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     نشرة يوم ة مالرتبدط بإمدم لمزمدن عل ه لمسالم 

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 )

 ملهجرة  1441شعبدن    33     11لمدورة لمثدن ة      لمعدة 

َ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

 بطاقة اليوم: مناسبات اليوم:

 رسالة اليوم من  عبق الثقلين



 

أكد سردحة لمسا اد لماعالاور لما اركادناي بادن 

هذل لمشهر تاشاشاعاه اا اه لمارحاراة ولماباركاة 

ا نب ي ملرؤمن ان وماياباي ل مادم  ادحاه 

لمعصر ولمزمدن عجل لمله ارجه لن يسشفا ادول 

ماان ماا اادماا ااه وأياادمااهه وحاا  عاالاا  ل بااشااهااد  

لماجارادعاي ولماشا ارح ااي سادحاة لمابادرر عااز 

وجل ولمشاوسال باا  لمابا ام عالا اها  لمساالم 

وخد ة ل مدم  دحاه لماعاصار ولمازمادن عاجال 

لماالااه ااارجااه وحاار  لماارااؤمااناا اان عاالاا  لن 

يسااهاارول عاالاا  داارلاة لثةعاا ااة لمااراا  ااورة و 

لمدعدا من أجل ةاع لم رب ولمر روه عن وجه لثمة لإلساالما اة خاد اة ةااع جادواياة اا ارو  

كوروند وأن يعجل لمله اي ظهور  دحه لمعصر ولمزمدن ادنه   رياه لن لماوالاوب لمارانا اسارة 

 لمشي ييرلهد لمرؤمنون سشندمهد لمرحرة ولمر فرة وس سشجدب ةعدوه .

 منتـظـرون

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 وظائف األنتظار:

لوحة مشاركة من برعم الفاطمية فاطمة إبراهيم 

FATMA EBRAHIM 

 براعم األنتظار.. أمانتنا:



 منتـظـرون

 
The Blessed Birth of Imam Mahdi  

(part 13) 
 

 الوالدة الميمونة لإلمام المهدي )عج( 
 

Lady Hakimah And Nargis 
 

After that conversation, Imam Hadi (a.s) asked 
his servant to call his sister Lady Hakimah to 
join them. When she entered the room, Imam 
Hadi (a,s) said to her, “My beloved sister! 
Nargis is the one that I had talked about her 
before.” Lady Hakimah welcomed her kindly 
and embraced her. Imam Hadi (a,s) smiled 
and said, “My good sister! Please, take Nargis 
with you and teach her the teachings of Islam 
because this sweet and innocent girl is the le-
gitimate wife of my son and also the mother of 
the last Imam to come.” 
 

On The Night Of 14th Sha’ban 
 
Days and nights passed and Nargis was the 
center of attention in the house of Imamate. No 
one was aware yet of the important role of 
Nargis as the future mother of the Last Savior 
of the World. The only persons who knew 
about this were Imam Hadi (a.s), Imam Hasan 
(a.s) her husband and the father of the future 
baby, and his aunt Lady Hakimah. 
 
After the sad days of the martyrdom of the 
tenth Imam Hadi (a.s), Imam Hasan (a.s) re-
ceived the important role of Imamate by the 
will of God Almighty while he was only twenty-
two years old. His wife Nargis was already 
pregnant. By the will of God Almighty, all signs 
of her pregnancy were hidden from everyone 
including Lady Hakimah. She did not know 
about that and after nine months, there was 
still no sign of a baby in Nargis’s womb. Final-
ly, on Thursday, Sha`ban 14th, 255 AH, Imam 
Hasan (a.s) invited his aunt to his house. 
 
 ….. to be continued.  

 زمن األنتظار:

 

 
من يشدبع ل خبدر لمرهدوياة ياجاد  اراة عاالداة با ان شاهار 
رم دن لم ري  وب ن ظهور ل مدم لمرهدر عل ه لمساالم 

 منهد:
 

 283ص  -ميرد بن إبرله   لمنعردني  -كشدب لم  بة 
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ) عليه السالم    أهاله لال:      
عممة خروج الالهاليالدس فساللش الفالهاله  الي االيالر  م ال:  

  ي ثمث عفرة وأ بع عفرة منه   
 

 .444 - 444ص  -لمش خ لمطوسي  -لم  بة 
ل:  أبل جعفر عليه السم    آيتال:  كالناللهال:  لالبالئ الال ال: ال  لال  
كالناللهالال: مالنالالد  البالال  آس  عالاللاليالاله السالم   لال  ا      كالنالالنالسالال  
الفهه  ي النص  مالن االيالر  م ال:  والال الهالر  الي آخالر    
  :   جالئ   يال: بالن   الل  الاللاله كالنالنالسال  الفالهاله  الي آخالر 
الفير وال هر  ي النص  ؟     :  أبل جعفر عليه السالم    
 هي العل  به: ك ل  ولننيه: آيت:  ل  كنله: مالنالد  البال  آس  

