
 

     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  1441شهر رمضان   02الخميس    63الدورة 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

 رسالة اليوم من  عبق الثقلين

 

ـــة  .1 ـــس مـــ ـــة  ـــ   8فـــم

 للهجرة..

صعود اإلمام علي )ع(  .0

على كمف الـ ـبـي ) ( 

 ل سر األص ام..

في مساء هذا الـيـوم  .6

 توفي يوشع بن نون

ــلــيــ   .4 فــي مــ ــمــ ــف ال

 ليلة القدر الثانية

 مناسبات اليوم:



 منتـظـرون

 
The Blessed Birth of Imam Mahdi    

   (part 31) 
 

 الوالدة الميمونة لإلمام المهدي )عج( 

 
 
The Green Cradle 
 
Lady Hakimah narrated the following: 
 
Three days after the birth of our master Imam 
Mahdi, I missed him so much that I decided im-
pulsively to go and see him. I went to Imam Ha-
san’s house and went to Nargis’s room to see her 
little boy. She wore a yellow dress and had tied 
her head with some cloth. I greeted her and she 
kindly welcomed me. I saw the cradle in a corner 
in the room. She had spread a green cloth on the 
baby’s body; I drew away the cloth and saw my 
sweet little master who was fast sleep! His moth-
er had not tied his hands and feet. When Imam 
Mahdi (may God hasten his reappearance) 
opened his innocent eyes, he smiled at me and 
played with my fingers. I embraced him tenderly 
and held him in my arms while I was kissing him 
all over the face! I smelled once again his ethere-
al, unique body perfume. I had never smelled a 
better perfume than that in my whole life! At that 
moment, Imam Hasan came and said, “My dear 
aunt! Bring on my little sweet son here to me.” 
                            
When I took him to his father, he kissed him ten-
derly, gazed at him for a moment, and said, “My 
son, I entrust you with God Almighty just as the 
mother of Moses entrusted her son with Him! May 
God Almighty be your protector! My beloved aunt! 
Bring back my son to his mother and know that 
you should hide the news of his birth from every-
one.” 
 
I brought back my lord Mahdi (may God hasten 
his reappearance) to his mother and returned to 
my house after that.” 
 
On the third day after the birth of Imam Mahdi 
(may God hasten his reappearance), Imam Ha-
san introduced his son formally to his special 
companions and said, “This is my successor and 
your next Imam after me. It is he to whom the 
masses of people will pray for his reappearance 
during his long occultation! When the earth will be 
filled with tyranny and corruption, he will come to 
save the world and along with his faithful, loyal 
believers, he will spread justice and equity all 
over the world! 
 
 ...to be continued.  

 بطاقة اليوم:

 وظائف األنتظار:



 منتـظـرون

 زمن األنتظار

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

ـي -شفق ا العراق
 
نق  مـمـثـ  الـمـراـعـنـة الـدیـ ـنـة الـعـلـنـا والـمـمـول

ـد محـمـد ال ـافـي 
 
 السـي

ُ
 ة  ماحة

 
ا ية المقد

 
 للعمبة العب

 
الشرعي

 األعـلـى ليـة الـلـه الـعـ ـمـى 
 
ما  معه من  ماحة المراع الـديـ ـي

 السيسماني بش ٍ  مباشٍر من لسانه الشريف، 
 
د علي الحسي ي

 
السي

 قب    ميـن 
 
 لخر عن طريق الشيخ الوحيد الخرا اني

ٌ
وما نقله شخص

 عـن 
ُ

 مو قـرم 
ُ

ـر 
 
ما تـذك

 
ه كان يقول: كل

 
في مهراان ربيع الشهادة من

مصحاب اإلمام الحسين)عليه السالم( ليلة العاشر، يـتتـي فـي بـالـي 

 
 
هؤالء األبطال، )ويق د الذين دافعوا عن العراق فـي مـعـركـمـه  ـد

رهـ  كـمـا 
 
ه هؤالء األبطال ويمذك

 
ه يشب

 
ة(، كتن

 
ع ابا  داعش اإلرهابي

 كان مصحاب اإلمام الحسين)عليه السالم(.

