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َل ِلَوِلي َِك الفََرجِ   اللهم َعجَّ
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َ
ََْْا واََ أ ُُ عَ ُُو
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 ُنُِِّ  اََ أ
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 الحوزة العلمية وإمام الزمان: بطاقة اليوم:

 براعم    األنتظار.. أمانتنا:  وظائف األنتظار:

 
ماذا يفعل ابمام عنـدمـا 

يظ ر لـمـرتـكـبـ  الـكـبـا ـر 

والــونــول قــبــل  ــ ــور  

المبارك م  شيعـة أمـيـر 

 المؤمني  عليه السالم؟

 

الجوجبالفلجلج جلجيج فال جلجج ف

 جاللفالدينفالصغلر:

 

ائم فالهدىفصيباتفالجيج ف

عيلهمفهمفتوسدفالخيج ف

االلهج فللجكلجيفوجلج جب ف

فالججججغججججلججججرا ف وججججمججججلججججيججججهججججم

فلا ف فالوجججلجججمججج  لالجججر الججج 

فظججمجج ف ججهججب  ف احججدامف جج 

ل هب  فوتقيج فولالج ف

فالجكعفااجتج جدلاف ال جيجلجريجن

فججججج و ف ف جججن فجلججججي ظجججمجججج 

 الهدى.



 

 دولة العدل اإلل               
 

 ب لم هان  إدريس              

 

ا العدل بعلمه ب بالظ   هو تيلٍّ للعدل اإلل     ـيـا الـبـشـريـة 
 
إن وجود م د  يل 

تتيه وج ة تيعل ا تيأس م  غلبة الظنون الت  افت دت مع ـا لـل  ـ ـوقـ ـا. و ـيـا 

ستيرل لل الخيارات   ت  تدرك البـشـريـة أن ب مـيـال إلقـامـة الـعـدل إب عـلـ  أسـاس 

 العلم واللكم الواقع  واتباع أمر م  ي د  بأمر الله.

 

فإ ف ج  فالجيج ف :
إ
إ ف  فينقصفال  لمفاللبمفهبفال دال .فلال ف  فهك فاللظ ع تفالت فتقضف  وعفاأل مفظ طم ،ف صجمجافالسج الفلا وا

،فال لففالفييطففا م و فالكينف صمافال دلفال فعلبنهمف شم فا لخل لفال ف  فالنظمفالظ لم .فل لففتتحق فالج جدالج فالج جبنجلج ف
إ
ع وال

فالف ريج فالجلج فالج فعصجرنج ف
إ
ف  فالتسيلمفا لظيمف  را

إ
ال ف  فتح مفع لم فا ليرل ،فلتهملشف   ث فألغيمل فالم مب  .فحتىفادافلاضح 

 المبوبمفاهك فالومري فالظ لم فلالومرلتفالمغ بش.ف

 

ف
إ
فل ج ج  ا ف  تِمرفاأ رفالجيج ،

ا
فيقبمفاه فإال

ْ
لوبففي ب فالمخرجفالبحلدفلهكافاالنسداوفاألعظمفال فالرصفال دال فثب  ف بنل فالفيم نف  

 فلوجلجيج فتجحجقجلج فالجنجمجبججف
ا
  رلع فا لم و اتفلالحوجفالق هر .ففال دل فيت دىفإلىف  فالم ري فل  فالمست  للنفال فاأل ض.فإن

الم رعفاأل يرفعدال فال فت  ي فالنبع.فللإل  مفالمهدعفعيل فالسالمف  فال رلطفلالبو ئ فلتنللكف  رفالي فان رفال دلفل ج  فالجدنجلج ف

فتجحجقجلج ف فلمفيتألرفعنهمج 
إ
.فل همفتييفال رلطفالتم لنفال فاأل ضفلال يمفالباظ  .فل تىفاجتمعفال رط  ف   

إ
ا فا دف  ف يئتفجب ا

 ال دال .فلتتويىف ظ هرفال دلفالمهدلعفال فاألا  وفالت لل فاحس فالمستل وف نفالرلاي تفالمت  ثر فال فالمق م.ف

