الوظيفة الرابعة

احلزن لفِراقه :
عن عيسى بن أيب منصور قال :سمعت أبا عبد اهلل  يقول:
مهه ألمرنا عبادة،
« َن َف ُس املهموم لنا
املغتم لظلمنا تسبيح ،و ّ
ّ
وكتامنه لرسنا جهاد يف سبيل اهلل» ،قال يل حممد بن سعيد :اكتب
هذا بالذهب ،فام كتبت شيئا أحسن منه.الكايف:ج،2ص.226
الوظيفة اخلامسة

التصدّق عنه :
من عالمات مو ّدة املؤمن إلمامه  أن يتصدّ ق نيابة
مدح التصدّ ق
األئمة املعصومني 
عنه ،وقد ورد عن
ُ
ّ
عن سائر املؤمنني ،ومما ال شك فيه أن اإلمام املهدي 
أفضل املؤمنني فيكون التصدق عنه أفضل وأوىل ،فعن عيل بن
أحج وأصيل
أيب محزة قال :قلت أليب إبراهيم (الكاظم) ّ :
وأتصدق عن األحياء واألموات من قرابتي وأصحايب؟ قال :
َّ
وصل عنه ،ولك أجر بصلتك إياه» .وسائل
«نعم،تصدق عنه،
الشيعة:ج،8ص.287

يمنع
وروى الكليني يف الكايف عن اإلمام الصادق  ،قال« :ما ُ
َ
رب والدَ ِيه َح ّيني و َم ّيتَنيّ ،
يصل عنهام ،ويتصدّ ق
الرجل منكم أن َي َّ
وحيج عنهام ،ويصوم عنهام ،فيكون الذي صنع هلام ،وله
عنهام،
ّ
ِ
ِ
ببه وص َلته خري ًا كثري ًا» .الكايف:ج،2ص.159
م ُثل ذلك ،فيزيده اهللُ ِ ّ

نُرصته يف زمن ظهوره يستوجب للمؤمن ثواب اجلهاد بني يدَ ي
صاحب العرص ،وقد روى الكُليني عن اإلمام الصادق ،
ارز ْقني حتّى َ
قالّ :
أفعل
رب ُ
«إن العبد املؤمن الفقري َليقول :يا ِّ
ِ
عز ّ
وجل ذلك منه
الب ووجوه اخلري ،فإذا َعل َم اهللُ ّ
كذا وكذا من ِ ّ
ِ
ِ
بصدق نِ ّية ،كتب اهللُ له من األجر م َثل ما يكتب له لو عملهّ ،
إن
واسع كريم» .الكايف:ج،2ص.85
اهلل
ٌ
الوظيفة السابعة
والتأسي بأخالقه وأعماله :
االقتداء
ّ
حقيقة االئتامم هي أن يقتدي املؤمن بإمامه  ويتأسى بأخالقه
ِ
بح ْسب حاله ،وبه حيصل ُ
كامل اإليامن
وأعامله فيام َيقدر عليه َ
ومتام مواالة اإلمام ،وقد جاء يف كتاب اإلمام أمري املؤمنني 
وإن ّ
إىل عثامن بن ُحنَيف عامله عىل البرصة« :أال ّ
لكل مأمو ٍم
إمام ًا يقتدي به ويستيضء بنور ِعلمه».هنج البالغة:ج،3ص.70
وروى الكليني عن اإلمام زين العابدين  ،قال« :ال َح َسب
يب إالّ بتواضع ،وال كرم إالّ بتقوى ،وال عمل إالّ
لقريش وال لعر ّ
ّ
بالن ّية ،وال ِعبادة إالّ بالتف ُّقه ،أال ّ
وإن أبغض الناس إىل اهلل َمن
بسنّة إما ٍم وال يقتدي بأعامله» .الكايف للكليني:ج،8ص.223
يقتدي ُ
واملراد من كالمه ّ 
أن أبغض الناس إىل اهلل َمن يكون عىل
قر بإمامته وواليته وهو مع ذلك ُيالفه يف األعامل
طريقة اإلمام ف ُي ّ
واألخالق ،ألنّه إذا خالف إمامه يف أعامله وأخالقه كان َشين ًا عىل
اإلمام وسبب ًا لطعن األعداء عليه ،عن اإلمام الصادق  ،قال:
َ
الرجل مؤمن ًا حتّى يكون جلميع أمرنا ُمتّبِع ًا ومريد ًا،
« إنّا ال َن ُعدّ
ِ
فتز َّينوا به رمحكم اهللُ تعاىل،
الو َرعَ ،
أال ومن اتّباع أمرنا وإرادته َ
ِ
وكيدوا أعداءنا به ُينع ْشكم اهلل» .الكايف:ج،2ص.87

