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بسم هللا الرحمن الرحيم
في خضم التسارع التكنولوجي وتعدد وسائل االتصال ،أم�سى القارئ
بأمس الحاجة إلى املناهل الرصينة التي يستقي منها املدد الفكري املتمثل
باملنشورات املكتوبة التي التزال لها الصدارة عند املثقف العربي .ومهمة
توفيراملناهل العلمية واملصادرالفكرية ،مسؤولية البد من التصدي لها
بشكل مدروس؛ للحفاظ على التراث الفكري وتطوير األطروحة العلمية
وتقديمها بأيسرسبلها وأبهى صورها للقارئ الكريم.
وقد أخذت مؤسسة «نور املعارف» هذه املسؤولية على عاتقها
بالتصدي لنشر الكتب األخالقية والدينية التي يحتاجها القارئ الكريم،
السيما في هذا الوقت الذي كثرفيه التأليف وتعددت مصادرالنشرحتى
أم�سى القارئ أمام آالف العناوين املطبوعة اليعلم غثها من سمينها،
مع غياب الرقابة العلمية الرصينة التي تحمل في صميمها املسؤولية
الشرعية واألخالقية في تقديم املائدة الفكرية للقراء الكرام.
إن منهج مؤسسة «نور املعارف» في التواصل مع القارئ الكريم يتمثل
في األمانة بتقديم الكتب الرصينة واألطروحات الفكرية التي تنبثق من
فكرآل محمد صلى هللا عليه و آله و سلم ،تحت إشراف دقيق ومراجعة
لكل مايحمله الكتاب املنشور من أطروحة فكرية .حيث نقدم في هذا

املوسم للقارئ الكريم مجموعة عناوين لكتب جديدة بأطروحة فكرية
سلسة يأنس بها املطلع ويحصد من كنوزها ما يسعه إناؤه.
بين يدي القارئ الكريم كتاب «سمات المنتظرین» ونعد القارئ
الكريم بمزيد من اإلصدارات األخالقية والفكرية التي ستقدمها
«مؤسسة نور املعارف» ،سائلين املولى أن يجعلنا من الذين يحملون
شعلة الفكر املحمدي لطالبيه ،آملين أن نكون عند حسن ظن القارئ
الكريم.
دارنور املعارف
سمات المنتظرين
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مق ــدمـة امل ــؤل ــف

مقدمة املؤلف
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بسم هللا الرحمن الرحيم
وصلى هللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين
إن الحديث عن اإلمام املهدي #يجمع بين الضرورة الخارجية
واالستئناس الداخلي ،فمن ناحية نعتقد أنه ال بد أن تتوج جهود
األنبياء^ طوال التاريخ بهذه النهاية السعيدة ،التي تتم على يد ولي
هللا األعظم× أرواحنا له الفدى ،إضافة إلى االنتقام من الطواغيت.
ومن ناحية أخرى فإن الحديث عمن يفترض أن يكون ذكره في قلوب
املنتظرين ،حديث ممتع ملن استشعر محبته حقيقة ،وهو الجدير بهذه
املحبة ،حيث إنه يمثل الحبل املتصل بين السماء واألرض في هذا
العصر ،وهو اإلمام الذي سنحشرتحت رايته يوم القيامة.
إن املصنفات حول إمامنا املهدي× أخذت مساحة واسعة من
املكتبات اإلسالمية ،إلى درجة يمكن أن نخصص معجما لعناوين الكتب
التي تناولت سيرته وسنته ،وكل ما يتعلق به منذ غيبته إلى يومنا هذا .
والعنوان الجامع لهذه املؤلفات يتفرع إلى ما هو:
 روائي :كالكتب األربعة ،ومجموع املصادر الحديثية ،هو مصدرنااألساس في كل ما ينبغي أن يكتب عنه×.
 تحليلي :كالكتب املتناولة لدفع الشبهات ،وبيان عالمات الظهور،ومعالم الدولة املهدوية في ذلك العصراملبارك.

سمات المنتظرين
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ولكننا نرى من الالزم أيضا إضافة صنف آخر ،مما ينبغي عرضه على
املمهدين واملنتظرين لظهوره الشريف ،أال وهو ما يثير الجانب العاطفي
املوجب للتعلق بوجوده الشريف :تذكيرا باطنيا ،وذكرا خارجيا ،واألهم
منهما التزاما عمليا بما أمر به ،وهو العمل بكل جوانب الشريعة ،من
خالل ما يفهمه رواة حديثه وحديث آبائه^ وهم الفقهاء العدول في
كل عصر.
لقد حاولنا في هذا الكتاب عرض ومضات مهدوية  ،يراد منها  -بإذن
هللا تعالى -قدح نار الشوق نحو ذلك الوجود املبارك ،الذي طاملا ذكره
آباؤه الكرام^ قبل والدته املباركة بكلمات الشوق والحنين.
ولقد حاولنا  -بفضل هللا تعالى  -أن نمزج كثيرا من هذه الفقرات،
بتلك النصوص التي بلغت قرابة ( )275آية ورواية والتي تستند إليها
تلك الومضات ،ليكون هذا الكتاب وسيلة لالطالع اإلجمالي أيضا على
املضامين امللفتة ،التي حاولنا جمعها من الكتب الروائية املعروفة في
هذا املجال.
إن غاية املنى في تأليف هذا السفر ،هو التوفيق إليجاد حالة من
العشق املهدوي في القلوب املستعدة ،في زمن بات كل �شيء يسلب
الفؤاد ،لتنوع موجبات االلتهاء واالجتذاب.
وال ينتابنا ريب أن من وصل إلى هذه املرحلة من العشق املهدوي
في ظاهره ،واإللهي في باطنه ،فإنه سيحظى برعايته الخاصة في زمان
الغيبة ،وحينئذ ال يهمه طال زمان الوصال أو قصر ،فإن الوصال
الباطني متحقق لصاحبه وإن لم يتحقق اللقاء الخارجي به ،إذ العمدة
في عالم املحبين هو ائتالف األرواح وإن تباعدت األجسام.
وقد رتبنا الكتاب  -بعد مراجعة الفقرات املتنوعة ،والبحث عن
عناوين جامعة  -في ثالثة فصول:

سمات المنتظرين

 الفصل األول :مايتعلق باإليمان واالرتباط به ،وأردنا بذلك ذكر
معالم شخصيته املباركة ،وموقعه من املرسل والرسالة ،وأحاديث آبائه
الكرام عنه ،والهدف من الغيبة ثم الظهور املقدس.
 الفصل الثاني :ما يتعلق بالعمل واالستنان به ،وأردنا بذلك بيان
وظائف املنتظرين في زمان الغيبة ،ومدى ارتباط سعيهم في تعجيل
الدولة الكريمة ،والتفسيرالصحيح النتظارالفرج.
 الفصل الثالث :ما يتعلق باالرتباط الشعوري به ،وأردنا بذلك بيان
العالقة العاطفية به ،من خالل العمل بما يورث الحب له ،وتحا�شي
موجبات سخطه  ،وبيان مدى محبته للمنتظرين له.
نسأل هللا تعالى أخيرا أن يقبل املولى عملنا هذا بقبول حسن ،وأن
يبارك فيه ،ع�سى أن يكون لنا بذلك دور -ولو كان متواضعا  -في التمهيد
لدولته الكريمة ،فيما لوحال بيننا وبينه املوت الذي جعله هللا تعالى على
عباده حتما مقضيا ،وإن كان املأمول أن يمن علينا بطلعته الرشيدة
فيما تبقى من أعمارنا ،إذ ضاقت األرض على املنتظرين بما رحبت!.
حبيب الكاظمي
 17ربيع املولود  1440هـ أرض الغري املقدس
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1
فيما يتعلق باإليمان
واالرتباط به
الفصل ّ
األول :فيما يتعلق باإليمان واالرتباط به

 .1مقاييس شفافية الروح

قد يعشق البعض إحداهن عشقا شديدا ،إال أنه يصرف النظر عنها
مراعاة ألبيه الذي يرفض زواجه منها ،وهنا من املمكن أن نقول :إن
اإلمام× هو األب الشفيق لهذه األمة حقيقة ،فينبغي أن نراعي قلبه

سمات المنتظرين

 .2مراعاة قلبه الشفيق

15
ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

هناك ثالثة مقاييس تكشف عن حياة الروح وشفافيتها ،وهي :الصالة
الخاشعة ،والتأثر بمصائب أهل البيت^ ،والتعلق القلبي بإمام
العصر× ،فاألول كاشف عن القرب من الغاية ،والثاني عن القرب
من الوسيلة العامة ،والثالث عن القرب من الوسيلة الخاصة وذلك
عندما ُيدعى كل أناس بإمامهم.
وعليه فإن على املؤمن أن يختبرنفسه في هذه الحقول الثالثة ،ليعلم
بذلك مدى قربه من رب العاملين ومن وليه ،والنسبة في ذلك طردية؛
ً
بمعنى أنه كلما زاد تأثرا بما ذكر ،فإنه يقترب من دائرة جذبهم له.
وال نعني بالتفاعل هنا أن يكون كذلك في كل وقت وآن  -فهذا مقام
الذين ال يغفلون طرفة عين عن مواليهم  -وإنما نعني ذلك بنحو اإلجمال،
فلإلنسان حاالته من اإلقبال واإلدباركما ال يخفى.

الشريف ،وذلك بأن نبتعد عن كل ما يؤذيه ،بل يزيده أملا وحزنا ،وإن
كان ذلك على حساب ما تشتهيه أنفسنا! أفال يكفي ما هو فيه من املحن
العظام ،والتي معها ال يتهنأ له عيد وال سرور؟!
ِ
«ما م ْ
ن
فقد ورد عن اإلمام الباقر× أنه قال لعبد هللا بن ظبيانَ :

ِع ٍ
ني َأ ْضحى و َل فِ ْط ٍر ،إِ َّل و هو ُيدَّ د فِ ِيه ِ
م َّم ٍد ُحز ٌْنِ ،ق َ
يل:
يد لِ ْل ُم ْسلِ ِم َ
آل ِل ُ َ
َ ُ َ َ ُ
ً َ
ك؟ َق َالِ :لَ َّنُ ْم َي َر ْو َن َح َّق ُه ْم ِف َي ِد غ ْ ِ
َو ِل َ َذلِ َ
َي ِه ْم»((( ،وهل نستبعد أن

اإلمام× يرد الجميل للمؤمن الذي يكثر من الدعاء لفرجه الشريف،
وذلك بأن يفرج همه وغمه من باب الرد باملثل أو األحسن؟!.

سمات المنتظرين
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ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

لقد جرت عادة املحبين على الوقوف عند سماع اسمه الشريف
ووضع اليد اليمنى فوق الرأس ،وفي ذلك داللة على تعظيمه والتسليم
ألمرهّ ،
وكأن لسان حاله يقول :يا موالي! إذا ذكر اسمك فنحن نقف،
ونضع أيدينا على رؤوسنا ،فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟! وإذا
كان اسمك يدعونا إلى القيام ،فكيف إذا ظهرت أمارات دولتك
الكريمة؟!.
وقد ورد عن اإلمام الرضا× أنه عندما وصل دعبل إلى هذا البيت
في تائيته املشهورة:
ما َل َة َخ ِ
ار ٌج
بكَات
وج إِ َما ٍم َل َ َ
ُخ ُر ُ
َي ُقو ُم َع َل ْاس ِم اهلل َو ا ْل َ َ
قام وأطرق برأسه ووضع يده اليمنى على رأسه وقال« :ال َّّل ُه َّم َع ِّجل
َف َر َجه َو َ
َرصا َعزيزا»(((.
خم َر َجهَ ،و ُ
انصنا بِه ن َ
 )1من الحیرضه الفقیه ،ج ،1ص.511
 )2الغدیر ،ج ،2ص.361

 .4االلتجاء من وظائف الغيبة

من وظائفنا في زمان الغيبة ،االلتجاء إلى هللا تعالى والدعاء بالثبات
على الدين والسالمة من فتن آخر الزمان ،حيث االبتالء بالشهوات
ُ
والشبهات في هذا املجال .ومن هنا فقد أمرنا في زمان الغيبة ببعض
األدعية ،ومنها دعاء الغريق ،فقد روي عن اإلمام الصادق× أنه قال:
«ستصي ُبكم ُش ْب َه ٌةَ ،فتب َقون بِال ِعل ٍم ُيرى َ ،و َل إِ َما َم ُهدى َ ،و َل َين ُْجو ِمن َْها
إِ َّل من دعا بِدُ ع ِ
اء ا ْلغ َِر ِ
اء ا ْلغ َِر ِ
يق  ،قلتَ :ك ْي َ
يق؟ فقال× :يقولَ « :يا
َ ْ ََ َ
ف ُد َع ُ
ِ
ِ
ِ
(((
ب ا ْل ُق ُل ِ
ل دينك» .
ت َق ْلبِي َع َ 
وبَ ،ث ِّب ْ 
ح ُ
يمَ ،يا ُم َق ِّل َ
اهللَُ ،يا َر ْ َ
انَ ،يا َرح ُ
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ُ
وليعلم هنا أن شرط قبول هذا الدعاء -كأي دعاء آخر -هو السعي
َ
من قبل املؤمن في تحصين نفسه؛ تكامال في الروح والفكروالعقيدة ،مثله
ً
في ذلك مثل اإلنسان الذي يطلب الرزق ،ويسعى جاهدا في تحصيله.
 .5عالقة القيادة

 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.352

ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

إن عالقتنا بإمام زماننا× عالقة الرعية بقائدها ،فكما أن آدم
كان خليفة هللا تعالى في أرضه ،فإن اإلمام املهدي× هو خليفته في
هذا العصر ،وهو السبب املتصل بين األرض والسماء ،وهو الذي تتنزل
عليه املالئكة في ليلة القدر ،ومن املعلوم أن األرض ال تخلو من حجة
في كل عصر ،فإن الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق
واملخلوق ،وإمامنا× هو الذي ُبيم ِنه ُرزق الورى ،وبوجوده ثبتت
األرض والسماء.
وعليه فينبغي للمؤمن أن يستشعر حقيقة قيادة اإلمام له ،فعندما
يخاطبه فليكن خطابه على نحو خطاب املقود لقائده ،وخطاب الرعية
لسائسها ،وخاصة عندما يستذكرعظيم حقه× على األمة بل حقوق

17

آبائه جميعا ،حيث يقول اإلمام الصادق×« :و بِ ِعبا َدتِنا ُعبِدَ اهللَُ ،و َل َ
ول
َحن َما ُعبِدَ اللُ»(((.
ن ُ

 .6رعاية شؤون املؤمنني

سمات المنتظرين
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من مهام اإلمام في كل عصرأن يرعى شؤون املؤمنين ،وعلى الخصوص
السالكين إلى هللا تعالى ،وإن لم يتبين شخصه ،وذلك ألنه كالشمس وراء
السحاب ،لها الفوائد املترتبة عليها كإنبات الزرع وإن كانت محجوبة عن
األنظار.
وإننا نعتقد في زماننا هذا أن من مهام اإلمام املهدي #أن يتبنى
القابليات املتميزة ،بمثابة املزارع الذي ينتقي النبات املميز في ثمرته،
ليخرجه من األرض إلى بستان خاص ويوليه رعاية مضاعفة تقديرا لثمره،
ولئال يضيع بين زرع ال فائدة فيه .وحينئذ نقول :أوليس من املناسب أن
يكون أحدنا مثل هذا النبات الذي يتوسم فيه إمام زمانه خيرا ،فيخصه
برعايته الكريمة؟! .فمن الحكمة أن يخص× القابليات بعنايته؛ إذ ال
يحسن منع الفيض عن القابل له.

ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

 .7اإلمام جممع املصائب

لو أن مؤمنا كان مرهفا في إحساسه و سمع بمصيبة من مصائب
املسلمين ،فإنه ال يكاد ينام تلك الليلة ،فكيف بإمامنا× وهو مجمع
املصائب واآلالم في هذا العصر؟! بل يمكن القول بأنه لم يخلق هللا
تعالى أحدا منذ خلقة آدم× متحمال لآلالم من حيث املدة والشدة
كإمامنا×.
 )1الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،4ص.294

فعليه ال بد أن نفكر فيما يقربنا منه ،ونتجنب ما يؤذيه ،ويؤخر في
تعجيل فرجه ،ونكثرمن الدعاء له ،فإن سروره× بعملنا ملن موجبات
املباركة في وجودنا ،وال نستبعد أن تكون بعض صور الخذالن الشديد،
هي من آثار إدخال الحزن املتكرر على قلبه الشريف ،ذلك القلب الذي
هو قطب رحى عالم الوجود.
 .8عرض املقدرات

يتعامل املؤمن مع إمامه الغائب× ،كما كان يتعامل املوالون مع
آبائه الظاهرين من أئمة أهل البيت^ ،حيث كانوا يعيشون حياة
اإلمام وقيادته لألمة ،ويعتقدون أنه الراعي لشؤونهم في كل صغيرة
وكبيرة ،وإن كانوا بعيدين عنه ،ولم يحصل لهم توفيق اللقاء به ،وخاصة
 )1الكايف ،ج ،9ص.312

سمات المنتظرين

 .9الراعي لشؤون األمة
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ينبغي للمؤمن أن يتوسل إلى هللا تعالى بإمام زمانه لقضاء حوائجه
مادية ومعنوية ،أال نقرأ في دعاء الندبةَ :
ي ِمنْ ُه ُي ْؤ َتى»
اهللِ ا َّل ِذ 
اب 
ن َب ُ 
«أ ْي َ
ُ
َ
ي َيت ََو َّج ُه إِ َل ْي ِه ْالَ ْولِ َياء»؛ فإن اإلمام× تعرض عليه
اهللِ ا َّل ِذ 
ن َو ْج ُه 
و«أ ْي َ
مقدرات األمة في ليلة القدر ،وهو املطلع على األسرار ،والشفيع عند هللا
تعالى ،فلماذا ال نتوجه إليه ونقدم له الشكوى في كل ما يهمنا من أمورنا؟!
والحال أنه مظهر لتحقق املشيئة اإللهية التي ُيشار إليها من خالل زيارة
ف م َق ِ
اد ِير ُأ ُم ِ
ور ِه َ ْتبِ ُط
الر ِ 
ب ِ َ
جده الحسين× ،حيث نقول فيها« :إِ َرا َد ُة َّ
إِ َل ْيك ُْمَ ،و ت َْصدُ ُر ِم ْن ُب ُيوتِ ُكم»((( ،فما يصدر من مقدرات تجاه الخلق ،له
صلة باهلل تعالى من حيث إنه املقدر ،وله صلة بولي أمره من حيث إنه
مدبر.

عندما نتذكر إحاطة علمه بنا ،وما يستتبعه من الهم واالهتمام ،وذلك
َي ُم ْه ِملِ َ
ني
من خالل املضمون الذي نسب إليه في التوقيع الشريف« :إِنَّا غ ْ ُ

ِ
ك َلنَز ََل بِك ُُم َّ ْ
ني لِ ِذك ِْرك ُْم َو َل ْو َل َذلِ َ
اص َط َل َمك ُُم
ُل ِ َرا َعاتِك ْ
ُم َو َل نَاس َ
الل َو ُاء َو ْ
ْالَ ْعدَ اء»((( وما بقاء خط أهل البيت^ طوال زمان الغيبة  -رغم

مقارعة الطغاة  -إال نتيجة لهذه الرعاية املباركة منه×.
 .10اهلدف من اخللقة
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ُ
من أركان االعتقاد املهمة ،االعتقاد بالحركة املهدوية التي تختم بها
الحياة البشرية ،فإن هللا تعالى لم يخلق الكون ُس ً
دى ،فكما أن الشمس
تجرى ملستقرلها ،فكذلك الحركة البشرية تجري ملستقرحضاري مقدر
لها ،يتمثل بقمة العدل في تاريخ اإلنسان ،حيث إن الهدفية واملحورية
من سمات هذا الوجود.
وال شك أن محور هذا الوجود هو التوحيد؛ إذ البدء والختم يعود إلى
واهب هذا الوجود ،وهدف هذا الوجود هوصيرورة الكون كله بلون واحد
وهو لون العبودية هلل الواحد ،سواء في عالم الجمادات أم الناطقات،
ومن املعلوم أن هذا الهدف الذي خلق الكون من أجله ،يتحقق حصرا
في زمان ظهوره× وهو ما أشار إليه اإلمام العسكري× بقوله:
ُون َأ َحدَ َم ْن َأ َعدَّ ُه اهلل لِن ْ ِ
َش ا ْل َح ِق، َو َو ْط ِء ا ْل َباطِ ِلَ ،و
«و َأ ْر ُجو َيا ُبن ََّي َأ ْن َتك َ
َ
ِ
ِ
إِ ْع َلء الدِّ ِ
الض َلل»(((.
ينَ ،و إِ ْط َفاء َّ

 .11أثر الدعاء يف التعجيل

يعتقد البعض أن الدعاء للفرج ال فائدة فيه ،بمعنى أنه ال يؤثر في
 )1اإلحتجاج عىل أهل اللجاج (للطربيس) ،ج.497 ،2
 )2کامل الدین ومتام النعمة ،ج ،2ص.448

تعجيل وقت الفرج ،فهو أمر ثابت موقوت ال يتقدم وال يتأخر ،والحال
أن هذا التصور يمكن مناقشته بأن األمر مما قد يدخل في دائرة املحو
واإلثبات ،وهي بيد هللا تعالى.
وال شك أن كثرة املتضرعين في زمان الغيبة ،لها تأثيرها في تحريك
اإلرادة اإللهية ،إذ قطع على نفسه بإجابة الداعي إذا دعاه ،وقد يستفاد
من بعض النصوص أن هللا تعالى كان قد ّ
قدر الرخاء لهذه األمة ،لوال
تورطهم بقتل الحسين× وهذا ال ينافي ضرورة تحقق العالمات
الحتمية قبل الفرج ،فإن تقديمها وتأخيرها أيضا بيد هللا تعالى.

ف َنبِ َّي َ
ي َن ْف َس َ
كَ ،فإِن َ
«ال َّّل ُه َّم َع ِّر ْفنِي َن ْف َس َ
ك ،ال َّّل ُه َّم
ك َل ْ َأ ْع ِر ْ
َّك إِ ْن َل ْ ُت َع ِّر ْفن ِ 
ف ُح َّجت َ
َّك إِ ْن َل ْ ُت َع ِّر ْفنِي َر ُسو َل َ
كَ ،فإِن َ
َع ِّر ْفنِي َر ُسو َل َ
َك ،ال ّل َُّه َّم َع ِّر ْفنِي
ك َل ْ َأ ْع ِر ْ
َّك إِ ْن َل ْ ُت َع ِّر ْفنِي ُح َّجت َ
َكَ ،فإِن َ
ُح َّجت َ
ت َع ْن ِدينِي»(((.
َك َض َل ْل ُ
 )1الكايف ،ج ،2ص.149
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املعرفة على نوعين :فهناك املعرفة االكتسابية ،وذلك من خالل
مراجعة بطون الكتب واالستماع ألهل العلم .وهناك املعرفة اإلشراقية،
حيث يتلقى اإلنسان فيها شعاعا من املعرفة :شرحا للصدر ،وإلقاء في
َ
الروع ،وتسديدا للفكر ،وتثبيتا للفؤاد .أليس هو الذي ربط على قلوب
َ
أهل الكهف ،وزادهم هدى ،رغم أنه لم ُيوح إليهم؟! أليس هو الذي أوحى
إلى أم مو�سى ،وهي ليست في زمرة األنبياء وال األوصياء؟!.
ُ
وليعلم في هذا املقام أن الطريق منحصر باهلل تعالى في طلب هذه
املعرفة الخاصة ،وذلك من خالل وليه األعظم.
فعن زرارة بن أعين أنه سأل اإلمام الصادق× عن زمان الغيبة،
قال :جعلت فداك ،إن أدركت ذلك الزمان أي �شيء أعمل؟ قال× :يا
زرارة إذا أدركت هذا الزمان ،فادع بهذا الدعاء:

سمات المنتظرين

 .12طريقا املعرفة

فطلب املعرفة االلهية والنبوية ،صارفي سياق واحد مع طلب املعرفة
الوالئية.
 .13دعاء األئمة لفرجه×

سمات المنتظرين
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املالحظ أن أئمتنا^ كانوا يعيشون حالة من األ�سى والحزن الشديد
على هذه الغيبة ،وذلك قبل أن يولد صاحبها بزمن مديد ،ومما يروى في
هذا املجال  -في سياق مؤثروبليغ  -أن اإلمام الصادق× شوهد جالسا
مسح خيبري ّ
على التراب ،وعليه ٌ
مطوق بال جيبّ ،
مقصر الكمين ،وهو
يبكي بكاء الواله الثكلى ،ذات الكبد ّ
الحرى ،قد نال الحزن من وجنتيه،
وشاع التغيرفي عارضيه ،وأبلى الدموع محجريه ،وهو يقول:

ادي ،و اب َتز ْ ِ
ت ع َل ِمه ِ
ِ
«س ِّي ِدي! َغ ْي َبت َ
اح َة
ُك َن َف ْ
ت ُر َقادي َ ،و َض َّي َق ْ َ َّ َ
َّت منِّي َر َ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُف َؤ ِ
اديَ ،س ِّيدي! َغ ْي َبت َ
ت َم َصائبِي بِ َف َجائ ِع ْالَ َبدَ ،و َف ْقدَ ا ْل َواحد َب ْعدَ
ُك َأ ْو َص َل ْ
اح ِد بِ َفن ِ
ا ْلو ِ
َاء ا ْل َج ْم ِع َو ا ْل َعدَ د»(((.
َ

 .14منكر الوالدة
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ٌ
مكذب لرسول هللا‘ وإن لم
من ينكر والدة اإلمام املهدي×
«م ْ
ن
يشعر بذلك ،وقد ورد هذا املضمون صريحا عنه حيث قال‘َ :
َأ ْنكَر و ِ
احد ًا ِمن ُْه ْم َف َقدْ َأ ْنك ََر ِن، َو َم ْن َأ ْنك ََر ِن َف َقدْ َأ ْنك ََر اهللَ َع َّز َو َجل»(((،
َ َ
وهو الذي جعل أهل البيت^ عدال للقرآن الكريم ،وهما ال يفترقان
إلى ورود الحوض ،وألنه ال بد لكل من يعتقد بإمامة أمير املؤمنين×
املنصوص من النبي األكرم‘ ،أن يعتقد بوالدة اإلمام املهدي×؛
إذ إن كل إمام ينص على اإلمام الذي يليه.
 )1الغیبة (للطويس) ،ص.168

 )2کامل الدین و متام النعمة ،ج ،1ص.262

وعليه نقول :ينبغي للمؤمن أن يكون من املدافعين عن إمام زمانه،
عندما يواجه من ينكر وجوده الشريف .وهذا بدوره يستلزم الثقافة
الالزمة ملواجهة الخصوم .وهنا ال بد أن نؤكد أنه ال بد للعاقل أن يجعل
معرفته باألمور ضمن أولويات مدروسة.
فتأمل في هذا الحديث الذي يجعل املعرفة قبل العبادة ،ثم يجعل
فاتحة املعرفة وخاتمتها معرفة موقع األئمة من الوجود ،فقد روي عن
ِِ
ِ ِ
اإلمام الصادق× أنه قال« :ما ِمن َ ٍ
الص َلةَ،
شء َب ْعدَ ا ْل َم ْع ِر َفة َي ْعد ُل َهذه َّ
َ ْ ْ

 .15الرضا الكاشف

 .16احلرص على رضا احملبوب

َمن يحب أحدا لذاته ،أو للمنفعة املرجوة منه ،يحرص أشد الحرص

 )1األمايل (للطويس) ،ص.694

23
ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

كما أن رضا الزهراء÷ يكشف عن الرضا اإللهي  -كما هواملأثور -فإن
رضا صاحب األمر× يكشف عن الرضا اإللهي أيضا ،فمن ازداد قربا
من هللا تعالى ،ازداد قربا من مواله× ،وليس األمركما ّ
يسول الشيطان
للبعض بأن يفعل ّ
مدعي االنتظار ما يشاء ،معوال على الشفاعة التي قد
ال تشمله كما ورد بالنسبة إلى تارك الصالة ،فإن أئمة أهل البيت^
الذين نعول على شفاعتهم ،كانوا في أعلى درجات التقوى ،و أجهدوا
نفوسهم الشريفة ببذل مهجهم في سبيل مرضاته ،فكيف يجد املحب
طريقا للنجاة سوى طريق مواله؟!.

سمات المنتظرين

ِ
ِ
ش ٌء َي ْع ِد ُل ال َّزكَاةََ ،و َل َب ْعدَ َذلِ َ
ش ٌء َي ْع ِد ُل
َو َل َب ْعدَ ا ْل َم ْع ِر َفة َو َّ
ك َ ْ
الص َلة َ ْ
ك ُك ِّل ِه مع ِر َف ُتنَا ،و َخ ِ
ات ُة َذلِ َ
الص ْو َمَ ،و َل َب ْعدَ َذلِ َ
ات َ ُت ُه
ش ٌء َي ْع ِد ُل ا ْل َح َّجَ ،و َف ِ ُ
َ
َ ْ
َّ
ك َ ْ
َم ْع ِر َف ُتنَا»(((.

على رضاه عنه ،إلى درجة يتحول ذلك إلى هاجس نف�سي ال يفارقه،
وكذلك املؤمن املحب ملواله ،ال ّ
يقر له قرار لو ارتكب ما يؤذي إمامه؛
ُ
ألنه حريص على رضاه في كل األحوال ،حيث يعلم بأن أعماله تعرض
ّ
عليه ،والزم هذا العرض دخول الفرح والسرور ،أو الحزن
والهم على
قلبه بحسب ما يفعله املنتسب إليهم ولو ادعاء!.
وال نستبعد أن بعض البالء ّ
والهم الذي يدخل على قلب املوالي الذي
ال يراعي مراد مواله ،قد يكون بسبب ّ
الهم الذي ُيدخله على قلب ولي هللا
األعظم الذي هو أشرف القلوب في عالم الوجود.
سمات المنتظرين
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 .17تعاهد األدعية املعروفة
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من املتعارف عليه عند املوالين ،وجود محطتين لذكر اإلمام
املهدي× ،األولى :يوم ميالده الشريف في النصف من شعبان،
والثانية :اليوم الذي تسلم فيه مقاليد اإلمامة بعد وفاة أبيه اإلمام
العسكري×؛ فال بد من التوجه إليه توجها خاصا في هاتين املحطتين،
واملزج بين الجانب (العاطفي) سرورا ،بل إدخاال للسرور على نفوس
املحبين ،وبين الجانب (الفكري) استذكارا لدوره الشريف في إصالح هذه
األمة ،يضاف الى ذلك كله استذكار ما ينبغي أن نكون عليه ،من لوازم
القرب منه ،وتحقيق مراده في هذه األمة.
 .18احلكمة اإلهلية

اقتضت الحكمة اإللهية غيبة إمامنا× ،من أجل تحقيق هدف
الخلقة ولو في ختام املسيرة البشرية ،أال وهي العبودية املطلقة هلل
تعالى في أرجاء املعمورةُ .
وليعلم أن القدرة اإللهية تتبين عندما يظهر
اإلمام× في أوج انتشار الكفر والفساد ،وعند وصول البشرية إلى قمة

الترقي الحضاري والعلمي ،وحينها يكون أعوان اإلمام وأنصاره قد وصلوا
أيضا إلى أعلى درجات النضج والرشد في مجال البناء (النف�سي) من
جهة ،والبناء (الحضاري) من جهة أخرى ،حيث إنهم يكلمون اإلمام من
ُون َب ْين َُه ْم
«ح َّتى َل َيك َ
دون بريد مثال ،كما ذكره اإلمام الصادق× قائالَ :

ون إِ َل ْي ِه َو ُه َو ِف َمكَانِ ِه»(((.
َو َب ْ َ
ون َو َينْ ُظ ُر َ
ي ا ْل َقائِ ِم َب ِريدٌ ُي َك ِّل ُم ُه ُمَ ،ف َي ْس َم ُع َ

وهذا املعنى هو ما يذهب إليه البعض بأن اإلمام× سيقارع
خصومه بمثل أدواتهم في كل عصر ،وال معنى للرجوع إلى الخلف حيث
الخيل والسيوف مثال.

 )1الکافی ،ج ،8ص.241

 )2دالئل اإلمامة ،ص.436
 )3الكايف ،ج ،3ص.53
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املائز بين الجاهلية واإلسالم ،وهو اإلمام الذي سنحشر تحت لوائه يوم
القيامة ،وليعلم هنا أنه عندما يتم حشركل أمة تحت لواء إمامها ،فإننا
نتشرف بأن نكون تحت لواء إمامنا املهدي صاحب الزمان×.
ولكن هذا الكون له صورتان :الصورة األولى :الكون (القهري) وهو ما
يتحقق لكل إنسان كان معاصرا له في زمان غيبته أو حضوره ،وإن كان
غيرمرضيا عنده.
والصورة الثانية :الكون (االختياري) الذي يتحقق ملن كان في الدنيا
من السابقين إلى إرادته واملمتثلين ألوامره.

سمات المنتظرين

 .19بركة وجوده×
ِ
ِ
ورد في الحديث الشريفَ « :لو َبق َيت األَ ُ
وم ًا واحد ًا بِال إما ٍم منّا،
رض َي َ
ِ (((
ن َم َ 
«م ْ
ف إِ َما َم
ات َو ْل َ َي ْع ِر ْ
ت ْالَ ْر ُ 
اخ ِ 
َل َس َ
ض بِ َأ ْهله»  ،وورد في حديث آخرَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ات مي َت ًة َجاهل َّية»((( .و بناء على ذلك فإن معرفة اإلمام× هي
ز ََمانِه َ ،م َ

 .20حتقيق اآلمال
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اإلمام صاحب الزمان× هو محقق آمال األنبياء جميعا ،فال يوجد
نبي -حتى النبي الخاتم‘ -قد حقق آماله املرتبطة بأمته في هذه الحياة
الدنيا طوال التاريخ .فهذا نبي هللا نوح× وهو من أولي العزم املوصوف
 بمقت�ضى نسبة العزم إليه  -بأن له همة عالية في دعوة الناس إلى هللاْ َ ْ َ َ َ َّ
ََ َ
ال َخْس َ
ني
ف
ث
تعالى ،يصفه القرآن الكريم قائال﴿ :فل ِب
ِ
ِ
يهم ألف سن ٍة إِ
ِ
ً
َعما﴾((( ولكن لم يؤمن معه إال قليل من الخلق.
وعليه فمن الطبيعي أن تكون دعوة املعصومين من األنبياء واألوصياء،
هي تعجيل فرج إمامنا الذي يمثل منهجهم جميعا ،وقد صرح اإلمام
الجواد× بهذه الحقيقة ،أعني أنه املطهرلكل ما في األرض من الرجس،
حيث يقول« :ما ِمنَّا إِ َّل َقائِم بِ َأم ِر اهللِ و ه ٍ
اد إِ َل ِد ِ
ين اهللَِ ،و َلكِ َّن ا ْل َقائِ َم ا َّل ِذي
َ َ
ٌ ْ
َ

ل ا ْل ُك ْف ِر و ا ْلجح ِ
ودَ ،و َي ْم َ ُ
ل َها َعدْ ًل َو
ن َأ ْه ِ
ُي َط ِّه ُر اهللُ َعز ََّو َج َّل بِ ِه ْالَ ْر َض ِم ْ
َ ُ ُ
ِ
ي َفى َع َل الن ِ
ِق ْسط ًاُ ،ه َو ا َّل ِذي َ ْ
يب َعن ُْه ْم َشخْ ُصه»(((.
َّاس ِو َل َد ُت ُهَ ،و َيغ ُ

 .21مظاهر األمساء
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األئمة^ مظاهر أسماء هللا الحسنى ،فهؤالء األولياء هم مظاهر
جمال وجالل الحق املتعال في قالب البشرية ،فكما أن هللا تعالى رحيم
ودود يدبرشؤون عباده برعايته ،فكذلك الولي املنصوب من جهته يقوم
بهذه الرعاية بتسديد من هللا تعالى.
وعليه نقول :ينبغي للمؤمن أن يقوم بما يوجب له مثل هذه الرعاية،
وذلك من خالل التشبه بأخالق هللا تعالى حسب قابليتهُ ،
وليعلم في هذا
املقام أن قدرة أحدنا على الترقي في سلم الكمال ،أكثر بكثير من كماله
 )1سورة العنکبوت ،اآلیة.14:

 )2کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.378

الفعلي؛ إذ إنه لم يتعب نفسه في استخراج كل كنوزه وطاقاته ،وتبعا
ّ
لذلك نقول :إن من ارتقى درجة في سلم الكمال ،فمن الطبيعي عندئذ
أن يكون قريبا إلى من صعد إلى أعلى الدرجات فيه ،وهو إمام زمانه×.
 .22األمل الدافع

 .23أصناف الدوائر املهدوية

إن اإلمام في زمان الغيبة له أصناف من الرعاية :فالصنف األول هم
(الخواص) الذين يؤنسونه في زمان الغيبة ،ويبعثهم في قضاء حوائج
امللتمسين له ،والصنف الثاني :هم (عامة) املوالين الذين يعتقدون
بوجوده ،ويدعون لفرجه ،وهناك جماعة يرعاهم اإلمام من ُبعد،
ويتصرف في وجودهم وإن لم يشعروا بذلك.
 )1الترشيف باملنن يف التعريف بالفتن ،ص.377
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قال« :حب الدُّ نيا و ك ِ
َراه َّي ُة ا َملوت».
َ
ُ ُّ

(((
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األمل عنصر مهم في حياة النفوس واألمم ،ولوال األمل ما زرع زارع
شجرة ،وال أرضعت مرضعة ولدا ،ولكن مع األسف ّأن األعداء حاربوا
أطروحة اإلمام املهدي× منذ زمان األئمة^ ،مع تواترها في روايات
املسلمين ،فإن النبي‘ لم يدع شكا في هذا املجال ،وبذلك حرموا
األمة من بركات هذا األمل الذي كان باإلمكان أن يكون عنصر ثبات
وتوفيق للمسلمين كافة ،وهذا األمربدوره صارسببا من أسباب انتكاسة
املسلمين طوال التاريخ ،حتى آل أمرهم إلى الشتات والضياع الذي نراه
اليوم ،والذي وصفه النبي‘ منذ صدراإلسالم حيث قال:
ِ
« ُي ُ
وشك َأن تَدَ ا َع ى عليكم األُ َم ُم كام تَدَ ا َعى األَ َك َل ُة عىل َق ْص َعتها» ،قيل:
ّ
َ
ِ
ِ
السيل،
َثريَ ،و لكن غُثاء َكغُثاء َ
أو ِمن قلة نحن يومئذ؟ قالَ «:بل أنتُم ك ٌ
ِ ِ
ِ
هن يف ُق ُلوبِكُم» .قالوا :و ما الوهن؟
الو َ
َو َلتن َز َع َّن ا َمله َاب َة منكُمَ ،و ل َيقذ َف َّن َ

فاإلمام× مظهر اإلرادة اإللهيةَ ،ومن صاروا في هذه الدائرة
الخاصة فإنه يوجههم حيث يريدً :
وهنا في العزم تارة ،وتثبيتا في اإلرادة
تارة أخرى ،باإلضافة إلى دعائه لهم في قنوت صالته بالتسديد .وعليه
نقول :ال تقنع بأن تكون من عامة املوالين فهذا من أضعف اإليمان،
وال تطمع في أن تكون من دائرة اللصيقين ،ولكن ّ
تمن أن تكون ممن
تشملهم هذه الرعاية الخاصة.
 .24إقامة دولة التوحيد
سمات المنتظرين
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إننا ندعو لفرج اإلمام× ،ألنه يقيم معالم التوحيد ،إضافة إلى
االقتصاص من قتلة آبائه الكرام^ ،ومن املعلوم أن اقامة العدل
الشامل تصب أيضا في سياق إحياء ذكر آبائه ،وكشاهد على عظمة
دوره× في هذا املجال ،نذكر ما روي عن اإلمام الرضا× عندما
سأل أحدهم :أي �شيء تقولون في قنوت صالة الجمعة؟ .قال :قلت :ما
تقول الناس ،قال :ال تقل كما يقولون ،ولكن قل:
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َك بِم َأص َلح َ ِ
ِ
اء َك َو ُر ُس َل َ
كَ ،و ُح َّف ُه
ح َع ْبدَ َ
«الله َّم َأ ْصلِ ْ
ُ
ك َو َخلي َفت َ َ ْ ْ
ت بِه َأ ْنبِ َي َ
س ِم ْن ِعن ِْد َكَ ،و ْاس ُل ْك ُه ِم ْن َب ْ ِ
كَ ،و َأ ِّيدْ ُه بِ ُروحِ ا ْل ُقدُ ِ
بِ َم َلئِكَتِ َ
ي َيدَ ْي ِه َو ِم ْن
َخ ْل ِف ِه رصد ًا َي َف ُظو َنه ِمن كُل س ٍ
وءَ ،و َأ ْب ِد ْل ُه ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه َأ ْمن ًا َي ْع ُبدُ َك َل
َ َ
ْ
ُ ْ ِّ ُ
ُي ْ ِ
ك َع َل َولِ ِّي َ
ك َش ْيئ ًاَ ،و َل َ ْت َع ْل ِلَ َح ٍد ِم ْن َخ ْل ِق َ
ش ُك بِ َ
ك ُس ْل َطان ًاَ ،و ائ َْذ ْن َل ُه
ِ
ِ
اج َع ْلنِي ِم ْن َأن َْص ِ
ار ِه إِن َ
ش ٍء َق ِدير»(((.
ِف ِج َهاد َعدُ ِّو َك َو َعدُ ِّوه َو ْ
َّك َعىل ك ُِّل َ ْ

 .25أقسام السالم

إن السالم يكون على قسمين :فهناك سالم على الحي الذي نواجهه
 )1مصباح املتهجد ،ج ،1ص.367

بمجموعه جسدا وروحا ،ولهذا فإنك لو سلمت على إنسان نائم ،فإنك
ال تتوقع منه الرد؛ ألن الجسم وإن كان موجودا ،ولكن روحه متوفاة
َ َ َ َّ ْ َ
ني َم ْوت َها َوالَّت ل َ ْم َت ُم ْ
ال ْن ُف َس ح َ
ت ِف
عند ربه كما قال تعالى﴿ :اهلل يتوف
ِ
ِ
ِ
َمنَا ِم َها﴾ (((.
وهناك سالم متوجه إلى حقيقة من نسلم عليه ،وإن كنا ال نواجه
جسد صاحبها ،ومن املعلوم أن أنوار املعصومين رأتها املالئكة وآدم بين
هللُ َأن َْوار ًا َف َج َع َلك ُْم
ُم ا 
«خ َل َقك ُ
املاء والطين ،وكما نقرأ في الزيارة الجامعةَ :

َالمی ..و تَرد س ِ
وتَسمع ک ِ
المی.(((»..
َ ُ
ُ ُّ َ

 .26ترمجان القرآن الكريم

إن الذي يتلو القرآن الكريم يحصل على ثواب التالوة ،وإن كان من
غيرالناطقين بالعربية ،وال يفهم شيئا من معانيه .ومن املعلوم أن القرآن
 )1سورة الزمر ،اآلیة.42:

 )2من الحیرضه الفقیه ،ج ،2ص.613
 )3إقبال األعامل ،ج ،2ص.610
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التي خلقها هللا تعالى قبل أن تولد أجسامهم وهي باقية حتى بعد املوت.
وعلى ذلك فإنه ال فرق في جوهر السالم على هذه الحقائق النورية،
بين أن يكون متوجها إليهم قبل الوالدة في الدنيا ،أو بعد الوالدة فيها ،أو
بعد املوت ،وقياسا على ما ذكر ،فإننا عندما نسلم على إمامنا صاحب
الزمان× الذي ال نواجهه بأجسامنا ،فإن السالم عليه سالم متوجه
إلى تلك الحقيقة ،كالسالم على آبائه الطاهرين^ ،ونحن نعتقد أن
شهدُ َان َ
َشهدُ َم َق ِامی..
َّک ت َ
هذا السالم له رد ،كما ورد في الزيارة الشريفةَ « :ا َ