 

إ فعصرفالظهب فهبفعصرفالق   فعيىف  فاآلال تفالت فوممه فالوه فلض ففالتم ن.فال لمهدعفيأت فا ل يمفال رل عفليق   فعجيجىف

  ف عو فالط ،فل نفال يمف  ف عو فال يم  .ف عف  ف  ن  ف  فثم فعدال فللالجر فعجيجىفصج جلجدفالجتجقجدمفالج جيجمج فلالجنجظج مفالجتجراجبعف

لالتغطل فالصحل .فا فولمييف نف وم لفالسم لاتفلاأل ضف  فيرالعفا فظصب فلو ئ فاإلنت جفعنفاوتخراجفاليجرل فالج ج الجلج فلجيجنجبعف جنف

فيج  جدفعجيجىف  فاإل ج مفالجمجهجدعفوجلجبالجرف جنفالج جيجمفالجتج جبيجنج ف فلهجكا األ ضفل  فت و فالقبانلنفعنفضمطفال دال فالنفان فالم ر.

لالت ري  ف  فيرالعفال قم تفعنفطري فتحقل فال دال فاالجتم عل .فالولم فال دال فاالظتص وي ،فله ف و سفالجمج ج ج فاالججتجمج عج ف

الكعفلجدتفال فطريق فظبانلنفلول و تف ح ب  فاق نب فالند  .فلحجلجأف  فاإل ج مفالجمجهجدعفوجلجحج فاإلشج ج لجلج فالجقج ئجمج فعجيجىف

فاظجتجصج وفالجنجد  فالجكعف  و سف   عل تفالتطب فالديمغراال فعيىفاليرل ،ف نفلاللفاوتيم  ف  ي فلييرل فلالتدال فال فاإلنت جفلتوج ل 

هبفوم ف  فالظ ع تفال دال فاالجتم عل .ف م ف ن فولتو ل فالم  ي فالق ضل فا لتملل فالنفالمبظففال يم فلالجريج ضج ف جنفعجمجيجلج ف

اإلنت جفلالمبظففاأللالظ فاإلنس ن ف نفعميل فالتب يع،ف نفلاللف  فع لمفالبالر فالفيتلافهكافاللص فالت جسجلج فالجكعفهجبفنج تججفعجنف

 لاظعفالند  فلالو ع.فإ فعصرفالظهب فعصرف لالظ فالفالص فالل فالنفال يمفلاأللالق.فحلأفانتل  فالح ج فإلىفهكافاللص فالت سل .ف

 

إ فايبغفاليرل فلالرال هل فا لسبي فل  فالن س،فيرالعف عفح ج فلالوت م وفلاالحت   فلغلره ف نفاآلال تفالت فتج يجدفالجنجظجمفاالظجتجصج ويج ف

فالجمج  جنجلجنف فلقتيت (.فلحلأف  جدف  جلجر
إ
الظ لم .ف عفعصرفالظهب فوتتحق ف قبل فعي فانف ا فط ل فعيل فالسالم:ف)لبف   فاللقرف جال

فعجنف  فجلجيف
إ
فالجلج جال عيىفظ عد فتلسرفوم فانهل  فال دال فاالجتم عل ،فلم فظ ل:ف)  فلجدتفن م ف بالب  فإالفلاو نمه فح ف  جلجع(.

وعب فإلىفتقيلصفاللوب فالنفاللقرفلالغنى،فإالف ن ف  دفعيىف  فلاظعفاظتص وفالنجد  فالفيسج عجدفعجيجىفالجتجحجقجلج فالجمجطجيج فلجيج جدالج ف

.ف
إ
فال فح ب  فالنم فصيىفالي فعيل فلآل فلويمفلعي فعيلج فالسجالمف ج فظج ئجمج 

إ
االجتم عل .فلكليفالإ فاللقرفحتىفام ن  فاألظ فضر ا

فالجإ فاإل ج مفالجحجوج فعجيجلج فالسجالمف الإجاف   فالنم فصيىفالي فعيل فلآل فلويمفلاألئم فعيلهمفالسالمف يلبافاأ فيح مبافا لجظجباهجر،

