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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على أعدائهم إىل املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
  يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم.

ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا(   ) َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ
)٧(  

  إحياء أمر اإلمام المهدي (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)
  وبالمؤسسات العمالقة الضاربة في أعماق الزمن والزياراتباألدعية 

ـــالَة َويـُْؤتُـــوَن الزََّكـــاَة َوُهـــْم ( وتعـــاىل يف كتابـــه الكـــرمي:اهللا ســـبحانه  يقـــول ـــوا الَّـــِذيَن يُِقيُمـــوَن الصَّ ـــيُُّكْم اللَّـــُه َوَرُســـولُُه َوالَّـــِذيَن آَمُن ِإنََّمـــا َوِل
  )١()رَاِكُعونَ 

َنا ِإلَْيِهْم ِفْعلَ (وقال جل امسه:  ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوَأْوَحيـْ َراِت َوِإقَاَم الصَّالِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ  َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ   )٢()اْلَخيـْ
وأمــر أئمـة أهـل البيـت صــلوات اهللا احلـديث يـدول يف هـذه السلسـلة حــول إحيـاء أمـر اإلمـام املهــدي (عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف) 

  :القرآنية يف اآليتني الكرميتنيلبصائر على ضوء هاتني اآليتني الكرميتني مع بعض ا ،وسالمه عليهم
  ؟)َوِإقَاَم الصَّالةِ (لماذا التعبير بـ

ــالِة َوِإيَتــاَء الزََّكــاةِ (اآليتــني الكــرميتني: عنــد بصــرية هامــة جــداً تتعلــق بشــبه اجلملــة يف  نتوقــف ــالَة َويـُْؤتُــوَن (و )َوِإَقــاَم الصَّ يُِقيُمــوَن الصَّ
للصـالة  )ِإقَـامَ ( كلمـةالسـر يف إضـافة   نسـتطلعيف القـرآن الكـرمي مـراراً عديـدة فينبغـي ان  تني) تكررتااجلمل شبه(أي اجلملتان هاتان  )الزََّكاةَ 

ـَراِت َوِإقَـاَم الصَّـالِة َوِإيتَـاَء الزََّكـاةِ (للزكاة يف قوله تعاىل:  )ِإيَتاءَ (و َنا ِإلَـْيِهْم ِفْعـَل اْلَخيـْ ُكْم اللَّـُه َوَرُسـولُُه ِإنََّمـا َولِـيُّ (وقولـه جـل امسـه:  )َوَأْوَحيـْ
   ؟ما هو الوجه يف ذلكفيزكون،  وال: الذينيصلون يقل تعاىل: الذين ومل وغريمها،  )َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاةَ 

  :عديدة نذكر بعضها هنا وجوههناك 
  ألن المراد إقامة الصالة بحدودها األربعة آالف -١

حــدود فــان فــال داللــة فيهــا علــى ذلــك،  ) مبفردهــاالصــالة(أمــا  ،اإقامــة الصــالة حبــدوده منهــاان يقــال بــان إقــام الصــالة يــراد  الوجــه األول:
ن و لـــيس إال املعصـــوم القيـــامحـــق ـــا يقـــوم  والـــذيمجعهـــا الشـــهيد يف الفرضـــية والنفليـــة وقـــد أربعـــة آالف حـــد، هـــي الصـــالة الواجبـــة واملســـتحبة 

ا شـائبة  ان تكـون نيـة القربـةوكذلك إيتاء الزكاة فان إيتاء الزكاة حق اإليتاء مبـا يتضـمن مـن  الم)(عليهم الس ا شـيء وال تشـو خالصـة ال يشـو
إمنـا لـيس كالمنـا حـول هـذا الوجـه و ، )اإلمـام احلسـني وفـروع الـدين(كتـاب   يف الوجـه ذكرنـاهوبغري ذلـك مـن شـروطها ال يتـأتى إال مـنهم، وهـذا 

  الوجه اآليت:الكالم عن 
  ألن المراد إقامة الصالة في المجتمع -٢

هــو انــه لعــل الســبب يف ذلــك ان إقــام الصــالة  -بعــض البســط ههنــا نبســطه  وســوفأشــرنا إليــه هنالــك أيضــاً وقــد  -الوجــه الثــاني: 
زوم للّـاملعـىن الصـريف ولـيس املـراد  ،متعـدي أمـا الزكـاة فهـي الزمـةفانـه متعدي باملعىن الذي سيأيت امـا الصـالة فهـي الزمـة كـذلك إيتـاء الزكـاة 

                                                            

 .٥٥املائدة:  )١(
 .٧٣األنبياء:  )٢(
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  كما سيأيت.  املتعدي للغري وليس املتعدي ملفعوله والتعدي بل املراد معىن آخر وهو
ــيُُّكْم اللَّــُه َوَرُســولُُه َوالَّــِذيَن آَمُنــوا الَّــِذيَن يُِقيُمــوَن الصَّــالةَ (ففــي قولــه تعــاىل:  ذهــان هــو املعــىن الــذي عــادة يتبــادر إىل األفــان  )ِإنََّمــا َوِل

ــم م (علــيهم الســالم) ا م  فهنــا يطــرح الســؤال: ،هــم الــذين يقيمــون الصــالة يعــين يقيمــون صــال ويصــلون؟ فمــا الفــرق بــني يقيمــون صــال
ــا إقامــة الصــالة  إقــام الصــالة فيجــاب بــان الفــرق بــان أيضــاً ينصــرف إىل الفــرد األكمــل وهــو  )يصــليولكنــه قــد يــرّد بــان ( ،حبــدودهايــراد 

وقد جياب الرد بان (إقامة الصالة) صرحية يف املراد دون يصلي حىت مـع االنصـراف بربكـة مناسـبات  ،ربعة آالف حّد فقد تساويالألاجلامع 
  احلكم واملوضوع، وقد يناقش يف ذلك مبا ليس ههنا حمل تفصيله. واحلاصل: ان ذلك هو اجلواب األول.