 عليه السم   
 

 .143ص  -لمش خ لمصدوق  -كرد  لمدين وتردم لمنعرة 
عن أبي عبد الله عليه السم  ل:    الصيحة التي  الي االيالر 
 م :  كنل  ليلة الجهعة لثالمث وعفالريالن م اليالن مالن االيالر 

  م :   
 

 .214 - 212ص  -ميرد بن إبرله   لمنعردني  -كشدب لم  بة 
الصاليالحالة ال كالنالل   ال  الي عن ل مدم لمصدةق عل اه لمساالم: 

اير  م :  ،    اير  م ال:  االيالر الاللاله ، والصاليالحالة  الياله 
 ي صيحة جبرا يئ  ل   دا الخلق ، ثال  لال:    يالنال:سس مالنال:س 
من السالهال:ب بال: ال  الال ال: ال  ) عاللالياله السالم     اليالسالهالع مالن 
ب:لهفرق ومن بال:لالهال الرال ، ال يالبال ال   الالد  ال ا التاليال ال  ، وال 
ل:    ال لعد ، وال ل:عد  ال ل:  عاللال   جاللالياله  ال عال: مالن  لال  
الصلت ،  رحال  الاللاله مالن اعالتالبالر بالدلال  الصاللت  ال جال:ال ،  ال   
 الصلت ا و   ل صلت جبر يئ الروح ا مين ) عليه السم     

 
ث  ل:  ) عليه السالم      يالنالل  الصاللت  الي االيالر  م ال:  
 ي ليلة جهعة ليلالة ثالمث وعفالريالن  الم كفالناللا  الي  لال  ، 
وا هعلا وأطيعلا ، و ي آخر الني:  صلت الهلعل   باللالياله 
اللعين ين:سس   أال     المهال: لالتالئ مال اللاللمال: لاليالفالنال  الالنال:  
ويفتني  ،  ن   ي  ل  اليل  من ا:ك متالحاليالر لالد  الل  
 ي الن:  ،    ا  هعت  الصلت  ي اير  م :   م كفالناللا 
 يه أهه صلت جبر يئ ، وعممة  ل  أهه ين:سس ب: ال  الال ال: ال  
وا   أبيه ) علييهال: السالم    حالتال  كسالهالعاله الالعالد اب  الي 
خد  :  تحر  أب: : وأخ: : عل  الالخالروج ، ولال:    ال بالد مالن 
 دين الصلكين لبئ خروج ال :   ) عليه السم      صاللت مالن 
السه:ب و ل صلت جبالر اليالئ بال: ال  صال:حالأل  الدا ا مالر وا ال  
أبيه ، والصلت الث:هالي مالن ا     الل صاللت  باللالياله الاللالعاليالن 
ين:سس ب:    م  أهه لالتالئ مال اللاللمال: ، يالريالد بالدلال  الالفالتالنالة ، 

  :كبعلا الصلت ا و  و ي:ف  وا خير أ  كفتنلا به     
 

ث  ل:  ) عليه السم        ا اختل  بالنالل  الم   اليالهال: باليالناليال  
 عند  ل   :هت روا الفالرج ، ولالياله  الرجالنال   ال  الي اخالتالمش 
بني  م  ،    ا اختلفلا  تللعلا الصيحة  ي االيالر  م ال:  
وخروج ال :   ،    الله يفعئ م: يف:ب ، ولن يخرج الال ال: ال  وال 
كرو  م: كحبل  حت  يختل  بنل  م   يه: بيني  ،  ال  ا فال:  
 فدل  طهع الن:   يي  واختلفت النلهة وخرج السفي:هي  

 

 التنسونا من الدعاء في هذه الليالي المباركة

 لمعالدة ب ن ظهور ل مدم لمرهدر 

 عل ه لمسالم وشهر رم دن



 

 

 

 

 

 

” مرحبد ب  ه نين إخوةه   تخجلول من لمعوةة ثخذ مد يالازما ا  مان ماولة غاذلوا اة“  -شفوند

ه ذل تيدث بهدا لمرولطن لإليطدمي من أ و  مصارياة وهاو يسالا  سالاة اا اهاد خ ارول  

مه إم  نوطة مشوزياع لماراسادعادل  ل جاشارادعا اة ااي 
ّ
مس دة م رب ة اي مطعره لمذر حو

 حي سدن سدمفدرر بزددق برتومي بشورينو )عد رة إدل   ب  رونشي شردمي إيطدم د(.