ف
إ
فيجدعجبف حجدا   يففا لح مفا لم طن.فلالح ف  فاإل  مفالحو فولقت فاللقرفلينتصرفليلقرا فلول مفالخلرفالدنل فحتىفالفيظج فهجنج اف ج 

 لي لر.ف نفهن فالينفي لرفا د فإالف ه فال ق ل فالكاتل ف م فالفيخلى.ف

 

لرىفلحم يجتج فاج لجتجمج جلجنفالجمجتج جفلجإل ج مفالجحجوج فلجروعفاالعجتجدا ف
ُ
إجافضممتفإلىفجليفال دال فال فالصح فلالحري فلا ظ فالحقبقفاأل

فالفيجحجتج جفاإلنسج  فالج ف  جنف لاالوت م  فلوحرف  ف  تٍدفعيىفظلمفال دال فاالجتم عل ،فالسند اف عف  جنجىفوجتجألجك فهجك فالج جدالج .

ف جنفلاظجعفالجنجد  فلالجوج جعفالجكعفيجلجبقف ج ف الظهب فإلىفإوراففال فالنظري تفاالظتص وي فط لم ف  فظص فاالظتص وفالسل وج فتجمجد 

فلاجأظج ف
إ
تنتو فاأل ض.فللكلي،ف   فعصرفالظهب فهبفعصرفاالظتص وفال فالنظري تفاالظتص وي ،فحلأفال ئضفاليرل فالنظجلجلج فيجتجمفتجيجقج ئجلج 

فاج فإ فالجمجهجدعفوجلج يجاف ج فالج جقجمج تف إجرا اتفلظ ئل .فإ فال دال فاالجتم عل فالفت ن فالتلقلرفاالجتم ع فلالق   فعيىفح فالجلجرو،

فالفشجيف  فالجنجظج مف فعجيجىفتجراججعفالجبالجر فاالظجتجصج ويج .
إ
الت فتو  فاالظتص وف تىفظ مفعيىفالج جدالج فاالججتجمج عجلج ف ج  فجلجيف ج شجرا

 فيقبمفعيىفوب فالجتجب يجعفلنجمجطفالج فاإلنجتج جفاحجتج ج  ع،ف
ا
االظتص وعفال  لم فاللبمفيقبمفعيىفلو ئ فال فاإلنت جفغلرفنظلل ،فال ن

فالجبضجعف ف جيج فهجكا يستندفإلىفالمن الس فغلرفال ريل فلش فاظتص واتف غي فالم مب  فلص لافاالحجتج ج  اتفالج جمجرىفالج فاجالوفال جمج ل.

الكعفتتطيعفال  بلفإلىفتغللر فلص لاف   ول فال فال الظ تفاالظتص وي فظ ئمفعيىفالج جدالج فلوحجرفوجلج وج تفاالحجتج ج  فلاالوجتجتجمج عف

االظتص وع،فول ب فهبفعنبا فولل فالمهدعفال ظمى.فا فإ فجليفهبف صجداقفن جر فالج جدلفالج فاأل ضفلالجقج ج  فعجيجىفالجلجوجب ،ف

 ل لل فاللوب فاالظتص وع.

 منتـظـرون

 زمن االنتظار:



 

بکی  ـ إلنا: مع ت دم خطة اللزل الشيوع  الـلـالـم 

ف  الري  لطمس هوية المسلميـ  خـارم مـنـطـ ـة 

شـيـنـيـيــانـج  تـم تــيـريـد عــدد مـ  دور الــعـبـادة فــ  

ملافظة هينان مـ  رمـواهـا الـديـنـيـة  وفـا مـيـلـة 

 بيتر ونتر.

 

ل ال وتفالموي فعيىف بظ ه ف  فالصلن،ف غجمف جباججتجهج ف

فإالف  فالسجيجطج تف ف جب لنج ،     فصحل فاسم فتل  فلاج  

   سفعم الفي  ب ف م   ت،فلي مج فعجيجىفف81جندتفال ف

فالججتججنججمججلجج ف فالجج ف ججنججطججقجج  فغججبنججغججمجج  لانجج  وججطججاف سججوججد

 االظتص وي فال ف دين فت نغت ب،فع صم فهلن  .

