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 هـ  22جمادى االول   22  282الدورة 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

http://helalfatimaitaustralia.com/ 
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 شرح فقرة: "نسألك بالحق الذي جعلته له، ..."

 

 بكم، معكككم ووةكاكر افك ر اك  وحكا   ك و 
ً
السالم عليكم ايها األحباء وأهال

اهكك  بككيكك   ادعككيككر الككرككعكك اككر الككخكك حككيكك يككر الككهككال ككر الككخكك    ككخككركك  عككلككيككهككا

  )عليهم السالم(. النب ة
 

 ا  الاق ة الخالير الخ  ا خهكيكنكا الكيكهكا مكء الك عكاء 
ً
ا  هذا اللقاء  خ ب  معا

الذي ام  ا به امام زما نا بقير الله الره ي )عج  الله ا جه( بع  زياوة جك   

يك  ا مكام،  الحسيء )عليه السالم( ي م عاش واء؛ والاق ة ه  ة ل الزائ :
م
)اللهم ا ا  كخك  ك  الكيكا بكهكذا ال ك 

 و سألا بالح  الذي جعلخه له، ولج   و  لا، وألب يه عل  وااطرر اه  بي  ال حرر، ...(.
 

الاق ة األولى الهاصر بالخ     ح ثنا عنها ا  الحلكقكر السكابكقكر، و كخك ةكت هكنكا لكلكخك بك  اك  الكاكقك ة الك كا كيكر، 

 الى الخع ف على الح  الذي جعله الله لكممكام الكحكسكيكء )عكلكيكه السكالم( وجك   وأبك يكه عكلكيكهكم 
ً
انسعى اوال

 صل ات الله، ارا ه  هذا الح ؟ ولراذا  سأل الله عزوج  به؟
ً
 جريعا

 

الخ ب  ا  الاق ة الرخق مر وطبيعر صياغخها اللغ ير ي صلنا الى القك ل بكأا الكحك  الكذي جكعكلكه الكلكه عكزوجك  

 لممام الحسيء وج   ووال يه ه  ا  األص  مء  نخ او   ع واح ؛ ارا ه  هذا الح ؟
 

ا  ا جابر عء هذا السؤال يركء اا  نطل  مء الح يث ال  يت الر ه و ال اود ب أا ا مكام الكحكسكيكء )عكلكيكه 

ض  ي  ال ه اء عء شكهكاد كه
ّ
بكأا جكعك  األئكركر مكء ذويكخكه  السالم( والذي ي  ح بأا الله  باوك و عالى ة  ع 

خه.
ّ
  وال ااء ا    بخه وإجابر ال عاء  ح  ةب

 

ايركء اا  اهم مء هذا الح يث اا الح  الذي جعله الله عزوج  على  اسه لممام الحسيء ) الم الله علكيكه( 

  يخضرء ف  صيات ع ة منها اجابر ال عاء  ح  ةبخه.
 

  –ولذلا اإا ال اع  
ً
  يسأل الله بهذا الح  لك  يضرء اجابر الله ج  جالله ل عائه. -وه  زائ  الحسيء ايضا

 

 مء اا الح  الذي جعله الله عزوج  على  كاكسكه لسكائك  اهك  بكيك  الك حكركر الكركحكرك يكر 
ً
، لرا ةلنا  ا اا

ً
وإ خنادا

)عليهم السالم( ه  مء   ع واحٍ ، يخضح اا هذا الح  الر خ ك ه  ةب ل الله عزوج  ل عاء مء يسأله بحقكهكم 

النا ج مء عظيم ما ةك مك   اك   كبكيك  الكلكه ومكا  كحكركلك   مكء اشكككال األذر مكء اجك  هك ايكر عكبكاد  لك يكنكه 

  وإ قاذهم مء الجهالر وحي ة الضاللر و قلهم الى ا  او الحياة الك يرر.
 