مال:  آآ ا   91  بال ياللال:لاليال:  الي 91- هند بدب الحجر الصحي للحد مالن اهالتالفال:   اليالرو  فالل وهال: )فالل اليالد

الدس أس   ل  كجهيد مع   مف:صئ االلتص:س اإليل:لي، وكلل  هسبة فبيرة من اإليل:ليين -اله:ضي 

اهد ع فثيرو  لت دي  الهس:عدات ال دا ية لهن كللالفالت أعالهال:لاليال  ولال  يالعاللسوا لال:س يالن  -عن العهئ

عل  كحصيئ للت يلمي ، ومن  ؤالب أ راس مسلهل  وجهعاليال:ت   المماليالة عاللال  امالتالداس الالبالمس  أحالد 

 ؤالب ا  بعيني بي:ب الهعروش بنف:طه وحيليته  ي حيه، والدس لر  خم  ا  بلع الث:هي من الالحالجالر 

عل  جيراهه  ي الحي، بعد أ   تح ملعهه مج:ه: للعهل  ك :من: مناله مالع ”  الف:و م:“ الصحي أ  يستهر  ي العهئ، لنن سو  م :بئ،   د ب:س  بداية  ل  كلزيع أطب:ق 

 بلد  الث:هي، فه: ي ل  

 ”شبدب لمخ ر“مجروعة 

ئ بي:ب لبئ ثمثة أ :بيع مع أصدل: ه مب:س ة  ه: : 
ّ
، و ي منلهة من أ راس الج:لية العربية و يل:لالياليالن، يالتالعال:وهالل  مالع بالعال اليال  الالبالعال  ” مجهلعة اب:ال الخير“وان

والهي:جرين مالن أصالل  أخالر  ية لت دي  ملاس غدا ية أ : ية )ا  ز، والدليق، وال يت، والسنر، والحليأل   ،  ض: ة  ل  خ روات و لافه لعدس من ا  ر اإليل:لية والعرب

ري ة كلص  ب هي: بل مهن     ي أمه الح:جة للهس:عدة  وظيرت كداعي:ت وب:ب  يرو  فل وه: عل  الفئ:ت اليفة من السن:  اإليل:ليين، خ:صة الدين ف:هلا يعهلل 

  ي السلق السلساب، أو الع:ملين بن :  الهي:ومة ” غير ه :مية“

الاللضالع “ وكال الل      يالة،هعيهة واحدة من الهي:جرات اله ربي:ت الللاكي ك ر   من كلل  ا عه:  بسبأل اهتف:  اللب:ب، حيث   دت ا لي:، وف:هت ع:ملة ه : الة بال:لالياللمال

ع:م:  للج يالرة هالت أثالنال:ب وجاللس ال:  الي ماللالعال  باليال:ب و الي  01 دا الحديث أفدكه هعيهة )”.  صعأل جدا عل  الهي:جرين الدين يفت لل  بفنئ غير مست ر وغير ل:هلهي

  كستفيد من بع  اإلع:ه:ت ال دا ية

 لمخ ر يع  إيطدم د

  ممية بهدينالة كالل يالنالل ف  مب:س ة بي:ب وأصدل: ه كفبيي: مب:س ات أخر  ك ل  بي: الج:لية الهسلهة  ي  يل:لي:،  لاب ف:هلا أ راسا أو من خم  جهعي:ت ومس:جد ومرا

 وغير : من الهد  اإليل:لية ا خر  

هفاليالد “   لاللالجال يالرة هالت لالفالر وعن ليهة التحرف:ت الخيرية اإل ممية  ي  دا ال رش الحس:  الدس كعيفه  يل:لي:، ي ل    يه اكح:س الييئ:ت اإل ممية ب يل:لي: يال: اليالن 

مسال: الهالة  الد  دت ب:لدو  الجليئ الدس ك ل  به الجهعي:ت اإل ممية والهس:جد والهراف  اإل ممية،  هن خم  كلاصلي الهسالتالهالر مالع الال ال: الهاليالن عاللال  الالهالسال:جالد  صال

ويفير لالفالر   لال  أ  ”.   الهؤ سة الدينية  ي ك دي  الهس:عدة للع: مت اإليل:لية والهي:جرين الهسلهين وغير الهسلهين من خم  ك دي  الهلاس ال دا ية ا  : ية

ي، والصاللاليالأل لاللعالالهسلهين ا تل:علا جهع م: ين:   خهسهئة أل  يل و من أجئ الحه:ية الهدهية، والهستففي:ت والبلدية والجهعي:ت التي كفتال الئ  الي الالعالهالئ الالتال

