
     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  0440ذي القعدة   01السبت     68الدورة 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:

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

مناسبات اليوم:                                                                                                               

 هـ 382وفاة ابن خاقان والذي بسبب موته افرج عن أم اإلمام المهدي سنة 

 
/ ٣١قال الذهبي في سير أعالم الـنـبـالج  ج 

 (:  ٥/ الرقم ٩ص 
 

ابن خاقان، الوزير الكبير، أبـو الـنـسـن عـبـيـد 
 
 
الــلــه بــن يــنــيــل بــن خــاقــان الــ ــر ــي  ــم
ل وللـمـعـ ـمـد، و ـر  

 
البغدادي، وزر للم و 

له أمور، وقد نفاه الـمـسـ ـعـيـن قلـل بـرقـة، 
 وزر 

 
 قدم بغداد بعد خـمـس سـنـيـن،  ـم

 
 م

 وخمسين...
 
 سنة ست

 
ار البـغـدادي فـي ذيـل تـاريـ  

 
وقال ابن النج

 (:...  ٣٣٥/ ص ٢بغداد  ج 
 

دخل قلل الميدان فـي داره يـوم الـجـمـعـة 
لـعــشـر خـلــون مــن ذي الــقـعــدة ســنـة  ــال  
ين ومائ ين يضرب بالصوالجة، فصـدمـه 

 
وس 

علل  ال  ساعا  من النهار خـادمـه رقـيـ  
فسقط من داب ه وبادره غلمـانـه فـنـمـلـوه، 
ل ما  بعد  ال  سـاعـا  

َّ
فما نط  بنرف ح 

 من صدم ه والناس في صالة الجمعة.
 

 قال الصدوق رحمه الله في  مال الدين: 
 

ـاد: وقـال لـي 
 
د بن النسين بـن عـب

 
قال منم

 أبــي 
 
م
 
ــاد فــي هــذا الــنــديــب: قــدمــت ا

 
عــب

د عليه السالم من الـمـديـنـة واسـمـهـا 
 
منم

ب( 
ْ
دي

 
  (١٠١ ح

َّ
ـر
 
صل بها الـبـبـر قلـل س

َّ
حين ات

مــن رأ ، فــكــانــت لــهــا أقــاصــيــ  يــطــول 
ـاهـا 

 
قرحها مـ  أخـيـه  ـعـفـر ومـطـالـبـ ـه قي

بــمــيــرا ــه وســعــايــ ــه بــهــا قلــل الســلــطــان 
عـت 

َّ
و شفه ما أمر الله عز و ل بس ره، فـاد

ها حامل فنملت قلـل دار 
َّ
عند ذلك صقيل أن

المع مـد فـجـعـل نسـاج الـمـعـ ـمـد وخـدمـه، 
ـ  وخـدمـه، ونسـاج الـقـا ـي 

 
ونساج المـوف

ابن أبي الشوارب ي عاهدن أمـرهـا فـي  ـل  
ـار

 
وقت ويراعون قلل أن دهمهم أمر الصـف

ومو  عبيد الله بن ينيل بـن خـاقـان  (١٠٣  
 مــن رأ  وأمــر 

َّ
ــر
 
بــغــ ــة، وخــرو ــهــم مــن س

صاحب الزنج بالبصرة وغـيـر ذلـك فشـغـلـهـم 
 (.١٠٥ذلك عنها 

 
 ر في  

 
هــ( تـنـت ٢٦٠/ صفـر/ ٢١ورا   ما ذ

عنوان:  قرسال أبي األديان من قبـل اإلمـام 
ة...(.

 
 العسكري عليه السالم في مهم

 

 : من وحي المناسبة



 الحوزة العلمية وإمام الزمان: 

 االمام الصادق عليه السالم لإلمام النجة عجل الله فر ه

 مب ار من من ضرة لفضيلة الشي  منمد سند  أخ اره: حسن القيصوم(

 

المهدي قبل والدته و يرتبط بـروحـه و قـلـبـه و  عليه السالم يباطب ابنه  االمام الصادق 

قالبه و يباطبه : بسيدي ..وي ململ ويقول فيما يقوله : غـيـبـ ـك نـفـت رقـادي و ـيـقـت 

بـفـجـائـ  األبـد وفـقـد الـواحـد بـعـد  واب ز  مني راحة فؤادي ..سيدي مصابك أوصلت مصابي   علي مهادي 

لصاحب الزمان صلوا  الله و سالمـه عـلـيـهـم أ ـمـعـيـن :  الواحد ، يفنل الجم  و العدد ، و ندبة المعصومين 

 سنة ..

 

مـثـل مـا يـذ ـره االمـام  صاحب العصر و الزمان : البقـيـة الـبـاقـيـة مـن الـعـ ـرة ، بـقـيـة الـلـه  فهل نذ ر امامنا 

 صادق آل منمد عليهم السالم. الصادق 

 

 و ما يقول أحد المرا   : يجب يوميا منا اة صاحب العصر و الزمان و ال و ه بالقلب صوب الناحية المقدسة.

أعاننا الله و قيا م لإلرتبـاط بـمـوالي و سـيـدي وقمـامـي صـاحـب الـعـصـر و الـزمـان الـلـذي هـو فـي الـمـرتـبـة 

 السادسة بعد البمسة أهل العبا..

 زمن االنتظار: بطاقة اليوم:

 

 تزيل بضوج طلع ك الظالما م ل يا أيها المنجوب عنا

  
 
اك قرعا

 
 بنا المراما أغثنا بالذي سو

 
 فقد بلغ العدو

 حساما أما وأبيك ال ير ل وتر ل
 
 قذا ما قمت من ضيا

 أطلت فداك أنفسنا المقاما طغت ح ل الكالب الجرب لما 

 ولم نشدد لنصر م حزاما لقد قابت نواصينا ان ظارا



 

 من حديب للشي   الل الدين الصغير

 

 بسبب وجود غاية هي التتتي د تل إلتكته  نتاتا بة الت تكتبتة ال 
ا
اإلنتظار ال معنى له إال

ت  نتأتب بة ب تبتا  
ا
 من خالل وجود حكاة تقف من ورائها  وحتكتن التتت م

ا
معنى لها إال

ال كبة تكان في قضكتكن ب ا كتكن  بحبهاا تتعلق ب كا  الناصر لإلمام صلوات الله  لكه  والثتانتكتة تتتتعتلتق 

بوجود الاعادي لإلمام ب بي وبمي  ولهذا حكناا طولبنا في فترة ال كبتة بت ة نتنتتتظتر اإلمتام روحتي فتبا   

 ألة مهاة اإلنتظار هو في واقعه إتاحة الوقل التكتافتي متن بجت  إ تباد التنتاصتر لتاتواجتهتة 
ا
فلكس لسبب إال

  تن هتذا األمتر  وبة ال  تالقتة لتلتاتنتتتظتر 
ا
ب باء اإلمام صلوات الله  لكه  ماا يأع  القول ب ة اإلنتظار منتكت 

بذل  ياث  انتكا ة نبرى في و ي القضكة الاهبوية  األمر الذي يكرض  لكنا بة نعكتب قتراءة اإلنتتتظتار متن 

هذ  الزاوية  فاإل الم دين العا  والأبية في التعاطي مع ش ة هباية الناس  وحكناا يتم تحبيب القتضتكتة 

الاهبوية بعنوانها البرنامج الخاص بعالكة الهباية الربانكة ضان خط اإلمامة  فإة ما يأب  لكنا بة نتكتهتاته 

بة هذ  القضكة يتنافى العا  من بجلها مع  لونكات التهاوة واإلتكال والتكا    ب  إة من يتريتب بة يترتتبتط 

 جبية في التواص  مع بهبافها.
ً
 بها  لكه بة يبرز دوما

 وظائف األنتظار:

 معارف مهدوية:



 
 

 انفجارا  م  الية 2ق لل بينهم  نديان في  4با س ان: 
 

وق  أحد االنفجارا  في  راتشي أ بـر مـدن الـبـالد وعـاصـمـة ققـلـيـم 

 السند وق ل فيه مدني وأصيب  مانية أقباص...
 

خـلـفـت  ـال ـة  وفقا لما أفادتـه و ـالـة أهـل الـبـيـت  ا( لـانـبـاج ــ ابـنـا ــ

 مصابا علل األقل. 03ق لل بينهم  نديان، و 4انفجارا  م عاقبة هز  ققليم السند  نوب با س ان 
 

ووق  أحد االنفجارا  في  راتشي أ بر مدن البالد وعاصمة ققليم السند وق ل فيه مـدنـي وأصـيـب 

  مانية أقباص بينهم  ندي.
 

 ـم قـمـالـي  ـراتشـي قن  011وقال فاروق علي قائد الشرطة في مـنـطـقـة غـوتـكـي الـ ـي تـبـعـد 

  نديين وأحد المارة ق لوا في انفجار آخر وق  في هذه المنطقة.
 

 ووق  االنفجار الثالب في مدينة الر انا ولم ترد أنباج عن سقوط  نايا في هذا االنفجار.
 

وأعلن تنظيم "الجيش الثوري السندي" الداعي النفصـال ققـلـيـم السـنـد عـن االتـنـاد الـبـا سـ ـانـي، 

 مسؤولي ه عن الهجما .
 

وفي وقت ساب ، نفذ "الجيش الثوري السنـدي" هـجـمـا  مـنـدودة بـيـنـهـا تـفـجـيـر قضـبـان سـكـك 

 حديدية.

 

 حدث اليوم:

 براعم  األنتظار.. أمانتنا: 


