
 

     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  7447شهر رمضان  71االثنين     33الدورة الثانية   العدد 

َل ِلَوِلي َِك الفََرجِ   اللهم َعجَّ

MUNTADIRON 

 ِّ بَيْعَةً لَهُ ف امِّي عَْهداً وعَْقداً وَ ي َّ
َ
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ُُ أ ُُو

َ
ََْْا واََ أ ُُ عَ ُُو

َ
 ُنُِِّ  اََ أ
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مي ر م  
ّ
د بن موسى بن المممكمو 

ّ
روى الصدوق رحمه الله عن محم

د بن أب  عبد الله الكوف ، عمن مموسمى 
ّ
ثنا محم

َّ
الله عنه، قال: حد

ه الحسين بن يزيد النوفل ، عن عل  بن 
ّ
بن عمران النخع ، عن عم

ما ، عمن 
ّ
سالم، عن أبيه، عن أب  حممز  المامممالم ، عمن سمعمد المخم 

اس، قال: قال رسول الله صملمى 
ّ
األصبغ بن نباتة، عن عبد الله بن عب

رج ب  إلى السماء السابمعمة وممنم ما 
ُ
ا ع
َّ
الله عليه وآله وسلم: )لم

م  
ّ
إلى سدر  المنك ى، ومن السدر  إلى حمبما المنمور، نمارانم  رب

ماا 
ّ
مف، فملم  فماي م ، وإي

ّ
مد، أنمب عمبمدا وأنما رب

ّ
جي جالله: يا محمم

 
و
 وحمبميمبما

و
  قد ر يب بف عمبمدا

ّ
ي، وب  فاق، فإن

َّ
 فكو 

َّ
فاعبد، وعل 

ك  على عبمارا، 
َّ
، ف و حب

و
 وبابا

و
، وبأييف عل  يلي ة

و
ا
ّ
 ونبي

و
ورسوال

مز حمز  
َّ
مممي
ُ
وإمام لخلق ، به يمعمر  أولميمانم  ممن أعمدانم ، وبمه ي

ة من ولمد  أرحمم عمبمارا 
ّ
ن ذ أحكام ، وبف وبه وباألنم

ُ
ح ظ حدورا، وت

ُ
قام رين ، وت

ُ
الشيطان من حزب ، وبه ي

مر األر  ممن 
ّ
ام 
ُ
عمر أر   بكسبيح  وت ليل  وتقديس  وتكبيرا وتمممبميمدا، وبمه ا

ُ
وإمان ، وبالقانم منكم ا

حميم  عمبمارا وبمالرا 
ُ
ورث ا أوليان ، وبه أجعي  لمة الذين   روا ب  الس لى و لمك  العملميما، وبمه ا

ُ
أعدان  وا

  بمممالنمكمكم  
ّ
ا  أظم مر عملمى األسمرار وال مممانمر بمإرارتم ، وأممد

ّ
بعلم ، وله أظ ر الكنوز والذيانر بمشيئك ، وإي

)
و
، وم دا عبارا صدقا

و
ا
ّ
  حق

ّ
د  على إن اذ أمرا وإعالن رين ، ذلف ولي

ّ
 لكؤي

 (٧٢٢٠/١/ ح )١٣٧أمالي الصدوق: 

 مناسبات اليوم:

 الحقيقة الاهدوية في معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم



 منتـظـرون

 عبق مهدوي من وحي المناسبة: 

 بيوت مهدوية بطاقة اليوم:

 

 

إن الم دوية وإقاممة المعمدل ايلم م  ممو المممشمرو  

ايل   على األر  ، ومو ال د  الذا من أجله بعم  

رسول  ممما فم  بمعم   343ألف نب  ،  421الله عز وجي 

المروايما، ، فمكمي نمبم  ورسمول لممه رور أسمماسم  فمم  

تن يذ مذا المشرو  ايل م  ، ولمكمي نمبمى ورسمول لمه 

ص و  من المؤمنين المخلصين المعمارفميمن بمالملمه حمق 

معرفمكمه ، و مذلمف مم  قمانمد المممشمرو  ايلم م  فم  

مرحلكه األيير  ايمام الم دا عبي الله تعال  فرجه 

 343الشريف ، فله من األصحا  الممخملمصميمن المعمارفميمن 

مؤمنا مواليا مخلصا عارفا لم يدر م مم األولمون ولمم 

يسبق م اآليرون، ولقد تم ذ رمم ف  القرآن وسمامم الله ) األمة المعدور ( ولكن غ لب األمة عن م، بي عن أصي 

ق ية الم دوية، بي إن الكاريخ ايسالم   له  ان  د مذا المشرو  المم مدوا ايلم م  ، لمقمد عشمب فم  مصمر ممذا 

العمر الطويي أريي مساجدما وأسم  علماءما ، لم أسم  مر  واحد  محا ر  عن ايممام الممم مدا عملميمه السمالم ، 

وما م  ف انيا، المخال ين الدينية ال تذ ر ق ية الم دا إال باالسك زاء واينكار ، رغم تصريح بع  علمان م بكواتر 

أحاري  الم دا ؛ ألن م ف  الحقيقة يعلمون أن ق ية الم دا ال تسكقيم م  بنان م ال كرا والدين  ، ندعو الله 

 عز وجي بكعبيي ال رج .