لهب:س ات الالخاليالريالة اإل المماليالة ن اا حهر، وغير : من الييئ:ت التي كعهئ عل  ملاجية ا ثر السلبي الدس م: زا  يخلفه اهتف:  وب:ب فل وه:  ي  يل:لي:   وك:بع أ  عدسا م

عاليال:ت   المماليالة وجهلدمت معله:ت ه دية، و ل ا مر الدس ف:  له صد   يج:بي عل  مستل  و : ئ التلاصئ االجته:عي، حيث برزت سعلات لجهع التبرع:ت  ي مراف  

هحن جد  الخالل و   الي اكالحال:س “  -الدس ف:  يتحدث للج يرة هت من مدينة بلللهي: ع:صهة  ميلي:  وم:هي: الهننلبة بفيرو  فل وه:-عديدة عبر التراال اإليل:لي  وأض:ش لفر  

يالة وا سويالة لاللالهالحالتال:جاليالن، دا الالييئ:ت اإل ممية ب:لدو  اإليج:بي الدس ي ل  به مسلهل  يل:لي: من خم  التبرع ب:له:  والد ، وكفنيئ  رق كللعية لن ئ التبرعال:ت الال ال

 ”.خ:صة العج ة

 تبرعد  مدم ة

اإلياللال:لالي الالهالنالناللال :  و صدت الج يرة هت من خم  اكص:لي: بعدس من  ؤ :ب الجهعي:ت اإل ممية وال : هين عل  الهس:جد هج:ح حهمت جهع التبرع:ت، خ:صة  ي الفالهال

 أل  يل و لص:لح الهجهع اللبي  ي الهنل ة  91من جهع م: ين:    -عل   بيئ الهث:  ال الحصر-،   د كهننت كنسي ية الهس:جد  ي كل ينل 91-بلب:ب فل يد

ف:هت مب:س ة مس:جد كل ينل من خم  جهع التبرع:ت اله:لية، والتي ك   طملي:  ي “و ي  دا اإلط: ، ي ل    يه الفد الية الع:مة اإل ممية اإليل:لية محهد بحر الدين 

 ”.ال روش الح:لية، وكستجيأل لتللع:ت الج:لية الهسلهة ب:لهنل ة، والتي ف:هت كلالة لماتراك  يي:

من صهي  سينن: الحني  الدس يحث عل  الت :من والتن: ئ االجته:عي،  يدا بلده: “ويص    يه الهرف  اإل ممي )مسجد السم   حسن بلئ عهلية جهع التبرع:ت ب هي: 

 ”.الث:هي وهحن ج ب منه، لن: م: لن: من الح لق، وعلين: م: علين: من اللاجب:ت، و  ا ل  هفعئ  ل   سننل  آثهين

  فالهال: جال:ب  المو ل م: يؤفد  أي : محهد ا: ين  م:  مسجد عهر، والدس أا:   ل  أ  مس: هة الهسلهين واجأل ارعي  هس:هي، و ظي:  ل يهة اإلهسال:هاليالة  الي اإل

 ”.خير الن:  أهفعي  للن: “ ي حديث النبي صل  الله عليه و ل  

كللع مس:جد مدينة كل ينل  غ  م: كعيفه من ظروش م:سية صعبة ح ق اليدش الهنفلس، و يت  كحليئ الهبلغ “ول:    يه الجهعية اإل ممية لأللأل محهد ب: ي    

 ”.الهتبرع به  ل  الحس:ال البنني للهجهع اال تفف: ي للهدينة خم  ا  بلع اله بئ

 إعدةة لمشف  ر اي عالددتند

وه: ب:لال الل      مال: حالدث  الي فل  وعلق هينلال زين : س الب:حث  ي ا هثروبلللجي: والث : ة اإل ممية بج:معة كل ينل عل  الهب:س ات الخيرية للج:لية اإل ممية  ي زمن 

، م اليالفال: ” أغلأل الهب:س ات وأعه ي: ف:هت بهب:س ة من الجهعي:ت والييئ:ت الدينية، واإل ممية عل  الخصالل “ مدينة كل ينل من كبرع:ت الهسلهين ايب مهي   وأفد أ  

 ”.:فسن به: كصبح اليدية أ ل  ههل ج للتب:س   ي  د  ا ول:ت اله لهة، حيث هحت:ج  ل   ع:سة التفنير  ي عملتن: ب:لت :من مع اآلخرين ومع أه“

www ar shafaqna comآ   

 حدث اليوم:

 منتـظـرون