الوظيفة السادسة
االهتمام يف ُنصرته :
املراد بنرصته هو اإلقدام واملساعدة يف ّ
كل أمر يعلم املؤمن أنّه
حمبوب من ِقبل إمامه ؛ فالنرصة يف زمن ظهوره حتصل عىل
معي ،ويف زمن غيبته عىل ٍ
ٍ
نحو آخر ،فقد تكون بالتق ّية،
نحو ّ
وقد تكون بالدعوة إليه ،وقد تكون بالعزم القلبي عىل نرصته
يف زمن ظهوره ،وقد تكون بالدعاء يف تعجيل َف َرجه وظهوره،
وقد تكون ِ
بذكر فضائله ،وقد تكون بنرصة أح ّبائه وأوليائه.
نص ُه إِ َّن اهلل َل َق ِو ٌّي َع ِز ٌيز».
قال اهلل تعاىل:
َ
نص َّن اهلل َم ْن َي ُ ُ
«...و َل َي ُ َ
ٍ
احلج:آية40؛ و ّملا كان لكل امرئ ما نوىّ ،
القلبي عىل
فإن العزم
ّ

االستغاثة به :
ينبغي لنا أن نلجأ إىل اإلمام  يف ّ
حل كل قضايانا الدنيوية
واألخروية الفردية واالجتامعية فهو املالذ لنا يف كل الشؤون
ونلح يف ذلك تشملنا
والقضايا ،وينبغي أن نستغيث ونتوسل به ّ
العناية اإلهلية ونستفيد من وجوده  بشكل اتم ،وكام أن اهلل
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الوظيفة الثامنة

