
     نشرة يومية لالرتباط بإمام الزمان عليه السالم 

تصدر عن )مرفأ في انتظار يوسف الزهراء عليهما السالم(  

klbfdk2@gmail.com 
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 رسالة  
 من  

 عبق  
 الثقلني:

 مناسبات اليوم



 مصحف فاطمة من مواريث االمام املهدي 
 عجل الله تعاىل فرجه الرشيف

 
مصحف فاطمة هو كتاب حديثي روايئ وهو مختتتع  تخ ارتعتار  تخ ا تعتا  

 املستقعل ووقائع االيام القادمة والحوادث التي تقع  رب االزمنة الالحقة ..... 

 خ االمام الصادق  ليه السالم ا ه قال : ان الله تعاىل ملا قعض  تعتيته     

درل  ىل فاطمة مخ الهم والحزن اليعلمه اال الله  ز وجل فععث الله تعاىل لها ملك يحدثها ويسلتيتهتا 

فقالت اىل امري املؤمنني  ليه السالم ذلك االمر اذا احسستي بذلك الصوت فقويل يل فأ لمتتته ذلتك 

 فجعل امري املؤمنني  ليه

 السالم يكتب مايسمع وهو ليس فيه يش  مخ الحالل والحرام ولكخ فيه  لم مايكون.

 خ ايب بصري ،  خ االمام العاقر  ليه السالم سألته ملخ صار هذا املصحف بعد ميض فتاطتمتة  تلتيتهتا 

 السالم 

قال : دفعته اىل امري املؤمنني  ليه السالم ثم اىل الحسخ ثم اىل الحسني ثم اىل االمئتة  تلتيتهتم 

 السالم ثم اىل صاحب هذا االمر  ليه السالم.

ال شك وال ريب سوف تكون  واريث اال عيا  واملرسلني  ند املوىل الحجة املنتظتر  تو ومتخ بتني تتلتك 

 املواريث مصحف فاطمة .

 عاشوراء الفهدو : 

 بطاقة اليوم : 



 وظائف األنتظار:

 الحوزة العلمية وإمام الزمان: 

 

 

 معارف مهدوية:

 

التتتوتتتيتتتاون تتتت  تتتت   إ تتتوتتت تتتا  

التتمتتيتتذا  تتو اان التتوتتيتتاون 

كتتتعتتتتاتتتتوو التتتتوالتتتتذ تتتت  و تتتتذم 

طا ويم كم موغن   حسب إ ه 

م  المنو ت  ت  و ستوتحتست  ان 

 اض  دقتيتاتة تت  اكت  إمتام 

زمتتا تته عتتر  تتعتتوتتنتت  التت  ا تت  متت  

وقوه وأ ت  لى   ا حال  مااا 

لو  ت   اتاحتب التعتلت  والتزمتان 

وا ا اقول ل  اإلمتام    توت  تى 

متتنتت   لتت تتته والتتوتتضتتحتتيتتة تتت  

سنيله تاإلمتام  تحتوتا  مت توتمت  

متتتيتتتذوا  تتتاذتتت   تتت ا التتت ا 

 نو  ه اإلمام الميذا اما اآلن 

ثلثت  التنتات ستوتإت لته إاا  ت   

وقتتال لتتيتتم ا تتا اتتاحتتب التتعتتلتت  

 
 
والزمان تاإلمام  تعتيتا  تالتمتا

غي   المنا ال ا  ت ل التحتستيت  

اعتت   تتلتت  وتتتإتتاال  تت   لتت ة 

 
 
التمتتإتتوتتا  تتت  التًتتوتتتة وقتت تتعتتا

  ا الم توتمت  ستيت تت  اتاحتب 

 والزمان. ل الع
 

 علنتا التلته وإ تاكتم مت  ا لتا ة 

 وأ وا ه وم  المميذ   له.



 براع   األنمظار.. أمانمنا:

 براعم االنتظار متمسكون بكتاب اهلل وعترة آل محمد

 

أثینا ـ إکنا: أعلن أمین عام شؤون األدیان يف وزارة التعلیم الیونانیة أن الیونان لن تتـاـاون يف مـعـاکـ ـة کـ  مـن 
یسیئ الی املقدسات واألدیان علی أراضیاا. وأعلن عن ذلك، األمین العـام لئـنـون األدیـان يف وزارة الـتـعـلـیـم 

الیونانیة، "کاالنجیس" لدی إستق اله املستئار الثقايف اإلیراين لدی الیونان 
"مادی نیکخواه" يف أثینا. وکال إن الیونان لن تسمح بـنن یسـیـئ أاـد الـی 

 مقدسات املسیحیة أو أي دیانة أخری علی أراضیاا.
 

وأشار الی إساءة مجلة "شاريل إی دو" الفرنسیة لرسول الله )ص( کـاالـ: : إنـنـا 
نرفض بتاتا  اإلساءة للمقدسات ونعتقد أن هذا املناج لن یؤدي الی الـتـقـار  

 بین الئعو  ب  یفرکاا.
 
وبدوره، طالب املستئار الثقايف اإلیرانی لدى اليونان، "مادي نـيـوـخـواه"  

بتعزیز التعاون العلمی بین ال لدین من خ:ل تخصیص منح دراسیة للطـ:  يف 
 فروع الدراسات اإلس:میة والدراسات اإلیرانیة.

 
وشدد عىل رضورة توکيع اتفاکية اول التعاون العلمي والحوار الديني، ودعا 
األمني العام للئؤون الدينية يف وزارة التعليم اليونـانـيـة إذ بـذل  ـاـود 

 لوضع اللمسات األخرية عىل االتفاکية.

 مسؤول یوناين: الیونان لن تسمح باإلساءة إلی املقدسات علی أراضیاا
 اليوم

 حدث


