
     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  5445ذي القعدة   92االربعاء    501الدورة الثانية  العدد 

َل ِلَوِلي َِك الفََرجِ   اللهم َعجَّ

MUNTADIRON 
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َ
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َ
ُُ أ ُُو

َ
ََْْا واََ أ ُُ عَ ُُو

َ
 ُنُِِّ  اََ أ

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 رسالة من عبق الثقلين:

مناسبات اليوم:                                                                                                               
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اإلمدم الجوا  عليه السالم على 

 احتمدل أن اليوم آخر الشهر..



 معارف 

 مهدوية:

 

 ابن خيرة اإلمام

 
 من كتاب لفضيلة الشيـ  عـلـل الـنـورانـل

قد ورد تعبير )ابن خيرة اإلماء( عن الـبـبـل 

)صلى الله عـلـيـه و(لـه( قـل مـم اإلمـام 

المهدي وقل مـم دـدا اإلمـام الـ ـواد 

)عــلــيــهــمــا الســالم(دد ولم الــ ــواد )عــلــيــه 

 وصـفـ  
 
ـة
ص
السالم( سبـيـنـة لو خـيـزرانة لم

بأنها نوبيةة ولم اإلمام المهـدي )عـلـيـه 

 رومـــيـــة 
 
الســـالم( نـــردـــٌ وهـــل لمـــة

بيضاء دقال واد ابن خـيـرة اإلمـاء ة وولـدا 

المهدي ابن خيرة اإلماء ة وهو الـمـعـبـل 

ــلــه عــلــيــه و(لــه ( نــه  بــقــولــه ) صــلــى ال

المبتقم مـن خـا الضـال  ة الـسي لسـسـه 

ببو لمية وسار عليه لببـاء اععـيـبـٌ ة لي 

 العباس د



 زمن الظهور:

قا  السيد عبدالعظيم الحسبل: دخل  على سيدي محمد بن علل بن موسى بـن دـعـفـر بـن مـحـمـد 

بن علل بن الحسين علل بن لبل طالب عليهم السالم ولنا اريد لن لسأله عن القـامـم لهـو الـمـهـدي 

لو غيرا قابتدامل ققا  لل : يا لبا القاسم  ن القامم مبا هـو الـمـهـدي الـسي يـ ـب لن يـبـتـظـر قـل 

غيبته ة ويطاع قل ظهورا ة وهو الثالث من ولدي ة والسي بعث محمدا صلى الله عليه و(له بالبـبـوة 

وخصبا باإلمامة  نه لو لم يبم من الدنيا  ال يوم وامد لطو  الله ذلك اليوم متى يـرـرف قـيـه قـيـمـال 

االرض قسطا وعدال كما ملئ  دورا وظلما ة و ن الله تبارك وتعالى ليـصـلـه لـه لمـرا قـل لـيـلـة ة كـمـا 

لصله لمر كليمه موسى عليه السالم  ذ ذهب ليقتبٌ عهله نارا قـردـو وهـو رسـو  نـبـل ة  ـم قـا  

 عليه السالم : لقضل لعما  شيعتبا انتظار الفرف د

 بطاقةاليوم:

 :وظائف األنتظار



 

 

 مقتل ارهابل انتحاري واصابة (خر بعملية امبية 

 قل الطارمية شمالل بغداد

 
 

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثالثاء، عن مقتل ارهابي  اتيتيييارص با يابي  

 آخر ف  عملي  امني  شمال بغداد.

 

بقييال قييامييد عييمييليييييات بييغييداد الييديير يي  اليير يين قييييي  الييميييييمييدابص فيي  

 يد  إته "ضمن العمليات االمني  المستمرة تمكنت اليقيايعيات االمينييي  اليمياطيكي  في  قيا ي  شيميال  حد ث

بغداد )الاارمي ( م  اباال القوات الخا   بمن خالل  مين ميييكيم ليميتيابيعي  خيال يا داعيو االرهيابييي  ببي ي يد 

اطتخبارص من قتل االرهاب  على احمد عواد ب ان  يمل رمات   دب   ب رتدص حزاما تاطدا، فيييميا تيميت ا يابي  

 ارهاب  اخر   رص البيث عنه حاليا".

 

باضاف ان "عل  احمد عواد  عد من االرهابيين البارز ن بالمالوبين للقوات االمني "، مؤ دة "اطتمرار اليعيميل 

 التعرض  بمالحق  بقا ا داعو االرهاب  ليما   القا   بالموا نين باألهداف الييو  ".

 براعم اعنتظار يشاركون كالنبار قل الردمة بم الٌ استشهاد اإلمام ال واد عليه السالم


