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َ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
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مــا مــن أــا بــىن الــتــقــو   واالمــتــثــال 

 وجّل -ألوامر الله 
ّ
ونواهـيـه  تـقـربـنـا  -عز

من إمامنا )عج(.. فإذا أردنا أن نصل إلى 

هذه العناية العظمى من إمامنا )عج(؛ 

علينا أن نـعـلـم بـىنـه تـلـمـا تـرقـيـنـا فـي 

اإليمان والتقو  درجة  تلما تقربنا مـن 

.
ً
 إمامنا )عج( أيضا

 

There's no doubt that devotion 
and obeying ALLAH Almighty 
makes us close to our imam 
(p.b.u.h) .. if we want to have 
this great care from our imam 
(p.b.u.h) . We have to know that 
the more we are advanced in 
faith and devotion, the more 
we become close to our imam 
(p.b.u.h)    



 

 من عالمات الظهور
 

 يكون بين الحرمين. قلت وأي أيء يكون الحدث؟ فقال : عصبية تكون بين الـحـرمـيـن   
ً
) إن من عالمات الفرج حدثا

 أو أـخـصـيـة   مـن الـقـبـيـلـة 
ً
 (. أي يقتل أخـ  خـمـسـة عشـر ًعـيـمـا

ً
ويقتل فالن من ولد فالن خمسة عشر تبشا

 المعادية له   أو من أبناء ًعيم معروف معادين له.
 

: ) عن عبد الرحمن بن سيابة   عن أبي عبد الله عليه السالم أنـه قـال : تـيـت أنـتـم  ٣١۰وفي اإلمامة والتبصرة ص
إذا بقيتم بال إمام هد  وال علم؟ يتبرأ بعضكم من بعض؟! فعند ذلا تميزون وتمحصون وتغربلـون   وعـنـد ذلـا 
اختالف السيفين وإمارة من أول النهار   وقتل وخلع من آخر النهار (. في هذه األثناء تبدأ آيات ظـهـور الـمـهـدي 
عليه السالم   ولعل أعظمها النداء من السماء باسمه في الثالث والعشرين من أهر رمضان : ) قـال سـيـت بـن 
عميرة : تنت عند أبي جعفر المنصور فقال ابتداء : يا سيت بن عميرة ال بـد مـن مـنـاد يـنـادي مـن السـمـاء بـاسـم 
رجل من ولد أبي طالب. فقلت : جعلت فداك يا أمير المـممـنـيـن   تـروي هـذا؟ قـال : إي والـدي نـفـسـي بـيـده   
لسماع أذني له. فقلت له : يا أمير المممنين إن هذا الحديث ما سمعته قبل وقتي هذا! قال يا سيت   إنه لـحـ  
  فإذا تان ذلا فنحن أول من يجيب   أما إنه نداء إلى رجل من بني عمنا. فـقـلـت : رجـل مـن ولـد فـاطـمـة؟ قـال : 
نعم يا سيت   لوال أني سمعته من أبي جعفر محمد بن علي ولو يحدثني به أهل األرض تلهم ما قبلته مـنـهـم 

   ولكنه محمد بن على! (.
 

بعد هذا النداء السماوي يبدأ المهدي عليه السالم باإلتصـال بـبـعـض أنصـاره ويـكـثـر الـحـديـث عـنـه فـي الـعـالـم 
شربون حبه ( تما تذتر األحاديث   ويتخوف أعداؤه من ظهوره   فـيـنـشـطـون فـي الـبـحـث 

ُ
ويلهج الناس بذتره ) وي

عنه. ويشيع عند الناس أنه يسكن المديـنـة الـمـنـورة   فـتـسـتـدعـي حـكـومـة الـحـجـاً أو الـقـو  الـخـارجـيـة جـيـ  
السفياني من سورية   من أجل ضبط الوضع الداخلي في الـحـجـاً   وإنـهـاء اـراع الـقـبـاىـل فـيـه عـلـى السـلـطـة. 
ويدخل هذا الجي  إلى المدينة المنورة فيلقي القبض على تل هاأمي يظن فيه   ويقتل الكثير منـهـم ومـن 
   ويـهـر  الـمـهـدي 

ً
 إلى المدينة فيـقـتـل بـهـا رجـال

ً
 أي جيشا

ً
أيعتهم   ويحبس الباقين. ويبعث السفياني بعثا

والمنصور منها   ويمخذ آل محمد اغيرهم وتبيرهم ال يترك منهم أحـد إال أخـذ وحـبـس. تـمـا تـقـول روايـة ابـن 
 حماد

 

 يـتـرقـب   حـتـى 
ً
ويخرج الجي  في طلب الرجلين   ويخرج المهدي منها على سنـة مـوسـى عـلـيـه السـالم خـاىـفـا

يقدم مكة. وفي مكة يواال المهدي عليه السالم اتصاالته ببعض أنصـاره   حـتـى يـبـدأ حـرتـتـه الـمـقـدسـة مـن 
الحرم الشريت في ليلة العاأر من محرم بعد االة العشاء   حيث يلقي بيانه األول عـلـى أهـل مـكـة   فـيـحـاول 

 أعداؤه قتله   ولكن أنصاره يحيطون به ويدفعونهم عنه   ويسيطرون على المسجد ومكة.

