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يف ضوء ما تعطيه اللغة ملعنى (اإلنتظار) حني
حتدّ ده بالرتقب والتوقع ...قد يتوهمّ :
أن علينا أن
نعيش يف فرتة ال َغيبة مرتقبني لليوم املوعود الذي
يبدؤه اإلمام املنتظر بالقضاء عىل الكفر ،وبالقيام
بتطبيق اإلسالم لتعيش احلياة حتت ظالله يف دعة
وأمان ،غري متوفرين عىل القيام بمسؤولية حتكيم
اإلسالم يف حياتنا ويف كل جماالهتا ،بدافع أن
مسؤولية حتكيم اإلسالم  -يف كل جماالت احلياة-
هي وظيفة اإلمام املنتظر  ،#فلسنا بمكلفني هبا
بأنا من عقيدة الشيعة ،فتتحول
اآلن .وقد يتوهم ّ
عقيدتنا باإلمام املنتظر #إىل فكرة ختدير عن القيام
التوهم .إال أننا
باملسؤولية املذكورة بسبب هذا
ّ
نحاول رفع أمثال هذه التومهات.
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ونجد إن منشأ هذه املفارقة هو حماولة عدم
الفهم ،أو سوء الفهم للواقع؛ وذلك ألن ما يفاد من
اإلنتظار يف إطار واقعه كالزم من لوازم االعتقاد
التوهم
باإلمام املنتظر  #يتناىف مع هذا اللون من
ّ
متام املنافاة؛ ألنه يتناىف وواقع العقيدة اإلسالمية
التي تضم عقيدة اإلمامة كجزء مهم من أجزائها.
يقول الشيخ املظفر( :ومما جيدر أن نعرفه يف
هذا الصدد :ليس معنى إنتظار هذا املصلح املنقذ
(املهدي) ،أن يقف املسلمون مكتويف األيدي
فيام يعود إىل احلق من دينهم ،وما جيب عليهم
من نرصته ،واجلهاد يف سبيله ،واألخذ بأحكامه،
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ...بل املسلم
أبد ًا مكلف بالعمل بام أنزل من األحكام الرشعية،
وواجب عليه السعي ملعرفتها عىل وجهها الصحيح
بالطرق املوصلة إليها حقيقة ،وواجب عليه أن يأمر
باملعروف وينهى عن املنكر ،ما متكن من ذلك،
وبلغت إليه قدرته (كلكم راع وكلكم مسؤول عن
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رعيته)((( .وال جيوز له التأخر عن واجباته بمجرد
اإلنتظار للمصلح املهديّ ،#
فإن هذا اليسقط
تكليف ًا ،وال يؤجل عمالً ،وال جيعل الناس مه ً
ال
كالسوائم) (((.
وليعلم ّ
أن معنى اإلنتظار ليس ختلية سبيل
الكفار واألرشار ،وتسليم األمور إليهم ،واملراهنة
معهم ،وترك األمر باملعروف والنهي عن أملنكر.
فإنّه كيف جيوز إيكال األمور إىل األرشار مع
التمكن من دفعهم عن ذلك ،واملراهنة معهم،
وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وغريها
من املعايص التي ّ
دل عليها العقل والنقل وإمجاع
املسلمني .ومل يقل أحد من العلامء وغريهم بإسقاط
التكاليف قبل ظهور اإلمام  ،#وال يرى منه عني
وال أثر يف األخبار.
نعمّ ،
تدل األحاديث الكثرية عىل خالف ذلك،
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،27ص.38
((( عقائد الشيعة للشيخ املظفر :ص .58
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بل ّ
تدل عىل تأكيد الواجبات والتكاليف والرتغيب
إىل مزيد من االهتامم يف العمل بالوظائف الدينية
توهم ال ّ
يتوهه إال من
كلها يف عرص ال َغيبة .فهذا ّ
مل يكن له قليل من البصرية والعلم باألحاديث
والروايات.
فإذن ما هو اإلنتظار؟.

إن الذي ُيستفاد من الروايات يف هذا املجالّ ،
َّ
أن
املراد من اإلنتظار هو :وجوب التمهيد والتوطئة
لظهور اإلمام املنتظر.#
عن املفضل بن عمر قال :سمعت اإلمام
الصادق Aيقولَ ( :م ْن مات منتظر ًا هلذا األمر
كان كمن كان مع القائم يف فسطاطه ،ال بل كان
كالضارب بني يدي رسول اهلل  Fبالسيف)(((.
وعن أيب عبد اهلل الصادق Aأنّه قال( :أقرب
ما يكون العباد من اهلل وأرىض ما يكون عنهم إذا
عز ّ
وجل ومل يظهر هلم ومل يعلموا
حجة اهلل ّ
افتقدوا ّ
((( كامل الدين للشيخ الصدوق :ص.338
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حجة اهلل
بمكانه ،وهم يف ذلك يعلمون أنّه مل تبطل ّ
ّ
جل ذكره وال ميثاقه ،فعندها فتوقعوا الفرج صباح ًا
عز ّ
وجل عىل
ومسا ًء فإن أشد ما يكون غضب اهلل ّ
حجة اهلل فلم يظهر هلم ،وقد علم
أعدائه إذا افتقدوا ّ
اهلل ّ
أن أولياءه ال يرتابون ،ولو علم ّأنم يرتابون ما
حجته عنهم طرفة عني ،وال يكون ذلك إال
غ ّيب ّ
عىل رأس رشار الناس)(((.