سمات المنتظرين

ُم ِف بي ٍ
بِعر ِش ِه ُ ْ ِ ِ
وت َأ ِذ َن اهللُ َأ ْن ت ُْر َف َع َو
مدق َ
ني َحتَّى َم َّن َع َل ْينَا بِك ُْم َف َج َع َلك ْ ُ ُ
َْ
ِ
ُي ْذك ََر ف َيها ْاس ُمه»((( وحينئذ يكون هذا السالم متوجها إلى تلك الحقيقة
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الكريم فيه بعض املعاني-كالحروف املقطعة -ال يمكن ألحد غيراملعصوم
أن يفهمها على حقيقتها.
«الس َل ُم َع َل ْي َ
ك َيا
وقد ورد في زيارة آل يس املنسوبة لإلمام املهدي×َّ :
جا َنه»((( ومعناه أن اإلمام× هو الذي يحيط بأسرار
َاب 
َال كِت ِ 
اهللِ َو ت َْر ُ َ
ت َِ
القرآن الكريم وتفسير معانيه ،فهو كاملترجم الذي ينقل املعنى من لغة
ال يعرفها املخاطب إلى لغة يعرفها ،وال نستبعد أن من مهامه في عصر
الظهور ،التصدي لهذا األمر  -سواء بنفسه أو بواسطة الخواص من
حوارييه  -أي تعليم الناس حقيقة القرآن كما أنزل ،وهذا جانب آخرمن
جوانب منزلته عند هللا تعالى وعند األمة الخاتمة.
 .27السالم املتصل
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إننا نسلم على اإلمام صاحب الزمان× في زيارة آل يس ،بأنواع
مختلفة من السالم ،ولكن هناك سالم لو تحقق معناه في الخارج لكنا
من أعظم الفائزين ،حيث يصل إلى اإلمام× سالم ّ
منا متصل ،وذلك
ف آن ِ
ل َو الن ََّهار»(((.
َاء ال َّل ْي ِ
كِ
«الس َل ُم َع َل ْي َ 
عندما نقولَّ :
ولهذا عندما تسلم على اإلمام صاحب الزمان× بهذا السالم ،سل
هللا تعالى أن يجعل سالمك متصال ما بقي الليل والنهار ،كما تقول ذلك
عند السالم على سيد الشهداء×.
فما املانع أن يخلق رب العاملين من يسلم على اإلمام نيابة عنك في كل
ً
آن ومكان كملك من مالئكته مثال ،وهذا السالم إذا وصل إليه متصال،
فإنه سيرد عليك السالم متصال بمقت�ضى الرد باملثل ،فكيف إذا أراد أن
يرد بأحسن منه.
 )1بحار األنوار ،ج ،53ص.171

 )2املصدر السابق ،ج ،99ص.93

 .28بقية اهلل

 )1سورة هود ،اآلیة.86:

 )2موسوعة آل البیت ،ج ،2ص.267
 )3سورة هود ،اآلیة.86:
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 .29الوعد اإلهلي

يستغرب البعض عندما يقالّ :إن اإلمام صاحب الزمان× يحقق
ما لم يحققه األنبياء ،والحال أنه ما من نبي ذهب من هذه الدنيا إال
وقلبه مليء بالغصص وخيبة األمل مما أحدثوا بعده ،فهذا نبي هللا
مو�سى× كم تجرع األذى من بني إسرائيل ،وكذلك عي�سى× حتى
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من األوصاف التي تطلق على اإلمام الحجة× ،ما ورد في زيارة آل
«الس َل ُم َع َل ْي َك َيا َب ِق َّي َة اهللِ ِف َأ ْر ِض ِه» ،وقد ورد هذا التعبير في القرآن
يسَّ :
الكريم على لسان نبي هللا شعيب× عندما أمر قومه بعدم التطفيف
في امليزان وبخس الناس أشياءهم ،وذلك في قوله تعالى﴿ :بَق ّيَة اهلل َخ ْ ٌ
ي
ِ
َ ُ
ك ْم إ ْن ُكنْتُ ْم ُم ْؤمن َ
ني﴾((( أي أنكم إذا أخرجتم من هذا املال ما افترضه
ل
ِِ
ِ
هللا تعالى عليكم من حقوق الناس ،فإن املال املتبقي هو رزق مبارك
وبقية من هللا تعالى ،فهوخيرلكم من مال مختلط بالحرام وإن كان كثيرا.
وعليه يمكن القول :كما أن هذا املال املتبقي بعد إخراج الحقوق هو
مال مبارك؛ ألنه منتسب إلى هللا تعالى ،فكذلك اإلمام× ،فإنه خليفة
هللا تعالى في األرض ،وبقية من هللا تعالى بمعنى أنه الذي أبقاه رب العاملين
في األرض ليكون حاكما فيها بإذنه ،وهو الباقي من أجداده األطهار^
ِ
ِ
ني
كما وصفت زينب÷ اإلمام السجاد× مخاطبة إياهَ « :يا َبق َّي َة ا َملاض َ
ِ
َوثِ َ
ني»((( واإلمام هو الذي يصف نفسه بهذا الوصف قائال﴿ :بَ ِق ّيَة
امل ال َباق َ
َ ٌْ َ ُ
ك ْم إ ْن ُكنْتُ ْم ُم ْؤمن َ
ني﴾(((.
هلل خي ل
ِِ
ا ِ
ِ

رفعه هللا تعالى إليه ،ومن قبلهم نوح× إلى أن ركب السفينة وهوينظر
إلى ولده يغرق ويهلك مع الهالكين ،وأخيرا هذا هو النبي الخاتم‘ القى
أشد األذى ،حتى ارتحل وهو غاضب.
وعليه فإن شأن رب العاملين ّ
أجل من أن يترك أرضه هكذا بيد فراعنة
َْ ّ ْ
َ ََ ْ َ ََْ
َّ ُ
ذلك ِر
ور ِمن بع ِد ا ِ
العصور إلى األبد ،كما قال تعالى﴿ :ولقد كتبنا ِف الزب ِ
َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ
ون﴾((( والصالحون هم الذين يمهدون
ال
أن الرض ي ِرثها ِعبا ِدي الص ِ
لظهوره املبارك ،بل ينتهي األمرإليهم.
سمات المنتظرين
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 .30حكم العقل
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يحكم العقل بأنه ال بد من وجود مخلص يمأل األرض قسطا وعدال،
كما ملئت ظلما وجورا .فلوأن مؤمنا بنى منزال ألهله ،وقبل أن يسكنهم فيه
جاء ظالم غشوم واحتل البيت بمن فيه ،فإن مقت�ضى العقل والشرع أن
يلجأ صاحبه إلى من يعينه على إخراج املعتدي من منزله.
ومن املعلوم أن رب العاملين خلق األرض للمؤمنين ،ولكن احتلها
الظاملون ،وبيدهم خيرات األرض وكنوزها ،وهللا تعالى لم يخلق الخلق
ولم يرسل الرسل ،لتكون نهاية األرض بيد الطواغيت ،فال بد أن يأتي
يوم يحكم فيه هؤالء املستضعفون شرق األرض وغربها ،ويحيونها بعد
موتها بإذن هللا تعالى.
ومن هنا جاء في الخبر أن هللا تعالى استقرت مشيئته على نشر العدل
في أرضه وهو الفعال ملا يريد.
ن الدُّ ْنيا إِ َّل يو م و ِ
ِ
احدٌ َ ،ل َط َّو َل اهللُ
ٌَْ َ
فعن النبي‘ أنه قالَ « :ل ْو َل ْ َي ْب َق م َ َ

ِ
ِ
ك ا ْليوم حتَّى َ ْ ِ ِ ِ
ِ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم
ي َف َين ِْز َل ُر ُ
ي ا ْل َم ْهد ُّ
ي ُر َج فيه َو َلد َ
َذل َ َ ْ َ َ
وح اهللِ ع َ

 )1سورة األنبياء ،اآلية.105:

ُش َق ْالَ ْر ُض بِن ِ
ُور ِه َو َي ْب ُلغَ ُس ْل َطا ُن ُه ا ْل َم ْ ِ
َف ُي َص ِّ َل َخ ْل َف ُه َو ت ْ ِ
ش َق َو ا ْل َمغ ِْرب»(((.

 .31دعوى االنتساب اخلاص

 .32البلوغ الباطين

 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،1ص.280
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إن طبيعة اإلنسان تدفع العبد للتفاعل مع عالم املادة املحسوسة
فتأنس بها ،ويصعب عليه االنتقال إلى عالم الالمحسوس ،إال إذا
ترقى عن مقت�ضى هذه الطبيعة ،وبلغ مستوى من النضج الفكري
والنف�سي ،بحيث صار يتعامل مع عالم الغيب كتعامله مع عالم املادة
إن لم يكن أكثر من ذلك ،ولهذا ورد في سورة البقرة بأن أول صفة من
صفات املؤمنين ،هي اإليمان بالغيب ،سواء كان ذلك الغيب مما ال
تلمسه الحواس :كوجود الحق املتعال واملالئكة ،أو ما غاب عنا وإن
كان ماديا ،كهذا الوجود الشريف أعني وجود إمام زماننا×.

سمات المنتظرين

من املصائب في زمان الغيبة ،ما يصدر من البعض الذين يفترون
على اإلمام× بدعوى االتصال به ،أو السفارة عنه ،والحال أنه غائب
ً
مفتر كذاب النتهى األمر ،ولكن
مستتر ،إذ لو ظهر في املأل وقال بأن فالنا ٍ
رب العاملين لم يأذن له بإظهار دعوته صريحا ،ومن هنا كثر الدجالون
والكذابون!.
ُ
ولكن ُليعلم أن الذين ادعوا هذه الفرية الكبيرة ،فضحوا في الدنيا قبل
اآلخرة ،والذي ّيدعي االنتساب إلى ذلك الوجود املبارك انتسابا خاصا،
يدخل في هذه الدائرة أيضا ،ولطاملا ورد عن أئمة أهل البيت^-
وخصوصا اإلمام املهدي× -تكذيب الذين يدعون املشاهدة له ،بنحو
االنتساب الخاص الذي كان للسفراء األربعة مثال.

وعليه فإن تفاعلنا مع القضية املهدوية متوقف على مثل هذا البلوغ،
فإن الذي لم يصل إلى هذا املستوى من الرقي الباطني ،فمن الصعب
عليه أن يتفاعل مع إمامه إال بالتكلف واملجاملة.
 .33متيز اإلمام يف عبادته

سمات المنتظرين
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إن اإلمام صاحب الزمان× تولى منصب اإلمامة بعد استشهاد
والده اإلمام الحسن العسكري× ،متميزا عن آبائه من حيث طول
مدة إمامته ،فجميع األئمة^ تولوا اإلمامة في سنوات محدودة من
أعمارهم املباركة ،وخصوصا من سبقه من آبائه الكرام،أعني اإلمام
الجواد والهادي والعسكري^ ،حيث استشهدوا في ريعان شبابهم،
لكن شاء هللا تعالى أن تكون إمامته طويلة في أمدها ،فهي إلى اآلن تجاوزت
األلف عام ،وال ندري ما الذي بقي من زمان غيبته املباركة ،فإمامة
املهدي× قد تجاوزت فترة نبوة نبي هللا نوح× ،الذي لبث في قومه
ألف سنة إال خمسين عاما ،وال نعرف نبيا من األنبياء قام بالدعوة إلى
هللا تعالى في مثل هذه الفترة الطويلة.
وعليه فإن إمامة صاحب الزمان× إمامة مباركة ،ال نظير لها من
جهة الكم والكيف معا ،ولك أن تتصور املقام العظيم الذي وصل إليه
ببركات هذه العبادة املتصلة ،وإن كانوا جميعا لو ّ
عمروا عمره الشريف
لقاموا بالفعل نفسه.
 .34عدم إنكار وجوده

ذكر لنا التاريخ من أنكروا إمامة بعض األئمة^ ،كالزيدية الذين
وقفوا على اإلمام علي بن الحسين× ،واإلسماعيلية الذين وقفوا على
اإلمام الصادق× ،والواقفة الذين وقفوا على اإلمام الكاظم×

ولكن من امللفت أن الشيعة لم تنكرإمامة اإلمام املهدي× على الرغم
من صغر سنه عند توليه اإلمامة وغيبته ،وال توجد عندنا فرقة وقفت
على اإلمام الحادي عشرمثال.
وقد كثرت املراسالت بين السفراء األربعة والشيعة في زمانهم ،وقد دونت
كما دونت تواقيع اإلمام× ،وهذه مزية من مزايا إمامنا× ،حيث إن
البلوغ الفكري في األمة وصل إلى درجة ،بحيث إنهم انقادوا إلمامته في مثل
ذلك السن ،بعد ما رأوا الكرامات الباهرة من آبائه الكرام^.

 )2سورة األنفال ،اآلية.33:
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 )1سورة النمل ،اآلیة.40:
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 .35أثره يف عامل التكوين

ّ
ّ
مما يجعلنا نعيش املشاعر املتميزة تجاهه× ،تذكر أثر وجوده في
عالم التكوين ،بل تصرفه فيه ،ولقد ذكر القرآن الكريم و�صي نبي هللا
َ َ َّ
َ
َ ُ ْ ٌ ّ َ ْ َ ََ
اب أنا آ ِتيك
ت
ك
ال
ن
م
م
ل
ع
ه
ند
ع
ي
ال
سليمان× في قوله تعالى﴿ :قال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
َ
ُ
بِ ِه قبْل أن يَ ْرتَ َّد ِإلْ َك َط ْرف َك﴾((( ،فإذا كان هللا تعالى قد جعل األرض
وما عليها من عرش بلقيس مثال ،طوعا لو�صي سليمان× ،فكيف ال
يجعلها طوعا لو�صي نبينا الخاتم محمد‘ واألئمة من ولده^.
أضف إلى ذلك أن هللا تعالى رفع العذاب عن هذه األمة ببركة وجود
اهلل لُ َع ّذ َب ُه ْم َوأَ َ
﴿و َما َك َن ُ
نبيه األكرم‘ ،كما قال تعالىَ :
يه ْم
ف
نت
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َ َُّ ْ َُ ْ َْ َْ ُ َ
َ َ
ون﴾((( ،حيث جرت السنة اإللهية
َو َما كن الل َّ مع ِذبهم وهم يستغ ِفر
بإهالك السابقين من األمم بأنواع من العذاب :كالغرق ،والريح
الصرصر ،والقمل ،والضفادع ،والجراد ،والدم ،وغير ذلك.
وعليه نقول :إن من الطبيعي أن تحفظ األرض من أنواع االنتقام
اإللهي ،ببركة من هو امتداد لوجود النبي‘ في زمان الغيبة ،حيث

إنه عدل للقرآن في زمانه ،كما كان النبي كذلك في زمانهُ ،
فبي ْم ِنه ُر ِزق
ِ
الورى ،وبوجوده ثبتت األرض والسماء ،ولواله لساخت األرض بأهلها،
«و ِب
بل إن هللا تعالى يدفع أنواع البالء بوجوده الشريف ،وهو القائلَ :

ل َو ِشي َعتِي»(((.
ن َأ ْه ِ 
هللُ ا ْل َب َل َء َع ْ
َيدْ َف ُع ا 

 .36تسارع األحداث

سمات المنتظرين
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لقد كنا نسمع فيما م�ضى من الزمان تغيرا في البالد والعباد بين وقت
وآخر ،ولكن صرنا اليوم  -مع تسارع األحداث العاملية  -نصبح ونم�سي
على ما لم نكن نتوقعه ،وال نستبعد بعض املفاجآت والزالزل املغيرة
لوجه األرض ،ولهذا فإن علينا  -ما دمنا لم نصل إلى تلك املرحلة من
الغليان  -أن نعيش املراقبة ،ونترقى في عالقتنا باهلل تعالى ،فإن خيار
الناس في زمان الغيبة هم خيارهم في زمان الظهور؛ فال تتوقع أن تكون
في ركابه× وأنت تعيش الغفلة وحالة البعد عن رب العاملين ،بل حاول
أن ّ
تقوي عالقتك باهلل تعالى ،حتى تكتسب الصمود في مواجهة األزمات
واملفاجآت في زمان الغيبة وبعده.
 .37الظهور باألسباب العادية

إن اإلمام× ينتظرنا ونحن أيضا ننتظره ،ولكن اإلحساس بأن
اإلمام ينتظرنا أيضا ،هو الذي يحركنا في الحياة ،وال شك أن اإلمام×
لو أراد أن يخرج معتمدا على اإلعجاز ،مستمدا قوته من عالم الغيب
فحسب ،لكان قد خرج منذ سنوات مضت ،ولكن سنته هي سنة جده
املصطفى‘ في الصبر واعتماد السنن الطبيعية في مواجهة الظاملين،
 )1الغيبة(للطويس) ،ص.246

 .38منة اهلل تعاىل على العباد

ْ َ ُ ً ِّ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ِّ
ََ ُْ ْ َ ْ َ َ َ
يه ْم
ك
ز
ي
و
ه
ت
ا
آي
م
ه
ي
ل
ع
و
ل
ت
ي
م
ه
س
نف
أ
ن
م
ول
س
ر
م
يه
ف
ث
ع المؤ ِم ِنني إِذ بع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُّ
َ
ْ
َو ُي َعلِّ ُم ُه ُم الْ َ َ
َ
َ
ني﴾(((.
كتاب َو ِ
ِ
الكمة وإِن كنوا ِمن قبل ل ِف ضل ٍل م ِب ٍ
ّ
﴿ونُريدُ
والثانية :منة قيام ولده اإلمام املهدي× ،كما يقول تعالىَ :
ِ
َْ
َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ْ ُ
ال ْرض َو َنْ َعلَ ُه ْم أَئ َّم ًة َو َنْ َعلَ ُه ُم ال ْ َوارث َ
استُض ِعفوا ِف
الين
ني﴾(((.
ِ
أن نمن ع ِ
ِ
ِِ
 )1علل الرشایع ،ج ،1ص.151

 )2بحار األنوار ،ج ،46ص.240
 )3سورة آل عمران ،اآلیة.134:
 )4سورة القصص ،اآلیة.5:
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إن هللا تعالى يمن على الناس كما ذكرفي القرآن الكريم ّ
بمنتين:
األولىّ :
منة بعثة النبي األكرم‘ ،كما يقول تعالى﴿ :لَ َق ْد َم َّن اهللُ

سمات المنتظرين

فكم قا�سى في سنوات الدعوة في مكة ،ولو أراد ملأل الوادي عليهم نارا،
ب ُت َو
وكذلك وصيه أمير املؤمنين× حيث صبر وهو يقولَ :
«فص َ ْ
ف ا ْل َع ْ ِ
ى َو ِف ا ْل َح ْل ِق َش ًجى»((( و كذلك اإلمام الحسن× حيث
ي َق ًذ 
ِ
تجرع الغصص من خيانة أصحابه ،بل زوجته ،فصبر شاكيا أمره إلى
هللا تعالى ،وكذلك األمر في سيد الشهداء الذي تحمل ما تحمل في ذلك
الظرف العصيب ،ولو أراد أن يهلك القوم ألهلكهم بدعوة واحدة ،حيث
إن من كانت اإلجابة تحت قبته بعد استشهاده ،فبطريق أولى تكون
االستجابة بدعائه في حياته!.
وقد ورد عن أبي جعفرالباقر× أنه قال« :إِ َن اهللَ َأ ْقدَ َرنَا َع َل َما ن ُِريدُ ،
َو َل ْو ِش ْئنَا َأ ْن ن َُس َ
وق ْالَ ْر َض بِ َأ ِز َّمتِ َها َل ُس ْقن ََاها»((( ولكن املعصوم ال يريد إال
ما يريده هللا تعالى ،والسنة الطبيعية هي أن تكون دعوة البشر في ضمن
املجاري الطبيعية لألمور ،وأما اإلعجازفهو إلثبات صحة الدعوى.

والترابط بينهما واضح؛ إذ لوال هذا القيام املهدوي ملا أعطت البعثة
النبوية ثمارها الكاملة ،فالنبي‘ ما قطف ثمار دعوته في حياته،
ولقد ذهب من هذه الدنيا وهو ساخط كما ذكره ذلك ابن عباس قائال:
«يوم اخلميس و ما يوم اخلميس! ثم بكى حتى خضب دمعه احلصباء»((( فال
بد من ذلك اليوم الذي يمن هللا تعالى فيه على املؤمنين بظهوره×
محققا آلمال أنبيائه.
 .39أنواع الظهور
سمات المنتظرين
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إن لإلمام× نوعين من الظهور :ظهور عام ،وظهور خاص؛ فالظهور
العام أمره بيد هللا تعالى ،يقرره متى ما شاء ،وهو مرتبط بمقدمات ال
يعلمها إال هو ،فعندما هجم املغول على بالد املسلمين واشتد البالء،
كان بعضهم يتوقع الفرج في تلك األيام ،ألنه كان يظن بأن تلك هي
الكارثة العظمى ،واستمرت الكوارث بما هو أعظم من حملة املغول على
بالد املسلمين ،وال زال اإلمام ينتظر الفرصة املناسبة ،فإننا قد نعتقد
من حيث ال نشعر بأن ما أصابنا هو قمة األزمات في التاريخ ،والحال أن
التاريخ مليء باملجازر ،ولكن هللا تعالى ال يعجل بعجلة العباد ،وكما نقرأ
ن ََ
الض ِع ُ
يف»(((.
يافُ ا ْل َف ْو َ 
في الدعاء« :إِن ََّـم َي ْع َج ُل َم ْ
َاج إِ َل ال ُّظ ْل ِم َّ
يت ُ
ت َو إِن ََّـم َ ْ
ولكن هناك ظهور خاص قبل الظهور العام ،يتمثل بالعناية الخاصة
لبعض املنتظرين الصادقين في انتظارهم ،واملكتوين بنار فراق إمام
ّ
زمانهم وهم االقلون عددا.

 .40الظهور اخلاص

إن هناك ظهورا خاصا لإلمام× ،وهو مظهر الرحمة اإللهية،
 )1صحيح البخاري.31 :4 ،

 )2الصحيفة السجادية ،دعاء االمام السجاد×يوم األضحى ويوم اجلمعة.

 .41فنت آخر الزمان

َ
ُ َّ
َْ
ْ َّ َ َ َ ْ َ
ْ َ َْ ُ ُ
َ
ُ
ال َ
ين َجاه ُدوا ِمنك ْم َو َيعل َم
﴿أ ْم َح ِسبتُ ْم أن تدخلوا الَنة َول َّما يعل ِم
اهلل ِ
َّ
الصابر َ
ين﴾(((.
ِِ
ويذكر اإلمام الجواد× صورة من هذه املحنة بقوله« :إِ َّن ا ِ
إل َما َم
ي ا ْبنِي َع ِ ٌّلَ ،أ ْم ُر ُه َأ ْم ِريَ ،و َق ْو ُل ُه َق ْو ِلَ ،و َطا َع ُت ُه َطا َعتِيَ ،و ْ ِ
ال َما ُم َب ْعدَ ُه
َب ْع ِد 
ا ْبنُ ُه ا ْل َح َس ُن َأ ْم ُر ُه َأ ْم ُر َأبِ ِيهَ ،و َق ْو ُل ُه َق ْو ُل َأبِ ِيهَ ،و َطا َع ُت ُه َطا َع ُة َأبِيه» ثم سكت،

فقلت له :يا ابن رسول هللا فمن اإلمام بعد الحسن؟ فبكى× بكاء

 )1سورة آل عمران ،اآلیة.142:
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ينبغي الحذر من فتن آخر الزمان ،وما يكون فيه من كثرة التقلبات
واالرتداد عن الدين ،بحيث إن أحدهم يصبح مسلما ويم�سي كافرا،
بسبب ما يكون من البالء والفتن ،والقرآن الكريم ذكرلنا قصص الذين
صبروا ولم يغيروا إيمانهم كأصحاب األخدود ،بينما البعض منا ال
يتحمل أدنى البالء الذي هو من سنن هللا تعالى في خلقه ،كما قال تعالى:

سمات المنتظرين

ومن املعلوم أن هلل تعالى نوعين من الرحمة؛ فالرحمن رحمة بالجميع،
والرحيم رحمة بالخصوص ،فإن هللا يختص برحمته من يشاء ،وكذلك
اإلمام× ،له في زمان الغيبة عناية ببعض محبيه واملنتظرين له،
وهؤالء ال يفرق عندهم زمان الغيبة عن الظهور كثيرا ،وذلك كالحاكم
الذي يعيش في املنفى مع أهله وعياله ،فسواء حكم أم لم يحكم فإنهم
متمتعون بجواره.
فاإلمام× وإن كان محجوبا عنا في زمان الغيبة ،إال أن البعض
يعيش تحت كنفه حيث يدعو لهم ،ويستغفر لهم في صالته ،وقد
نقل أنه رؤي اإلمام في زمان الغيبة يدعو للعصاة من شيعة جده أمير
املؤمنين×.

شديدا ،ثم قال« :إِ َّن ِم ْن َب ْع ِد ا ْل َح َس ِن ا ْبنَ ُه ا ْل َقائِ َم بِا ْل َح ِّق ا ْل ُمنْ َت َظ َر» فقلت
«لَنـَّه ي ُقوم بعدَ مو ِ
له :يا ابن رسول هللا لم سمي القائم؟ قالِ :
ت ِذك ِْر ِه
ُ َ ُ َْ َْ
ِِ
ِ ِ
ني بِإِمامتِ ِه» فقلت له :ولم سمي املنتظر؟ قالِ :
«لَ َّن
َو ْارتدَ اد َأ ْك َث ِر ا ْل َقائل َ َ َ

ِ
َل ُه َغ ْي َب ًة َي ْك ُث ُر َأ َّي ُام َها َو َي ُط ُ
ون َو ُينْكِ ُر ُه
وج ُه ا ْل ُمخْ لِ ُص َ
ول َأ َمدُ َهاَ ،ف َينْتَظ ُر ُخ ُر َ
ون و يستَه ِزئُ بِ ِذك ِْر ِه ا ْلج ِ
ُون َو َ ْيلِ ُ
ك
ونَ ،و َيك ِْذ ُب فِ َيها ا ْل َو َّقات َ
احدُ َ
ا ْل ُم ْرتَا ُب َ َ َ ْ ْ
َ
فِ َيها ا ْل ُم ْس َت ْع ِ
ونَ ،و َين ُْجو فِ َيها ا ْل ُم ْسلِ ُمون»(((.
ج ُل َ

 .42املعرفة النظرية
سمات المنتظرين
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إن أساس الحركة إلى هللا تعالى هو املعرفة النظرية ،ولهذا ورد:

ل ع َل غ ِ ِ ٍ
ِ
َالسائِ ِر َع َل غ ْ ِ
َي ال َّط ِر ِ
الس ْ ِي إِ َّل
«ا ْل َعام ُ  َ
س َع ُة َّ
َي َبص َرية ك َّ
ْ
يق َل َي ِزيدُ ُه ُ ْ
ُب ْعد ًا»((( .وعليه فإن الذي يريد أن يصل إلى مقام العبودية هلل تعالى ،فال
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ّبد له أن يكون عاملا بحدود الشريعة ،وهذا ال يمكن إال من خالل معرفة
الكتاب والسنة املتمثلة بالنبي وآله األطهار ،فالقرآن الكريم إنما يبين لنا
مجمل األحكام ،ولكن التفصيل لها ال يمكن معرفته إال من خالل العترة
الطاهرة ،فهم الثقل اآلخرالذي أمرنا بالتمسك بهم.
ِ
ِ
ات
ن َم َ 
«م ْ
ات َو َل ْ َي ْع ِرفْ إِ َما َم ز ََمانه َ ،م َ
وقد ورد عن أهل البيت^َ :
ِمي َت ًة ج ِ
ف
ف اهللََ ،و َع َر َ
ف اهللَ َع َّز َو َج َّل َو َي ْع ُبدُ ُه َم ْن َع َر َ
اهلِ َّية»((( و« :إِ َّن َم َي ْع ِر ُ
َ
ف اهللَ ع َّز و ج َّل و َل يع ِر ِ
ت ،و من َل يع ِر ِ
إِمامه ِمنَّا َأه َل ا ْلبي ِ
ف ِْ
ال َما َم ِمنَّا
َ َ َ َ َْ
َ َ ْ َْ
ْ
َ َُ
َْ
ِ
َ ً (((
ِ
ِ
اهلل َضلل» لهذا ال ينبغي
اهلل َهك ََذا َو 
َي 
َأ ْه َل ا ْل َب ْيتَ ،فإِن ََّم َي ْع ِر ُ
ف َو َي ْع ُبدُ غ ْ َ

االغترارباملتعبدين من غيرطريق أهل البيت^ ،ولطاملا كانت أفعالهم
ومنهجهم منفرة من اإلسالم وأهله.
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.378
 )2الكايف ،ج ،1ص.106

 )3املصدر السابق ،ج ،6ص.123
 )4املصدر السابق ،ج ،1ص.444

 .43مدعو االرتباط

واملقصود بالراوي هو الفقيه املجتهد الذي يكون استنباطه لألحكام على
أساس الكتاب والسنة ،واملستفاد من هذا الحديث أن مخالفة الفقيه
هي مخالفة لإلمام ،حيث إنه أمرنا بالرجوع إليه في األحكام ،فما عليك
إال العمل بقوله بعد تقليده ،وإال فإنك تحاسب يوم القيامة حتى لو تبين
خطأ الفقيه الحقا؛ إذ إن هؤالء هم حجج اإلمام علينا ،واإلمام هو حجة
هللا تعالى عليهم.
 )1كامل الدين و متام النعمة ،ج ،2ص.484
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 .44مرجع األمة
ِ
ِ
«و َأ َّما ا ْل َح َواد ُ
ث ا ْل َواق َع ُة
ورد عن اإلمام× في التوقيع الشريفَ :
ِ َ ِ (((
ل ُر َو ِاة َح ِديثِنَا؛ َفإِ َّنُ ْم ُح َّجتِي َع َل ْيك ُْم َو َأنَا ُح َّج ُة اهلل َعل ْيه ْم»
َف ْار ِج ُعوا فِ َيها إِ َ 

سمات المنتظرين

إن من موجبات أذى صاحب األمر× دعوى من يدعى االرتباط
بوجوده الشريف ،فلو أن إنسانا نفي ظلما إلى بلد بعيد ،وبقيت
أسرته مستضعفة بال معين ،فادعى محتال أنه وكيل لوليهم ،مستغال
احتياجهم ،وتودد إليهم حتى كسب ثقتهم ،ثم صار يأمرهم وينهاهم بما
يوافق مزاجه ومراده في إضاللهم ،فلك أن تتصور حال ذلك الوالد
عندما تصله هذه األخبار املفجعة ،فكم يحترق قلبه وهو ال سبيل له
إللفات نظرأهله إلى كذب هذا املحتال!.
ولكن مع ذلك نقول :إن اإلمام جعل له نوابا أمناء في زمان الغيبة،
للرجوع إليهم في معرفة الحكم الشرعي ،وهم الفقهاء املخالفون للهوى،
واملطيعون ألمر املولى عز وجل ،ولكن البعض يستغل غيبة اإلمام×،
ويدعي االرتباط به ،ونقل أوامره ،فيخدع ويضل البسطاء ،وال نستبعد
أن اإلمام يدعو على هؤالء بالخزي والفضيحة في الدنيا قبل اآلخرة.

وعليه فإن الخطوة األولى لالرتباط باإلمام× أن ندخل عليه من
الباب الذي أمر به ،وهو اتباع القواعد الشرعية في التقليد ،فلو دعاك
إنسان إلى منزله ،فدخلت عليه من غير بابه فإنه سيطردك من بيته،
ولو جلبت ْ له ما جلبت من الهدايا؛ النك تعديت على ملكه وهللا تعالى
َ
ل َ ُ ُُْ َ
وت ِم ْن أبْ َوابِ َها﴾(((فباب اإلمام في زمان الغيبة هومرجع
يقو ﴿ :وأتوا الي
التقليد ،فالذي ال يستند في عمله إلى إحدى الطرق الثالث :التقليد ،أو
االحتياط ،أو االجتهاد ،فإنه خارج عن دائرة واليتهم.
سمات المنتظرين
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 .45جماري املشيئة

هللِ َفإِ َذا
ورد عن اإلمام× في التوقيع الشريفُ « :ق ُلو ُبنَا َأ ْو ِع َي ٌة َل ِ ِشيئ َِة ا 
َش َاء اهللُ َش ْيئ ًا ِش ْئنَا» ((( .فاإلمام كآبائه الكرام في هذه املزية ،فهم أفضل
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خلق هللا تعالى ،وهم حججه على عباده ،وأدالء على إرادته ،ومن هنا
فال غرابة في أن يصدر ما يصدر من الكرامة عند التوسل بهم ،ما دامت
مشيئة اإلمام متحدة مع مشيئة هللا تعالى ،وأن ما يريده هللا تعالى هو
عين ما يريده اإلمام ،وهنا نضيف قائلين:
إن املؤمن إذا كانت جوارحه مطابقة ألحكام الشريعة ،فإن هللا تعالى
قد يجعل قلبه وعاء ملشيئته  -ولو بدرجة من الدرجات  -كما ورد في
الحديث القد�سي« :ع ِ
ي َأطِ ْعنِي َتك ُْن ِمثيلَ ،ت ُقول ُ لِ َ
لش ِء :ك ُْنَ ،ف َيكُون»(((.
بد 
َ
ومفاده أن املؤمن تكون له إرادة خالقة في الدنيا قبل اآلخرة ،فأما في
اآلخرة فمعلوم ،حيث إن املؤمن في الجنة يحقق ما يريد بمشيئته ،كما
َُ ْ َ َ َ َ ُ َ
ون﴾(((.
يقول تعالى﴿ :لهم ِفيها ما يشاؤ
 )1سورة البقرة ،اآلیة.189:
 )2دالئل اإلمامة ،ص.506

 )3دالئل الصدق لنهج احلق ،ج ،5ص.181
 )4سورة الفرقان ،اآلیة.16 :

 .46دعاؤه عند الوالدة

ت َو ْط َأ ِتَ ،و اِم َ ِ
ل َا ْلَ ْر َض ِب َعدْ الً َو ِق ْسط ًا »(((.
َأ ْم ِريَ ،و َث ِّب ْ
ْ

 .47الدعاء لفرجه يف شهر رمضان

 )1اإلمامة و التبرصة من احلرية ،ج ،1ص.3
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من املعلوم أن شهر رمضان شهر االستجابة ،لهذا فإن الصائم ُيكثر
فيه من الدعاء لقضاء حوائجه املستعصية ،كما يؤخر أدعيته في أيام
األسبوع إلى ليلة الجمعة ،وقد ورد في شهر رمضان استحباب الطلب
مثال للتوفيق إلى الحج في أدعية متعددة.
ولكن من امللفت أن املعصوم× يدعو  -ضمن أدعية شهر رمضان
املبارك  -لفرج اإلمام الذي لم يولد بعد ،وهو املخصوص بوصف القائم
من بين أئمة أهل البيت^ جميعا ،فقد ورد عن اإلمام زين العابدين
واإلمام الباقر’ أنهما كانا يقرآن في كل يوم من أيام شهر رمضان
«أ ْس َأ ُل َ َ
املبارك هذا الدعاءَ :
م َّم ٍد َوا ْل َقائِ َم
م َّم ٍد َو َخلِي َف َة ُ َ
ْص َو ِصَّ ُ َ
ك أ ْن َتن ُ َ

سمات المنتظرين

إن ّ
هم الغيبة و انتظار بركات الظهور كان مالزما إلمامنا منذ والدته
امليمونة ،حيث إن ما يقوم به هو أكبرإنجازإلهي في تاريخ البشرية والذي
يجري على يده املباركة ،وال عجب فيما روي عنه في هذا املجال منذ
ساعة والدته ،بعد أن علمنا من القرآن الكريم أن عي�سى× الذي كلم
ّ
سيأتم بإمامنا في زمان الظهور.
الناس في املهد،
فقد روت حكيمة عند الحديث عن والدته× :وإذا أنا بها وعليها من
النور ما غ�شى بصري ،وإذا أنا بالصبي عليه وعلى آبائه السالم ساجدا
لوجهه ،جاثيا على ركبتيه ،رافعا سبابتيه ،وهو يقول« :أشهد أن ال إله إال
اهلل ،وأن جدي حممدا رسول اهلل‘ ،وأن أيب أمري املؤمنني ،ثم عد إماما
لله َّم َأن ِ
ْج ْز ِل َما َو َعدْ تَنِيَ ،و َأتْ ِ ْم ِل
إماما» إلى أن بلغ نفسه ،ثم قال×َ « :ا ُ

ِ
ط ِمن َأو ِصي ِ
بِا ْل ِقس ِ
م َّم ٍد َص َل َوات َ
ك َيا َل إِ َلـ َه
َص َ
اء ُ َ
ْ ْ َ
ْ
ُك َع َل ْي ِه ْم ا ْعطفْ َع َل ْي ِه ْم ن ْ َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
اج َع ْلني َم َع ُه ْم ِف
ْت بِ َح ِ 
ق َل إِ َل َه إِ َّل َأن َ
إِ َّل َأن َ
م َّمد َو آل ُ َ
ْت َص ِّل َع َل ُ َ
م َّمد َو ْ
الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َرة»(((.

 .48ميتة اجلاهلية
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إن الروايات تؤكد على أن من لم يعرف إمام زمانه ،فإنه يموت ميتة
جاهلية ،وكتطبيق على ذلك فإن من يعيش في زمان الغيبة ال بد وأن
يتعرف إمام زمانه ،بمعنى االعتراف بشخصه ،وأنه في ضمن سلسلة
ّ
األئمة االثني عشرالذين بشربهم النبي‘.
ومن املعلوم أن لهذا االعتراف لوازمه ،ومنها :مواالته ،وامل�شي على سيرة
جده‘ ،والتهيؤ لنصرته .ومما يؤكد على لزوم التعرف عليه× ،ما
هللُ
َل ا 
ف َأ ْر َب َع ٍة َف َقدْ َك َف َر بِ َج ِمي ِع َما َأ ْنز َ 
كِ
ن َش َ 
«م ْ
روي عن اإلمام الكاظم×َ :

ان َو َأ َو ٍ
ال َما ِم ِف ك ُِّل ز ََم ٍ
َت َب َار َك َو َت َع َالَ :أ َحدُ َهاَ :م ْع ِر َف ُة ْ ِ
ان بِ َشخْ ِص ِه َو َن ْعتِ ِه»(((.

 .49استخالص رب العاملني له
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لوتعمق املؤمن في استيعاب صفات إمام زمانه× ،لرأى بأن العالمة
الفارقة بينه وبين الخلق ،التي ّأهلته ليكون إماما للخلق ،ومدخرا آلخر
إصالح للبشرية في آخر الزمان ،هو أن هللا تعالى استخلصه لنفسه،
وعصمه من الذنوب ،وطهره من الرجس ،وكل ذلك باستحقاق منه،
واجتياز ألنواع البالء ،كإتمام الكلمات من جهة إبراهيم الخليل×،
حتى صارإماما للناس.
ولهذا فإن الرضا× عندما يصف ولده الحجة× يقول عنه:
 )1املقنعة (للمفيد) ،ص.339

 )2کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.413

اص َط َف ْي َت ُه َع َل َغ ْيبِ َ
ك َو َع َص ْم َت ُه ِم َن
ك ا َّل ِذي ْاستَخْ َل ْص َت ُه لِنَ ْف ِس َ 
« َفإِ َّن ُه َع ْبدُ َ
ك َو ْ
ِ
ُوب َو َب َّر ْأ َت ُه ِم َن ا ْل ُع ُي ِ
الذن ِ
الر ْج ِ
ُّ
س َو َس َّل ْم َت ُه ِم َن الدَّ َنس»(((.
وب َو َط َّه ْر َت ُه م َن ِّ

والدرس العملي من ذلك :إن الذي يريد أن يكون في زمرة أصحابه
وأعوانه ،فإنه ال بد أن يكون على شاكلة إمام زمانه× ،من حيث
َ
تطهيرنفسه من العيوب ،ليكون أخيرا ُمستخلصا عند هللا تعالى.
 .50انتظار اخلليل

ف َش ْأ ٍن َل َي ْش َغ ُل ُه َش ْأ ٌن َع ْن َش ْأن»(((.
ُل َي ْو ٍم ُه َو ِ 
َنَ َار َكَ ،فإِ َن اهللَ ك َ 

 .51كذب الوقاتون

تعددت الروايات الدالة على النهي عن التوقيت ،فهوأوال ّ
تخرص بغير
علم ،وقد نهى القرآن الكريم عن اتباع الظن ،ومن ناحية أخرى فإن
انكشاف الخالف بعد فوات أمد التوقيت ،مما يوجب الوهن في صفوف
املحبين ،باإلضافة إلى شماتة األعداء ،وذلك عندما ينتهي الوقت ،وال
 )1املصدر السابق ،ص.514

 )2إقبال األعامل ،ج ،1ص.201
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وال يخفى ما في التعبير (بصاحبك) من اللطف ،فكأن أحدنا في زمان
الغيبة ينتظرصاحبا حميما ،وهذا التعبيربدوره ُيشعرأيضا بأن املنتظر
الصادق هوالذي يمهد مقدمات الظهور ،كما لوكان ينتظرخليالوحبيبا له.

سمات المنتظرين

من األمور التي تجعل املرء يعيش حالة الترقب والتهيؤ لنصرة إمام
ُ
زمانه× ،اعتقاده بأن األمر قد يأتي بغتة ،وقد تطوى مقدمات
الظهور بشكل متسارع ،إلى درجة ال يتوقعها من كان يظن أن أمر الفرج
كان بعيدا ،والحال أن خزائنه تعالى بين الكاف والنون ،فقد ورد في هذا
املجال عن اإلمام الصادق× أنه قال« :و تَو َّقع َأمر ص ِ
ك َل ْي َل َ
احبِ َ
ك َو
َ َ ْ َْ َ

يتحقق فرج في البين ،بل تزداد األمور ضيقا.
ومن هذه الروايات ما رواه الراوي حيث قال :كنت عند أبي عبد هللا×
إذ دخل عليه مهزم األسدي ،فقال أخبرني جعلت فداك :متى هذا األمر
ُون َو َه َل َ 
ك
الذي تنتظرونه فقد طال؟ فقال×« :يا مهزم! ك ََذ َب ا ْل َو َّقات َ

ا ْل ُم ْس َت ْع ِ
ون»(((.
ج ُل َ
ون َو إِ َل ْينَا َي ِص ُري َ
ون َو ن ََجا ا ْل ُم َس ِّل ُم َ

 .52كاألعمى يف حمضر السلطان
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إننا في حياتنا اليومية نتعامل مع كثير من العناصر غير املرئية في
الطبيعة بكل جدية وحيطه كتعاملنا مع املحسوسات ،ومثاله الواضح
في ذلك هو الكهرباء واإلشعاع وغيره ،ومن املمكن أن نقول بأن على
املنصف منا أن يكون كذلك  -من جهة اليقين والحذر  -في تعامله
مع أولياء أمره على أقل تقدير .فبعد ورود النصوص القطعية عن
الصادقين ،على وجود الحجة× في هذا العصر أيضا ،فلم ال تميل
قلوبنا إليه ميلها إلى آبائه السابقين الذين عاشوا مع أصحابهم؟!.
وقد ذكر صاحب املكيال مثاال طريفا لذلك حيث قال« :إنه لو حرض

ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

رجل أعمى يف جملس السلطان ،وقام بني يديه ،لرعى مجيع اآلداب التي ينبغي
رعايتها بحرضة السلطان ،كام يرعاها املبرصون الناظرون إليه القائمون بني
يديه ،مع أن األعمى ال يراه وال يمكنه النظر إليه ،وليس ذلك إال بسبب
علمه بكونه نصب عني السلطان ،وكون السلطان نصب عينه ،وإن كان ال
يبرصه بعينه ،وهذا حال املؤمن يف زمان غيبة اإلمام× عن أعني األنام،
ألنه ألجل إيامنه ويقينه ،يعلم علام قطعيا بأنه يف مجيع أحواله نصب لعني
إمامه ،فإمامه نصب لعينه ،وإن كان ال يراه بعينه ،فيجعل مهه يف رعاية آدابه،
ومراقبة وظائفه بالنسبة إىل جنابه» (((.
 )1الغیبة (للطوسی) ،ص.426

 )2مکیال املکارم ،ج ،2ص.280

 .53شأن من عرف قدرهم

 )1االختصاص ،ص.89
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قلت فام يمنعك من ذلك؟ قال :اإلجالل واهليبة له والتقى عليه ،قال :فاعتل
أبو احلسن× علة خفيفة ،وقد عاده الناس ،فلقيت عيل بن عبيد اهلل ،فقلت
قد جاءك ما تريد ،قد اعتل أبو احلسن× علة خفيفة ،وقد عاده الناس،
فإن أردت الدخول عليه فاليوم ،قال :فجاء إىل أيب احلسن× عائدا ،فلقيه
أبو احلسن بكل ما حيب من املنزلة والتعظيم ،ففرح بذلك فرحا شديدا،
ثم مرض عيل بن عبيد اهلل ،فعاده أبو احلسن× وأنا معه ،فجلس حتى
خرج من كان يف البيت ،فلام خرجنا أخربتني موالة لنا ،أن أم سلمة امرأة
عيل بن عبيد اهلل كانت من وراء السرت تنظر إليه ،فلام خرج× خرجت
وانكبت عىل املوضع الذي كان أبو احلسن× فيه جالسا تقبله ،وتتمسح
به ،قال سليامن :ثم دخلت عىل عيل بن عبيد اهلل ،فأخربين بام فعلت أم سلمة،
إن ع بن عب ِ
يد اهللِ َو ْام َر َأ َت ُه َو ُو ْلدَ ه
فخربت به أبا احلسن× قالَ :يا ُس َليامن َ َّ ،يلَّ َ ُ َ
ِ
ِمن َأ ِ
األمر َل ْ َيكُونُوا
الجن َِّةَّ ،
هل َ
إن ُولدَ َعيل وفاط َمة’ إ َذا َع َّر َف ُه ُم اهللُ َه َذا َ
كالن ِ
َّاس».