إقامـة هـو هـو لـيس إقامـة صـالته هـو فقـط بـل املـراد  ،كما تدل عليه بعض الشـواهد ،قد يكون املرادفهو: انه اجلديد الثاين الوجه  واما
بإشـاعة الصـالة يف  لكنهـا ال ربـط هلـاصـالته جامعـة لألربعـة آالف حـد أبـداً، فحـىت لـو كانـت ال يـدل عليـه  )يصـليو( ،الصالة يف اجملتمع

  وإقامتها فيه.اجملتمع 
الزمــة أي الزمــة  و(يصــلون) هــي الصــالة هــو ان )يقيمــون الصــالة(إىل  )يصــلون(قــد يكــون الوجــه يف العــدول عــن  وبعبــارة أوضــح:

ــا إقــام الصــالة(أمــا هــو  فــان الصــالة هــي فعلــه شخصــياً للشــخص  اآلخــرين أيضــاً إذ ان صــالة  ةإقامــ مبعــىنتصــلح ألن تكــون متعديــة ) فا
ـمكـان  (عليهم السالم)وهم  ،صالة الغري أخرى يقيمصالته وتارة الشخص تارة يقيم  النـدثرت  النـاس ولـوالهمصـالة  وا كـذلك إذ قامـت 

  .إحتماالً ولو هذا هو املدعى ف ،فسطاطنصب له وال  قائمةلإلسالم  قامتوملا ، الصالة باملرة
  :من األدلة على ذلك

م هــم فحســب، إضــا: الــدليل عليــه فهــو مــاأو  ــم يقيمــون جــنس الصــالة ال صــال ــا للجــنس فــاملراد ا فة إىل ان ان األصــل يف الــالم ا
يقيمــون فقــط فــان ( ملتخصــيص املضــاف إليــه بصــال وهــو أعــم مــنهم ومــن غــريهم، وال وجــهاأللــف والــالم هــي عــوض عــن املضــاف إليــه 

  ) حتتمل فيها احتماالت ثالثة: الصالة
مان املراد األول:    وهو التفسري املعهود. يقيمون صال
  .يقيمون صالة الناسان املراد  الثاني:
محسب القواعد  يرجحذي وال الثالث: م وصلوات الناس مناألعم يقيمون الصالة  هو ا واللفـظ  فما هو اإلشكال يف ذلـك ،صال

َأْشـَهُد أَنـََّك قَـْد "يف الزيـارة املعروفـة لسـيد الشـهداء  نقـرأالـذي يؤيـده االعتبـار ولـذا للواقـع هـو املطـابق صاحل واحملل قابل؟ خاصـة وان ذلـك 
إن مل نقـل بـالظهور يف إقامـة الصـالة يف اجملتمـع فعلـى أي يف اجملتمـع  إقامتهـاهو  )أقمت الصالة(ان ظاهر  فإن مل نقل )١("َأَقْمَت الصََّالة

وذلــك هــو احلــق والواقــع الــذي يــدل عليــه أقمــت الصــالة يعــين أقمــت صــالتك وأقمــت صــالة النــاس،  نَّ أيقتضــي ذلــك و األقــل اإلطــالق 
ســـت الصـــالة واخلمـــس والزكـــاة واحلـــج واجلهــاد واألمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر ر الند هم الســالم)(علـــي لـــوالهم التــاريخ والروايـــات فانـــه

  .(لشرف ذكرهم الصالة والسالم) واندرس ذكر حممد وآل حممدكلها بل   والعبادة الطاعة
املوجــودة والقواعــد الصــنعة  حســبلكــن األمــر ، ألننــا نفســر القــرآن الكــرمي )احتمــاالً (نقــول فهــذا احتمــال تؤيــده الشــواهد، وحنتــاط ف

  .واهللا العامل بأيدينا هو كما أشرنا
  )َوِإيَتاَء الزََّكاةِ (الوجه في التعبير بـ

هــي ان جيمــع  لكــن الفضــيلة األكــربو هــذه فضــيلة فاإلنســان تــارة يزكــي أخــرى: فــان  مــع إضــافة أيضــاً  إيتــاء الزكــاة فــاألمر كــذلك وأمــا

                                                            

  .(عليه السالم)يارة قرب أيب عبد اهللا احلسني ، باب ز ٥٧٤ص ٤اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )١(
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اإلنسـان يف دفـع مـا يف ذمتـه مـن مـال لكـن عنـدما يـؤمتن علـى  ما ينجح كثرياً   فانه الناس أيضاً أن يدفع زكوات بني ان يزكي و  الشخص بني
ــا،   قــدالنــاس وأمــوال اهللا تعــاىل فانــه  أمــوال قبــل ان مــا صــاحلاً قــد يكــون إنســان واملســؤولني فاحلكــام  ذلــك يف العديــد مــنتــرون كمــا خيــون 

فـأداء ، يدهجتري حتت زكوات الناس وأموال الناس اليت  يف فانه خيونالصندوق  أمني عندما يصريوخيمس ويزكي أمواله لكنه يتسلم السلطة 
األمانـة يف املرتبـة أصـعب مـن فـان األمانـة يف هـذه املرتبـة هـي  ؛فيهـاخيـون  بيـدهعندما تصل أمـوال النـاس  حقوق أمواله قد ينجح فيه ولكنه

متحـان االوالـذين يسـقطون يف  ،مـن أمـوال الشـخصجـداً أكثـر  راء والـوكالء هـياليت تقع حتت سلطة األمـراء والـوز  أموال الناس األوىل ألن
وزيــراً أو رئيســـاً أو  ولكنـــه مبجــرد ان يصــبحبالفعــل،  ممــن خيمســهايف أموالـــه فتجــده الثــاين كثــرياً مــا يكونـــون نــاجحني يف االمتحــان األول، 

  يفتقد النزاهة متاماً.تراه  بيت املالمايل يف مؤسسة أو جهاز أو جتمع أو أمينا لملوقع  متصدياً 
ا تيت الزكاة ليس آان والحاصل:  ـاالزكـوات الـيت تتجمـع بيـده : و -احتمـاًال  – فقـط زكـاة مالـك بـلاملراد  اإلطـالق و  ،فانـه يـؤيت زكا

كـاة أمـوال النـاس ألنـه كـان تـى ز آبل قد يقال بان املراد أعم من إيتاء زكاة أموال الناس بتسبيبه إليتائهم زكـوات أمـواهلم فقـد  ،يشملهما معاً 
  الباعث واحملرض على ذلك. فتأمل

  إيتاء زكاة العلم والجاه والوقت والعالقات..
الزكاة اللغويـة تشـمل  ألنمن الناحية املبدئية فيه إشكال  فانه الحيتاج إىل تأمل أكثر وإىل مجع الشواهد وإال  احتماًال آخرنضيف  بل

والغـالت  : األنعـام الـثالثعلـى األشـياء التسـعة املقـررةالزكـاة املصـطلحة  خصـوص لـيس (آتيـت الزكـاة) مـنهـو أن املـراد مـن املعىن اجلديـد و 
ألن املاليـني فضـيلة مهمـة لـيس إيتـاء زكـاة أموالـه  الصـعب حقـاً فـانفهذا هـو  والعلم وغريمهااألعم من زكاة اجلاه  بل املراد ،األربع والنقدين

م يؤتونمن الناس  زكـاة وزكـاة الوقـت و زكـاة العلـم و زكاة املـال  أي:الزكاة مبا للكلمة من مشولية  داً بل النادر هو من يؤيتالقليل جلكن  زكا
بلحاظ هذا النطـاق  باملعىن احلقيقي للكلمة ان الزكاة جداً بلنعمة منحها اهللا له، فهذا هو النادر كل زكاة  زكاة املكانة االجتماعية و و اجلاه 

  وات اهللا وسالمه عليهم.صل ممنحصر  أمر ،الشمويل
  الفشل في زكاة العلم!

لكـنهم يف تزكيـة مـاء الوجـه النـاس كثـرياً مـا ينجحـون يف امتحـان املـال،  أبداً فـان زكاته ليس بشيء سهل فان مثًال ماء الوجه فلنالحظ
أو قـل لـه  !يتكاسـللكنـه  اً اكتـب كتابـ مـثالً قـل لـه ال ينجحـون ف يف زكـاة العلـم لكـنهمكثرياً ما الناس ينجحون يف زكاة املـال و ، ال ينجحون

! ونقـول زكـاة علمـهفهـذا ممـن مل يـؤِت  !أسـتطيعيقـول ال  وقـد !أو ال وقـت يل !صعب يتعلل بانه أو الرتبية أو التأسيس لكنهقم بالتدريس 
 اْلِعْلــمِ  زََكــاةُ "فــان  اً مرهقــاً لفكــرك ومتعبــاً ليــدك وممــا يســلبك بعــض راحتــك لكــن مــع ذلــك عليــك ان تــؤيت زكــاة علمــك!فلــيكن صــعب لــه:
  .)١(" َنْشُره

 إذيضـايقوين، لعلهـم  :بعضـهم! وقـد يقـول يقـول هـذا صـعبفيقـول إنـين أخجـل! وقـد أصـعد املنـرب  ألحدهمتقول ويف مثال آخر: قد 
بــل واالســتهزاء يــذاء اإلملضــايقات و االبــتالء باكن ي، فلــ؟زكــاة العلــم نشــره فلــيكن ذلــك، ألــيس ،اهــان فيهــيُ فإىل منطقــة اخلطيــب قــد يــذهب 

  !أيضاً فليكن ذلك وحىت أحياناً الضرب
صـلوات اهللا وسـالمه هـم هـم  ،وغـري ذلـك إىل زكـاة املـالوجـه الزكـاة مـاء العلـم إىل زكـاة  أنـواع الزكـاة مـن بكـلالزكاة حقاً ان الذين آتوا 

  .يف وقت آخر إن شاء اهللاإليه نتطرق  واسع قدجمال مفصل املبحث  وهلذا ،عليهم
 الذي ذكرناه ألن هذه الصـفات الوجهداة حصر تنسجم مع هذا أ هي )ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَّهُ (قوله تعاىل: يف  )إمنا(إضافة إىل ان هذا كله 

                                                            

  .٢٧٦عيون احلكم واملواعظ: ص )١(
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ا يف مقام التعليل يف اآلية الشريفة ـم متيـزوا بصـفة ال توجـد يف غـريهم مما يزيد على كون الوصف مشعراً بالتعليـل ف ذكرت وكأ لـذا كـانوا أل
ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسـولُُه َوالـَِّذيَن آَمنُـوا الـَِّذيَن يُِقيُمـوَن الصَّـالَة َويـُْؤتُـوَن الزََّكـاَة َوُهـْم ( (صلى اهللا عليه وآله)األولياء بعد اهللا والرسول  هم

  .الوقت ال يسع فلنرتكه لبحث قادمولكن  نستفيد منها بعض ما قلناهميكن ان تفسري الربهان بعض الروايات اليت  وهناك يف )رَاِكُعونَ 
  (عليهم السالم)وظائفنا ومسؤولياتنا تجاه األئمة المعصومين 

َراِت َوِإقَاَم الصَّالِة َوِإيَتاَء ا(تعاىل:  قال َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْلَخيـْ ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوَأْوَحيـْ وقـد مضـى  )ا َعاِبِدينَ لزََّكاِة وََكانُوا لَنَ َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ
ِإنََّمـا َولِـيُُّكْم اللَّـُه َوَرُسـولُُه َوالـَِّذيَن آَمنُـوا الـَِّذيَن يُِقيُمـوَن الصَّـالَة َويـُْؤتُـوَن (بعض وظائفنا جتاه أولياء األمور  عنيف البحث املاضي  الكالم

ـذه اآليـةأو ـذه اآليـة علينـا أئمـة األئمـة الـذين نصـبهم اهللا سـبحانه وتعـاىل  وهـم) الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ   انعـن نصـبهم أئمـة، وقلنـا  أخـرب 
يف  والكالم مبناسـبة مولـد اإلمـام احلجـة (عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف) فالكالم يدور حول املفردات واملصاديقاجلامع هو إحياء أمرهم، 

  .الشريف) (عجل اهللا تعاىل فرجه إحياء أمرهنركز على وجب ان لذا  األيام القادمة
  إحياء األدعية والقنوتات واألحراز الواردة عنه (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف) -أ

ِبْسـِم "" :األحـراز الـواردة عـن اإلمـام صـلوات اهللا وسـالمه عليـه ومنهـا مـا سـبقاألدعية والتسـبيحات والقنوتـات و  إحياء الطريق األول:
مـن فـان  )١(" يُّوُم ِبَرْحَمتِـَك َأْسـَتِغيُث فَـَأِغْثِني َوَال َتِكْلنِـي ِإلَـى نـَْفِسـي َطْرفَـَة َعـْيٍن َوَأْصـِلْح لِـي َشـْأِني ُكلَّـهيَا َحيُّ يَا قَـ   اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 

  .إحياء أمره إحياء أحرازه
  إحياء االستخارة الواردة عنه (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)

اســتخارة  الســيد ابــن طــاووس لــه احســب الروايــة الــيت ينقلهــعلــى  (عليــه الســالم)مــام اإل فــانمــن إحيــاء أمــره إحيــاء اســتخارته ان  كمــا
ا  ـا بأكملهـاخاصة فلنلتزم  كبقيـة األدعيـة والعـوذات واألحـراز والتسـبيحات تربويـة   مدرسـة وهـيمعـارف  ونعـّرف كافـة املسـلمني عليهـا فا
اوالقنوتات وغريها  ضوية فا   .مدارس تربوية تعليمية 

  (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف) االستخارة المهدويةطريقة 
ان يســتويف اجلهــات علــى اإلنســان  : انالســتخارة شــرائط منهــا(إذ لإلنســان أمــر مهــم حتــري فيــه لإذا عــرض هــي كــاآليت:  االســتخارةو 

زواج أو جتــارة يريــد أن  مــن يف أي أمــر هــام حتــري فيــهيلجــأ إىل االســتخارة  بعــد ذلــك إذا حتــرييف الفحــص والبحــث واالستشــارة فــالظاهريــة 
عجلـة مـن سورة احلمد عشر مـرات فـإن صـعب عليـه أو كـان يف فليقرأ  )لوجود جهات متزامحة شىت ولغري ذلك خيوض غمارها لكنه مرتدد

در عشـر ان يقـرأ سـورة احلمـد عشـر مـرات مث يقـرأ سـورة القـ املطلـوب أوًال وبالـذات هـوولكـن  ،مـرات وإال فمـرة واحـدة فليقرأها ثالثأمره 
الـدعاء هـو و  -ومـا أشـد حرمـان مـن مل حيفظـه ومل يلتـزم بـه!  ،مجيـل ورائـع هـذا الـدعاءوكـم هـو  -ثالث مـرات، اآليت مرات مث يقرأ الدعاء 

  هذا: 
  .)٢("ِبَك ِفي اْلَمْأُموِل َواْلَمْحُذورِ  بسم اهللا الرحمن الرحيم اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَتِخيُرَك ِلِعْلِمَك ِبَعاِقَبِة اْألُُموِر َوَأْسَتِشيُرَك ِلُحْسِن ظَنِّي"

ــَتِخيُركَ " إىل إحــدى مضــامينه الرفيعــة: –قبــل ان نكمــل الــدعاء  –ولنشــر  ــمَّ ِإنِّــي َأْس ؟ فلمــاذا اســتخريك؟ ملــا أطلــب اخلــري منــك "اللَُّه
نـاهي وأن اهللا عـامل باملـآالت وحنـن ال نعـرف املـآالت، تكـريس مبـدأ العلـم اإلهلـي الالمت فمطلع االستخارة يتضمن "ِلِعْلِمَك ِبَعاِقَبِة اْألُُمورِ "

  .فال نعرف عنها شيئاً أما النتائج املستقبلية بعيدة املدى  -بل بعضها فقط  – الظواهراحلاضر و  نعرفإذ 
                                                            

 .٣٠٢املصباح للكفعمي: ص )١(
  .٨٢ص ٨وسائل الشيعة: ج )٢(
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  الجواب عن شبهة الخطأ في الخيرة!
لكنــه يف مرحلــة العمــل جيــدة  فتكــونالشــخص يســتخري أحيانــاً  حتــري فيهــا الــبعض وهــي انــهعــن شــبهة ذلــك نستكشــف اإلجابــة  ومــن 

ــذه التجــارة حــىت يــربح  أرى األمــر بــالعكس كمــا لــو اســتخار لكــيذا يــرى نتــائج ســيئة فيعــرتض بــان اخلــرية كانــت جيــدة وهــا أنــا  يتجــر 
إذ نكسـر صـالحه كـان يف ان يأو يستنكر، لكنه حيث ال يعلم مآالت األمور ال يعلـم ان يستغرب لكنه خسر فاخلرية جيدة جداً فكانت 
الـذي مبجـرد ان حصـل علـى قصـة ذاك ، كمـا تفصـح عنـه كـان يـربح مـاًال يطغيـهإذ  قـد ضـاع دينـه  -مـثًال  –االنكسـار لكـان هذا أنه لوال 

ا   يف حفـرة كـي يسـرتنفسـه ملنتصـفه  الـذي دفـنذلـك الشـخص العـاري (لصـاحله  الفقـركـان فلقـد  فُقتـل فقتـل نفسـاً املال اشرتى مخـراً وشـر
ا فذهب فحصل على مال دعا له عابراً فأصر عليه ليدعو له ف (عليه السالم)موسى فرأى عورته   اً فسـكر وقتـل واحـدواشـرتى بـه مخـراً شـر
    ).!!فأعدم
 فلـــيس األمـــرجيـــدة غـــري فأنـــت إن اســـتخرت وكانـــت واملطلـــب كـــل املطلـــب هنـــا والرتبيـــة كـــل الرتبيـــة ههنـــا،  "ِلِعْلِمـــَك ِبَعاِقَبـــِة اْألُُمـــورِ "

غـري جيـدة فتزوجهـا فرآهـا  فكانـتالـرتدد مث بعـد التحقيـق مـن هـذه الفتـاة اسـتخار ان يتـزوج لـو مـثًال ان تصـورته نافعـاً لـك ف حىت لصاحلك
األطفــال معلــولني  فهنــا قــد خيطــر ببالــه انــه كيــف كانــت اخلــرية ســيئة ولكنــه غافــل عــن مــآالت األمــور إذ مــن املمكــن ان يكــون ممتــازةامــرأة 

اللَُّهـمَّ ِإنـِّي َأْسـَتِخيُرَك ِلِعْلِمـَك ِبَعاِقبَـِة "ولذا نقرأ  ؟فلم االعرتاضمآالت األمور تعلم أنت ال ف ،احلني أو غري ذلكصغري  معوقني أو أشراراً 
  .الناتج الكلييف اخلري احلقيقي  لذلك فأنت الذي تدلنا علىعاقبة األمور  ألنك جل امسك تعرف" اْألُُمور

  حسن الظن باهللا في المأمول والمحذور
ِلُحْسـِن ظَنِّـي بِـَك ِفـي اْلَمـْأُموِل "وهذا املقطع يتضمن أيضاً بُعداً تربوياً كبـرياً  "َوَأْسَتِشيُرَك ِلُحْسِن ظَنِّي ِبَك ِفي اْلَمْأُموِل َواْلَمْحُذورِ "

الظـن بـاهللا  فـإذا جاءنـا املـأمول فعلينـا أن نكـون حسـين علينـا ان حنسـن الظـن بـاهللا تعـاىل الـذي حنـذر منـهيف الذي نأملـه و ففي  "َواْلَمْحُذورِ 
نَـٌة انَقلَـَب َعلَـى (وال نكون ممن  أن حنسن الظن باهللا أيضاً  تعاىل وإذا توجه إلينا احملذور فعلينا ـٌر اْطَمـَأنَّ بِـِه َوِإْن َأَصـابـَْتُه ِفتـْ فَـِإْن َأَصـابَُه َخيـْ

َيا َواآلِخــَرَة َذلِــَك  نـْ رضــوا واطمــأنوا وإال  إذا اهللا أعطـاهم اخلــري مـن النــاس هــم هكــذا:كثــرياً   فــان )١()ُهــَو اْلُخْســَراُن اْلُمِبــينُ َوْجِهـِه َخِســَر الــدُّ
َها َرُضوا َوِإْن َلْم يـُْعَطوْ (األخرى  يف اآلية الشريفةجاء سخطوا وانقلبوا على األعقاب، و  ُهْم َمْن يـَْلِمُزَك ِفي الصََّدقَاِت فَِإْن ُأْعُطوا ِمنـْ ا َوِمنـْ

َهـا ِإَذا ُهـْم َيْســَخُطونَ  لصــاحلي  فانـه حتمــاً يكـونيل املـأمول فـإذا قــّدرت  "َوَأْسَتِشـيُرَك ِلُحْســِن ظَنِّـي بِــَك ِفـي اْلَمــْأُموِل َواْلَمْحـُذورِ " )٢()ِمنـْ
   !لصاحلي وإن كنت أجهل وجهه فال ريب انهاحملذور  قّدرت يلوإذا 
اللَُّهـمَّ ِإْن َكـاَن اْألَْمـُر اْلُفَالنِـيُّ  ِبَعاِقبَـِة اْألُُمـوِر َوَأْسَتِشـيُرَك ِلُحْسـِن ظَنِّـي بِـَك ِفـي اْلَمـْأُموِل َواْلَمْحـُذورِ  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَتِخيُرَك ِلِعْلِمـكَ "

 ،ومبتـدؤهأوائلـه وبواديـه يعـين  ،أواخـرهيعـين عجـازه أ: العبـارة دقيقـة ومجيلـةو  " ِممَّا قَـْد نِيطَـْت بِاْلبَـرََكـِة َأْعَجـازُُه َوبـََواِديـه (وتنوي األمر املعني)
َفِخــْر لِــَي "مــا أروع هــذه الكلمــات!  "لِــَي اللَُّهــمَّ ِفيــِه ِخيَـــَرةً  َوُحفَّــْت بِاْلَكَراَمــِة أَيَّاُمــُه َو لََيالِيــِه َفِخــرْ "نيطــت بالربكــة أي علقــت بالربكــة  وقــد

  .)٣()ُض َأْمِري ِإَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه َبِصيٌر بِاْلِعَبادِ َوأُفـَوِّ ( إذ: أي يا رب كن أنت الذي ختتار يل األصلح "اللَُّهمَّ 
  فلسفة االستخارة

 بـل ؟فلمـاذا نسـتخري ؟األسـباب واملسـبباتدنيـا ان الـدنيا ألـيس يقـول ملـاذا نسـتخري؟ قـد  ان البعض ممن ال عميـق إميـان لـه :أقول وهنا

                                                            

 .١١احلج:  )١(
  .٥٨التوبة:  )٢(
  .٤٤غافر:  )٣(
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هــذا  فعليــك أن تتوقــف! وال تســلكفاالحتيــاط ســبيل النجــاة  فرضــاً ت وإذا حتــري  نتــائج حتقيقاتــكعلــى طبــق  مث أمــشأذهــب وحقــق ودقــق 
  فال جمال لالستخارة أبداً!  !الطريق

األســباب الطبيعيــة   يســلك ســبل، ألن عــامل الغيــب مهــيمن علــى عــامل الشــهود فعلــى اإلنســان ان : كــّال ولكــن اجلــواب واضــح: إذ نقــول
ــَع َســَبباً (كمــا ورد  ــَو ( :األمــور بيــد اهللا ســبحانه وتعــاىل، ألــيس اهللا تعــاىل يقــول ليــه ان يعــرف انع ، ولكــن مــع ذلــك)١()ثُــمَّ أَتْـَب ِإنَّ اللَّــَه ُه

ِة اْلَمِتينُ  ،  ؟طلـب الـرزق مـن اهللامعـىن لنـذهب ونعمـل وال علينـا بالـدعاء وال  علينـا انفهل يستطيع مسلم أن يقـول ان )(٢) الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ
ِة اْلَمِتينُ ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّ (إذ  كال أبـى اللّـه أن يجـري االمـور أبـى اهللا "وكما ورد  )٣()َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى( )زَّاُق ُذو اْلُقوَّ

  كِل األمر له.أعمل باألسباب مث  ف )٥(" اْعِقْل َوتـَوَكَّل"ورد و  )٤("إّال بأسبابها
  المشورة الصائبة من رزق اهللا تعالى

العلـم رزق مـن أرزاق اهللا ، كما ان رزق من أرزاق اهللا فان الرأي الصائبهو الرزاق ومن رزقه املشورة اخلالصة ان اهللا تعاىل صل: والحا
ويــدفع  اإلنســان يــراجعهم مستشــارونالــدول  خمتلــفيوجــد يف ، وكمــا يف املشــورة أي التســديداملشــورة رزق أيضــاً كــذلك رزق مــن اهللا   واملــال

وتســـديده هـــو اهللا ســبحانه وتعــاىل و أفضــل مستشــار فانـــه يوجــد فــوقهم مجيعـــاً ملشــورة يف قضـــية قانونيــة أو غريهــا  ضــخماً مبلغــاً قــد يكـــون 
  .بعد طي الطرق الطبيعية وكما سبق طبعاً إهلي مساوي، وذلك رزق  ومشورته

ان  :اجــاتاحلحاجــة مــن  وفهــ ،نــوع مــن طلــب اخلــري مــن اهللا ،االســتخارة هــي نــوع مــن اســتمطار الرمحــة اإلهليــةان وصــفوة القــول: 
    !ذلكالبعض هضم رزقين مالياً فلماذا يستصعب كما فكرياً  اهللا تعاىل  يسددين

تكـرر بـل كثـر هـذه املفـردة و الشـموس يعـين الصـعب و الـذلول  مقابـلِ  يقع يفالشموس و  "َفِخْر ِلَي اللَُّهمَّ ِفيِه ِخيَـَرًة تـَُردُّ َشُموَسُه َذُلوًال "
اسـب ـوش) (يقـال  )ـوش(ر مـن الكلمـة الفارسـية سـتظهِ أولكنهـا معربـة كمـا  ،تعد من الكلمات الفصيحةبل عرب يف لغة ال استعماهلا

الـــدواب جـــامح بعـــض أنـــواع  ـــوش فـــانان الشـــموس هـــو معـــرب كلمـــة هـــو الـــذي اســـتظهره فاحلصـــان اجلـــامح كيعـــين اجلـــامح  والچمـــوش 
اجليــاد األحصــنة و بعض أنــواع البقــر والثــريان أو ، فــ)٦()يــُر اَألْرَض َوال َتْســِقي اْلَحــْرثَ ال َذلُــوٌل تُثِ ( اآليــة الشــريفةويف  مطــواع ذلــول اوبعضــه

  .هلذا املقامهذه الكلمة  (عليه السالم)اإلمام وقد استعار  يسمى جاحمةفصعبة املراس 
إىل أيـام سـرور وحتوهلـا تعطـف أيامـه  أيتقعـض يعـين تعطـف و  "ُروراً َفِخْر ِلَي اللَُّهمَّ ِفيِه ِخيَــَرًة تـَـُردُّ َشُموَسـُه َذلُـوًال َوتـَْقَعـُض أَيَّاَمـُه ُسـ"

ـــا حمرفـــة  وقـــد رأى ويف بعـــض النســـخ تقعـــص بالصـــاد ،مـــن اهللا تعـــاىل أي بربكـــة طلـــب اخلـــري عـــرب هـــذا الـــدعاء بربكـــة هـــذه اخلـــرية الـــبعض ا
كــأن دمهــه املــوت بالتــدريج  قــد ياإلنســان  إذ القعــص هــو املــوت السـريعفــان وإن كــان الظـاهر بالضــاد،  معــىن ممكــن إرادتــهومصـحفة ولكنهــا 

ا ألشهر أو أكثر حىت تسلمه إىل ملك املوت بعد صعوبات وصعوباتيصاب جبلطة    وقاكم وإيانا من مجيع اآلفات والشرور. يبتلى 
عــص أيامــه وتق(كــون الكلمــة تيحتمــل ان فيســموه مبــوت الفجــأة  والــذييدمهــه فجــأة أي  اإلنســانَ املــوت يقعــص أخــرى لكــن أحيانــاً 

  .وهو من هذا القبيل )ضحك هقتلت(األيام سروراً، وأحياناً نقول  إذ تقول: مّوتتوهي عبارة عرفية  )متوت األيام بالسرور(ويعين  اً)سرور 
                                                            

  .٩٢و ٨٩الكهف:  )١(
  .٥٨الذاريات:  )٢(
  .١٧األنفال:  )٣(
ج ا )٤(   .٢٧٢ص ١٧لبالغة جمنهاج الرباعة يف شرح 
  .٧٥ص ١عوايل اللئايل العزيزية: ج )٥(
  .٧١البقرة:  )٦(
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أمـر وإن  فـذلكفإن بقيـت واحـدة خزرتني خرزتني  فيعدّ مث يأخذ السبحة بالطريقة املعهودة  " اللَُّهمَّ ِإمَّا َأْمٌر َفآَتِمُر َو ِإمَّا نـَْهٌي فَأَنـَْتِهي"
 "ِفَيــةاللَُّهــمَّ ِإمَّــا َأْمــٌر فَــآَتِمُر َو ِإمَّــا نـَْهــٌي فَــأَنـَْتِهي اللَُّهــمَّ ِإنِّــي َأْســَتِخيُرَك ِبَرْحَمِتــَك ِخيَـــَرًة ِفــي َعا"ولــه بالنيــة أن يعكــس  فنهــي،بقيـت اثنتــان 

 ،كما تكرس ارتباط العباد باخلالق جل امسـه أكثـر فـأكثرمليئة باملعارف   وهيهذه استخارة اإلمام احلجة (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف) ف
خاصــة إذا استحضــرنا انــه رمبــا يوميــاً يقــوم املاليــني مــن النــاس  ،إحيــاء أمــره (عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــريف) إحيــاء هــذه االســتخارة فمــن

ذه الطريقة منهم لعل القليل  باالستخارة ا؟ (عليه السالم)ردة عن اإلمام االستخارة الوامن ممن يلتزم    أفليس من إحياء أمره االلتزام 
وإحيــاء القنوتــات  الصــادرة منــهالــدعوات و مــن إحيــاء أمــره صــلوات اهللا وســالمه عليــه إحيــاء األحــراز الــواردة عنــه ان وصــفوة القــول: 

 حــد وفصــل يف كيفيــة التضــرع والتــذللل ولــون و يتميــز كــل منهــا بشــكغــري ذلــك مــن األمنــاط الــيت إىل التســبيحات الــواردة عنــه كمــا ســيأيت و 
ليلهاهللا سبحانه وتعاىل أو كيفية مح وطلب احلاجة من واالبتهال   .ده وتسبيحه و

  إحياء الزيارة الشعبانية وزيارة عرفة وعاشوراء -ب
يــارة ســيد الشــهداء صــلوات اهللا ز  :إحيــاء الزيــارة الشــعبانيةهــو إلحيــاء أمــره صــلوات اهللا وســالمه عليــه  اآلخــرواملصــداق  الطريــق الثــاني

 ،وهــي مــن الزيــارات الثالثــة املتميــزة إىل أبعــد احلــدود هــي مــن الزيــارات املخصوصــةهــذه الزيــارة  فــان وســالمه عليــه يف النصــف مــن شــعبان
فلنحـي  ،ة عاشـوراءمن شعبان وزيـارة عرفـة وزيـار  هي: زيارة اخلامس عشرأكثر الزيارات متيزاً  فحسب املستفاد من العديد من الروايات فان

  .وأقوى وأكملبشكل أفضل  الزياراتهذه 
 فلنسـع لكـي يبلـغ ،سـبعة ماليـني هكـذا مخنـوا إىللزيـارة الشـعبانية يف العـام املاضـي خبمسـة لالـذين جـاؤوا عـدد بعـض العلمـاء  وقد ّمخن

فلـــتكن الزيـــارة  ري وجـــه الـــبالد كـــامًال يف األربعـــنيوكمـــا يتغـــ ،فلـــتكن الزيـــارة الشـــعبانية كالزيـــارة األربعينيـــة زائـــر.. عـــدد الـــزوار عشـــرين مليـــون
اثنــيت عشــرة ســنة ولكــن ليــون قبــل ال يتجــاوز املكــان عــدد الــزوار رمبــا   فلقــدالزيــارة الشــعبانية أضــعف كانــت يف البــدايات  و الشــعبانية كــذلك، 

سـبع ورمبـا بلـغ تصاعد إىل مليونني وأربعة ومخسـة و يون امللارتفع جبهود العلماء واخلطباء واحلسينيني واحلسينيات واملراكز املختلفة واملتدينني و 
  ماليني.

عنــد احلســني صــلوات اهللا وســالمه عليــه وعنــد اإلمــام احلجــة (عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــريف) يف الوقــت نفســه لنــا قــدم صــدق فلــيكن 
ويف مواقـع االنرتنيـت والواتسـابات النـاس  فكرنا وحديثنا معوليكن لساننا لسان خري  فليكن ،لذلك سعياً حثيثاً نسعى من اآلن  وذلك بان
ضوا بالزيارة الشعبانية : ان وغريه هو   .زائر مليون ٢٠ إىل العددوبزيارة عرفة وعاشوراء لكي يبلغ ا

  إحياء زيارة ليالي الجمعة
ونني؟ فليبلــغ عــددهم عشــرين لــيكن األمــر كــذلك! فلمــاذا ال يتجــاوز عــدد الــزوار يف ليــايل اجلمعــة املليــون أو املليــحــىت ليــايل اجلمعــة  بــل

مـنهم كـل مليـون  ٢٠ فلـم ال يـزور وأكثـر؟ مبئـات املاليـني املسلمون همأليس و  ؟الشيعة مئات املاليني يف العامل أليس عددمليوناً أسبوعياً، 
  ليلة مجعة سبط رسول اهللا وسيد الشهداء؟ 

حــىت حصــلنا علــى الثــواب واألجــر إذا مل يتحقــق إال بعضــه و  ،هللا والشــكر لــه احلمــدحتقــق ذلــك كلــه فإذا فــنســعى ونشــجع  ان علينــا ان
ٌر ِمْن َعَمِلهِ "على ما مل يتحقق إذ ان  ولنبعث بثواب ذلك كله إىل ويل األمر وإمام العصر احلجة بن احلسن العسـكري  )١("نِيَُّة اْلُمْؤِمِن َخيـْ

  صلوات اهللا عليهما وعجل اهللا تعاىل فرجه الشريف.
  ة عظيمة وعمالقةتأسيس مؤسسات مهدوي -ج

                                                            

  .٨٤ص ٢اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )١(
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تأسـيس مؤسسـات عمالقـة  هـو: والسبيل واملصداق الثالث من مصاديق إحياء أمـرهم وأمـره صـلوات اهللا وسـالمه عليـه الطريق الثالث
  .عظيمة مهدوية على امتداد العامل

 اً خــري اجلــزاء وزاده اهللا توفيقــ فجــزاءه اهللاــا وكــل مــن قــام بتأســيٍس  يف القضــية املهدويــة ال بــأس -كشــيعة   – املؤسســات الــذي أسســناها إن
حسـينياتنا بـل ان مؤسسـاتنا عمومـاً: لـيس مؤسسـات عمالقـة،  ،يف حدود علمي على األقل ،املؤسسات مبقاييس اليوم هذه ولكن ،على توفيق

فلنستحضــر معــاً ا كمــا تعــرف بأضــدادهتعــرف بأشــباهها  األشــياء ان ، وحيــث ومراكزنــا ومســاجدنا ومؤسســاتنا املهدويــة وغريهــا ليســت عمالقــة
  املثال اآليت:

  ألف فرع! ١٣أحدهم أسس مؤسسة بـ
م يف  ١٩٣٢، مث جعلهــا مؤسســة رمسيــة عــام كنــواة  أســس مؤسســة صــغريةبالضــبط م ١٩٢٤عــام  أي يف قبــل حــوايل تســعني ســنة أحــدهم
الرجــل مــات واملؤسســة وهكــذا.. مث ان  وعاشــراً  هــذه املؤسســة فرعــاً مث فرعــاً ثانيــاً مث فرعــاً ثالثــاً ورابعــاً وخامســاً أوجــدت وّولــدت  مث كاليفورنيــا

ــذه الطريقــة منّــاكــم واحــد (واآلن لنســأل أنفســنا:   .)١(مســتمرة يف تأســيس فــروع جديــدة ــ :يفكــر  ــأن يؤســس مؤسســة ب وآخــر أول  د فرعــاً توّل
    وثالثاً وهكذا؟)

! منتشــرة يف أكثــر مــن ألــف فــرع ١٣كثــر مــن أ إىل يف العــامل ،والرجــل ميــت قبــل ســنني طويلــة ،بلــغ عــدد فــروع هــذه املؤسســة اآلنوقــد 
خمتلف دول العـامل يف القـارات اخلمـس مـن آسـيا وأفريقيـا وأوروبـا واألمـريكتني و العراق واخلليج وأفريقيا  يف ذلكمبا  مائة دولة من دول العامل

 شــخص واحــد تصــوروا !لــكألقــل وقيــل أكثــر مــن ذألــف عضــو علــى ا ٢٦٠عــدد األعضــاء الــرمسيني يف هــذه املؤسســة وغريهــا، وقــد بلــغ 
  .!كثرياً ما نؤسس مؤسسة متوت مبوتنا إن مل تضعف يف حال حياتنااليت ميتلكها؟ والحظوا اننا  ، ما هذا القدرة يؤسس لذلك كله!

  ال تزال مؤسسته متميزة متنامية متطورة فما هو السر؟ ولكن الرجل لقد مات 
 ١٩٣٢يف عـام  أسسـت مؤسسـة فهـي الـيت تتكفـل بإبقـاءيـات اإلداريـة احلديثـة، انـه اسـتخدم اآلليف مل يكن متميزاً سـوى  اجلواب: انه

  .يف أرجاء العامل حيوية فاعلة ممتدة قائمة حىت اآلن
كــل ســنة مــؤمترات   يقيمــونهــم و  ،تنميــة املهــارات القياديــة وتنميــة مهــارات التواصــل وتنميــة مهــارات اخلطابــة :هــذه املؤسســة مهمتهــاو 

ا املختلفة  مث متنحة يف ذلك البلد يف مؤمتر سنوي، وجتري فيها مسابقات جيمعون األندية املختلفو    للفائزين.جوائز على درجا
وكـان بعشـرة آالف  كـان ميتلـك جيشـاً  إذااآلخـر الطـرف  انذلـك ثل هذه القـوة والكيفيـة والكفـاءة مبننطلق يف عامل اليوم علينا ان  إن

مؤسسـات عمالقـة  يؤسـس اآلخر الطرف كذلك إذا كان  ،أمامهتصمد تواجهه و يع ان ال تستط عشرة جنود مثًال فقط فانك كعدد جنود
  فكيف تواجهه مبؤسسات عادية أو بدائية؟.
  سر النجاح: القيادة فوق اإلدارة

ا العادية وهي مؤسسة غري حكومية  ان هذه املؤسسة العمالقة أسست والغريب وتوسـعت بشـكل عامليـاً  ومـع ذلـك انطلقـتبإمكانا
ألـف  ١٣ هو ستون موظفاً فقط! ان إدارة مؤسسة هلاعدد موظفي هذه املنظمة املتفرغني الذين يدفع هلم رواتب  واألغرب هو ان ،مذهل
 ١٣ متتلـك، فمـا بالـك مبؤسسـة واحـد نـاجح أمـراً صـعباً أو مسـجد واحـدة حسـينية  وإذا كانـت إدارةالسـهل، بـاألمر العـامل لـيس  حولفرع 

    !هذه املؤسسة أربعة ماليني إنسانولقد خترج من  ؟ملؤسسات املتميزةعاملياً من اتعد ألف فرع 
م ليسوا باملدراء بل  السر يف ذلك يتلخص يف كلمة مفتاحيةان  املـدير طاقتـه حمـدودة أمـا القائـد فطاقتـه بالنسـبة  هم قادة؛ فـانوهي ا

                                                            

 ومؤسسته هي: توست ماسرتز. )١(
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  .إىل املدير ال متناهية
إحيــاء أمــر اإلمــام املهــدي املنتظــر (عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــريف) و  لــيهم الســالم)(عإحيــاء أمــر أهــل البيــت مل ننطلــق يف إذا ختامــًا: 

وأكثـر ذلك  مثل إذا مل نفعلو ضاربة جبذورها يف عمق الزمن ممتدة على امتداد البسيطة عمالقة ذا النحو بان نؤسس مؤسسات مهدوية 
  .ال مسح اهللا فقد خسرنا أنفسنا وضيعنا حظنا

بأيــدينا لكــي  يأخــذوالكــي  (علــيهم الســالم)وســائر املعصــومني  (عليــه الســالم)بــأمري املــؤمنني  تعــاىل ونتوســلاهللا  علــىوعلينــا ان نتوكــل 
الشـعبانية (يف بُعـد الزيـارات واألحـراز والقنوتـات والتسـبيحات واالسـتخارات، و عد األدعية يف بُ  يف خمتلف األبعاد: أمرهم حقاً  نوفق إلحياء

  .(عليه السالم)مبختلف ما يرتبط باإلمام العمالقة الناهضة  ويف بُعد املؤسسات املهدويةمعة وغريها) وعرفة وعاشوراء وليايل اجل
  إحياء الخامس عشر من شعبان في أرجاء العالم -د

ميشـي حـىت يشـهد ذلـك كـل مـن العـامل خمتلـف أرجـاء يف سـرور عيد وفرح و أيام إىل شعبان  ١٥أيام  ان نسعى لتتحول الطريق الرابع:
جبـال هيمااليـا أو  أو اهلند والباكستان أو الصني وأفغانستان أو أوروبا وأمريكا وأسرتاليا واليابـان وحـىت مـن يتسـلق قمـةالسودان اليمن و  يف

  .والسهولمظاهر الفرح والسرور قد عمت البالد والغابات واجلبال والوديان  اجلميع يرى حبيث !يف غابات األمازونيتجول 
  .األربعنيزيارة أيام غري كبرياً يف ال نرى حتوًال   دول العامل بل وحىت يف العراق وإيرانيف كثري من اننا  وان من املؤسف حقاً 

والشـعائر ويف  باملظـاهراملهـدي (عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف)  إحيـاء أمـر اإلمـامالكـربى هـي مهمتها املهدوية املباركة املؤسسات ان 
نــتكلم عــن  وســوف ومبادئــه الســماوية وقيمــه الربانيــة منهجــهو إحيــاء تعاليمــه  أيضــاً وذلــك عــرببــاملخَرب و شــىت املشــاعر وبــاحملتوى واملضــمون 

  .إن شاء اهللا البحوث القادمةيف  ذلك
  .)َة َوُهْم رَاِكُعونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكا(يقول اهللا تعاىل: 

َراِت َوِإقَاَم الصَّالِة َوِإيَتاَء ا(ويقول جل امسه:  َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْلَخيـْ ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوَأْوَحيـْ    )لزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ
م  ـم واملستشـهدين بـني يـدي ويل اهللا األعظـم (عجـل اهللا نسأل اهللا سبحانه وتعـاىل أن جيعلنـا مـن اآلخـذين حبجـز والسـائرين علـى در

  .انه مسيع الدعاء تعاىل فرجه الشريف)
 وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين


