
 

     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 )

 للهجرة  1441شعبان    52   11الدورة الثانية      العدد 

 رسالة اليوم من  عبق الثقلين:
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 منتـظـرون

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:
 

The Blessed Birth of Imam Mahdi  
(part 8) 

 

 الوالدة الميمونة لإلمام المهدي )عج( 
 
 

Meeting With Her Husband 
 

Nargis woke up the next morning and remem-
bered clearly her dream. She was so sure that 
her husband Imam Hasan would come in her 
dream to see her the next night that she joyfully 
repeated the creed of Islam once more so as to 
make sure that everything was henceforth ready 
for her real meeting with her husband… 
 
Nargis was sure about her husband’s presence at 
the very night in her dream. So she made herself 
ready to meet Imam Hasan and went quickly to 
sleep. Upon entering the realm of dreams, she 
met her  beloved husband and after their greet-
ings to each other she said to him, “My beloved 
husband! Why did you not come earlier to see 
your wife…? Do you know how much I love you 
and how much pain I suffered from your long ab-
sence…?” 
 
Imam Hasan replied tenderly, “O my sweet wife! 
After your conversion to Islam, I promise you that 
from now on I will never leave you! I also promise 
you that I will come in your dream every night just 
to see you…” 
 
 

Destination: Iraq 
 

One night, Imam Hasan informed Nargis in 
dream, “In the near future, your grandfather will 
prepare a powerful army to fight against Muslims. 
He himself will be the commander-in-chief. Listen 
carefully, Nargis: you should change your clothes 
and put on the clothes of a simple slave and in-
cognito, go along with your grandfather’s army. In 
due time, I shall inform you what to do after that. 
So, be aware and wait for my next instructions!” 
 
Nargis did exactly what her husband had ordered 
her and dressed like a slave and went along with 
other slaves who had to accompany her grandfa-
ther’s army. On their way to battlefield, some Ro-
man sentinels from her grandfather’s army poi-
soned some Muslim soldiers and Nargis got very 
sad about the future of the unfortunate Muslims. 
From that special night when Nargis had convert-
ed to Islam due to the kind 
assistance of Lady Fatimah Zahra' and even on 
her way to Iraq, Imam Hasan appeared in her 
dreams every night without exception and protect-
ed firmly his young bride from every danger. 
 
to be continued.  

 بطاقة اليوم:



 منتـظـرون

 وظائف األنتظار:

 زمن األنتظار:

 
هذا الحديث تكلم به الصحابي الكبير عماما    –شفقنا 

بن ياسر وفي تفصيله انه قال: )إن دولم  ههمب بميم  
وإذا  هيتم ههب …  نبيكم في آخر الزمان ولها هما ات 

الشمماق قممد ا ممتمماممى همممرهمما عمملمم  ابممن هبممي سممفمميممان 
فالحمقم ا بمامكم د فمكمنمد ذلمن تمقمتمب المنمفم  المز ميم  
وهخ ه باك  ضيك  فينادي مناد من السماما : هيمهما 
الناس إن همير م فالند وذلمن هم  المامهمدي المذي 
.)
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ً
  اا ملئ  ظلاا

ً
 وعدال

ً
 ياأل األ ض قسطا

 
د وغميمبم  المطم سمي  063انته  .. )ومثله اإل شماد  

. .. 153   0د و شف المممام : 717د وإعالق ال  ى  172
الاكجم الا ض عمي ألاماد مث اإلمماق المامهمدي) ( 

000.) 
 

فهاهنا يتحدث الصحابي عاا  بن ياسر عن تشكب دول  اهب بي  النبم   عملميمهمم افصمب الصمال  
والسالق في آخر الزمان وعن ظه   االماق الحج  ايث ينادى به بمامما   المامنممنميمن لمكمن ممن 
اهم عالمات تك ن هذه الدول  ه  ا تاا  اهب الشاق  اا يحصب هذه االياق عملم  اامد اامفماد 
 ويتحالف ن مى اعدا  الاسلاين وهم اليه د لتمدمميمر 

ً
بني سفيان الذين يكيدون لالسالق  يدا

 بالد االسالق.

وإذا رأيت  أهل الشام  د اجتاع أمرها 

 على اب  أبي سفيان فالحقوا باكة



 حدث اليوم:

 منتـظـرون

جاکرتا م إک ا   ال  األکادیایة وال مبمیمرة فمي المعمال ما  

الممدولممیممة بممجممامممعممة نبمماجمماجممارانن اتنممدونمميممسمميممة ندیمم مما 

سلياانن في  دیث لم نإک ان إن المرمراهمیمة المتمي یمروج 

لها الحز  الحاک  في اله د ضد الاسلایم  همي أداة 

بممیممدت یسممتممبمملممهمما لممكممسمم  أ مموا  المماممتممطممرفممیمم  ممم  

 اله دوس.

وقال  إن السیاس  التي  متمهمذهما المحمزک المحما مم فمي 

 للد ا قراطی  التي  منسم  لمهما 
ً
الهند مهالف  تااما

 الدست   الهندي.

وطمالمبم  بصمرو   ممماما سم  ضمممى عممالمامي عملم  اممزک 

"بها اتیا  اناتا" بقیاد  الرئی  "نا نمدا مم دي" لمتمممیمیمر 

 سل  ه مى األقلیات الد نی  عل  مست ی الدول .

وه دت هن الكنمف المذي  ماما س ضمد المامسملمامیمن فمي 

الهند  رتبى بإنتشما  اإلسمالمم فم بمیما فمي المكمالمم وإن 

الکراهی  ضد الاسلاین تندي ال  بروز هعاال إ هابیم  

 بإسم الد ن اإلسالمي.

وهوضممحمم  هن األاممزاک الممكممنممصممر مم  فممي مممهممتمملممف الممدول 

 من خالل نشر المکمراهمیم  ضمد المامسملمامیمن 
ً
تکسب هص اتا

 وهذا ما  حصب في الهند.

وه دف  قائل  إن  ئی  الم ز ا  "نما نمدا مم دي" وامزبمه 

الذي  روج ألفصلی  الهندوس  سمكم  لمکمسمب هصم ات 

 الهندوس من خالل الدعا   ضد الاسلاين.

  
ر
واستطردت قائل  إن م دي في االته اإلنتهابی  صم 

للجايى هن الهندوس ممهمددون ممن قمبمب "اإل همابمیمیمن 

 اياتهم وااايتهم   الاسلاين" ومن ه ب الحفاظ عل

 أکادیمیة إندونیسیة في حديث لـ"إکنا:

 براعم األنتظار.. أمانتنا:

في إجازة كل أسبو  نجملمم ممع ألمفمالم ما 

ونمقمرأ كممتمابما عم  إمممام المزمممان عمجممل الملممه 

 تعالى فرجه الشريف

 من الاسلاین علیهم التص    ال  م دي.

وا ل الرهي الكاق الهندي في إندونمیمسمیماد قمالم : ان 

الشكب اإلندونیسي  رفض سمیماسم  المهمنمد المطمائمفمیم  

في التكامب مى شكبها وتمجمامى هعصما  بمكمض األامزاک 

في إندونیسیما همماق السمفما   المهمنمد م  لملمتمكمبمیمر عمن 

  فصهم لاا  حصب في الهند.

وه دت األ اد امیم  والمهمبمیمر  فمي المكمالقمات المدولمیم   

بجامك  "با ما ما ان" االنمدونميمسميم  "د منما سملمیمامان" هن 

السياسات الطائمفميم  والمتماميميمزيم  المحمالميم  لملمحمكم مم  

 مى  وح الدياقراطي  الانص ص 
ٌ
الهندي  تتكا ض تااما

 عليها في الدست   الهندي.

وهعرب  عن هملها في هن يندي الصممى المدولمي إلم   

تميير السل ك الطائفي للحك م  الهندي  ات  تملمممي 

قان ن الا اطن  الكنصمريم  وتمامنمى سملم ك المجماماعمات 

الممهممنممدوسمميمم  المماممتممطممرفمم  الممتممي تممرتممكممب الممكممنممف ضممد 

 الاسلاين.

 ا سالموفوبیا في اله د أداة یستبلها الحز  الحاک 