سمات المنتظرين

ورد في تراث أهل البيت^ ما يدل على أن اإلنسان إذا عرف شأن
اإلمام ومنزلته ،فإنه يلتفت إلى ما ال يلتفت إليه الغير ،ويقوم بما ال يخطر
ببال الغير ،ومن املعلوم-كتطبيق على هذه القاعدة -أن من علم شأن
اإلمام الحجة× كإمام معصوم ،فإنه سيغيركثيرا من سلوكه ،ويبتكر
ما فيه تأييده ونصره.
وكشاهد من هذه الروايات نذكر ما رواه سليمان بن جعفر حيث
هلل بن الحسني بن عيل بن الحسني بن عيل
يقول((( «:قال يل عيل بن عبيد ا 
بن أيب طالب× أشتهي أن أدخل عىل أيب احلسن الرضا× أسلم عليه،

 .54النهي عن التوقيت
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حذرت روايات األئمة^ بشدة من التوقيت ،وجعلت العلم بذلك
كالعلم بيوم القيامة ،حيث إن علمها محصور باهلل تعالى ،والذي يتكهن
في املوردين فكأنه يريد أن يشارك هللا تعالى في علمه ،أضف إلى أن
االنشغال بذلك ولو من دون قصد قد ّ
يصد اإلنسان عن التفكير في
موجبات ظهوره ،ويبقى في حالة االنتظار والترقب املجرد ،وهو خالف
املطلوب في زمان الغيبة.
ومن هذه الروايات ما سأله الراوي بعد ذكراإلمام× آيات القيامة،
ون: َم َتى ُولِدَ ؟ َو َم ْ
ن
قلت :يا موالي! ما معنى يمارون؟ قال×َ « :ي ُقو ُل َ

ُون؟ َو َمتَى َي ْظ َه ُر؟ َو ك ُُّل َذلِ َ
ك ْاستِ ْع َج ًال ِلَ ْم ِر اهللَِ ،و َش ّك ًا
َرآ ُه؟ َو َأ ْي َن َيك ُ
ِ
ِف َق َضائِ ِهَ ،و ُد ُخ ً
ول ِف ُقدْ َرتِ ِهُ ،أو َلئِ َ
سوا الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َر َة َو إِ َّن
ك الذین َخ ُ
ِ ِ
ش َم ٍ
ت
ت؟ َف َق َالَ « :يا ُم َف َّض ُل َل ُأ َو ِّق ُ
ت َل ُه َو ْق ٌ
تَ :أ َف َل ت َُو ِّق ُ
آب»ُ .ق ْل ُ
ل ْلكَاف ِر َ
ين َل َ َّ
ت َل ِ ْه ِد ِّينَا َو ْقت ًا َف َقدْ َش َار َك اهللَ ِف
ت َل ُه وقت ،إِ َّن َم ْن َو َّق َ
َل ُه َو ْقت ًاَ ،و َل ُي َو َّق ُ
ِ
ِ ِِ
َ
سه»(((.
ع ْلمهَ ،و ا َّد َعى أ َّن ُه َظ َه َر َع َل ِّ
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 .55مظهر االنتقام اإلهلي

إن اإلمام× عندما يظهر ،فإن الحجة تكون قد تمت ،وذلك بسبب
طول زمان الغيبة على العباد أي منذ زمن البعثة إلى ساعة ظهوره ،ومن
هنا فإن من الطبيعي أن يكون اإلمام× مظهر نقمة للبعض ،وخاصة
الذين يقفون أمام دعوته الكريمة.
وقد يقال في املقام :إن كفارقريش إنما شملهم عفو النبي‘ ،ألنهم
كانوا حديثي عهد بالجاهلية ،بخالف من توالت عليه الحجج ،وخاصة
في مثل هذا العصر.
 )1خمترص البصائر ،ص.434

وبناء على ما قيل ،فإن من الالزم أن يتمنى أحدنا ظهور اإلمام بما
ال يشمله مثل هذا االنتقام ،حيث ورد عن الصادق× قال« :إِ َذا
ُم ا ْل َقائِ َم َف ْل َيت ََمنَّ ُه ِف َعافِ َي ٍةَ ،فإِ َّن اهللَ َب َع َ
ح ًة َو
ى َأ َحدُ ك ُ
تَ َنَّ 
ث َُ
م َّمد ًا‘ َر ْ َ
ِ
ِ
َي ْب َع ُث ا ْل َقائ َم نَق َم ًة»((( ،وال يخفى أنه× أيضا مظهر للرحمة ،كما كان
جده‘ كذلك ،ولكن ملن يستحق الرحمة من املناصرين له أو غير
املعاندين له.
 .56معهم يف درجتهم

 )1الکايف ،ج ،15ص.532

 )2کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.361
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«أنَا ا ْل َقائِم بِا ْلح ِّق ،و َلكِن ا ْل َقائِم ا َّل ِذي ي َطهر ْالَر َض ِمن َأعدَ ِ
َ
اء اهللِ َع َّز
ْ ْ
َ َّ
ُ َ
ُ ِّ ُ ْ
َ
َت َج ْور ًا َو ُظ ْلم ًاُ ،ه َو ا ْلخَ ِام ُس ِم ْن ُو ْل ِدي َل ُه
َو َج َّل َو َي ْم َل ُؤ َها َعدْ ًل ك ََم ُملِئ ْ
َغ ْي َب ٌة َي ُط ُ
ون ثم
ت فِ َيها َ
ول َأ َمدُ َها َخ ْوف ًا َع َل َن ْف ِس ِهَ ،ي ْرتَدُّ فِ َيها َأ ْق َوا ٌم َو َي ْث ُب ُ
آخ ُر َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ني َع َل
ني بِ َح ْبلنَا ِف َغ ْي َبة َقائمنَا ،ال َّثابِت َ
قال×ُ :طو َبى لشي َعتنَا ا ْل ُمت ََم ِّسك َ
ِ
ب َاء ِة ِم ْن َأ ْعدَ ائِنَاُ ،أو َلئِ َ
ك ِمنَّا َو ن َْح ُن ِمن ُْه ْمَ ،قدْ َر ُضوا بِنَا َأئِ َّم ًة َو
ُم َواالتنَا َوا ْل َ َ
َر ِضينَا ِبِ ْم ِشي َع ًةَ ،ف ُطو َبى َُل ْمُ ،ث َّم ُطو َبى َُل ْم َو ُه ْم َو اهللِ َم َعنَا ِف َد َر َجاتِنَا َي ْو َم
ا ْل ِق َي َام ِة»(((.

سمات المنتظرين

إن غاية املنى للعبد يوم القيامة أن يصل إلى درجة يكون مع املعصوم
في درجته ،وهو الذي حقق أعلى درجات العبودية في عالم الوجود ،ومن
الواضح أن هذا من باب اللطف والتكرم ،وهذه املزية العظمى ذكرت في
سياق نصرة اإلمام× ،حيث إن جده اإلمام الكاظم× حصروصف
القيام -بمعناه األتم -بولده املهدي× ،ثم ذكر أن جزاء الثابتين عليه
هو ما ذكرناه آنفا ،من الكون في درجتهم ،فقد سئل اإلمام الكاظم×
فقيل له :يابن رسول هللا أنت القائم بالحق؟ فقال:

 .57كلمة الفصل
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من املهم جدا أن نجمع بين والية أهل البيت× بكل لوازمها ،وبين
الوصول إلى مقام التوحيد في كل أبعاده ،فالغالي والقالي منحرفان عن
منهجهم ،وهناك نص جامع للمعنيين -وهوكلمة الفصل -وذلك في توقيع
إلمامنا الحجة× عبرسفيره ،عندما اختلف جماعة من الشيعة في أن
هللا عز وجل فوض إلى األئمة أن يخلقوا ويرزقوا ،فقال قوم :هذا محال
ال يجوز على هللا؛ ألن األجسام ال يقدرعلى خلقها غيرهللا عزوجل ،وقال
آخرون :بل هللا عز وجل أقدر األئمة على ذلك وفوض إليهم ،فخلقوا
ورزقوا .وتنازعوا في ذلك تنازعا شديدا ،فقال قائل :ما بالكم ال ترجعون
إلى أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألونه عن ذلك ،ليوضح لكم الحق،
فإنه الطريق إلى صاحب األمر ،فرضيت الجماعة بأبي جعفر ،فخرج
ال ُه َو ا َّل ِذي َخ َل َق ْالَ ْج َسا َم
هللَ َت َع َ 
إليهم من جهته توقيع ،نسخته« :إِ َّن ا 

ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

ِ ِِ
ِ ِ
ِ
َو َق َس َم ْالَ ْرز َ ِ َ
ش ٌء َو ُه َو
َاق؛ ل َّن ُه َل ْي َس بِج ْس ٍم َو َل َح َال ف ج ْس ٍمَ ،ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
ِ
ِ
ون اهللَ َت َع َال َف َيخْ ُل ُقَ ،و َي ْس َأ ُلو َن ُه
يمَ ،و َأ َّما ْالَئِ َّم ُة^ َفإِ َّنُ ْم َي ْس َأ ُل َ
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َّ
ِ
ِ
ِ َ ً َ ِ ِّ ِ (((
جياب ًا َل ْس َأ َلت ِه ْم َو إ ْعظاما لقهم» .
َف َ ْيز ُُق إِ َ

 .58إحياء الدين

من بركات عصرالظهور -الذي يستحق أن نبذل من أجله كل نفيس-
أن االمام× ُيظهردين جده‘ كما أرسل به ،وذلك بهداية من ربه،
ومن هنا سمي باملهدي ،كما سمي بالقائم؛ ألنه يقوم بالحق الذي جاء
به ،ومن هنا يشتد األمر على البعض ،لعدم تحملهم لحكم هللا تعالى
الواقعي والذي يأتي به صاحب األمر×.
وهذا املعنى يبينه اإلمام الرضا× في دعائه له ،حيث يقول« :ال َّّل ُه َّم
 )1الغیبة (للطوسی) ،ص.294

ِ
َ
كَ ،و َأ ْح ِي بِ ِه َما ُبدِّ َل ِم ْن كِتَابِ َ
ي ِم ْن ِدين ِ َ
ُي
َجدِّ ْد بِ ِه َما ُ ِم َ
كَ ،و أ ْظ ِه ْر بِه َما غ ِّ َ
ِم ْن ُحك ِْم َك َحتَّى َي ُعو َد ِدين َُك بِ ِه َو َع َل َيدَ ْي ِه غ َّض ًا َج ِديد ًا َخالِص ًا»((( وعن
ِ
ل ِْ
ال ْس َل ِم َج ِديد ًاَ ،و َهدَ ُاه ْم إِ َل
َّاس إِ َ 
الصادق×« :إِ َذا َقا َم ا ْل َقائ ُم َد َعا الن َ
ِ
ي َم ْه ِد ّي ًا ِلَ َّن ُه ُ ْيدَ ى إِ َل
ور َو إِن ََّم ُس ِّم َي ا ْل َم ْهد ُّ
َأ ْم ٍر َقدْ َد َث َر َو َض َّل َعنْ ُه ا ْل ُج ْم ُه ُ
َأم ٍر م ْض ُل ٍ
ول َعنْ ُه َو ُس ِّم َي بِا ْل َقائِ ِم لِ ِق َي ِام ِه بِا ْل َح ِّق»((( وعن أبي جعفر× في
ْ َ
اء ج ِديدٍ
يد و َق َض ٍ
َاب ج ِد ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
سيرة القائم×َ « :ي ُقو ُم ا ْل َقائ ُم بِ َأ ْم ٍر َجديد َو كت ٍ َ
ب َش ِديد»(((.
ل ا ْل َع َر ِ 
َع َ 

من أبرز ّ
مهام إمام زماننا× بعد ظهوره الشريف ،االنتقام من قتلة
جده الحسين× الذي اهتز لقتله أظلة العرش ،وبكته السماء ومن
فيها ،وال عجب في كل ذلك ،حيث رأوا خير الخلق في أفجع حالة ،بما
جعلهم يشتكون إلى هللا تعالى ،ولم يهدأ لهم بال إال بعد أن علموا بمجيء
القائم املنتقم .فعن أبي جعفر× قال:

 )1املصدر السابق ،ص.279
 )2الوايف ،ج ،2ص.469

 )3الغیبة (للنعامين) ،ص.233

 )4بحاراألنوار ،ج ،37ص.294
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ت ا َملالئِ َك ُة َإل اهللِ ع َّز و ِج َّل بِالبك ِ
احلسني َضج ِ
ِ
َاء َوالن ِ
َّحيب
ُ
َ َ
ي ُ َ ُ َّ
« َل ّـم ُقت َل جدِّ َ
َو َقا ُلوا :إِ َلنا َو َس ِّيدَ نا أ َت ْغ َف ُل َع َّمن َقت ََل َص ْف َوت َ
َك َوا ْب َن َص ْف َوتِك َو ِخ َ َيتِك ِمن
وحى اهللُ َع َّز َو َج َّل إِ َل ْي ِهمَ :ق ُّروا َمالئِكَتي! َف َو ِعزَّيت َو َج ِ
َخ ْل ِق َ
الل َلَ ْنت َِق َم َّن
ك َف َأ َ
ف اهللُ ع َّز وج َّل ع ِن األَئِم ِة ِمن و ِ
ٍ
لد ُ
حني ُث ّم ك ََش َ
احل َسني×
ِم ُنهم َو َلو َبعدَ
ُ
َ َ َ َ
َ
لِلمالئِك َِةَ ،فرس ِ
ت املـَالَئِ َك ُة بِ َذلِ َ
كَ ،فإِ َذا َأ َحدُ ُه ْم َقائِ ٌم ُي َص ِّلَ ،ف َق َال َاللَُ َع َّز
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ِج َّل :بِ َذل َك ال َقائ ِم َأ ْنتَق ُم من ُْهم» (((.
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 .60حضور املوسم
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من بركات الحج العظمى وجود ولي األمر بين األمة ،فقد روي
ِ
ب َه َذا ْالَ ْم ِر
«و اهللِ إِ َّن َصاح َ
عن محمد بن عثمان العمري& أنه قالَ :
ٍ
ِ
َّاس َو َي ْع ِر ُف ُه ْم َو َي َر ْو َن ُه َو َل َي ْع ِر ُفو َن ُه»(((.
ض ا ْل َم ْوس َم ك َُّل َسنَةَ ،ي َرى الن َ
َل َي ْح ُ ُ
وعليه فإن بركات وجوده الشريف تتعدى إليهم وإن لم يشعروا
بذلك ،وال شك أنه بوجوده في املوسم تتحقق بركاته التكوينية ،إضافة
إلى دعوته التي ال ُت ّ
رد ،ولكن الذي ّ
يحز في النفس ،أن الحاج املنتظر ال
ّ
يحقق أمنيته بلقياه وإن كان عارفا بحق إمام زمانه ،أضف إلى حسرة
الحرمان من إمامته الشريفة ،فهو أمير الحاج وأولى الناس بهذا املقام
وإن أنكره املنكرون.
 .61رؤية السيد ابن طاوس

ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

إن الروايات متعددة في نفي رؤيته× في زمان الغيبة ،وهي محمولة
على دعوى السفارة أو املشاهدة بالنحو الذي كان مع آبائه الكرام ،حيث
اللقاء متى ما أراد املوالي ذلك .وعليه فإنه من املمكن أن يتفق ذلك نادرا
تباه أو تفاخر ،وهو ما
لكبار األولياء الصادقين في االنتظار ،من دون ٍ
صرح به من ال يمكن التشكيك في جاللته وصدقه ،أال وهو السيد األجل
برس من رأى ،فسمعت
علي بن طاوس& ،حيث قال في املهج« :وكنت أنا ّ
سحرا دعاءه× ،فحفظت من الدعاء ملن ذكره من األحياء واألموات:
وأبقهم-أو قال وأحيهم -يف عزنا وملكنا وسلطاننا ودولتنا»(((.

 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.440

 )2مهج الدعوات و منهج العبادات ،ص.296

 .62حتري الشيعة

إن ّ
هم تفرق الشيعة وحيرتهم طول زمان الغيبة ،ملن األمور التي
تدخل الحزن في قلوب األئمة^ ،ومن هنا اشتد شوقهم إلى زمان
ّ
ظهوره؛ ألنه بذلك تنكشف الغمة عن هذه األمة ،ومن امللفت أن هذا
األمر كان متحققا منذ زمن جده أمير املؤمنين× على تباعد عصره
عن عصر ولده املهدي× ،فقد روى أصبغ بن نباتة قائال :أتيت
ّ
عليا× فوجدته متفكرا ينكت في األرض ،فقلت :يا أمير املؤمنين،
مالي أراك متفكرا تنكت في األرض ،أرغبت فيها؟ فقالَ :
«ل َواهللِ َما

 .63أثر اليقني

ُون َعن ُْه ْم ،إِ َذا ا ْف َت َقدُ وا ُح َّج َة اهللِ َج َّل
ن 
ا ْل ِع َبا ُد ِم َ
اهللِ َج َّل ِذك ُْر ُه َو َأ ْر َض َما َيك ُ
َو َع َّز َو َل ْ َي ْظ َه ْر َُل ْم َو َل ْ َي ْع َل ُموا َمكَا َن ُهَ ،و ُه ْم ِف َذلِ َ
ون َأ َّن ُه َل ْ َت ْب ُط ْل ُح َّج ُة
ك َي ْع َل ُم َ
 )1الكايف ،ج ،2ص.151
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من موجبات قرب املنتظرين من هللا تعالى في زمان الغيبة ،إيمانهم
بالغيب ،وتعلقهم بولي األمر مع أنهم ال يرون له أثرا ،وال يسمعون له
حسيسا ،وذلك من جهة اليقين بعدم خلو األرض من حجة ،وأنه ال بد
من إتمام عدد االثني عشرفي خلفاء النبي‘.
وفي هذا املجال روي عن اإلمام الصادق× أنه قالَ :
ب َما َيك ُ
ُون
«أ ْق َر ُ 
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ت فِيها و َل ِف الدُّ ْنيا يوم ًا َق ُّط ،و َلكِنِّي َفكَّر ُت ِف مو ُل ٍ
ِ
ُون ِم ْن
ود َيك ُ
َْ
َ
َ َْ
َرغ ْب ُ َ َ
ْ
ِ
ِ
ادي ع َ ِ
ِ
ي ا َّل ِذي َي ْم َ ُ
ل ْالَ ْر َض َعدْ ًل
ش م ْن ُو ْلدي ُه َو ا ْل َم ْهد ُّ
َظ ْه ِري، ا ْل َح َ َ َ
ُون َل ُه َغ ْي َب ٌة َو َح ْ َيةٌَ ،ي ِض ُّل فِ َيها َأ ْق َوا ٌم
َو ِق ْسط ًا ك ََم ُملِئ ْ
َت َج ْور ًا َو ُظ ْلم ًاَ ،تك ُ
ون» فقلت :يا أمير املؤمنين ،وإن هذا لكائن؟ فقال:
َو َ ْيت َِدي فِ َيها َ
آخ ُر َ
« َن َع ْم ،ك ََم َأ َّن ُه َ ْ
م ُلوق»(((.

اهللِ َج َّل ِذك ُْر ُه َو َل ِمي َثاقه»((( .ومن الواضح أنه كلما ازداد يقين العبد في
هذا املجال ،اشتد قربه من دائرة رعاية مواله.
 .64الطريق مفتوح إليه

إن الحرمان من املشاهدة الحسية للحجة× ،اليعني الحرمان
من نظرته الكريمة ،والتواصل القلبي معه ،واإلحساس برقابته ولزوم
رعايته ،فهذا السيد ر�ضي الدين علي بن طاوس& يخاطب ولده قائال:
ُوح ٌة إِ َل إِ َم ِام َ
ل َج َل ُل ُه ِعنَا َي َت ُه بِ ِه َو تَ َا َم
هللُ َج َ 
ن ُي ِريدُ ا 
ك× َل ِ ْ
«و ال َّط ِر ُيق َم ْفت َ
َ
سمات المنتظرين
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إِ ْح َسانِ ِه إِ َل ْي ِه»(((.

ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

وهذا السيد املرت�ضى& يقول« :فإن قيل :فأي فرق بني وجوده غائبا
ال يصل إليه أحد ،وال ينقطع به برش وبني عدمه ،وإال جاز إعدامه إىل حني
علم اهلل ،بتمكني الرعية له ،كام جاز أن يبيحه االستتار ،حتى يعلم التمكني
له ،فيظهر ،قيل له :أوال نحن نجوز أن يصل إليه كثري من أوليائه والقائلون
بإمامته فينتفعون به ،ومن ال يصل إليه منهم وال يلقاه من شيعته ومعتقدي
إمامته ،فهم ينتفعون به يف حال الغيبة ،النفع الذي نقول إنه ال بد يف التكليف
منه ،ألهنم مع علمهم بوجوده× بينهم ،وقطعهم عىل وجوب طاعته
عليهم ولزومها هلم ،ال بد من أن خيافوه وهيابوه يف ارتكاب القبائح ،وخيشوا
تأديبه ومؤاخذته ،فيقل منهم فعل القبيح»(((.

 .65إخراج بركات األرض

من مزايا زمان الظهور-سوى انتشار العدل في األرض -ظهور البركات
 )1املصدر السابق ،ص.137

 )2بحاراألنوار ،ج ،53ص.306

 )3رسائل الرشيف املرتىض ،ج ،2ص .297

في األرض؛ ألن املانع من نزول كثير من أنواع البركة من الزرع وغيره ،هو
َ َ َ
َّ َ
ى َ
﴿ول َ ْو أ َّن أ ْه َل الْ ُق َر ٰ
آمنُوا َواتق ْوا
معا�صي العباد ،مصداقا لقوله تعالى:
َْ
َََ ْ
حنَا َعلَيْهم بَ َر َكت ِّم َن َّ
الس َما ِء َوال ْر ِض﴾((( وإلى هذه البركات املفقودة
لفت
ٍ
ِ
تِ
ِ
في زماننا هذا ،يشير أمير املؤمنين× قائالَ « :ل ْو َقدْ َقا َم َقائ ُمنَا َلَ ْن َز َل 
وب ا ْل ِعب ِ
الشحن ِ
ِ
ِ َ
َ
اد
َاء م ْن ُق ُل ِ َ
َّ
اتا َو َذ َه َبت َّ ْ ُ
الس َم ُء َق ْط َر َها َو َل ْخ َر َجت ْال ْر ُض َن َب َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي ا ْلع َر ِاق َو َّ
الشا ِم َل ت ََض ُع
الس َب ُ
ش ا ْل َم ْر َأ ُة َب ْ َ
َو ْ
اص َط َل َحت ِّ
اع َو ا ْل َب َهائ ُم َحتَّى تَ ْ َ
ِ
ٍ
َقدَ َم ْي َها إِ َّل َع َل َن َبات َو َع َل َر ْأس َها َز ْنبِي ُل َها َل ُ َي ِّي ُج َها َس ُب ٌع َو َل َتَا ُفه»(((.

إن الخذالن الذي يصيب أعداء أهل البيت^  -وإن طال أمد دولهم
كبني أمية وبني العباس -ملن آثار دعاء اإلمام املهدي× عليهم ،فإذا
كان دعاء عامة املظلومين مستجابا في ظامليهم ،فكيف باملظلوم األكبرفي
ظالمته واألقرب إلى هللا تعالى في منزلته،وكشاهد على ذلك ،ما روي عن
اهللِ َع َل ْي ِه ُم َت َع ِّلق ًا
ات 
«ر َأ ْي ُت ُه َص َل َو ُ 
محمد بن عثمان العمري& أنه يقولَ :
وقد أمرنا بالتأ�سي به في ذلك ،فإن املؤمن كثير الدعاء على أعداء أهل
البيت^ ،فها هو اإلمام الصادق× يوصينا بذلك بوصية من
جده‘ ،حيث يقول :قال رسول هللا‘ُ « :طو َبى َل ِ ْن َأ ْد َر َك َقائِ َم َأ ْه ِل

ِ
ِ ِِ
ٍ ِِ
ِ
َب ُأ ِم ْن َعدُ ِّو ِهَ ،و َيت ََو َّل ْالَئِ َّم َة
َب ْيتي َو ُه َو ُم ْقتَد به َق ْب َل ق َيامهَ ،يت ََو َّل َول َّي ُه َو َيت َ َّ
ا ْله ِ
اد َي َة ِم ْن َق ْبلِ ِهُ ،أو َلئِ َ
ك ُر َف َقائِي َو َذ ُوو ُو ِّدي َو َم َو َّد ِت َو َأك َْر ُم ُأ َّمتِي َع َ َّل»(((.
َ
 )1سورة األعراف ،اآلية.96:
 )2حتف العقول ،ص.115

 )3کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.440
 )4الغیبة (للطوسی) ،ص.456
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ف ا ْل ُم ْست ََج ِ
بِ َأ ْست ِ
ارَ ،و ُه َو َي ُق ُ
ول :ال َّّل ُه َّم ا ْنت َِق ْم ِل ِم ْن َأ ْعدَ ائِي»(((.
َار ا ْل َك ْع َب ِة ِ 
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 .66خذالن األعداء بدعائه

 .67العجب من منكريه

مما يلفت النظرحقا إنكارالبعض لوجوده الشريف ،من جهة الغرابة
في طول حياته املباركة ،والحال أنه غير ممتنع إمكانا ،فلوال املوانع لكان
املقت�ضي لطول الحياة مؤثرا في البقاء ،وهنا للشيخ الصدوق& كالم
وجيه حيث يقول« :إن أكثر املخالفني يسلمون لنا حديث اخلرض×،
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ويعتقدون فيه أنه حي غائب عن األبصار ،وأنه حيث ذكر حرض ،وال
ينكرون طول حياته ،وال حيملون حديثه عىل عقوهلم ،ويدفعون كون
القائم× وطول حياته يف غيبته ،وعندهم أن قدرة اهلل عز وجل تتناول
إبقاءه إىل يوم النفخ يف الصور ،وإبقاء إبليس مع لعنته إىل يوم الوقت املعلوم
يف غيبته ،وأهنا ال تتناول إبقاء حجة اهلل عىل عباده مدة طويلة يف غيبته ،مع
ورود األخبار الصحيحة بالنص عليه بعينه واسمه ونسبه ،عن اهلل تبارك
وتعاىل وعن رسول اهلل‘ وعن األئمة^» (((.

 .68الفكرة املهدوية العريقة
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إن فكرة االنتظار واملهدوية كانت مغروسة في ذهن أصحاب
األئمة^ منذ القدم ،فإذا رأوا موجبا من موجبات الفرج ،سارعت
أذهانهم إلى خروج املهدي× وأنه قد ظهر ،وهذا بدوره يدل على أن
فكرة املهدوية قد تشبعت بها األذهان منذ زمن الرسول‘.
وهذا النص يدل على هذا املعنى ،حيث يقول الراوي :قلت ألبي
الحسن الرضا× :إنا نرجو أن تكون صاحب هذا األمر ،وأن يسوقه
هللا إليك عفوا بغير سيف ،فقد بويــع لك وقد ضربت الدراهم باسمك،
ُب إِ َل ْي ِه َو ُأ ِش َري إِ َل ْي ِه بِ ْالَ َصابِ ِع َو ُسئِ َل َع ِن
ت ا ْل ُكت ُ 
اخ َت َل َف ِ 
«ما ِمنَّا َأ َحدٌ ْ
فقالَ :
ات ع َل فِر ِ
ت إِ َل ْي ِه ْالَ ْم َو ُال إِ َّل اغْتِ َ
اش ِهَ ،حتَّى َي ْب َع َ
ث اهللُ
ا ْل َم َسائِ ِل َو ُحِ َل ْ
يل َأ ْو َم َ َ َ

 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.392

ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َي َخ ِف ٍّي ِف ن ََسبِ ِه»(((.
َل َذا ْال ْم ِر غ َُلم ًا منَّا َخف َّي ا ْل َم ْولد َو ا ْل َمن َْشاء غ ْ َ

 .69النعمة الظاهرة والباطنة

 .70عدم االستتار وقت الضرورة

إن اإلمام× رغم أنه ملتزم بلوازم زمان الغيبة من االستتار عن
الخلق ،إال أنه ُيظهر نفسه في موارد الضرورة من دون أن تتبين صفته،
ومن هذه املوارد إرجاع الحجر إلى موضعه ،وذلك في السنة التي رد
 )1الغیبة (للنعامنی) ،ص.168
 )2سورة لقامن ،اآلية.20 :

 )3کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.368
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ِ
ِ
ش ِمنَّاُ ،ي َس ِّه ُل اهللُ َل ُه ك َُّل َع ِس ٍريَ ،و ُي َذ ِّل ُل َل ُه ك َُّل َص ْع ٍ
ب،
ذك ُْر ُهَ ،و ُه َو ال َّثان َع َ َ
ار عن ِ ٍ
ِ
ِ ٍ
َو ُي ْظ ِه ُر َل ُه ُكنُو َز ْالَ ْر ِ
يدَ ،و
ضَ ،و ُي َق ِّر ُب َل ُه ك َُّل َبعيدَ ،و ُيبِ ُري بِه ك َُّل َج َّب ٍ َ
ك َع َل َي ِد ِه ك َُّل َش ْي َط ٍ
ُ ْيلِ ُ
ان َم ِريد»(((.
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من ّ
أجل النعم اإللهية نعمة الوجود أوال ،ثم نعمة اإلسالم ،ثم نعمة
الوالية العامة ،ثم نعمة االنتماء إلى إمام خاص وهو حي نحشر تحت
لوائه .ومن هنا فإن اإلمام الكاظم× يفسر النعمة الباطنة بولده
املهدي× ،ثم يبين أن هللا تعالى له عالقة بوليه ،وهي النصرة والتأييد،
ويطلب من املؤمنين تحقيق عالقة خاصة به ،متمثلة بعدم غياب ذكره
عن قلوبهم ،حيث يقول الراوي:
َ
َ َ
﴿وأ ْسبَغ
سألت سيدي مو�سى بن جعفر× عن قول هللا عز وجل:
َ َْ ُ ْ َ َ ُ َ
ً َ
اطنَ ًة﴾((( فقال×« :ال ِّنعم ُة ال َّظ ِ
اه َر ُة ا ِلْ َما ُم
عليكم نِعمه ظا ِه َرة َوب ِ
َْ
َ َُ ُ َْ
ال َّظ ِ
ال ِئ َّم ِة َم ْن َي ِغ ُ
اه ُرَ ،و ا ْل َباطِ َن ُة ْ ِ
يب؟!
ال َما ُم ا ْلغَائِ ُب» فقلت له :و يكون ِفي
ِِ
ِ
ِ
يب َع ْن َأ ْب َص ِ
ن ُق ُل ِ
ار الن ِ
ني
يب َع ْ
وب ا ْل ُم ْؤمن َ
َّاس َشخْ ُص ُهَ ،و َل َيغ ُ
قالَ « :ن َع ْمَ ،يغ ُ
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القرامطة فيها الحجر إلى مكانه من البيت ،فكان أبو القاسم جعفر
بن محمد بن قولويه& ممن يترصد األمر ،لعلمه أن اإلمام هو الذي
ُيرجع الحجر إلى مكانه ،كما فعله جده السجاد× في زمانه ،ولكنه
اعتل فأرسل أحدهم وهو ابن هشام ومعه رقعه يسأل عن عمرمرسله،
فيقول  -بعدما وصل إلى الكعبة  :-فأقبل غالم أسمر اللون ،حسن
الوجه ،فتناوله ووضعه في مكانه ،فاستقام كأنه لم يزل عنه ،وعلت
لذلك األصوات ،وانصرف خارجا من الباب ،فنهضت من مكاني أتبعه،
وأدفع الناس عني يمينا وشماال حتى ظن االختالط في العقل والناس
يفرجون لي ،وعيني ال تفارقه حتى انقطع عني الناس ،فكنت أسرع السير
خلفه ،وهو يم�شي على تؤدة وال أدركه ،فلما حصل بحيث ال أحد يراه
غيري ،وقف والتفت إلي فقال :هات ما معك ،فناولته الرقعة ،فقال :من
غيرأن ينظرفيها قل لهَ :
ُون َما َل ُبدَّ ِمنْ ُه
كِ
«ل َخ ْوفَ َع َل ْي َ 
ف َه ِذ ِه ا ْل ِع َّل ِةَ ،و َيك ُ
ِ
ني َسنَ ًة»(((.
َب ْعدَ َث َلث َ

 .71دعاؤه× للذرية
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من بركات وجوده الشريف الدعاء ملحبيه ،ذلك الدعاء الذي ال
يمكن أن ُيرد ،وخاصة ملن طلب منه الدعاء ،وباألخص ملن كان دعاؤه
في مسير تحقيق فرجه الشريف .وفيما رواه الشيخ الصدوق&
شاهد على ذلك ،حيث نقل عن علي بن بابويه أنه كتب عريضة إلى
اإلمام صاحب األمر× ،وأعطاها للحسين بن روح ،وكان قد سأل
اإلمام× أن يدعو له ليرزقه هللا ولدا ،فأجابه اإلمام بأن هللا
سيرزقه ولدين صالحين ،فرزقه هللا بعد قليل ولدين من جارية عنده،
ً
فسمى أحدهما محمدا واآلخر الحسين ،وملحمد تصانيف كثيرة منها
 )1كشف الغمة يف معرفة األئمة ،ج ،2ص.502

كتاب «من ال يحضره الفقيه» وللحسين عقب كثير فيهم املحدثون
والعلماء ،وكان محمد يفتخر بأنه ولد بدعاء اإلمام الحجة× ،وكان
أساتذته يمدحونه ويقولون :جدير بالذي ولد بدعاء الحجة× أن
يكون هكذا(((.
 .72وجوده× يف املوسم

 )1ذكرت القصة يف كتاب الغيبة (للطويس) ،ص .310-309
 )2الکايف ،ج ،2ص.314
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ِ
ِ
اج ًا َم َع َرفِ ٍ
َار
ل ا ْل َم ْو ِق ِ 
يق ِلَ ،ف َوا َف ْينَا إِ َ 
« ُكن ُ
ف َفإِ َذا َش ٌّ
ْت َح ّ
اب َقاعدٌ َ ،ع َل ْيه إِز ٌ
ِ
ٍ
ت ِْ
ني ِدينَار ًا،
َو ِر َد ٌاءَ ،و ِف ِر ْج َل ْي ِه َن ْع ٌل َص ْف َر ُاءَ ،ق َّو ْم ُ
الر َد َاء بِ ِمئَة َو َخْس َ
َار َو ِّ
الز َ
ِ
الس َف ِرَ ،فدَ نَا ِمنَّا َسائِ ٌل َف َر َد ْدنَا ُه َفدَ نَا ِم َن َّ
اب َف َس َأ َل ُهَ ،ف َح َم َل
الش ِّ
َو َل ْي َس َع َل ْيه َأ َث ُر َّ
ض و نَاو َلهَ ،فدَ عا َله السائِ ُل ،و اجتَهدَ ِف الدُّ ع ِ
ِ
اء َو َأ َط َالَ ،ف َقا َم
َ ْ َ
َ
َش ْيئ ًا م َن ْالَ ْر ِ َ َ ُ
َ ُ َّ
ِ
ِ
ك َما َأ ْع َط َ
ي َ
َّ
اك؟! َف َأ َرانَا
اب َو غ َ
الش ُّ
السائ ِلَ ،ف ُق ْلنَا َل ُه َو ْ َ
َاب َعنَّاَ ،فدَ ن َْونَا م َن َّ
ت لِص ِ
ش ِ
ب م َضس ًة َقدَّ رن ِ
احبِيَ :م ْو َلنَا ِعنْدَ نَا
ين م ْث َق ًالَ ،ف ُق ْل ُ َ
َاها ع ْ ِ َ
ْ َ
َح َصا َة َذ َه ٍ ُ َّ َ
َو ن َْح ُن َل َندْ ِري! ُث َّم َذ َه ْبنَا ِف َط َلبِ ِهَ ،فدُ ْرنَا ا ْل َم ْو ِق َ
ف ُك َّل ُهَ ،ف َل ْم َن ْق ِد ْر َع َل ْي ِه،
ِ ِ
ِ
ي ُّج
َف َس َأ ْلنَا ك َُّل َم ْن ك َ
اب َع َل ِو ٌّ
َان َح ْو َل ُه م ْن َأ ْه ِل َم َّك َة َو ا ْل َمدينَةَ ،ف َقا ُلواَ :ش ٌّ
ي َُ
ِف ك ُِّل سن ٍَة م ِ
اشي ًا»(((.
َ َ
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إن غيبته الكريمة ال تنافي أن ُيرى ذلك الوجود الشريف في بعض
املواطن املباركة كالبيت الحرام وكربالء مثال ،من دون أن يتبين شخصه
الكريم ،ومن هنا ال يستبعد أن يعرفه الكثيرفي زمان الظهور ،لكونه وجها
مألوفا ولو لدى البعض ،وهذا النص الذي يرويه الكليني في كتابه شاهد
على ذلك ،حيث ينقل عن بعض أهل املدائن أنه قال:

 .73من مسلّمات اإلسالم
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إن النصوص املرتبطة بإمامنا املهدي× تعج بها كتب املسلمين،
فصار أمره من مسلمات الشريعة ،وإن وقع الخالف في حياته الفعلية،
وهذا ال يضر باالعتقاد بأن ختام الرساالت يتم على يده ،وهذه من
النصوص امللفتة في هذا املجال ،حيث يقول الراوي :دخلت على رسول
َ َ
هللا‘ في شكاته التي قبض فيها ،فإذا فاطمة÷ عند رأسه ،قال:
َ
فبكت حتى ارتفع صوتها ،فرفع رسول هللا‘ ط ْرفه إليها ،فقال:
حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ فقالت :أخ�شى الضيعة من بعدك،
فقال:

ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

«يا حبيبتي ،أما علمت أن اهلل عز وجل اطلع إىل األرض اطالعة فاختار
منها أباك ،ف ُبعث برسالته ،ثم اطلع اطالعة فاختار منها بعلك ،وأوحى إيل
أن أنكحك إياه .يا فاطمة ونحن أهل بيت قد أعطانا اهلل سبع خصال ،مل
ُيعط أحد قبلنا ،وال ُيعطى أحد بعدنا :أنا خاتم النبيني ،وأكرم النبيني عىل
اهلل ،وأحب املخلوقني إىل اهلل عز وجل ،وأنا أبوك ،ووصيي خري األوصياء،
مهدي
وأحبهم إىل اهلل ،وهو بعلك .يا فاطمة والذي بعثني باحلق إن منهام
ُّ
هذه األمة ،إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا ،وتظاهرت الفتن ،وتقطعت
السبل ،وأغار بعضهم عىل بعض ،فال كبري يرحم صغريا ،وال صغري يوقر
كبريا ،فيبعث اهلل عز وجل عند ذلك منهام من يفتتح حصون الضاللة،
وقلوبنا ُغ ْلفا ،يقوم بالدين يف آخر الزمان ،كام قمت به يف أول الزمان» (((.

 .74بشارة النيب‘ به

إن النبي‘ كان يعلم-وهو املسدد من السماء -ما يجري على هذه
األمة من بعده ،كما كان يعلم أن النجاة منحصربقيام ولده املهدي×،
 )1بحاراألنوار ،ج ،51ص.79

والذي نسبه إلى نفسه أوال ،ثم أمربالسعي لخدمته ولو حبوا على الثلج،
فقد روى الترمذي في سننه قال :بينما نحن عند رسول هللا‘ ،إذ
أقبل فتية من بني هاشم ،فلما رآهم النبي‘ اغرورقت عيناه وتغير
لونه ،قال فقلت :ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه ،فقال:

 .75العلم بالكتاب والسنة

ِ
ِ ِ
ِِ
الس َل ُم َع َل ْيك ُْم َيا َأ ْه َل
َن َباتهَ ،ف َم ْن َبق َي منْك ُْم َحتَّى َي َرا ُه َف ْل َي ُق ْل ح َ
ني َي َرا ُهَّ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ت الر ِ
بي ِ
الر َسا َل ِة ،(((».واملستشف من
َّ ْ َ
حة َو النُّ ُب َّوة َو َم ْعد َن ا ْلع ْل ِم َو َم ْوض َع ِّ
َْ

هذه الرواية أن علمه× يتزايد للتعبير باإلنبات ،وال شك أن الرغبة
 )1دالئل اإلمامة ،ص.442
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من أعظم وظائفه× في زمان الظهور ،إظهارالعلوم اإللهية والنبوية
أي علوم الكتاب والسنة ،فإنه أوال :املخاطب بالكتاب كأجداده^؛
إذ هو أعلم بمراد ربه من كتابه ،وثانيا :فإنه حامل لعلم النبي‘
كجده أمير املؤمنين× ،حيث كان بابا لعلمه ،وثالثا :فهو حامل علم
األنبياء×؛ إذ يحتج بجميع الكتب السماوية غيراملحرفة.
َاب اهللِ
وقد ورد في هذا املجال عن اإلمام الباقر×« :إِ َن ا ْل ِع ْل َم بِكِت ِ 
ت ِف َق ْل ِ
ت الز َّْر ُع َع َل َأ ْح َس ِن
ب َم ْه ِد ِّينَا ك ََم َينْ ُب ُ
َعز ََّو َج َّل َو ُسن َِّة َنبِ ِّي ِه‘ َل َينْ ُب ُ

سمات المنتظرين

«إِنَّا َأه ُل بي ٍ
هللُ َلنَا ْال ِخ َر َة َع َل الدُّ ْن َياَ ،و إِ َّن َأ ْه َل َب ْيتِي َس َي ْل َق ْو َن
اخت ََار ا 
ت ْ
ْ َْ
ِ
َب ْع ِدي َب َل ًء َو َت ْط ِريد ًا َو ت ْ ِ
اهنَاَ -و َأ َش َار بِ َي ِد ِه إِ َل
َشيد ًاَ ،حتَّى َيِي َء َق ْو ٌم م ْن َه ُ
ات س ٍ
ش ِق َأصحاب راي ٍ
ون ا ْل َح َّق َف َل ُي ْع َط ْو َن ُهَ -حتَّى َأ َعا َد َها
ودَ ،ي ْس َأ ُل َ
ُ
ا ْل َم ْ ِ َ َ ُ َ ْ -
ون ك ََذلِ َ
ونَا إِ َل َر ُج ٍل ِم ْن
ونَ ،و َل َيزَا ُل َ
ْص َ
َث َلث ًاَ -ف ُي َقاتِ ُل َ
ك َحتَّى َيدْ َف ُع َ
ون َف ُين َ ُ
َأ ْه ِل َب ْيتِيَ ،ف َي ْم َ َ
َت ُظ ْلم ًا َو َج ْور ًاَ ،ف َم ْن َأ ْد َر َك ُه
ل َها ِق ْسط ًا َو َعدْ ًل ،ك ََم ُملِئ ْ
ِمنْك ُْم َف ْل َي ْأتِ ِه َو َل ْو َح ْبو ًا َع َل ال َّث ْلج»(((.

لوصولنا إلى هذا املنبع الصافي من العلم من موجبات الترقب لتلك
ّ
الدولة الكريمة والتلهف على صاحبها الذي عبرعنه املعصوم بـ «مهدينا»
الدال على الفخربه زيادة على نشرالعدل العالمي.
 .76متكني األرض له×

سمات المنتظرين
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إن أسلوب الحياة في الدولة املهدوية مما ال يمكن أن يخطرببال أحد،
ألننا اعتدنا على حياة الظلم والتجاوز ،أضف إلى أن هللا تعالى ُيظهربعض
آياته الخفية ،كالكالم مع البهائم ،والذي تحقق لسليمان× مثال في
ّ
حديث النمل والهدهد ،كما أن األرض تمكن نفسها ألصحاب اإلمام×،
فضال عن اإلمام نفسه .فقد ورد عن أبي جعفر×أنه قال:
ِ
ي ا ْلخَ افِ َق ْ ِ
«ك ََأ ِّن بِ َأ ْص َح ِ
يَ ،ف َل ْي َس م ْن
اب ا ْل َقائِ ِم× َو َقدْ َأ َحا ُطوا بِ َم َب ْ َ

َش ٍء إِ َّل و هو مطِيع َُلم حتَّى ِسباع ْالَر ِ ِ
اه ْم
ب ِر َض ُ
اع ال َّط ْ ِيَ ،ي ْط ُل ُ
ض َو س َب ُ
َ ُ َ ُ ٌ ْ َ
َ ُ ْ
ْ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ٌ
ْ
شءَ ،حتَّى َت ْفخَ َر ال ْر ُض َع َل ال ْرض َو َت ُقولَ :م َّر َب ال َي ْو َم َر ُجل م ْن
ف ك ُِّل َ ْ
َأ ْص َح ِ
اب ا ْل َقائِ ِم×»((( .وحديث األرض هنا على نحو ما ورد في سورة

الزلزلة من أنها ّ
تحدث أخبارها.

ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

 .77عرفان احلق

وردت في روايات أهل البيت^ عبارة «عارفا بحقهم» في تحقق
آثار الزيارة لهم ،فال بد من معرفة حدود هذا العرفان ،ليعيننا أيضا في
ًّ
حسا ،فإن معرفة
التقرب إلى إمام زماننا× ،والذي ُحرمنا من زيارته
حقه ضرورية لتحقق زيارته معنى ،ولتوضيح عرفان الحق يناسب ذكر
ما روي عن اإلمام الصادق×:

«و َأ ْدنَى َم ْع ِر َف ِة ْ ِ
ال َما ِم َأ َّن ُه ِعدْ ُل النَّبِ ِّي إِ َّل َد َر َج َة النُّ ُب َّو ِة َو َو ِار ُث ُهَ ،و َأ َن َطا َع َت ُه
َ

 )1املصدر السابق ،ج ،2ص.673

ِ
الر ُّد إِ َل ْي ِه َو ْالَ ْخ ُذ
اهللِ َو َطا َع ُة َر ُس ِ
َطا َع ُة 
يم َل ُه ِف ك ُِّل َأ ْم ٍر َو َّ
ول اهللَِ ،و الت َّْسل ُ
بِ َق ْولِه»((( .فاملالحظ في هذا النص هو ذكرالحق النظري ،وهو التالزم بين

طاعته وطاعة هللا تعالى ،ثم ذكر لوازم العرفان أال وهو التسليم لإلمام
في كل أمر ،ومن هذا ُيعلم أن العا�صي إلمامه بعيد عن معرفته وإن ادعى
القرب منه.
 .78صفات أصحاب القائم×

ون ع َل ُخي ِ
ِ
كَدَ ِوي النَّح ِل ،يبِيت َ ِ
ان
ول ْمُ ،ر ْه َب ٌ
ُون ق َيام ًا َع َل َأ ْط َراف ِه ْم َو ُي ْصبِ ُح َ َ
ُ
ِّ ْ َ
(((
بِال َّل ْي ِل ُل ُي ٌ
وث بِالن ََّهار» أضف إلى ذلك القوة الباطنية الباعثة للهمة
ِ ِ
ل ِمن ُْه ْم
الر ُج ُ 
وب ْم ُز َب ُر ا ْل َحديد ُي ْع َطى َّ
العالية ،فقد وصفوا بالقول« :ك ََأ َّن ُق ُل َ ُ
ني َر ُجال»((( وهم في أعلى درجات الطاعة إلمام زمانهم×،
ُق َّو َة َأ ْر َب ِع َ
حيث وصفوا بأنهم ُ ِ
ف َطا َعتِه»(((.
ون ِ 
«مدُّ َ

الز ِ
َّاد ا ْل ِم ْل ُح»(((.

 )1بحاراألنوار ،ج ،4ص.55
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ومن املعلوم أن من اتصف بهذه الصفات العالية ،فإن غاية أمنيته
أن يرزق الشهادة في سبيل هللا تعالى ،فقد ورد في الروايةَ « :و َيت ََمن َّْو َن َأ ْن
يل اهللِِ ،شعارهم يا َل َثار ِ
ات ا ْل ُح َس ْي»((( .وامللفت بعد هذا كله
ف َسبِ ِ
ُي ْق َت ُلوا ِ 
َ ُ ُ ْ َ َ
ي َأو كَا ْل ِم ْلحِ ِف الز ِ
ول فِ ِ
أنهمَ :
َّاد َو َأ َق ُّل
اب َل ك ُُه َ 
«ش َب ٌ 
يه ْم إِ َّل كَا ْلك ُْح ِل ِف ا ْل َع ْ ِ ْ

سمات المنتظرين

إن الذين أعدهم هللا تعالى لنصرة وليه هم في أعلى درجات القرب
الربوبي ،فقد ورد في الخبرِ :
ي ِف َص َل ِتِ ْم
«ر َج ٌ 
ال َل َين َُام َ
ون ال َّل ْي َل ،لـ َُه ْم َد ِو ٌّ

 .79كالشاة املنقطعة عن القطيع

من آثار البعد عن خط اإلمام× في زمان الغيبة ،االبتالء بالتحير
والغرق في بحر الضاللة ،وخاصة أن البعض يدعي التشبه باإلمام ،في
رفع راية الخالص من الظاملين ،وإقامة العدل مثال .وقد شبه اإلمام
أبو جعفر× من ترك هذا الطريق ،كشاة انقطعت عن القطيع،
ِ ٍ
ي ِهدُ فِ َيها َن ْف َس ُه َو َلإِ َما َم َل ُه
ان ا 
ن َد َ
ُل َم ْ
فيقول×« :ك ُ 
هلل َع َّز َو َج َل بِع َبا َدة ُ ْ

سمات المنتظرين
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ِم َن اهللَِ ،فس ْعي ُه غَي م ْق ُب ٍ
ئ ِلَ ْع َملِ ِهَ ،و َم َث ُل ُه
ولَ ،و ُه َو َض ٌّال ُمت ََح ِّ ٌيَ ،و اهللُ َشانِ ٌ
َ ُ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َذاه َب ًة َو َجائ َي ًة َي ْو َم َهاَ ،ف َل َّما
ت َع ْن َراع َيها َو َقطيع َهاَ ،ف َه َج َم ْ
ك ََم َث ِل َش ٍاة َض َّل ْ
جنَّها ال َّلي ُل ،بص ْت بِ َقطِي ِع َغنَ ٍم م ع ر ِ
اع َيهاَ ،ف َحن ْ ِ
ْت ْت ِ َباَ ،ف َبات ْ 
َت
َ َ َ
َ َ ْ َ ُ َ
َّت إ َل ْي َها َو اغ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم َع َها ِف َم ْربِ ِض َهاَ ،ف َل َّما َأ ْن َس َ
الراعي َقطي َع ُهَ ،أ ْنك ََر ْت َراع َي َها َو َقطي َع َها،
اق َّ
اعيها و َقطِيعهاَ ،فبص ْت بِ َغنَ ٍم مع ر ِ
ِ
َّت
اع َيهاَ ،ف َحن ْ
َف َه َج َم ْ
ب َر َ َ َ
ت ُمت ََح ِّ َي ًة َت ْط ُل ُ
َ َ َ
ََ َ ُ َ
ْتِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الراعي :ا ْل َحقي بِ َراعيك َو َقطيعك؛ َف َأن 
ْت ْت ِ َباَ ،ف َص َ
اح ِ َبا َّ
إ َل ْي َها َو اغ َ َّ
ت َذ ِعر ًة متَحي ًة تَائِه ًة َلر ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
اع َي
َ َ
تَائ َه ٌة ُمت ََح ِّ َي ٌة َع ْن َراعيك َو َقطيعكَ ،ف َه َج َم ْ َ ُ َ ِّ َ
ِ
ك إِ َذا ا ْغ َتن ََم ِّ
اها َأ ْو َي ُر ُّد َهاَ ،ف َب ْينَا ِه َي كَذلِ َ
ْب َض ْي َعت ََها،
الذئ ُ
َلا ُي ْرشدُ َها إِىل َم ْر َع َ
َف َأ َك َل َها»(((.

 .80والدة متميزة

إن والدة اإلمام املهدي× من ّ
أهم أحداث الوجود؛ ألن وجوده
الشريف يعد املحطة الثالثة في الخلقة ،بعد خلقة آدم× وبعثة
النبي‘ ،ومن هنا رافقتها حوادث ملفتة ،فمنها ما رواه محمد بن
ِ
عثمان العمري& يقولَ « :ل َّما ُولِدَ ا ْلخَ َل ُ
ات اهللِ َع َل ْي ِه،
ي َص َل َو ُ
ف ا ْل َم ْهد ُّ

ق َر ْأ ِس ِه إِ َ  ِ
السم ِءُ ،ث َّم َس َق َط لِ َو ْج ِه ِه َس ِ
اجد ًا لِ َر ِّب ِه َت َع َال
ن َف ْو ِ 
ُور ِم ْ
َس َط َع ن ٌ
ل َعنَان َّ َ
ول َ
ِذك ُْر ُهُ ،ث َّم َر َف َع َر ْأ َس ُه َو ُه َو َي ُق ُ
«أ ْش َهدُ َأ ْن ال إِل َه إِ َّل ُه َو َو ا ْل َمالئِ َك ُة َو ُأو ُلو
 )1الكايف ،ج ،1ص.449

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم»(((.
ا ْلع ْل ِم قائ ًام بِا ْلق ْسط ال إِل َه إِ َّل ُه َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َحك ُ

ومنها أنه هبط من السماء حين ولد طيور بيضاء ،ومسحت أجنحتها
على رأسه ووجهه وسائر جسده ثم طارت ،فقال أبو محمد×« :تِ ْل َ
ك
ِ
ت لِلتَّب ِك ِب َذا ا ْلمو ُل ِ
ود َو ِه َي َأن َْص ُار ُه إِ َذا َخ َرج»((( ،وهكذا فإن
َْ
َم َلئ َك ٌة َن َز َل ْ َ ُّ َ
هللا تعالى يميز العظام من أوليائه بأحداث عظام ،وهو ما قارن والدة
النبي‘ ،ووالدة وصيه أميراملؤمنين× أيضا.
 .81خطابان شبيهان

يتأ�سى× أيضا بجده الحسين× باالستنهاض وطلب النصرة،
والشكوى ممن أخرجه من الديار ،والبغي عليه ،فهذا اإلمام الباقر×
أيضا ينقل عن ولده املهدي× هذا الخطاب ،حيث يقولَ « :ل َّـم

ن َي ْظلِ ُمنَاَ ،ف َقدْ ُأ ِخ ْفنَا َو ُظلِ ْمنَا َو ُط ِر ْدنَا ِم ْن ِد َي ِ
ارنَا َو
َأ َع ْنت ُُمونَا َو َم َن ْعت ُُمونَا ِم َّ ْ
َأ ْبنَائِنَا َو ُب ِغ َي َع َل ْينَا»(((.
 )1بحاراألنوار ،ج ،51ص.16
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«و َأ ْس َأ ُلك ُْم بِ َح ِّق
ظهوره إىل البيت احلرام ،مستجريا به ،ينادي إىل أن يقولَ :
(((
ول اهلل»  ،كما
ى بِ َر ُس ِ
ُم َح َق ا ْل ُق ْر َب 
اهللِ َو َح ِّق َر ُسولِ ِه َو َح ِّقيَ ،فإِ َّن ِل َع َل ْيك ْ

سمات المنتظرين

إن خطاب اإلمام املهدي× حين ظهوره يشبه خطاب جده
الحسين× حين ظهر أمام األعداء يوم عاشوراء ،فكان الحسين×
ّ ً
يؤكد قرابته من رسول هللا‘ ،مذكرا إياهم بآية ذوي القربي ،فلعل
هذا التذكير العاطفي باالنتساب إلى النبي‘ كان يردعهم ،ولكن
ّ
القلوب القاسية لم تمل إليه ،وهذا هو املهدي× يذكربهذا االنتساب
أيضا ،فقد روي عن اإلمام الباقر×« :إن القائم× يسند ظهره حني

 .82االنتقام جلميع آبائه

سمات المنتظرين

إن من موجبات هذا التعلق العميق ألئمة أهل البيت^ بولدهم
املهدي×-سوى ما له من امللكات الذاتية -أنه يشفي غليلهم ،وذلك ملا
جرى عليهم من أنواع الهتك والغصب ،والتي لخصها أمير املؤمنين×
ي َق ًذى َو ِف ا ْل َح ْل ِق َش ًجا»(((.
ف ا ْل َع ْ ِ
ت َو ِ 
ب ُ
بقولهَ « :ف َص َ ْ
وعليه فإن خروجه× سيكون انتقاما لكل ما جرى على آبائه الكرام،
فها هو اإلمام الصادق× كان يقول « :إِ َذا َقا َم َقائِ ُمنَا ا ْن َت َق َم لِ َو لِ َر ُسولِ ِه
و َلنَا َأ ِ
ني»((( ،ومن قبل ذلك فإن النبي‘ في خطبته الغديرية أيضا
جع َ
َ
َْ
يشير إلى هذا األمر ،وهو يعلم ما سيجري على األمة بعد الغدير ،حيث
َّاس ِآمنُوا بِاهللِ و رسولِ ِه و الن ِ ِ
ِ
ُّور
اش الن ِ
َ
ُّور ا َّلذي ُأن ِْز َل، َأ ْنز ََل اهللُ الن َ
َ َ ُ
يقولَ :
«م َع َ
ِ
ِ
ِ
ق اهللِ»(((.
ي ا َّل ِذي َي ْأ ُخ ُذ بِ َح ِ 
ِ َّفُ ،ث َّم ِف َع ٍّلُ ،ث َّم الن َّْس ِل منْ ُه إِ َل ا ْل َم ْهد ِّ

 .83الدعاء ببرت العمر
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من صور عناية اإلمام× بمحبيه في زمان الغيبة ،دفع شرالظاملين
واملدعين بغير حق ،واملنحرفين عن الطريق القويم ،وذلك من خالل
تمييزهم ،ثم الدعاء عليهم .فما الفرق بين أن يزيل العدو من طريق األمة
من خالل السيف ،أو من خالل دعوة مستجابة ،فالنتيجة هي واحدة،
أال وهي بترعمره.
ومن هنا ال ينبغي االستغراب عندما نفاجأ بموت أحد الظاملين من
دون مقدمات ،بما يوجب الفرح والسرور للمحبين ،وهذا ما ُيفهم من
خالل أحد توقيعاته الشريفة « :و َأما ما َذكَر َ  ِ
وف ا ْل ُمت ََصنِّ ِع
ت م ْن َأ ْم ِر ُّ
ْ
َ َّ َ
الص ِ ِّ
 )1هنج البالغة ،اخلطبة الشقشقية.
 )2بحاراألنوار ،ج ،52ص.376
 )3إقبال األعامل ،ج ،1ص.457

ِ ِِ
ِ
ِ ِ
بنَا َع َل ْي ِه
َي ْعني ا ْله َل ِ َّل َف َب َ َ
ت اهللُ ُع ُم َر ُه، ُث َّم َخ َر َج م ْن َب ْعد َم ْوته َف َقدْ َق َصدَ نَا َف َص َ ْ
ت اهللُ َت َع َال ُع ُم َر ُه بِدَ ْع َوتِنَا»(((.
َف َب َ َ

 .84فضل زمان الغيبة

 .85األنس باخلضر×

إن هللا تعالى أحكم الحكماء في كل أقواله ،كما أنه أحكم الحاكمين
في كل أفعاله ،فما جرى بين الخضر ومو�سى’ ،دل على أن هللا تعالى
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.489
 )2بحاراألنوار ،ج ،52ص.128
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«سبحان اهلل! َأما ُ ِ
ون َأ ْن ُي ْظ ِه َر اهللُ َعز ََّو َج َّل ا ْل َح َّق َو ا ْل َعدْ َل ِف ا ْلبِ َل ِد،
ت ُّب َ
َ
ِ
ِ
ي ا ْل ُق ُل ِ
ي ِس َن َح َال َع َّامة الن ِ
وب
ي َم َع اهللُ ا ْلكَل َم َةَ ،و ُي َؤ ِّلفَ َب ْ َ
َّاسَ ،و َ ْ
َو ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْل ُمخْ تَل َفةَ ،و َل ُي ْع َص اهللُ ِف َأ ْرضهَ ،و ُي َقا َم ُحدُ و ُد اهللِ ِف َخ ْلقهَ ،و ُي َر َّد ا ْل َح ُّق
ِ
َ ِِ
ش ٍء ِم َن ا ْل َح ِّقَ َ ،
ما َف َة َأ َح ٍد ِم َن ا ْلخَ ْل ِق؟
إِ َل أ ْهلهَ ،ف ُي ْظ ِه ُرو ُه َحتَّى َل َي ْستَخْ ف َي بِ َ ْ
ت َع َل ا ْل َح ِ
َان
وت ِمنْك ُْم َم ِّي ٌ
َأ َما َو اهللِ َيا َع َّم ُر! َل َي ُم ُ
ال ا َّلتِي َأ ْنت ُْم َع َل ْي َها ،إِ َّل ك َ
َ ِ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ُ
َ
شوا»(((.
أ ْف َض َل عنْدَ اهلل َعز ََّو َج َّل م ْن كَثري م َّ ْن َش ِهدَ َبدْ ر ًا َو أ ُحد ًاَ ،فأ ْب ُ

سمات المنتظرين

إن الكثير منا يتمنى لو كان في زمان األئمة السابقين^ ،حيث
الحجة ظاهرة ،وبإمكان املحب أن يرجع إلى ولي أمره فيما يعسرعليه من
أمردينه ودنياه ،ولكن اإلمام الصادق× يشيرإلى حقيقة ملفتة ،وهي
أن نصرة ولده املهدي× أولى ،حيث إن ما يتحقق في زمانه بنصرته،
لم يتحقق في زمان آبائه األئمة× ،فعندما قال له الراوي :فما نتمنى
ً
إذا أن نكون من أصحاب القائم× في ظهور الحق ،ونحن اليوم في
إمامتك ،وطاعتك أفضل أعماال من أعمال أصحاب دولة الحق؟! وإذا
باإلمام الصادق× يقول له:

له إرادة فوق إرادته التشريعية العامة ،وقد تعلقت املشيئة والحكمة
في أن يكون هذا العبد الصالح ،مؤنسا ألئمة أهل البيت^ عموما،
وإلمام العصر× خصوصا ،فهو الذي يعيش الوحشة والوحدة في
زمان غيبته .وقد ورد عن الرضا×:

سمات المنتظرين

68

نم ِ
ش  ِ
ِ
وتَ ،حتَّى ُينْ َف َخ ِف
اء ا ْل َح َي ِاةَ ،ف ُه َو َح ٌّي َل َي ُم ُ
ض َ ِ َ
ب م ْ َ
«إِ َن ا ْلخَ َ
الص ِ
ورَ ،و إِ َّن ُه َل َي ْأتِينَا َف ُي َس ِّل ُم َع َل ْينَاَ ،فن َْس َم ُع َص ْو َت ُهَ ،و َل ن ََرى َشخْ َص ُهَ ،و إِ َّن ُه
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َح ْي ُ
ض ا ْل َم َواس َم
ث ُذك َرَ ،ف َم ْن َذك ََر ُه منْك ُْمَ ،ف ْل ُي َس ِّل ْم َع َل ْيهَ ،و إِ َّن ُه َل َي ْح ُ ُ
َل َي ْح ُ ُ
ِِ
ِ
َاس ِ
َفي ْق ِض جِيع ا ْلمن ِ
كَ ،و َي ِق ُ
نيَ ،و َس ُي ْؤنِ ُس
ف بِ َع َر َف َة َف ُي َؤ ِّم ُن َع َل ُد َعاء ا ْل ُم ْؤمن َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهللُ بِه َو ْح َش َة َقائمنَا ِف َغ ْي َبته َو َيص ُل بِه َو ْحدَ تَه»(((.

 .86سوء العاقبة
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إن البعض قد يصيبه ُ
العجب والغرورمن جهة كثرة العبادة والتوفيق
الظاهري ،ولكن العبرة أوال بالقبول اإللهي ،من خالل إمضاء ولي هللا
األعظم× لعمله ،ثم بحسن الخاتمة ،حيث إن األمور بخواتيمها،
وقد نقل إلينا نموذجا من الذين اجتمع فيهم التوفيق الظاهري مع طعن
إمام زمانه فيه إلى حد لعنه ،أال وهو ابن هالل الذي ّ
حج أربعا وخمسين
ّ
حجة ،عشرون منها على قدميه ،وكان رواة األصحاب بالعراق لقوه
وكتبوا منه ،وأنكروا ما ورد في ذمه ،إلى أن جاءهم التوقيع الشريف،
ومن ضمن ما فيه«َ :ل َغ َف َر اهللُ َل ُه َذ ْن َب ُه َو َل َأ َقا َل ُه َع ْث َر َت ُه» ثم يذكراإلمام×
السبب في انتكاسته قائالَ :
«ل َي ْم ِض ِم ْن َأ ْم ِرنَا إِ َّيا ُه إِ َّل بِ َم َ ْي َوا ُه َو ُي ِريدُ ،
َأ ْر َدا ُه اهللُ ِف ن ِ
َار َج َهنَّم»((( .ومن املعلوم أن هذا التعليل يوسع الدائرة ،فإن
مالك الطرد واللعن يشمل كل من كان هكذا قبال إمام زمانه.
 )1املصدر السابق ،ج ،13ص.299
 )2بحاراألنوار ،ج ،50ص.318

 .87سرور األموات بظهوره

إن الذين يدركون اإلمام× زمان الظهور ،لهم من البهجة والسرور
ما ال يوصف ،حيث إن اإلمام× يضع يده على رؤوس العباد ،فال يبقى
مؤمن إال صار قلبه ّ
أشد من زبر الحديد ،وأعطاه هللا قوة أربعين رجال.
ولكن الفرحة تعم أيضا أهل البرزخ ،وخاصة من كان من املنتظرين،
ووافاه األجل قبل ظهور القائم× ،فقد ورد أنهَ :
ت إِ َّل
ى َم ِّي ٌ
«ل َي ْب َق 

ِ
ِ
ون ِف ُق ُب ِ
ت َع َل ْي ِه تِ ْل َ
َد َخ َل ْ
ور ِه ْم
َاو ُر َ
ك ا ْل َف ْر َح ُة ِف َق ْلبِ ه َو ُه َو ِف َق ْ ِبه َو ُه ْم َي َتز َ
ون بِ ِق َيا ِم ا ْل َقائِ ِم صلوات اهلل عليه»((( ولكن هؤالء غيرالذين يخرجون
اش َ
َو َي َت َب َ ُ

 .88الدور املصريي

إن أميراملؤمنين×-وهو األدرى بما يجري على األمة في عصرالغيبة،
كما هو األدرى بما سيقوم به ولده املهدي× من إحقاق الحق -يذكر
ى إِ َذا َع َط ُفوا ا ْل ُهدَ ى
حال األمة قبل ظهوره قائالَ « :ي ْعطِفُ ا ْل َه َوى َع َل ا ْل ُهدَ 

وفي كالمه إشعارب�شيء من العمد فيما هم عليه أهل الضالل في ذلك
العصر ،فإن الذي يعطف ال�شيء على ال�شيء يعلم بطرفيه ،فيستبدل
أحدهما باآلخر .وعليه فإن أهل الباطل يفرقون في أنفسهم بين الهدى
والهوى ،كما يفرقون بين القرآن والرأي ،فحالهم حال من ذكرهم القرآن
َ
ْ
ُ
ح ُدوا ب َها َو ْ
﴿و َج َ
الكريم قائالَ :
استَيْ َقنَتْ َها أ ُنف ُس ُه ْم ُظل ًما َو ُعل ًّوا﴾(((.
ِ
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.653
 )2هنج البالغه ،ص.195

 )3سورة النمل ،اآلیة.14:
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ي َع َل ا ْل ُق ْر ِ
ل ا ْل َه َوى، َو َي ْعطِ ُ
الر ْأي»(((.
َع َ 
آن إِ َذا َع َط ُفوا ا ْل ُق ْر َ
الر ْأ َ
آن َع َل َّ
ف َّ

سمات المنتظرين

من قبورهم في البعث األصغر ،لنصرة اإلمام× بأجسادهم أيضا.

 .89دفع شبهة الغيبة

إن علماءنا طوال زمان الغيبة أبدعوا في الرد على شبهات زمان
الغيبة ،ومنها هذه الشبهةُّ :
أي لطف في وجود إمام غائب عن األنظار؟
حيث أجاب السيد املرت�ضى& عن ذلك قائال« :فإن لطف الويل حاصل؛

سمات المنتظرين

وجيوز انبساط يده يف
ألنه إذا علم الويل أن له إماما غائبا يتوقع ظهوره ساعةّ ،
كل حال ،فإن خوفه من تأديبه حاصل ،وينزجر ملكانه عن املق ّبحات ،ويفعل
كثريا من الواجبات ،فيكون حال غيبته كحال كونه يف بلد آخر ،بل ربام كان
يف حال االستتار أبلغ؛ ألنه مع غيبته جيوز أن يكون معه يف بلده ويف جواره،
ويشاهده من حيث ال يعرفه ،وال يقف عىل أخباره ،وإذا كان يف بلد آخر
ربام خفي عليه خربه ،فصار حال الغيبة االنزجار حاصال عن القبيح عىل ما
قلناه ،وإذا مل يكن قد فاهتم اللطف جاز استتاره عنهم» (((.

 .90دفع شبهة طول العمر
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إن مسألة طول عمرإمام زماننا× طرحت من زوايا متعددة ،بما ال
يبقى معه مجال للريب في هذا املجال ،وخير بيان في هذا املجال ما ذكره
السيد املرت�ضى قائال« :فإن العامل مصنوع ،وله صانع ،أجرى العادة بقرص
سهل
األعامر وطوهلا ،وأنه قادر عىل إطالتها وعىل إفنائها ،فإذا ّبي ذلك ُ
الكالم ،وإن كان املخالف يف ذلك من يس ّلم ذلك غري أنه يقول :هذا خارج
عن العادات ،فقد ب ّينا أنه ليس بخارج عن مجيع العادات ،فأما ما يعرض من
اهلرم بامتداد الزمان ،وعلو السن ،وتناقض بنية اإلنسان ،فليس مما ال بد منه،
وإنام أجرى اهلل العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان ،وال إجياب هناك،
وهو تعاىل قادر أن ال يفعل ما أجرى العادة بفعله ،وإذا ثبتت هذه اجلملة،
ثبت أن تطاول األعامر ممكن غري مستحيل ،وقد ذكرنا فيام تقدّ م عن مجاعة
 )1الغیبة (للطوسی) ،ص.104

يقر
أهنم مل يتغريوا مع تطاول أعامرهم وعلو سنهم ،وكيف ينكر ذلك من ّ
بأن اهلل تعاىل خي ّلد املؤمنني يف اجلنة شبانا ال يبلون؟!»(((.

.91الذرية يف اجلنة

ِ
ل فِيها لِلنِّس ِ
اءَ ،و َل ِو َل َدةََ ،و َل َط ْم َ
اسَ ،و َل
ح َ َ
ثَ ،و َل ن َف َ
«إِ َن ا ْل َجنَّ َة َل َ ْ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ي ،ك ََم َق َال ُس ْب َحا َن ُه،
اء بِال ُّط ُفول َّيةَ ،و فيها ما ت َْشت َِهيه ْالَ ْن ُف ُسَ ،و َت َل ُّذ ْالَ ْع ُ ُ
َش َق َ
َفإِ َذا ْاشت ََهى ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َو َلد ًاَ ،خ َل َق ُه اهللُ َعز ََّو َج َّل بِغ ْ ِ
ح ٍل َو َل ِو َل َد ٍةَ ،ع َل
َي َ ْ
ِ
الص َ ِ ِ ِ
بة»(((.
ُّ
ورة ا َّلتي ُيريدُ  ،ك ََم َخ َل َق آ َد َم× ع ْ َ

إن اإلمام× يعلمنا أدبا من آداب العبودية هلل تعالى ،واألدب بين
يدي املعصوم×؛ ألن الكمال هو الجمع بين نور الوالية والتوحيد،
حيث إنه ملا سأله أحد حول كيفية الصالة والزيارة عند قبور األئمة
أجاب×َ :
الس ُجو ُد َع َ 
يض ٍة َو َل ِز َي َار ٍة،
يو ُز ِ 
ف نَافِ َل ٍة َو َل َف ِر َ
ل ا ْل َق ْ ِب َف َل َ ُ
«أ َّما ُّ

ِ
ِ
الص َل ُة َفإِ َّنَا َخ ْل َف ُه
َو ا َّلذي َع َل ْيه ا ْل َع َم ُل َأ ْن َي َض َع َخدَّ ُه ْالَ ْي َم َن َع َل ا ْل َق ْ ِبَ ،و َأ َّما َّ
ي َيدَ ْي ِه َو َل َع ْن َي ِمين ِ ِه َو َل َع ْن
يو ُز َأ ْن ُي َص ِّ َل َب ْ َ
َو َ ْ
ب َأ َم َام ُهَ ،و َل َ ُ
ي َع ُل ا ْل َق ْ َ
 )1املصدر السابق،ص .125

 )2بحاراألنوار ،ج ،53ص.163
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 .92أدب الزيارة والعبودية

سمات المنتظرين

من أمنيات البعض في الحياة الدنيا أن يرزق بولد يذكره من بعده
فيها ،وتقر عينه به غدا في جنان الخلد ،حيث يجمع هللا تعالى بين
املؤمنين وأزواجهم وذرياتهم ،والحال أن البعض ُيحرم من ذلك ،فيعيش
الهم طوال عمره ،ولكن هذه املكاتبة الشريفة ترفع ّ
ّ
الهم عن صاحبه،
فقد سأل أحدهم اإلمام املهدي× عن أهل الجنة ،هل يتوالدون إذا
دخلوها أم ال؟ فجاء الجواب:

َي َس ِ
ار ِهِ ،لَ َّن ْ ِ
ال َما َم× َل ُي َت َقدَّ ُم َع َل ْي ِه َو َل ُي َس َاوى»(((.

وامللفت هنا أنه× لم يجعل التقدم على القبر ،وإنما على اإلمام،
ّ
فكأن التعامل معه حين الزيارة تعامل مع موجود حي -وهو كذلك -ألنهم
على رأس الشهداء.
 .93اإلحاطة باألحداث

سمات المنتظرين
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إن اإلمام× يبين من خالل توقيعه الشريف أنه مراقب ملا يجري
من األحداث في هذه األمة ،بنحو اإلحاطةَ « :فإِنَّا ُيِ ُ
يط ِع ْل ُمنَا بِ َأ ْن َبائِ ُكم»(((.
ُب َعنَّا
والتأكيد على نحو النكرة في سياق النفي يفيد العمومَ « :و َل َي ْعز ُ
ش ٌء ِم ْن َأ ْخ َب ِار ُكم»((( .وهذا املعنى يوجب العلم بتواتر األحزان على قلبه
َ ْ
الشريف ،فإن اطالعه على ما ُيحزن ،ليس كإطالع غيره الذي ال يعيش
حالة األبوة لهذه األمة بكل لوازمها من الشفقة والعطف ،ثم يذكر×
سببين لوقوع الزلل في هذه األمة ،وهما :االبتعاد عن منهج السلف
الصالِ ُح َعنْ ُه
الصالح املتمثل بخط آبائه السابقين« :إِ َ 
ل َما ك َ
الس َلفُ َّ
َان َّ
َش ِ
اسعا»((( وترك العمل بالعهد اإللهي املتمثل بخط العبودية له كهدف
ِ
راء ُظ ُه ِ
ور ِهم»(((.
للخلقةَ :
«و َن َب ُذوا ا ْل َع ْهدَ ا ْل َم ْأ ُخو َذ من ُْه ْم َو َ
 .94التأسي بالزهراء÷

ً
إن ألهل البيت^ -بدءا من النبي‘ ،وختاما باإلمام املهدي×-

 )1املصدر السابق ،ج ،53ص.165
 )2املصدر السابق ،ص.175
 )3املصدر السابق.
 )4املصدر السابق.
 )5املصدر السابق.

ا ْلج ِ
اه َل َر َد َاء ُة َع َملِ ِه َو َس َي ْع َل ُم ا ْلكَافِ ُر َل ِ ْن ُع ْق َبى الدَّ ِار»(((.
َ

 )1األمايل (للصدوق) ،ص.234

 )2بحاراألنوار ،ج ،63ص.487
 )3الكايف ،ج ،2ص.492

 )4دالئل اإلمامة (للطربي) ،ص.401
 )5عوامل العلوم ،ج ،11ص.1030
 )6الغيبة (للطويس) ،ص .286
 )7املصدر السابق.

 )8كفاية األثر ،ص .124
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وال شك أنه هو املنتقم لظالمتها ،وظالمة ولدها الحسين× وهذا
من موجبات بشارة النبي‘ لها في حياته ،حيث قال« :أ ْب ِشي َيا
إن ا ْلم ِ
ِ
هد َّي ِمن ِْك»(((.
َفاط َم َة! َف َّ َ

سمات المنتظرين

التفاتة خاصة إلى الصديقة الكبرى÷ ،فهذا هو النبي‘ كان يقول
ِ
«حبِي َب َة َأبِ َيها»(((.
وها»((( وفي موضع آخركان يقولَ :
عنها« :فدَ َاها َأ ُب َ
ومن املعلوم أنه‘ ال ينطق عن الهوى .وهذا أمير املؤمنين×
يصف حاله بعد فقدها قائالَ :
س َمدٌ َو َأ َّما َل ْي ِل َف ُم َس َّهد»(((،
«أ َّما ُحز ِ 
ْن َف َ ْ
وهذا اإلمام الجواد× وسنه أقل من أربع سنين ،حيث ضرب بيده
إلى األرض ،ورفع رأسه إلى السماء فأطال الفكر ،فقال له الرضا×:
بنف�سي أنت ،فلم طال فكرك؟! فقال« :فِ َيم ُصن ِ َع بِ ُأ ِّم ي َفاطِ َمة»((( ،وهذا
اإلمام العسكري× يجعلها حجة عليهم؛ إذ يقول« :ن َْح ُن ُح َج ُج اهللِ َع َل
ِِ
وجدَّ تُنا َفاطِ َم ُة ُح َّج ُة اهللِ َع َل ْينَا»((( ،وهذا اإلمام املهدي× يتخذها
َخ ْلقهَ ،
أسوة له ،حيث يقول«ِ :ف ا ْبن َِة رس ِ
ول اهللِ ِل ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة»((( .ويفهم من
َ ُ
كالمه× أن من جهات التأ�سي بها ما يتعلق بعواقب األمور ،فإن هللا
«و َس ُ ْي ِدي
تعالى أمهل أعداءها ولم يهملهم ،كما قال ولدها املهدي×َ :

 .95معروف يف السماء
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إن اإلمام املهدي× معروف في السماء قبل األرض ،وهو ما أخبر به
النبي‘ في معراجه ،عندما رأى األنوار ،فسأل :يا رب ومن هؤالء؟
ِ ِ
ي ِّر ُم َح َر ِاميَ ،و بِ ِه َأ ْنت َِق ُم ِم ْن َأ ْعدَ ائِي
ل َح َل ِ 
ي ِّل ُ 
قالَ :
ل َو ُ َ
«و َه َذا ا ْل َقائ ُم ا َّلذي ُ َ
ُ
ٌ ِ َ ِ ِ (((
احة ل ْول َيائي»  ،ومن هذا النص وأشباهه يعلم املوقع املتميز
َو ُه َو َر َ
إلمامنا بين املعصومين جميعا ،واملتمثل أوال :بما يتعلق بالشريعة من
الحالل والحرام ،وثانيا :بما يتعلق باالنتقام من أعداء الرساالت ،وثالثا:
بما يتعلق ببعث روح األمل والراحة في قلوب املؤمنين املنتظرين طوال
زمان الغيبة.
 .96أولياء الدم
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إن األئمة^ كانوا يلهجون جميعا بذكر إمامنا ،مصرحين بأنه
املنتقم لظالمتهم ،فمنهم اإلمام الصادق× حيث يقول كما روي عنه:
« ن َْح ُن َأ ْولِ َي ُاء الدَّ ِم َو ُط َّل ُب الدِّ َية»((( ،ومنهم سيد الشهداء× الذي أشار
إلى أن االنتقام اإللهي من قتلته إنما يتم على يد ولده املهدي× وذلك
عندما خاطب ولده السجاد× قائالَ « :يا َو َل ِدي َيا َع ِ ُّل! َو اهللِ َل َي ْسك ُ
ُن
ِِ
ِ ِ
ِ
ى َي ْب َع َ
ني ا ْل َك َف َر ِة ا ْل َف َس َق ِة
َد ِمي َح َّت 
ي َف َي ْقت َُل َع َل َدمي م َن ا ْل ُمنَافق َ
ث اهللُ ا ْل َم ْهد َ
ِ
ني َأ ْلف ًا»(((.
َس ْبع َ

وعليه فإن من أبرز مهام إمامنا عند خروجه ،االنتقام من قتلة جده
الحسين×؛ ألن ما وقع يوم عاشوراء لم يكن ً
أذى واقعا على مظلوم
فحسب ،بل كان أعظم هتك وقع على أحب خلق هللا تعالى في زمانه،
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،1ص.253
 )2بحاراألنوار ،ج ،24ص.224
 )3بحاراألنوار ،ج ،45ص.299

ومن هنا شاركت األرض مصاب السماء حيث أمطرت دما ،وبقيت حمرة
األفق إلى األبد.
 .97مقياس القبول

ِ
ِ
يل ِ ِ َ
الص ُ
اط
اهللِ َسبِ ُ 
«ن َْح ُن َو 
اهلل ا َّلذي أ َم َر اهللُ بِا ِّت َباعهَ ،و ن َْح ُن َو اهلل ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
اء َف ْل َيأ ُخ ْذ
يمَ ،و ن َْح ُن َو اهلل ا َّلذ َ
ا ْل ُم ْستَق ُ
ين أ َم َر اهللُ ا ْلع َبا َد بِ َطا َعت ِه ْمَ ،ف َم ْن َش َ
اء َف ْل َي ْأ ُخ ْذ ِم ْن ُهن َ
ون َو اهللِ َعنَّا َ ِميص ًا»(((.
َاك َل َيِدُ َ
ُهنَاَ ،و َم ْن َش َ

 .98هم الشعائر واألصحاب

لقد ورد عن أئمة أهل البيت^ أنهم الشعائر واألصحاب ،ومن
هذا التعبير وأشباهه يعلم بأن األئمة^ هم الدالالت البينة التي تدل
العباد إلى هللا تعالى ،وال عجب في ذلك بعد أن علمنا أن الصفا واملروة
ّ
والبدن كلها من شعائر هللا تعالى ،بمعنى أنها تذكر باهلل تعالى ،وهنا
توضيح لصاحب املكيال حيث يقول:
 )1الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،3ص.791

75
ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

ومن الواضح أن اإلمام× قد ذكر ذلك ،وكان في زمانه الكثير من
كان من األدعياء الذين كانوا من أهل الضالل واإلضالل ،الذين انطلت
حيلتهم على السذج من املسلمين.

سمات المنتظرين

إن البعض قد يرى بعض صور اإلقبال على الشريعة في زمان الغيبة،
وقد يرى بعض الرموز التي تستهوي من يحمل في قلبه ّ
هم الدين وأهله،
ولكن ال ينبغي االغترار بهم ،فإن هللا تعالى يحب أن يطاع من حيث يريد
هو ،ال من حيث يريده عبده ،ومن هنا فإن كل من يريد خدمة الدين
بعيدا عن حجة هللا تعالى في زمانه ،سيقع في التيه والضالل ،وهو ما
ذكره اإلمام الصادق× بقوله:

سمات المنتظرين
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«ألن الشعرية هو كل يشء له انتساب خاص ،وإضافة خاصة إىل اهلل عز
وجل ،سواء كان بال واسطة أم بواسطة ،بحيث يعد تعظيمه تعظيام هلل ،وتوهينه
وحتقريه توهينا وحتقريا هلل عز وجل بحسب الرشع والعرف ،كأسامئه وكتبه
وأنبيائه ومالئكته ومساجده وأوليائه وأهل اإليامن به ،واألزمنة املخصوصة
التي أوجب احرتامها ،والبيوت التي أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه،
وعليه فإن اإلمام الغائب من شعائر اهلل تعاىل الالزم تعظيمها .وأما األصحاب
ففيها إشارة إىل ما روي عن النبي‘َ :
اب كَالن ُُّجو ِم بِ َأ ِّيِ ْم ا ْقتَدَ ْيت ُْم
«أ ْص َح ِ 
ْاهتَدَ ْي ُتم»((( يعني أن مراده‘ باألصحاب هم األئمة األطياب وشفعاء يوم
احلساب ،ال كل من صاحب النبي أياما ،واقرتف يف عمره آثاما»(((.

 .99موقع املعصوم عند املعصوم
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إن أعرف الناس باملعصوم هواملعصوم الذي يسبقه أويليه ،ومن هنا
كثرت الروايات في تعريف اإلمام على لسان إمام آخر ،ومن الواضح أن
هذا خارج عن مدح الشخص لنفسه حيث إنه يشمل املادح نفسه ،بل
هو من باب مدح العنوان الذي صار معه اإلمام أحد مصاديقه ،ومثال
ذلك ما ذكره اإلمام السجاد× في دعاء عرفة عند تعريف اإلمام في كل
عصر ،وجلله بأوصاف ملفتة حيث التعبير بالعصمة والكهف والعروة
ان بِإِ َمامٍ،
ُل َأ َو ٍ
ف ك ِ
َك ِ 
ت ِدين َ 
َّك َأ َّيدْ َ 
«الله َم إِن َ 
والبهاء ،فقد ورد عنه أنه قالُ :

َأ َقم َته ع َل ًام لِ ِعب ِ
ت َح ْب َل ُه بِ َح ْبلِ َ
ك َو َج َع ْل َت ُه
اد َكَ ،و َمنَار ًا ِف بِ َل ِد َكَ ،ب ْعدَ َأ ْن َو َص ْل َ
َ
ْ ُ َ
ِ
ت َطا َع َت ُهَ ،و َح َّذر َت م ْع ِصي َت ُهَ ،و َأمر َت بِامتِ َثالِ
ِ
ِ
َّ
الذ ِري َع َة إ َل ر ْض َوان َ
ت ْض َ
ْ
َْ
ْ َ َ
ك َو ا ْف َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ َوام ِر ه َو النْت َهاء عنْدَ َنْيِهَ ،و َأ ْن َل َي َت َقدَّ َم ُه ُم َت َقدِّ ٌمَ ،و َل َيت ََأ َّخ َر َعنْ ُه ُمت ََأ ِّخ ٌرَ ،ف ُه َو
ِ
ِِ
الل ِ
ِع ْص َم ُة َّ
ئذيِنَ ،و ك َْه ُ
اء ا ْل َعا َلِني»(((.
ني َو ُع ْر َو ُة ا ْل ُمت ََم ِّسك َ
ف ا ْل ُم ْؤمن َ
نيَ ،و َ َب ُ
 )1عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.87
 )2مكيال املكارم ،ج ،2ص.295
 )3إقبال األعامل ،ج ،1ص.353

 .100عمارة األرض بالذكر

إن عمارة األرض في زمان الظهور ال يراد بها العمران الظاهري فحسب
 وإن كان ذلك متحققا ببركات وجوده  -ولكن األمر أعظم من ذلك،حيث إن العمران يعم ما يرتبط بعالم املعنى ،املتمثل بحاكمية هللا تعالى
على األرض وبسط ذكره في القلوب ،وهو مما لم تشهده األرض بشكل
مطبق طوال األعصار ،فقد ورد في حديث املعراج:

 .101متين األصحاب

ات اهللِ َع َل ْي ِه»(((.
ِف ظِ ِّل ِر َو ِاق ا ْل َقائِ ِم َص َل َو ُ

وامللفت في املقام هنا أن اإلمام جعل املعرفة في حكم االحتباء بالسيف

 )1األمايل (للصدوق) ،ص.632
 )2الكايف ،ج ،2ص.251
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إن أصحاب األئمة^ كانوا مستمتعين ببركات وجودهم في كل
عصر ،فيرون وجوههم الطاهرة ،ويستمعون ألحاديثهم املباركة ،ولكن
مع ذلك فإن أحدهم كان يبدي شوقه إلمام زماننا ،ويتمنى درك زمانه،
فقد سأل أبو بصير اإلمام الصادق× قائال :تراني أدرك القائم عليه
السالم؟ فقال :يا أبا بصير ألست تعرف إمامك؟ فقال :إي وهللا وأنت
م َتبِي ًا بِ َس ْي ِف َ
ك
«و اهللِ َما ُت َب ِ 
ُون ُ ْ
ال َيا َأ َبا َب ِص ٍري َأ َّل َتك َ
هو  -وتناول يده  -فقالَ :

سمات المنتظرين

«و بِا ْل َقائِ ِم ِمنْكُم َأعمر َأر ِض بِتَسبِ ِ
يس َو َت ْكبِ ِري 
ي
يل َو َت ْق ِد ِ 
يحي َو َ ْتلِ ِ 
َ
ْ
ْ ْ ُُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوتَ ْ ِ
جيديَ ،و بِه ُأ َط ِّه ُر ْالَ ْر َض م ْن َأ ْعدَ ائي َو ُأ ِ
ور ُث َها َأ ْول َيائيَ ،و بِه َأ ْج َع ُل
ب الس ْفىل و كَلِمتِي ا ْلع ْليا ،و بِ ِه ُأحيِي ِعب ِ
ِ
ِ
ادي َو بِ َل ِدي
َ
ْ
َ َ َ ُ َ َ
كَل َم َة ا َّلذ َ
ين َك َف ُروا ِ َ ُّ
ِ ِ
بِ ِع ْل ِمي ،و َله ُأ ْظ ِهر ا ْل ُكنُو َز و َّ ِ
َ
ُ
س ِار َو
َ
َ ُ
ُ
الذ َخائ َر بِ َمش َّيتيَ ،و إِ َّيا ُه أ ْظ ِه ُر َع َل ْال ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الض َمئِ ِر بِإِ َرا َد ِت َو َأ ُمدُّ ُه بِ َم َلئكَتي لت َُؤ ِّيدَ ُه َع َل إِ ْن َفاذ َأ ْم ِري َو إِ ْع َل ِن دينيَ ،ذل َ
ك
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً (((
ي ع َبادي صدْ قا» .
َول ِّيي َح ّق ًا َو َم ْهد ُّ

في ركاب اإلمام القائم× وهذا مما ينطبق علينا أيضا ،فال نبالي بعد
املعرفة الحقة أن ندرك زمانه أم ال ،فنكون في حكم أبي بصيرأيضا!.
 .102الكرامة منذ الوالدة
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إن وجود اإلمام الحجة× مقترن بالكرامة منذ والدته امليمونة
كوالدة املسيح× حيث إن هللا تعالى أراد أن يظهر تميزهما عن الخلق
منذ صغرهم ،ملا سيسند إليهم من املهام الكبرى ،وال عجب أن يكون
نبي كعي�سى× وو�صي كالحجة× مشتركين في هذه الصفة ،أعني
التحدث في املهد ،فقد روت حكيمة أن اإلمام العسكري× طلب منها
قراءة سورة القدر على والدة الحجة× عند الوالدة ،وهي تقول :ظهر
األمرالذي أخبرك به موالي ،ثم أردفت حكيمة قائلة:

ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

«فأقبلت أقرأ كام أمرين ،فأجابني اجلنني من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ وسلم
عيل ،ففزعت ملا سمعت ،فصاح يب أبو حممد× ال تعجبي من أمر اهلل عز
وجل ،إن اهلل تبارك وتعاىل ينطقنا باحلكمة صغارا ،وجيعلنا حجة يف أرضه
كبارا»((( ،وما ذكره الحجة× عند والدته ،يؤيد ما ذكرناه من أن اإلذن

في الكالم كان لدفع االرتياب في أمره الذي فيه الكثير من َ
الع َجب ،فقد
روت من كانت حاضرة الوالدة املباركة:
ملا خرج صاحب الزمان× من بطن ّأمه سقط جاثيا على ركبتيه،
ِ
ني،
رافعا سبابته نحو السماء ،ثم عطس فقال« :ا ْل َح ْمدُ لِ َر ِّب ا ْلعا َل َ

ت ال َّظ َلم ُة َأ َن حج َة اهللِ د ِ
مم ٍد و آلِ ِهَ ،زعم ِ
اح َض ٌةَ ،ل ْو ُأ ِذ َن َلنَا
َ
ُ َّ
َو َص َّل اهللُ َع َل ُ َ َّ َ
َ
َ َ
(((
الش ُّ
ِف ا ْلك ََل ِم َلز ََال َّ
ك» .
 )1بحاراألنوار ،ج ،51ص.13

 )2کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.430
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إن أول معلم من معالم الظهور املقدس هو ما ينادي به اإلمام×
بين الركن واملقام بما يسمى بالنداءات الخمس ،وهيَ :
«أ َل َيا َأ ْه َل ا ْل َع َال

ِ
َأنَا ْ ِ
الص ْم َصا ُم ا ْل ُمنْت َِق ُمَ ،أ َل َيا َأ ْه َل ا ْل َع َال
ال َما ُم ا ْل َقائ ُ ِمَ ،أ َل َيا َأ ْه َل ا ْل َع َال َأنَا َ
ي ُْ
ي ُ
ي َط َر ُحو ُه
ال َس ْ َ
احل َس ْ َ
ي َق َت ُلو ُه َع ْط َشان ًاَ ،أ َل َيا َأ ْه َل ا ْل َع َال َ إِ َّن َجدِّ َ
إِ َّن َجدِّ َ

سمات المنتظرين
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من األدعية البليغة املنسوبة إليه× ،ذلك الدعاء املعروف الذي
يفتتح فيه اإلمام طلبه من هللا تعالى في أن يرزقنا توفيق الطاعة وبعد
املعصية ،ثم يسترسل في ذكر الطوائف املختلفة في األمة من :العلماء،
واملتعلمين ،واملستمعين ،واملر�ضى ،واملوتى ،واملشايخ ،والشباب،
والنساء ،واألغنياء ،والفقراء ،والغزاة ،واألسراء ،واألمراء ،والرعية،
ويختمها بالحجاج والزوار ،بما نطمئن معه أنه لم يبق صنف إال وقد
دعا له اإلمام بما يناسبه في هذا الدعاء الجامع .ومن مجموع ذلك
يستفاد أن عينه الكريمة ملتفتة إلى كل األصناف في هذه األمة ،وهو
من موجبات التأ�سي به في ذلك ،فاملنتظر الصادق عليه أن يتوجه لكل
ما ذكرمن األصناف ،ويحاول أن يقوم بدوره ما أمكنه تجاه من ذكروا،
ومن الواضح أن األمة لو قامت بدورها  -كما طلبها اإلمام في دعائه  -ملا
بقيت ثغرة نقص في هذه األمة.
وننوه أخيرا أن اإلمام بدأ بذكر طلب مرتبط بجميع أصناف األمة -
وهو على رأس الحوائج حقيقة  -أال وهو طلب التوفيق للطاعة ُ
والبعد
عن املعصية ،وهذا طبعا ال يالزم الجبر فيما لو تحقق الدعاء ،فإن هللا
تعالى له سبيله إلى القلوب فهو مقلب القلوب ،ومن املمكن أن يزين
اإليمان في قلوب البعض ،ويكره إليهم الكفروالفسوق والعصيان.

ي ُْ
ي َس َح ُقو ُه ُعدْ وان ًا» ((( مما يفهم منه
ال َس ْ َ
ُع ْر َيا َن ًاَ ،أ َل َيا َأ ْه َل ا ْل َع َال إِ َّن َجدِّ َ
أن اللواعج املختزنة في قلبه طوال زمان الغيبة يفجرها في أول ندائه عند
الظهور ،مشيرا إلى تلك املصائب العظام التي حلت على جده الشهيد من
القتل والعطش والسحق والسلب ،وقد فصل× سواها من املصائب
في زيارة الناحية املنسوبة إليه.
والدرس العملي في كل ذلك :إن املنتظر املحب ال بد أن يشاطر مواله
شيئا مما يقض مضجعه الشريف من هذه املصائب ،وما من ريب أن
صاحب هذا القلب املرهف في زمان الغيبة يغفر زلل محبيه واملتأثرين
بمصابه؛ ألن الحب الصادق ّ
مطهرلكل آفة في سلوك املحب.
سمات المنتظرين

80

 .105وصف األصحاب
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هناك إشارات ملفتة فيما روي عن أميراملؤمنين× في وصف أصحاب
ولده الحجة× عند التأمل في مضامينها؛ فمنها :أنهم على نهج واحد من
حيث الظاهر والباطن ،حيث يقول«:وك ََأن َأ ْن ُظر إِ َلي ِهم ،و الزِّي و ِ
احدٌ ،
َ ِّ
ُّ َ
ُ ْ ْ َ
احدٌ  ،وال ِّلباس و ِ
احدٌ  ،واجلم ُل و ِ
وا ْل َقدُّ و ِ
(((
احدٌ »  ،ومنها :أنهم يعيشون حالة
ُ َ
َ
َ َ َ
َ
َ
من التعلق الباطني بإمامهم ،فكأنهم عندما يرون اإلمام قد وجدوا شيئا
افتقدوه منذ حين ،وهذا مما يالزم اللهفة والتعلق القلبي باملفقود ،حيث
ون ِف َأ ْم ِر ِه ْم»(((،
اع ِمن ُْه ْمَ ،ف ُه ْم ُمت ََح ِّي َ
يقول×« :ك ََأن ََّم َي ْط ُل ُب َ
ون َش ْي َئ ًا َض َ
ومنها :وصف اإلمام بالشبه الظاهري والباطني لرسول هللا‘ حيث
َار ا ْل َكعب ِة ِف ِ
يرج إِ َلي ِهم ِمن َ ْت ِ
ت ِست ِ
آخ ِر َهاَ ،ر ُج ٌل َأ ْش َب ُه الن ِ
َّاس
«:حتَّى َ ْ ُ َ ْ ْ ْ
يقول َ
َْ
ً (((
بِرس ِ
جال»  ،ومنها :أن اإلمام يطلب منهم
ول اهللِ‘ َخ ْل َق ًا َو ُخ ُل َق ًا َو ُح ْسنَ ًا َو َ َ
َ ُ
 )1إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب× ،ج ،2ص.233
 )2الترشيف باملنن يف التعريف بالفتن ،ص.294
 )3املصدر السابق.
 )4املصدر السابق.

خصال الكمال والعبودية هلل تعالى ،فإن من ُيراد منه أن يقوم بهذا األمر
العظيم ،ال بد وأن يكون على درجة عليا من درجات القرب إلى هللا تعالى،
ِ
ي؟ َف ُي ِ
جي ُب ُه ْم
ون َأن َ
وهو ما ذكره أمير املؤمنين× بقولهَ « :ف َي ُقو ُل َ
ْت ا َملهد ّ
ِ
ِ
يَ ،ف َي ُق ُ
َو َي ُق ُ
ني َخ ْص َل ًة»((( ثم يذكرلهم خصال
ول َبايِ ُعوا َع َل َأ ْر َبع َ
ولَ :أنَا ا َمل ْهد ّ
الخيرالتي ال بد أن يتحلى بها من كان يريد أن يكون في ركابه الشريف.
 .106امتداد األنبياء

 )1الصدر السابق.

 )2بحاراألنوار ،ج ،53ص.9
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ل آد م و َشي ٍ
ث، َف َها َأنَا َذا آ َد ُم
ش ا ْلخَ َلئِ ِق! َأ َل َو َم ْ
ن َأ َرا َد َأ ْن َي ْن ُظ َر إِ َ  َ َ َ ْ
« َيا َم ْع َ َ
ِِ
َو َش ْي ٌ
ُوح َو َسا ٌم،
ثَ ،أ َل َو َم ْن َأ َرا َد َأ ْن َينْ ُظ َر إِ َل نُوحٍ َو َو َلده َسام ٍ َف َها َأنَا َذا ن ٌ
ِ
ِ
يم َو إِ ْس َم ِع ُ
يم َو إِ ْس َم ِع َ
يل،
يلَ ،ف َها َأنَا َذا إِ ْب َراه ُ
َأ َل َو َم ْن َأ َرا َد َأ ْن َينْ ُظ َر إِ َل إِ ْب َراه َ
وسى َو ُي َ
وسى َو ُي َ
وش ُعَ ،أ َل
وش َعَ ،ف َها َأنَا َذا ُم َ
َأ َل َو َم ْن َأ َرا َد َأ ْن َينْ ُظ َر إِ َل ُم َ
ِ
ِ
ونَ ،أ َل
يسى َو َش ْم ُع ُ
يسى َو َش ْم ُع َ
ونَ ،ف َها َأنَا َذا ع َ
َو َم ْن َأ َرا َد َأ ْن َينْ ُظ َر إِ َل ع َ
ِِ
ِ
و من َأراد َأ ْن ينْ ُظر إِ َل ُ َ ٍ
ات اهللِ َع َل ْي ِه َمَ ،ف َها َأنَا
ني َص َل َو ُ
م َّمد َو َأم ِري ا ْل ُم ْؤمن َ
َ َ ْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ني×َ ،أ َل َو َم ْن َأ َرا َد َأ ْن َي ْن ُظ َر إِ َل ا ْل َح َس ِن َو
َذا ُ َ
م َّمدٌ ‘ َو َأم ُري ا ْل ُم ْؤمن َ
ا ْل ُح َس ْ ِ
يَ ،أ َل َو َم ْن َأ َرا َد َأ ْن َينْ ُظ َر إِ َل ْالَئِ َّم ِة
ي× َف َها َأنَا َذا ا ْل َح َس ُن َو ا ْل ُح َس ْ ُ
ِم ْن ُو ْل ِد ا ْل ُح َس ْي× َف َها َأنَا َذا ْالَئِ َّم ُة ^»(((.

سمات المنتظرين

إن اإلمام× عند ظهوره ّ
يبين نسبته إلى جميع األنبياء من أولي العزم
وغيرهم ،ليبين أن دعوته امتداد لدعوتهم ،وما يريد تحقيقه بظهوره إنما
هو تحقيق آلمالهم جميعا ،حيث إنه لم يحقق نبي وال و�صي ذلك العدل
العالمي ولو في برهة قصيرة من حياتهم ،أضف إلى أنه من الطبيعي أن
هذا الخطاب املهدوي تنقاد إليه أتباع الديانات السابقة من اليهودية
والنصرانية وغيرها ،وذلك عندما يرون اآليات الباهرة من إمام زماننا،
إضافة إلى إملامه بمضامين الكتب السماوية جميعا فهاهوينادي قائال:
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من بركات ظهور اإلمام× إحياؤه للكتب السماوية التي حرفت
طوال التاريخ ،وبهذا التحريف ضاعت الحكم واملعاني السامية املكتنزة
فيها ،حيث إن ما صدر من الوحي اتصل بنمير الحكمة االلهية في أي
عصر كان ،أضف إلى ذلك أن انبهار أهل الديانات به في زمان ظهوره،
واكتشاف الزيف الذي كانوا عليه في قرون متمادية ،مما يوجب التبري
من علمائهم الذين أوقعوهم في هذا الزيف ،يضاف إلى ذلك كله إحياء
القرآن الكريم من خالل تفسيره كما أنزله هللا تعالى.
إن هذه املعاني التي ذكرناها يبينها اإلمام  -وهو مسند ظهره إلى الكعبة
 ويبتدئ بذكر الصحف التي أنزلها هللا على آدم وشيث’((( ،فتقولأمة آدم وشيث هبة هللا« :هذه واهلل هي الصحف حقا ،ولقد أرانا ما مل
نكن نعلمه فيها ،وما كان خفي علينا ،وما كان أسقط منها وبدل وحرف»،
ثم يقرأ صحف نوح وصحف إبراهيم والتوراة واإلنجيل والزبور فيقول
أهل التوراة واإلنجيل والزبور« :هذه واهلل صحف نوح وإبراهيم’ حق ًا،

ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

وما أسقط منها وبدل وحرف منها ،هذه واهلل التوراة اجلامعة والزبور التام
واإلنجيل الكامل ،وإهنا أضعاف ما قرأنا منها»(((.

 .108تصحيح الروايات

هناك إشارة في بعض التوقيعات الشريفة ،إلى تصحيح بعض
الروايات املنقولة عن آبائه الكرام ،وفي ذلك داللة على أن الذي يعرف
ما في بيت الرسالة من العلم والحكمة ،إنما هم الذين جعلهم هللا تعالى
أمناء على وحيه ،وهم في العلم والفضل سواء ،فيحق آلخرهم تصحيح
 )1خمترص البصائر ،ص.444
)2املصدر السابق.

حديث أولهم؛ ألن علمهم يستقي من معدن واحد ،وكتطبيق على ما
ذكر نذكر مثاال على ذلك ،وهو أنه سئل× عن القنوت في الفريضة،
ومن ضمنه السؤال عن الحديث امللفت عند أهله ،وهو ما روي من َ
«أ َّن

ي َع ْب ِد ِه ِص ْفر ًاَ ،ب ْل َي ْم َ ُ
حتِه»
ل َها ِم ْ
ل ِم ْ
اهللَ َع َّز َو َج َّل َأ َج ُّ
ن َأ ْن َي ُر َّد َيدَ ْ
ن َر ْ َ
ف ُقن ِ 
ُوت
ل فِ ِيه ،إِ َذا َر َف َع َيدَ ُه ِ 
«و ا َّل ِذي َع َل ْي ِه ا ْل َع َم ُ 
فأجاب× في توقيعهَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْل َف ِر َ ِ
اء ُر ْك َب َت ْيه َع َل
يضة َو َف َر َغ م َن الدُّ َعاءَ ،أ ْن َي ُر َّد َب ْط َن َر َ
اح َت ْيه َم َع َصدْ ِره ت ْل َق َ
َب َو َي ْرك َُع».
تَ َ ُّه ٍلَ ،و ُيك ِّ ُ

(((

م َّمدَ ْب َن َع ِلٍ ا ْل َم ْع ُروفَ بِ َّ
َانَ ،ع َّج َل اهللُ َل ُه الن ِِّق َم َة َو َل َأ ْم َه َل ُهَ ،ق ِد
«بِ َأ َن ُ َ
الش ْل َمغ ِ ِّ
ْارتَدَّ َع ِن ْ ِ
ال ْس َل ِم َو َف َار َق ُه َو َأ ْل َحدَ ِف ِد ِ
ين اهللَِ ،و ا َّد َعى َما َك َف َر َم َع ُه بِا ْلخَ الِ ِق،
َج َّل َو َت َع َال َو ا ْف َ َتى ك َِذب ًا َو زُور ًا َو َق َال ُ ْبتَان ًا َو إِ ْث ًام َعظِيام»((( وثانيا فإنه

يبين خط االنحراف في األمة وأنه ال ينحصربشخص واحد ،فيضيف إلى
من لعنه جماعة أخرى قد تبرأ× منهم سابقا  -تأكيدا للتحذير منهم -
فيكتبَ :
«وأ ْعلِ ْم ُه ْم َأ َّننَا ِف الت ََّو ِّقي َو ا ْل ُم َحا َذ َر ِة ِمنْ ُهَ ،ع َل ِم ْث ِل َم ْن َت َقدَّ َمنَا
 )1بحاراألنوار ،ج ،53ص.9
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إن اإلمام من منطلق قيادته لألمة ،وتصحيح مسيرتها والذب عن دين
هللا تعالى ،كان يواجه املنحرفين في زمانه بما أوتي من قوة ،وذلك من
خالل فضحهم في خطابه لشيعته تارة ،ومن خالل لعنهم لعنا مؤكدا في
خطابه مع ربه تارة أخرى ،ويا ترى ما هو مصيرمن لعنه إمام زمانه بمثل
هذا اللعن؟!.
وامللفت هنا أمور ثالث ،وهي أن اإلمام يبين سبب اللعن أوال؛ ألن
البعض قد يستنكر ذلك ما لم يعلم السبب ،فكتب× في توقيعه:

سمات المنتظرين

 .109مواجهة املنحرفني

لِنُ َظ َرائِ ِه»((( ،وثالثا فإنه× يبين بأن املنتقم باألصالة هو رب العاملين،
فهو أولى من غيره للذب عن دينه وإزاحة املنحرفين عن الطريق ،ويبين
«و َعا َد ُة اهللِ َج َّل َثنَاؤُ ُه ِعنْدَ نَا َجِي َل ٌة َو بِ ِه
بأن هذه عادة رب العاملين ،فيكتبَ :

ِ
ِ
ُل ُأ ُم ِ
ورنَا َو نِ ْع َم ا ْل َوكِيل»(((.
ف ك ِ
ني َو ُه َو َح ْس ُبنَا ِ 
نَث ُق َو إِ َّيا ُه ن َْستَع ُ

 .110التأويل خمتص به
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إن صرف اآلية عن معناها الظاهري  -وهو ما يسمى بالتأويل  -خاص
باملعصوم؛ ألنه األعلم بمراد هللا الواقعي ،وال يحق ألحد سواه أن يفسر
القرآن الكريم بغير الظاهر؛ ألنه يعود إلى التفسير بالرأي ويفتح باب
التأويل بما يهواه صاحبه ،ومثاله اآلية التي يفسرها اإلمام× مع بيان
الوجه فيما يذكره ،ليكون أقرب لإلقناع ،ولبيان أن بعض اآليات يمكن
صرفها عن ظاهرها بدليل صارف.
وإليك عينة من ذلك من خالل ما سأله سعد بن عبد هللا ،القائم×
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ
ْ َ َّ
عن قول هللا تعالى لنبيه مو�سى﴿ :فاخلع نعليك ِإنك بِال َوا ِد ال ُمقد ِس
ُط ًوى﴾((( فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب امليتة،
فقال× :من َق َال َذلِ َ ِ
است َْج َه َل ُه ِف ُن ُب َّوتِ ِه ،إِ َّن ُه
َ ْ
وسى َو ْ
تى َع َل ُم َ
ك َف َقد ا ْف َ َ

َما َخ َل ْالَ ْم َر فِ َيها ِم ْن َخ ْص َلت ْ ِ
وسى فِ َيها َجائِ َز ًة َأ ْو
أن كَان ْ
َي :إِ َّما ْ
َت َص َل ُة ُم َ
ِ
ِ ِ
ُون َي ْل َب ُس َها ِف تِ ْل َ
ك
َي َجائِ َز ٍةَ ،فإِ ْن كَان ْ
وسى َأ ْن َيك َ
َت َجائ َز َة ف َيهاَ ،ف َجا َز ُل َ
غَْ
َي َجائِ َز ٍة فِ َيهاَ ،ف َقدْ
َت ُم َقدَّ َس ًة ُم َط َّه َرةًَ ،وإِ ْن كَان ْ
ا ْل ُب ْق َع ِةَ ،وإِ ْن كَان ْ
َت َص َل ُت ُه غ ْ َ
ِ
َأوجب َأ َّن موسى َل يع ِر ِ
ال َل َل َو َْ
ف َْ
الص َل ُة فِيه
ال َرا َمَ ،و َل ْ َي ْع َل ْم َما َجا َزت َّ
ُ َ َْْ
ْ َ َ
ِمَّا َل ْ َ ُت ْز َو َهذا ُك ْف ٌر .قلت :فأخبرني يا موالي عن التأويل فيهما ،قال« :إِ َّن
 )1الغیبة (للطوسی) ،ص.411
 )2املصدر السابق.

 )3سورة طه ،اآلیة.12:

َان بِا ْلو ِ
ادي ا ْل ُم َقدَّ ِ
ت َل َ
ك ا ْل َم َح َّب َة
س َف َق َال َيا َر ِّب! إِ ِّن َأ ْخ َل ْص ُ
وسى× ك َ َ
ُم َ
ِ
اك و ك َ ِ
ب ِلَ ْهلِ ِهَ -ف َق َال اهللُ
ِمنِّي، َو غ ََس ْل ُ
َان َشديدَ ا ْل ُح ِّ
ت َق ْلبِي َع َّم ْن س َو َ َ -
َ ْ َْ َ َْْ َ
ك ِم ْن َق ْلبِ َ
ب َأ ْهلِ َ
َت
ك ،إِ ْن كَان ْ
َت َب َار َك َو َت َع َال{ :فاخلع نعليك} َأ ِي ان ِْز ْع ُح َّ
ِ
ُك ِل َخالِص ًة ،و َق ْلب َ ِ
م َّبت َ
اي َمغ ُْسوال»(((.
ََ
ك م َن ا ْل َم ْي ِل إِ َل َم ْن س َو َ
َ َ ُ
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ول َذلِ َ ِ
ِ ِ
فِينَاَ ،ل َي ُق ُ
ي،
ك س َوانَا إِ َّل ك ََّذ ٌ
َينَا إِ َّل َض ٌّال غ َِو ٌّ
اب ُم ْف َ ٍتَ ،و َل َيدَّ عيه غ ْ ُ
ِ
ك بِال َّت ْع ِر ِ
ون ال َّت ْف ِس ِريَ ،و َي ْقنَ ُعوا ِم ْن َذلِ َ
يض
َصوا ِمنَّا َع َل َه ِذ ِه ا ْل ُج ْم َل ِة ُد َ
َف ْل َي ْقت ُ
ون الت ْ ِ
اء اهللُ»(((.
ُد َ
َّصيحِ إِ ْن َش َ

 )1اإلحتجاج عىل أهل اللجاج (للطربيس) ،ج ،2ص.463
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ثم يبين اإلمام حقيقة جلية وهي أن بعض األمور لو تأملها اإلنسان
ال يحتاج إلى كثير تفصيل وتفسير ،فيكفي أن يراجع املؤمن نصوص
الوالية من جهة وسيرة األئمة من جهة أخرى ،ليعلم انطباق الكبريات
على الصغريات ،فيستفيد من املجموع لزوم إمامة إمامنا املهدي×
لهذه األمة ،كفرد نص عليه النبي‘ بدءا من حديث الدار وختما
بنص الغدير.

سمات المنتظرين

ّ
إن النبي األكرم‘ لخص منزلة وصيه أميراملؤمنين× بالقول:
ِ
ِ
ور َح ْي ُث َم َدار»((( ،وبذلك جعله جامعا
« َع ٌل َم َع ا ْل َح ِق َو ا ْل َح ُق َم َع َع ٍّل َيدُ ُ
لكل الصفات واملزايا التي تؤهله ليكون وصيا للنبي ،وحاكما على هذه
األمة ،وكذلك األمر في اإلمام املهدي× فإنه أيضا يشير إلى هذه املنزلة
«و ْل َي ْع َل ُموا َأ َن ا ْل َح َق َم َعنَا َو
لنفسه  -كامتداد آلبائه الكرام  -حيث يقولَ :

 .112إظهار التربم

ً
إن اإلمام ُيظهر ّ
تبرمه كثيرا عندما يواجه انحرافا عقائديا في األمة ،بما
ال يقاس باالنحراف في السلوك الفردي ،بل إنه قد ُيظهر تودده لبعض
أهل املعا�صي وذلك مقدمة لجلبهم إلى الطاعة ،ومن هنا فإن بعض
التوقيعات الشريفة شديدة في حق من ادعى مقام اإلمامة للخلق بغير
حق  -ولو بدرجة من الدرجات -أو تقلد الفتيا بغير حجة ،فهاهو×
ُيظهرأذاه البليغ من هذا الصنف ،ويتبرأ منهم مقرونا باألدلة والبراهين،
وببيان مثيرللعاطفة لدى املحبين واملنتظرين ،حيث يقول:

سمات المنتظرين
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«و َقدْ ا َّد َعى َه َذا ا ُمل ْبطِ ُل ا ُملدَّ ِعي َع َل اهللِ ا ْلك َِذ َب بِ َم ا َّد َعا ُهَ ،ف َل َأ ْد ِري بِ َأ َّي ِة
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
يتم َد ْع َوا ُهَ ،أبِف ْقه ِف د ِ
ف َحالالً
ين اهللِ؟ َف َو اهللِ َما ُي ْع ِر ُ
اء َأ ْن ّ
َحا َلة ه َيَ ،ل ُه َر َج ُ
ِ
ي َخ َطأٍ َو َص َو ٍ
ابَ ،أ ْم بِ ِع ْلمٍ؟ َف َم َي ْع َل ُم َح ّق ًا ِم ْن َباطِل،
م ْن َح َرامٍَ ،و َل ُي َف ِّر ُق َب ْ َ
الص َل ِة َو َو ْقتِ َهاَ ،أ ْم بِ َو َرعٍ؟ َفاهللُ َش ِهيدٌ
م َك ًام ِم ْن ُمت ََشابِهَ ،و َل َي ْع ِر ُ
َو َل ُ ْ
ف َحدَّ َّ
ِ
ع َل تَركِ ِه لِص َل ِة ا ْل َفر ِ ِ
ك لِ َط َل ِ
ني َي ْوم ًا َي ْز َع ُم َذلِ َ
ب َ
رب ُه
ض َأ ْر َبع َ
َ
ْ
َ ْ
الش ْع َب َذةَ ،و َل َع َّل َخ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َتأ ّدى إِ َل ْيك ُْمَ ،و َها َت ْي َ
وف ُمسك ِره َمن ُْصو َبةَ ،وآ َث َار ع ْص َيانه لِ َع َّز َو َج َّل
ك ُظ ُر َ
مشهودة َقائِمةَ ،أم بِآي ٍة َف ْلي ْأ ِ
ت ِ َبا! َأم بِ ُح َّج ٍة َف ْل ُي ِق ْم َها! َأ ْم بِدَ َل َل ٍة فل َيذكُرها!»(((.
َ ُ َ َ ْ َ َ

 .113عالقة اإلمام باألصحاب

إن عالقة األئمة بأصحابهم كانت أرق مما نتصوره ،فهم أولى بنا من
آبائنا وأمهاتنا في العطف واللطف ،وال شك بأن لإلمام املنتظر× -
مع همومه الكبرى  -هذه العالقة املميزة مع القريبين إلى قلبه الشريف
أيضا ،وخاصة ممن قام بدور يعتد به في زمان الغيبة ،فال نستبعد بكاءه
عليهم عند موتهم ،بل واملشاركة في تشييعهم.
وهذا النص الوارد عن أبيه العسكري× شاهد على ذلك ،فيصف
 )1الغيبة (للطويس).289 ،

ِ
ِ
الر ْح َل ُة َو ْاشتَدَّ ا ْل ِم ْحنَ ُة،
أحدهم وداعه له قائال« :یا ْب َن َر ُسول اهللِ َقدْ َدنَت ِّ
كوعَ ِ
َب إِ َل اهللِ َأ ْن ُي ْع ِ َل َك ْع َب َ
ت
َو َأ ْن ُي َص ِّ َ
كَ ،و َي ْكبِ َ
ل ُو ْلد َكَ ،و ن َْرغ ُ
ل َع َل ْي َ  َ َ
عدُ و َك ،و َل جع َل اهللُ ه َذا ِ
آخ َر َع ِهدْ نَا ِم ْن لِ َقائِك»((( .فامللفت هنا أن الرجل
َ
َ َّ َ َ َ

عبر عن وداعه لإلمام بأنه اشتدت املحنة ،كما أن امللفت بكاء اإلمام
عليه عند وداعه أيضا ،حيث الحب متبادل بينهما ،وكان األمر كما
أخبره به اإلمام ،فمات في طريق رجوعه ،وتحير أصحابه في حاله ،ولكن
يقول أحدهم :فإذا أنا بكافور الخادم ،خادم موالنا أبي محمد× وهو
ِ
َ
ِ
ب بِا ْل َم ْح ُب ِ
وب َر ِز َّي َتك ُْمَ ،قدْ َف َر ْغنَا ِم ْن
يقول« :أ ْح َس َن اهللُ با ْلخَ ْي َعزَاك ُْمَ ،و َج َ َ

 .114مزية السفري اخلاص

«دخلت عىل أيب جعفر حممد بن عثامن ريض اهلل عنه يوما ألسلم عليه،
فوجدته وبني يديه ساجة ونقاش ينقش عليها ويكتب آي ًا من القرآن وأسامء
األئمة^ عىل حواشيها ،فقلت له :يا سيدي ما هذه الساجة؟! فقال يل:
هذه لقربي تكون فيه أوضع عليها ،وأنا يف كل يوم أنزل فيه ،فأقرأ جزء ًا من
القرآن ،فأصعد وأظنه قال :فأخذ بيدي وأرانيه ،فإذا كان يوم كذا وكذا،
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.464
 )2املصدر السابق ،ج ،2ص.465
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إن كل سفير من السفراء األربعة كانت له من املزايا ،ما أهلته لهذا
املنصب العظيم ،فكما أن اختيار النبي والو�صي كان من هللا تعالى،
فكذلك من ينوب عنهم من غير املعصومين بالنيابة الخاصة ،فتأمل
في هذا النص الذي يبين ما كان عليه أحدهم من شدة املراقبة وتذكر
اآلخرة ،إضافة إلى علمه بتاريخ منيته حيث يقول الراوي:

سمات المنتظرين

ِ ِِ
ِ
ِ
ن َأك َْر ِمك ْ
وموا لِدَ ْفن ِ ِهَ ،فإِ َّن ُه ِم ْ
م ًّل ِعنْدَ
ُم َ َ
غ ُْس ِل َصاحبِك ُْمَ ،و م ْن َتكْفينهَ ،ف ُق ُ
َس ِّي ِدك ُْم»((( ،ثم غاب عن أعيننا.

من شهر كذا وكذا ،من سنة كذا وكذا ،رصت إىل اهلل عز وجل ،ودفنت
فيه وهذه الساجة معي ،فلام خرجت من عنده أثبت ما ذكره ،ومل أزل مرتقبا
به ذلك ،فام تأخر األمر حتى اعتل أبو جعفر ،فامت يف اليوم الذي ذكره من
الشهر الذي قاله من السنة التي ذكرها ودفن فيه»(((.

 .115توثيق الوكالء

سمات المنتظرين
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كان اإلمام حريصا على توثيق وكالئه في زمان الغيبة الصغرى،
تثبيتا للحجة ودفعا للمبطلين الذين استغلوا غيبة اإلمام× الدعاء
مقام السفارة والوكالة الخاصة ،ومن هنا فإن الكتاب الذي ورد من
اإلمام× إلى املوالين في األهواز ،يدل بوضوح على هذا املعنى ،وذلك
عندما أراد تنصيب الحسين بن روح لهذا املنصب ،فكتب إليهمَ « :ن ْع ِر ُف ُه

اخلي ُك َّل ُه َو ِر ْض َوا َن ُه َو َأ ْس َعدَ ُه بِالت َّْوفِ ِ
يقَ ،و َق ْفنَا َع َل كِتَابِ ِه َو ُه َو ثِ َق ُتنَا
َع َر َف ُه اهللُ ْ َ
بِ َم ُه َو َع َل ْي ِهَ ،و َأ َّن ُه ِعنْدَ نَا بِا َمل ِنزلِ ِة َوا َمل َح ّل ال َّل َذ ِ
سانِ ِه ،زَا َد اهللُ ِف إِ ْح َسانِ ِه إِ َل ْي ِه
ين َي ُ ّ
إِ َّن ُه َو ِ ُّل َق ِد ُير» (((.

ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

وال شك أن مضامين األدعية الواردة في هذا التوقيع  -وخاصة التعبير
بتعريفه الخيركله  -يتناسب مع عظمة املنصب الذي أوكل إليه اإلمام.

 .116إثبات الوكالة

إن السنة اإللهية جارية على أن تقترن الدعاوى الكبيرة بالدليل
والبرهان تارة ،وبإظهاراإلعجازوالكرامة تارة أخرى ،وهذا ما وقع لألنبياء
واألوصياء مع أممهم ،ومن املعلوم أن ما جرى أيام الغيبة الصغرى
كان صورة مصغرة من الوصاية؛ ألنهم وإن لم يكونوا أوصياء باملعنى
املصطلح ،إال أنهم كانوا منصوبين بالتخصيص من قبل املعصوم الذي ال
)1الغيبة (للطويس).365 ،

 )2املصدر السابق ،ص.372

يعمل وال ينطق عن هوى ،ومن هنا اجتمع النص من املعصوم مع جريان
بعض اآليات الباهرة على أيديهم ،والتي ُنقلت ٌ
صور منها في سيرتهم ،وقد
ورد هذان املعنيان  -أي النص والكرامة  -من خالل هذا النقل:

فجاء التعبيربورود النص مع إظهاراآلية.

سمات المنتظرين

«فلام مىض لسبيله -أي السفري األول ،-قام ابنه أبو جعفر حممد بن عثامن
مقامه ،وناب منابه يف مجيع ذلك ،فلام مىض قام بذلك أبو القاسم احلسني بن
روح من بني نوبخت ،فلام مىض قام مقامه أبو احلسن عيل بن حممد السمري،
ومل يقم أحد منهم بذلك إال بنص عليه من قبل صاحب الزمان× ،
ونصب صاحبه الذي تقدم عليه ،فلم تقبل الشيعة قوهلم إال بعد ظهور آية
معجزة تظهر عىل يد كل واحد منهم من قبل صاحب األمر× ،تدل عىل
صدق مقالتهم وصحة نيابتهم» (((.

 .117خطوات الشيطان

وهو أول من ادعى مقاما مل جيعله اهلل فيه ،ومل يكن أهال له ،وكذب عىل اهلل
وعىل حججه^ ،ونسب إليهم ما ال يليق هبم وما هم من براء ،فلعنه
الشيعة ،وتربأت منه ،وخرج توقيع اإلمام بلعنه والرباءة منه ،ثم ظهر منه
 )1بحاراألنوار ،ج ،51ص.362

ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

إن القرآن الكريم حذر من اتباع خطوات الشيطان؛ ألن سياسة
اللعين قائمة على جر العبد تدريجيا من عالم املعصية البسيطة إلى
عالم املعصية املعقدة ،واملتمثلة بادعاء املقامات الكبرى زورا وبهتانا ،ثم
التسافل إلى درجة الكفرواإللحاد  -كما نسب إلى بعضهم  -وهوحضيض
الشقاء البشري ،وقد ابتليت األمة ببعض هؤالء في حياة األئمة ومنهم
أبو محمد الشريعي ،الذي يقول عنه الشيخ الطو�سي في غيبته:
«وكان من أصحاب أيب احلسن عيل بن حممد ،ثم احلسن بن عيل بعده^،

89

القول بالكفر واإلحلاد ،وكل هؤالء املدعني إنام يكون كذهبم أوال عىل اإلمام
وأهنم وكالؤه ،فيدعون الضعفة هبذا القول إىل مواالهتم ،ثم يرتقى األمر هبم
إىل قول احلالجية كام اشتهر من أيب جعفر الشلمغاين ونظرائه عليهم مجيعا
لعائن اهلل ترتى»((( .والشاهد فيما ذكرهوحالة التدرج ،من ادعاء الوكالة

وجلب ضعاف القلوب إلى مواالتهم ،وما أكثرهم في كل عصر ،ومن هنا
قيل :إنه ما من قول باطل إال وكان له أهل!.
 .118فضح السفراء هلم
سمات المنتظرين
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إن البعض من املدعين للباطل  -من النيابة وغيرها  -كانوا في زمان
اإلمامين العسكريين’ كالشريعي ممن كان يسهل فضح أمرهم ،ولكن
املشكلة كانت في زمان الغيبة الصغرى فما بعدها ،حيث انقطعت الصلة
املباشرة مع اإلمام× ولكن مع ذلك فإن السفراء ما تركوا جهدا
في فضح أمر هؤالء ،كمحمد بن نصير النميري الذي كان من أصحاب
أبي محمد الحسن بن علي’ ،فلما توفي أبو محمد ادعى مقام أبي
جعفرمحمد بن عثمان أنه صاحب إمام الزمان وادعى البابية ،وفضحه
هللا تعالى بما ظهر منه من اإللحاد والجهل ،وبلعن أبي جعفرمحمد بن
عثمان له ،وتبريه منه واحتجابه عنه ،وبلغ به املكرأنه حاول الدخول إلى
قلب السفيراملنصوب من اإلمام× ليعطف بقلبه عليه ،أو يعتذرإليه
فلم يأذن له وحجبه ورده خائبا.
 .119قمة التسافل

من العجب العجاب أن بعض املنحرفين واملدعين للبابية في زمان
الغيبة الصغرى ،بلغ بهم االنحراف إلى درجة جمعوا بين قمة االنحراف
 )1الغیبة (للطويس) ،ص.397

 .120املراوغة وجلب القلوب

 )1الغیبة (للطويس) ،ص.399
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من سمات األدعياء في كل عصر ،املراوغة ،وجلب قلوب العوام
بزيف القول ،وسحر العقول بذلك حتى مع وجود البرهان الالحب ،فإن
الشيطان إذا ركب عبدا ساقه كما يسوق أحدهم دابته ،ومن هؤالء
ابن أبي العزاقر ،الذي كان عند ارتداده يحكي كل كذب وبالء وكفرلبني
بسطام ،ويسنده عن الشيخ أبي القاسم حسين بن روح ،فيقبلونه منه
ويأخذونه عنه ،حتى انكشف ذلك ألبي القاسم ر�ضي هللا عنه ،فأنكره
وأعظمه ونهى بني بسطام عن كالمه ،وأمرهم بلعنه والبراءة منه ،فلم
ينتهوا ،وأقاموا على توليه ،فلما وصل إليهم أظهروه عليه ،فبكى بكاء

سمات المنتظرين

(الفكري) كمحمد بن نصير النميري الذي كان يدعي أنه رسول نبي
وأن علي بن محمد× أرسله ،وكان يقول بالتناسخ ،ويغلو في أبي
الحسن ويقول فيه بالربوبية ،وبين قمة االنحراف (األخالقي) فكان
يقول باإلباحة للمحارم ،وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضا ،ويزعم
أن ذلك من التواضع واإلخبات والتذلل في املفعول به ،وأنه من الفاعل
إحدى الشهوات والطيبات وأن هللا عزوجل ال يحرم شيئا من ذلك!
واألعجب من ذلك أن مثل هؤالء لهم أتباعهم ،بل اختلفوا على
الو�صي من بعدهم ،فقد نقل((( أنه ملا اعتل من ذكرناه آنفا  -وهو محمد
بن نصير -العلة التي توفي فيها ،قيل له وهو مثقل اللسان :ملن هذا األمر
من بعدك؟ فقال بلسان ضعيف ملجلج :أحمد ،فلم يدر من هو؟!.
فافترقوا بعده ثالث فرق :قالت فرقة :إنه أحمد ابنه ،وفرقة قالت:
هو أحمد بن محمد بن مو�سى بن الفرات ،وفرقة قالت :إنه أحمد بن
أبي الحسين بن بشربن يزيد ،فتفرقوا فال يرجعون إلى �شيء.

عظيما ،ثم قال« :إن هلذا القول باطنا عظيام ،وهو أن اللعنة اإلبعاد ،فمعنى
قوله :لعنه اهلل أي باعده اهلل عن العذاب والنار ،واآلن قد عرفت منزلتي!
ومرغ خديه عىل الرتاب وقال :عليكم بالكتامن هلذا األمر»((( .فأي تزييف

أعظم من أن يحول اللعن إلى ترحم ،وأي حمق أعظم من أن يتولى
أحدهم مثل هذا املدعي قبال سفيرإمام زمانهم؟!.

 .121سعة الدائرة

سمات المنتظرين
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إن الروايات الواصفة لعالقة الشيعة بإمامهم في زمان الغيبة
الصغرى ،تدل على أن مكاتبات اإلمام كانت تشمل رقعة واسعة من بالد
املسلمين ،وهذا يستدعي وجود عدد كبيرمن الروابط بين اإلمام وسفرائه
األربع من جهة وبين عامة مواليه من جهة أخرى ،وهذا األمر أيضا من
مظاهرلطف اإلمام بشيعته ،وهومستمرفي الغيبة الكبرى أيضا.
وما يدل على ما ذكرناه آنفا ،ما يذكره من كان مقيما عند القاسم
بن عالء الذي أدرك العسكريين’ حيث يقولَ :
ْت ُم ِقي ًام ِعنْدَ ُه
«أ ِّن ُكن ُ
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ات مو َلنَا ص ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الر ِ
اح ِ
ان ِم ْن َأ ْر ِ
ب
ان َ ،و ك َ
اي َ
َ
َان َل َتنْ َقط ُع ت َْوقي َع ُ َ ْ
ض آ َذ ْر َب ِ َ
بِ َمدينَة َّ
ان× ع َل ي ِد َأ ِب جع َف ٍر ُ َ ِ
الز ََّم ِ
يَ ،و َب ْعدَ ُه َع َل َي ِد َأ ِب
م َّمد ْب ِن ُع ْث َم َن ا ْل َع ْم ِر ِّ
َ ْ
َ َ
ا ْل َق ِ
اس ِم ا ْل ُح َس ْ ِ
ت َعنْ ُه ا ْل ُمكَا َت َب ُة ن َْحو ًا ِم ْن َش ْه َر ْي ِنَ ،ف َقلِ َق
ي ْب ِن َر ْوحٍ َ ،فا ْن َق َط َع ْ
ِ
ح ُه اهللُ لِ َذلِ َك»((( مما يدل  -بهذا التعبير -على تعلقهم باإلمام وتوقيعاته،
َر َ

عندما انقطعت املكاتبة لشهرين ،وهو في تلك البالد البعيدة.
 .122دعاؤه على الظاملني

إن اإلمام عندما يصل في مناجاته إلى الدعاء على الظاملين ،فإنه يقدم
 )1املصدر السابق ،ص.404
 )2املصدر السابق ،ص.310

لذلك مقدمتين ،فيذكرأوال :بأنه تعالى ال ير�ضى بالظلم وال يغشاه فيقول:
َّك َل ت َْأ ُم ُر بِال ُّظ ْل ِم َو َل ت َْر َضا ُهَ ،و َل تَ ِ ُ
يل إِ َل ْي ِه َو َل
ت َي ِقين ًا َأن َ
«إِ َ ِلي َو َقدْ َعلِ ْم ُ
َ ْت َوا ُه َو َل ُ ِت ُّب ُه َو َل َتغ َْشاه»((( .ثم يذكرثانيا :بأنه تعالى بيده أم الكتاب ،فمن

املمكن أن يبدل قضاءه في تأخيراالنتقام من الظاملين  -حتى لوكان محتوما
ت
ْت َج َع ْل َ
 -فيغيرقضاءه وقدره ويحلل عقوبته بهم ،فيقول×َ « :فإِ ْن ُكن َ

 .123التوقيعات املتنوعة

 )1بحار األنوار ،ج ،92ص.275
 )2املصدر السابق.

 )3کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.489
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ّ
عقدي،
تنوعت التوقيعات الواردة من اإلمام املهدي× بين ما هو
وفقهي ،وتفسيري ،وأخالقي وغيره ،وهي جميعا مرتبطة بما يخص األمة،
حيث إنها معان كلية يستفاد منها في كل عصر ،ولكن طبيعة العالقة
العاطفية بينه وبين محبيه جعلت البعض يشكوإليه ما يعود إلى شخصه،
فقد تزوج أحدهم بامرأة سرا ،فلما وطأها علقت وجاءت بابنة ،فاغتم
وضاق صدره ،فكتب يشكو ذلك ،فورد :ستكفاها! فعاشت أربع سنين،
هللَ ُذو َأن ٍ
َاة َو َأ ْنت ُْم ت َْس َت ْع ِ
ج ُلون»(((.
ثم ماتت فورد« :إِ َّن ا 
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َُلم مدَّ ًة َل بدَّ ِمن ب ُل ِ
ت َو َق ْو ُل َ
ك
وغ َها َأ ْو َك َت ْب َ 
ونَاَ ،ف َقدْ ُق ْل َ
آج ًال َينَا ُل َ
ت َُل ْم َ
ُ ْ ُ
ْ ُ
ُ
َ
ُ َ ََ
ت ۖ َوع َ
ْ
ند ُه أ ُّم الْكتَ
ُ
اء َو ُيثْب ُ
ُ
اب} َفأنَاَ
الصدْ ُق {يمحو اهلل ما يش
ِ
ا ْل َح ُّق َو َو ْعدُ َك ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
ك بِ َم َس َأ َل َ
كَ ،و َأ ْس َأ ُل َ
ون َو ُر ُس ُل َ
ك بِك ُِّل َما َس َأ َل َ
َأ ْس َأ ُل َ
ك
ك بِه َأ ْنبِ َياؤُ َك ا ْل ُم ْر َس ُل َ
بِ ِه ِعباد َك الص ُِ
ونَ ،أ ْن تَ ْ ُح َو ِم ْن ُأ ِّم ا ْلكِت ِ
ون َو َم َلئِ َكت َ
َاب َذلِ َك» ثم
ُك ا ْل ُم َق َّر ُب َ
ال َ
َّ
َ ُ
ى
«ح َّت 
يفصل أنواع العقوبات التي يدعو بها على الظاملين ،فيقول×َ :
ال ْمَ ،و َت ْق ِض ُمدَّ َت ْمَ ،و ت ُْذ ِه َ َ
آج َُ
ت َأ ْع َم َر ُه ْمَ ،و ُ ْتلِ َ
ُت َق ِّر َ 
ك
ب َ
ُ
َ
ب أ َّي َام ُه ْمَ ،و َت ْب ُ َ
ضَ ،حتَّى َل ُت ْب ِق َي ِمن ُْه ْم َأ َحد ًاَ ،و َل ُتن ِ
ُف َّج َار ُه ْمَ ،و ت َُس ِّل َط َب ْع َض ُه ْم َع َل َب ْع ٍ
ْج َي
ِ
جو َع ُه ْمَ ،و تُكِ َّل ِس َل َح ُه ْمَ ،و ُت َبدِّ َد َش ْم َل ُهم»(((.
من ُْه ْم َأ َحد ًاَ ،و ُت َف ِّر َق ُ ُ

وامللفت في املقام :إن إشارة اإلمام× إلى عدم صبر العباد  -ومنهم
من خرج التوقيع إليه  -إنما جاءت من دون طلبه ،بل أراد اإلمام بذلك
أن يزيده بصيرة في أمره ،وفي ذلك درس لنا جميعا وهو أن نستشعرهذه
الحقيقة أي عناية اإلمام× بمحبيه في زمان الغيبة الكبرى ،وإن لم
يمكن تحقق لقاء به ،أو وصول توقيع منه ،فاملالك في الزمانين واحد.
 .124العقوبة بنسيانه
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إن نسيان أمرمن األمور قد يكون أمرا طبيعيا موافقا للطبع البشري،
ولكن املصيبة حينما يكون هذا النسيان على شكل عقوبة إلهية
لعبده ،وذلك فيمن قصر في ذكره تعالى وذكر وليه األعظم× ،فيبتلى
بالنسيان عقوبة على تقصيره ،ومن املعلوم أن هذا النسيان يجر باقي
أنواع التقصير ،وقد ورد في هذا املقام كالم جميل عن صاحب املكيال
حيث يقول(((:
«ورد عنه×« :وال تنسنا ذكره »...فتدبر كيف جعل ذلك من األدعية

ابترالاو ناميإلاب قلعتي اميف :لّوألا لصفلا

املهمة التي أمر هبا الشيعة يف تلك املكاملات الرشيفة؛ فال تغفل عن ذلك،
وترضع إىل اهلل تعاىل يف كل حني ،وال سيام مواقع االستجابة ،لئال تبتىل
بنسيان ذكره× ،وال تؤخر الدعاء إىل حني االبتالء ،فإنه قد ورد يف
الروايات املأثورة عنهم يف آداب الدعاء ،أن يبادر املؤمن بالدعاء قبل نزول
البالء ،واسأل اهلل عز وجل أن يعصمك وحيفظك من الذنوب التي تورث
االبتالء بنسيان ذكر إمامك ،فإن هذا من أشد النقم وأعظمها ،وقد ورد
«الله َم اغ ِْف ْر ِ َل ُّ
ُوب ا َّلتِي ُتن ِْز ُ ل
يف بعض ما روي عنهم من الدعوات:
ُ
الذن َ
النِّ َقم»((( ..وال ريب أن نسيان ذكر اإلمام والغفلة عنه× نقمة شديدة
ترتتب عليها نقامت الدنيا واآلخرة».
 )1املصدر السابق ،ص.284

 )2مصباح املتهجد ،ج ،2ص.844

2
فيما يتعلق بالعمل
واالستنان به
الفصل الثاني :فيما يتعلق بالعمل واالستنان به

 .1اتباع منهج اإلمام×

 .2األرزاق على يد وليه

إن األرزاق املادية واملعنوية في عصر الغيبة ،يجريها الرازق على يدي
وليه املنتظر× ،كما قدرها ألهلها في ليلة القدر ،والتي يفرق فيها كل
 )1الكايف ،ج ،1ص.169
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َامنَاَ ،ف ْل َ ْي َض ْوا بِ ِه
َقدْ َروى َح ِدي َثنَاَ ،و َن َظ َر ِف َح َللِنَا َو َح َر ِامنَاَ ،و َع َر َ
ف َأ ْحك َ
ِ (((.
َح َك ًام؛ َفإِ ِّن َقدْ َج َع ْل ُت ُه َع َل ْيك ُْم َحاكام»
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ال ينبغي للمؤمن أن يكتفي بمجرد الشوق إلمامه ،والرغبة في لقائه،
بل عليه أن يكون متبعا ملنهجه ،وذلك بتقليد الفقيه الجامع للشرائط،
فالذي ال يقلده ال ُيعد محبا ملواله× واقعا؛ إذ كيف يحبه وهو ال يتبع
وكيله في مسائل الحالل والحرام؟! .والذي يقلد فقيها وال يعمل بفتواه،
فإنه أيضا ُيشك في حبه إلمامه× ،حيث إن الفقيه هو الحجة
املنصوب من قبل اإلمام× وهو الذي ُي ُ
جهد نفسه من أجل تيسير
املسائل للذين يريدون العمل بالشريعة.
ّ
وهذه هي وصية اإلمام الصادق× لشيعته حيث قال بعد أن بين
حرمة التخاصم أو التحاكم إلى الظاملينَ « :ينْ ُظ َر ِ
ُم ِم َّ ْ
ن
َان ِمنْك ْ
ن ك َ
ان إِىل َم ْ
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أمرحكيم .وعليه فإن ّ
التعلق به  -عاطفة وعقيدة وسلوكا  -ملن موجبات
مضاعفة تلك األرزاق ومباركتها؛ ألن اإلمام× ليس شأنه شأن التلقي
املجرد ،بل إن له الحق في أن يشفع عند ربه في تغييرمقدرات الخلق ،وهو
الذي ال ترد له دعوة ،إن لم نقل عنه بأن هللا تعالى ّ
خصه بمنزلة اإلرادة
املتحدة ،بمعنى أن ما يريده× هو مراد هللا تعالى ،فال يتخلف من دون
حاجة إلى سؤال.
وهنا ينبغي أن نقول بأنه ال يعقل أن يهمل ولي األمر× تلك النفوس
املستعدة التي تطلب الكمال بلسان حالها أو مقالها ،من دون أن يتوجه
اليها بالرعاية والتسديدُ .
وليعلم في هذا املجال أنه لم يتحقق الفوز
والفالح في هذا املضمار-طوال زمان الغيبتين -إال ملن طرق هذا الباب
بصدق ،وتوجه إلى ذلك الوجه بانقطاع تام.
 .3عرض األعمال عليه×
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ليس من الغريب أن ُيؤمر املؤمن بتجديد عهد الطاعة إلمام زمانه،
ّ
َُ ْ
يى ُ
اع َملُوا ْ فَ َس َ َ
اهلل
فإنه املطلع على أعماله بمقت�ضى قوله تعالى﴿ :وق ِل
َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُُ َ ُْ ْ ُ َ
ون﴾((( ،وإال فمن هم هؤالء املؤمنون الذين
عملكم ورسول والمؤ ِمن
يطلعون على أعمال العباد ،كاطالع هللا تعالى ورسوله؟ والجواب على
ذلك يتم بمالحظة السياق الواحد الذي يقت�ضي التجانس فيما بين
أفراد العطف ،فال بد من كون املراد باملؤمنين هنا ،هم أولياؤه املختصون
بالعصمة والوالية ،ليصح عطفهم على هللا تعالى ورسوله ،كما أن األمر
َّ َ َ ُّ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ
ال َ
ين﴾((( ،فوحدة
ال
ين آمنوا ِ
كذلك في آية﴿ :إِنما و ِلكم اهلل ورسول و ِ
السياق في هذه اآلية أيضا ،تدل على أن املؤمن املعطوف على هللا
 )1سورة التوبه ،اآلیة.105 :
 )2سورة املائدة ،اآلیة.55:

ورسوله في إثبات الوالية له ،إنما هومن سنخ املعصوم ،وقد سئل االمام
َ
َّ
ْ َ ُ َ َ ََ ُ َ َ ُ
يى اهلل ع َملك ْم َو
الصادق× ((( َع ْن ق ْو ِل الل ِه َع َّز َو َج َّل﴿ :اعملوا فس
َ ُ ُُ َ ُْ ْ ُ َ
ون﴾ َق َ
الُ « :ه ُم ْالَئِ َّم ُة».
رسول و المؤ ِمن
 .4استمرار خط الشهادة

إن درجة املعصوم أعظم مما نتصورها؛ ألنه املصداق األتم في تطبيق
مراد ربه في كل شؤون حياته ،فحتى نومه مختلف عن نوم باقي األنام ،إذ
تنام عينه وال ينام قلبه ،وإال فلماذا يسلم املؤمن املنتظرفي زيارة آل يس
على مواله الحجة× في كل حاالته ،وهو قائم وقاعد ،وراكع وساجد،
وهو يهلل ويكبر؟ .فمن املعلوم أن املعصوم ال يخلو في كل آن من آناته من
اإلقبال على هللا تعالى ،فهو ذاكر هلل تعالى في كل تقلباته ،ولهذا استحق
السالم املتكرر.
 )1الکايف ،ج ،1ص.544
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 .5الذكر الدائم
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إن ثورة الحسين× بدأت ولن تتوقف إال عندما تعطي هذه
الثورة ثمارها الكاملة ،وذلك ال يكون إال عند ظهور ولده املهدي×
فإن أصحاب الحسين× ليسوا ممن استشهد معه في يوم عاشوراء
فحسب ،بل إن للحسين× أصحابا في كل عصر ملحقون بالشهداء
بين يديه  -بدرجة من الدرجات  -وهم الذين يتسانخون مع بقية املاضين
من ذريته× في كل أبعاد الوجود.
وهنا نقول :انه ليس من الضروري أن يعلم أحدنا برتبته ومدى قربه
من إمام زمانه ،فإن مقت�ضى زمان الغيبة عدم انكشاف رتب العباد،
بل يكفي أن يكون العبد من أصحاب مواله ،مكتوبا في ديوانه في عالم
الغيب ،وكفى بذلك فخرا وتوفيقا!.

وعليه فإن املؤمن بمقدار ما يكون ذاكرا لربه ،فإنه أيضا يستحق
السالم واملباركة من املالئكة ،أما إذا سها  -فضال عما لو ارتكب
املعصية  -فإن املالئكة ترفع مباركتها فتتكالب عليه الشياطين .وعليه
فمن أراد أن يتأ�سى بإمامه× ،فليحاول أن يقلل من الغفالت بقدر
ما يمكنه ،وإذا مسه طائف من الشيطان فليسارع إلى الذكر ،ليعود
النشاط إلى باطنه.
 .6الصدق يف الطلب
سمات المنتظرين
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يظن البعض أنه لو طلب من هللا تعالى أمرا يتعلق بالفرج ،وأظهر
االستعداد لنصرة إمامه ،ولم يكن عنده االستعداد الذاتي للنصرة،
فإنه يريح نفسه بالقول :إن هذا الطلب إنما هو من باب التودد فحسب،
وغالبا يكون مقدمة لطلب بعض الحوائج بعدها مثال ..والحال أن األمر
ليس كذلك ،فال يناسب أدب العبودية أن يتكلم العبد بما ال واقع وراء
قوله ،حيث يكون األمر أشبه بالكذب في مقام العمل وإن لم يقصده
واقعا ،ألنه يطلب أمرا ال يستتبع رغبة باطنية وسعيا إلى تحقيقه.
ومن هنا يحذرالسيد ابن طاوس((( من القول الكاذب ،عندما يقال في
ك َف َو ِّف ْ ق َلنَا» والحال أنه غيرمستعد لذلك.
ف َسبِيلِ َ 
دعاء االفتتاحَ « :و َقت ًْل ِ 
 .7التصرف يف القلوب

«و َليِّ ْ َق ْلبِي
من الفقرات البليغة من دعاء زمان الغيبة ،قول الداعيَ :
لِ َو ِ ِّل َأ ْم ِر َك»((( ،بمعنى أن يطلب من إمام زمانه× ،أن يتصرف في قلبه

بما يشاء ،ومن املعلوم أن هللا تعالى يحول بين املرء وقلبه ،وما املانع
 )1إقبال األعامل ،ج ،1ص.61

 )2كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،2ص.512

َان الرج ُل َأجر َأ ِمن َلي ٍ
ِ
ِ
ث َو َأ ْم َض ِم ْن ِسن ٍ
َان»(((.
َقائ ُمنَا َو َظ َه َر َم ْهد ُّينَا ،ك َ َّ ُ
َْ ْ ْ
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أيضا أن يكون لوليه األعظم× هذا اإلذن في التصرف ،حيث إنه
مظهر إلرادته ،بل إرادته مندكة  -كآبائه الطاهرين  -في إرادة ربه ،كما
يفهم من النصوص املختلفة.
وقد ذكر القرآن الكريم صورا شتى للتصرف اإللهي في قلوب عباده،
كما وقع ألهل الكهف وأم مو�سى× ،بل ذكر القرآن الكريم تصرف
{وقَ َذ َف ف قُلُوبه ُم ُّ
رب العاملين في قلوب الكفار ،حيث يقولَ :
الر ْع َب}(((.
ِ
ِِ
ومن املعلوم أن الولي إذا تصرف في قلب محبه ،فال يبقى مجال لتصرف
غيره فيه ،فقد ورد عن اإلمام الصادق× ما يدل على أن هللا تعالى
يلقي الرعب في قلوب أعداء الدين عند مواجهة أنصاراإلمام× حيث
ف ُق ُل ِ ِ ِ
ب َ ،فإِ َذا َقا َم
يِ
روي عنه أنه قال« :إِ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل ُي ْل ِق 
الر ْع َ
وب شي َعتنَا ُّ
 .8االستفادة من زمان الغيبة

 )1سورة األحزاب ،اآلية.26:

 )2بحار األنوار ،ج ،36ص.369
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بإمكان املؤمن أن يستفيد من بركات إمام زمانه× في غيبته ،وإن
لم تكن تلك االستفادة تامة كما لوكان األمرفي زمان حضوره ،وعليه فلو
أن إنسانا خرج من داره ،فإنه يستمتع ببركات أشعة الشمس الساطعة
فوق رأسه ،حتى وإن حجبها السحاب ،حيث يستضيئ بنورها ،ويم�شي
على هديها وان لم يرها بعينه ،وهكذا األمربالنسبة لبعض الصادقين من
املنتظرين؛ إذ ال يفرق عندهم زمان الغيبة عن زمان الظهور كثيرا ،فشأنه
في ذلك شأن بعض من كان في زمان األئمة^ ،حيث لم ّ
تتيسرلهم رؤية
اإلمام ،لكونهم في بالد بعيدة ،يصعب معه التواصل في ذلك الزمان.
فقد سئل النبي األكرم‘ عن االنتفاع باإلمام في غيبته ،فقال:

101

ُون بِن ِ
ون بِ َو َل َيتِ ِه ِف َغ ْي َبتِ ِه
ُور ِه َو َي ْنت َِف ُع َ
«إِي َو ا َّل ِذي َب َع َثنِي بِال ُّن ُب َّو ِة إِ َّنُ ْم َي ْست َِضيئ َ
َّاس بِ َّ
الش ْم ِ
كَانْتِ َفا ِع الن ِ
س َو إِ ْن َ َت َّل َل َها َس َحاب»(((.
كما ورد عن اإلمام صاحب الزمان×َ « :أ َّما َو ْج ُه ِالنْتِ َفا ِع ِب ِف َغ ْي َبتِي
س إِ َذا َغ َّي َب َها َع ِن ْالَ ْب َص ِ
الش ْم ِ
َفكَاالنْتِ َفا ِع بِ َّ
ان ِلَ ْه ِل
ابَ ،و إِ ِّن َلَ َم ٌ
الس َح ُ
ار َّ
ض كَم َأ َّن النُّجوم َأم ٌ ِ
َ
الس َمء»(((.
ان لَ ْه ِل َّ
ُ َ َ
ْال ْر ِ َ

 .9عدم نصب غري احلجة
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لو قلنا بصدق كل من يدعي أن ما يقوله قد ألقي في روعه ،وبصدق
ما يراه من املنامات ،فما هو الفرق بينه وبين األنبياء؟!.
وعليه ينبغي للمؤمن أن يكون ّ
كيسا فطنا حذرا ،وال يجعل بينه وبين
إمام زمانه إال الفقهاء العدول الذين علموا مقاصد الشريعة ،وإال فمن
خرج عن الجادة تاه في وادي الضاللة ،وما أكثرهم هذه األيام!.
وما يؤكد ذلك ما ورد من تحذير إمامنا الصادق× من االتباع
األعمى بال دليل ،حيث يقول« :إِ َّي َ
ون ا ْل ُح َّج ِة َفت َُصدِّ َق ُه
ب َر ُج ًل ُد َ
اك َأ ْن َتن ِْص َ 
ِف ك ُِّل َما َق َال»((( .وهنا نضيف قائلين :إن من اتبع أهل الباطل بقصد في
أول الطريق ،فإنه ال يعذرلو تاه في آخرالطريق ولو لم يقصد ذلك.
 .10إحياء معامل الدين

من معالم الدولة املهدوية املباركة ،أن اإلمام× ُيرجع الدين
إلى أصله ،فإن مرور هذه السنوات الطويلة كانت كفيلة بتغيير معالم
الدين ،وعدم فهم الكتاب والسنة ،كما نزل به الوحي ،ولهذا فإن من
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،1ص.253
 )2بحاراألنوار ،ج ،52ص.92
 )3الكايف ،ج ،3ص.729

البركات العظمى لظهوره -سوى نشر العدل  -هو هذا اإلحياء ملا اندرس
من الدين ،وإبطال ما تسرب فيه من البدع ،وخاصة من جهة من خالفوا
منهج أهل البيت× .وهذه املعاني كلها ذكرها اإلمام الرضا× ،من
«و َجدِّ ْد بِ ِه َما ْامت ََحى ِم ْن ِدين ِ َ
ك َو ُبدِّ َل ِم ْن
خالل الدعاء لولده املهدي قائالَ :

مض ًا ص ِ
كَ ،حتَّى ت ُِعيدَ ِدين َ
ُحك ِْم َ
حيح ًا َل ِع َو َج
َك بِ ِه َو َع َل َيدَ ْي ِه َج ِديد ًا غ ّ
َض ًا َ ْ
َ
ان ا ْل ُك ْف ِرَ ،و
فِ ِ
يه َو َل بِدْ َع َة َم َع ُهَ ،و َحتَّى تُن ِ َري بِ َعدْ لِ ِه ُظ َل َم ا ْل َج ْو ِر َو ُت ْط ِف َئ بِ ِه نِ َري َ
ُوضح بِ ِه مع ِ
ت ِ
م ُه َ
ول ا ْل َعدْ ل»(((.
اقدَ ا ْل َح ِّق َو َ ْ
َ َ َ

كَلِمتِي ،و َلُ َطهر َّن ْالَر َض بِ ِ
آخ ِر ِه ْم ِم ْن َأ ْعدَ ائِيَ ،و َلُ َم ِّل َكنَّ ُه َم َش ِ
ار َق ْالَ ْر ِ
ض
َ
ْ
ِّ َ
َ
َو َمغ ِ
ابَ ،و َلُ َر ِّق َينَّ ُه
الص َع َ
اب ِّ
الس َح َ
الر َي َ
احَ ،و َلُ َذ ِّل َل َّن َل ُه َّ
َار َ َباَ ،و َلُ َسخِّ َر َّن َل ُه ِّ
َ
ِف ْالَ ْس َب ِ
ْص َّن ُه بِ ُجن ِْديَ ،و َلُ ِمدَّ َّن ُه بِ َم َلئِكَتِيَ ،حتَّى ُي ْعلِ َن َد ْع َو ِتَ ،و
ابَ ،و َلن ُ َ
ِ
ِ ِ
ي َأ ْولِ َيائِي
يم َّن ُم ْل َك ُهَ ،و َلُ َد ِاو َل َّن ْالَ َّيا َم َب ْ َ
َْ
ي َم َع ا ْلخَ ْل َق َع َل ت َْوحيديُ ،ث َّم َلُد َ
ِ
ِ
إِ َل َي ْو ِم ا ْلق َي َامة»(((.

 )1مصباح املتهجد ،ج ،1ص.410

 )2کامل الدین و متام النعمة ،ج ،1ص.256
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إن ظهور اإلمام ونشره للعدل في ربوع األرض ،ليست أمنية األنبياء
واألوصياء فحسب بل من خالل حديث املعراج ُيعلم أن هللا تعالى كتب
هذه النهاية املباركة  -أي حكم العصراملهدوي  -إلى قيام الساعة ،وذلك
منذ أن خلق األرض ومن عليها ،وهوالذي بيده مقاليد السماوات واألرض،
وسيجعل ذلك كله طوعا له ،من أجل تحقيق ما خلق الكون ألجله ،فقد
ِ
ِ ِ
ي ِبِ ْم
َّت َو َج َل ِ 
«و ِعز ِ 
ل َلُ ْظ ِه َر َن ِبِ ْم ديني، َو َلُ ْعل َ َّ
ورد في حديث املعراجَ :
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 .11العدل املستمر

 .12التمهيد لفرجه
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إن الدعاء لفرج اإلمام صاحب األمر× أمرمطلوب كما هو معلوم،
ولكن ينبغي للمؤمن باإلضافة إلى ذلك أن يكون من املمهدين لظهوره
الشريف بجد واجتهاد ،وذلك باملساهمة في تطوير املجتمع اإليماني بما
ُ
آتاه هللا تعالى من قوة ،فإن من مصاديق قوله تعالىَ :
﴿و ِم ّما َر َزقناهم
َ
قون﴾((( توجيه الطاقات والقدرات من أجل بناء املجتمع الذي يريده
يُن ِف
صاحب األمر× .فعلى كل مؤمن أن يكتشف الطاقات الكامنة في
وجوده ،ليجعل ذلك في خدمة مواله :سواء في عصرالظهور ،أو الغيبة.
وهنا نقول :إن أهم مقام من املمكن أن يصل إليه العبد قبل موته،
هو أن تندك إرادته في إرادة ربه ،وحينها يفجر هللا تعالى الطاقات الكامنة
في وجودهّ ،
ليسيرها في السبيل الذي يريده الحكيم الخبير ومنها التمهيد
لظهور وليه× ،وهنا رواية ملفتة لإلمام الصادق× إذ يتمنى أن يكون
في خدمة ولده املهدي× ،حيث يقولَ « :ل ْو َأ ْد َر ْك ُت ُه َلدَ ْم ُت ُه َأ َّيا َم َح َي ِات»(((.
 .13التخصيص بالدعاء يوم اجلمعة
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إن يوم الجمعة هو يومه املتوقع فيه ظهوره كما يستفاد من بعض
النصوص ،فلهذا ينبغي على املؤمن أن يكثر في هذا اليوم املبارك الدعاء
له بالفرج ،ويقوم ببعض األعمال الصالحة نيابة عنه أوإهداء له ،ويدفع
صدقة عنه وعمن يحبهم من املقربين منه ،قائال حين دفع الصدقة كما
ي
ْك َو ِه َ
ك َو ِمن َ 
«الله َم إِ َن َه ِذ ِه َل َ 
ي َصدَ َق ٌة َع ْن َم ْو َلنَا× َو َب ْ َ
ذكره بعضهمُ :

ار ِه و حركَاتِ ِه و س َكنَاتِ ِه ِف ساع ِ
ات َل ْيلِ ِه َو َنَ ِ
ار ِه َو َصدَ َق ٌة َع َّم ْن َي ْعن ِ ِيه
َ َ
َيدَ ْ
َ َ
ي َأ ْس َف ِ َ َ َ
َأ ْم ُره»(((.
 )1سورة البقرة ،اآلیة.3 :

 )2الغیبة (للنعامين) ،ص.245

 )3األمان من أخطار األسفار و األزمان ،ص .38

وقد لخص السيد ابن طاوس هذه اآلداب في قوله« :و ّقدم حوائجه
عىل حوائجك ،عند صلوات احلاجات ،والصدقة عنه قبل الصدقة عنك،
وعمن يعز عليك ،والدعاء له قبل الدعاء لك ،وقدّ مه يف كل خري تكون
فاعله ،فإنه يكون مقتضيا إلقباله عليك ،وإحسانه إليك»(((.

واألهم من ذلك أن نكون من الدعاة إلى طاعته ،والقادة إلى سبيله،
بدال من التشاغل بعالمات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك،
من البحث في املجاالت التي ليست لها ثمرة عملية ُيعتد بها.

 )1كشف املحجة لثمرة املهجة ،ص.209
 )2املصباح (للكفعمي) ،ص.280
 )3املصدر السابق ،ص.281
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إن أهم طبقتين في هذه األمة هما الطبقة املتعلمة  -سواء في مجال
علم الدين أو الدنيا  -ثم الطبقة الحاكمة ،وبتعبير جامع ما يتعلق
بالحركة الثقافية والسياسية فيها ،وقد ذكر اإلمام× في دعائه
املعروف وظائفهم في زمان الغيبة ،والتي لوالتزم بها أفراد هذين الصنفين
لتعجل الظهور املبارك ملجموع األمة ،فأما ما يتعلق بالطبقة األولى فإن
ل
اإلمام يطلب من هللا تعالى لهم التوفيق لبذل الجهد والرغبة « َو َع َ 
ِ
ِ
الر ْغ َبة»((( ومن املعلوم أن األول يتعلق بالجوارح
ا ْل ُم َت َع ِّلم َ
ني بِا ْل ُج ْهد َو َّ
والثاني بالجوانج ،فمن تحقق فيه الوازع الداخلي والهمة الخارجية،
وصل إلى مراده في العلم والعمل.
وكذلك األمر في الطبقة الثانية أعني الحكام ،فإنه يطلب من هللا
تعالى لهم أيضا ما يتعلق بالجوارح والجوانح معا «و ع َل ْالُمر ِ
اء بِا ْل َعدْ ِل
َ َ
ََ
َو َّ
الش َف َقة»((( فإنه يطلب التوفيق الستشعارالشفقة تجاه الرعية وهو أمر
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 .14أهم طبقتني يف األمة

باطني ،ثم التوفيق إلقامة العدل وهو أمر متعلق بخارج الذات ،وعليه
فاملالحظ في كال املوردين أن اإلمام× يؤكد بناء الداخل إلى جانب
السعي للبناء الخارجي ،وال شك أن كل توفيق في كل مجال يتوقف على
األمرين معا ،كما هو معلوم عند املتأملين والباحثين في هذا املجال.
 .15حتمل اخلشونة يف العيش

سمات المنتظرين
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ينبغي للمؤمن أن ّ
يعود نفسه على تحمل �شيء من الخشونة؛ ألن
هذه الحياة ال تدوم على وتيرة واحدة ،باإلضافة إلى أن بعض العبادات
تتطلب منه أن يكون على مستوى من القوة والتحمل.
ومن املعلوم أن من ّ
تعود على حياة اللين والترف ،فإنه قد يتقاعس في
الشدائد عن وظيفته ،وال يستجيب لنداء إمام زمانه× عند ظهوره،
فإن من تثاقل إلى األرض في زمان الغيبة ،يتثاقل أيضا في زمان الظهور،
كما قال أمير املؤمنين×َ « :أ َل َو إِ َّن َّ
ب ُعود ًا َو َأ ْب َط ُأ
ب َّي َةَ ،أ ْص َل ُ 
الش َج َر َة ا ْل َ ِّ
ُخُودا»(((.
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وبشكل عام فإن أهل الترف والبذخ ،ليس لهم مجال للتفكير خارج
دائرة املتاع؛ فإن االلتهاء بعاجل املتاع يأخذ ّ
جل فكرهم واهتمامهم ،ومن
ْ
َّ َ َ َ ُ َ ُ ِّ َ َ ْ
ي ِف َج ْوفِ ِه﴾(((.
املعلوم كما ذكرالقرآن الكريم﴿ :ما جعل اهلل لِرج ٍل من قلب ِ
 .16التوبة قبل الظهور

ُ
إن أفضل عمل تدخل به السرور على قلبه الشريف هو أن تعزم
على اإلقالع عن جميع الذنوب واملعا�صي ،والعزم على عدم العودة إليها
مستقبال ،فإن الذي يتورع في زمان الغيبة ،خير ممن يتورع في زمان
 )1هنج البالغه ،ص.418

 )2سورة األحزاب ،اآلية.4 :

الظهور؛ ألنه في حكم من آمن قبل الفتح وقاتل ،حيث إن من املعلوم
أن من آمن بسواد على بياض ،أقرب إلى هللا تعالى ممن رأى اآليات البينة
«و ا ْع َل ْم َأ َن
الباهرة .ومما يدل على هذه الحقيقة ،ما روي عن النبي‘َ :

ُون ِف ِ
آخ ِر الز ََّم ِ
ب الن ِ
ان َل ْ َي ْل َح ُقوا
َّاس إِ َيمن ًا َو َأ ْع َظ َم ُه ْم َي ِقين ًاَ ،ق ْو ٌم َيكُون َ
َأ ْع َج َ
النَّبِي ،و حجبتْهم ا ْلحج ُة َفآمنُوا بِسو ٍ
اد َع َل َب َي ٍ
اض»(((.
َ َ
َّ َ َ َ َ ُ ُ ُ َّ َ

ُ
وليعلم هنا إجماال أن املؤمن حق اإليمان يستحي من ثالثة طوال
حياته :من ربه الرقيب على عمله ،ومن إمام زمانه املطلع عليه ،ومن
امللك الكاتب لسيئاته.

 .18دائرة اجلذب املهدوي

إن الذي يحوم حول املدار املهدوي بدوام التقوى واالستقامة ،فإنه
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،1ص.288
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لو أن الزارع لم يقم بوظيفته من حرث األرض ،وبذر البذر ،وجلس
ينتظر نزول الغيث ،فهل سيجني شيئا وهو لم ّ
يعد أرضه لإلنبات؟!.
ولكن الذي يبذل جهده حرثا وزرعا ورعاية ،ثم يقلب نظره في السماء
منتظرا نزول الغيث ،فهذا هو الزارع بصدق ،ومن آثارصدقه أنه يعيش
الهم والحزن إذا لم تمطرالسماء!.
وكذلك األمر في املنتظر الصادق ،فهو يقوم بوظائف زمان الغيبة،
منتظرا بعد ذلك نزول الغيث املبارك على يد ولي أمره×؛ ومن املعلوم
أنه كلما طال زمان الغيبة طال حزنه كحزن الزارع عندما يفتقد الغيث،
ومن هنا يتجدد حزن املؤمن عند غروب كل جمعة ،حيث كان هو اليوم
املنتظرفيه ظهوره.

سمات المنتظرين

 .17التوكل احلقيقي للمنتظر

ّ
يرجى له أن يدخل في دائرة جذبه ،ليلتحق بالخلص من أصحابه ،ومن
دخل هذه الدائرة املقدسة ،فإنه ال يمكنه الخروج منها أبدا ،بل إنه
يزداد يوما بعد يوم التصاقا بها ،أما الذي يرتكب املعا�صي فإنه يبتعد
عن املدار ،فضال عن دخول الدائرة.
ولننقل هنا تحقيقا لصاحب املكيال ،حيث يقول« :يتوقف كامل
َّ َ َ ُ
املثوبات واملكارم املذكورة عىل حتصيل التقوى ،لقوله تعاىل{ :إِن َما يتَق ّبَل
ُ
اهلل ِم َن ال ْ ُم ّتَق َ
ين} ،فكام أن للتقوى درجات ،فللقبول أيضا درجات ،فمن
ِ
كانت التقوى فيه أقوى ،فاملكارم احلاصلة له من ذلك الدعاء أكمل وأجىل،

سمات المنتظرين
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وكذا احلال يف سائر العبادات الرشعية من أقسامها الفرضية ،والنفلية ،وإنام
قلنا :يتوقف كامل املثوبات عىل ذلك ،ألن الظاهر من مجلة من اآليات،
َ ُ ُ َ َ
ّ ُ
نكم} ونحوها ،ترتب الثواب عىل
يع ع َمل َعا ِم ٍل ِم
كقوله تعاىل{ :ل أ ِض
األعامل الصاحلة وإن كان العامل مذنبا ،فمقتىض اجلمع  -بشهادة الروايات
الكثرية  -ترتب كامل الثواب عىل التقوى»(((.

 .19ختصيص وقت للدعاء
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إن املؤمن املنتظر يجدد ذكر إمامه في كل عمل قربي ،أي كلما دفع
صدقة ،أوزارمشهدا ،أوصلى صالة مستحبة ،أوأقام مجلس عزاء أوغير
ذلك .وإنما نؤكد هذه املعاني من باب االلتفات إلى القاعدة القائلة :إن
ما غاب عن البصر ،غاب عن القلب أيضا ،ولهذا فإن من لم يجدد مثل
هذا العهد بإمامه× ،فإن زمان الغيبة كفيل أن ينسيه ذكره×.
وعليه فال بد من ربط الدعاء بمحطة خاصة ،كالقنوت مثال ،أو عصر
الجمعة قبل الغروب ،أو في أول مواجهة ملشهد من مشاهدهم أو عند
وداعهم.
 )1مکیال املکارم ،ج ،2ص.48

ومن هنا يؤكده السيد ابن طاوس بعد ذكره لألدعية املأثورة بعد
صالة العصر يوم الجمعة « :إذا كان لك عذر عن مجيع ما ذكرناه من

تعقيب العرص يوم اجلمعة ،فإياك أن هتمل الدعاء به ،فإننا عرفنا ذلك من
فضل اهلل جل جالله الذي خصنا به ،فاعتمد عليه» (((.

 .20من صفات املنتظرين

إن من يتمنى اللقاء بإمامه× ،عليه أن يسأل هللا تعالى أن ّ
يطهر
قلبه وجوارحه ،وإال فكيف له أن ينظر إلى اإلمام بعينين طاملا نظر بهما
إلى الحرام؟! بل كيف يتكلم معه بلسان قد استعمله في اآلثام؟! بل كيف
يسلم عليه بيد قد مدت لضرب األنام؟! وكيف له أن يواجه إمامه بقلب
مولع باملتاع الزائل ،وبجوارح ملوثة باملعا�صي العظام؟!.
 )1مجال األسبوع ،ص.521
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من صفات املنتظر عدم التوغل في كسب متاع الدنيا ،بمعنى عدم
االستغراق في التوجه إلى الزائل من املتاع ،وخاصة إذا كان من فضول
العيش ،فإن ذلك من موجبات قسوة القلب ،والتثاقل عن السير إلى
هللا تعالى ،وتعزيز سلطة الشيطان في الوسوسة واإلغواء ،حيث إن من
سمات إبليس التزيين في األرض.
ومن ذلك ُيعلم أن اتباع الشهوات يجعل صاحبه في حزب الشيطان
ومن أعوانه ،فكيف يكون مع املنتظرين الذين يتمنون أن يكونوا من
أنصار اإلمام× واملستشهدين بين يديه؟! .فإن املسانخة مع وجوده
الشريف في مجمل صفاته ،ملن أهم الشروط للكون معه في الدنيا
والحشرمعه في اآلخرة.

فعليه أن يجاهد في تهذيب نفسه ،ليكون الئقا بشرف هذا اللقاء
الذي ال يتم إال ملن كان له قلب سليم ،وهو الذي عليه مدارالحساب يوم
القيامة ،ولو تحقق هذا النقاء الباطني ،فعندئذ نقول :لو حرم العبد
اللقاء معه× في الدنيا ،فإنه ال يحرم لقاءه في العقبى وهو األهم.
 .22اإلمام مقبوض اليد

سمات المنتظرين
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إن من موجبات الهم والغم :أن يرى اإلمام نفسه مقبوض اليد ،وال
يمكنه أن يقوم بوظيفتهّ ،
ويغيرفي هذه األمة ما ال يرتضيه.
ومن هنا فإنه يعيش× حالة التألم الشديد ،ملا يرى من تخلف
شيعته وتشتتهم إضافة إلى ما هو فيه ،فاإلمام يحتاج إلى أنصار وأعوان
على مستوى من املسؤولية املناسبة لهذه املهمة.
ُ
وليعلم أن هذا االختالف فيما بينهم مما يؤثرفي تأجيل فرجه الشريف،
ولو أذن لإلمام× أن يسلك طريق الكرامة واإلعجاز ،لكان خروجه
منذ عقود مضت ،ولكنه ينتظراجتماع األعوان واألنصارالذين يعينونه
على حركته املباركة ،يضاف إلى ذلك انتظاره للظرف املالئم لقبول
ُ
الرسالة اإللهية العاملية ،وهذا ال يكون إال في آخر ما تبلغه البشرية من
شوط النضج واملعرفة ،وقد ورد في حديث عن اإلمام الصادق× أنه
قال« :إِ َّن وجه ا ْل ِ
ف إِ َّل َب ْعدَ ُظ ُه ِ
حك َْم ِة ِف َذلِ َ
ك َل َينْك َِش ُ
وره»(((.
َ ْ َ
 .23أفضل أعمال األمة

من وظائفنا في زمان الغيبة انتظار الفرج ،وذلك من خالل ما ورد
ي انْتِ َظ ُار ا ْل َف َرجِ »((( و «انتظار ال َف َرج من
ل َأ ْع َم ِل ُأ َّمتِ 
في الرواياتَ « :أ ْف َض ُ 
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.482
 )2املصدر السابق ،ج ،2ص.644

ال َف َرج»((( و«انْتِ َظ ُار ا ْل َف َرجِ ِم ْن َأ ْع َظ ِم ا ْل َف َرج»((( .فإن تعظيم أمر الفرج
في هذه الروايات يناسب املعاني املنسجمة ملفهوم االنتظار ،فمنها:
لزوم االهتمام بأمر األمة ،وعدم قصر االهتمام على ما يعود إلى الفرد
نفسه ،وأن فيه داللة على أن حقيقة االنتظارهو العمل ،ال مجرد إبداء
س
«م ْ
للتمنيات واألشواق ،وهو ما يطلبه اإلمام الصادق× في قولهَ :
ن ُ َّ

م ِ
اس ِن ْالَ ْخ َل ِق َو
ن َأ ْص َح ِ 
ُون ِم ْ
َأ ْن َيك َ
اب ا ْل َقائِ ِم َف ْل َينْتَظِ ْر َو ْل َي ْع َم ْل بِا ْل َو َر ِع َو َ َ
َان َل ُه ِم َن ْالَ ْج ِر ِم ْث ُل َأ ْج ِر َم ْن َأ ْد َر َك ُه
ُه َو ُمنْتَظِ ٌرَ ،فإِ ْن َم َ
ات َو َقا َم ا ْل َقائِ ُم َب ْعدَ ُه ك َ
ِ
ِ
ِ
َف ِ
وم ُة»(((.
جدُّ وا َو ا ْنتَظ ُرواَ ،هنيئ ًا َلك ُْم َأ َّيت َُها ا ْلع َصا َب ُة ا ْل َم ْر ُح َ

 .24أداء احلق الشرعي

ل ِْ
ال َمامِ ،و إِ َّن اهللَ َل َي ْج َع ُل َل ُه الدِّ ْر َه َم ِف ا ْل َجن َِّة ِم ْث َل َج َب ِل ُأحد»(((.
إِ َ 

 )1الغیبة (للطويس) ،ص.459

 )2کامل الدين و إمتام النعمة ،ج ،1ص.320
 )3الغیبة(للطويس) ،ص.200
 )4الکايف ،ج ،2ص.712
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إن الذي يؤدي ما عليه من الحق الشرعي يعيش حالة من اللذة الباطنية
وذلك عندما يرى بعينيه بسمة على ثغر ملهوف من ذرية النبي‘ ،أو
ّ
يشيد بنيانا يكون صدقة جارية له بعد موته .ومن املعلوم أن هللا تعالى
يبارك في األموال التي ُت ّ
طهر بإخراج الواجب الشرعي منها ،فقد ورد عن
ن إِ ْخراجِ الدَّ ر ِ
ل  ِ
اإلمام الصادق× أنه قالِ :
اه ِم
ب إِ َ 
ش ٍء َأ َح َ 
َ
اهللِ م ْ َ
َ
«ما م ْن َ ْ

سمات المنتظرين

فهذه من الروايات البديعة التي تربط بشكل صريح بين االنتظار
(فلينتظر) وبين التزام جادة الورع والتقوى(وليعمل) بالتحلي بامللكات
الباطنية ،حيث أشار اإلمام× إلى (محاسن األخالق) فإذا تحلى
املنتظر بهذه األوصاف ،فإنه ال يهمه بعد ذلك أدرك زمان الظهور أم ال،
فإن األجرحاصل على كل تقدير.

ومن صور املباركة أن يفتح هللا تعالى للعبد قنوات السعادة في نفسه
وأهله وذريته ،وذلك من حيث ال يحتسبه العبد ،فإن املال عموما يزكو
على اإلنفاق ،فكيف إذا كان اإلنفاق في سبيل رضا وليه األعظم وبأمر
منه× ،فإنه ال يهمل املمتثلين ألوامره ،وخاصة إذا كان على خالف
امليل الباطني ألحدهم.
 .25احلسابات املالية

سمات المنتظرين
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ينبغي على املؤمن أن ال يدع حسابات الخلق والخالق تتراكم عليه،
ّ
فيحل عليه الحول من دون إخراج الحق اإللهي منه ،فإن الشيطان قد
يحول بينه وبين ذلك فيما لو رأى املجموع املتراكم عليه كثيرا ،ويصعب
على نفسه حينئذ إخراجه.
ومن املعلوم أن إخراج املقدارالواجب من املال-ومنه ما يتعلق بسهم
إمام زمانه في خمس ماله -ال يعد في حد ذاته جودا وتكرما ،بل هو حق
هلل تعالى ولرسوله‘ ،يخرجه املرء من ماله ،كإخراج كل شريك مال
شريكه ،ومع ذلك فإنه من موجبات املغفرة والرضوان اإللهي والبركة
والنماء في املال والتخلص من اآلفات واألهوال.
 .26طلب الذرية الصاحلة

إن السعي املطلوب لكي ُيرزق العبد ذرية صالحة ،ال يبدأ من سن
متأخر عن تشكل البنية النفسية والفكرية للمولود ،بل ال بد من ذلك
منذ انعقاد النطفة بل قبلها ،ومن ثم البرمجة لها.
ومن املعلوم أن الدعاء من العناصراملهمة في تحقق ذلك.
ب َلَا م ْن أَ ْز َواجناَ
{ر َّبنَا َه ْ
فمن املناسب للزوجين أن يلهجا بهذه اآليةَ :
ِ
ِ

ُ

ُ

َ

ْ

ْ

َ ِّ َّ َ َّ َ ْ ُ َ ْ
اج َعلنَا لل ُم َّتق َ
ني إِ َم ًاما}((( فإن الذي يكثر من الدعاء
يو
ِ ِ
وذرياتِنا قرة أع ٍ
صباحا ومساء ،وفي كل تقلباته وعند قنوته وسجوده ،فإنه من املرجو
أن يرزق بذرية متميزة ،حيث إن هذا دعاء مستجاب ،فهو طلب راجح،
إذ يطلب من هللا تعالى أن يمد وليه املهدي× بمن يكون له عضدا
وناصرا ،وبعض علمائنا السلف ولدوا ببركات أدعية آبائهم.

 .27عدم االسرتسال

إن الذي ال يعطي إلمامنا× حقه الذي كتبه هللا تعالى له في ماله،
كيف يذرف الدموع شوقا إلى لقائه؟! .فهل رأيت إنسانا يشتاق للقاء
غريمه الذي سيقيم عليه الدعوى إذا التقى به؟!.
وعليه نقول :إن األجدر بمثل هكذا إنسان أن يتأمل فيما هو فيه،
 )1سورة الفرقان ،اآلية.78:
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 .28احلق املالي لإلمام
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من سمات املوالي املنتظر عدم االسترسال في الشهوات ،والعروج
بالنفس نحو الكمال عن طريق املجاهدة ملقتضيات الهوى ،حيث إن
انتظار الفرج التزام دائم وجهاد دائب ،وليس مجرد إبداء للتمنيات
واآلهات واألشواق ،واملنتظر الصادق هو الذي عود نفسه على جشوبة
العيش ،فإن املجاهدين تحت لوائه يصيبهم من األذى ما يصيب
أعداءهم ،كما كان األمرفي صدراإلسالم.
وعليه فإن أهل التثاقل إلى األرض غير مرشحين للكون في زمرة
أنصاره× ،وهذه سنة جارية في حياة األمم ،حيث إن الدعاة إلى
هللا تعالى-وعلى رأسهم األنبياء واألوصياء -كانوا من أكثر الخلق ّ
تحمال
للشدائد ،حيث إن البالء يكون لألمثل فاألمثل.

ّ
ليصلح حاله وليوطن نفسه على مخالفة الهوى ،بدال من أن ّيدعي هذه
املشاعرالتي ال تكلفه شيئا كثيرا.
ومن هنا فإننا نعتقد بأن الكثيرين عندما يفاجئهم عصر الظهور،
فإنهم يتمنون أن لو تأخر الفرج ،وذلك لتورطهم بعتاب إمام زمانهم بل
عقابه؛ المتناعهم عن دفع ما يفرج به عن شيعتهم ،وخاصة في زمن
الشدة وضيق الخناق على املستضعفين ،واملنتظرين لدولته الكريمة.
 .29األربعينية املهدوية
سمات المنتظرين

114
 نانتسالاو لمعلاب قلعتي اميف :يناثلا لصفلا

ينبغي للمؤمن أن يحقق لنفسه أربعينية مهدوية ،ومن املناسب
استغالل شهر رمضان املبارك لذلك مثال ،حيث يكون مستيقظا ساعة
السحر ،فيتسنى له أن يلهج بدعاء العهد مثال ،باإلضافة إلى العشرة
األخيرة من شعبان ،أو العشرة األولى من شهرشوال.
وكم من الجميل أن يلتزم املؤمن بهذا الدعاء طوال العام ،وذلك في كل
صباح ،ليفتتح يومه بذكر إمام زمانه× واملعاهدة معه على نصرته!.
ولكن ُيضاف إلى هذه األربعينية اللفظية ،االلتزام العملي بالشريعة بكل
حدودها ،لتكون هذه األربعينية أربعينية التكامل بكل ما للكلمة من
معنى.
 .30املسارعة يف احلوائج

إن املؤمن يحب أن يكون من املسارعين لقضاء حوائج إمامه×،
فخورا بهذا التوفيقّ ،
ملقنا نفسه هذه النية ،أي السعي لقضاء حاجة
مؤمن ،نيابة عن مواله× ،فإنه محجوب عن مواليه ،وحينئذ نقول:
كم ُيدخل من السرور على قلب صاحب األمر× بهذه النية والعمل
معا ،بل كم يزداد قربا منه؟!.

وليختر من بين أوليائه أقربهم منزلة وتقوى عنده ،فإن قلب املؤمن
عرش الرحمن ،وكلما اشتد القلب صفاء ،كان أقرب إلى عرش هللا تعالى،
ومن هنا فإن املؤمن يبحث عن كباراألولياء الواقعين في محنة من محن
الدنيا ،فإن خدمتهم هي األكسيراألحمر!.
 .31تأسيس العدل العاملي

من أهم وظائف املؤمنين في زمان الغيبة ،دعوة الناس إلى هللا تعالى
وتحبيبهم إليه ،واألخذ بأيدي التائهين ،فهذا من ّ
أجل األعمال التي تقرب
ً
العبد إلى هللا تعالى ورسوله وولي أمره ،فهو ليس إنقاذا لفرد واحد،
بل لسلسلة من البشر ،كان من املمكن أن يساهم هذا الضال  -لوال
هدايته  -في إضاللهم وإفسادهم.
ومما يؤيد هذا املعنى ما ورد من أن هللا تعالى أوحى إلى مو�سى« :حببني
إيل ،قال :يا رب كيف أفعل؟! ..قال :ذكرهم
إىل خلقي وحبب خلقي ّ
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 .32حتبيب الناس إىل اهلل تعاىل
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إن املؤمن عندما يتمنى أن يكون من املستشهدين بين يدي إمام
زمانه–كما ورد في دعاء العهد -عليه أن يكون صادقا في دعواه ،وذلك
بأن ُي ِّيهئ نفسه لذلك ،فكم رأينا في زماننا هذا الذين يمتثلون أوامر
القادة الفسقة ،ملقين بأنفسهم في التهلكة ،فال تكن بأقل من هؤالء في
نصرة إمام زمانك!.
فإذا كان شهداء بدرقد دفعوا شرعتاة قريش في مرحلة من املراحل،
فإن شهداء إمامنا املهدي× يؤسسون العدالة العاملية ،فإذا تم
ترشيحك ألن تكون في ركابه ،فاعلم أنك ستكون من الذين ينشرون
العدل في ربوع العالم إلى ما شاء هللا تعالى من الزمان.

آالئي ونعامئي ليحبوين ،فلئن تر ّد آبقا عن بايب ،أو ضاال عن فنائي ،أفضل
لك من عبادة مئة سنة بصيام هنارها ،وقيام ليلها .قال موسى× :ومن هذا
العبد اآلبق منك؟ قال :العايص املتمرد ،قال :فمن الضال عن فنائك؟ قال:
اجلاهل بإمام زمانه تعرفه ،والغائب عنه بعد ما عرفه ،اجلاهل برشيعة دينه،
تعرفه رشيعته وما يعبد به ربه ،ويتوصل به إىل مرضاته» (((.

وليعلم في هذا املجال :أن العبد كلما جلب العاصين إلى باب مواله،
فإنه يزداد قربا ووجاهة عنده أيضا ،بل إن هذا من أفضل ما يقرب
املوالي إلى إمام زمانه.

سمات المنتظرين
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من هموم املؤمن الكبرى الحرص على بناء أسرة مهدوية ،وذلك بتربية
أوالده تربية هادفة بنظرته وقوله ،حيث إن املؤمن يصل إلى درجة من
اإليمان ،يربي الغير بنظرته النافذة ،فضال عن حديثه وتوجيهاته ،أضف
إلى أن دعاءه لذريته في الغيب ،له أثره في صالحهم ،وذلك أسوة بنبي هللا
إبراهيم× ،فعندما جعله هللا تعالى إماما للناس ،طلب اإلمامة أيضا
َ َ ّ
َََ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُّ ُ َ َ
ات فأت َّم ُه َّن قال ِإ ِن
لذريته ،كما قال تعالى{ :وإِ ِذ ابتل ِإبرا ِهيم ربه بِك ِلم ٍ
َ ً َ َ
ُ
َ َ َ َ ُ َ ْ
َّ
َ ُ َ َّ
الظالم َ
ني} ((( وهكذا
اما قال َو ِمن ذ ِّر َّي ِت قال ل ينَال عه ِدي
اس ِإم
جا ِعلك لِلن ِ
ِِ
فإن املؤمن ال يهمه أمرنفسه لو كان صالحا ،بل يهمه بأن يكون أبناؤه من
الصالحين ،ليكونوا من أنصاراملصلح األعظم× في غيبته وحضوره.
 .34ختيل الصالة خلفه

ما املانع إذا وقفت للصالة بين يدي هللا تعالى ،أن تتخيل وكأنك تصلي
 )1اجلواهر السنية يف األحاديث القدسية ،ص.156
 )2سورة البقره ،اآلیة.124 :

 .35اغتنام ليلة النصف

إن أفضل الليالي بعد ليلة القدر ،هي ليلة النصف من شعبان،
فليحاول أحدنا في هذه الليلة أن يكون مستيقظا فيها محييا لها ،وأن
ك ِف
ض َل َ 
يضاعف توجهه فيها .وكما نقرأ في دعاء هذه الليلة« :إِ َ ِلي َت َع َّر َ 

إلى هذه الجوائزالعظمى؛ ألن بعض القضاء يقدرفي ليلة النصف ليكون
اإلبرام في ليلة القدرالكبرى ،وإذا لم تجد رقة في قلبك ،وتغيرا في باطنك،
فتضرع إلى هللا تعالى لئال يختم على قلبك في مثل تلك الليلة ،ثم سل هللا
ُ
من قدوم صاحب تلك الليلة ،فإنها من
تعالى أن يفك رقبتك من النار ،بي ِ
أعظم الجوائز.

 )1إقبال األعامل ،ج ،2ص.697
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ون و َقصدَ َك فِ ِيه ا ْل َق ِ
ك َو َم ْع ُرو َف َ
ون َو َأ َّم َل َف ْض َل َ
ك
اصدُ َ
َه َذا ال َّل ْي ِل ا ْل ُم َت َع ِّر ُض َ َ َ
ون َو َل َ
ات َو َج َوائِ ُز َو َع َطایا»((( ،حاول أن تصل
ك ِف َه َذا ال َّل ْي ِل َن َف َح ٌ
ال َّطالِ ُب َ

سمات المنتظرين

خلف إمام زمانك× مستغيثا به ليعينك على صالتك قائال بلسان
الحال :يا موالي! أنا مقدم على امتحان عظيم ،فإن الصالة ثقيلة على
قلوب غيرالخاشعين.
ثم إذا فرغت من الصالة ،ورأيت فيها نقصا ،فسل هللا تعالى أن يرفع
صالتك مع صالة إمام زمانك× يعني اجعل بضاعتك الكاسدة مع
بضاعته الرابحة! .و من هنا فليكن أحدنا حريصا على الصالة في أول
أوقاتها ،فلو أن إنسانا كانت له بضاعة يريد أن يرسلها إلى بلد يخاف
عليها ،ورأى بضاعة مرسلة إلى السلطان فيه ،فإنه يجعلها مع بضاعة
ذلك السلطان ،ليضمن وصولها إلى ذلك البلد!.

 .36األقرب إىل قلبه الشريف

سمات المنتظرين
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إن اإلمام عندما يلتفت إلى أهل األرض ،فمن يا ترى هو أقرب الناس
إلى قلبه الشريف؟! .إن اإلمام عينه على أهل الليل كعينة من موجبات
التميز ،فقد ورد((( أنه عندما رأى ابن مهزيار األهوازي ،قال :مرحبا
بلقائك ،هل تعرف بها جعفر بن حمدان الخصيبي؟ قلت :دعي فأجاب،
كان َأ ْط َو َل َل ْي َل ُهَ ،و َأ ْجز ََل نَي َل ُه»؛ فأول صفة مدحه
ح ُة اهللِ َع َل ْي ِه ،ما َ
«ر ْ َ
قالَ :
بها هي قيام الليل ،حيث إن (أشراف األمة هم حملة القرآن ،وأصحاب
الليل) .فالذي ينام الليل من أوله إلى آخره ،ليس بمطرود من الرحمة،
ولكنه ليس بقريب إلى قلب إمامه× ،فالذي يريد التميزوالقرب ،ال بد
أن تكون له هذه املزايا ،متشبها بإمامه ،وقد وصفه اإلمام الكاظم×
ل بِ َأ ِب َم ْن َل ْي ُل ُه َي ْر َعى الن ُُّجو َم
ن َس َه ِر ال َّل ْي ِ
بقولهَ « :ي ْعت َِو ُر ُه َم َع ُس ْم َرتِ ِه ُص ْف َر ٌة ِم ْ
َس ِ
اجد ًا َو َراكِعا»((( ومن الالزم أن يكون لإلمام× نصيبه الوافر من
دعاء املنتظرالصادق لو وفق لقيام الليل.
 .37الوظيفة املنسية

 نانتسالاو لمعلاب قلعتي اميف :يناثلا لصفلا

من أفضل السبل للدخول في زمرة أنصاراإلمام صاحب الزمان×،
القيام بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فإذا لم يمكن ذلك
على مستوى الجماعة ،فعلى األقل على مستوى األسرة.
ومن املعلوم أن تضييع األمرباملعروف والنهي عن املنكر ،ملن موجبات
نزول البالءُ ،
وليعلم هنا أن كل إنسان لو قام بواجبه -ضمن الدائرة
التي يعيش فيها -لق�ضي على املنكرأو ضاقت دائرته ،وهل فلسفة خروج
اإلمام× برمتها ،إال تحقيق لهذه الفريضة التي كانت الهدف من بعثة
النبي األكرم‘ ودعوة الناس إليها.
 )1اخلرائج و اجلرائح ،ج ،3ص.1099
 )2بحار األنوار ،ج ،83ص.81

 .38كيفية اإلخالص

 .39دور النساء يف زمان الغيبة والظهور

 .40دور الدعاء يف تعجيل الفرج

قد يقول البعض :إن الفرج أمر عظيم بعظمة آثاره وهو العدل
إلى يوم القيامة ،فهل من املعقول أن يتحقق هذا الفرج بدعاء عبد
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إن للنساء دورا في زمان الغيبة والظهور ،فال توجد ذكورة وأنوثة في
عالم األرواح ،وإنما هما من عالم البدن الفاني .والقرآن الكريم ذكر لنا
نماذج من النساء املتميزات ،فهناك نساء متميزات قبل اإلسالم كآسية
ّ
مقدمتهن سيدة
والسيدة مريم÷ ،وهناك نساء متميزات في اإلسالم في
النساء فاطمة÷ وكذلك أمها وابنتها.
فهذه شواهد على أن املرأة لها قابلية التكامل والتميز إن سارت في
طريق العبودية والتميز ،فإن الصعود إلى القمة إذا كان عسيرا للبعض،
فإن الوصول إلى الدرجات العالية لهو أمرممكن ومطلوب.

سمات المنتظرين

ُليعلم أن اإلخالص في العبادة ،ال يالزم إرهاق النفس وتكليفها فوق
ما تطيق ،وال مانع من االلتزام في هذا املجال بأربعينيتين ،فاألولى :تكون
(تمهيدية) ،وذلك بأن تعطي النفس احتياجها الطبيعي من الحالل،
بنية االستقواء على العبادة ،وتعمل بعض ما ورد من املستحبات،
بجانب إتيان الواجب وترك الحرام ،والثانية( :تكميلية) تكون فيها بعض
املجاهدات ترويضا للنفس وتقوية لها ،ومن املعلوم أن النفس بطبيعتها
متثاقلة ميالة للهو واللعب ،ولكن ليحاول أحدنا أن يخادع نفسه،
ويلقن نفسه اإلخالص هذه املدة القصيرة ،ليتحول األمر بعده إلى ملكة
ثابته في نفسه.

مسكين ،أو أمة مسكينة مثال؟! .والجواب :إن هذا ممكن بل وقع
نظيره كما ورد عن اإلمام الصادق× أنه قالَ « :ف َل َّما َط َال َع َل َبنِي

ِ
سائِ َ
ني َص َباح ًاَ ،ف َأ ْو َحى اهللُ إِ َل
اب َض ُّجوا َو َبك َْوا إِ َل اهللِ َأ ْر َبع َ
يل ا ْل َع َذ ُ
إِ ْ َ
ِ
ِ ِ
ون ُ َ
ني َو ِما َئ َة َسنَة،
وسى َو َه ُار َ
ي ِّل ُص ُه ْم م ْن ف ْر َع ْو َنَ ،ف َح َّط َعن ُْه ْم َس ْبع َ
ُم َ
فقال الصادق×َ :هك ََذا َأ ْنت ُْم َل ْو َف َع ْلت ُْم َل َف َّر َج اهللُ َعنَّاَ ،ف َأ َّما إِ َذا َل ْ َتكُونُوا
َفإِ َّن ْالَ ْم َر َينْت َِهي إِ َل ُمنْت ََها ُه»(((.

 .41اختاذ الوسيلة
سمات المنتظرين

120

لقد أمرنا باتخاذ الوسيلة عند الدعاء ،وذلك بسبب ذنوبنا التي قد
تحبس االستجابة ،فنتوسل بالوجهاء عند هللا تعالى الذين ال ّ
ترد لهم
دعوة .ومن املعلوم أن املؤمن عندما يقع في شدة ،وتنقطع به السبل،
فإنه يتوسل بإمامه الذي سيحشر تحت لوائه في يوم القيامة.
قد نقل املحدث النوري في مستدركه هذه الصيغة من الدعاء عند
السفر وهي:

 نانتسالاو لمعلاب قلعتي اميف :يناثلا لصفلا

ك ص ِ
ِ
ب الز ََّم ِ
اح ِ
ق َولِ ِّي َ
ن َأ ْس َأ ُل َ
ان ،إِ َّل َأ َعنْتَنِي بِ ِه
ك بِ َح ِ 
«الله َم إِ ِّ 
ُ
ك َو ُح َّجت َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َع َل َجِي ِع ُأ ُم ِ
وريَ ،و َك َف ْيتَني بِه َمئُو َن َة ك ُِّل ُموذ َو َطا ٍغ َو َبا ٍغ َو َأ َعنْتَني بِهَ ،ف َقدْ
ِ
ِ
ِ
ب َلغَ َ ْ ِ
يع َأ ْه ِل َو
م ُهودي َو َك َف ْيتَني ك َُّل َعدُ ٍّو َو َه ٍّم َو غ ٍَّم َو َد ْي ٍن َو ُو ْلدي َو َج َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني»(((.
ني َر َّب ا ْل َعا َل َ
اصتي آم َ
إِ ْخ َو ِان َو َم ْن َي ْعنيني َأ ْم ُر ُه َو َخ َّ

ُ
وليعلم هنا أن بعض املؤمنين قد تكون له حاجة ،فيستغيث بإمام
زمانه املحجوب عنه ،وعندئذ فإن الذي يسعى في قضاء حاجة ذلك
امللهوف ،فكأنه بذلك ق�ضى حاجة إلمام زمانه ،وهنيئا ملن وقع عليه
االختيارفي نيل هذا الشرف العظيم!.
 )1املصدر السابق ،ج ،4ص.118

 )2مستدرك الوسائل ،ج ،8ص.134

 .42سبب االنتكاسة

سمات المنتظرين

يفهم من كثير من النصوص أن هناك شبها كبيرا بين هذه األمة
املرحومة ،وبين قوم مو�سى× ،وذلك من جهة تحقق الوصاية ألخيه
هارون× ،وإقصاء القوم له ،وإيذاء مو�سى× إلى درجة التطاق،
ّ
ومنها أن هللا تعالى علق الغلبة على األعداء من خالل اتباعهما ،فقال:
َ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
ون﴾(((.
﴿أنتما وم ِن اتبعكما الغ ِال
ومن هنا نقول :كما أن مجرد وجود مو�سى وأخيه’ في أمتهما لم يكن
كافيا لتحقق النصر ،فكذلك األمر في إمام زماننا× ،فتحقق النصر
منوط باتباعه أيضا ،وهو يالزم النصرة واالستعداد للقتال بين يديه،
وهذا هو السر في تأخر الظهور ،أي عدم وجود العدد الكافي من األتباع
الذين يمكن أن يتم بهم النصر.
 .43إخراج الطاقات الكامنة

 )1سورة القصص ،اآلیة.35:
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إن البعض منا يتمنى أن يكون بذوال ملاله في سبيل هللا تعالى ،لتبقى له
صدقة جارية بعد موته ،ولكن ضيق ذات اليد يمنعه من ذلك ،إال أن
هناك بابا مفتوحا للجميع ،وهو أن ينفق اإلنسان مما آتاه هللا تعالى ولو
لم يكن ماال ،كما لو كان ذا تأثير قولي في الناس ،فمن املمكن أن يحقق
ببيانه أعلى درجات القرب من هللا تعالى في زمان الغيبة ،وذلك من خالل:
الدعوة إلى الخير ،ونشر الهدى في الناس ،وإغاثة امللهوف بتفريج همه
وغمه ولو كان غنيا .وبكلمة جامعة يحاول أن يكون من املمهدين  -بما
أوتي من قوة  -لدولته الكريمة.
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 .44مسات املؤمن املنتظر
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إن املؤمن املنتظر ال يستحدث لنفسه طريقة في الحياة ،كأن يتخذ
ِوردا ليبلغ إلى مقصوده ،أو يعتاد على عمل من دون أن يوازن بين أطراف
الواجب أو املستحب ،فهناك باب في الشريعة باسم (التزاحم) أي هنالك
مهم ،وهنالك أهم ،فعندما يرى الشيطان بأنه ال يمكن أن يشغل
أحدهم بالحرام ،فإنه يسعى ليشغله بما هو دون املطلوب منه ،فيشغله
باملستحب عن الواجب ،وهكذا يشغله باملهم عن األهم.
وال شك أن اإلمام× ال ينتخب من أصحابه ،إال من بلغ هذه املنزلة
من صفاء الباطن وقوة البصيرة ،فال ُيقدم إال على ما هلل تعالى فيه رضا،
بل إنه لو ّ
خيربين سبيلين ،اختارأشقهما على نفسه.
 .45العبادات اجلماعية
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إن العبادة الجماعية كصالة الجمعة والجماعة ،مظهر مصغر
للمجتمع واالجتماع املهدوي؛ إذ يجتمع قوم على محور واحد يجمعهم،
أال وهو ذكر هللا تعالى ،وتدارس ما يقربهم إلى إمام زمانهم× في زمان
الغيبة .ومن هنا فإن املؤمن املنتظر حريص على إنجاح مثل هذا
االجتماع في كل املناسبات ،وذلك من خالل حرصه على التواجد في
أجوائها ،باإلضافة إلى الترغيب في حضورها ،وال شك أن هذه العبادات
سيكون لها رونق مضاعف في زمان الحضور.
 .46تفريج كرب املؤمنني

حاول أن تكون عونا إلمام زمانك× ،وأن تخفف عنه الهم والغم،
وذلك بتفريج كرب املؤمنين وإغاثة امللهوفين .وقد يقال هنا :هل إن اإلمام
يلتفت إلى حوائج املؤمنين ،وهي صغيرة إلى جانب همومه الكبيرة؟!.

فنقول :إن اإلمام عينه على صغار األمور وكبارها؛ ألنها متعلقة برعيته،
والشاهد على ذلك أن اإلمام الصادق× أبدى سروره ورضاه عن
مؤمن؛ ألنه وصل ابن عم له.
وعليه فإن كل حركة صالحة نقوم بها ،فمن املمكن أن ندخل بذلك
سرورا على اإلمام ،وبكل حركة سيئة نقوم بها فإننا نحزنه بذلك.
ومن املعلوم أن بعض الصالحين له ارتباط قلبي خاص باإلمام×،
فيتفق أنه يصاب باكتئاب فجأة ،ومن ثم يعلم أن السبب في ذلك هو
وقوع مصيبة في مكان ما ،كقتل بريء مثال في زاوية من زوايا األرض.

ره ٍ
اب اهللُ َُل ْم
ط َأ ْر َب ِع َ
اجت ََم ُعوا َفدَ َع ُوا اهللَ َع َّز َو َج َّل ِف َأ ْم ٍر إِ َّل ْاست ََج َ
ني َر ُج ًل ْ
َ ْ
ٍ
ِ
َ
َ
ِ
اب
ني َفأ ْر َب َع ٌة َيدْ ُع َ
َفإِ ْن َل ْ َيكُونُوا أ ْر َبع َ
ش َم َّرات إ َّل ْاست ََج َ
ون اهللَ َع َّز َو َج َّل َع ْ َ
ِ
ِ
ني َم َّر ًة َف َي ْست ِ
يب اهللُ ا ْل َع ِزي ُز
اهللُ َُل ْم َفإِ ْن َل ْ َيكُونُوا َأ ْر َب َع ًة َف َواحدٌ َيدْ ُعو اهللَ َأ ْر َبع َ
َج ُ
ا ْل َج َّب ُار َله»((( .بل يصل األمر إلى أن اإلمام الصادق× يقول عن أبيه

الباقر× أنه إذا أحزنه أمر ،جمع النساء والصبيان ،ثم دعا ّ
وأمنوا.
 )1الكايف ،ج ،4ص.340
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من وظائفنا في زمان الغيبة إبراز عزة الدين واملسلمين ،وذلك
من خالل إحياء الشعائر املرتبطة بالدين كالجمعة والجماعة ،فإن
اإلمام× يحب أن يرى معالم الدين واضحة ،ومن ذلك أيضا إقامة
الحج كما يرتضيه ،وإن كان الحج اإلبراهيمي املهدوي ال يتحقق إال
بحضوره الشريف ،فهو أمير الحاج واقعا ،ومن املعلوم أن هذا املقام
قد سلب منه في زمان الغيبة.
وهناك جهة أخرى تدعونا لالهتمام باملواسم الجماعية ،وهي أنها
ّ
مظان اإلجابة عند الدعاء لفرجه× وذلك عندما يكون الدعاء
من
ِ
«ما م ْن
في جمع من املؤمنين ،فقد روي عن اإلمام الصادق× أنه قالَ :
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 .47الدعاء اجلماعي

 .48بناء النفس
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إن البعض يعيش الحسرة؛ ألنه لم يوفق لبناء صدقة جارية لنفسه
بعد موته ،ولكن عليه أن يعلم أن أفضل بناء يمكن أن ُيبنى في زمان
الغيبة إنما هوبناء النفس الباقية إلى األبد ،فيكون من آثارذلك أن يكون
صاحبها على أهبة االستعداد لنصرة وليه األعظم× في كل زمان.
فاهلل تعالى يصف إبراهيم× بأنه أمة برأسها ،ولوال هذه العناصر
املتميزة طوال التاريخ ملا توجهت البشرية إلى التوحيد ومعامله ،وخاصة
مع االلتفات إلى أن هللا تعالى قد يبعث على رأس كل قرن من يجدد به
ث ِهل ِذ ِه ْالُ َّم ِة َع َل َر ْأ ِ
الدين ،فقد روي عن رسول هللا‘«:إِ َّن اهللَ َي ْب َع ُ
س
ك ُِّل ِمئ َِة َسن ٍَةَ ،م ْن ُ َيدِّ ُد َلا ِدينَها» ((( .فلم ال نسأل هللا تعالى أن نكون ممن
يجدد به الدين بعد اندراسه؟!.
 .49التأسي به يف كل حال
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من يجد في قلبه حبا إلمام زمانه× فعليه أن يتأ�سى به في كل
سكناته وحركاته ،فهل من شك في أن اإلمام يصلي في أول أوقات الصالة
مثال؟ .فحاول أن تجعل صالتك مقترنة بصالة إمامك ،متأسيا به في
ذلك ،ولتكن في املسجد جماعة ،وبتوجه وخشوع ،فهذه أركان أربعة
لتكون صالتك بذلك خير صالة ،جامعة ملزية أول الوقت ،وفي بيت من
بيوت هللا تعالى ،وفي جماعة املؤمنين ،وبخشوع قلبي.
وكذلك عليه أن يتأ�سى به في قيام الليل أيضا ،كما ورد عن اإلمام
َّ ِ (((
ن َس َه ِر الل ْيل»
الكاظم× في وصفه×َ « :ي ْعت َِو ُر ُه َم َع ُس ْم َرتِ ِه ُص ْف َر ٌة ِم ْ
فالصفرة إنما هي لسهره في إحياء الليالي في عبادة ربه.
وعليه فمن يحب إمام زمانه× ال بد أن تكون ليلته متميزة بذكرهللا
 )1الشايف يف رشح الكايف ،ج ،1ص.80
 )2بحار األنوار ،ج ،83ص.81

تعالى أيضا كتميزنهاره بذلك أيضا ،ع�سى أن يبعثه ربه مقاما محمودا ،ومن
أهم املقامات املحمودة ،أن يكون العبد من القريبين إلى قلبه الشريف.
 .50عالمات الظهور

 .51احلب االدعائي

125
 نانتسالاو لمعلاب قلعتي اميف :يناثلا لصفلا

إننا ندعي املحبة اإللهية حبا ادعائيا ال واقعيا ،حيث إن الحب
الغالب إنما هو حب النفس واألهل والعيال ،وكذلك األمربالنسبة إلمام
زماننا× .والدليل على ذلك هو أنه لو ُوفق أحدنا لزيارة مشهد من
مشاهدهم ورزق رقة القلب ،فإن أول ما يدعو هو الدعاء لنفسه ،ومن
يهمه أمرهم من املقربين منه ،ناسيا الدعاء لفرج إمامه ،وإذا ذكره كان
بنحو املجاملة من دون توجه!.
وكذلك من يحبس حق اإلمام وال يخرج خمس أمواله ،فعليه أن ال
يدعي الحب إلمام زمانه ،وأيضا فإن املحب يسارع في قضاء حوائج حبيبه
بدون طلب منه ،ومن املعلوم أن إمامنا ليست له حوائج سوى حوائج
شيعته ،فعندما تعلم بمؤمن ملهوف له حاجة ،وقد استغاث بإمام
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إن البعض مغرم بجمع روايات الظهور وتأويل اآليات ،فلو رأى نارا أو
خسفا أو صيحة في بقعة من بقاع األرض ،بادر بالحكم على أن تلك من
عالمات الفرج مثال ،والبعض يحاول أن يستخرج زمان الظهور بالجفر
والرمل وما شابه ،والحال أننا لسنا مطالبين بمثل ذلك ،بل علينا أن
نكون على أتم االستعداد علما وعمال ،فإن ظهر اإلمام× في زماننا
تشرفنا باللحاق بركابه ،وإن تأخر فرجه و سبق املوت الذي ال بد منه،
فنحن مأجورون على ذلك ،وكتبنا في سجل أنصاره وأعوانه.
وعليه فال بد أن نفكر فيما ينبغي فعله ،ال أن نفكر في األحداث
املستقبلية ،وتطبيق عالمات الظهور على ما ال يورث يقينا أبدا.

زمانه ،وتبادر إلى مساعدته من دون سؤال ،فكم يفرح اإلمام بصنيعك،
حيث صرت سببا لقضاء حاجته× وذلك بقضاء حاجة أخيك املؤمن.
 .52القرب العملي منهم

ُم
ئ ِمنْك ْ
ُل ْام ِر ٍ
ورد عن اإلمام× في التوقيع الشريفَ « :ف ْل َي ْع َم ْل ك ُّ 
ِ
بِ َم َي ْق ُر ُب بِ ِه ِم ْن َ َم َّبتِنَا َو َيت ََجن َُّب َما ُيدْ نِ ِيه ِم ْن ك ََر َاهتِنَا َو َسخَ طنَا»(((؛ إن
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األئمة^ هم الدعاة إلى التوحيد والعبودية ،وال يمكن للعبد التعويل
على شفاعتهم من دون أن يحقق القابلية لذلك ،كما ورد عن اإلمام
ِ
الص َل ِة»((( .وعليه فإن الطريق
الصادق×« :إِ َن َش َفا َع َتنَا َل َتن ُ 
َال ُم ْستَخ ّف ًا بِ َّ
لكسب محبة اإلمام ،ال يكون بالتمني وإنما باقترانه أيضا بالعمل ،ليكون
صادقا حينئذ في دعواه ،وبمقدارما يشتد جانب العمل من العبد ،فإنه
تتحقق له الحظوة عند مواله ،والقرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة
ُْ ْ ُ
في قوله تعالى﴿ :قُ ْل إن ُكنتُ ْم ُ ُّ َ َ َ َّ ُ
ك ُم ُ
اهلل﴾((( .
ون ي ِبب
ِ
ِ
تبون اهلل فات ِبع ِ
 .53استجابة احلوائج املعنوية
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إن أئمتنا^ أسرع استجابة لقضاء الحوائج املعنوية قياسا إلى
ُ
الحوائج املادية؛ ألنهم إنما كلفوا كجدهم املصطفى‘ بإتمام مكارم
األخالق ،وعليه نقول :ما املانع أن يتوسل املؤمن بإمام زمانه ليعينه على
ّ
إصالح نفسه ،ويخلصه من بعض ما هو مبتلى فيه من امللكات السيئة،
حيث إنه لو دعا له اإلمام× في جوف الليل مثال ،فسينقلب سلوكه
إلى األحسن ،كما اتفق ذلك لكبار العصاة ،فتراهم في لحظة قد تغيرت
مسيرة حياتهم راسا على عقب ،وصاروا من كبار الصالحين ،ولكن
 )1االحتجاج عىل أهل اللجاج ،ج ،2ص.498
 )2املحاسن ،ج ،1ص.80

 )3سورة آل عمران ،اآلیة.31:

امللفت في املقام أنه قلما نرى مثل هذا الطلب في املشاهد املشرفة.
 .54الدعاء لتقوية أصحابه

إن أدعية املاضين من آبائه^ لم تشمله فحسب ،وإنما تعدت إلى
أصحابه أيضا ،حيث يطلب اإلمام× أن يقويهم ويمنحهم الصبر،
وفي ذلك إشارة ضمنية إلى ما يعتريهم من املحن ،بحيث إن األمر يحتاج
إلى تقوية وصبر ومدد من عالم الغيب .ومن املعلوم أن هذا املعنى له
مصداقه في زمان الغيبة والظهور ،حيث إن توفيق أصحابه في خدمته،
بحاجة الى استقامة وصبر ،فقد ورد عن اإلمام الصادق× (((:

 .55دعاء الفرج يف جوف الليل

ِ
ك َوا ْب ِن َولِ ِّي َ
َولِ ِّي َ
ْي َأ ْعدائِ ِه»(((.
كَ ،و ُت َع ِّج َل خز َ
 )1بحار األنوار ،ج ،83ص.62
 )2مصباح املتهجد ،ص.139
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إن جوف الليل من مواطن الخلوة مع هللا تعالى ،واستجابة الدعاء
تبعا لذلك ،فكم من الجميل أن يستغل املنتظر الصادق هذه الفرصة
أيضا ليجعلها محطة مهدوية ،ومن املعلوم أن املؤمن الصادق ُيعد من
املواظبين على صالة الليل.
وعليه فإن االلتزام بدعاء الفرج له× ،وفي ساعة هي من أهم
ساعات املؤمن في ليله ونهاره ،ملن موجبات ترسيخ ذكره في قلبه.
ومما يؤيد ذلك ما ذكره األصحاب من أنك تقول بعد الركعتين
مم ٍد َو ِ
م َّم ٍدَ ،و َأ ْن ُت َع ِّج َل َف َر َج
آل ُ َ
األوليين من صالة الليلَ « :أ ْن ت َُص ِّ َل َعىل ُ َ َّ
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ك الدَّ ِ
«و َأن ِ
ك َو َع ْين ِ َ
ك ِف َخ ْل ِق َ
ك َو َأ ِمين ِ َ
ك
ك بِإِ ْذنِ َ
ي إِ َل ْي َ
اع 
ن َنبِ ِّي َ
ك َو ا ْب ِ
ْج ْز لِ َولِ ِّي َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُك َو َب َركَات َ
ك َع َل ْيه َص َل َوات َ
ك َع َل َخ ْلق َ
ِف ِع َباد َك َو ُح َّجت َ
ُك َو ْعدَ ُه ال َّّل ُه َّم أ ِّيدْ ُه
َ
بِن ْ ِ
ب ُه ْم َو ا ْفت َْح َُل ْم ِم ْن َلدُ ن َ
ْك ُس ْل َطان ًا
َص َك َو ان ُ ْ
ْص َع ْبدَ َك َو َق ِّو أ ْص َحا َب ُه َو َص ِّ ْ
ك َو َأ ْعدَ ِاء َر ُسولِ َ
ن َِصري ًا َو َع ِّج ْل َف َر َج ُه َو َأ ْمكِنْ ُه ِم ْن َأ ْعدَ ائِ َ
الر ِاحِني».
ك َيا َأ ْر َح َم َّ

 .56الزيارة نيابة عنهم

كم من الجميل للمؤمن عندما يتشرف بزيارة مشاهد أهل البيت^،
أن يجعل كل زيارته أو جلها للمعصوم× ،وخاصة لولي أمره في
زمان غيبته ،بل إن اإلمام الهادي× أنفذ زائرا عنه إلى مشهد أبي
ى فِ َيها َف ُي ِ
يبَ ،و إِ َّن َحائِ َر
ب َأ ْن ُيدْ َع 
عبدهللا× قائال« :إِ َن لِ َم َواطِ َن ُيِ ُّ
ج َ
ا ْلحس ِ ِ
الس َل ُم ِم ْن تِ ْل َ
ك ا ْل َم َواطِ ِن»(((.
ي َع َل ْيه َّ
ُ َ ْ
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ويذكر صاحب املكيال((( هنا ما يناسب املقام ،حيث يقول« :اعلم أنه
ممن قد رصح باستحباب زيارة مشاهد النبي واألئمة املعصومني^ ،نيابة
عن املعصومني^ وعن املؤمنني ،العامل املحدث العاميل يف كتاب الوسائل،
حيث قال :باب استحباب الزيارة عن املؤمنني وعن املعصومني^ ،ثم
ذكر رواية داود الرصمي عن أيب احلسن العسكري× قال :قلت له :إين
زرت أباك ،وجعلت ذلك لك ،فقال×َ « :ل َ
اب َو َأ ْج ٌر
ن 
ك ِم َ
ك بِ َذلِ َ 
اهللِ َث َو ٌ
ِ
يم َو ِمنَّا ا ْل َم ْح َمدَ ةُ»(((».
َعظ ٌ

 .57دفع البالء باملنتظرين
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إن الصبر على تبعات غيبة اإلمام× والثبات على أمره واالستقامة
في دعوة الناس إليه ،ملن موجبات نزول الرحمة الخاصة على أصحابها،
ومن مظاهر هذه البركة أن هللا تعالى يجعل لهم شيئا من الشبه
بإمام زمانهم ،وهو أن هللا تعالى ينزل بركاته من خالل هؤالء املنتظرين
الصادقين فيدفع البالء بوجودهم وينزل الرحمة ببركاتهم ،فقد روي عن
الصادق× أنه قال:
 )1بحار األنوار ،ج ،99ص.259
 )2مكيال املكارم ،ج ،2ص.243

 )3وسائل الشيعة ،ج ،14ص.593

ِ ِ
َّاس زَم ٌ ِ
ني َع َل َأ ْم ِرنَا ِف
يب َعن ُْه ْم إِ َم ُام ُه ْمَ ،ف َيا ُطو َبى لل َّثابِت َ
ان َيغ ُ
« َي ْأ ِت َع َل الن ِ َ
ِ
ك الز ََّم ِ
َادي ُم ا ْل َب ِ
ُون َُل ْم ِم َن ال َّث َو ِ َ
َذلِ َ
ارئُ َج َّل َج َل ُل ُه
ان ،إِ َّن َأ ْدنَى َما َيك ُ
اب أ ْن ُين َ ُ
َ ِ
ِ
ِ
َفي ُق َ ِ ِ
شوا بِ ُح ْس ِن
َ
سيَ ،و َصدَّ ْقت ُْم بِ َغ ْيبِيَ ،فأ ْب ُ
ول :ع َبادي َو إِ َمائي َآم ْنت ُْم بِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّث َو ِ
اب منِّيَ ،ف َأ ْنت ُْم ع َبادي َو إِ َمائي َح ّق ًا ،م ْنك ُْم َأ َت َق َّب ُل َو َع ْنك ُْم َأ ْع ُفوَ ،و َلك ُْم
ِ ِ ِ
ِ
ي ا ْل َغ ْي َ
ت
ثَ ،و َأ ْد َف ُع َعن ُْه ُم ا ْل َب َل َءَ ،و َل ْو َلك ُْم َلَ ْن َز ْل ُ
َأغْف ُر َو بِك ُْم َأ ْسقي ع َباد َ
َع َل ْي ِه ْم َع َذ ِاب»(((.