 

 وهو: 
 

د ممث  السند السنسماني على ممٍر مه 
 
 ق   “ومك

 
ة اإلمام المهدي

 
ما زاد الوعي في قضي

 
ه كل

 
من

 وا من يفعلوا ذلك، ل ن ع دما يق   الوعي نلجـت 
 
 صاغية لما تم 

ً
الون لذانا

 
الون، لو ل  يجد هؤالء الدا

 
الدا

 
ً
 رائجة

ً
 يجد هؤالء  وقا

ً
ث بدعاوى فارغة، وقطعا

 
 ”.الى األحالم واألطياف والمشب

 الدعاء في العالقة مع إمام الزمان:

 اإلمام المهدي وليلة القدر



 منتـظـرون

 

أل إن قعياا 0202معاكعوياكعاا  6األمعيكع،عاأل األاءع عا   Middle East Eyeقال موقع  

 فسعبع  فعا 
ب
السماح للمساجد فا مدكنة كندكة ءبث األذان معي  اادعد  كعومعتعا

فهدكدات ضد الجالتة اإلسالمتة هناكأل مع  معلعالع  معش العنعيعلعا  العتعمعتعنعتعتعش 

 ءإلغا  القياا.

 

أل األاء ا  
ب
اءيكلينتسانأل كعقع عا ءعاسع ع عنعا   02,كانت مدكنة متستساغا ميات قيااا

 مش الئحة خاصة فنظم مسألة ال جتج ااإلزعاجأل ما كسمح لعهعم 
ب
المساجد مؤق ا

 د ى نهاكة شهي ام انأل فا 
ب
 ماكوياكاا. 02ءبث األذان مي  اادد  كومتا

 

اكان ادد اليياط اال كسمح األذان ءدعو  الناس إلعى الع عجعمع  فعا العمعسعاجعد  

 إلى ان اماكش ال باد  مغلقة فا إطاا ال داءتعي العمع عبع عة الدع عوا  انع عيعاا 
ب
نظيا

 فتياس كواانا.

 

 حملة لم ع األذان:
دت مجموعة

ّ
ظيت مش فتسبوك فعا الع عا   Faith Goldy افا محاالة إلش ال ال وفياتأل غي

ُ
أل اها مجموعة قومتة ءت ا  د

 على ال هدكد الس،انا الذي كي،له اإلسال  االمسلمون على كندا.
ب
 الماضاأل قائلة إن األذان كان دلتال

 

 لل  دي على مسجد فا إدمون ون امياقب هأل اال عهعدكعد ءعالعمعيعااكعة فعا جعيائعم الع علعي  الع عا كعيفع،عبعهعا 
ب
ادف  القياا اجال

  خلاب فا ثالث عيائض مخ لفة على اإلن ينت كلال  ءإلغا  القيااأل اكجادل ءعأنعه انع عهعاك 
ِّ
د
ُ
الم يددان فا شهي ام ان. اق

 لحقوق اإلنسان.

 

عيفع  معش مسعجعد داا السعال  ءعمعنعلعقعة 
ُ
ااظهيت مقاط  فتدكو ان ييت على شب،ات ال واصل االج ماعا صوت األذان اهعو ك

 نتوكولش فا ءيلتشأل ءتنما كان ال ييات كقفون اما  المسجد ل صوكي هذا الميهد النادا اكان ء  هم كب،ا.

 

 إلى ان كعنعتعسعة  DW اقال موق 
ب
يف  فتها األذان عبي م،بيات الصوت فا ءيلتشأل ميتيا

ُ
األلمانا إن هذه المي  األالى ال ا ك

 اجياسها فا نفس اقت األذان.
ب
 الجلتل قيعت اك ا

 

 ال الم المصدا:

 :األنتظار.. أمانتنا براعم    

 

واحــــــدة مــــــن 

و ائ  اإلرتباط 

بــإمــام الــزمــان 

المشاركة فـي 

عــــــزاء ذكــــــرى 

ا مشهاد اده 

اإلمـــام عـــلـــي 

 عليه السالم


