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الطبعة األولى

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م



B

ـسَ  جْ الرِّ ـمُ  نكُ عَ ـبَ  هِ لِيُذْ ـهُ  اللَّ يـدُ  رِ يُ ـا  {إِنَّمَ
{ يراً مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ لَ الْبَيْتِ وَ أَهْ

سورة األحزاب، اآلية: ٣٣





٧املقدمة

املقدمة

يتطلـع النـاس في كل زمـان ومـكان إلى المنقـذ والمصلح 
الذي يخلصهم من الظلم والعدوان، وينقذهم من شرور األشرار، 
ومن قمع الطغاة والجبابرة، وينقلهم إلى رحاب العدل واإلحسان، 

وينشر في ربوع األرض كلها األمن والسالم واالطمئنان.
هـذا المنقـذ والمصلح والقائـد هو اإلمام المهـدي المنتظر 
الـذي سـيخرج في آخر الزمـان ليمأل األرض قسـطاً وعدالً بعدما 
لئت ظلماً وجوراً، وقد أجمع المسـلمون على هذه الحقيقة التي  مُ
أخبـر بها رسـول اإلسـالم محمد بـن عبدالله K فـي روايات 
متواتـرة ومتكاثـرة، حتى أصبـح اإليمان باإلمام المهـدي جزءاً ال 
يتجزأ من معتقدات المسـلمين، وإن اختلفوا في والدته أو عدمها، 
وبعض مواصفاته الشـخصية، أو قدراته، لكن ال يوجد خالف بين 

المسلمين على حتمية ظهوره في آخر الزمان. 
ويهـدف هـذا الكتاب الموجز عـن اإلمام المهـدي المنتظر 
، إلـى بيـان دالالت ومعطيات ومسـتلزمات االعتقاد بوجود 



اإلمام املهدي املنتظر ٨

اإلمـام المهـدي، وتوضيـح واجبـات ومسـؤوليات المكلفين في 
عصر الغيبة تجاه اإلمام المهدي، وشـرح معاني وأنواع ومتطلبات 

االنتظار اإليجابي.
... أبتهل إلى اللـه تعالى أن يجعل هـذا الكتاب في  وختامـاً
الَ  الٌ وَ ـعُ مَ نفَ مَ الَ يَ وْ ميـزان أعمالـي، وإن ينفعني به فـي آخرتي، {يَ
}[سـورة الشـعراء: ٨٨-٨٩]، إنه  لِيمٍ لْـبٍ سَ هَ بِقَ ـنْ أَتَـى اللَّ ونَ * إِالَّ مَ نـُ بَ
- تبـارك وتعالـى - محـط الرجاء، وغايـة األمل، وينبـوع الرحمة 

والفيض والعطاء.
والله المستعان

عبدالله أحمد اليوسف
الحلة – القطيف

الثالثاء ١٤٣٤/٧/١٧هـ
٢٠١٣/٥/٢٨م



٩

دالالت اإلميان باإلمام املهدي 

إن إيماننـا بوجـود اإلمـام المهـدي ، وأنـه 
حي يرزق، ويمارس أدواره كإمام معصوم، له دالالت 

كبيرة ومهمة، من أبرزها ما يلي:
١- اإلميان باملهدي إميان بالغيب:

اعتبـر القـرآن الكريـم أن اإليمـان بالغيـب هـي 
لِكَ  الصفة األولى من صفـات المتقين، قال تعالى: {ذَ
نُونَ  مِ ؤْ يـنَ يُ يـنَ * الَّذِ تَّقِ  لِّلْمُ ـدً يْـبَ فِيهِ هُ الْكِتَـابُ الَ رَ
 (١){ قُونَ نفِ ـمْ يُ نَاهُ قْ زَ ـا رَ مَّ مِ الةَ وَ ـونَ الصَّ يمُ قِ يُ يْـبِ وَ بِالْغَ
وفـي هذا داللة واضحة على أهمية اإليمان بالغيب في 
حياة اإلنسـان، إذ عندمـا ال يؤمن اإلنسـان إال بالحس 
فإنه سينكر أهم الحقائق القلبية واإليمانية وهو اإليمان 

بالله تعالى.

(١) سورة البقرة: اآليتان ٢ - ٣.



اإلمام املهدي املنتظر ١٠

والغيـب يعنـي اإليمان بـكل ما غـاب عن الحـس، وأدركه 
لَّ عليـه الدليـل النقلـي، ولذلك فاإليمـان بالغيب يعد  القلـب، ودَ

شرطاً أساسياً في الدين، وعالمة على التدين.
وإيماننـا باإلمام المهدي  هو جزء مـن إيماننا بالغيب، 
لَّ الدليـل النقلـي على وجـوده بيننـا، وقيامه بمهامـه كإمام  فقـد دَ
معصـوم لحفظ كيان المسـلمين، وتسـديد الفقهـاء والمجتهدين، 

وااللتقاء باألولياء الصالحين. 
فاعتقادنا بالمهـدي المنتظر، بالرغم من أننا لم نره ولم نلتقِ 
به، ولم نشاهده بحواسنا، هو جزء من إيماننا بالغيب، فنحن نؤمن 
بأشـياء كثيرة لم نرها، ولم نشـاهدها بحواسنا، ومع ذلك نؤمن بها 

لقيام الدليل النقلي عليها، ولعدم معارضة العقل المجرد لها.
٢- حجة اهللا على خلقه:

اإلمام المهدي المنتظر  هو حجة الله على خلقه في هذا 
الزمـان؛ إذ ال تخلـو األرض من حجة، وال يمكـن أن يخلو الزمان 
من إمام معصوم وهادي يوجه الناس نحو الحق والخير والفضيلة، 
هُ  ـنْ أُوتِيَ كِتَابَ مَ مْ فَ هِ امِ لَّ أُنَاسٍ بِإِمَ ـو كُ عُ مَ نَدْ وْ يقـول الله تعالى: {يَ
انَ فِي  ن كَ مَ تِيالً * وَ ـونَ فَ ظْلَمُ الَ يُ مْ وَ هُ ونَ كِتَابَ ؤُ رَ قْ كَ يَ لَـئـِ أُوْ هِ فَ ينـِ بِيَمِ

.(١){ بِيالً لُّ سَ أَضَ ى وَ مَ ةِ أَعْ رَ وَ فِي اآلخِ هُ ى فَ مَ هِ أَعْ ـذِ هَ

(١) سورة اإلرساء: اآليتان ٧١ و ٧٢.



١١دالالت اإلميان باإلمام املهدي 

لُّ  وفي هاتين اآليتين نص صريح على أن لكل أهل زمان {كُ
} إمـام يُدعون به يـوم القيامة. ويكون االحتجـاج به عليهم  أُنَـاسٍ
أو ليكـون شـاهداً عليهم يوم الحسـاب وهذا أيضـاً يتضمن معنى 

االحتجاج عليهم(١). 
وعليـه يكـون محصـل اآليتيـن الكريمتين هـو الداللة على 
حتميـة وجود إمـام حق يُهتد بـه في كل عصر، يكـون حجة الله 
عز وجل على أهل زمانه في الدنيا واآلخرة، فتكون معرفته واتباعه 
في الدنيا وسـيلة النجاة يوم الحشـر؛ فيما يكون العمى عن معرفته 
واتباعـه فـي الدنيـا سـبباً للعمى والضالل األشـد فـي اآلخرة يوم 
يُدعـى كل أنـاس بإمام زمانهـم الحق، ويُقـال للضاليـن عنه: هذا 
إمامكـم الـذي كان بيـن أظهركم فلمـاذا عميتم عنـه؟ وبذلك تتم 
الحجـة البالغة عليهم، وتتضـح حكمة دعوتهم وإحضارهم به يوم 

القيامة(٢).
واإلمام الذي تتوافر فيه الصفـات والمواصفات التي تؤهله 
لالحتجاج به على قومه يوم القيامة في عصرنا الحاضر هو المهدي 
المنتظـر  وهـذا ما قامـت عليه األدلـة النقلية مـن النص عليه 
مـن قبل رسـول الله K، وتسلسـل اإلمامة حتـى وصلت إليه، 

(١) أعالم اهلداية: اإلمام املهدي املنتظر خاتم األوصياء، املجمع العاملي ألهل 
البيت، قم - إيران، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ، ص ٥٥.

(٢) أعالم اهلداية: اإلمام املهدي املنتظر خاتم األوصياء، املجمع العاملي ألهل 
البيت، قم - إيران، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ، ص٥٨ و٥٩.



اإلمام املهدي املنتظر ١٢

وصدور المعجـزات عنه، وعاضد ذلك كله األدلـة النقلية. وعليه 
يكـون اإليمـان بالمهـدي المنتظـر يرمز إلـى وجـود الحجة على 

العباد، وأنه شاهد عليهم، وهادي لهم.
٣- التمسك بالعقيدة يف زمن الفنت: 

المؤمنـون في عصـر الغيبة يواجهون تحديات وتشـكيكات 
ومصاعـب لم يواجهها المؤمنون في عصـر النبوة، ولن يواجهوها 
يْـدَ أن اإليمان بوجود اإلمـام المهدي المنتظر  فـي عصر الظهور، بَ
 وطول مدة غيبته، والتساؤالت والشكوك المثارة حول فائدة 
وجوده مع عدم التقاء الناس به، يضاعف من الضغوط النفسية التي 

.تواجه المؤمنين في عصر الغيبة الكبر
وهـذا بذاتـه امتحـان كبير، واختبـار صعب لمعرفة تمسـك 
المؤمـن بعقائده، والتي منها اإليمان بوجـود اإلمام المهدي، وأنه 
حي يرزق. والتمسك بهذه العقائد الحقة في زمن الفتن والشكوك 
التـي تبثها القنوات الفضائية ومواقع اإلنترنت وغيرها من وسـائل 
االتصـال الحديثـة، أكبر دليل على التمسـك بعقيـدة وجود اإلمام 
المهـدي المنتظر  عـن دليل وبرهان، وقناعـة واقتناع، وليس 
مجرد تسـايراً مع الجو العام الذي يعيشـه أتباع مدرسـة أهل البيت 
A مـع بعضهـم البعض، فاإلمـام المغيب حقيقـة أثبتتها األدلة 

النقلية الصحيحة، وال مجال للتشكيك فيها.
فاإليمـان بالمهدي المنتظر  يدل على تمسـك المؤمن 



١٣دالالت اإلميان باإلمام املهدي 

ثار حولها من شكوك وإثارات ومزاعم  بعقائده، بالرغم من كل ما يُ
باطلة.

فأوليـاء اللـه ال يرتابون في وجود الحجـة، فعن أبي عبدالله 
C أنـه قـال: «وقد علـم أن أوليـاءه ال يرتابون، ولـو علم أنهم 
يرتابـون ما غيب حجته عنهم طرفة عيـن، وال يكون ذلك إال على 
ار قال: كنـا عند أبي عبدالله  رأس شـرار النـاس»(١) وعن يمان التمّ
C جلوساً فقال لنا: إن لصاحب هذا األمر غيبة، المتمسك فيها 
بدينه كالخارط للقتاد -ثم قال هكذا بيده-(٢) فأيكم يمسـك شوك 
القتـاد بيـده؟ ثم أطرق مليّـاً، ثم قال: إن لصاحب هـذا األمر غيبة، 

فليتق الله عبد وليتمسك بدينه(٣).
يقـول الشـهيد السـيد محمـد محمـد صـادق الصـدر: «إن 
االرتياب والشك بوجود المهدي C أثناء غيبته ناشئ في واقعه 
مـن االنحـراف والفسـاد الموجود في هـذا العصر، وأمـا لو خلي 

الفكر اإلنساني المستقيم ونفسه لما رقى إليه الشك.
ونحـن وإن كنـا قلنـا أن طول الغيبة سـبب للشـك بحسـب 
طبيعـة البشـر لكونها من األمـور غيـر المعهودة فـي ربوعهم. إال 

(١) أصول الكايف، الشيخ الكليني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، 
طبع عام ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، ج ١، ص ٣٩٢، رقم ١.

(٢) أي أشار بيده متثيالً خلرط القتاد، والقتاد شجر ذو شوك صلب.
(٣) أصول الكايف، الشيخ الكليني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، 

طبع عام ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، ج ١، ص ٣٩٥، رقم ١.



اإلمام املهدي املنتظر ١٤

أن الشـخص الذي يربط األمور بمصدرهـا الحقيقي األول، تبارك 
وتعالـى، ويعرف قدرته الواسـعة وحكمتـه الالنهائية، ال يسـتبعد 
عليه التصدي لحفظ شخص معين أمداً طويالً، ألجل تنفيذ العدل 
فـي اليوم الموعود. بل ير أن ذلك الزم ومتعين بعد قيام البرهان 
على وجود الغرض األصلي من الخليقة، وعلى حقيقته. وانحصار 
تحقـق هـذا الغرض بهـذا األسـلوب. بحيث لو لم تكـن هناك أي 
رواية تدلنا على وجود المهدي، لكان الالزم على الفكر اإلنسـاني 

أن يعترف به. 
وإنمـا الـذي يمنع مـن ذلك، ويـزرع في طريقـه المصاعب 
والمتاعـب، هو االنحراف الفكري، وخاصـة إذا وجد لد بعض 
القواعد الشعبية الذين بني مذهبهم على االعتزاز بوجوده والتسليم 

بإمامته. 
ومـن هنا نر أن أوليـاء الله الممحصين الذيـن ليس للفتن 
طريـق إلى قلوبهـم وال للضغط والظلم طريق إلـى قوة إرادتهم... 
ال يرقـى إليهم الشـك فـي المهـدي C. ألن العوامل النفسـية 
والموانع المنحرفة لذلك غير موجودة لديهم. فيبقون على الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها، من اإليمان بقدرته وحكمته، فيسلمون 

بنتيجة الدليل القطعي الدال على وجود المهدي.
ومـن هـذا المنطلق نعـرف، أنه لو لـم يكن الفكر اإلنسـاني 
مدركاً لذلك، بحيث أمكن سـراية الشـك إلى أولياء الله تعالى... 



١٥دالالت اإلميان باإلمام املهدي 

لمـا غيـب الله عنهم حجته طرفـة عين. السـتلزامه نقصان الحجة 
أو بطالنها بالنسـبة إلى البشـر، وهو مما ال يمكن أن يصدر من قبل 
اللـه تعالى، فانه مالزم مع أحد أمرين غير ممكنين: أما إلغاء إمامته 
أو تكليف البشر باالعتقاد بها دون دليل، وكالهما مما ال يكون... 
فيتعيـن المحافظة على ظهوره بالمقـدار الذي يثبت وجوده وتقوم 

به الحجة في اإلسالم»(١). 
فالمؤمنـون يواجهـون التشـكيك والفتـن؛ بـل والسـخرية 
مـن اإليمـان بوجود المهـدي المنتظـر  بالمزيد مـن اإليمان 
واالعتقـاد بما دلَّ عليه األدلة المتواترة، وال يداخلهم أي شـك أو 
لئت باإليمان، وعقولهم قد ازدادت  ريب أو زيغ ألن قلوبهـم قد مُ

قناعة بأن األرض ال يمكن أن تخلو من حجة. 
٤- توقع ظهوره يف أي وقت:

  ومـن دالالت اإليمان بوجود اإلمـام المهدي المنتظر
هو توقع ظهوره في أي وقت من الصباح أو المسـاء وإمكان وقوع 

ذلك في أي يوم أو شهر أو سنة.
يقـول السـيد محمد تقـي األصفهاني: «المقصـود من توقع 
، هـو اإلنتظار للفرج الموعـود في كل وقت  الفرج صباحاً ومسـاءً
يمكن فيـه وقوع ذلك في جميع الشـهور واألعـوام، بمقتضى أمر 
(١) تاريخ الغيبة الكرب، السيد حممد حممد صادق الصدر، مكتبة الصدر، قم ـ 

إيران، طبع عام ٢٠٠٤م، ج ٢، ص ٣٩٠ - ٣٩١.



اإلمام املهدي املنتظر ١٦

المدبر العالم، فيجب االنتظار له على الخاص والعام»(١).
وقـال السـيد محمـد محمد صـادق الصـدر: «مـن األخبار 
الدالـة على التكليف في عصـر الغيبة: ما دل على وجوب االنتظار 

الفوري، وتوقع ظهوره في كل وقت»(٢).
فعلـى المؤمـن أن يسـتحضر في قلبـه وروحه ونفسـه توقع 
ظهـور اإلمـام المهـدي فـي كل وقت وحيـن، وهذا االسـتحضار 
يجعل المؤمن مسـتعداً لالنضمام تحـت راية الحجة والقائد الذي 

 . سيمأل األرض عدالً وقسطاً بعد ما ملئت ظلماً وفساداً وجوراً

(١) مكيال املكارم، مريزا حممد تقي اإلصفهاين، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت 
- لبنان، ج ٢، ص ١٨٣.

(٢) اريخ الغيبة الكرب، السيد حممد حممد صادق الصدر، مكتبة الصدر، قم - 
إيران، طبع عام ٢٠٠٤م، ج ٢، ص ٣٦٠.



١٧

واجباتنا جتاه اإلمام املهدي املنتظر

فـي عصـر الغيبـة الكبـر تقـع علينـا كمؤمنين 
مجموعة مـن الواجبـات والتكاليف التـي ينبغي علينا 
القيام بهـا تجاه إمام العصر والزمان ، ونشـير إلى 

أهمها في النقاط التالية:
١- التعرف على شخصية اإلمام املهدي:

 مـن أولـى الواجبات فـي عصـر الغيبـة الكبر
هـو التعـرف على شـخصية اإلمام المهـدي من جميع 
أبعادهـا، وتعميـق المعرفة به، وأنه حـي يرزق، ويطلع 
على أعمال الناس، وأنه إمام هذا العصر والزمان الذي 
نعيـش فيه، وأنـه حجة الله على خلقـه، وعلينا اإليمان 
بـكل ذلـك ارتـكازاً علـى األدلـة النقليـة الصحيحـة، 

واالستدالالت العقلية المنطقية.
«وأهميـة هـذا الواجـب واضحـة في ظـل عدم 



اإلمام املهدي املنتظر ١٨

الحضـور الظاهـر لإلمـام في عصـر الغيبـة والتشـكيكات الناتجة 
عـن ذلك، كمـا أن لهـذه المعرفة تأثيراً مشـهوداً في دفع اإلنسـان 
المسـلم نحو العمـل اإلصالحـي البناء علـى الصعيديـن الفردي 
واالجتماعـي، فهـي تجعل لعملـه حافـزاً إضافياً يتمثل بالشـعور 
الوجداني بأن تحركه يحظى برعاية ومراقبة إمام زمانه الذي يسـره 
مـا ير مـن المؤمنين مـن تقدم ويؤذيـه أي تراجـع أو تخلف عن 
العمـل اإلصالحـي البناء والتمسـك باألحكام واألخـالق والقيم 
اإلسـالمية التي ينتظر توفر شروط ظهوره إلقامة حاكميتها في كل 

األرض وإنقاذ البشرية بها»(١).
وتشير معظم األدعية المسـتحبة قراءتها في عصر الغيبة إلى 
وجوب التعرف على إمام العصر والزمان حتى ال ينحرف اإلنسان 
عـن الطريق المسـتقيم، فعن زرارة أن اإلمـام الصادق C قال: 
«إن للقائـم غيبـة وهو المنتظر وهو الذي يشـك فـي والدته، فقال 
علت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شـيءٍ أعمل؟ قال:  زرارة: جُ
يا زرارة متى أدركت الزمان فلتدع بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك 
فإنك إن لم تعرفني نفسـك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسـولك 
فإنـك إن لـم تعرفني رسـولك لـم أعرف حجتـك، اللهـم عرفني 
حجتـك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عـن ديني»(٢) فمعرفة 
(١) أعالم اهلداية: اإلمام املهدي املنتظر خاتم األوصياء، املجمع العاملي ألهل 

البيت، قم - إيران، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ، ص ١٨٣ - ١٨٤. 
(٢) أصول الكايف، الشيخ الكليني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت - لبنان، 

طبع عام ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، ج١، ص ٣٩٦، رقم ٥.



١٩واجباتنا جتاه اإلمام املهدي املنتظر

إمام العصر والزمان، واالرتباط به، والسـير على نهجه، ضمانة من 
االنحـراف والزيغ والضالل (فإنك إن لـم تعرفني حجتك ضللت 

عن ديني) فمعرفة الحجة ضمان لالستقامة على طريق الحق.
٢- االرتباط الوجداين والعاطفي باإلمام املهدي: 

ومـن التكاليـف والواجبات المهمة التـي أكدتها األحاديث 
الشريفة لمؤمني عصر الغيبة هو تمتين االرتباط الوجداني بالمهدي 
المنتظر والتفاعل العملي مع أهدافه السامية والدفاع عنها والشعور 
الوجدانـي العميق بقيادته وهذا هو ما تؤكده أيضاً معظم التكاليف 
التـي تذكرها األحاديث الشـريفة. كواجبات للمؤمنين تجاه اإلمام 
مثـل الدعاء لـه بالحفـظ والنصرة وتعجيـل فرجه وظهـوره وكبح 
أعدائه والتصـدق عنه والمواظبة على زيارته وغير ذلك مما ذكرته 
األحاديث الشريفة. وقد جمعها آية الله السيد اإلصفهاني في كتابه 
(مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم) وكتابه (وظائف األنام في 

غيبة اإلمام)»(١).
ومـن أجل أن يكون االرتبـاط الوجداني باإلمام  مؤثراً 
وفاعـالً ينبغـي أن يتحلى المؤمـن بإخالص النية، وعمـق العقيدة 
بوجـود اإلمـام، واإليمـان بحتميـة الظهـور لإلمام، واالسـتعداد 

النفسي لالنخراط في نصرة اإلمام مع المؤمنين. 

(١) أعالم اهلداية: اإلمام املهدي املنتظر خاتم األوصياء، ص ١٨٤ و١٨٥.



اإلمام املهدي املنتظر ٢٠

٣- إحياء ج أهل البيت:

مـن الواجبـات المهمة في عصـر الغيبة هو إحيـاء نهج أهل 
البيـت، ونشـر ثقافتهم، والتعريـف بمنهجهم، وبيـان مظلوميتهم، 
ودعوة الناس إلى السـير على نهجهم امتثاالً ألمر الرسول األعظم 
K بالتمسـك بالثقليـن، حيـث قـال K: «أما بعـد، أال أيها 
الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك 
فيكـم ثقلين: أولهمـا كتاب الله فيه الهد والنـور، فخذوا بكتاب 
اللـه واستمسـكوا به» فحث على كتـاب الله ورغب فيـه، ثم قال: 
«وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، 
: «إني تارك فيكم ما  أذكركم الله في أهل بيتي»(١) وقال K أيضاً
إن تمسـكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهمـا أعظم من اآلخر، كتاب 
اللـه حبل ممدود من السـماء إلـى األرض، وعترتي أهل بيتي ولن 

يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيها»(٢).
كمـا وردت روايـات كثيرة عـن أهل البيـت A بوجوب 
إحياء أمرهم، وهو ما يعني نشـر منهجهم وثقافتهم بين الناس، فقد 
قـال اإلمام الباقر C: «رحم الله من أحيى أمرنا»(٣) وقال اإلمام 

 - ١٤٢٣هـ  عام  طبع  لبنان،   - بريوت  العرصية،  املكتبة  مسلم،  صحيح   (١)
٢٠٠٢م، ص ٩١٥، رقم ٦٢٢٥.

(٢) سنن الرتمذي، املكتبة اإلسالمية، اسطنبول - تركيا، ج ٩، ص ٢٤٢، رقم 
.K ٢٧٩٠، باب ناقب أهل بيت النبي

(٣) الوسائل، احلر العاميل، ج١٤، ص ٥٨٧، رقم ١٩٨٧٢.



٢١واجباتنا جتاه اإلمام املهدي املنتظر

الصـادق C: «رحم الله عبداً اجتمع مـع آخر فتذاكرا أمرنا فإن 
ثالثهما ملك يسـتغفر لهمـا، وما اجتمع اثنان علـى ذكرنا إال باهى 
اللـه تعالى بهما المالئكة، فإن اجتمعتم فاشـتغلوا بالذكر، فإن في 
اجتماعكـم ومذاكرتكم إحياءنا، وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا 

ودعا إلى ذكرنا»(١).
وإحيـاء أمـر أهـل البيـت ال يقتصـر علـى إقامـة الشـعائر 
والمجالـس الحسـينية فحسـب، وإنمـا يتجـاوز ذلك باسـتخدام 
كل الوسـائل المشـروعة، والمتطـورة للتعريـف بفكـر أهل البيت 
وثقافتهـم، فلو عرف الناس منهج أهـل البيت لما اتبعوا غيره، فقد 
أشـار اإلمـام الرضا C إلـى كيفية إحيـاء أمر أهـل البيت، فعن 
عبدالسـالم  بـن صالح الهروي قال: سـمعت أبا الحسـن علي  بن 
موسـى الرضـا C يقـول: «رحم اللـه عبـداً أحيا أمرنـا، فقلت 
له: وكيـف نحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنـا ويعلمها الناس، فإن 

الناس لو علموا محاسن كالمنا التبعونا»(٢).
فعلـى كل مؤمـن أن يحيـي أمـر أهـل البيـت بما يسـتطيع، 
وبالكيفيـة التـي يراهـا مناسـبة، وبالوسـائل الممكنـة، وبالطـرق 
الحضاريـة كـي يسـاهم كل واحـد منا في إحيـاء ونشـر ثقافة أهل 

البيت ومنهجهم في العالم. 

(١) الوسائل، احلر العاميل، ج١٦، ص٣٤٨، رقم٢١٧٣١.
(٢) عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق، املكتبة احليدرية، قم ـ إيران، الطبعة 

األوىل ١٤٢٥هـ، ج ١، ص ٢٧٥، رقم ٦٩.



اإلمام املهدي املنتظر ٢٢

ومـن الضـروري اتبـاع الحكمـة فـي التعريـف بمكانة أهل 
البيـت، واالبتعـاد عن كل مـا يثير البغضاء والشـحناء، واسـتفزاز 
بَّبَنا  اآلخريـن، فعن اإلمام الصـادق C قال: «رحم اللـه عبداً حَ
نا إليهم، أما والله لو يروون محاسـن كالمنا  ضْ بَغّ إلـى الناس ولـم يُ
لكانـوا بـه أعـز، وما اسـتطاع أحد أن يتعلـق عليهم بشـيء، ولكن 

.(٢)«(١) أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشراً
فاإلمـام الصـادق C يرشـدنا إلـى ضـرورة أن نحبـب 
النـاس إلى أهل البيت A، وذلـك بذكر أخالقياتهم ومناجاتهم 
وصفاتهم الحميدة، أما اتباع أسـلوب ما يثير اآلخرين ويستفزهم، 
بعد الناس عن أهل البيت، ويحول بينهم وبين التعرف على  فهـذا يُ
ثقافـة أهـل البيـت، وفي ذلك إسـاءة لهـم، وإن تصـور الفاعل أنه 
بذلـك يخدم أهل البيـت، فليكن منهجنا هو تحبيـب الناس ألهل 
البيت، واجتناب أي أسلوب يثير البغضاء والشحناء والضغائن في 

القلوب والنفوس.
٤- العمل مبتطلبات انتظار الفرج:

أكـدت الكثير مـن الروايـات واألحاديث الـواردة عن أهل 
البيت A فضل وثواب وأهمية انتظار الفرج، فبعضها تصفه بأنه 
أفضل عبادة المؤمن كما هو المروي عن اإلمام علي C: «أفضل 

(١) أي يزيد عليها فيقع التحريف، وذكر العرشة للمبالغة.
(٢) روضة الكايف، الشيخ الكليني، ج ٨، ص ١٨٥، رقم ٢٩٣.



٢٣واجباتنا جتاه اإلمام املهدي املنتظر

عبـادة المؤمن انتظار فرج الله»(١)، وعبادة المؤمن أفضل بال شـك 
من عبادة مطلق المسـلم، فيكون االنتظار أفضل العبادات الفضلى 
إذا كان القيـام بـه بنيـة التعبد لله وليس رغبة في شـيء مـن الدنيا؛ 
ويكون بذلك من أفضل وسائل التقرب إلى الله تبارك وتعالى كما 
يشـير إلى ذلك اإلمـام الصادق C في خصـوص انتظار الفرج 
المهدوي حيث يقول: «طوبى لشيعة قائمنا، المنتظرين لظهوره في 
غيبتـه، والمطيعين له في ظهوره، أولئك أولياء الله الذين ال خوف 
عليهـم وال هـم يحزنون»(٢) ولذلـك فإن «انتظار الفـرج من أعظم 
الفـرج»(٣) كما يقول اإلمام السـجاد C، فهو يُدخل المنتظِر في 

زمرة أولياء الله.
وتعتبر األحاديث الشـريفة أن صدق انتظـار المؤمن لظهور 
إمـام زمانـه الغائب يعـزز إخالصه ونقـاء إيمانه من الشـك، يقول 
اإلمـام الجـواد C:«... لـه غيبـة يكثـر أيامها، ويطـول أمدها، 
فينتظـر خروجه المخلصون، وينكره المرتابون، ويسـتهزئ بذكره 
الجاحـدون، ويكـذب فيـه الوقاتون، ويهلـك فيه المسـتعجلون، 
اإليمـان  يعـزز  االنتظـار  إن  وحيـث  المسـلمون»(٤)  فيـه  وينجـو 

(١) بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٥٢، ص ١٣١، رقم ٣٣.
 - النجف  احليدرية،  املطبعة  الصدوق،  الشيخ  النعمة،  وإمتام  الدين  إكامل   (٢)

العراق، طبع عام ١٣٨٩هـ - ١٩٧٠م، ص ٣٤٤.
(٣) بحار األنوار، العالمة املجليس، ج٥٢، ص ١٢٢، رقم ٤.

 - النجف  احليدرية،  املطبعة  الصدوق،  الشيخ  النعمة،  وإمتام  الدين  إكامل   (٤)
العراق، طبع عام ١٣٨٩هـ - ١٩٧٠م، ص٣٦٢.



اإلمام املهدي املنتظر ٢٤

واإلخالص لله عز وجل والثقة بحكمته ورعايته لعباده، فهو عالمة 
حسـن الظن بالله، لذا فال غرابة أن تصفه األحاديث الشـريفة بأنه: 
«أحـب األعمال إلى الله»(١)، وبالتالي فهو «أفضل أعمال أمتي»(٢) 

 .K كما يقول رسول الله
واالنتظار يرسخ تعلق اإلنسان وارتباطه بربه الكريم، وإيمانه 
العملـي بـأن الله عـز وجل غالب على أمـره، وبأنه القـادر على كل 
شـيء، والمدبر ألمر خالئقه بحكمته الرحيم بهـم، وهذا من الثمار 
المهمـة التـي يكمـن فيها صالح اإلنسـان وطيـه لمعـارج الكمال، 
وهـو الهدف من معظم أحكام الشـريعة وجميـع عباداتها وهو أيضاً 
شـرط قبولها، فال قيمة لها إذا لم تسـتند إلى هذا اإليمان التوحيدي 
الخالص الذي يرسخه االنتظار، وهذا أثر مهم من آثاره الذي تذكره 
األحاديث الشـريفة نظير قـول اإلمام الصـادق C: «أال أخبركم 
بمـا ال يقبل الله عز وجل من العبادة عمالً إال به... شـهادة أن ال اله 
إال الله وأن محمداً عبده ورسوله، واإلقرار بما أمر الله، والوالية لنا 
والبـراءة مـن أعدائناـ  يعني األئمة خاصةـ  والتسـليم لهم، والورع، 

.(٣)«Cواالجتهاد، والطمأنينة، واالنتظار للقائم
وتصريح األحاديث الشـريفة بأن التحلي باالنتظار الحقيقي 

(١) اخلصال، الشيخ الصدوق، ج ٢، ص ٦١٠.
 - النجف  احليدرية،  املطبعة  الصدوق،  الشيخ  النعمة،  وإمتام  الدين  إكامل   (٢)

العراق، طبع عام ١٣٨٩هـ - ١٩٧٠م، ص ٦٠٤.
(٣) بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٥٢، ص ١٤٠، رقم ٥٠.



٢٥واجباتنا جتاه اإلمام املهدي املنتظر

- للفوز  يؤهـل المنتظـر -وباآلثار المترتبة عليه المشـار إليهـا آنفاً
بمقـام صحبة اإلمـام المهدي كما يشـير إلى ذلك اإلمـام الصادق 
فـي تتمـة الحديـث المتقـدم حيث يقـول: «من سـره أن يكون من 
أصحـاب القائـم فلينتظر» وكذلك يجعله يفـوز بأجر هذه الصحبة 
الجهاديـة وهذا ما يصرح به الصادق C حيث يقول: «من مات 
منكـم على هـذا األمر منتظراً لـه كان كمن كان في فسـطاط القائم 
 :C (١) ويفوز أيضاً بأجر الشـهيد كمـا يقول اإلمام علي«C
«المنتظر ألمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله»(٢) بل ويفوز بأعلى 
مراتـب الشـهداء المجاهدين، يقـول اإلمام الصـادق C: «من 
مات منكم وهو منتظر لهذا األمر كمن هو مع القائم في فسـطاطه؛ 
قـال الراوي: ثم مكث هنيئة، ثم قال: ال بل كمن قارع معه بسـيفه، 

.(٣)«K ثم قال: ال والله إال كمن استشهد مع رسول الله
واألحاديـث المتحدثـة عن آثـار االنتظار كثيـرة ويفهم منها 
أن تبايـن هـذه اآلثار في مراتبها يكشـف عن تبايـن عمل المؤمنين 
بمقتضيات االنتظار الحقيقي، فكلما سمت مرتبة االنتظار تزايدت 
آثارها المباركة وبالطبع فإن األمر يرتبط بتجسيد حقيقة ومقتضيات 

االنتظار، ولذلك يجب معرفة معناه الحقيقي(٤).
(١) إكامل الدين وإمتام النعمة، الشيخ الصدوق، ص ٦٠٣.
(٢) إكامل الدين وإمتام النعمة، الشيخ الصدوق، ص٦٠٤.

(٣) بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٥٢، ص ١٢٦، رقم ١٨.
.١٨٨  -  ١٨٧ ص  األوصياء،  خاتم  املنتظر  املهدي  اإلمام  اهلداية:  أعالم   (٤)

(بترصف بسيط).





٢٧

يف معىن االنتظار

فـي ضوء ما تعطيه اللغة لمعنـى (االنتظار) حين 
تحـدده بالترقب والتوقع قد يتوهـم: إن علينا أن نعيش 
في فترة الغيبة مترقبين لليوم الموعود الذي يبدؤه اإلمام 
المنتظـر C بالقضـاء علـى الكفر، وبالقيـام بتطبيق 
اإلسـالم لتعيـش الحياة تحـت ظالله في دعـة وأمان، 
غير متوفرين على القيام بمسـؤولية تحكيم اإلسالم في 
حياتنا وفـي كل مجاالتها، وبخاصة مجالها السياسـي 
بدافع من إيماننا بأن مسـؤولية تحكيم اإلسـالم في كل 
مجاالت الحياة هي وظيفة اإلمام المنتظر C، فلسنا 

بمكلفين بها اآلن.
وقـد يتوهـم بأنها مـن عقيـدة الشـيعة، فتتحول 
القيـام  عـن  تخديـر  فكـرة  المنتظـر  باإلمـام  عقيدتنـا 

بالمسؤولية المذكرة بسبب هذا التوهم.
إال أننـا متـى حاولنـا تجلية واقع األمـر بما يرفع 



اإلمام املهدي املنتظر ٢٨

أمثـال هـذه األلوان مـن التوهـم، نجد أن منشـأ هـذه المفارقة هو 
محاولة عدم الفهم، أو سوء الفهم في الواقع.

وذلـك ألن مـا يفاد مـن االنتظار فـي إطار واقعـه كالزم من 
لـوازم االعتقـاد باإلمـام المنتظـر C يتنافى وهـذه األلوان من 
التوهـم تمام المنافـاة، ألنه يتنافـى وواقع العقيدة اإلسـالمية التي 

تضم عقيدة اإلمامة كجزء مهم من أجزائها(١). 
يقول الشـيخ المظفر: «ومما يجدر أن نعرفه في هذا الصدد: 
ليـس معنـى انتظـار هـذا المصلـح المنقـذ (المهـدي)، أن يقـف 
المسـلمون مكتوفـي األيدي فيمـا يعود إلى الحق مـن دينهم، وما 
يجـب عليهم مـن نصرته، والجهاد في سـبيله، واألخـذ بأحكامه، 

واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بـل المسـلم أبـداً مكلـف بالعمـل بمـا أنـزل مـن األحكام 
الشـرعية، وواجـب عليه السـعي لمعرفتها على وجههـا الصحيح 
بالطـرق الموصلة إليها حقيقـة، وواجب عليـه أن يأمر بالمعروف 
وينهـى عـن المنكر، ما تمكن مـن ذلك وبلغت إليـه قدرته (كلكم 

راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
وال يجـوز له التأخـر عن واجباته بمجـرد االنتظار للمصلح 
المهـدي والمبشـر الهـادي فإن هـذا ال يسـقط تكليفـاً وال يؤجل 

(١) يف انتظار اإلمام، عبد اهلادي الفضيل، دار األندلس، بريوت - لبنان، الطبعة 
األوىل ١٩٧٩م، ص٦٧.



٢٩في معنى االنتظار

عمالً، وال يجعل الناس همالً كالسوائم»(١).
ويقول الصافـي الكلبايكاني: «وليعلـم أن معنى االنتظار ليس 
تخلية سبيل الكفار واألشرار، وتسليم األمور إليهم، والمراهنة معهم، 
وترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واإلقدامات اإلصالحية.

فإنـه كيف يجوز إيـكال األمور إلى األشـرار مع التمكن من 
دفعهـم عن ذلك، والمراهنة معهم، وترك األمر بالمعروف والنهي 
عـن المنكر، وغيرهـا من المعاصـي التي دل عليهـا العقل والنقل 

وإجماع المسلمين.
ولم يقل أحد من العلماء وغيرهم بإسقاط التكاليف قبل ظهوره 

(يعني اإلمام المنتظر)، وال ير منه عين وال أثر في األخبار...
نعـم تدل اآليات واألحاديـث الكثيرة على خالف ذلك، بل 
تـدل على تأكد الواجبات والتكاليف والترغيب إلى مزيد االهتمام 

في العمل بالوظائف الدينية كلها في عصر الغيبة. 
فهـذا توهـم ال يتوهمه إال من لـم يكن له قليل مـن البصيرة 

والعلم باألحاديث والروايات»(٢).
واالنتظار يعني: «ترقب ظهور وقيام الدولة القاهرة والسلطنة 
لبنان،  ـ  بريوت  الصفوة،  دار  املظفر،  رضا  حممد  الشيخ  اإلمامية،  عقائد   (١)

الطبعة التاسعة ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، ص ١٠٣ - ١٠٤.
(٢) يف انتظار اإلمام، عبد اهلادي الفضيل، دار األندلس، بريوت، الطبعة األوىل 
١٩٧٩م، ص ٦٧ - ٦٨؛ نقالً عن كتاب (منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش  

C)، ص ٤٩٩ - ٥٠٠.



اإلمام املهدي املنتظر ٣٠

الظاهرة لمهدي آل محمد A. وامتالئها قسـطاً وعدالً وانتصار 
الدين القويم على جميع األديان كما أخبر به الله تعالى نبيه األكرم 
ووعده بذلك، بل بشـر به جميع األنبيـاء واألمم؛ أنه يأتي مثل هذا 
اليـوم الـذي ال يعبد فيـه غير الله تعالـى وال يبقى من الدين شـيء 

مخفي وراء ستر وحجاب مخافة أحد»(١).
إذن االنتظار يتضمن حالة قلبيـة توجدها األصول العقائدية 
الثابتة بشأن حتمية ظهور المهدي الموعود وتحقق أهداف األنبياء 
ورسـاالتهم وآمـال البشـرية وطموحاتها على يديـه C؛ وهذه 
الحالة القلبية تـؤدي إلى انبعاث حركة عملية تتمحور حول التهيؤ 
واالسـتعداد للظهور المنتظـر، ولذلك أكدت األحاديث الشـريفة 
علـى لزوم ترسـيخ المعرفة الصحيحة المسـتندة لألدلـة العقائدية 

باإلمام المهدي وغيبته وحتمية ظهوره. 
وعليـه يتضـح أن االنتظـار ال يكـون صادقـاً إال إذا توفـرت 
فيـه: «عناصر ثالثة مقترنة: عقائدية ونفسـية وسـلوكية ولوالها ال 
يبقى لالنتظار أي معنى إيماني صحيح سو التعسف المبني على 
 (٢){ ونَ دُ اعِ نَا قَ اهُ ا هَ اتِال إِنَّ قَ بُّكَ فَ رَ بْ أَنـتَ وَ هَ اذْ المنطق القائل: {فَ
المنتـج لتمنـي الخير للبشـرية من دون أي عمل إيجابي في سـبيل 

ذلك»(٣). 

(١) النجم الثاقب، ج٢، ص ٤٤٣.
(٢) سورة املائدة: اآلية ٢٤.

(٣) أعالم اهلداية: اإلمام املهدي املنتظر خاتم األوصياء، ص ١٨٩ - ١٩٠.



٣١

االنتظار أنواعه ومتطلباته

أنواع االنتظار 

ينقسم االنتظار إلى قسمين وهما: 
أ-االنتظـار اإليجابـي: وهو العمـل بمقتضيات 
ومتطلبات انتظار الفرج -وهو ما سيأتي الحديث عنه- 

وهذا االنتظار هو عبادة؛ بل وأفضل العبادات.
ب- االنتظـار السـلبي: وهـو عـدم القيـام بـأي 
اإلمـام  لظهـور  سـلوكي  أو  نفسـي  تهيـؤ  أو  اسـتعداد 
المهدي؛ بل والسـماح النتشار الفساد في األرض كي 

يظهر اإلمام المهدي!!
متطلبات االنتظار

المسـتفاد مـن األحاديـث الشـريفة هـو وجوب 
العمـل باالنتظـار اإليجابـي، والعمـل علـى مقدمات 



اإلمام املهدي املنتظر ٣٢

الظهور لإلمام، والقيام بمتطلبات ومقتضيات انتظار الفرج، والتي 
أهمها األمور التالية:

١- تربية النفس:

مجاهـدة النفس وتربيتها على الخصال الحميدة، والصفات 
النبيلة، واألفعال الحسـنة من أهم وأبـرز مقتضيات االنتظار، ذلك 
بَّى  أنـه لـن يفوز بالجهاد مع اإلمام المهـدي المنتظر  إال من رَ
نفسـه، وجاهد شهواته وغرائزه، واستعد نفسياً وسلوكياً لالنضمام 

إلى ركب اإلمام الحجة.
أمـا مـن يرتكـب الحـرام تلـو الحـرام، ويقتـرف الموبقات 
والمحرمـات، فليـس لـه أن يتمنى أو يفكر أن يكـون من أصحاب 
اإلمـام المهدي؛ ألن أصحابه وأنصـاره ال يمكن أن يكونوا إال من 
األتقيـاء والمؤمنين والصالحيـن، الذين جاهدوا أنفسـهم، وتربوا 
علـى الخصـال الحميـدة، والعادات الحسـنة، واسـتعدوا لمالقاة 

إمامهم وهم في أحسن استعداد سلوكي، وتهيئة نفسية وأخالقية.
٢- القيام باألعمال الصاحلة:

يعـد قيام المؤمنين باألعمال الصالحة، والمداومة على فعل 
الخيـر، واسـتباق الخيرات مـن متطلبات االنتظار، ذلـك االنتظار 
الـذي ورد فـي فضله أنـه أحب األعمـال إلى الله تعالـى، وأنه من 
أفضل العبادة، وأنه كالمتشـحط بدمه في سـبيل اللـه؛ ال يمكن أن 
يكـون للمنتظر من غيـر عمل صالح، أو لمـن ال يفكر -فضالً عن 



٣٣االنتظار أنواعه ومتطلباته

أن يعمـل- فـي االنضمـام إلـى ركب اإلمـام المهـدي؛ فلالنتظار 
مقتضياتـه ومسـتلزماته، والتي مـن أهمها المداومـة على األعمال 

الصالحة.
يقول الشهيد السـيد محمد محمد صادق الصدر:«ال يمكن 
أن يكون انتظار الفرج من مشـكلة معينة أو صعوبة فردية. فإن غاية 
مـا يطلب من الفرد إسـالمياً خـالل المصاعب هـو الصبر، وعدم 
االعتـراض على اللـه في ذلك. وأمـا انتظار ارتفـاع الصعوبة، فال 
يعطـي مزية زائدة بحسـب ما هو المفهـوم من القواعـد العامة في 

اإلسالم.
وإنمـا هذا االنتظـار الكبير ليـس إال انتظار اليـوم الموعود، 
باعتبار ما يسـتتبعه من الشعور بالمسؤولية والنجاح في التمحيص 
اإللهي، والمشـاركة في إيجاد شرط الظهور، في نهاية المطاف... 
كل ذلك لمن يشـعر بهذا االنتظار ويكون على مستو مسؤوليته، 
بخالف من ال يشعر به، بل يبقى على مستو المصلحة واألنانية... 

. فإنه لن ينال من هذه العبادة الفضلى شيئاً
ونستطيع بكل وضوح أن نعرف أنه لماذا أصبح هذا االنتظار 
أساسـاً مـن أسـس الدين... ألنـه مشـاركة في الغرض األساسـي 
إليجـاد البشـرية، ذلـك الغـرض الذي شـارك فيـه ركـب األنبياء 

. والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً
إال  معنـى،  لهـا  يكـون  أن  يمكـن  ال  األخبـار،  فهـذه  إذن، 



اإلمام املهدي املنتظر ٣٤

المشاركة في هذا الهدف الكبير»(١).
ومن أبرز مصاديق المشـاركة في تحقيق األهداف المهدوية 
هو االتيان باألعمال الصالحة بمعناها الواسـع، ومجاالتها الكثيرة 

. بما يُسهم في التمهيد للظهور الحتمي لإلمام الحجة
:A ٣- االقتداء بسرية أهل البيت

ومـن مقتضيـات االنتظـار ومتطلباتـه هو االقتداء والتأسـي 
بسـيرة أهل البيت A، فهـم أئمة الهد، والصراط المسـتقيم، 
والعروة الوثقى، وهم رموز الحق، ومنابع العلم، ومناهل الحكمة 

والعرفان.
واالقتـداء بسـيرة أهـل البيـت يعنـي السـير علـى نهجهـم، 
بواليتهـم،  والتمسـك  بآدابهـم،  والتـأدب  بأخالقهـم،  والتخلـق 
ومـواالة أوليائهـم، ومعـاداة أعدائهـم، واألخـذ بفقههـم، واتباع 

منهجهم في المنقوالت والمعقوالت.
وإال فاالدعـاء لوحده ال يكفي، فمـن يحب أهل البيت عليه 
 :C أن يسـير علـى نهجهـم المسـتقيم؛ يقـول اإلمام الصـادق
«ليس من شـيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا، ولكن 
شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه، واتبع آثارنا وعمل بأعمالنا، أولئك 

(١) تاريخ الغيبة الكرب، السيد حممد حممد صادق الصدر، مكتبية الصدر، قم ـ 
إيران، طبع عام ٢٠٠٤م، ص ٣٦٢ - ٣٦٣.



٣٥االنتظار أنواعه ومتطلباته

شـيعتنا»(١) ويقول اإلمام الباقر C: «أيكتفي من انتحل التشـيع 
أن يقـول بحبنـا أهل البيت، فو الله ما شـيعتنا إال مـن اتقى الله»(٢) 
فالسـير على نهج أهل البيت، واالقتداء بهم، يعني االلتزام بتعاليم 
ووصايـا الديـن، والتخلق بآدابـه ومثله وقيمه، وهذا هو التجسـيد 

. العملي لالقتداء بأهل البيت قوالً وفعالً وسلوكاً
- مـن المنتظريـن الصادقين  وبهـذا يكـون المؤمـن -فعـالً
لظهـور الحجـة، وله من الفضـل والثواب واألجر ما أشـارت إليه 

الروايات واألحاديث الشريفة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

(١) بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٦٥، ص ١٦٤، رقم ١٣.
(٢) روضة الواعظني، حممد بن الفتال النيسابوري، ص ٣٢٢.





٣٧ثبت املصادر واملراجع

ثبت املصادر واملراجع

١-  خير ما نبتدء به: القرآن الكريم. 
األصفهانـي، ميـرزا محمد تقي، مكيـال المكارم فـي فوائد   -٢

الدعاء للقائم، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت - لبنان.
الترمـذي، أبـو عيسـى محمـد بن عيسـى بن سـورة، سـنن   -٣
الترمـذي، المكتبـة اإلسـالمية للطباعـة والنشـر والتوزيع، 

استانبول، تركيا.
٤-  الحـر العاملـي، محمد بن الحسـن (ت ١١٠٤هـ)، تفصيل 
وسـائل الشـيعة إلى تحصيل مسـائل الشـريعة، مؤسسـة آل 
البيـت إلحيـاء التـراث، بيـروت - لبنـان، الطبعـة األولـى 

١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
الصـدوق، أبو جعفر محمـد بن علي بن الحسـين بن بابويه   -٥
القمـي (ت ٣٨١هـ)، إكمال الديـن وإتمام النعمة في إثبات 
الرجعـة، المطبعـة الحيدريـة- النجف- العـراق، طبع عام 

١٣٨٩هـ - ١٩٧٠م.
الصـدوق، أبو جعفر محمـد بن علي بن الحسـين بن بابويه   -٦
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القمي (المتوفى سنة ٣٨١ هـ)، الخصال، مؤسسة األعلمي 
للمطبوعـات، بيـروت - لبنان، الطبعة األولـى ١٤١٠هـ - 

١٩٩٠م.
الصـدوق، أبو جعفر محمـد بن علي بن الحسـين بن بابويه   -٧
القمي (ت ٣٨١ هـ)، عيون أخبار الرضا C، منشـورات 
المكتبـة الحيدرية، قم - إيران، الطبعة األولى ١٤٢٥هـ. ق 

- ١٣٨٣ هـ. ش.
 ،الصدر، السـيد محمد محمد صادق، تاريـخ الغيبة الكبر  -٨

مكتبة الصدر، قم - إيران، طبع عام ٢٠٠٤م.
٩-  الطبرسـي، ميرزا حسـين النوري، النجـم الثاقب في أحوال 

اإلمام الحجة الغائب، تحقيق السيد ياسين الموسوي.
الفضلـي، عبـد الهـادي، فـي انتظـار اإلمـام، دار األندلس،   -١٠

بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٩٧٩م.
القشـيري النيسـابوري، أبو الحسـين مسـلم بن الحجاج بن   -١١
مسـلم (ت ٢٦١هــ)، صحيـح مسـلم، المكتبـة العصرية، 

بيروت- لبنان، طبع عام ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
الكليني، محمـد بن يعقوب (ت ٣٢٩هــ)، أصول الكافي،   -١٢
ضبطـه وصححـه وعلَّق عليه: الشـيخ محمد جعفر شـمس 
الديـن، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، طبع عام 

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م. 
الكلينـي، محمـد بن يعقوب (ت ٣٢٩هــ)، روضة الكافي،   -١٣
ضبطـه وصححـه وعلَّق عليه: الشـيخ محمد جعفر شـمس 
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الدين، دار التعارف للمطبوعـات، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ ـ 
١٩٩٧م.

لجنـة التأليـف، المجمـع العالمـي، أعـالم الهدايـة: اإلمام   -١٤
المهـدي المنتظر خاتـم األوصياء، المجمـع العالمي ألهل 

البيت، قم - إيران، الطبعة األولى ١٤٢٢هـ.
المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، بحار األنوار، مؤسسة   -١٥

أهل البيت، الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.
المظفر، محمد رضا، عقائد اإلمامية، دار الصفوة، بيروت -   -١٦

لبنان، الطبعة التاسعة ١٤١٣ - ١٩٩٢م.
روضـة  ٥٠٨هــ)،  (ت  الفتـال  بـن  محمـد  النيسـابوري،   -١٧
الواعظين، مؤسسـة األعلمي للمطبوعـات، بيروت ـ لبنان، 

غير مذكور تاريخ الطبعة وال عددها.
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للتواصل مع املؤلف


البريد اإللكتروني: 

alyousif@alyousif.org
alyousif50@gmail.com 

 :الموقع على اإلنترنت
www.alyousif.org

صفحة الفيس بوك: 
http: //www.facebook.com/alyousif.
org

صفحة التويتر:
https://twitter.com/#!/alyousiforg

قناة اليوتيوب: 
http: //www.youtube.com/
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