وبعباوة اف ر يركء الق ل بأا هذا الح  ه  ةب ل الله  بحا ه و عالى ل اكاعكخكهكم )عكلكيكهكم السكالم( اكيكركء 

   أله عزوج  بهم.
 

وهذا الرعنى ص ح  به ك ي  مء األحاديث ال  يار و   ص األدعير والزياوات الر وير عنهم )عليكهكم السكالم(، 

وهنا ينبغ  اا   ي  الى  قطر مهرر ه  اا الرعنى الرخق م ه  اح  الر ادي  الخ  ي خر  علكيكهكا الكحك  

الذي جعله الله عزوج  على  اسه لرحر  وآله )صلى اللكه عكلكيكه وآلكه(، اكهكذا الكحك  ي كخكرك  عكلكى م كاديك  

وشؤوا اف ر ال يخسع الرقام للح يث عنها، وة  افكخك  كا الكركعكنكى الكركخكقك م الو كبكاطكه بكرك  ك ع الكاكقك ة وهك  

  السؤال والطلب مء الله عزوج  بحقهم )عليهم السالم( لضراا ا جابر.
 

و الحظ ا  الاق ة الرخق مر وصاها لرحر  وآله صل ات الله عليهم اجرعيء بأ هم )أه  بكيك  الك حكركر(، اكركا 

 ه  الرغزر مء هذا ال صت؟
 

لع  ا خه ام هذا ال صت يسخه ف  ق ير ووح حسء الظء وال جاء ا  ةلب ال اع  با خجابكر دعكائكه، ألا اك  

 بأ هم )عليهم السالم(  ي اكعك ا لكه 
ّ
وصاهم )عليهم السالم( بأ هم اه  بي  ال حرر يجع  ال اع  يطرئء

 عن  الله لك  يسخجيب دعاء  وحرر به.
ً
  حخرا

 

الذي بكه ةك ام الكحكيكاة  ثم ينخق  النص ال عائ  الى الطلب مء الله عزوج  اا يخاض  على ال اع  بإدواو ال زق

وصالح اح ال العيال، وهذا مطلب مهم لك  ا ساا ب  وة عامر وللرؤمء ب  وة فكاصكر، مكا  كنكبكيكنكه 

 ا  الحلقر الرقبلر مء ب  امج )ينابيع ال حرر( اا شاء الله.

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم101الحلقة )



 وظائف األنتظار:  الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 عبق مهدوي من مناسبة اليوم:



أااد مسؤول ص مال  بأا ع دا مء الضباط الباوزيء والر  ييء ةخل ا، كرا أصيب آف وا بخاجي  ا خحكاوي   –شاقنا 

 فاوج ملعب محل  ا  بل ة جالكعي  و ط ال  مال.

 وكاا مء الرق و أا يلق  وئيس ال زواء ال  مال  محر  ووبل  فطابا ا  الرلعب الذي شه  الخاجي .

وةككال إ ككرككاعككيكك  مككهككخككاو عككركك ، الككرككخككحكك   بككا ككم 

الحك مر، إا ا خحاويا اكجك   كاكسكه فكاوج مكلكعكب عكبك  

الككلككه عككيككسككى حككيككث  ككجككرككع الككعكك يكك  مككء األشككهككاص 

 لال خراع إلى فطا  ووبل .

ةكخك   كبكاط “ عء عر  ة لكه ”  شينه ا“و قل  وكالر 

عسك ي ا وم  كيك ا وأصكيكب عك د غكيك  مكحك د اك  

الهج م.  ن اايكم بالخكقك يك  الكككامك  بكركجك د ح ك  

 ”.ع د جريع الضحايا

 *م ادو فب ير

 الصومال.. تفجیر انتحاري یسفر عن قتلى و جرحى حدث اليوم: 

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

 براعم االنتظار يتذكرون هذه الفاجعة ويواسون إمام زمانهم بهذا المصاب


