
 

     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  2442شعبان    12     21الدورة 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
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َ
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َ
 ُنُِِّ  اََ أ
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 الروحاني..

 من معاجز اإلمام عليه السالم:

 رسالة اليوم من  عبق الثقلين:

 مناسبات اليوم:



 

 

 منتـظـرون

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 
The Blessed Birth of Imam Mahdi  

(part 9) 
 

 الوالدة الميمونة لإلمام المهدي )عج( 
 
 

On The Way To Baghdad 
 
Bashshar ibn Sulayman was a slave trader and 
one of Imam Hadi’s loyalists; he lived near the 
Imam’s house in Samarra'. 
 
One night, a servant of Imam Hadi went to the 
house of Bashshar to summon him to be present 
before the Imam Hadi. Bashshar responded and 
quickly went to the house of his beloved Imam. 
Once he arrived there, he found Imam Hadi talk-
ing to his son Imam Hasan and his sister who 
was behind a curtain. 
 
Imam Hadi said, “Bashshar! You are one of Abu-
Ayyub Ansari’s trusted sons, we know that you 
have accepted our wilayah (i.e. the divinely or-
dained leadership of the Holy Imams) most obe-
diently and you have always believed us in your 
heart. I am going to let you in a secret: you have 
to go to Baghdad and buy a female slave from 
the salve market. I would like to tell you that this 
will bring about full joy to your heart and it will 
increase your rank in the presence of our God.” 
 

Beside The River Of Tigris 
 
After that private conversation, Imam Hadi wrote 
a letter in Latin; he then stamped it with his spe-
cial ring and gave it to Bashshar. He gave him a 
yellow purse inside which there were two hun-
dred and twenty dinars and told him that he 
should travel to Baghdad and in a specific day at 
noon, be in the riverside of Tigris. He should wait 
then for the arrival of a merchant’s boat on which 
he should find a man named `Amr ibn Yazid. He 
should wait until this slave trader would start ex-
hibiting his slaves in the slave market. After a 
while, `Amr would bring a young female slave 
who wears two thick silk dresses. Unlike all oth-
ers, this slave would not let people see her face 
and moan and cry in Roman language [Latin], 
saying “O Good God…! I can bear no longer such 
an insult and such a misery…!” 
 
Suddenly, a man from among the people would 
stand in front of that young slave and announce, 
“The purity and the virtuous qualities of this slave 
urge me to buy her. I am ready to give you three 
hundred dinars to buy your slave…” But that 
young slave would reply with a fluent Arabic, say-
ing, “Even if you were like the Prophet Solomon 
the son of David and have lots of jinn around you, 
my answer is still no! So, take pity on your money 
and do not waste it vainly!” 
 
to be continued.  

 بطاقة اليوم:



 منتـظـرون

 زمن األنتظار: وظائف األنتظار:

 
کتب العالعة عل  علعو الع عی ا عو  ع    –.شفقنا 
تعل  حاعاث عت  عتعالعلث   :« صر الظعوعی »کتابه 

 لى وقیع ارب  الميل قرب ظوی  العمعوعل  
 ليه السةم. و ن المستبالل ا طباقعوعا  علعى 
الحربين الالالميتين األولى والثا يل القعر عبعتعيعن 
 ن  صر ا، ألن حوصا وا المذكی   تعتعتعلع   عن 
حوصا وما،  وو تعنعع  علعى ظعوعی    علعيعه 
السةم باللها حو حثناءها، بل  ظور  عن بعالع  
حااث ثوا ح وا تقع  و سنعل ظعوعی  ، حو بعالعل 

 بلا ل اركته المقلسل.
 

وهذ   ماذج  ن حااث ثوا:  ن ح ير المؤ نين 
 لعيعه السعةم قعا :  بعيعن  عل  العقعا ع   عی  
حامر و ی  حبي . وجراث  و اينه وجراث  و 
غير اينعه كعولعیان العلم.  عو عا العمعی  األاعمعر 
 السعيع . وح عا العمعی  األبعيع   عالعطعا عین . 

والعععع ععععيععععبععععل  504 اإل شععععاث لععععلععععمععععفععععيععععل   
  .722للطیسو

 
وتل   با   بين  عل  العقعا ع    علعى حن هعذ  
  عن 

 
الحرب والمعی  األاعمعر تع عین قعر عبعل جعلا

ظععوععی  الععمععوععل   ععلععيععه السععةم . و   ععالععيععن 
 الحل ت   ان وقی وا.

 
و ن اإل ام الباقر  ليه السةم قا :     قیم 
القا   إ   لى خیف شل ل وز ز  و تنل وبةء 
 صيب الناس، وطا ین قعبعل ذلع  ، ثع  سعيع  
قاطع بين الالرب ، واختةف بين الناس، وتشتع  
 و ث نو  ، وت ير  و االو  ، اتى  تمنعى 

  
َ
 المتمنو المی  صبااا و ساء  ن ِ ظ

 
وهی  ل   لى وقعیع العطعا عین قعبعل العتعیف 
الشل ل الذ  قل   ین الحرب العالعا عل . ولع عن 
 صالب استفاث  التسلسل  و حالاثه اتى لعی 
 رضنا حن الراو  ل   قلم و ؤخعر  عيعوعا ، ألن 
جملل  سي  قاطع بين الالعرب  العمعالعطعی عل بع 
 ث    صح  طفوا  لى جملعل  وطعا عین قعبعل 
ذل   المالترضل،  ي ین اختةف الالرب هذا بالل 
الطا ین، و صح  عطعفعوعا  علعى جعمعلعل  وبعةء 
 صيب الناس   ي ین قبعل العطعا عین .   عا عا 

 إلى ا جما   و هذ  الحیاثث .
 

. ال   فوع   عنعه وجعیث  عتعر  شعل عل   علعى 
 ، وقل 

 
 واقتصاث ا

 
 وسياسيا

 
الالرب والناس ح نيا

ت ین هو سنل الجیع العمعی عیث  عو العروا عل 
التاليل  ن اإل ام الصاثق  لعيعه السعةم قعا : 
  بل حن   ین قلام القا   سعنعل  عجعیع  عيعوعا 
الععنععاس و صععيععبععوعع  خععیف شععل ععل  ععن الععقععتععل  

   .472775 البحا :

 
و ل  الحل ت التالو  لى حن هذ  الشل  والعحعرب ، 
حو االل الحرب ، تستمر اتى   ین النلاء السعمعاو  
 ععو شععوععر    ععان قععرب ظععوععی  الععمععوععل   ععلععيععه 

 السةم ،
 

 الن اإل ام الباقر  ليه السةم قا :    تتعلع  حهعل 
الشرق وحهل ال رب ،  ال  وحهل العقعبعلعل . و علعقعى 
  عمعا  عمعر بعوع   عن العتعیف . 

 
 شعل علا

 
الناس جولا

 ة زالین بتل  الحا  اتى  ناث   ناث  ن السماء . 
   .472724 إذا  اثى  النفر النفر     البحا :

 
  علعى 

 
  لى حن خسا رها تقعع حسعاسعا

 
وهی  ل  ح  ا

األ   غير اإلسة يل ،  البا  :   تتل  حهعل الشعرق 
وحهل ال رب ،  عالع  وحهعل العقعبعلعل   عبعا   ثقعيعقعل 
تشالر بون اختةف حهل القبلل ح  المسلمين ثعا عی  
بالنسبل إلى اختةف الع عربعيعن والشعرقعيعيعن ، وكعو عه 

  اتج  نه وتابع له .
 

وهذا هی األ عر العطعبعيعالعو  عو العحعرب العالعالعمعيعل 
المتیقالل ايت سعتع عین حهعلا عوعا  عیاصع  العلو  
العع ععبععرى وقععیا ععلهععا الععالععسعع ععر ععل و  تصععل إلععى 
المسلمعيعن إ  بشع عل غعيعر حسعاسعو ، وقعل صعراع  
بذل  بال  األااث ت  الن حبو بصير قا  سمال  حبعا 
 ععبععل الععلععه  اإل ععام الصععاثق  ععلععيععه السععةم   ععقععی : 
    ین هذا األ ر اتى  ذهب ثلثا العنعاس ،  عقعلعنعا: 
إذا ذهب ثلثا الناس  من  بقى؟ قا : ح ا ترضین حن 

  2112 47ت ی یا  و الثلت الباقو   البحا :

 الحرب العالمية في عصر الظهور 

 )القسم األول(



 حدث اليوم:

 منتـظـرون

 براعم األنتظار.. أمانتنا:

، حن كا لو  اكينا و، المتحلثل اإل عة عيعل العجعل عل  لعلعر عيعد األ عر ع عو ثو عالعل ”  يل  إ س  آ “ ذكر  یقع  -شفقنا

 ”.اإلسة ی یبيا“ترا ب، لل وا تا  خ  و الل اع  ن 

و ين الر يد ثو الل ترا ب كا لو  یم الثةثاء،  تحلثل إ ة يل للبي  األبي ، لتحل  ع عان سعتعيعفعا عو غعر شعام، العتعو 

 حشور، والة   ح وا ل  تق  طيلل تل  المل  بو   ؤتمر إ ة و. 5ش ل  المنصب لمل  

 ا ا، خر جل القا ین  ن جا الل ها  ا ث، قل ش ل   عنعصعب العمعتعحعلثعل بعاسع   21 ذكر حن  اكينا و، البال ل  ن الالمر 

 .7012املل ترا ب ا  تتابيل، وهو اآلن المتحلثل اإل ة يل الرابالل للر يد ترا ب  نذ تیليه  نصبه  و حوا ل 

و قی  ارب إن الیقیف  ع  تالصب  ن ث ا  التفیق الالرقو ل  ت ن الحالل الیايل  التو  بر   يوا  اكينعا عو  عن 

  الاثاتوا للمسلمين  بر التصر حا .

 ”.السلمو” ا  ل وص  الر يد األ ر  و آ ذاك با اك حوبا ا الل ن اإلسة و بع 7012 قل غرث   لى تی تر  ام 

 مهحدثة ترامب اإلعالمية الجديدة

 معادية لإلسالم  