313العدد   



 منتـظـرون

 
The Blessed Birth  

of Imam Mahdi    
     

(part 28) 
 
 

 الوالدة الميمونة لإلمام 
 المهدي )عج( 

 
 

In the Presence of God Almighty 
in the Empyrean 
 
When Imam Mahdi (may God hasten 
his reappearance) soared high up to 
the sky, two other archangels took 
him to the empyrean. God Almighty 
from His Glorious Throne spoke to 
him saying, “Welcome! Greetings to 
you, My chosen servant who are sent 
down to support My religion and put 
into practice My commands! I swore 
and promised to Myself that by your 
hand I will reprimand and torment the 
wrongdoers, and bless and forgive 
my believers! O My archangels! Take 
My chosen servant with honor and 
respect to his father! Tell him his son 
is verily My last living proof on earth. 
Mahdi will be under My pledge and 
protection until the day when I will 
fulfill an eternal justice and truth. I will 
then destroy the wicked wrongdoers 
and all things vain and futile and 
make my last religion eternal and ev-
erlasting through his hands.” 
  
Performing the ceremony of `Aqiqah 
(a prescribed ritual ceremony seven 
day after the birth of a child, the par-
ents offer a sacrifice to God and then 
shave the child’s hair and give alms 
to the destitute by the weight of the 
baby’s hair) for Imam Mahdi was a 
ritual that Imam Hasan respected and 
complied to it happily. 
 
When Imam Mahdi (may God hasten 
his reappearance) was born, Imam 
Hasan ordered his servants to immo-
late three hundred sheep for his son. 
Narrating this occasion, one of the 
followers says, “I remember one day, 
Imam Hasan sent a sacrificed sheep 
for me and said that it was a sacrifice 
for his newborn son.” 
                              
 ...to be continued.  

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 وظائف األنتظار:



 منتـظـرون

 
من مسلح  راعش قمر  امريمق  3  قكلب الشراة االتحارية العراقية

 الرشار ف  محافظة  ر وك شمال البالر.
 

قاند عمليا، االنبار فم  المحمشمد الشمعمبم  قماسمم مصملمح قمال فم  
 غمر  األنمبمار، 

غ
 القوا، الك  تن ذ العمليا، األمنميمة

َّ
تصريٍح للميارين إن

 ا، لعناصر راعش.
ّ
 ريلب إلى وارا حوران الذا يش د تحر

 
ب االسكخبارا، العسكرية من إلقاء القب  على ابو ماجر أحد أبرز عناصر راعش ف  الموصي.

ّ
  ما تمكن

 
ب ومن يالل قو  من لمواء حشمد حمديمامة  مممن 

ّ
وأعلنب القوا، األمنية العراقية المن ذ  لعملية "أسور الصحراء"، أن ا "تمكن

م  رايمي إحمدى األبمنميمة المممكمرو مة، حميم  
ّ
قيار  عمليا، البزير ، من مطارر  عبلة تحمي يمسة عناصر إرمابية حاولوا الكخم 

ان بر علي م مذا المكان". وقد ات ح أن المبنى م خخ ف  منطقة المدمم جمنمو  غمربم  حمديمامه، مما أرى إلمى ممقمكملم مم 
، ومن بين م ايرماب  الملقا "أبو قسور " ومو القاند العسكرا لقاا  غر  األنبار ". ويذ ر ان العملية تمب بإشرا  

و
جميعا

 قيار  العمليا، المشكر ة، لك كيش منااق غرب  األنبار "
 

وف  األثناء، انكشر، تعزيزا، للحشد والبيش العراق  ف  منطقة الكيلو مئة وسمكميمن عملمى المطمريمق المدولم  المرابم  بميمن 
، يأت  ذلف ف  إاار عملية أسور الصحراء الك  انطلقب ف  األنبار.

و
 العراق واألررن، وانطلقب باتبا  النخيا جنوبا
لمالحقة بقايا راعمش فم  صمحمراء األنمبمار، وشمار مب فم  الم مبموم قميمارا،   وانطلقب أمس ايثنين عمليا، "أسور الصحراء"

 محاور، بإسنار ايران البيش والقو  البوية. 9عمليا، األنبار والبزير  والحشد الشعب  غر  األنبار  من القاا ، وعلى 
 لكط ير صحراء األنبار الغربية من تنظيم راعش.  عملية "رم ان األولى" نيسان/ أبريي، انطلقب 22وف  

 الايادين لاصدر:ا 

 :األنتظار.. أمانتنا براعم    
 زمن األنتظار

 لنقرأ مع أطفالنا هذه القصة لاناسبة بنا  هذا اليوم مسجد جاكران

بغداد ـ إکنا: أفاد مراسل الايادين في العراق بان الحشد 

 لداعش في جرف الصخر جنوب بغداد.
ً
 الشعبي أحبط هجوما