 زمن الظهور:

 
 
 

 حول دعاء الفرج 
 

 -حسي  الياوايية  –السؤال: ما نص الدعاء (اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن... إلخ)، وهل يوجد في  نيهيايية اليدعياء 

ة إليك بعض النقوالت مع مصادرها، فاقاأها بدقية،   عبارة (باحمتك يا أرحم الااحمين)؟ 
ّ
الجواب: حتى تكون على بين

فتقول بيعيد تيميجيييد اليليو تيعياليى والصي ة   137 - 133ص  -محمد بن جعفر المشهدي  -المزار   والحظ الفاق بينها: 

على النب  صلى اللو عليو وآلو: اللهم كن لوليك ف ن بن ف ن ف  هذه الليلة وفي  كيل عياعية، وليييا وحيافي يا، 

ج  -الشيخ الطوسي  -تهذي  األحكام   وقائدا وناصاا، ودلي  وعينا، حتى تسكنو ارضك طوعا، وتمتعو فيها طوي . 

: (اللهم كن ليوليييك في ن بين -عليو وآلو الس م-تقول بعد تمجيد اللو تعالى والص ة على النب    301  -  307ص  - 1

ا، وتيميكينيو 
ً
ا، حتى تسكنو أرضك طوع

ً
 وعين

ً
ا ودلي 

ً
ا وناصا

ً
ا وقائد

ً
ا وحاف 

ً
ف ن ف  هذه الساعة وف  كل عاعة ولي

 .(
ً
-تقول بعد تحميد اللو تبارك وتعالى والص ة عيليى الينيبي   317ص  - 4ج  -الشيخ الكليني  -الكافي   فيها طوي 

ا -صلى اللو عليو وآلو
ً
يا ونياصيا

ً
يا وحيافي 

ً
: (اللهم كن لوليك ف ن بن ف ن ف  هيذه السياعية، وفي  كيل عياعية وليي

 .( 
ً
ا وتمتعو فيها طوي 

ً
ا) حتى تسكنو أرضك طوع

ً
ا (وعين

ً
ا وعون

ً
 وقائد

ً
 -السيد ابن طـاووس  -إقبال األعمال   ودلي 

تقول بعد تمجيد اللو تعالى والص ة على النب  وآليو عيليييهيم السي م: (اليليهيم كين ليوليييك، اليقيائيم   393ص  - 3ج 

بأماك، الحجة محمد بن الحسن المهدي، عليو وعلى آبائو أفضيل الصي ة والسي م، في  هيذه السياعية وفي  كيل 

يا، وتيجيعيليو 
ً
 وعياض

ً
ا، وتمتعو فيها طوي 

ً
ا، حتى تسكنو أرضك طوع

ً
 ومؤيد

ً
ا ودلي 

ً
ا، وناصا

ً
ا وقائد

ً
ا وحاف 

ً
عاعة، ولي

جو 
ّ
وذريتو من األئمة الوارثين. اللهم انصاه وانتصا بو، واجعل النصا منك لو وعلى يده، والفتح على وجهو، وال تو

األميا إلييى هيييياه، الييليهيم أكيهييا بيو ديينيك وعينيية نيبييييك، حيتيى ال يسييتينيفييى ب ي ء مين اليحي  مينييافية أحييد ميين 

وعلى كل حال: فالدعاء بأي الصيغ السابقة حسن ومطلوب، وكذلك هياها من العبارات اليمياويية عين أهيل   النل . 

   البيت (عليهم الس م)، وعليو األجا والثواب الجزيل. 

 العالمين 
ّ
 هي ال يخ ماتضى الباشا  0441 -ربيع اآلخا -92والحمد للو رب



 
 
 
 

 

 

ًارة الداخلية  الثـالثـاء  الـقـاء الـقـبـض  اعلنت وتالة االستخبارات في و

 ( إرهابيين من داع  في محافظتي ترتوك و بغداد.٩على )
 

وذترت الوتالة في بيان.  انه "من خالل المتابعة المستمرة لـعـنـااـر 

عصابات داع  اإلرهابية ولتـجـفـيـت مـنـابـعـهـم الـقـت مـفـارً وتـالـة 

ًارة الداخلية القبض على ) ( إرهابيين مـطـلـوبـيـن ٩االستخبارات في و

 ارها  النتماىهم لعصابات داع  اإلرهابية  4وف  احكام المادة 

 عـن إلـقـاء الـقـبـض عـلـى )٥) 
ً
( مـنـهـم فـي ٤( منهم بمناط  مـتـفـرقـة مـن مـحـافـظـة تـرتـوك  فضـال

 منطقتي الدورة وحي الجامعة في العاامة بغداد".
 

واضافت  انه "من خالل التحقيقات األولية اعترفوا بانتماىهم لـتـلـا الـعـصـابـات اإلجـرامـيـة واأـتـرتـوا 

 بعدة عمليات إرهابية ضد القوات األمنية والمواطنين في الفترات التي سبقت عمليات التحرير".
 

واأارت الى  انه"تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء إلتمال أوراقهم التحقيقية لينالـوا جـزاءهـم 

 العادل

حدث 
 اليوم

 استخبارات الداخلية تعتقل 
 إرهابيين في ترتوك وبغداد ٩

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:


