

وعضا ت: "تأتي هله العملية بعد نصب كمين محكم له على الطريق العام قرب قضان الدجيل  وقد اتخلي بـحـاـه 

 اإلجراناي الاانونية كا ة".

 

 روسيا اليوم المصدر:

 وظائف األنتظار: براعم األنتظار.. أمانتنا:


