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كيف
 يكون االنتظار

لإلمام المهدي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على مبعوثه النيب 
األمني حممٍد املصطفى وعلى آله خري األنام أمجعني..

ال خيفى على كل ذي لبٍّ أن قضية اإلمام املهدي  من 
القضاي���ا املهمة واجلليلة، ألنها متثل يف عصرنا هذا حمورًا 
أساسيًا يف حياة املسلمني، بل يف حياة اإلنسانية مجعاء، إذ 
مل تقتصر فكرة املهدوية على الدين اإلس���المي فقط، بل 
مشل���ت حتى األديان األخ���رى وإن اختلفت من ناحية العنوان 
حت���ى باتت معروفة بقضي���ة املنقذ أو فك���رة املصلح الذي 
ال ب���د أن يأت���ي يف آخ���ر الزم���ان ليعمل على إنقاذ البش���رية 
م���ن الظلم والضي���اع والبؤس، فصارت ه���ذه الفكرة أماًل 
متجذرًا يف نفوس الشعوب ترنو إليها أنظارهم يف كل زمان 

ومكان ينتظرون ذلك الشخص ويرتقبون ظهوره.

وإميان���ًا مّنا من أن األرض ال ختلو م���ن حجة هلل واعتمادًا 
عل���ى عقيدتنا يف إمام زماننا  ال���ذي حييى بني أظهرنا، 
فم���ن احملت���وم أن يك���ون له يوم يظه���ر فيه ليم���أ األرض 
قس���طًا وع���داًل كما ملئت ظلم���ًا وجورا، أما م���ا قبل ذلك 
الي���وم فإننا يف ع���داد املنتظرين له نرتقب م���ا يؤول إليه من 
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أمر، فإذا ما س���لَّمنا أن لكل ش���يء آداب وأصول أراد أهل 
البي���ت  أن يرّبونا عليها كآداب الدعاء وآداب العبادات 
وآداب التعامل مع اآلخرين، فإن لالنتظار أيضًا آداب ال بد 
م���ن معرفتها، واألهم من ذلك االلتزام بها، وانس���جامًا مع 
ما تقدم س���يطرح س���ؤاٌل هنا: كيف يكون االنتظار؟ وما 
هي آدابه؟ ومن خالل تصفح هذا الكراس سنجد اجلواب 
عن هذا التساؤل سائلني اهلل أن ينفع به املؤمنني وأن يعّجل 

لولّيه الفرج إّنه مسيع جميب.

	  األمانة العامة 	 	 	 	
	   للعتبة الكاظمية املقدسة 	 	 	 

	 شعبان 1431 ه� 	 	 	 	
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املقدمة

  احلمُد هلل واحلمُد حقه، كما يستحقُه محدًا كثريا، 
والصالة والسالم على املبعوث للعاملنَي بشريًا ونذيرا، وعلى 

آلِه اهلداِة الذين ُأْذِهَب عنهم الرجس وُطهِّروا تطهريا.

    إنَّ احلدي���ث عن األئمة املعصومني : من أهم األحاديث 
اليت جي���ب علينا أْن ننش���رها يف كل آٍن، لتتعرف األجيال 
على أئمتها، وتستلهم من سريتهم الدروس النافعة، للوصول 
إىل طاع���ة اهلل ورض���اه، والفوز بس���عادة الداري���ن يف الدنيا 
واآلخرة، والنجاة من الزيغ والضالل، حيث ال يكون ذلك 
إال بالتمسك بهم كما روي يف ذلك عن النيب  يف حديثه 
املش���هور حبديث الثقلني، إذ يوصي األم���ة بقوله  كما 
يروى عن أبي سعيد اخلدري: )إنِّي قد تركُت فيكم ما إْن 
أخذمت بِه لن تضلوا بعدي الثقلني وأحدهما أكرب من اآلخر 
كتاب اهلل حبٌل ممدود من السماء إىل األرض وعرتتي أهل 
البيت أال إنهما لن يفرتقا حتى يردا عليَّ احلوض( ويف رواية 
بع���د ذلك يق���ول : )فال َتْقَدُموُه���ْم فتهلكوا وال تقصروا 

عنهم فتهلكوا وال ُتَعلُِّموُهْم فإنَُّهْم أعلم منكم( )1(.

ونس���لط الض���وء يف ه���ذه الس���طور عل���ى بعض م���ا يتعلق 
مبس���ألة اإلمام الثاني عش���ر من أئمتن���ا  وغيبته وحتقق 

)1( املراجعات.
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االنتظار لدولته اليت س���يقيم فيها الع���دل اإلهلي. فلو تتبعنا 
مجي���ع أحاديث النيب  واألئم���ة املعصومني : يف بيان أمر 
���لَ اهلل تعاىل َفَرَجُه( لرأينا أنَّ أغلب هذِه  اإلمام املهدي )َعجَّ
األحاديث تبشُر املؤمنني بفرجِه يف آخر الزمان، ذلك الزمان 
الذي متأ األرض فيها ظلمًا، فرتى اإلس���الم واملسلمني يف 
صراٍع عظيم مع الكفار واملنافقني الذي يريدون إطفاء نور 
اهلل يف األرض ونش���ر الظل���م والعدوان والفس���اد، وهذا ما 
ن���راه الي���وم ِمْن تكالب أعداء املس���لمني وأعداء أهل البيت 
من خالل االعتداءات األثيمة على املؤمنني، فيجب علينا أْن 
نؤمَن مبا َوَعَدَنا اهلُل ورس���وُلُه يف الغلبة والنصرة عليهم عند 

. خروج اإلمام املهدي

وألج���ل أْن يتحق���ق ذلك النص���ر اإلهلي ويك���ون االنتظار 
لفرجه مثمرًا سوف حناول معك عزيزي القارىء استعراض 
بعض الكلمات اليت جيب أْن نطلع عليها ونعيها لنكون من 
املنتظرين لفرجه الش���ريف والعامل���ني لنصرته  ويكون 

انتظارنا حتقيقًا لذلك األمل املوعود.

   فق���د يس���أل بعٌض من الناس ما ن���وع النصرة اليت جيب 
أْن نقوم بها ؟

   فهل اجللوس والتلفظ بألفاظ الفرج والدعاء له ؟



7

   أم العم���ل ال���دؤوب لكل املس���تويات يف اجملتمع لتهيأة 
األرضية املالئمة للظهور ؟!!

   أم ما هو واجبنا الذي جيب أْن نقوم به ؟ 

   فس���وف حناول يف هذه الصفحات بيان بعض الواجبات 
واألم���ور اليت جي���ب أْن نهيأها لذلك اجملتم���ع املنتِظر إلمام 
زمانه لَيْصُدق عليه عنوان )املنتظر له(، واالس���تعداد لذلك 

من أجل نصرته، واهلل ولي التوفيق. 

: والدتـه

  اإلمام املهدي  هو اإلمام الثاني عشر من أئمة املسلمني 
الذين ف���رض اهلل تعاىل طاعتهم وواليتهم والذين نصَّ النيب 
 عليهم يف موارد عدة منها احلديث املش���هور بانَّ اخللفاء 

من بعده اثنا عشر كلهم من قريش وغريه.

 فه���و حمم���د بن احلس���ن بن عل���ي بن حممد ب���ن علي بن 
موس���ى بن جعفر ابن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن 

 . أبي طالب

 ومن ألقابه : املهدي، املنتظر، احلجة، القائم...
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َل اهلل تعاىل َفَرَجُه( يف سامراء يف   ولد اإلمام املهدي )َعجَّ
اخلامس عشر من شهر شعبان سنة )255ه�(، وكان عمرُه 
عن���د وفاة أبيِه مخس س���نوات، وكان أبوُه اإلمام احلس���ن 
العسكري  خيشى عليِه كثريًا من السلطات العباسية 
لعلمه���م إنَُّه يولد إمام من نس���ِل الن���يب  فيِه هالك ملوك 
الظاملني والطواغيت، ولقد كانت له  غيبتان غاب بهما 
ع���ن الناس، األوىل هي الغيبة الصغ�رى اليت دامت س���بعون 
عامًا فكان الناس ال يستطيعون الوصول إليِه إال عن طريق 

أحد من سفرائِه ونوابِه األربعة وهم: 

عثمان بن سعيد العمري، املدفون يف بغداد.. 1

حممد بن عثمان اخلالني، املدفون يف بغداد.. 2

احلسني بن روح النوخبيت، املدفون يف بغداد.. 3

علي بن حممد السمري، املدفون يف بغداد.. 4

    فق���د كان هؤالء األربعة هم الس���فراء والواس���طة بني 
اإلمام  والناس يف إيصاِل وصايا اإلمام وحلِّ مش���اكلهم 
ومسائلهم وال يعرف مكانُه سوى هؤالء، وبعد وفاة السفري 
الرابع وهو الشيخ علي بن حممد السمري بدأت غيبة اإلمام 
الك���ربى اليت ش���اء اهلل تعاىل فيه���ا أْن يغيب ثم يظهرُه اهلل 
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تعاىل ليمأ األرض قس���طًا وع���داًل بعدما ملئت ظلمًا وجورًا 
كما أخرب بذلك النيب  أمتُه وكذلك األئمة املعصومون 
:، ولق���د اتفق املس���لمون على ظهور امله���دي يف آخر الزمان 
إلزال���ة اجلهل والظلم واجلور، ونش���ر أع���الم العدل وإعالء 
كلم���ة احلق، وإظهار الدين كله ولو كره املش���ركون، 
فهو بإذِن اهلل ينجي العامل من ذلِّ العبودية لغري اهلل، ويلغي 
األخ���الق والع���ادات الذميم���ة، ويبط���ل القوان���ني الكافرة 
اليت س���نتها األه���واء، ويقطع أواص���ر التعصب���ات القومية 
والعنصرية، وميحو أس���باب العداء والبغض���اء اليت صارْت 
سببًا الختالف األمة وافرتاق الكلمة، وحيقق اهلل سبحانه 
ُ الَِّذيَن  بظهوره وعده الذي وعد به املؤمنني بقوله: َوَعَد اهللَّ
اِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم يِف اأْلَْرِض َكَما  احِلَ آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
َننَّ هَلُْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى  اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ
ُكوَن  َلنَّ�ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِه�ْم َأْمن�ًا َيْعُب�ُدوَنِن ال ُيْش���رِ هَلُْم َوَلُيَبدِّ
 )1(ِبي َش���ْيئًا َوَم���ْن َكَفَر َبْعَد َذِل���َك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِس���ُق�وَن
وق���ال تع����اىل: َوُنِري���ُد َأْن َنُنَّ َعَل���ى الَِّذيَن اْس���ُتْضِعُفوا يِف 
َعَلُه���ُم اْلَواِرِثنَي)2(وق���ال تعاىل:  ���ًة َوَنْ َعَلُه���ْم َأِئمَّ اأْلَْرِض َوَنْ
ْك���ِر َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثَها  ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ َوَلَق���ْد َكَتْبَن���ا يِف الزَّ
  3( وس���وف تش���هد األمة بعد ظهوره(وَن احِلُ ِعَباِدَي الصَّ

)1( - النور : 55
)2( - القصص : 5

)3( - األنبياء : 105
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عصرًا ذهبيًا ال يبقى فيه على األرض بيت إال ودخلته كلمة 
اإلس���الم، وال تبقى قرية إال وينادى فيها بش���هادة ال إله إال 

اهلل بكرًة وعشيًا. 

 وق���د تواترت النص���وص الصحيحة واألخب���ار املروية من 
طريق أهل الس���نة والشيعة املؤكدة على إمامة أهل البيت : 
واملشرية صراحة إىل أنَّ عددهم كعدد نقباء بن إسرائيل، 
وأنَّ آخ���ر ه���ؤالء األئمة هو الذي مي���أ األرض - يف عهده - 
عداًل وقس���طًا كما ملئت ظلمًا وجورًا. وأنَّ أحاديث اإلمام 
الثاني عش���ر املوس���وم بامله���دي املنتظر ق���د رواها مجلة من 
حمدث���ي الس���نة يف صحاحه���م املختلفة كأمث���ال الرتمذي 
)املتوفى عام 297 ه�( وأبي داود )املتوفى عام 275 ه�( وابن 

ماجة )املتوفى عام 275 ه�( وغريهم...

ثون واملتكلمون عليه،   فه���ذا هو املهدي الذي اتفق احمُلَدِّ
وإن���ا االختالف بني الش���يعة والس���نة يف والدته، فالش���يعة 
ذهب���ت إىل أنَّ امله�دي املوعود هو اإلمام الثاني عش���ر الذي 
ول���د بس���امراء عام 255 ه� واختفى بع���د وفاة أبيه عام 260 
ه����، وقد تضافرت عليه النصوص م���ن آبائه، على وجه ما 
ت���رك ش���كًا وال ش���بهة، ووافقتهم مجاعة م���ن علماء أهل 
السنة، وقالوا بأنه ولد وأنه حممد بن احلسن العسكري، 
نعم كثرٌي منهم قالوا بأنه س���يولد يف آخر الزمان، ومبا أنَّ 
أه���ل البيت أدرى مبا يف البي���ت، فمن رجع إىل روايات أئمة 
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أه���ل البي���ت يف كتبهم يظهر له احل���ق، وأنَّ املولود لإلمام 
العسكري هو املهدي املوعود.

      وم���ن األحادي���ث ال���يت وردت عن الن���يب  يف اإلمام 
: املهدي

ْنيا إال يوم لبعث  روي عن رسول اهلل : لو مَلْ يبَق ِمَن الدُّ
اهلل تعاىل رجاًل ِمْن أهِل بييت.

روي ع���ن رس���ول اهلل : ال تق���وُم الس���اَعُة حت���ى مت���أ 
األرَض ُظْلمًا وُعْدوانًا ثم خيرُج ِمْن عرتتي َمْن ميأها ِقْسطًا 

َوَعْداًل.

روي عن رسول اهلل  : لو مَلْ يبَق ِمَن الدنيا إال يوم واحد 
لط���وََّل اهلُل ذل���ك اليوم حتى خي���رَج رجٌل ِم���ْن ُأمَّيت يواطىء 
ي وكنيُت���ُه ُكْنَييت ميأ األرَض قس���طًا وعداًل  ���ُه امْسِ امْسُ

كما ُمِلَئْت َجْورًا َوُظْلمًا.
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 اإلمام احلسن العسكري

 والتمهيد لقضية اإلمام املهدي 

لق���د كان جلمي���ع األئم���ة : دور يف احلديث واإلخبار عن 
اإلمام املهدي  وما يتعلق بسريته وغيبته ولكن كان من 
أهم تلك األدوار هو دور اإلمام احلس���ن العسكري  يف 
تهيأة األمة الستقبال أمر جديٍد وهو غيبة إمامها عنها، فإنَّ 
أهم إناز لإلمام احلس���ن العس���كري  ه���و التخطيط 
احل���اذق لصيانة ولده امله���دي  من أيدي العت���اة العابثني 
الذي���ن كانوا يرتبصون ب���ه الدوائر منذ عق���ود قبل والدته 
ومن هنا كانت التمهيدات اليت اختذها اإلمام العسكري 
 بفضل جه���ود آبائه الس���ابقني  وحتذيراتهم تنصبُّ 
على إخفاء والدته عن أعدائه وعمالئهم من النساء والرجال 
الذي���ن زرعتهم الس���لطة.... إىل إمتام احلجة به على ش���يعته 
وحمبي���ه وأوليائه، فف���ي جمال كتمان أم���ر اإلمام املهدي 
 عن عيون أعدائه فقد أش���ارت نصوص أهل البيت : إىل 
أنَّه ابن س���يدة اإلماء، وأّنه الذي ختفى على الناس والدته، 
ويغي���ب عنهم ش���خصه، ويف هذه النصوص ثالث إرش���ادت 
ه أَمٌة وهي س���يدة  أساس���ية حُتقق هذا الكتمان أوهلا أنَّ أمَّ
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اإلماء وقد اختار اإلمام احلس���ن العسكري  عندما بلغ 
أوج الفتوة والش���باب، وح���ان وقت ال���زواج واالقرتان- هلذه 
املهم���ة إحدى اجلواري ش���ريكة حلياته. وق���د أنبت هذه 
الس���يدة الكرمي���ة ابنها الوحيد املنتظ���ر لدولة احلق، وقد 
خفيت الوالدة حتى على أقرب القريبني من اإلم�ام فإنَّ عم�ة 
اإلمام  مل تتع�رف على مَحل أم اإلمام املهدي  فضاًل 
ع���ن غريها، ومن هنا كانت الوالدة يف ظروف س���رِّية جدًا 
  وبع���د منتصف اللي���ل، وقد خطط اإلمام العس���كري
ليبقي اإلم���ام املهدي  بعيدًا عن األنظار كما ولد خفية 
لع عليه إال اخلواص أو أخص اخلواص من شيعته.  ومل َيطَّ

وأما كيفية إمتام احلجة يف هذه الظروف االستثنائية على 
شيعته فقد حتققت ضمن خطوات ومراحل دقيقة منها: 

اخلطوة األوىل:

 النصوص اليت جاءت عن اإلمام العسكري  قبل والدة 
اإلم���ام امله���دي  تبش���ريًا بوالدته. فلقد ج���اءت النصوص 
املبش���رة بوالدة املهدي عن أبيه اإلمام احلس���ن العس���كري 
 تالي���ة لنصوص اإلمام اهلادي  اليت ركزت على أّنه 
حفيد اهلادي وأنَّه ابن احلسن العسك�ري وأنَّ الن�اس سوف 
ال يرون ش���خصه وال حيلُّ هلم ذكره بامسه وأّنه الذي يقول 
الناس عنه أنَّه مل يولد بعد وأنَّه الذي يغيب عنهم ويرفع من 



14

بني أظهرهم وأنَّه الذي ستختلف شيعته إىل أْن يقوم، وعلى 
الش���يعة أْن تلتف حول العلماء الذي���ن ينوبون عنه وينتظرون 
قيامه ودولته ويتمس���كون بأهل البيت : ويظهرون له الوالء 
بالدعاء والزيارة وأّنه الذي س���يكون إمامًا وهو ابن مخس 
س���نني، ومن هذه النصوص اليت أش���ارت إىل ذلك أنَّه روى 
الص���دوق عن الكلين أنَّ جاري���ة أبي حممد  ملا محلت 
ق���ال هلا: )س���تحملني ذك���رًا وامسه حممد وه���و القائم من 

بعدي( وغريها من األحاديث ....

اخلطوة الثانية: 

اإلشهاد على الوالدة. لقد قام اإلمام احلسن  باإلشهاد 
على ال���والدة فضال عن إخباره وإقراره بوالدته وذلك إمتاما 
للحجة بالرغم من حراجة الظروف وضرورة الكتمان التام 
ع���ن أعني اجلواس���يس الذي���ن كانوا يرص���دون دار اإلمام 
وجواري���ه قبل ال���والدة وبعدها. إنَّ الس���يدة العلوية الطاهرة 
حكيمة بنت اإلمام اجلواد وأخت اإلمام اهلادي وعمة اإلمام 
احلس���ن العس���كري  قد تول���ت أمر نرج���س أم اإلمام 
املهدي يف س���اعة الوالدة وصرََّحْت مبش���اهدة اإلمام املهدي 
بعد مولده وصرح اإلمام العس���كري  بأنها قد غّس���لته 
وس���اعدتها بعض النسوة مثل جارية أبي علي اخليزران اليت 

. أهداها إىل اإلمام احلسن العسكري
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اخلطوة الثالثة: 

اإلخبار بالوالدة ومداولة اخلرب بني الش���يعة بشكل خاص 
م���ن دون رؤي���ة اإلمام. ومتثل���ت هذه اخلطوة بإخب���ار اإلمام 
العس���كري  ش���يعته بأنَّ اإلمام امله���دي املنتظر قد ُولد 
وحاول نش���ر ه���ذا اخلرب بني ش���يعته بكل حتف���ظ. ولدينا 
  مثاني����ة عش����ر حديثًا يتضم���ن كل منها س���عي اإلمام
لنش���ر خرب الوالدة بني ش���يعته وأوليائه وه���ي ما بني صريح 
وغري صريح قد اكتفى فيه اإلمام  بالتلميح حس���ب ما 
يقتضيه احلال، فمنها اخلرب الذي صرح فيه اإلمام احلسن 
 بعلَّت���ني لوضع بن العباس س���يوفهم عل���ى أهل البيت : 
واغتياهل���م م���ن دون أن يكونوا ق���د تصدوا للث����ورة العلني�ة 
عليهم حيث جاء فيه: )فس���عوا يف قتل أهل بيت رس���ول اهلل 
 وإبادة نسله طمعًا منهم يف الوصول إىل منع تولد القائم 
أو قتله فأبى اهلل أْن يكش���ف أم���ره لواحد منهم إال أْن يتم 
ن���وره ول���و ك���ره الكافرون(، وق���د تضمن ه���ذا احلديث 

اإلخبار بوالدته خفية ليتم اهلل نوره ...

اخلطوة الرابعة: 

اإلش���هاد اخلاص والعام بعد الوالدة ورؤية شخص املهدي. 
ومتثلت يف اإلش���هاد عل���ى والدته ووج���وده وحياته. فعن أبي 
غامن اخلادم أّنه ولد ألبي حممد ولد فسّماه حممدا فعرضه 
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على أصحاب���ه يف اليوم الثالث وق���ال: )هذا صاحبكم من 
بع���دي وخليفيت عليكم وهو القائم الذي متتد إليه األعناق 
باالنتظ���ار فإذا امتأت األرض جورًا وظلمًا فمأها قس���طًا 
وع���داًل(. وعن عم�ر األه�وازي أن أبا حمم�د أراه ابن�ه وق�ال: 
)هذا صاحبكم من بعدي(. وعن معاوية بن حكيم وحممد 
بن أيوب بن نوح وحممد بن عثمان العمري أنهم قالوا: عرض 
علينا أبو حممد احلس���ن بن علي  وحنن يف منزله وكنا 
أربع���ني رجاًل عن احلجة من بعده فخرج عليهم غالم أش���به 
الن���اس به فقال: )هذا إمامكم من بعدي وخليفيت عليكم 
أطيع���وه وال تتفرقوا م���ن بعدي يف أديانك���م فتهلكوا أما 
إنكم ال ترونه بعد يومكم هذا(، قالوا: فخرجنا من عنده 

. فما مضت إال أيام قالئل حتى مضى أبو حممد

اخلطوة اخلامسة: 

التمهيد لرؤية اإلمام املهدي  خالل مخس س���نوات من 
ِقَبِل بعض خواص الشيعة واالرتباط به عن كثب وتكليفه 
مسؤولية اإلجابة على أسئلة شيعته املختلفة وإخباره عما يف 
أ  با من دون أْن يتلكَّ ضمريه���م وهو يف امله���د أو يف دور الصِّ
يف ذلك، وهذا خري دليل على إمامته وأنَّه حجة اهلل املوعود 
ث به أمحد بن إس���حاق حني س���أل اإلمام  املنتظر. ومما حدَّ
احلسن العسكري عن عالمة يطمئن إليها قلبه حول اإلمام 
امله���دي ح���ني أراه إياه وقد كان غالم���ا كأنَّ وجهه القمر 
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ليلة البدر من أبناء ثالث سنني أنَّ الغالم نطق بلس�ان عربي 
فصي����ح فقال: )أنا بقية اهلل يف أرض����ه واملنتقم من أعدائ�ه 

فال تطلب أث�رًا بعد عني يا أمحد بن إسحاق(.

اخلطوة السادسة: 

التخطي���ط لالرتباط باإلمام املهدي  بواس���طة وكالء 
اإلمام العس���كري  الذي���ن أصبحوا فيم���ا بعد وكالء 
لإلمام املهدي بنفس األسلوب الذي كان معلوما لدى الشيعة 
- م���ن دون أْن يتجش���موا األخطار والصع���اب لذلك- حيث 
كانوا قد اعتادوا عليه يف حياة اإلمام العسكري  وقد 
كان عثم���ان بن س���عيد الوكيل األول لإلم���ام املهدي  بعد 
استشهاد اإلمام احلسن العسكري  ثم أصبح حممد بن 
عثمان وكيل���ه الثاني -كما هو املعروف يف ترتيب النواب 
األربعة لإلمام املهدي- ثم احلسني بن روح وكيله الثالث ثم 

علي بن حممد السمري وكيله الرابع.

اخلطوة السابعة: 

البيانات واألحاديث اليت أفصحت للش���يعة عما س���يجري 
هل���م وإلمامهم الغائب يف املس���تقبل وما ينبغي هلم أْن يقوموا 
به لئ���ال يفاجؤوا بأمور ال يعرفون كيفية التعامل معها مثل 
ما حيصل بعد الغيبة من احلرية واالختالف بني الشيعة وما 
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ينبغ���ي هلم من الصرب واالنتظ���ار للفرج والثبات على اإلميان 
والدعاء لإلمام ولتعجيل فرجه الشريف. ومن هنا نفهم السر 
يف كث���رة هذه النصوص وتنّوع موضوعاتها إذا ما قس���ناها 
إىل نصوص اإلمام اهلادي  والحظنا ِقَصر الفرتة الزمنية 
إلمامة اإلمام العسكري وهي ال تتجاوز الست سنوات بينما 
كانت إمامة اإلمام اهلادي تناهز ال� )34( سنة مما يعن 

. أنها كانت ستة أضعاف مدة إمامه ابنه العسكري

وتكف���ي هذه اخلط���وات الس���بع للتمهيد ال���الزم لتصبح 
قضي���ة اإلم���ام املهدي  قضي���ة واقعية تعيش���ها اجلماعة 
الصاحلة بكل وجودها رغم الظروف احلرجة اليت كانت 

تكتنف اإلمام املهدي. 

فكل ذلك من اخلطوات وغريها كان اإلمام العسكري 
 يريد من وراءها االستعداد والتهيؤ للمرحلة القادمة من 
حي���اة األمة وإلمامها الغائب عنها، ول���ذا أَعدَّ املؤمنني هلذه 

املرحلة إعدادًا فكريًا وذهنيًا ونفسيًا وروحيًا.

حتى وقعت تلك الغيبة اليت ُوِعْدنا بها من قبل النيب وأهل 
  بيت���ه : وس���وف يكون احل���ل األمثل للتعامل م���ع اإلمام
وغيبته هو الصرب واالنتظار والعمل من أجل قرب ذلك الفرج 
اإلهلي املوعود، وسوف حناول تسليط الضوء باختصاٍر حول 
مس���ائل ثالث لنكون عل���ى بينٍة من هذا األم���ر اإلهلي بعد 
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أْن نس���تعرض حملة عن فكرة اإلم���ام املهدي  وجذورها 
التارخيية، وهذه املسائل الثالث:

أواًل: االنتظار واملنتظرون.

ثانيًا: فلسفة االنتظار.

ثالث���ًا: احلكوم���ة العاملية لإلمام املهدي  واالس���تعداد 
هلا. 
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فكرة املهدي   وجذورها يف التاريخ

 إنَّ فك���رة انتظ���اِر مصل���ٍح يف آخر الزم���ان من األفكار 
اليت تؤمن بها أغلب الديانات اليت سبقت اإلسالم وميكن 
ألي باحٍث أْن يتتبع أثر ذلك يف معتقداتهم، ولكون البحث 
يتن���اول اإلمام وانتظاره بني مفهومي اليأس واألمل لنرى أثر 
هذين املفهومني على الشخصية اإلسالمية وكيفية التعامل 
مع هذه القضية، اقتصرنا على حبثها واالستدالل عليها من 
وجهة إس���المية تارة وإنس���انية تارة أخرى، ولكي تتمحور 
ه���ذه الفك���رة عندنا حن���اول أْن نس���تدل بكلم���ات بعض 
رين اإلس���الميني لنرى نظرتهم  العلم���اء الكبار م���ن املفكِّ

ملوضوعنا هذا.

 يق���ول املفكر اإلس���المي الش���هيد الس���يد حمم���د باقر 
الصدر  يف ذلك: ليس املهدي جتس���يدًا لعقيدة إسالمية 
ذات طابع دين فحس���ب، بل هو عنواٌن لطموح اجتهت إليه 
البش���رية مبختلف أديانها ومذاهبها، وصياغة إلهلاٍم فطريٍّ 
أدرك الن���اس م���ن خالله - عل���ى الرغم من تن���وع عقائدهم 
ووس���ائلهم إىل الغي���ب - أنَّ لإلنس���انية يوم���ًا موع���ودًا على 
األرض حتق���ق في���ه رس���االت الس���ماء مبغزاه���ا الكب���ري، 
وهدفها النهائي، وجتد فيه املسرية املكدودة لإلنسان على 
م���رِّ التاريخ اس���تقرارها وطمأنينتها بعد عن���اء طويل. بل مل 
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يقتصر الش���عور به���ذا اليوم الغييب واملس���تقبل املنتظر على 
املؤمن���ني دينيًا بالغيب، بل امتدَّ إىل غريهم أيضًا وانعكس 
حتى على أشدِّ اإليديولوجيات واالجتاهات العقائدية رفضًا 
للغي���ب والغيبي���ات، كاملادية اجلدلية اليت فس���رِت التاريخ 
على أساس التناقضات، وآمنت بيوم موعود تصفى فيه كل 
تلك التناقضات ويسود فيه الوئام والسالم. وهكذا ند أنَّ 
التجربة النفس���ية هلذا الش���عور اليت مارستها اإلنسانية على 
مرِّ الزمن من أوس���ع التجارب النفسية وأكثرها عمومًا بني 
أفراد اإلنس���ان. وحينما يدعم الدين هذا الش���عور النفس���ي 
الع���ام ويؤكد أنَّ األرَض يف نهايِة املطاف س���تمتلئ قس���طًا 
وعداًل بعد أْن ملئت ظلمًا وجورًا يعطي لذلك الش���عور قيمته 
املوضوعي���ة وحيول���ه إىل إمي���اٍن حاس���ٍم مبس���تقبِل املس���رية 
اإلنس���انية، وهذا اإلميان ليس جمرد مصدر للسلوة والعزاء 
فحس���ب، ب���ل مصدر عطاٍء وق���وٍة. فهو مص���در عطاء، ألنَّ 
اإلمي���ان باملهدي إمياٌن برفِض الظلِم واجل���وِر حتى ..... وهو 
مص���در قوة ودف���ع ال تنضب ألنه بصيُص ن���وٍر يقاوم اليأس 
يف نف���س اإلنس���ان، وحيافظ على األمل املش���تعل يف صدره 
ِت اخلط���وب وتعملق الظل���م، ألنَّ اليوم املوعود  مهم���ا اْدهَلَمَّ
يثبُت أنَّ بإمكان العدل أْن يواجه عاملًا مليئًا بالظلِم واجلوِر 
فيزعزع ما في���ه من أركان الظلم، ويقيم بناءه من جديد، 
وأنَّ الظل���م مهما جتربَّ وامتدَّ يف أرجاء العامل وس���يطر على 
مقدرات���ه، فه���و حالة غري طبيعي���ة  وال بد أْن ينه���زم. وتلك 
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اهلزمي���ة الكربى احملتوم���ة للظلم وهو يف قمِة جمده، تضع 
األم���ل كبريًا أماَم كل فرٍد مظلوٍم، وكل أمٍة مظلومٍة يف 

القدرة على تغيري امليزان وإعادة البناء......

 ويقول يف نهاية حبثه أنَّ كل عملية تغيري اجتماعي يرتبط 
ناحها بش���روط وظروف موضوعي���ة ال يتأتى هلا أن حتقق 
هدفه���ا إال عندم���ا تتوفر تلك الش���روط والظ���روف. وتتميز 
عمليات التغيري االجتماعي اليت تفجرها السماء على األرض 
بأنه���ا ال ترتبط يف جانبها الرس���الي بالظروف املوضوعية، 
ألنَّ الرس���الة ال���يت تعتمدها عملية التغي���ري هنا ربانية، ومن 
صنع الس���ماء ال ِمْن ُصْنِع الظروف املوضوعية، ولكنها يف 
جانبها التنفيذي تعتمد الظروف املوضوعية ويرتبط ناحها 
وتوقيتها بتلك الظروف. ومن أجل ذلك انتظرت السماء مرور 
مخسة قرون من اجلاهلية حتى أنزلت آخر رساالتها على يد 
النيب حممد ، ألنَّ االرتباط بالظروف املوضوعية للتنفيذ 
كان يفرض تأخرها على الرغم من حاجة العامل إليها منذ 
ف���رتة طويلة قبل ذلك. والظ���روف املوضوعية اليت هلا أثر يف 
اجلانب التنفيذي من عملية التغيري، منها ما يش���كل املناخ 
املناس���ب واجلو العام للتغيري املس���تهدف، ومنها ما يشكل 
بع���ض التفاصيل ال���يت تتطلبه���ا حركة التغي���ري من خالل 
منعطفاته���ا التفصيلية ....... وعلى هذا الضوء ندرس موقف 
اإلمام املهدي  لنجد أنَّ عملية التغيري اليت أعدَّ هلا ترتبط 
م���ن الناحي���ة التنفيذية كأي عملية تغي���ري اجتماعي أخرى 
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بظ���روٍف موضوعيٍة تس���اهم يف توفري املناخ املالئم هلا، ومن 
هن���ا كان من الطبيعي أْن توقَّْت وفقًا لذلك. ومن املعلوم أنَّ 
املهدي مل يكن قد أعد نفسه لعمل اجتماعي حمدود،  وال 
لعملية تغيري تقتصر على هذا اجلزء من العامل أو ذاك، ألنَّ 
رس���الته اليت ادخر هلا من قبل اهلل - س���بحانه وتعاىل - هي 
تغيري العامل تغيريًا ش���اماًل، وإخراج البش���رية كل البشرية 
م���ن ظلمات اجلور إىل نور الع���دل، وعملية التغيري الكربى 
هذه ال يكفي يف ممارس���تها جمرد وصول الرسالة والقائد 
ْت ش���روطها يف عصر النبوة بالذات، وإنا  الصاحل وإال لَتمَّ
تتطلب مناخًا عامليًا مناس���بًا، وجوًا عامًا مس���اعدًا، حيقق 
الظ���روف املوضوعية املطلوب���ة لعملية التغي���ري العاملية. فمن 
الناحية البش���رية يعترب شعور إنسان احلضارة بالنفاد عاماًل 
أساس���يًا يف خلق ذل���ك املناخ املناس���ب لتقبل رس���الة العدل 
خ من خالل  اجلديدة، وهذا الش���عور بالنفاد يتكون ويرتسَّ
التجارب احلضارية املتنوعة اليت خيرج منها إنسان احلضارة 
مثقاًل بس���لبيات ما بنى، مدركًا حاجته إىل العون، متلفتًا 

بفطرته إىل الغيب أو إىل اجملهول... )1(

 فبه���ذه الكلمات اإلميانية العميقة اليت تبعث على إحياء 
روح األم���ل والصرب على الظلم املوج���ود يف كل هذه البقاع 
من األرض يناقش الش���هيد الص���در  ذلك وجيدد للناس 

)1( حبث حول املهدي.
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العزمي���ة والذكرى واألمل حنو النصر اإلهلي املبني الذي ال 
ُبدَّ من حتقيقه يف األيام الالحقة. 
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االنتظار  و املنتظرون

 ُتعدُّ مسألة انتظار اإلمام الثاني عشر من أئمة املسلمني من 
املس���ائل املهمة يف عقيدتنا، وقد أكدت الش���ريعة املقدسة 
عل���ى ذلك وحثت على االس���تعداد لذلك الوقت املوعود حني 
ي���رث اهلل تع���اىل األرض ومن عليها لعب���ادِه الصاحلني، فال 
ي���كاد مي���رُّ دور أي إمام م���ن األئمة املعصوم���ني : إال ويتم 
التأكي���د على ذلك إمجااًل تارة وتفصي���اًل أخرى، وحناول 
قب���ل أْن نبني مفه���وم االنتظار وكيفي���ة التعامل مع ذلك أْن 
نس���تعرض بع���ض الروايات املباركة اليت أش���ارت إىل هذه 
الف���رتة من الزمن )زمن غيبة املعص�وم( وما ينبغي أْن يكون 
عليه املؤمنون املنتِظرون لتطبيق حكومة العدل اإلهلي على 

األرض ......

* ع����ن علي بن جعف�ر عن أخي�ه اإلم�ام الكاظ�م  أن�ه 
قال: )إذا فقد اخلامس من ولد السابع فاهلل اهلل يف أديانكم 
ال يزيلك���م عنه���ا أحد، يا بن انه ال ُبدَّ لصاحب هذا األمر 
م���ن غيبة حتى يرجع عن هذا األمر من كان يقول به، إنا 

ه�ي حمن�ة من اهلل عز وجل امتحن بها خلقه......)1(.

  يف حدي���ث املفض���ل بن عم���ر عن اإلم���ام الصادق *
مسع���ت أبا عب���د اهلل  يقول: أم���ا واهلل ليغينبَّ إمامكم 

)1( مرشد املغرتبني عن حبار األنوار ج51.
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سنني من دهركم ولتمحصنَّ حتى يقال: مات؟ قتل؟ هلك؟ 
بأي واٍد س���لك؟ ولتدمع���نَّ عليه عيون املؤمن���ني، ولتكفأنَّ 
كما تكفأ السفن يف أمواج البحر، فال ينجو إال من أخذ 
اهلل ميثاق���ه، وكت���ب يف قلب���ه اإلميان، وأيده ب���روح منه... 
ق���ال: فبكيُت ثم قل���ت: فكيف نصنع؟ فنظ���ر إىل مشٍس 
داخلٍة يف الصفة، فقال: يا أبا عبد اهلل ترى هذه الش���مس؟ 

قلت: نعم، قال: واهلل إنَّ أمرنا أبني من هذه الشمس )1(.

* يف حديث أبي خالد الكابلي عن اإلم�ام زين العابدي�ن 
 ق����ال: يا أبا خالد إنَّ أهل زمان غيبته والقائلني بإمامته 
واملنتظري���ن لظه���وره  أفضل م���ن أهل كل زم���ان، ألنَّ 
اهلل تع���اىل ذكره أعطاهم م���ن العقول واألفهام واملعرفة ما 
صارت به الغيبة عندهم مبنزلة املش���اهدة، وجعلهم يف ذلك 
الزمان مبنزلة اجملاهدين بني يدي رس���ول اهلل  بالس���يف 
أولئك املخلصون حقًا، وش���يعتنا صدق���ًا، والدعاة إىل دين 

اهلل سّرًا وجهرًا( )2(.

  وغري هذا من األحاديث الواردة يف هذا الباب. 

إنَّ املتأمل يف ألفاظ هذه األحاديث ومضامينها خيلص إىل 
نتيجة عامة ظاهرة وهي ش���دة االمتح���ان واالختبار وعظمة 

)1( املصدر السابق عن الكايف ج1.
)2( املصدر السابق عن حبار األنوار ج36.
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  املس���ؤولية امللق���اة عل���ى عاتق املؤمن���ني يف زم���ن غيبته
وال���دور الكبري املطلوب منهم جتاه إمامهم ألنه وكما ورد 
يف احلديث الش���ريف:  )َمْن َماَت َومَلْ َيْعِرف إماَم َزَماِنِه َمات 
ميَت���ًة جاهليَّ���ًة( فإنه م���ن اليقني ليس املراد م���ن معرفته هو 

معرفة االسم والرسم،  كال فليس ذلك هو املراد!!.

     إذن ميك���ن أْن خن���رج بعدة نتائج من خالل اجلمع بني 
ه���ذه األحاديث الثالثة املباركة ال���يت وردت يف هذا الباب 

فإنه:- 

أواًل: حن���ن املخاَطب����ون خصوص�ًا يف ه����ذه األحاديث وما 
يتعلق به، أي ُكلُّ َمْن شهد غيبة اإلمام امله�دي  منذ عام 
)255ه�( إىل م�ا ال يعلمه إال اهلل من اليوم املوعود فُكلٌّ ِمّنا 
على اختالف االجتاهات واالعتقادات يش���مله هذا اخلطاب 

وهو أمام هذا االختبار.

ثانيـــًا: إنَّ األم���ر املتوجه إلينا هو يف غاي���ة األهمية وجيب 
علين���ا معرفته واإلحاط���ة به لنكون على يق���ني من املعتقد 
جتاه إمام زماننا ولذا أش���ارت الرواية األوىل إىل عظمة هذا 
األمر بقوله : )إنا هي حمنة من اهلل ع�ز وجل امتحن بها 
خلق����ه( وق�ال  يف الرواي���ة الثانية: )فال ينجو إال من أخذ 
اهلل ميثاقه وكتب يف قلبه اإلميان وأيده بروح منه( وقال يف 
الرواية الثالثة: )والدعاة إىل دين اهلل سرًا وجهرًا ....( فعلينا 
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أْن نتأم���ل أيها األخوة املؤمنني يف ذل���ك يف كل آٍن لنرى ما 
حنن عليه. 

ثالثـــًا: يظه���ر كذل���ك م���ن ه���ذه الروايات صعوب���ة هذا 
األمر وخطره وما يس���توجب علينا من احلزم والشدة والقوة 
ي ذلك االختبار دون الرتدد والشك والسقوط  والبصرية لتعدِّ
يف ح���زب املعاندي���ن أو املنكرين ألم���ره  كما ذكرت 
الرواي���ات ذلك: )ف���اهلل اهلل يف أديانك���م ال يزيلكم عنها 
أحد .... حتى يرجع عن هذا األمر من كان يقول به( وكذا 

)..... حتى يقال مات؟ قتل؟ بأي واٍد سلك؟...(.

 فهذه هي النقاط الثالث اليت جيب على كل مسلم عمومًا 
واملؤمن خصوصًا أْن يضعها أمامه دائمًا وال يغفل عنها طرفة 

عنٍي أبدًا ليكون على استعداد تاٍم هلذا االختبار.

 إذن م���ا هي اخلطوات اليت جيب علينا أْن نتبعها لنكون 
حقيقة من املنتظرين له وألمره فإنَّ االنتظار قد يكون تارة 
  أي ش���خصه الش���ريف، وقد يك���ون ألمره  لإلم���ام
وكالهم���ا انتظاران ش���ريفان، ولكن الثان���ي وقته معلوم 
واألول غ���ري معل���وم إىل أْن ي���أذن اهلل يف ذل���ك، والثاني هو 
نفس ما يش���رتك فيه مع األئم���ة املعصومني : من قبل، وهو 
تطبيق الشريعة املقدسة وهداية الناس حنو اخلري والصالح 
والسعادة وإْن كان يفرتق عن زمانهم يف جهات معينة ولكن 
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األم���ر عمومًا هو واحد ألنَّ ه���دف األئمة: هو امتداد هلدف 
األنبي���اء ولكن األمر يف زمان���ه  يكون حماطًا بكثرة 
الفنت واالدعاءات من املغرضني واملعاندين وأصحاب األهواء 
واألباطي���ل وإْن كان ذل���ك موج���ودًا أيض���ًا يف زمن األئمة : 
من قبل ولكن بنس���ٍب متفاوتة ولذا كان السالح النافع يف 
النصر على ذلك هو املعرفة والصرب، وقد أش���ارت الروايات 
إىل ذل���ك حي���ث قال : )م���ن مات ومل يع���رف إمام زمانه 
.....( ف���كان التأكيد عل���ى املعرفة احلقيقية حلجة اهلل يف 
األرض. ورواي���ات أخرى أش���ارت كذل���ك إىل الصرب حيث 
روي عن اإلمام الصادق : )إنَّا ُصربَّ وشيعتنا أصرب منا(، 

قلت: جعلت فداك كيف صار شيعتكم أصرب منكم؟ 

ق���ال: ألنَّا نصرب على ما نعلم وش���يعتنا يصربون على ما ال 
يعلم���ون، فالصرب هنا يف ه���ذه الرواية هو الس���الح ملقارعة 
ف���نت هذا الزمان والنجاة منها، ولك���ن الرواية تذكر بأنَّ 
الش���يعة يصربون على م���ا ال يعلمون، فإنَّ الص���رب على أمٍر 
جمه���وٍل ق���د ال تكون فيه م���ن اآلثار احملم���ودة -كما قد 
ُيقال- ولإلجابة على ذلك يكون يف أنه ميكن فهم الرواية 
عل���ى حنِو انَّ األئمة : يصربون على األم���ور وهم يعلمون بها 
تفصي���اًل وحتقيقًا وتدقيقًا، وأم���ا غريهم فيصربون وهم ال 
يعلم���ون تل���ك املعرفة اليت لديه���م ولكنهم إمج���ااًل يعلمون 

بأنهم على احلق ويتبعون أهل احلق، واحلق أحق أْن ُيتََّبع.
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 إذن فاالنتظ���ار يك���ون ناجح���ًا عندم���ا يك���ون مقرونًا 
باملعرفة والصرب لكي يصل اإلنسان امُلنتِظر إىل الغاية اليت 
يري���د حتقيقه���ا وهي صعبة ج���دًا بطبيعة احل���ال، والقرآن 
الكري���م قد أش���ار إىل ذلك يف موارد عدي���دة، قال تعاىل: 
نََّة َوملَّا َيْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن  َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَ
اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسوُل  رَّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ َقْبِلُكْم َمسَّ
 )1(َقِريٌب ِ ِ َأال ِإنَّ َنْصَر اهللَّ َوالَِّذي���َن آَمُنوا َمَعُه َمَت���ى َنْصُر اهللَّ
وقد أشارت الروايات اليت مضت إىل ذلك حيث قال  يف 
الرواي���ة الثانية: )فال ينجو إال َمْن أخ���ذ اهلل ميثاقه وكتب 
يف قلب���ه اإلمي���ان وأيده بروح منه .....( وق���ال  يف الرواية 
الثالث���ة: )ألنَّ اهلل تعاىل ذكره أعطاهم من العقول واألفهام 
واملعرف���ة ما صارت به الغيبة عندهم مبنزلة املش���اهدة( فإنَّ 
اهلل تعاىل ال يؤيِّد من عباده أحدًا يف هذا األمر إاّل َمْن كان 
عارفًا صابرًا لذلك، متأس���يًا بسنة األنبياء من قبل، وكذا 

فال يعطي العقول واألفهام واملعرفة إال ملن هم أهٌل لذلك.

وعل���ى ذل���ك فاملنتظرون حقيق���ًة إلمام زمانه���م  عليهم 
باملعرف���ة والصرب لكي يف���وزوا بثواب ذلك االنتظار س���واء 
حتقق اللقاء ماديًا أم مل يتحقق، ولذا ورد التأكيد على هذا 
املفه���وم يف الروايات املباركة حي���ث ورد عنهم :: )َمْن مات 

)1( البقرة :214     
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 )1()منتظرًا ألمرنا كان كمن كان يف فس���طاط القائم
وق���ال اإلم���ام الص���ادق  أيض���ًا: )َمْن م���ات منكم وهو 
منتظ���ر هلذا األم���ر كمن كان مع القائم يف فس���طاطه(، 
ق���ال الراوي: ثم مك���ث هنيئة ثم قال: )ال ب���ل كَمْن قارع 
معه بسيفه(، ثم قال: )ال واهلل إال كَمْن استشهد مع رسول 

.)2() اهلل

إذن فيج���ب علين���ا أْن نكون حقيقة م���ن املنتظرين لنفوز 
بذلك الثواب العظيم.

وأعتقد يف اخلتام أنه قد تبني لنا جليًا معنى االنتظار وهو 
العم���ل اجلاد الدؤوب الذي ال تواني فيه أبدًا بل االس���تعداد 
املطل���ق للتضحية بهوى النفس وش���هواتها أمام األمر اإلهلي 
ر أنفس���نا مبا ورد عن اإلمام  وطاعة اهلل تعاىل. وأخريًا ُنذكِّ
ه أْن يك���ون من أصح���اب القائم  الص���ادق : )َم���ْن َس���رَّ
فلينتظ���ر وليعمل بالورع وحماس���ن األخالق وهو منتظر فإْن 
م���ات وقام القائم بعده كان له من األج���ر مثل َمْن أدركه 

  .)3()......

)1( أعالم اهلداية عن كمال الدين.
)2( املصدر السابق عن احملاسن للربقي ج1 والبحار ج52.

)3( املصدر السابق عن مكيال املكارم ج1.
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فلسفة االنتظار 

حثَّ األئمة : شيعتهم على انتظار الفرج لدولة اإلمام املهدي 
 الذي سيمأ بها األرض قسطًا وعداًل بعد ما مِلئت ظلمًا 
وج���ورًا وكما أكدت األحاديث الش���ريفة على هذا املعنى 
العظيم، وكذلك األحاديث اليت بينت أنَّ انتظار الفرج هو 
م���ن أفضل األعمال الصاحلة يف آخر الزمان وما جيب على 
املؤمنني التحلي به كما روي يف احلديث الشريف عن النيب 
: )أفض���ل أعمال أم���يت انتظار الف���رج( و)املنتظر ألمرنا 
كاملتش���حط بدمه( وغريهما من األحاديث اليت حتّث على 
ذلك.  فإنَّ هذه األحاديث وغريها اليت تعرضت إىل االنتظار 
قد يس���يء بعضه���م فهمها ويتصور أنها تدعو إىل الكس���ل 
والتوان���ي واالبتع���اد ع���ن العمل وت���رك اجملتمع اإلس���المي 
انتظ���ارًا لذلك اليوم، ولكنَّ هذا الفهم قاصر عن النظرية 
اإلسالمية جتاه اليوم املوعود لإلمام املهدي  وتهيئة سبل 
الدعوة وأس���باب النصر اليت جيب أْن يكون عليه أنصاره، 
ولكي خنرج بالصورة الواضحة ملفوم العمل واالنتظار لدولة 
ه()1(  اإلمام املهدي  نتجوَّل معًا يف كتاب )االنتظار املوجَّ
للش���يخ اجلليل “حمم���د مهدي اآلصفي” ليب���ني لنا كيفية 
العالق���ة بني هذي���ن املفهومني واخل���روج بالنتيجة من ذلك، 
فيقول حتت عنوان “عالقة االنتظار باحلركة” حيّب بعض 

ه. )1( االنتظار املوجَّ
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الناس أْن يصوِّروا حالة االنتظار بأنَّها مس���ألة نفس���ية نابعة 
من حالة احلرمان يف الطبقات احملرومة يف اجملتمع والتاريخ 
وحال���ة اهلروب من الواقع املثقل باملتاعب إىل االس���تغراق يف 
تصّور املس���تقبل الذي يتمكن فيه احملرومون من اس���تعادة 
مجيع حقوقهم واس���تعادة الس���يادة واحلقوق املغتصبة وهذا 

نوع من أحالم اليقظة أو اهلروب من الواقع إىل التخيُّل.

 أق���ول إنَّ ه���ذا التوجي���ه ملس���ألة االنتظ���ار غ���ري علم���ي 
بالتأكي���د..... فق���د يفه���م الن���اس االنتظار بطريقة س���لبية 
يتح���ول فيها هذا املفه���وم إىل عامٍل للتخدي���ر واإلعاقة عن 
احلرك���ة, وقد يفهم بطريقة إجيابية جتع���ل منه عاماًل من 
عوام���ل التحريك والبع���ث واإلثارة يف حياة النف���وس.... إذن 

يكون االنتظار الذي نريد أْن نبينه على حنوين:

النحو األول: من االنتظار هو الذي يبعث حنو األمل والذي 
يورِّث اإلنس���ان ب���دوره املقاومة, ومثال ذلك اإلنس���ان الغريق 
الذي ينتظر فريق اإلنقاذ إليه من الس���واحل َوَيَراهم ُمقبلني 
إلنقاذه فإنَّ هذا االنتظار يبعث يف نفس الغريق أماًل قوّيًا يف 
النجاة ويدخ���ل نور األمل على ظلمات اليأس اليت حتيط به 
من كل جانب، وهذا األمل مينحه املقاومة فيواصل الغريق 
املقاوم���ة حت���ى يصل فريق اإلنقاذ إليه، والش���ك يف أنَّ هذه 
املقاومة من اهلل تعاىل والش���ك يف أنَّ هذا األمل من أس���باب 

هذه املقاومة وهاتان معادلتان ال سبيل للتشكيك فيهما. 



34

النحو الثاني: وهو الذي يبعث على احلركة ومثله ش���فاء 
اإلنس���ان من امل���رض وإناز مش���روٍع عمران���يٍّ أو علميٍّ أو 
جت���اريٍّ واالنتصار على العدو والتخلص من الفقر فإنَّ كل 
ذل���ك من االنتظار وأمر تعجيل هذه األم���ور أو تأخريها بيد 
َل بالشفاء ومن املمكن  اإلنسان نفسه فمن املمكن أْن يعجِّ
أْن يؤخره أو ينفيه، إذن االنتظار على النحو األول مل يكن 

بإمكان اإلنسان إال األمل واملقاومة.

أم���ا على النحو الثاني فهو مينح اإلنس���ان إضافة إىل ذلك 
احلرك���ة،  وحنن اآلن نعي���ش يف مرحل���ة االنتظار وهناك 
واجبات ومس���ؤوليات جيب أْن نفهمها لنتعرف على العالقة 

الوثيقة بني مفهوم العمل واالنتظار فمنها: 

أواًل: الوع���ي وه���و وع���ي التوحي���د بأنَّ الك���ون كله من 
اهلل وكل ش���يٍء مس���ّخٍر بأمره وهو قادٌر على كل ش���يٍء، 
وكذا الوعي بوعد اهلل تعاىل وسط هذه األجواء السياسية 
الضاغطة واإلميان بوعده ونصرته للمؤمنني حيث قال تعاىل: 
َزُن����وا َوأْنُت�ُم اأَلْعَل���ْوَن ِإْن ُكْنُت�ْم ُمؤمني�َن  ( وال َتِهُن����وا َوال حَتْ
) وقول���ه تعاىل: ( َوُنري���ُد أْن َنُنَّ على الَّذيَن اْس���ُتْضِعُفوا يف 
َعَلُهُم الواِرثنَي )، إضافة إىل وعي  ًة َوَنْ َعَلُه���ْم أِئمَّ األْرِض َوَنْ

اإلنسان املسلم يف أداء واجباته ورسالته يف األرض ....

ثانيًا: األمل بوعد اهلل تعاىل لعباده حبوله وقوته وسلطانه 
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وبهذا األمل يشد املسلم حبله حببل اهلل فال نفاد ألمله بقوته 
تعاىل وسلطانه.   

منا. ثالثًا: املقاومة وهي نتيجة األمل كما قدَّ

رابعـــًا: احلركة وهي األم���ر باملعروف والنهي عن املنكر 
والدع���وة إىل اهلل وإعداد األرض لظه���ور اإلمام وقيام دولته 
العاملي���ة وإع���داد جيل مؤمٍن يت���وىل نصرة اإلم���ام واإلعداد 

لظهوره وعيًا وإميانًا وتنظيمًا وقوًة.

وغريه���ا من األمور اليت جي���ب تهيئتها اس���تعدادًا للظهور 
املوعود.

خامسًا: الدعاء وطلب النصرة من اهلل تعاىل يف االستجابة 
لذل���ك والتوجه حن���و حتقيق املقدمات ل���ه والتضحية بكل 
شيء من أجل هذا النصر اإلهلي املوعود، ولذا جيب التأمل 
كثريًا يف فقرات هذا الدعاء العظيم “دعاء االفتتاح” حيث 
ورد يف آخ���ر فقراته: )اللهمَّ إنَّا نرَغُب إليَك يف دولٍة كرمَيٍة 
تعزُّ بها اإلس���الم وأهَل���ه، وتذلُّ بها النِّف���اق وأهله، وجتعلنا 
فيها م�ن الدعاِة إىل طاعِت�َك، والق�ادِة إىل سبيلك، وترزقنا 

كرامة الدنيا واآلخرة(.       
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  احلكومة العاملية لإلمام املهدي 

واالستعداد هلا

إنَّ احلدي���ث ع���ن تل���ك احلكوم���ة اإلهلية اليت س���تحقق 
الوع���د اإلهلي ومت���أ األرض قس���طًا وع���داًل حديث عظيم 
وعظيم ولقد كتبت العديد من املؤلفات واملوس���وعات اليت 
تتعل���ق باإلمام املهدي  ودولته يف آخر الزمان وكذا اليت 
تناولت س���ريته الشريفة وغيبته وس���فراءه وما يتعلق بذلك، 
فكان���ت العش���رات من تل���ك املؤلفات لعلماء املس���لمني من 
ش���تى الطوائف. ونق���ف اليوم عند مؤلٍَّف م���ن تلك املؤلفات 
  اليت تس���لط الضوء على طبيع���ة حكومة اإلمام املهدي
اليت نرتقبها، وآلية هذه احلكومة، وكيفية االستعداد هلا 

وتهيئة األرضية املناسبة وغري ذلك .

حي���ث يق���ول الش���يخ ناصر م���كارم الش���ريازي )صاحب 
تفس���ري األمثل( يف كتابه "احلكومة العاملية لإلمام املهدي 
عجل اهلل فرجه": ال شك أنَّ القرائن تشري على ضوء النظرة 
االبتدائي���ة إىل أن الدني���ا متض���ي قدمًا حن���و الفاجعة اليت 
تتبني مالحمها من خالل مقارنة الوضع الس���ائد مع املاضي 
القري���ب...... ولك���ي يكون االس���تعداد نافع���ًا فهناك عدة 

خطواٍت جيب العمل على تهيأتها.
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االستعدادات العامة:

 الب���د أْن نذع���ن ب���أنَّ بل���وغ تل���ك املرحل���ة التارخيية اليت 
جيتم���ع فيه���ا كاف���ة الناس حتت راي���ة واحدة وت���زول فيها 
األسلحة الفتاكة وتنعدم فيها الطبقات املستعَمرة )بالفتح( 
واملس���تعِمرة )بالكس���ر( وتنتهي فيه���ا النزاعات واألالعيب 
السياس���ية والعس���كرية للدول العظمى.... وعلى أية حال، 

هناك استعدادات ينبغي توفرها لقيام هذه احلكومة:

 1- االس���تعداد الفك���ري والثق���ايف: أي ينبغ���ي أْن يبل���غ 
املستوى الفكري للناس درجة جتعلهم يدركون بأنَّ قضية 
الِعْرق أو املناطق اجلغرافية املختلفة ليست باألمور اجلديرة 
باالهتم���ام يف حياته���م ولي���س للخالفات على أس���اس اللون 
واللغ���ة واألرض أن تف���رق ب���ني أبناء البش���ر وجيب أن متوت 

وإىل األبد العصبيات القبلية والفئوية ....

2- االستعداد االجتماعي: البد أْن يتعظ الناس من الظلم 
واجل���ور واألنظمة الس���ائدة ويش���عروا حبرارة ه���ذه احلياة 
املادي���ة واليأس التام من أن مثل هذه احلياة األحادية النزعة 
ميكنها يف املس���تقبل حل املشكلة القائمة..... فقد اتسعت 
رقعة اإلرباكات املادية وعدم األمن واالس���تقرار إىل جانب 

غياب حالة الرفاه والرخاء.
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3- االستعدادات التقنية: خالفًا ملا يراه البعض من أن بلوغ 
مرحل���ة التكام���ل االجتماعي وعامل مفع���م باألمن والعدل 
والس���الم يقرتن ضرورة بالقضاء على التقنية املعاصرة، بل 
الواق���ع أن ه���ذه التكنولوجيا املتط���ورة ليس فقط ال حتول 
دون قيام حكومة العدل العاملية فحسب، بل رمبا يستحيل 
بدونه���ا حتقيق تلك احلكوم���ة .... فإن مثل هذه احلكومة 
وبغية إش���اعة األمن وبس���ط العدل يف رب���وع العامل، حتتاج 
إىل العل���م بكاف���ة املناطق والس���يطرة التام���ة لتتمكن من 
تربية اجملتمع املتأهب لإلصالح إىل جانب اإلبقاء على وعيه 
وحيويت���ه .... ويبدو أن العامل الذي يريد أن يبلغ هذه املرحلة 
ينبغي أن تتس���ع فيها رقعة وس���ائل الرتبية والتعليم وتتصف 
بالش���مولية حبي���ث تس���تند أغل���ب مش���اريعها إىل التثقيف 
الذاتي، وهذا بدوره يتطلب مراكز ثقافية فاعلة ووس���ائل 
ارتب���اط عام���ة وصحاف���ة وكتب ضخم���ة واليت ال تتيس���ر 
مجيع���ًا دون وفرة اآلالت الصناعي���ة املتطورة..... فهذه بعض 
االستعدادات اليت جيب أن تتوفر كمقدمة لتلك احلكومة 
العاملي���ة، فإن مس���ألة انتظار احل���ق والعدل وقي���ام املصلح 
العامل���ي )امله���دي( ترتكب يف الواقع م���ن عنصرين: عنصر 
النفي وعنص���ر اإلثبات، وعنصر النفي ه���و عدم التكّيف 
مع الوضع املوجود، وعنصر اإلثبات هو الس���عي إىل الوضع 
األفضل خالفًا العتقاد البعض بأنَّ احملور الرئيسي النتظار 
ظه���ور املصلح املطل���ق يكمن يف اإلحباط���ات واإلرباكات 
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على مستوى األفكار.

فاالنتظ���ار يعن التأهب التام، ف���إْن كنُت ظاملًا فكيف 
يسعن انتظار من يضع سيفه يف أعناق الَظَلَمة؟ 

وإْن كنُت ملوَّثًا وفاسدًا فكيف أنتظر نهضًة أول شرارتها 
أن تطيح بامللوَّثني امَلَرَدة!.

واجلي���ش الذي ينتظ���ر اجلهاد األكرب إن���ا يرفع القدرة 
القتالي���ة ألفراده وينفخ فيهم روح الث���ورة ويصلح فيهم كل 
ضع���ف. فالبعد األول هل���ذه النهضة يتمث���ل يف القضاء على 
عوامل الفساد واالحنطاط ويطهر اجملتمع من دنس العصاة، 
وما أْن تنتهي هذه املرحلة حتى يأتي دور البعد اإلجيابي أي 

إشاعة عوامل اإلصالح.

هن���اك عب���ارة رائعة يف عدة روايات بش���أن فلس���فة وجود 
اإلم���ام  يف عص���ر الغيب���ة ميك���ن أن تس���اعدنا يف حل 
هذه املش���كلة حي���ث قال النيب  بش���أن فائدة اإلمام يف 
الغيبة )إي والذي بعثن بالنبوة إنهم ينتفعون به ويستضيئون 
بن���ور واليت���ه يف غيبته كانتفاع الناس بالش���مس وإن جللها 

السحاب( 

فلأشعة املعنوية غري املرئية لوجود اإلمام  حني تكون 
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خلف س���حب الغيبة عدة آثار تكشف عن فلسفته الوجودية 
رغم تعطيل مسألة التعليم والرتبية والزعامة املباشرة منها:

أواًل: بث األمل: 

إنَّ ُجلَّ اهتم���ام اجلنود األوفياء يف ميدان القتال يتمثل يف 
حفظ الراية خفاقة جتاه هجمات األعداء بينما يسعى العدو 
جه���د اإلمكان إىل اإلطاحة بهذه الراي���ة ذلك ألن انتصاب 
الراي���ة يبث روح األمل واملقاوم���ة والصم�ود ودميوم�ة القتال 
كما أن وج���ود القائد )مهما كان صامتًا( يبعث على رفع 
املعنوي���ات وجتدي���د الق���وى وتعبئة الطاق���ات واالندفاع حنو 
القتال حيث يش���عرون بقوة حني يرون القائد واهتزاز الراية 
.... والش���يعة تعتق���د بوجود إمامه���ا حيًا وإن مل ت���ره بينها، 
وبالتال���ي فهي ال ترى نفس���ها وحيدة يف الس���احة )ال ُبدَّ من 
التأم���ل( فهي تنتظ���ر قدومه وحتتمل���ه يف كل حلظة وهذا 
ما يؤثر على مس���ريتها إجيابيًا ومن هنا ميكن إدراك األثر 
النفس���ي هلذا األس���لوب من التفكري يف بث األمل والرجاء 
يف قل���وب األفراد وس���وقهم حنو التهذيب واالس���تعداد لتلك 
النهضة الكربى، ولو أضفنا نقطة أخرى إىل هذا املوضوع 
ألصبحت القضية أكثر جدية وهي على ضوء االعتقاد العام 
للشيعة فقد وردت يف أغلب الروايات يف املصادر الشيعية أن 
اإلم���ام يتفقد طيلة غيبته وبصورة مس���تمرة أوضاع ش���يعته 
ويق���ف عل���ى تفاصيل أعماهل���م عن طريق اإلهلام وما ش���ابه 
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وحس���ب الرواي���ات فإن أعماهل���م ُتعرض عليه كل أس���بوع 
وحييط علم���ًا بتصرفاتهم وأفعاهلم، وه���ذا االعتقاد جيعل 
هؤالء األتب���اع خيضعون ملراقبة دائمية يس���تحضرونها عند 
كل قول وفعل، األمر الذي ال ميكن إنكار دوره النفسي 

والرتبوي.

ثانيًا: محاية الدين: 

قال اإلمام علي  يف بعض الكلمات القصار يف إشارته 
إىل ضرورة وجود الزعم�اء الربانيني يف كل عص�ر وزمان، 
)الله���م بل���ى ال ختل���و األرض من قائم هلل حبج���ة إما ظاهرًا 
مش���هورًا وإما خائفًا مغمورًا لئال تبطل حجج اهلل وبيناته(، 
فإنه كيف يتم حفظ أصالة الدين واحليلولة دون التحريفات 
واالحنرافات؟ وهل يتم ذلك سوى من جانب اإلمام املعصوم 
سواء كان مشهورًا ومعلومًا أم مغمورًا وجمهواًل )لئال تبطل 

حجج اهلل وبيناته(.

ثالثًا: إعداد ثلة ثورية واعية: 

خالف���ًا مل���ا يعتقده البعض م���ن قطع االرتب���اط املطلق بني 
اإلمام واألمة يف عصر الغيبة، بل كما يستفاد من الروايات 
اإلس���المية، فإن هناك ثلة من األفراد الذين يعيشون عشق 
اهلل ويتمتع���ون بقلب ينبض باإلمي���ان واإلخالص والتفكري 
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يف إص���الح العامل مرتبطة باإلم���ام وتعّد بالتدريج من خالل 
هذه الرابطة.

  فهذه بعض اآلثار العملية لالستفادة من اإلمام املهدي 
يف غيبته.

وأم���ا س���بل انتص���ار ذل���ك املصل���ح العظيم، فه���ل ينهض 
بالس���يف فعلى هذا األس���اس ترد بعض األس���ئلة بشأن قيام 

املصلح العاملي الكبري ومنها:

- هل يعتمد على األس���لحة التقليدية للعصور السابقة بغية 
حتقيق النصر وهزمية اجلبارة والطواغيت؟

- هل تزول كل هذه الوسائل احلديثة واملتطورة؟

 وغري ذلك من األسئلة، فإنه بشأن السالح فنقول: البد من 
اإلطاحة باحلكومات اجلائرة واملس���تبدة من أجل استقرار 
حكوم���ة العدل وينبغي على األقل توفري األس���لحة األفضل 
للقض���اء على تلك احلكومات، الس���الح الذي رمبا يصعب 
علينا اليوم حتى تصوره. وال يسعنا اإلشارة إىل هذا السالح 
م���ن الناحية املادية أو النفس���ية أو س���ائر النواحي وكل ما 

يسعنا قوله أنه سيكون السالح األقوى .....)1(

 1( احلكومة العاملية لإلمام املهدي(
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إذن جي���ب العم���ل ال���دؤوب يف كل املس���تويات العلمي���ة 
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وغريها لتهيأة اجملتمع 
اإلس���المي لذلك األمل املوع���ود ماديًا ومعنوي���ًا واالكتفاء 

الذاتي بقوة املنتظرين العاملني.

  ويف اخلت�ام أسأله تعاىل أْن يتقبل منَّا هذا العمل بأحسن 
قبول���ه، أرجو أْن أك���ون ق�د وفقت لبيان حمل�ة من اللمحات 
املب�اركة حول اإلمام امله�دي  وما يتعلق بغيبته وانتظاره، 
آماًل ليومه املوعود ليك�ون االنتظ��ار مثمرًا قواًل وعم�اًل يف 
االستع�داد احلقيقي لذلك والتضحية من أجله، واحلمد هلل 

أواًل وآخرًا وصلى اهلل على حممٍد وآله الطاهرين.
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بعض األمور اليت ينبغي علينا مراعاتها

: للفوز بنصرته 

دعوة الناس ملعرفتِه وخدمتِه وخدمة آبائِه الطاهرين.. 1

الدعاء لتعجيل ظهورِه وطلب الفتح والنصر لُه من اهلل . 2
تعاىل.

إهداء ثواب األعمال الصاحلة كقراءة القرآن وغريها . 3
إليِه.

التوسل باهلل تعاىل أْن جيعلنا من أنصارِه.. 4

االهتمام يف أداء احلق���وق املالية كاخلمس والزكاة . 5
وغريها. 

املداوم����ة على قراءة هذا الدع�اء )ي���ا اهلُل يا رمحُن يا . 6
رحيُم يا مقلَب القلوِب َثبِّْت قليب على دينِك(.

طلب معرفتِه من اهلل تعاىل، وذلك بقراءة هذا الدعاء . 7
ْفِن نفَس���َك فإنََّك  ع���ن اإلمام الص���ادق: )اللُهمَّ َعرِّ
ْفِن  إْن مل تعرْفِن نفَس���َك مل أعرْف نبيَّ���َك، اللُهمَّ َعرِّ

َتَك َظَلْلُت عن دين(. ْفِن ُحجَّ َتَك فإنََّك إْن مل تعرِّ ُحجَّ
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دعاء العهد

روي ع���ن الص���ادق  أن���ه ق���ال: من دع���ا إىل اهلل تعاىل 
أربع���ني صباح���ا بهذا العه���د كان من أنص���ار قائمنا، فإن 
م���ات قبله أخرجه اهلل تعاىل م���ن قربه وأعطاه بكل كلمة 

ألف حسنة وحما عنه ألف سيئة، وهو هذا: 

ِفيِع َوَربَّ   الّلُه���مَّ َربَّ النُّ���وِر الَعِظي���ِم َوَربَّ الُكْرِس���يِّ الرَّ
لِّ  ُبوِر َوَربَّ الظِّ يِل َوالزَّ الَبْحِر امَلْس���ُجوِر َوُمْنِزَل التَّ���ْوراِة َواالْنِ
ِبنَي  َواحَل���ُروِر َوُمْنِزَل الُق���ْرآِن الَعِظي���ِم َوَربَّ امَلالِئَك���ِة امُلَقرَّ
َواأَلْنِبياِء َوامُلْرَسِلنَي، الّلُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِبَوْجِهَك الَكِريِم َوِبُنوِر 
َك  َوْجِهَك امُلِنرِي َوُمْلِكَك الَقِديِم، ياَحيُّ ياَقيُّوُم َأْسَأُلَك ِبامْسِ
َك الَِّذي َيْصَلُح  ماواُت َوااَلَرُضوَن َوِبامْسِ الَِّذي َأْشَرَقْت ِبِه السَّ
ِبِه األوَُّلوَن َواآلِخُروَن، ياَحّيًا َقْبَل ُكلِّ َحيٍّ َوياَحّيًا َبْعَد ُكلِّ 
يَت ااَلْحياِء ياَحيُّ  ِيَي امَلْوتى َومُمِ َح���يٍّ َوياَحّيًا ِحنَي الَحيَّ ياحُمْ
ال ِإل���َه ِإاّل َأْنَت، الّلُهمَّ َبلِّْغ َمْوالنا اإلمام اهلاِدَي امَلْهِديَّ القاِئَم 
يِع  اِهِريَن َعْن مَجِ ِبَأْم���ِرَك َصلواُت اهلل َعَلْيِه َوَعلى آباِئ���ِه الطَّ
امُلْؤِمِننَي َوامُلْؤِمناِت يِف َمشاِرِق ااَلْرِض َوَمغاِرِبها َسْهِلها َوَجَبِلها 
َلواِت ِزَنَة َعْرِش اهلل  ِرها َوَعنِّ َوَعْن َواِلَديَّ ِمَن الصَّ َوَبرِّها َوحَبْ
َوِمداَد َكِلماِتِه َوما أْحص���اُه ِعْلُمُه َوَأحاَط ِبِه ِكتاُبُه، الّلُهمَّ 
ُد َلُه يِف َصبيحِة َيْوِمي هذا  َوما ِعْشُت ِمْن أّياِمي َعْهدًا  ِإنِّي ُأَجدِّ
َوَعْق���دًا َوَبْيَعًة َل���ُه يِف ُعُنِقي الَأُحوُل َعْنها َوالَأُزوُل َأَبدًا، الّلُهمَّ 
ابِّنَي َعْنُه َوامُلساِرِعنَي ِإَلْيِه يِف  اْجَعْلِن ِمْن َأْنصاِرِه َوَأْعواِنِه َوالذَّ
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���اِبِقنَي  َقضاء َحواِئِجِه َوامُلْمَتِثِلنَي اَلواِمِرِه َواحمُلاِمنَي َعْنُه َوالسَّ
ِإىل ِإراَدِتِه َوامُلْسَتْشَهِديَن َبنْيَ َيَدْيِه، الّلُهمَّ ِإْن حاَل َبْيِن َوَبْيَنُه 
امَلْوُت الَّ���ِذي َجَعْلَتُه َعلى ِعباِدَك َحْتما َمْقِضّيا َفأْخِرْجِن ِمْن 
دًا َقناِتي ُمَلبِّيا َدْعَوَة  رِّ َقرْبِي ُمْؤَتِزرًا َكَفِن شاِهرًا َسْيِفي جُمَ
ِش���يَدَة  ْلَعَة الرَّ اِع���ي يِف احلاِضِر َوالباِدي، الّلُهمَّ َأِرِني الطَّ الدَّ
ْل  َة احَلِمي���َدَة َواْكُحْل ناِظ���ِري ِبَنْظَرٍة ِم���نِّ ِإَلْيِه َوَعجِّ َوالُغ���رَّ
َتُه  جَّ َرَجُه َوَأْوِس���ْع َمْنَهَجُه َواْس���ُلْك ِب���ي حَمَ َفَرَجُه َوَس���هِّْل َمْ
َوَأْنِف���ْذ َأْمَرُه َواْش���ُدْد َأْزَرُه، َواْعُمِر الّلُهمَّ ِب���ِه ِبالَدَك َوَأْحِي ِبه 
: َظَهَر الَفساُد يِف الرَبِّ َوالَبْحِر  ِعباَدَك َفِإنََّك ُقْلَت َوَقْوُلَك احَلقُّ
مِبا َكَس���َبْت َأْيِدي النَّاِس َفَأْظِهِر الّلُهمَّ َلن���ا َوِليََّك َواْبَن ِبْنِت 
َنِبيَِّك امُلَس���ّمى ِباْسِم َرُس���وِلَك َحّتى الَيْظَفَر ِبَشيٍْ ِمَن الباِطِل 
َقُه، َواْجَعْلُه الّلُهمَّ َمْفَزعًا مِلَْظُلوِم  قِّ قَّ احَل���قَّ َوحُيَ َقُه َوحَيِ ِإاّل َمزَّ
َل  دًا مِلا ُعطِّ دِّ ُد َلُه ناِصرًا َغرْيََك َوجُمَ ِعباِدَك َوناِصرًا مِلْن الجَيِ
ِمْن َأْحكاِم ِكتاِبَك َوُمَش���يِّدًا مِلا َوَرَد ِمْن َأْعالِم ِديِنَك َوُسَنِن 
ْنَتُه ِمْن  ْن َحصَّ َنِبيِّ���َك َصّلى اهلل َعَلْيِه َوآِلِه، َواْجَعْلُه، الّلُهمَّ مِمَّ
دًا َصّلى اهلل َعَلْيِه َوآِلِه  مَّ َبْأِس امُلْعَتِديَن الّلُهمَّ َوُس���رَّ َنِبيَِّك حُمَ
ِبُرْؤَيِت���ِه َوَمْن َتِبَعُه َعلى َدْعَوِتِه َواْرَحم اْس���ِتكاَنَتنا َبْعَدُه الّلُهمَّ 
ْل َلنا ُظُهوَرُه  ُضوِرِه َوَعجِّ ِة حِبُ َة َعْن هِذِه ااُلمَّ اْكِشْف هِذِه الُغمَّ

.نَي ِتَك ياَأْرَحَم الرَّامِحِ ِإنَُّهْم َيَرْوَنُه َبِعيدًا َوَنراُه َقِريبًا ِبَرمْحَ

ثم تضرب عل���ى فخذك االمين بيدك "ثالث مّرات" وتقول 
كل " مّرة ": �الَعَجَل الَعَجَل ياَمْوالَي ياصاِحَب الزَّماِن�.



47

املصـادر

• القرآن الكريم.	

• املراجعات، السيد عبد احلسني شرف الدين العاملي، 	
ط3، 1424ه���� 2003م، دار إحي���اء ال���رتاث العربي- 

بريوت.

• مرش���د املغرتب���ني، الس���يد حممد س���عيد احلكيم، 	
ط1،دار اهلالل- النجف األشرف، 1426ه� 2005م.

• حبث حول املهدي ، السيد حممد باقر الصدر،ط1 	
، قم، 1423ه�. 

• أعالم اهلداية، اجملمع العاملي ألهل البيت :. 	

• الش���يخ 	  ، امله���دي  لإلم���ام  العاملي���ة  احلكوم���ة 
ناصر مكارم الش���ريازي، ط1، مط س���ليمان زاده، 

1426ه�.

• األئم���ة االثنا عش���ر )دراس���ة موجزة عن ش���خصيتهم 	
وحياتهم (، الشيخ جعفر السبحاني.



48

• ه، الش���يخ حممد مهدي اآلصفي، مط 	 االنتظار املوجَّ
ليلى، 1427ه�.  

• دروس متهيدي���ة يف العقائد، عماد الكاظمي، ط1، 	
الكاظمية، 1429ه� 2008م. 

 

 



49