تعاىل جعل الشمس مصدر الدفء والنور لإلنسان يف حياته
املادية ،ومن ابتعد عنها حرم من الدفء والنور ،فكذلك هو
اإلمام  جعله اهلل لنا مصدر ًا للدفء والنور يف حياتنا املعنوية،
وأوكل ـ سبحانه ـ إليه كل أمورنا وقضايانا ،فمن مل يتوجه إليه
فسوف يكون نصيبه اخلسارة واحلرمان.
مهمهتم وشدائدهم إىل رئيسهم
ومن وظيفة الرع ّية :الرجوع يف ّ
يف ّ
شاهدْ نا املسلمني عموم ًا وأتباع أهل البيت 
كل زمان ،وقد َ
أئمتهم ،
خصوص ًا وهم يب ّثون شكواهم ويرفعون حوائجهم إىل ّ
«...الكهف
الذين ورد يف ح ّقهم يف الصلوات الشعبانية ّأنم
ُ
وغياث ا ُملض َّطر املستكني ،و َم ْل ُ
ُ
جأ اهلاربني ،ومنجى
احلصني،
ِ
ِ
اخلائفني ،وعصم ُة املعتصمني .»..مصباح املتهجد للطويس:ص.45
وقيل يف ح ّقهم ..« :فاز من متس َك بكمِ ،
وأم َن َمن َ
جلأ
ّ
َ
إليكم».عيون أخبار الرضا -ع -للصدوق:ج،2ص.526
بل يمكن القول ّ
بأن من ُجلة فوائد وجود اإلمام  ووظائفه
وعادته ودأبه :إغاثة املستغيثني ،وإعانة امللهوفني.
هذه مجلة من الوظائف التي سمح هبا املقام وهناك وظائف
اخرى اعرضنا عنها لالختصار  ،ومن ارادها ،فليطلبها يف مظاهنا
والتي منها مكيال املكارم وغريه.
اخلالصة:
ٍ
وبنا ًء عىل ما تقدم ينبغي عىل كل مؤمن موال أن يفكر يف مؤهالته
التي هو عليها اآلن ،ويسأل نفسه هل هو مؤهالً؟ ليكون من
املنتظرين؟ ،أو من األنصار لإلمام  ،فإذا مل يكن كذلك
فالبد له حينئذ من تزكية النفس عن قذارة الدنيا ،والكدح
والعمل للوصول إىل القرب اإلهلي ،والورع واالبتعاد عن
الشبهات ،والتخلق باألخالق العليا يف القول والفعل ،وجعل
الظاهر والباطن واحد ًا إال يف تقية ،واالمتثال الكامل ألوامر
اإلمام ... ،وبخالف هذا سيكون الكالم جمرد ادعاء ويبقى
املرء بعيد ًا عن اإلمام  ،مهام أعطى لنفسه من عناوين
ومناصب.
www.imamali-a.com
tableegh@imamali.net
07700554186
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السلسلة المهدوية (ح)4
تكليف املؤمنني يف زمن َ
الغ ّيبة :
كثري ًا ما يسأل اإلنسان املوايل نفسه عن تكليفه وواجبه
يف عرص َغيبة اإلمام املهدي ،وعن فضل املوالني زمن
االنتظار عىل غريهم من الناس ،وجواب هذا السؤال وإن
غاب عن أذهان كثري من الناس ،إال أن أهل البيت 
مل يرتكوا هذا السؤال من غري إجابة ،فأحاديثهم الرشيفة
ورواياهتم املطهرة ذكرت وبشكل مفصل جمموعة من الوظائف
البد للمكلف من االلتزام هبا والعمل بمقتضاها ،ونحن فيام ييل
املهم منها مع مراعاة
نذكر مجلة من هذه الوظائف مقترصين عىل ّ
االختصار والبساطة يف العرض ليسهل عىل ال ّقراء الكرام فهمه
والعمل بمقتضاه.

إيض ـ ــاح:

القائم؟ ،فقال  « :ال ،ولو أدركته خلدمته أيام حيايت» .الغًيبة

أكدت الروايات الرشيفة للمعصومني  عىل أمهية ورضورة
انتظار الفرج من قبل املوالني ،وعدم اليأس ،وقد عُدّ االنتظار
يف بعض األحاديث من أفضل العبادات ،فعن أمري املؤمنني 
قال :قال رسول اهلل « :أفضل العبادة انتظار الفرج».كامل الدين
ومتام النعمة:ص .287وعن اخلصال األربعامئة قال أمري املؤمنني:
«انتظروا الفرج وال تيأسوا من روح اهللّ ،
أحب األعامل إىل
فإن
ّ
عز ّ
وجل انتظار الفرج».اخلصال للصدوق:ص .616كام واعتربت
اهلل ّ
أحاديث أخرى املنتظرين لفرج إمامهم املهدي  أفضل أهل
كل زمان ،حتى أفضل من الذين عاشوا مع النبي األعظم 
وصحبوه ،فعن عيل بن احلسني  قال« :متتد ال َغيبة بويل اهلل
الثاين عرش من أوصياء رسول اهلل  واألئمة بعده ،يا أبا خالد،
ّ
إن أهل زمان غيبته القائلني بإمامته ،املنتظرين لظهوره أفضل
أهل ّ
كل زمان؛ ّ
ألن اهلل تعاىل ذكره أعطاهم من العقول واألفهام
واملعرفة ما صارت به ال َغيبة عندهم بمنـزلة املشاهدة ،وجعلهم
يف ذلك الزمان بمنـزلة املجاهدين بني يدي رسول اهلل 
بالسيف ،أولئك املخلصون حق ًا ،وشيعتنا صدق ًا والدعاة إىل
دين اهلل رس ًا وجهر ًا.»..كامل الدين ومتام النعمة:ص.320

هل جمرد االنتظار يكفي لتحصيل كل هذا األجر؟
إن جمرد االنتظار ال يكفي لوحده يف حتصيل مجيع تلك االمتيازات
السابقة ،بل البد من العمل والورع والتقوى وهذا ما ورد عن
رسه أن يكون من
أيب بصري عن أيب عبد اهلل  قال« :من ّ
أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع وحماسن األخالق وهو
منتظر ،فإن مات وقام القائم بعده كان له من األجر مثل أجر من
أدركه فجدّ وا وانتظروا ،هنيئ ًا لكم أيتها العصابة املرحومة».الغَيبة
للنعامين:ص .207فينبغي عىل املؤمن وفقا هلذا احلديث الرشيف أن
يتصف بصفات أهل اإليامن قوالً وفعالً ،كام ورد ذلك يف كثري
من الروايات ،والتي منها :قال رجل للحسني بن عيل :
يا ابن رسول اهلل أنا من شيعتكم ،قال « :اتق اهلل وال تدعني
شيئا يقول اهلل لك كذبت وفجرت يف دعواك ،إن شيعتنا من
سلمت قلوهبم من كل غش وغل ودغل ،ولكن قل أنا من
مواليكم وحمبيكم».بحار األنوار:ج،65ص.156
وعن املفضل بن عمر قال :قال أبو عبد اهلل « :إنام شيعة
جعفر من عف بطنه وفرجه ،واشتد جهاده ،وعمل خلالقه،
ورجا ثوابه ،وخاف عقابه ،فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة
جعفر».وسائل الشيعة:ج،15ص.251

عن خالد بن الصفار ،قالُ :سئل اإلمام الصادق  :هل ولد

للنعامين:ص .252تأ ّمل ّأيا املؤمن كيف ُي ّل اإلمام الصادق 
أقل ال ُ ِ
اإلمام احلجة  ،فإن مل تكن خادم ًا له فال ّ
تزن قلبه لي ً
ال
السم .قال مؤلف
وهنار ًا بسيئاتك ،فإن مل َ ُتد بالعسل فال تعط
ّ
ِمكْيال ا َمل ِ
ّ
«وأن السعي
كارم بعد نقله كالم اإلمام الصادق :
يف خدمة اإلمام املهدي  أفضل الطاعات وأرشف ال ُقربات؛
لرتجيحه واختياره خدمتَه عىل سائر أصناف الطاعة وأقسام
ألنا تعني مبارش َة اخلادم ملا
العبادة ،واخلدمة ّ
أخص من النُّرصةّ ،
وألنا تشتمل عىل التواضع للمخدوم ،بخالف النرصة
يفعلهّ ،
التي قد حتصل بغري املبارشة ،والتي قد ال تشتمل عىل التواضع
للمخدوم» .مكيال املكارم مريزا حممد تقي االصفهاين :ج،2ص.220
تد ّبر أهيا املحب اللبيب يف كالم اإلمام الصادق  أترى فيه
إغراق ًا أو خالفا للواقع؟ كال وحاشا ،بل هو عني احلقيقة ،وفيه
داللة إىل نكات دقيقة منها :بيان فضل القائم  ورشفه :ومنها:
اإلشارة إىل أن خدمته أفضل العبادات ،وأقرب الطاعات؛ ألن
اإلمام الصادق  الذي مل يرصف عمره الرشيف إال يف صنوف
ي أنه لو أدرك القائم  لرصف
طاعة اهلل وعبادته يف يومه وليلته َب ّ َ
أيام حياته يف خدمته ،فظهر من هذا الكالم أن السعي يف خدمة
اإلمام املهدي  أفضل الطاعات ،وأرشف القربات لرتجيحه
واختياره خدمته عىل سائر أصناف الطاعة وأقسام العبادة،
ومنها :اإليامء إىل أن أتباعه أفضل األتباع ،ورعيته أفضل من
غريهم ،وأصحابه أرشف األصحاب كام أن أ ّمة خاتم النبيني 
أفضل األمم ،وأرشفهم؛ ألن مرتبة أهل كل شخص وأتباعه
وعلو قدره ،فإذا تبني علو
تتفاوت بحسب رشافة هذا الشخص
ّ
علو مرتبة رعيته ،وأتباعه
مقام موالنا صاحب الزمان  ظهر ّ
واملؤمنني الثابتني عىل واليته جعلنا اهلل تعاىل منهم وهذا ظاهر ال
سرتة عليه وله شواهد كثرية من الروايات منها :التعبري عنهم يف
النبوي بإخوان النبي  فعن أيب بصري عن أيب جعفر  قال:
قال رسول اهلل  ذات يوم وعنده مجاعة من أصحابه« :اللهم
لقني إخواين (مرتني) ،فقال من حوله من أصحابه :أما نحن
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انتظار الفرج:

الوظيفة األوىل

املنتظر بقصد ال ُقربة ال يستعجل الظهور:
ِ

إن الفرد املؤمن اذا كان منتظر ًا لل َف َرج بقصد ال ُقربة إىل اهلل تعاىل،
اليرضه َت َقدَّ م هذا األمر أو َ
تأخ ّر ،وقد وردت روايات عن
فأنه
ّ
أئمة أهل البيت  تؤكّد هذا املعنى ،منها ما روي عن اإلمام
ّ
ِ
َ
َ
قلت:
قال(الراوي):
حاضري.
مل
ا
كت
ل
«...ه
قال:
،
الصادق
ُ
َ
قربون ،و َث َبت
وما املحاضري؟ ،قال :املستعجلون؛ ونجا ا ُمل ّ
احلصن عىل أوتادها.»..الغَيبة للنعامين:ص.203

الوظيفة الثانية
عدم التقصري يف خدمته :

إخوانك يا رسول اهلل؟ فقال :ال ،إنكم أصحايب وإخواين قوم
عر َفنِيهم اهلل بأسامئهم وأسامء
يف آخر الزمان آمنوا ومل يروين ،لقد َّ
آبائهم من قبل أن ُيرجهم من أصالب آبائهم وأرحام أمهاهتم،
ألحدهم أشد بقية عىل دينه من خرط القتاد يف الليلة الظلامء ،أو
كالقابض عىل مجر الغضا ،أولئك مصابيح الدجى ،ينجيهم اهلل
من كل فتنة غرباء مظلمة».بصائر الدرجات:ص.104

مصاديق خدمة اإلمام احلجة :

من ابرز مصاديق خدمة اإلمام  هو الدعوة له ،وذكر فضائله،
ويشع
ونرش تعاليمه وأهدافه ،حتى يتعرف الناس عىل إمامهم،
َّ
نور احلب والوالء له يف قلوهبم .قال اإلمام السجاد :
«...وأما حق ذي املعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه،
وتكسبه املقالة احلسنة ،وختلص له الدعاء فيام بينك وبني اهلل
عز وجل ،فإذا فعلت ذلك كنت قد رشكته رس ًا وعالنية ،ثم إن
قدرت عىل مكافأته يوم ًا كافئته» .من الحيرضه الفقيه:ج،2ص.623
والشك والريب أن اإلمام املهدي  له فضل عظيم علينا،
حتى يف أصل وجوده ،حيث لواله لساخت األرض التي نعيش
عليها؛ لذا جيب ذكر معروفه وأن ننرش له املقالة احلسنة ،عن
اإلمام الرضا ...« :من جلس جملس ًا حييى فيه أمرنا مل يمت
قلبه يوم متوت القلوب» .األمايل للشيخ الصدوق:ص.131

الوظيفة الثالثة
حتبيبه  إىل الناس:

«ر ِحم اهللُ عبد ًا َح َّببنا
روى الكليني عن اإلمام الصادق  ،قالَ :
َ
روون َماس َن كالمنا
إىل الناس ،ومل ُي َب ِّغضنا إليهم ،أ َما واهللِ لو َي
أعز ،وما استطاع أحد أن يتع ّلق عليهم بيشء ،ولك ّن
لكانوا به ّ
ّ
فيحط إليها َعرش ًا».الكايف:ج،8ص.229
أحدهم يسمع الكلمة
رت
وعن أيب عبد اهلل الصادق  ،قال:
«...رحم اهللُ عبد ًا اج ّ
َ
وتر َ
ك ما ُينكرون» .األمايل
مو ّد َة الناس إلينا ،فحدَّ َثهم بام يعرفونَ ،
للصدوق:ص.159
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