
     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  9449ذي القعدة   95االحد     59الدورة 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

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 
 

 

                                       

 في حليته وشمائله، قال اإلمام الرضا عليه السالم:

  «عليه جيوب النور تتوّقد بشعاع ضياء القدس »ـ 

 (. 41/ ح  2:7عيون أخبار الرضا عليه السالم (

المهديُّ أعلم الناس، وأحلم الـنـاس، وأتـقـن الـنـاس،  »ـ 

   «وأسخن الناس، وأشجع الناس، وأعبَدُ الناس

 ـ ط لكهنو (. 144)وسيلة النجاة لمحّمد مبين الهندي:

والدة نبب ببل   بب بب   .1

إسببقببلي  بب بب بب  

   سالم..



 وظلئف  ألنتظلر:

   قوزة   ع م ة وإملم   زملن: 

 بطلقة    وم:



ــ ــار  ــت ــم اار ــراع ب
يلتزمون بـالالـالة 
عـــمـــون الـــديـــن 
وكافة أركان هـاا 

 اإلسالم..

 بر  م   ألنتظلر.. أملنتنل:

 زمن  النتظلر:

 

في حديث اإلمـام الـر ـا 

عليه السالم في ظهور 

حفـيـدا الـيـهـدي عـلـيـه 

 الـــقـــا ـــ   »الســـالم  
ّ
إن

هــو الــذي إذا كــر   ــان 

 الشـــــيـــــو  
ّ
ـــــ  فـــــي ال

 
 
ــا
ّ
ــان   ــوي

ّ
ومــرــلــر الشــب

ذاك الــرابــ  …  فــي بــدنــه

ـبـه الـلـه 
ّ
ـّـي

ُ
لـدي  ي

ُ
م  و

 
ّ
فــي اــمــرا مــا  ــا   ــ 

لهرا فـيـيـه بـه ا ر  
ُ
ي

ـلـ ـ  
ُ
  ـيـا م

 
 وعدال

 
 سطا

 
 
 وجورا

 
  ) «ظليا

 ). 7/ ح  673 يال الدي  



 

 

 

 

 

 معلرف مهدوية:

 
ــقــال  ــيــ   3اعــم ــم ــي ــيــيــ  بــعــيــل ارهــاب

أمريمي  لجهاز مكافحة اإلرهاب فـي 
 ا نبار وصالح الدي 

 
كااحا اإل هاب،االخ هسا ا ا ا خ 

ُ
أعلنت جهاز م

هب،اب  ن مطلاببا ان سالاقا اا   ٦عن هعتقال 

ه 
 
 احظتي هألنباب وصالح هسدين. وقاال هساااهااز بابا اات خ رهااتا ا هب

ُ
حي ع ل ت ن همن إل ب 

سع ل ات أبطاال جاهااز ماكااحا اإل هاب،اال هساتاي كاهادب ساتاإلاكا اة هس اباكاات هاب،اابا اإل 

ه س علبمات هااتا اباابياإل دقا اقاإل وأوهما  ق ااشا اإل ناإلاتت ك اكا االت قا اادكاي 
 
وهاتناد

هسع ل ات هس اصإل هالوسى وهسثان اإل عا الا اتا ان حاي ما ااحاظاتاي هألنابااب وصاالح هساديانر. 

( ٤( ماطالاببا ان وحاد هسا ااد   ٦وهوضح هساهازخ أت رهسع ل تا ان هااإلا كاا عان  عاتاقاال  

  ب،الر.