وروى الصدوق عن أمري املؤمنني Aأنه قال:
(التاسع من ولدك يا حسني هو القائم باحلق،
املظهر للدين ،والباسط للعدل ،قال احلسني:A
فقلت له :يا أمري املؤمنني وإن ذلك لكائن؟ فقال :A
أي والذي بعث حممد ًا  Fبالنبوة واصطفاه عىل
وح ْية فال يثبت فيها
مجيع الربية ،ولكن بعد َغيبة َ
عىل دينه إالّ املخلصون املبارشون لروح اليقني،
الذين أخذ اهلل ّ
جل جالله ميثاقهم بواليتنا وكتب
((( الغَيبة للنعامين :ص.165
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يف قلوهبم اإليامن وأيدهم بروح منه)(((.
وسجلوه
األئمة  Bأنفسهم،
هكذا أراد لنا
ّ
ّ
كموقف جيب أن نتخذه ،وكحالة نفسية جيب أن
نستشعرها ونعيشها باستمرار.
أستمع معي لإلمام عيل Aوهو يقول...( :
أنتظروا الفرج ،وال تيأسوا من روح اهللّ ،
أحب
فإن
ّ
األعامل إىل اهلل إنتظار الفرج.((()..
وعن أيب اجلارود قال :قلت أليب جعفر :A
يا أبن رسول اهلل هل تعرف مو ّديت لكم وانقطاعي
إليكم وموااليت إ ّياكم؟ قال :فقال :Aنعم ،قال:
فقلت :فإين أسألك مسألة جتيبني فيها فإين مكفوف
البرص قليل امليش وال أستطيع زيارتكم كل حني
قال :Aهات حاجتك ،قلت :أخربين بدينك الذي
عز ّ
عز
وجل به أنت وأهل بيتك ألدين اهلل ّ
تدين اهلل ّ
ّ
وجل به قالَّ ( :A
إن كنت أقرصت اخلطبة فقد
((( كامل الدين للشيخ الصدوق:ص.304
((( اخلصال للشيخ الصدوق:ص.616
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أعظمت املسألة واهلل ألعطينّك ديني ودين آبائي
الذي ندين اهلل عز وجل به ،شهادة أن ال إله إالّ اهلل
ّ
وأن حمّمد ًا رسول اهلل  Fواالقرار بام جاء به من
عند اهلل والوالية لولينا والرباءة من عدونا والتسليم
ألمرنا وانتظار قائمنا واالجتهاد والورع)(((.
قيمة اإلنتظار:

َّ
يفس
إن واقع اإلنتظار الذي تقدم بيانه هو الذي ّ
لنا ملاذا كان اإلنتظار مطلوب ًا وواحد ًا من مسؤولياتنا
مع ذواتنا؟ فكيف علينا أن ننتظر القائد املنتظر؟
اإلجابة عىل هذا السؤال نأخذها من القرآن
حممد  Fومن أهل البيت  Bمن هذه
النبي ّ
ومن ّ
املدرسة الواحدة نأخذ اإلجابة الصحيحة .لقد كان
النبي Fينتظر ،ولكن كيف كان ينتظر؟ فلقد كان
ّ
أي إنتظار ،قال اهلل
القرآن يأمره باإلنتظار ولكن ّ
ِ ِ
ُون ا ْع َم ُلوا َع َل َمكَانَتِك ُْم
ين ال ُي ْؤ ِمن َ
Rو ُق ْل ل َّلذ َ
تعاىلَ :
((( الكايف للكليني:ج،2ص.22
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ون.(((Q
ون * َوانتَظِ ُروا إِنَّا ُمنتَظِ ُر َ
إِنَّا َع ِام ُل َ
النبي العظيم Fالنرص
وهكذا لقد إنتظر
ّ
يمهد للنرص وللفتح ال
والفتح لكن هو الذي كان ّ
ِ
غريه ،مل يكن يطلب أن يأتيه النرص منْحة خالصة
من السامء ومن دون ثمن فاإلنتظار يف مفهوم القرآن
الكريم ال يعني اجلمود والتو ّقع البارد الزائف امليت
والتحرك يف
إنم يعني الرت ّبص واملداورة مع العدو
ّ
ّ
شتّى الطرق.
أئمتنا  Bينتظرون الفرج،
وأيض ًا لقد كان ّ
ويوصون أصحاهبم باإلنتظار ،وكام ننتظر اليوم قائم
حممد ،#لقد كانوا مثلنا ينتظرون لكن هل تركوا
آل ّ
العمل والتضحية ،والنشاط الدائب من أجل احلق.
هل وقفوا أسارى الصدف؟ ّ
إن إنتظارهم مل يكن يعني
الرس أو يف
إالّ االستعداد الدائم والعمل املتواصل ،يف ّ
العلن ،والتمهيد للنتيجة املطلوبة .هذا هو اإلنتظار
يف مفهوم مدرسة أهل البيتّ ،B
بث الدعوة،
((( سورة هود :آية 121و.122
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وتوجيه الناس ،فاإلنتظار عمل وليس سكون ًا .ومن
هنا كان (أحب األعامل إىل اهلل إنتظار الفرج ،((()..
مدعوين إىل
عب اإلمام عيل ،Aفإذا كنّا
ّ
كام ّ
اإلنتظار ،فإنام نحن مدعوون إىل العمل إىل اإلنتظار
املتحرك احلي ،ال إىل اإلنتظار اجلامد امليتّ .
إن
ّ
مثلنا يف عرص ال َغيبة مثل الطليعة التي تنتظر كتائب
اجليش ،بعد أن تكون قد مسحت هلا األرض،
وكشفت هلا الساحة.
عن منصور ،عن أيب عبداهلل  Aقال( :يا
منصورّ ،
إن هذا األمر ال يأتيكم إالّ بعد إياس ،ال
متحصوا ،ال واهلل
واهلل حتّى ُت ّيزوا ،ال واهلل حتى ّ
حتّى يشقى َمن يشقى ويسعد من يسعد)((( .فظهور
اإلمام  #إذن يرتبط بعملنا وواقعنا وابتالئنا
وحمنتنا ،وسعادتنا وشقائنا أكثر ممّا يرتبط بالعالمات
الكونية املذكورة يف الكتب .وهذا مفهوم جيب أن
((( اخلصال للصدوق :ص.616

((( الكايف للكليني :ج ،1ص.370
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نعمقه ونث ّبته ،وعلينا أن نسعى لتحقيق عوامل
ّ
ظهور اإلمام  #ال أن نبقى نرتقب حتقق عالمات
ظهوره .#
بنا ًء عىل ما ذكرنا من روايات اعاله ينقلب
األمر ،ويكون اإلمام  #هو الذي ينتظر حركتنا
ومقاومتنا وجهادنا ،وليس األمر بالعكسّ ،
فإن أمر
ظهور اإلمام  #إذا كان يتّصل بواقعنا فإنّنا نحن
الذين نصنع هذا الواقع .وبالتايل فنحن نستطيع أن
نو ّطئ لظهور اإلمام #بالعمل واحلركة ووحدة
الكلمة واإلنسجام والعطاء والتضحية واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وبإمكاننا أن ّ
نؤخر
والتهرب
ذلك بالتواكل والغياب عن ساحة العمل،
ّ
من مواجهة املسؤوليات.
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اإلنتظار واألمل:

ّ
إن اإلنتظار من العوامل التي متدّ اإلنسان
باحلركة ،فإنّه يبعث األمل يف نفسه ،واألمل يمنح
اإلنسان القدرة عىل املقاومة واحلركةّ .
إن الغريق
الذي ينتظر وصول فريق اإلنقاذ ،يقاوم أضعاف ما
يقاوم الغريق الذي يفقد األمل من اإلنقاذ.
َّ
الصاحلني» لألرض
وإن اإليامن بـ «وراثة َّ
َّ
وأن «العاقبة
و«إمامة ا ُملستضعفني املؤمنني»
الصاحلني وا ُملتّقني ثق ًة وقوةً ،ويث ّبت
للمتّقني» يمنح َّ
ُ
أقدامهم عىل أرض املعركة ،ويمنحهم قدر ًة عىل
مواجهة الصعاب ،وحتدي اجلبابرة وا ُملستكربين
ويول بينهم وبني
يف َّ
أشق الظروف وأقساهاُ َ ،
االهنيار واهلزيمة النفسية يف ظروف املحنة الصعبة،
Rو َل َقدْ َك َت ْبنَا ِف ال َّز ُب ِ
ور ِم ْن َب ْع ِد
قال اهلل تعاىلَ :
ادي الص ُِ
الذك ِْر َأ َّن األَر َض ي ِر ُثها ِعب ِ
ِّ
ون.(((Q
ال َ
َّ
َ َ َ
ْ
((( سورة األنبياء:آية .105
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وألمهية هذه احلقيقة ،ورضورة تأكيدها وتعميقها
يف نفوس املؤمنني ،وبناء العقلية اإلسالمية عليها،
يقررها اهلل تعاىل يف «الذكر» و«الزبور» مع ًا،
ّ
ويقرر اهلل تعاىل إمامة املستضعفني يف األرض
ّ
وقيمومتهم عىل مسرية احلضارة اإلنسانية ،وهذا
إقرار من اهلل تعاىل وإرادة حتمية منه سبحانه ،إذا
استجاب املستضعفون ملا يأمرهم به ويدعوهم
إليه ،من اإليامن والعمل الصالح ،يقول اهلل تعاىل:
ِ
ين ْاست ُْض ِع ُفوا ِف األَ ْر ِ
ض
Rون ُِريدُ َأ ْن ن َُم َّن َع َل ا َّلذ َ
َ
ِ
ِ
(((
ِ
ني . Qوهاتان
َون َْج َع َل ُه ْم َأئ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ْم ا ْل َوارث َ
اآليتان ،وإن كانتا واردتني ،يف قصة أمر موسىA
ّ
فإن اإلرادة اإلهل ّية إلمامة
وفرعون وهامان،
ا ُملستضعفني املحرومني ُمطلقة وغري مق ّيدة بيشء
إالّ االستجابة ملا يدعو اهلل تعاىل إليه املؤمنني من
اإليامن والعمل الصالح ،وهذا الوعد اإلهلي بإمامة
املستضعفني يف األرض يمنح املؤمنني املستضعفني
((( سورة القصص :آية.5
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حتمل
قوة وثقة وطمأنينة ،ومقاومة وصرب ًا عىل ّ
متاعب الساحة والرصاع ،وثبات ًا عىل األذى ،ويث ّبت
أقدامهم عىل أرض املعركة شأنه يف ذلك شأن أي
إنتظار حقيقي لإلنقاذ ،يبعث األمل يف نفوس
املقاتلني يف ساحات القتال ويف وسط املعركة ،يف
مواجهة فرعون وهامان يث ّبت رسول اهلل موسى بن
عمران Aقومه من بني إرسائيل يف ساحة املواجهة
واملعركة ،بوعد اهلل وإنتظار الفرج ،وإنتظار املدد
من اهلل تعاىل .تأ ّملوا يف هذه اآليات املباركات:
ِ
ِ ِِ
اص ِبو ْا إِ َّن
وسى ل َق ْومه ْاستَعينُو ْا بِاللَِّ َو ْ
َ Rق َال ُم َ
اد ِه وا ْلع ِ
ور ُثها من ي َشآء ِمن ِعب ِ
اق َب ُة
َ َ
االْ ْر َض لَِّ ُي ِ َ َ َ ُ ْ َ
لِ ْلمت َِّقني* َقا ُلو ْا ُأ ِ
وذينَا ِمن َق ْب ِل َأن ت َْأتِ َينَا َو ِمن
ُ َ
َب ْع ِد َم ِ
اج ْئ َتنَا َق َال َع َسى َر ُّبك ُْم َأن ُ ْيلِ َ
ك َعدُ َّوك ُْم
َو َي ْستَخْ لِ َفك ُْم ِف االْ ْر ِ
ض َف َين ُظ َر َك ْي َ
ون.(((Q
ف َت ْع َم ُل َ
نبي اهلل موسى بن عمران Aأن ُيشعر
فيحاول ّ
بني إرسائيل يف ساحة املعركة ،ويف ساعة املواجهة
((( سورة األعراف :آية128و.129
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ويقرر
باألمل باهلل تعاىل ،ووعد اهلل ،وانتظار الفرجّ .
وسى لِ َق ْو ِم ِه
هلم هذا القرار اإلهلي العظيمَ R :ق َال ُم َ
ِ
اص ِبو ْا إِ َّن االْ ْر َض لَِّ ُي ِ
ور ُث َها َمن
ْاستَعينُو ْا بِاللَِّ َو ْ
ِ ِ ِ
ي َش ِ ِ ِ ِ
ني .Qومن العجيب أن
آء م ْن ع َباده َوا ْل َعاق َب ُة ل ْل ُمتَّق َ
َ ُ
«الصرب» و«اإلنتظار»
ربط موسى بن عمران Aبني َّ
Rاص ِبو ْا إِ َّن االْ ْر َض لَِّ ُي ِ
آء
لوعد اهلل ْ
ور ُث َها َمن َي َش ُ
ِمن ِعب ِ
اد ِه Q..وحياول بنو إرسائيل أن يعيدوا
ْ َ
نب ّيهم Bمن إنتظار املستقبل إىل مرارة احلارض،
Rأ ِ
فيقولون لهُ :
وذينَا ِمن َق ْب ِل َأن ت َْأتِ َينَا َو ِمن َب ْع ِد
َم ِ
اج ْئ َتنَا Q...فيعود موسى بن عمران Aإليهم
مرة ثانية ليعيدهم بالنَّربة املطمئنة نفسها إىل إنتظار
ّ
والصرب عىل األذى حتّى يأذن اهلل بالفرج،
وعد اهلل َّ
وهو قريبَ R :ق َال َع َسى َر ُّبك ُْم َأن ُ ْيلِ َ
ك َعدُ َّوك ُْم
َو َي ْستَخْ لِ َفك ُْم ِف االْ ْر ِ
ض َف َين ُظ َر َك ْي َ
ون .Qإذن
ف َت ْع َم ُل َ
ّ
فإن اهلل تعاىل يريد هلذه األُ ّمة أن يث ّقفها عىل «الوراثة»
والصاحلني وإنتظار وعد
و«اإلنتظار» ،وراثة األنبياء َّ
الصاحلني.
اهلل تعاىل بالفرج وإمامة َّ
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وحركة التوحيد حي ّفها من جانب قانون «الوراثة»
ومن جانب آخر قانون «اإلنتظار».
أهم أعمدة حركة
والوراثة واإلنتظار مها
ّ
التوحيد يف مسريها الطويل الشاق .وعلينا أن نُث ّقف
أنفسنا هبذه الثقافة القرآنية املزدوجة «الوراثة» و
«اإلنتظار».
وظيفة املنتظرين:

أصبح واضح ًا مما تقدم أن اإلنتظار باملعنى
الصحيح ال يعني االسرتخاء ،بل يعني القيام وهتيئة
الظروف فكري ًا وعملي ًا خلروج احلجة  ،#حتى
إذا ما خرج صاحب األمر نكون مهيأين لتأدية هذا
الدور بني يديه  .#كام عىل املنتظر أن يعي واجباته
وأن يؤدي وظائفه عىل الوجه املطلوب حتى حيظى
برضا إمام زمانه ،#الوظائف التي ينبغي عىل
املنتظر يف زمن ال َغيبة كثرية منها:
* معرفة اإلمام :ورد يف الدعاء( :اللهم عرفني
نفسك ،فإنك إن مل تعرفني نفسك مل أعرف نبيك،
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اللهم عرفني رسولك فإنك إن مل تعرفني رسولك
مل أعرف حجتك ،اللهم عرفني حجتك فإنك إن مل
تعرفني حجتك ضللت عن ديني .((()..عن زرارة
قال :قلت أليب جعفر :Aأخربين عن معرفة اإلمام
منكم واجبة عىل مجيع اخللق؟ فقال( :Aإن اهلل
وجل بعث حممد ًا  Fإىل الناس أمجعني رسوالً
عز ّ
ّ
وحجة هلل عىل مجيع خلقه يف أرضه ،فمن آمن باهلل
وصدَّ قه فإن معرفة
وبمحمد رسول اهلل  Fواتبعه َ
اإلمام منا واجبة عليه ،ومن مل يؤمن باهلل وبرسوله F
ومل يتبعه ومل يصدّ قه ويعرف حقهام ،فكيف جيب
عليه معرفة اإلمام وهو ال يؤمن باهلل ورسوله F
ويعرف حقهام قال :قلت :فام تقول فيمن يؤمن باهلل
ورسوله  Fو ُيصدّ ق رسوله  Fيف مجيع ما أنزل
اهلل ،جيب عىل أولئك حق معرفتكم؟ قال :Aنعم
أليس هؤالء يعرفون فالن ًا وفالن ًا قلت :بىل ،قال:A
أترى أن اهلل هو الذي أوقع يف قلوهبم معرفة هؤالء
((( الكايف للكليني:ج ،1ص.337
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؟ واهلل ما أوقع ذلك يف قلوهبم إال الشيطان ،ال واهلل
عز ّ
وجل)(((.
ما أهلَم املؤمنني حقنا إال اهلل ّ
الشك أن معرفة اإلمام Aمن الواجبات امللقاة
عىل عاتق مجيع املسلمني ،ويتضح لنا من خالل
الدعاء  -املذكور آنف ًا -ارتباطها الوثيق بمعرفة اهلل
سبحانه وتعاىل ،بل إهنا األساس ملعرفة اهلل تعاىل،
عن عبد الرمحان بن كثري قال :سمعت أبا عبد اهللA
يقول( :نحن والة أمر اهلل وخزنة علم اهلل وعيبة
وحي اهلل وأهل دين اهلل ،وعلينا نزل كتاب اهلل ،وبنا
ُعبِد اهلل ولوالنا ما ُع ِرف اهلل ونحن ورثة نبي اهلل
وعرتته).
قال العالمة املجليس( :وبنا ُعبِد اهلل ،أي نحن
علمنا الناس طريق عبادة اهلل ،أو نحن عبدنا اهلل
حق عبادته بحسب االمكان ،أو بواليتنا عبد اهلل
فإهنا أعظم العبادات ،أو بواليتنا صحت العبادات
فإهنا من أعظم رشائطها  .قوله  :ولوالنا ما عرف
((( الكايف للكليني:ج،1ص.181
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اهلل  ،أي مل يعرفه غرينا ،أو نحن عرفناه الناس،
أو بجاللتنا وعلمنا وفضلنا عرفوا جاللة قدر اهلل
وعظم شأنه)(((.
فاإلمام  Aهو حلقة الوصل بني اخلالق
واملخلوق ومهمته ربط قلوب الناس باهلل وإعانتهم
بإيصاهلم إىل املقامات العالية ،فطريق اهلداية للحق
والثبات عىل الرصاط املستقيم ال يتم إال بمعرفة
املعصوم  Aواقتفاء أثره ،والسري عىل خطاه
والثبات عىل واليته .فعن اإلمام الباقر Aقال( :إنام
عز َّ
وجل ويعبده من عرف اهلل وعرف
يعرف اهلل َّ
إمامه منا أهل البيت ،ومن ال يعرف اهلل عز وجل
وال يعرف اإلمام منا أهل البيت فإنام يعرف ويعبد
غري اهلل هكذا واهلل ضالالً)(((.
كام ّ
أن اجلهل بمعرفة اإلمام  Aيؤدي بصاحبه
إىل الضالل واالبتعاد عن الرصاط املستقيم ،وبالتايل
((( بحار األنوار للمجليس ،26:ص.247
((( الكايف للكليني:ج،1ص.181
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كلام تو ّغل فيه ابتعد أكثر عن اهلدف ،إىل أن ينتهي
إىل نحو ما كان عليه أهل اجلاهلية من الرشك ،عن
أيب بصري قال :قال أبو عبد اهلل( :Aاألوصياء هم
ّ
وجل التي يؤتى منها ولوالهم ما
عز
أبواب اهلل ّ
عز ّ
وجل وهبم احتج اهلل تبارك وتعاىل عىل
ُعرف اهلل ّ
خلقه)(((.
أما السائر عىل طريقهم  Bالعارف بحقهم
وكامالهتم ومراتب فضائلهم ومنازهلم التي
اصطفاهم اهلل سبحانه ووضعهم فيها ال يزيده كثرة
املسري إال تَر ّقي ًا يف ُس ّلم الكامالت ،وبصري ًة بكل ما
حييط بدرب غريهم من الظلامت املرتاكم بعضها
Rأو َك ُظ ُلم ٍ
ت ِف َب ْح ٍر ُِّل ٍّي
فوق بعض قال تعاىلْ َ :
َ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
اب ُظ ُل َم ٌت
َيغ َْشا ُه َم ْو ٌج م ْن َف ْوقه َم ْو ٌج م ْن َف ْوقه َس َح ٌ
َب ْع ُض َها َف ْو َق َب ْع ٍ َ
ض إِ َذا أ ْخ َر َج َيدَ ُه َل ْ َي َكدْ َي َر َاها َو َم ْن َل ْ
ي َع ْل اهلل َل ُه نُور ًا َفم َل ُه ِم ْن ن ٍ
ُور.(((Q
َْ
َ
((( الكايف للكليني :ج  ،1ص .193
((( سورة النور :آية .40
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* انتظار الفرج :روي عن أمري املؤمنني عيل
الفرج وال تيأسوا
بن أيب طالب( :Aانتظروا
َ
عز َّ
من روح اهللَّ ،
وجل
فإن
أحب األعامل إىل اهلل َّ
َّ
إنتظار الفرج .((()..وإنتظار الفرج يعني إنتظار
دولة العدل اإلهلي املباركة بقيادة و ّيل اهلل األعظم #
وكام ورد يف الزيارة (..وعليك إال متّك ً
ال ولظهورك
إال متوقع ًا ومنتظر ًا وجلهادي بني يديك إال
مرتقب ًا .((()..وإنتظار الفرج خيالف متام ًا مفهوم متنّي
الفرج فالزارع  -مثالً -حيرث األرض ويرعاها ثم
يبذر البذور ويسقيها ثم ينتظر املحصول ونوعية
هذا املحصول يتناسب طردي ًا مع مقدار اجلهد الذي
بذله الزارع ،وكذلك اإلنسان الرسايل بتورعه عن
نبي الرمحة  Fوأهل
حمارم اهلل وانتهاجه لسرية ّ
بيته  Bيكون قد ه ّيأ الرتبة الصاحلة ملنقذ البرشية
اإلمام احلجة  #ليقيم دولته املباركة.
((( اخلصال للشيخ الصدوق:ص.616
((( املزار للشهيد األول :ص.206
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إذ ًا إنتظار الفرج يتطلب املسامهة يف إجياد رشائط
الظهور ،والعمل ألجل خروج اإلمام بالتمهيد
لذلك قدر االستطاعة كاألمر باملعروف والنهي
عن املنكر وغري ذلك من األعامل الصاحلة ،عن أيب
بصري قال :قال اإلمام الصادق جعفر بن حممد:C
ِ
لشيعة قائمنا املنتظِرين لظهوره يف غيبته،
(ُ ...طوبى
وا ُملطيعني له يف ظهوره ،أولئك أوليا ُء اهلل الذين ال
خوف عليهم وال هم حيزنون)(((.
ٌ
النبي األكرم F
* طاعة وكالء اإلمام :بعد وفاة ّ
قام بأعباء قيادة األمة األئمة اإلثنا عرشB
الذين نص عليهم الترشيع اإلهلي ،فقد كان الناس
يأخذون أحكامهم الرشعية من املعصوم مبارشة
منذ عهد الرسول Fوحتى عرص اإلمام احلادي
عرش  ،#أما إمامنا الثاين عرش #وبسبب ال َغيبة مل
يامرس مسؤولياته ،وعىل ذلك فإن مسؤولية القيادة
تؤول إىل مفكري األمة وعلامء الترشيع اإلسالمي
((( املزار للشهيد األول :ص.206
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من املجتهدين ومراجع الدين؛ لتتوىل مسؤولياهتا
يف تبيان الصيغ الرشعية لكل متطلبات األمة .وقد
وردت أحاديث كثرية متتدح العلامء وتبني فضلهم،
عن أيب عبد اهلل  Aقال( :إن العلامء ورثة األنبياء
يور ِّثوا درمه ًا وال دينار ًا ،وإنام
وذاك أن األنبياء مل ٌ
أورثوا أحاديث من أحاديثهم ،فمن أخذ بشئ منها
فقد أخذ حظ ًا وافر ًا ،فانظروا علمكم هذا عمن
تأخذونه؟ فإن فينا أهل البيت يف كل خلف عدوالً
ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل
اجلاهلني)((( .واحلديث املروي عن رسول اهلل :F
(علامء أمتي كأنبياء بني إرسائيل)((( .وقد َو َّضح
اإلمام املهدي  #دور العلامء ورضورة الرجوع
إليهم يف رسالته للشيعة زمن ال َغيبة الكربى...( :
أما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة أحاديثنا
((( الكايف للكليني:ج،1ص.32

((( أوائل املقاالت :للشيخ املفيد:ص.178
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فإهنم حجتي عليكم وأنا حجة اهلل)(((.
لذا علينا أن نرجع إىل العلامء الذين يملكون علم
اإلسالم وتقواه ،والذين خيلصون هلل ورسوله.F
والشك أن الفقهاء حيتلون مكانة مرموقة يف
اإلسالم وهذا واضح ملن يرجع إىل القرآن الكريم:
َ Rف َل ْوال َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َطائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا ِف
ين ولِي ِ
نذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم
الدِّ ِ َ ُ
ون . (((Qوتشري اآلية إىل حلقة مهمة من
ي َذ ُر َ
َْ
حلقات النظام الديني ،وهذه احللقة هي دور
الفقهاء كواسطة بني املعصوم وقاعدة املؤمنني ،فهم
يقومون بالدور النيايب عن املعصوم لنرش معارفه
يف خمتلف القوميات والبلدان ،كام أن التعرف عىل
الدين والرشيعة اليتم إال بقيام فئة من األمة تأخذ
عىل عاتقها اكتساب العلوم الدينية والتفقه والفهم
والسنَّة املطهرة حتى بلوغ مرحلة
للكتاب العزيز ُ
((( وسائل الشيعة للعاميل:ج،27ص.140
((( سورة التوبة :آية.122
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الفقاهة ليقوموا بعد ذلك بإنذار الناس باحلالل
واحلرام والفرائض والسنن وبالرجوع إىل روايات
أهل البيت .Bوالعلامء هم حراس اإلسالم،
قال رسول اهلل( :Fإن مثل العلامء كمثل النجوم
يف السامء هيتدي هبا يف ظلامت الرب والبحر ،فإذا
انطمست النجوم أوشك أن تضل اهلداة)(((.
ودورهم هذا يتأكد يف زمن ال َغيبة ففي الرواية عن
اإلمام اهلادي( :Aلو ال م ْن يبقى بعد َغيبة قائمنا
من العلامء الدّ اعني إليه ،والدا َّلني عليه ،والذا ّبني
عن دينه بحجج اللَّ تعاىل ،واملنقذين لضعفاء عباد
اللَّ من شباك إبليس  -لعنه اللَّ  -ومردته ،ومن
فخاخ النواصب ملا بقي أحد إال ارتدّ عن دين اللَّ
تعاىل ولكنّهم ا َّلذين يمسكون أز ّمة قلوب ضعفاء
الشيعة كام يمسك صاحب السفينة سكَّاهنا أولئك
عز ّ
وجل)(((.
هم األفضلون عند اللَّ ّ
((( كنز العامل للمتقي اهلندي:ج،10ص.151
((( بحار األنوار للمجليس:ج،2ص.6
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* االلتجاء إىل اهلل تعاىل بالدعاء :ورد عن اإلمام
احلجة ...( Aوأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج
ّ
فأن ذلك فرجكم .((()..ومن البدهيي أن نعلم انّه
ليس املطلوب منّا الدعاء لفرج اإلمام  #فقط
لفظ ًا وطلب ًا للثواب وإنام الدعاء واالستعداد بنفس
الوقت لنرصة اإلمام  ،#والقيمة الكربى أن يتذكر
اإلنسان من تلقاء نفسه حمنة اإلمام  ،#ويكثر من
الدعاء له بالفرج.
ولعل البعض يعرتض بالقول :ما فائدة دعائنا
لإلمام املهدي  #وهو اإلمام املعصوم واملحفوظ
من قبل اهلل تعاىل ،وهو بالتايل مستجاب الدعوة
عكسنا نحن العصاة املذنبون املفتقدون ألهلية
استجابة الدعاء؟.
واجلواب :نحن مأمورون بالدعاء لإلمام  #كام
جاء ذلك يف كثري من الروايات عن أهل البيت ،B
ولعلذلكمنأجلبقاءالصلةوالرابطةمعاإلمام،#
((( الغَيبة للشيخ الطويس :ص.293
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ولعل لذلك أيض ًا آثار ًا أخرى نحن ال نعلمها.
فعن يونس بن عبد الرمحن قال :إن الرضا A
كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر هبذا( :اللهم
ادفع عن وليك وخليفتك ،وحجتك عىل خلقك،
ولسانك املعرب عنك بإذنك ،الناطق بحكمك،
وعينك الناظرة عىل بريتك ،وشاهدك عىل عبادك،
اجلحجاح((( املجاهد ،العائذ بك عندك ،وأعذه من
رش مجيع ما خلقت وبرأت ،وأنشأت وصورت،
واحفظه من بني يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن
شامله ومن فوقه ومن حتته ،بحفظك الذي ال
يضيع من حفظته به ،واحفظ فيه رسولك وآباءه
أئمتك ،ودعائم دينك ،واجعله يف وديعتك التي
ال تضيع ،ويف جوارك الذي ال خيفر ،ويف منعك
وعزك الذي ال يقهر ،وآمنه بأمانك الوثيق الذي
ال خيذل من آمنته به ،واجعله يف كنفك الذي
ال يرام من كان فيه ،وأيده بنرصك العزيز وأيده
((( اجلحجاح :السيد املسارع يف املكارم .
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وقوه بقوتك واردفه بمالئكتك،
بجندك الغالبّ ،
ووال من وااله ،وعاد من عاداه ،وألبسه درعك
وح ّفه باملالئكة حفا .((()...ومن ذلك
احلصينةُ ،
ِ
أيض ًا قول اهلل سبحانه وتعاىلR :إِ َّن اهلل َو َمالئ َك َت ُه
ِ
ين َآمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه
ُي َص ُّل َ
ون َع َل النَّبِ ِّي َيا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
َو َس ِّل ُموا ت َْسلِي ًام .(((Qفنحن مأمورون إذ ًا بالدعاء
للنبي  Fوأهل بيته  Bوالصالة عليهم ،وليس
ألحد ما أن يعرتض بالقول إذا كان اهلل تعاىل مصلي ًا
عليهم ،فال فائدة لصالتنا عليهم أو لدعائنا هذا
هلم  .Bيقول السيد ابن طاووس احلسني N
هبذا اخلصوص( :فإياك ثم إياك أن تقدم نفسك أو
أحد ًا من اخلالئق يف الوالء والدعاء له  #بأبلغ
اإلمكان وأحرض قلبك ولسانك يف الدعاء لذلك
املوىل العظيم الشأن ،وإياك أن تعتقد أنني قلت
هذا ألنه حمتاج إىل دعائك هيهات هيهات ،إن
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،92ص.331
((( سورة األحزاب :آية.56
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اعتقدت هذا فإنك مريض يف اعتقادك ووالئك،
بل إنام قلت هذا ملا عرفت من حقه العظيم عليك
وإحسانه اجلسيم إليك ،وألنك إذا دعوت له قبل
الدعاء لنفسك وملن يعز عليك كان أقرب إىل أن
يفتح اهلل جل جالله أبواب اإلجابة بني يديك ألن
أبواب قبول الدعوات قد ع ّلقتها أهيا العبد بإغالق
اجلنايات ،فإذا دعوت هلذا املوىل اخلاص عند مالك
األحياء واألموات يوشك أن يفتح أبواب اإلجابة
ألجله ،فتدخل أنت يف الدعاء لنفسك وملن تدعو
له يف زمرة فضله ،وتتسع رمحة اهلل جل جالله لك
وكرم عنايته بك؛ لتعلقك يف الدعاء بحبله)(((.
اخلالصة:

ٍ
موال
وبنا ًء عىل ما تقدم جيب عىل كل مؤمن
أن يفكر يف مؤهالته التي هو عليها اآلن ،ويسأل
ُ
مؤهل ليكون من املنتظرين؟ أو
نفسه هل هو
((( فالح السائل البن طاووس :ص.45
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من األنصار لإلمام #؟ فإذا مل يكن كذلك ومل
يكن تتوافر فيه الرشوط السابقة فالبد له حينئذ
من تزكية النفس عن قذارة الدنيا ،والبد له من
الكدح والعمل للوصول إىل القرب اإلهلي ،والبد
له من الورع واالبتعاد عن الشبهات ،والبد له من
التخ ّلق باألخالق العليا يف القول والفعل ،والبد
له من جعل الظاهر والباطن واحد ًا إال يف تقية،
والبد له من االمتثال الكامل ألوامر اإلمام ،#
والبد والبد والبد...وبخالف هذا سيكون الكالم
جمرد ادعاء ويبقى املرء بعيد ًا عن اإلمام عجل
اهلل تعاىل فرجه ،مهام أعطى لنفسه من عناوين
ومناصب.
عىل عبـاده
واحلمدُ هلل ِّ
رب العاملني وسال ٌم ٰ
اصطفى حممـد وآله الطاهرين.
الذيـن
ٰ
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