
     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  6446محرم      61      641الدورة 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/ 

 مناسبات اليوم:

 فاجعة الطف .6

 شهادة جملة من األبطال .2

مجيئ ذي الجـاـام مـاـبـبـا بـالـدمـاة  لـ   ـيـمـة  .3

 الفاطميات

 مااحة أهل البيت عل  الحسين وأصحابه .4

 اإلغارة عل  المايم الحسياي .5

 فرار الفاطميات والعلويات  ل  البيداة .1

 سلب الدروع واأللبسة .7

 حز رأس الحسين ورؤوس الشهداة .8

  ضرام الاار في  يام اآلل .9

 شهادة بايات صغار في جوار الايام .61

 األرض تبكي والسماة .66

 حمل الرؤوس  ل  الكوفة .62

 صيرورة جذور كل نبات دامية لمصيبة الحسين .63

عادمـا سـ ـإل اإلمـام الـحـسـيـن عـن جـواد  يـوم  .64

العاشر أظهر الله للمالئكة مهدي آل محمد عـن 

 يمين العرش وهو قائم يصلي

تجل  ظل ال ائم للـمـالئـكـة لـمنـنـ ـام مـن قـنـلـة  .65

 الحسين عليه السالم بعد أن ضجوا بالبكاة عليه

 قنل ابن زياد .61

ثورة اإلمام المانظر، وظهور  فـي هـذا الـيـوم  .67

بـيـن الـركـن والـمـ ــام عـاــد الـعــشـاة ومــعـه رايــة 

 رسول الله

فــي ســاــة الــظــهــور يــ ــدم أصــحــا  اإلمــام مــن  .68

 أطراف أألرض لبيعنه في مكة

يازل جبرئيل عـلـ  الـحـطـيـم فـي سـاـة الـظـهـور  .69

ويكون أول من يبايع اإلمام الـمـهـدي، ويـاـادي 

 بين يدي اإلمام البيعة لله..

نداة مـن السـمـاة أن  ن صـفـوة الـلـه مـن  ـلـ ـه  .21

 فالن فاسمعوا له ,اطيعوا

ياطب اإلمام المهدي أول  طبة له وقد أسـاـد  .26

 ظهر   ل  البيت الحرام..

 ي طع أيدي باي شيبة سراق الكعبة.. .22

 12وفاة ام سلمة  .23

نزول اربعة انف ملك في حـرم انمـام الـحـسـيـن  .24

 وب اةهم ال  ظهور المهدي

سبعون ألف ملك يدعون لزوار الحسين من يـوم  .25

 م نله  ل  ظهور مهدي آل محمد

نـزول الـاــداةو ن وفــ ـنـم لـفـطــر ون أضــحـ   لــ   .21

 ظهور المهدي

 ليلة الينم والوحشة .27

 دعاة انمام الصادق لممام المهدي .28

فاجعة الـحـرم الـرضـوي والـنـفـجـيـر فـي مشـهـد  .29

 للهجرة 6465ساة 

 رسالة من عبق الثقلين:



 

 و   عاشوراة



 وظائف األننظارو  

 بطاقة اليوم

 

 

و الطفل عادما يانظر الباص، مـن 
ً
 ن اننظار الفرج معا  ياالف تماي الفرج.. مثال

، ويـلـبـ  
ً
أجل الذها   ل  المدرسة ألداة انمنحان؛ فإنه يارج من المـاـزل مـبـكـرا

ثيا  المدرسة، وكنبه معه، وقـد سـهـر الـلـيـل فـي قـراةة الـمـادة.. هـذا  نسـان 

مانظر لالمنحان، أمـا الـطـفـل الـذي يـاـام فـي فـراشـه، فـإن كـلـمـة  مـاـنـظـر  ن 

 تاطبق عليه!..
 

The meaning of waiting for imam's appearance is differ-

ent than wishing it .. for example : when the child waits 

for a bus to go to his school to have an exam , he wears 

his uniform carrying his books and he was awake at night 

to read a subject .. this is a person who waits for the ex-

am . But the one who sleeps in his bed , the word 

"waiting" doesn't apply to him ! ..     



 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

 يوم العاشر من المحرم يوم عزاء براعم األنتظار بمصاب كربالء

 حدث اليوم