 

فاج فإ ف  للمفت نفهن اف عفح ج فألعم لفإصالجف لفصجلج نج ،

فا ج ج ف الهدفف   فإع و فتصملمفالمسودفللمجدلفصصجلجنجلج 

  مرصفا دفإ ال فظم ا فلالنوبمفلاألهي فالت ف ج نجتفتج يجنج ف

 ال فنبالممرفالم ض .

 

ل   ف  ت فال  ل فالدينل فال فالمدين فظدف  رفاأعم لفالتر لمفال فيبنلبفالم ض ،فل نفالقج ئجمجلجنفعجيجىفالجمجسجوجدف 

 ال بافاال تي لفلظ ل بافاأل رفاللم فلاخهمف س للبفالم ت فل صل نهمفظل و فالح ل،فلال فالموي فالم نل فا لحري تف

 الدينل فلحقبقفاإلنس  فال فالصلن.

 

لنقيتفالترفلنترفعنف ديرف سودفال فت نغت بفظبل فإ فجملعفالمس جدفال فالصلنفتخ عفل ميل تفتر لم،ف  لل ف  ف 

 الرئلسفصش فجلنملن صفيتصرفف ط غل .ف عفشخصفيق لمفعميل تفالهدمفهك فوللقدفل للت فلوت  ظم فالح ب  .

 

فاإلوجال جلج فالج فالج ج مفف05لنسمتفلمديرف سودفآلرفظبل فإ ف   سودافعيىفاألظ فال فت نغت جبفشجهجدفإ الج فالجر جب 

 الم ض .فل ض ففصهك ف  ب فوينن ،فل نه فت دلفاآل فلت ب فصلنل ص.

 

فحجتجىف  لت اعفصالفنورؤفعيىفظبلف عفش  .فيهد ب فثمفيمنب فشلئ فجديدا،فحقلق فإن فإهدا فليم لفلالمبا وفالمج جريج .

 ال يم تفلال م  اتفا ليغ فال رال فينمغ ف حبه فاآل ف نفالمر م تص.

 

 لففولال فإلضل  فالط اعفالصلن فعيىف سودفنل هبان فالج ف جنجطجقج فف015لج رتفالموي ف  فالح ب  ف نلقتفحبال ف 

فلنجقجيجتفعجنفإ ج مف شلن بعفال فالمدين .فلتمتفإع و فتصملمفالمآج فلإ ال فاألهي فلالنوبمفال فنبالممرفالجمج ضج .

 ال فالمسودف  فالمسودفاآل في م ف  مدافصلنل .

 

فيجوجرعفشجطج فاألوجمج  فلالج جيجمج تف لف  لال فإط  فجهبوفتغيل فاليق ال فالصلنل فعيىفالمظ هرفاإلوال ل فال فالجمجالو،

 النصبصفال رال ف نفالمحالتفالتو  ي فالت فيديره فصلنلب ف نفإثنل فهبعفالمسيم .

 

الح ب  فالصلنل فت نفحمي فلطمسفالمظ هرفال رال فلاإلوال ل فلتظهرفال فالصب  فالميص فاألصي فإلحدىفعجراج تف

 الط  مفلالميص فالوديدفا ليغ فالصلنل فالقط.

 

،ف88لال ف دين ف للن فالباظ  فال ف ح الظ فهلن  ،فلالت فتحت نفنسم ف ملر ف نفالمسيملنفالصلجنجلجلجنف جنجكفالجقجر ف

ت جفوبقفاألط م فا لمحالتفالت فتقدمفلجم تفصلنل فحالل.فل نف جعفا جتجداوفحجمجيج فالجحج لفالجحج  جمفلجمجحجبفالجيجقج الج ف

  ال رال ،فاد تفي الط تفالمحالتفتلقدف وم  ه فال رال فالتقيلدي ف لفعم  اتفعرال .

 حدث اليوم:

 منتـظـرون


