
 

     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  1441شهر رمضان   72الخميس    44الدورة 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

 مناسبات اليوم:

 استشهاد الزهراء على رواية



 منتـظـرون

 زمن األنتظار الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 وظائف األنتظار:

 )ال يبقى من االسالم اال رسمه ومن القران اال اسمه (



 منتـظـرون

 بطاقة اليوم:



 منتـظـرون

 

 

احتفت الـخـارةـيـة ائسـرا،ـيـلـيـةي مسـاء الـيـوم الـخـمـيـسي بـ ـاتـ  

 سعودي يتحدث عن التطبيع مع بالدها.

 

ونشرت صفحة "إسرا،ـيـب بـالـعـربـيـة"ي الـسـااـقـة بـاسـ  الـخـارةـيـة 

ائسرا،يليةي مساء اليـوم الـخـمـيـسي تـجـريـدة ةـديـدة لـهـا عـلـى 

حسابها الرسمي على "تويتر"ي أشادت فيه بالـ ـاتـ  السـعـوديي 

 عبد الرحمن الع يمي.

 

وقالت الخارةـيـة ائسـرا،ـيـلـيـة "نن ا وان أن نـقـول وداعـا لـلـجـة 

 التخوين".

 

يحمب ال ات  السعودي عبدالرحمن الع يميي فـي مـقـال عـلـى ةـريـدة   وتابعت صفحة "إسرا،يب بالعربية"ي قا،لة:

ع اظ على االتهامات الموةهة للسعودية لدى مراعاة مصلحتهاي في إم انية إقامة عـالقـات مـع إسـرا،ـيـبي فـي 

 مختلف المجاالتي سيما وأن مثب هذه العالقات متاحة مع العديد من الدول العربية وائسالمية.

 

واقتبست الخارةية ائسرا،يلية مقطعا من مقال الع يميي الذي يقارن فيه بين بالده وبين دول أخرى سارت فـي 

 درب التطبيع مع إسرا،يب.

 براعم    األنتظار.. أمانتنا: 

 

ائتيان با عمال الصالحة نيابة عن ائمام 

 عجب الله تعالى فرةه الشريف

 

عندما نصطحب أطفالنا لزيارة المراقدد  مد  

األفضل تعويدهم على إلقاء السالم على 

 عدد  إمددام الددزمددا   
.
صددا ددب الددمددقددام نددمددازددن

ددعددن نددحددو الددعددمددل 
ل
وزددادددا ندددفددج زددن وناددم

الددحددسدد   وهددندددا  يددمددندد  اندد دددا  األطددفددا  

 عد  ا مدام عدمدل 
.
للنثمر م  األعما  ندمدازدن

اللن تعالى فرجن الادريدم مدثدلص الصدلدوا  

 والدمدمدر  الصدمدام  
ل
دن  أعدمدا  الد در

ل
المدسد دحد 

مساعدة المح اجمد   الصددقدن ندمدازدن عدندن  

وإطدعددام الددطددعددام  واألعددمددا  الددمددمدددو ددن 

ن 
ل
 كاف