 .58إهداء الصالة له

 .59إهداء األعمال هلم

جرت عادة الكرماء أن يردوا الهدايا بأضعافها ،بل بما ال يخطر على
البال ،فيما لوكان الكريم في أعلى درجات الكرم ،ومن هذا املنطلق نقول:
إن من صفات املؤمن إهداء األعمال الصالحة -وعلى رأسها الصالة-
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،1ص.330
 )2بحار األنوار ،ج ،88ص.216
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الر ْك َعت ْ ِ
«الله َم إِ َن َهات ْ ِ
ك َو ا ْب ِن َع ِّم َنبِ ِّي َ
ل َع ْب ِد َك َو َولِ ِّي َ
ك َو
َي َه ِد َّي ٌة ِم ِّني إِ َ 
ُ
َي َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني َع ِّل ْب ِن َأ ِب َطال ٍ
اها
َوص ِّيه َأم ِري ا ْل ُم ْؤمن َ
ب× ال َّّل ُه َّم َف َت َق َّب ْل ُه َم منِّي َو َأ ْبل ْغ ُه إِ َّي ُ َ
ِ
ص َنبِ ِّي َ
يك َو ِف َنبِ ِّي َ
َعنِّيَ ،و َأثِ ْبنِي َع َل ْي ِه َم َأ ْف َض َل َأ َم ِل َو َر َجائِي فِ َ
ك َو
كَ ،و َو ِّ
َفاطِم َة الزَّهر ِ
ك َو ا ْل َح َس ِن َو ا ْل ُح َس ْ ِ
ك َو َأ ْولِ َيائِ َ
ي ِس ْب َط ْي َنبِ ِّي َ
اء ا ْبن َِة َنبِ ِّي َ
ك ِم ْن
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
ُو ْل ِد ا ْل ُح َس ْ ِ
ني َيا َو ِ َّل ا ْل ُم ْؤمنني» .
ني َيا َو ِ َّل ا ْل ُم ْؤمن َ
ي× َيا َو ِ َّل ا ْل ُم ْؤمن َ

سمات المنتظرين

من موجبات الدخول إلى قلب إمامنا× ،أن يصلي له املحب املنتظر
ركعتين خاشعتين ،بأفضل ما يكون عليه من اإلقبال؛ ألنه يريد أن يهدي
إلمامه× ما يليق بمقامه الشريف ،وخاصة في مواطن االستجابة ،ثم
يقول بعد صالته كما ورد عن اإلمام الصادق×:

للذوات الطاهرة ،بمن فيهم إمام زماننا× .واألمر ال يعدو أن يكون نية
ّ
قبل الفعل ،وهو ال يكلف الكثير من العبد سوى إخطار بالقلب ،إال أنه
عالمة من عالمات املحبة والشوق إلى من ُيهدى له العمل ،فقد ذكرأن:

اهللِ و َأ ِم ِري ا ْلم ْؤ ِمنِني و ْالَو ِصي ِ
اء ِم ْن
اب َص َلتِ ِه لِ َر ُس ِ
ن َج َع َل َث َو َ 
«م ْ
ول  َ
َ َ ْ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ني َو َس َّل َم ،أ ْض َع َ
اب َص َلته أ ْض َعاف ًا
َب ْع ِد ِه َص َل َو ُ
جع َ
ف اهللُ َل ُه َث َو َ
ات اهلل َع َل ْيه ْم أ ْ َ
ُم َضا َع َف ًة َحتَّى َينْ َقطِ َع النَّ َف ُسَ ،و ُي َق ُال َل ُه َق ْب َل َأ ْن َ ْ
وح ُه ِم ْن َج َس ِد ِهَ ،يا
ي ُر َج ُر ُ
ك َو ُمكَا َفاتِ َ
مازَاتِ َ
ْك َو َأ ْل َطا ُف َ
ُك إِ َل ْينَا َن َف َعت َ
ُف َل ُن َه ِد َّيت َ
ك،
ك َلنَاَ ،ف َه َذا َي ْو ُم ُ َ
ِ
ِ
ك َو َهنِيئ ًا َل َ
ب َن ْفس ًا َو َق َّر َع ْين ًا بِ َم َأ َعدَّ اهللُ َل َ
ص َت إِ َل ْيه»(((.
َفط ْ
ك بِ َم ْ
سمات المنتظرين
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من أهم العبادات في شهر رمضان املبارك ،تالوة القرآن الكريم .فكم
من املناسب أن يجعل املنتظر الوفي سهما إلمام زمانه فيما يتلوه من
كتاب ربه ،وذلك من خالل إهداء بعض الختمات له .وال ينبغي القول
مستغن عن أعمالنا وختماتنا ،فقد ورد في الخبرما يدل على رجحان
بأنه
ٍ
ب َْ
يتِ ُم ُه َأ ْر َب ِع َ
ني
َان َأ ِ 
ذلك ،حيث سأل الراوي أبا الحسن× قائالَ «:فك َ

ت َع َل َقدْ ِر
َخت َْم ًة ِ 
ان، ُث َّم َخت َْم ُت ُه َب ْعدَ َأ ِبَ ،ف ُر َّب َم ِز ْد ُت َو ُر َّب َم َن َق ْص ُ
ف َش ْه ِر َر َم َض َ
ِ
َفر ِ
ت لِرس ِ
ول
اغي َو ُشغ ُِل َو ن ََشاطِي َو ك ََس ِلَ ،فإِ َذا ك َ
َان ِف َي ْو ِم ا ْلف ْط ِر َج َع ْل ُ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
اهلل‘ َخت َْم ًة َو ل َع ٍّل× أ ْخ َرى َو ل َفاط َم َة÷ أ ْخ َرى ُث َّم ل ْلئ َّمة^
كو ِ
احدَ ًة من ُْذ ِص ُت ِف َه َذا ا ْل َح ِ
ت إِ َل ْي َ
ش ٍء
َحتَّى ا ْنت ََه ْي ُ
الَ ،ف َأ ُّ
كَ ،ف َص َّ ْي ُت َل َ َ
ُ
ي َ ْ
ْ
َ
ك بِ َذلِ َ
ك َق َال×َ :ل َ
ِل بِ َذلِ َ
ْب َف ِل
ُون َم َع ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِةُ ،ق ْل ُ
ك َأ ْن َتك َ
ت :اهللُ أك َ ُ
ك؟! َق َالَ :ن َع ْم َث َل َ
بِ َذلِ َ
ث َم َّرات»(((.
 )1وسائل الشيعة ،ج ،8ص.169
 )2الکايف ،ج ،4ص.638

 .61التكفل املعنوي لأليتام

ّ
يظن البعض أن تكفل اليتيم الظاهري في طعامه وشرابه ،هو أعلى
درجات البر ،والحال أنه بعد التمعن والنظرنعلم بأن اليتيم املعنوي-أي
املنقطع عن إمام زمانه -أسوأ حاال من اليتيم الذي فقد أباه ،ومن هنا
فإن تكفل طعامه املعنوي أعظم أجرا عند هللا تعالى من تكفل طعامه
الظاهري؛ ألن فيه استنقاذا لصاحبه إلى أبد اآلبدين.
وهذا املعنى هو ما يستشف من قول اإلمام العسكري×َ :
«أ َشدُّ ِم ْن

 .62الكون معهم يف اجلنة

«و َأ َشدُّ ِم ْن ي ْت ِم َه َذا ا ْليتيمِ ،يتِيم ينْ َقطِ ُع َعنْ ُه إِمام ُهَ ،لي ْق ِدر َع َل ا ْل ُو ُص ِ
ول
َ
َ ُ
َ ُ
َ ٌ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ َل ْي ِهَ ،و َل َيدْ ِري َك ْي َ
َان م ْن
شائ ِع دينهَ ،أ َل َف َم ْن ك َ
ف ُحك ُْم ُه ،ف َيم ُي ْبت ََل بِه من َ َ
ِ
اهل بِ َ ِ ِ
ال ِ
ِشيعتِنَا عال ِ ًا بِع ُل ِ
ومنَاَ ،و َهدى َْ
َان
اهدَ تِنَا ،ك َ
شي َعتنَا ،ا ُملن َقطع َعن ُم َش َ
ُ
َ َ
 )1االحتجاج علی أهل اللجاج (للطربسی) ،ج ،1ص.16
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إن روايات األجور والثواب كثيرة في التراث الروائي ،بل حتى في القرآن
الكريم وذلك تحفيزا للهمم ،فإن طبيعة بني آدم قائمة على السعي نحو
ما يستلذ به ،سواء كان األمر مرتبطا بالدنيا أو اآلخرة ،ولكن البعض
في زمان الغيبة  -بتكفله أليتام آل محمد‘  -يصل إلى درجة الكون
معهم ،وهي رتبة ال تقاس بالحور و ال بالقصور ،فقد ورد عن اإلمام
العسكري× أنه قال:

سمات المنتظرين

ُي ْت ِم ا ْل َيتِي ِم ا َّل ِذي ا ْن َق َط َع َع ْن ُأ ِّم ِه َو َأبِ ِيهُ ،يت ُْم َيتِي ٍم ا ْن َق َط َع َع ْن إِ َم ِام ِهَ ،و َل َي ْق ِد ُر
ِ ِ
ِ
َع َل ا ْل ُو ُص ِ
ول إِ َل ْي ِهَ ،و َل َيدْ ِري َك ْي َ
شائِ ِع ِدين ِ ِهَ ،أ َل
ف ُحك ُْم ُه ف َيم ُي ْبت ََل بِه م ْن َ َ
ال ِ
َان ِمن ِشيعتِنَا عال ِ ًا بِع ُل ِ
اه ُل بِ َ ِ
ومنَاَ ،و َه َذا َْ
شي َعتِنَا ،ا ْل ُمنْ َقطِ ُع َع ْن
ُ
َ َ
َف َم ْن ك َ ْ
ِ
م َش ِ ِ
يم ِف َح ْج ِرهَ ،أ َل َف َم ْن َهدَ ا ُه َو َأ ْر َشدَ ُه َو َع َّل َم ُه َ ِ
َان َم َعنَا
شي َع َتنَا ،ك َ
ُ َ
اهدَ تنَاَ ،يت ٌ
ِ ِ ْ َ َ (((
الرفيق ال ْعل» .
ِف َّ

ك ََم ْن َأ َخ َذ َيتِي ًام ِف ِح ِ
جرهَ ،أ َل َف َم ْن َهدَ ا ُه َو َأ ْر َشدَ ُه َو َع َّل َم ُه َ ِ
َان َم َعنَا
شي َع َتنَا  ،ك َ
ك َأ ِب َع ْن آ َبائِ ِه َ ،ع ْن رس ِ
الرفِ ِ
يق ْالَ ْع َلَ ،حدَّ َثنِي بِ َذلِ َ
ول اهللِ»(((.
َ ُ
ِف َ

 .63الصرب يف زمان الغيبة
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إن البعض  -وخاصة إذا كان من الدعاة إلى هللا تعالى في زمان الغيبة -
يصيبه �شيء من األذى في سبيل دعوته تلك ،وهذه هي سنة هللا تعالى في
خلقه منذ أن خلق آدم ،فالطريق إليه إنما هو طريق الكدح واملجاهدة،
والحال أن البعض يتمنى طريق غيرذات الشوكة.
وهذه املعاناة وقعت كثيرا في حياة أصحاب أئمة أهل البيت^،
ومنها ما وقع ألحدهم في زمن الرضا× ،حيث يقول الراوي :كتبت
إلى أبي الحسن الرضا× أشكو جفاء أهل واسط وحملهم علي ،وكانت
عصابة من العثمانية تؤذيني ،فوقع× بخطه« :إِ َّن اهللَ َت َع َال ِذك ُْر ُه َأ َخ َذ

ِمي َث َ ِ ِ
ِ
ِ
ب ُِلك ِم َر ِّب َ
ك»(((.
اق َأ ْول َيائنَا َع َل َّ
الص ْ ِب ِف َد ْو َلة ا ْل َباط ِلَ ،ف ْ
اص ِ ْ

 .64أعظم الصرب
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من املعلوم أن األجر على قدر املشقة ،وإن عظمة الصبر تكون على
عظمة املصيبة ،ومن املعلوم أيضا أن طول زمان الغيبة من أعظم
َ
املصائب بلحاظ ف ْقد الولي الذي لو كان موجودا لهانت علينا كثير من
الصعاب ،كما كان األمر كذلك في حياة النبي واألئمة^ من بعده،
حيث إن وجودهم بين ظهراني هذه األمة ،كان يخفف كثيرا من وقع
املصائب عليهم ،حيث كان املسلمون إذا احمر البأس اتقوا برسول
هللا‘ كمثال لاللتجاء إليه.
 )1املصدر السابق.

 )2الوايف ،ج ،5ص.761

ومن هنا بشرت الروايات بأن أجرالصابرين في زمان الحق لهم ،أعظم
من أجر املجاهدين ،كما يستفاد ذلك من قوله‘« :إِ َّنك ُْم َأ ْص َح ِاب

وإِ ْخو ِان َقوم ِمن ِ
آخ ِر الز ََّم ِ
ان َآمنُوا ِب َو َل ْ َي َر ْو ِنَ ...لَ َحدُ ُه ْم َأ َشدُّ َب ِق َّي ًة َع َل
ٌْ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِدين ِ ِه م ْن َخ ْرط ا ْل َقتَاد ِف ال َّل ْي َلة ال َّظ ْل َماءَ ،أ ْو كَا ْل َقابِ ِ
ج ِر ا ْلغ ََضاُ ،أو َلئ َ
ك
ض َع َل َ ْ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
َب َاء ُم ْظلِ َم ٍة»(((.
َم َصابِ ُ
يح الدُّ َجى ُينْجيه ُم اهللُ م ْن ك ُِّل ف ْتنَة غ ْ َ

 .65سبب تيه األمة

 .66املبغوض عند اهلل تعاىل

إن البعض يسترخي عندما ينظر إلى نفسه ،معتقدا بالعقائد الحقة
ومعترفا بإمام زمانه منتظرا له ،ولكن عندما تتمعن في سلوكه ،تراه
مغايرا في ّ
جل أعماله ملا يريده منه إمام زمانه× ،وهذا من موجبات
 )1بحار األنوار ،ج ،52ص.124
 )2هنج البالغه ،ص.241
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ن ْ ِ
َص ا ْل َح ِّق َو َل ْ َتِنُوا َع ْن ت َْوهني ا ْل َباط ِل َل ْ َي ْط َم ْع فيك ُْم َم ْن َل ْي َس م ْث َلك ُْم َو َل ْ
ِ
ِ
ِ
سائِ َ
يل َو َل َع ْم ِري َل ُي َض َّع َف َّن َلك ُُم
َي ْق َو َم ْن َق ِو َ
ي َع َل ْيك ُْمَ ،لكنَّك ُْم ْتت ُْم َمتَا َه َبني إِ ْ َ
ن َب ْع ِدي َأ ْض َعاف ًا بِم َخ َّل ْفت ُُم ا ْل َح َق َو َر َاء ُظ ُه ِ
ور ُكم»(((.
التِّي ُه ِم ْ
َ
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إن حال األمة هذه األيام مما ال يحسد عليه ،والسبب في ذلك هو
ابتعادها عن املنهج الرباني الذي رسمه لها رب العاملين ،ومنه اتخاذ
حجته على األرض إماما وهاديا ،وهذا التيه الذي نحن فيه أيضا أصاب
بني إسرائيل البتعادهم أيضا عن منهج السماء ،فإن أمره في عالم تدبير
األمة والتشريع ،إنما هو كالقانون الساري في كل عناصر الوجود ،فله
سننه في عالم التكوين والفرد واملجتمع.
وإلى هذه الحقيقة يشيرعلي× بقولهَ :
َّاس َل ْو َل ْ َتتَخَ ا َذ ُلوا َع ْن
«أ ُّ َيا الن ُ

أن يكون العبد مبغوضا عند ربه ،فقد ورد عن اإلمام السجاد× أنه
ِ ِ (((
ي بِ ُسن َِّة إِ َما ٍم َو َل َي ْقت َِدي بِ َأ ْع َمله»
ن َي ْقت َِد 
ل اهللِ َم ْ
َّاس إِ َ 
قال« :إِ َن َأ ْبغ ََض الن ِ
وهنا توضيح لصاحب املكيال حيث يقول:

سمات المنتظرين
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«قد ورد يف الروايات أن اهلل تعاىل قد حيب عبدا ويبغض عمله ،وقد
يبغض عبدا وحيب عمله ،وهذا موافق للعقل واالعتبار ،ألن املحبوبية
واملبغوضية عند اهلل إنام يكون بسبب أمر اهلل وهنيه ،عىل حسب ما يريده اهلل
من العبد يف اعتقاده وعمله ،فيمكن أن يكون العبد حمبوبا عند اهلل بحسب
االعتقاد ،لكونه مؤمنا ،ومبغوضا عنده بحسب العمل ،لكونه خمالفا ألمره
أو هنيه وكذا العكس .إذا عرفت هذا فنقول :الظاهر أن املراد من هذا الكالم
أن أبغض الناس إىل اهلل من حيث العمل ،من يكون عىل طريقة اإلمام ،أي
يعتقد ويقر بإمامته وواليته ،وهو مع ذلك خيالفه يف األعامل واألخالق،
والرس يف ذلك أن املؤمن إذا خالف إمامه يف أعامله وأخالقه ،كان شينا وعارا
عىل اإلمام»(((.

 .67القرب املعنوي منهم
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هناك قرب مكاني ألئمة أهل البيت^ ،فيما لو كان أحدنا في مشهد
من مشاهدهم ،ولكن األهم من ذلك هو قرب املكانة واملنزلة ،بمعنى أن
يكون اإلنسان قريبا من أرواحهم ،من خالل التجانس معهم بما أمكن.
ومن الواضح أن هذا التسانخ الباطني من موجبات جوارهم في اآلخرة،
وهو غاية كل طالب ،أي أن يكون أبد اآلبدين في مقعد صدق عند مليك
مقتدر معهم ،ومما يؤيد ذلك ما روي عن الصادق× أن أباه قالَ « :يا
ُبن ََّي! إِن ََّك إِ ْن َخا َل ْفتَنِي ِف ا ْل َع َم ِل َل ْ َتن ِْز ْل َم ِع َي غَد ًا ِف ا ْل َمن ِْزل» ثم قال×:
 )1الکايف ،ج ،15ص.535

 )2مکیال املکارم ،ج ،2ص.353

«أبى اهللُ ع َّز و ج َّل َأ ْن يتَو َّل َقوم َقوم ًا ُ َ ِ
ون َم َع ُه ْم َي ْو َم
ونُ ْم ِ 
ف َأ ْع َم ِل ْمَ ،ين ِْز ُل َ
يال ُف َ
َ َ ٌْ ْ
َ َ َ
ََ
ا ْل ِق َي َام ِة ،ك ََّل َو َر ِّب ا ْل َك ْع َب ِة»(((.

 .68صالة احلجة

«من كانت له حاجة إىل اهلل تعاىل ،يغتسل ليلة اجلمعة بعد نصف الليل،
ويأيت مصاله ويصيل ركعتني ،يقرأ يف الركعة األوىل احلمد ،فإذا بلغ« :إياك
نعبد وإياك نستعني» ،يكررها مئة مرة ،ويتم يف املئة إىل آخره ،ويقرأ سورة
التوحيد مرة واحدة ،ثم يركع ويسجد ،ويسبح فيها سبعة سبعة ،ويصيل
الركعة الثانية عىل هيئته ،ويدعو هبذا الدعاء ،فإذا فعل ذلك قىض اهلل حاجته
البتة كائنة ما كانت ،إال أن تكون يف قطيعة رحم»(((.

إن القاعدة العامة في املحبة تق�ضي بسريانها من املحبوب إلى لوازمه،
فمن موجبات محبة اإلمام املهدي× هي محبة املنتسبين إليه واملنتظرين
له ،وخاصة امللهوفين منهم ،فقد ورد في الخبرعن اإلمام الكاظم× أنه
قال« :من َق َض حاج ًة ِلَح ٍد ِمن َأولِيائِنَا َفك ََأنَّم َق َضاها َِل ِم ِ
يعنَا»(((.
َ
َ َ
َ ْ
َ ْ ْ َ
َ
 )1الکايف ،ج ،15ص.573

 )2مکارم األخالق ،ص.339

 )3بحاراألنوار ،ج ،97ص.122
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 .69قضاء حوائج احملبني

سمات المنتظرين

إن الصلوات املأثورة عن أئمة أهل البيت^ ،بمثابة الطريق
الخاص إلى ذلك املعصوم ،بمعنى أن من أراد أن يلفت عنايته الكريمة
إلى نفسه ،فليصل بين يدي هللا تعالى تلك الصالة؛ ألنها مختصة ومذكرة
به ..وعليه فإن االلتزام بصالة الحجة× من موجبات تأكد عنايته
بمن يصليها ،وهي كما خرج من الناحية املقدسة:

وكم من األجر العظيم يتوجه إلى العبد ،عندما ّ
يعد ممن ق�ضى
حاجة جميع أئمة أهل البيت^ ،فذلك فخر ما وراءه فخر! بل إن
األمر يسري إلى الزيارة املجردة ،وإن لم يكن فيها قضاء حاجة ،حيث إن
نفس زيارة املؤمن بلحاظ محبة اإلمام× يكفي للقرب منهم ،فقد ورد
ِ
ِ
ِ
ِ
َب َل ُه
«م ْن َل ْ َي ْقد ْر َع َل ِز َي َارتنَاَ ،ف ْل َي ُز ْر َصالي َم َوالينَاُ ،ي ْكت ْ
عن الرضا×َ :

اب ِز َي َارتِنَا»(((.
َث َو ُ

 .70االستعداد ولو بسهم
سمات المنتظرين
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تعدد التعبيرفي روايات أهل البيت^ بالنسبة إلى املنتظرين في زمان
الغيبة ،بما يوحي أنهم في حال جهاد طوال العصور إلى أن ُيظهرهللا تعالى
أمره ،فتارة ّ
يعبر عن نصرته بأنه الرباط ،ومعناه اصطالحا :القيام في
ثغر من ثغور املسلمين للدفاع عنهم ،فقد سأل اإلمام أبو جعفر محمد
بن علي× :كم الرباط عندكم؟ قال الراوي :قلت :أربعون ،قال×:
ن ِر َبا ُطنَا ِر َب ُ
اط الدَّ ْهر»(((.
«لكِ ْ
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وتا ة يطلب اإلمام أن ّ
يعد املنتظرقوته ولو كان سهما ،سواء كان ذلك
ر
بمعناه الحقيقي أو املجازي ،فقد ورد عن اإلمام الصادق× أنه قال:

ُم ُِل ُروجِ ا ْل َقائِ ِم َو َل ْو َس ْه ًام َفإِ َّن اهللَ َت َع َال إِ َذا َعلِ َم َذلِ َ
« َل ُي ِعدَّ َن َأ َحدُ ك ْ
ك ِم ْن نِ َّيتِ ِه
َر َج ْو ُت ِلَ ْن ُين ِْس َئ ِف ُع ُم ِره»(((.

 .71كمال العقل واألخالق

من مزايا عصرالظهور التكامل من شتى الجهات واألبعاد ،فمنها كمال
 )1کامل الزیارات ،ص.319
 )2الکايف ،ج ،15ص.835

 )3الغیبة (للنعامنی) ،ص.320

العقول ،ويالزمه زوال ما يضاده من الجهاالت والشهوات ،ومنها كمال
األخالق ،فيتحقق بذلك غاية بعثة النبي‘ الذي جاء ليتممها .وهذه
البركات تتحقق عندما يضع اإلمام× يده على رؤوس العباد ،وذلك
كناية عن التفاتته املباركة ،وإعمال واليته اإللهية.
ومن املمكن أن يكون املراد من جمع العقول ،هو جمع العقول
املتفرقة على أمر واحد ،فال يقع خالف فيما بينهم ،وهذه املعاني كلها
هللُ َيدَ ُه َعىل ُرؤُ ِ
وس
مندرجة في قول أبي جعفر×« :إِ َذا َقا َم َقائِ ُمنَاَ ،و َض َع ا 
ا ْل ِعب ِ
ادَ ،ف َج َم َع ِ َبا ُع ُق َُ
الم ُهم»(((.
ول ْمَ ،و ك ََم َل ْ
َ
ت بِه َأ ْح ُ

 .73االستقامة على األئمة

إن الثبات على واليته ،والتوفيق لنصرته-غائبا أو حاضرا -يحتاج إلى
توفيق وتسديد من رب العاملين ،وهو ال يتم إال بجهد من العبد نفسه
 )1الکايف ،ج ،1ص.56

 )2بحاراألنوار ،ج ،51ص.94
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إن الجامع لصفات إمام زماننا× هو أنه متشبه بجده األكرم‘
ن الدُّ ْنيا إِ َّل يو م و ِ
ِ
في كل سجاياه ،فقد ورد عنه‘ أنه قالَ :
احدٌ
«ل ْ َي ْب َق م َ َ َ ْ ٌ َ
ُ
َل َب َع َ
هللُ َر ُج ًل ْاس ُم ُه ْاس ِميَ ،و ُخ ُل ُق ُه ُخ ُل ِقيُ ،ي َكنَّى َأ َبا َع ْب ِد اهللِ»((( والخلق
ث ا 
كما في كتب اللغة :السجية ،فمعنى كون خلقه كخلق النبي‘،
شباهته به في عامة صفاته وسجاياه ،ال خصوص حسن املعاشرة وغير
ذلك .وهذا املعنى بدوره دافع للمنتظرين الصادقين أن يتأسوا به في
ذلك ،بمعنى التشبه بجده‘ ،وتبعا لذلك التشبه به فيما أمكن من
الصفات والسجايا الحميدة.
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 .72خلقه خلق النيب

في استنزال ذلك ،وهو متمثل باالستقامة على الطريق ،كما هي طريقة
أنصاراألنبياء واملرسلين طوال التاريخ.
ولهذا فإن اإلمام الصادق× يجعل من مصاديق االستقامة في اآلية
َْ َ
الشريفة ،االستقامة على كل إمام ،حيث يقول الراويَ :سأل ُت أ َبا َع ْب ِد
َّ َ ُ
َ ْ َ
َّ
اهلل ُث َّم ْ
استَ ُ
َّ َ َّ َ َ
قاموا﴾ َف َق َ
ال
ين قالوا َر ُّبنَا ُ
﴿ال
الل ِه× عن ق ْو ِل الل ِه عزوج َّلِ :
َ ُ َ ْ َّ
احد ًا بعدَ و ِ
ل ْالَئِم ِة و ِ
احد»((( ،ومن الواضح
َْ َ
أبو عب ِد الل ِه×ْ « :اس َت َق ُاموا َع َ  َّ َ
أن االستقامة على اإلمام الغائب× ،يكون بذكره والدعاء له واتباع أمره.
سمات المنتظرين
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 .74دوائر األصحاب حوله

إن الروايات تشير إلى أن القادة مع الحجة× هم بعدد أصحاب
بدر ،وهم صفوة الخلق في زمانهم ،وأقرب الدوائر اللصيقة إلى وجوده
الشريف .فما املانع أن يتمنى أحدنا أن يكون في هذه الدائرة اللصيقة
به ،وقد روي أيضا ما يدل على أن الدائرة األوسع منهم ،تشمل عشرة
آالف رجل ،فما املانع أيضا أن يكون أحدنا ضمن هذه الدائرة الثانية.
فقد روي عن اإلمام الجواد× أنه قال:
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ل بدْ ٍرَ ،ث َل َث ِمئ ٍَة و َث َل َث َة ع َش رج ًل ِمن َأ َق ِ
اص
«يت َِم ُع إِ َل ْي ِه َأ ْص َحا ُب ُه ِعدَّ َة َأ ْه ِ
ْ
ََْ َ ُ
َ
َ
َْ
ُ ُ ُ َ ً
َْ َ َ ُ ُ
َ
ِ
ْالَ ْر ِ
ضَ ،و َذل َ
جيعا
ك َق ْو ُل اهللِ َع َّز َو َج َل﴿ :أين ما تكونوا يأ ِت بِكم اهلل ِ
َّ َ َ ُ ِّ َ ْ َ
ت َل ُه َه ِذ ِه ا ْل ِعدَّ ُة ِم ْن َأ ْه ِل ْ ِ
ال ْخ َل ِ
ص
عك 
إِن اهلل 
اجت ََم َع ْ
ش ٍء ق ِدي ٌر ﴾ َفإِ َذا ْ
ِ
ِ
َأ ْظ َه َر َأ ْم َر ُهَ ،فإِ َذا ُأكْم َل َل ُه ا ْل َع ْقدُ َو ُه َو َع َش ُة َآلف َر ُج ٍل َخ َر َج بِإِ ْذ ِن اهللِ
َ
َعز ََّو َجل» ((( وقد قال املجل�سي&« :ال تنحرص أصحابه يف الثالثامئة
وثالثة عرش ،بل هذا العدد هم املجتمعون عنده يف بدو خروجه»(((.
 )1الكايف ،ج ،1ص.547

 )2بحار األنوار ،ج ،52ص.283
 )3املصدر السابق ،ص.323

 .75الدعاء حلفظه

إن اإلمام× هو أقرب الخلق إلى هللا تعالى في زمانه ،وهو محفوف
بعنايته في كل أبعاد وجوده ،ولكن هذا املعنى ال ينافي أن يدعو املحب
املنتظر لحفظ إمامه من كل اآلفات ،وذلك ألن اإلمام× كآبائه
السابقين ،من املمكن أن يعتريه بعض العوارض البشرية ،فإن
إبراهيم× يسند إلى نفسه املرض ،وأيوب× كان مبتلى في بدنه.
فما املانع أن يدعو اإلمام لسالمة إمام زمانه× ،فها هو اإلمام
ش َجِي ِع
«و َأ ِع ْذ ُه ِم ْ
الرضا× يدعو لسالمة ولده من كل اآلفات قائالَ :
ن َ ِّ

طلب السالمة ملن معه من األنصار واألعوان ،فيما لو قلنا أن دعاءنا ال
أثرله بالنسبة إليه.

من الزيارات البليغة التي تربط املؤمن بولي أمره ،زيارة آل يس ،حيث
ال َو إِ َل ْينَاَ ،ف ُقو ُلوا ك ََم َق َال
ل اهللِ َت َع َ 
ُم الت ََّو ُّج َه بِنَا إِ َ 
روي عنه أنه قال :إِ َذا َأ َر ْدت ُ
آل يس»(((ُ .
اهللُ َت َع َال« :س َلم َع َل ِ
وليعلم أن من مزايا هذه الزيارة توجيه
َ ٌ
السالم إلى اإلمام× من خالل حاالته العبادية املختلفة من القيام
والقعود واألذكار ،ثم عرض العقائد الحقة من التوحيد ،ثم اإلقرار
 )1مصباح املتهجد و سالح املتعبد ،ج ،1ص.409

 )2اإلحتجاج عىل أهل اللجاج (للطربيس) ،ج ،2ص.493
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 .76أهمية زيارة آل يس

سمات المنتظرين

اح َف ْظ ُه ِم ْن َب ْ ِ
ي َيدَ ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه
َما َخ َل ْق َ 
ت َو َب َر ْأ َت َو َأن َْش ْأ َت َو َص َّو ْر َتَ ،و ْ
و عن ي ِمين ِ ِه و عن ِشملِ ِه و ِمن َفو ِق ِه و ِمن َ ْتتِ ِه ،بِ ِ
ح ْفظِ َ
ك ا َّل ِذي َل ُي َض َّي ُع َم ْن
َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ
َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َك َو َد َعائ َم دين َ
اء ُه َأئ َّمت َ
اح َف ْظ فيه َر ُسو َل َ
اج َع ْل ُه ِف
كَ ،و ْ
َحف ْظ َت ُه بِهَ ،و ْ
ك َو آ َب َ
ِ
و ِديعتِ َ  ِ
ك َو ِعز َ
ك ا َّل ِذي َل ُ ْ
ي َف ْر َو ِف َمن ِْع َ
ِّك ا َّل ِذي
يع َو ِف ِج َو ِار َ
ك ا َّلتي َل تَض ُ
َ َ
(((
َل ُي ْق َهر»  ،أضف إلى كل ذلك ،أنه من املمكن أن يكون الدعاء باعتبار

بإمامة األئمة االثني عشر^ ،ثم ذكرتفاصيل االعتقاد بيوم القيامة.
وفي الختام يذكر زائره دعاء بليغا لو تحققت مضامينه في حقه لكان
من الفائزين ،وهي متنوعة بين ما يتعلق بالبصيرة والعلم ،وما يتعلق
بالعزم على العمل ،وما يتعلق بالقلب من املودة واملواالة ،بما ُيفهم من
مجموع ذلك ،أن املنتظر الصادق متصف بهذه الخصال ،ال بمجرد
التمني ودعوى االنتظار.
هذه املعاني التي ذكرت آنفا نستفيدها من الدعاء في ختام الزيارة:
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اليم ِن ،و فِك ِْري نُور ال َّثب ِ
ُور ا ْل َي ِق ِ
« َو َأ ْن تَ ْ َ َ
ات،
َ َ
ُور ْ ِ َ َ
نيَ ،و َصدْ ِري ن َ
ل َق ْلبِي ن َ
ِ ِ
ِ
ِ
ُور
َو َعز ِْم 
ُور ِّ
الصدْ ِقَ ،و ديني ن َ
ُور ا ْل َع َم ِلَ ،و ل َس ِان ن َ
ُور ا ْلع ْل ِمَ ،و ُق َّو ِت ن َ
ين َ
اء ،و سم ِعي نُور وع ِي ا ْل ِ
صي نُور ِّ ِ
ا ْل َب َصائِ ِر ِم ْن ِعن ِْد َكَ ،و َب َ ِ
حك َْم ِةَ ،و
َ َ ْ
الض َي َ َ ْ
َ
مود ِت نُور ا ْلمو ِ
االة ُل ِ َح َّم ٍد َو آلِ ِه علیهم السالم»(((.
َ َُ
َ َ َّ

 .77القوة البدنية

140
 نانتسالاو لمعلاب قلعتي اميف :يناثلا لصفلا

إن اإلمام املهدي× يمثل مظهر القوة اإللهية في كل أبعاد وجوده،
ومنها قوته البدنية ،كما تشير إلى ذلك رواية اإلمام الرضا× حين
«أنَا ص ِ
ب َه َذا ْالَ ْم ِر
اح ُ 
سأله السائل قائال :أنت صاحب هذا األمر؟ فقالَ َ :

ُون َذلِ َ
َت َج ْور ًاَ ،و َك ْي َ
ك َع َل
ت بِا َّل ِذي َأ ْم َل ُؤ َها َعدْ ًل ك ََم ُملِئ ْ
َو َلكِنِّي َل ْس ُ
ف َأك ُ
ما تَرى ِمن َضع ِ
َان ِف ِس ِّن ُّ
الش ُيوخِ َو
ف َبدَ ِنَ ،و إِ َّن ا ْل َقائِ َم ُه َو ا َّل ِذي إِ َذا َخ َر َج ك َ
ْ ْ
َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
الش َّبان َقو ّي ًا ف َبدَ نهَ ،حتَّى َل ْو َمدَّ َيدَ ُه إ َل أ ْع َظ ِم َش َج َرة َع َل َو ْجه ْال ْر ِ
َمنْ َظر ُّ
ض
ج َب ِ
ي ا ْل ِ
ور َها»(((.
ال َلتَدَ كْدَ ك ْ
اح َب ْ َ
َل َق َل َع َهاَ ،و َل ْو َص َ
َت ُصخُ ُ

ومن هنا نقول :إن املنتظرين له واملتأسين به ،ال بد أن يكونوا على
درجة من القوة في كل أبعاد وجودهم ،بما في ذلك قوتهم الجسدية؛ ألن

 )1املصدر السابق ،ص.494

 )2کامل الدین و متام النعمة ،ج.376 ،2

ما يريدون إنجازه معه× ليس باألمرالهين ،ومن هذا النص وأشباهه،
ُيعلم أن اإلمام× مسدد-باإلضافة إلى قواه الطبيعية -إلى مدد غيبي
يعينه على أمره.
 .78التوسل إىل اهلل تعاىل به

تعددت الروايات التي يستفاد منها أن من طرق اإلجابة التوسل إلى
هللا تعالى بأهل بيت نبيه‘ عموما ،فعن اإلمام الرضا× قال« :
وكذلك التوسل بالقائم املنتظر× ،وهو ما دعا إليه اإلمام
الصادق× ملن كانت له حاجة إلى هللا تعالى إذ يقول:

 .79سرية املتشرعة

يفهم من سيرة املتشرعة واملحبين لذلك الوجود الشريف ،أنهم كانوا
 )1االختصاص ،ص.252

 )2وسائل الشیعة ،ج ،8ص.135
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ُم ا ْلحاج ُة َف ْليص م يوم ْالَربِع ِ
اء َو ا ْلخَ ِم ِ
يس َو ا ْل ُج ُم َع ِة،
ض ْ
ت َأ َحدَ ك ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
«إِ َذا َح َ َ
َان َي ْو ُم ا ْل ُج ُم َع ِة ا ْغت ََس َل َو َلبِ َس َث ْوب ًا نَظِيف ًاُ ،ث َّم َي ْص َعدُ إِ َل َأ ْع َل َم ْو ِض ٍع ِف
َفإِ َذا ك َ
ِ
ِ
َد ِار ِهَ ،ف ُي َص ِّل َر ْك َعت ْ ِ
ن َأ َت َق َّر ُب إِ َل ْي َ
ك
الله َم إِ ِّ 
الس َمء َو َي ُقولُ :
َي ُث َّم َي ُمدُّ َيدَ ْيه إِ َل َّ
ك بِا ْلب ِقي ِة ا ْلب ِ
ي َأ ْولِ َيائِ ِه،
اقي  ،ا ْل ُم ِقي ِم َب ْ َ
بِنَبِ ِّيك إلى أن قال×َ :و َأ َت َق َّر ُب إِ َل ْي َ َ َّ َ
اه ِر ا ْل َف ِ
ب ال َّط ِ
اض ِل ا ْلخَ ِّ ِي ،ن ِ
ك ال َّط ِّي ِ
ُور ْالَ ْر ِ
ا َّل ِذي َر ِضي َت ُه لِنَ ْف ِس َ
ض َو ِع َم ِد َها
َّاهي ع ِن ا ْلمنْك َِر ،الن ِ
وف ،الن ِ
اء ه ِذ ِه ْالُم ِة ،و سي ِدها ْال ِم ِر بِا ْلمعر ِ
ِ
َّاصحِ
َ
َّ َ َ ِّ َ
َو َر َج َ
ُ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ ِ
ات اهللِ
ْالَ ِم ِ
ين َص َل َو ُ
ني ا ْل ُم َؤ ِّدي َع ِن النَّبِ ِّي َ
ني َو َخا َت ِم ْالَ ْوص َياء الن َُّج َباء ال َّطاه ِر َ
ج ِعني»(((.
َع َل ْي ِه ْم َأ ْ َ
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ُم َش ِديدَ ٌة َفاست َِعينُوا بِنَا ع َل اهللِ ع َّز و ج َّل ،و هو َقو ُلهَ :
﴿و ِ ِ
ل
ت بِك ْ
إِ َذا َن َز َل ْ
َ َ َ َ ُ َ ْ ُ
َ
ْ
ْ
َْْ ُ ُ ْ َ ْ
اد ُع ُ
وه بِها﴾»(((.
السماء الحسىن ف
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يفعلون الصالحات نيابة عنه× كالحج وغيره ،وال شك أن مثل هذا
العمل مما يوجب التفاتة املنوب عنه ،فهو الذي يرد العطاء بما ال يقاس
بأصله ،وكعينة لهذه العادة املباركة واملتعارفة عند املوالين ،ننقل ما
رواه قطب الدين الراوندي في الخرائج((( ،عن أبي محمد الدعلجي حيث
ذكر أنه قد ُدفع له ثمن حجة ليحج بها عن صاحب الزمان× ،وذكر
وقتئذ ،فلما ذهب للحج وكان باملوقف،
أن ذلك كان من عادة الشيعة
ٍ
التقى باإلمام× هناك ،ووصف من شأنه أنه كان× شابا حسن
الوجه ،أسمر اللون بذؤابتين ،مقبال على شأنه في الدعاء واالبتهال
والتضرع وحسن العمل.
 .80عالمات آخر الزمان

من موجبات حسرة املؤمن في زمان الغيبة ،أن ما كان سببا للصالح
واإلصالح في صدراالسالم ،صارسببا للتباهي ،كأي متاع من متاع الدنيا،
ى ِم َ
ن
ان َع َل ُأ َّمتِي َل َي ْب َق 
ت ز ََم ٌ
«س َي ْأ ِ 
فيقول النبي‘ عن هذا الزمانَ :
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آن إِ َّل َر ْس ُم ُه، َو َل ِم َن ْ ِ
ال ْس َل ِم إِ َّل ْاس ُم ُهُ ،ي َس َّم ْو َن بِ ِه َو ُه ْم َأ ْب َعدُ الن ِ
َّاس
ا ْل ُق ْر ِ
ِ
ِ
ِمنْ ُهَ ،م َس ِ
اب ِم َن ا ْل ُهدَ ى»((( ،ومن كانوا سببا للهداية
اجدُ ُه ْم َعام َر ٌة َو ه َي َخ َر ٌ

صاروا سببا للغواية ،حيث يعبر النبي‘ عن فقهاء ذلك الزمان
ت ظِ ِّل السم ِءِ ،منْهم َخرج ِ
ِ
اء َذلِ َ
ت ا ْل ِف ْتنَ ُة
اء َ ْت َ
ُ ْ َ َ
ش ُف َق َه َ
بقولهُ « :ف َق َه ُ
ك الز ََّمان َ ُّ
َّ َ

َو إِ َل ْي ِه ْم َت ُعو ُد»(((.

وبعبارة جامعة فإن األمر كما قال النبي‘ «:إِ َن ْ ِ
ال ْس َل َم َبدَ َأ غ َِريب ًا

 )1اخلرائج و اجلرائح ،ج ،1ص.481
 )2بحاراألنوار ،ج ،52ص.190
 )3املصدر السابق ،ص.191

و سيعود غ َِريب ًاَ ،ف ُطوبى لِ ْلغُرب ِ
اء»((( .وحينئذ نقول :ما هو مدى كرامة من
ََ
َ
َ َ َُ ُ
صار سببا إلخراج اإلسالم من غربته؟! .وهذا ال يكون إال من خالل ما
يقوم به اإلمام املهدي× وأنصاره في ذلك الزمان.

 .81االجتماع السريع

تؤكد الروايات بتعابير مختلفة على املالزمة بين االنتظار ،وبين بذل
الجد والجهد في زمان الغيبة ،وذلك تمهيدا لتلك الدولة الكريمة،
فإن ثقل ما ألقي على عاتق اإلمام× من املسؤولية العظمى ،يحتاج
إلى من هو أهل من هذه األمة لتحملها ،وكمثال على ذلك ،فإن اإلمام
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،1ص.66
 )2بحاراألنوار ،ج ،51ص.55

 )3املصدر السابق ،ج ،52ص.291
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 .82االنتظار وبذل اجلهد
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إن أصحاب اإلمام× مبثوثون في مشارق األرض ومغاربها ،وهم من
أصناف شتى ،وفيهم الذكرواألنثى ،ولهذا تشبههم الرواية بسحب الخريف
املتفرقة التي تجتمع دفعة واحدة ،فقد ورد عن اإلمام الصادق× أنه
احدَ ٍة َقزَع ًا َك َق َز ِع ا ْلخَ ِر ِ
ف ساع ٍة و ِ
يف»((( .وهذه الرواية
«ي َم ُع َ
ون َل ُه ِ  َ َ َ
قالْ َ :
إن دلت على �شيء فإنما تدل على استعدادهم لنصرة اإلمام× أينما
كانوا ،ولهذا فهم في حكم الجند في املعسكرالذين يجمعهم القائد بنداء
واحد ،كما تدل أيضا على تفرق أصحابه في األرض ،حيث ورد عن اإلمام
ِ
الرضا× أنه قالَ « :ذلِ َ
هللُ إِ َل ْي ِه ِشي َع َتنَا
ي َم ُع ا 
ك َو اهللِ َأ ْن َل ْو َقدْ َقا َم َقائ ُمنَا َ ْ
ِم ْن َجِي ِع ا ْل ُب ْلدَ ان»((( .ومن هنا فال ينبغي التقليل من شأن أحد ،فلعله من
أنصاره× الذين أخفاهم هللا تعالى ،وهم بعدد أهل بدر.
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الصادق× عندما يخبر عن شرط قبول العمل ،يقول ّ
مفصال ذلك:
م َّمد ًا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،و ْ ِ
َ
ال ْق َر ُار بِ َم َأ َم َر اهللُ َو
«ش َها َد ُة َأ ْن َل إِ َل َه إِ َّل اهللَُ ،و َأ َّن ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َُل ْم َو ا ْل َو َر ُع
ب َاء ُة ِم ْ
ن َأ ْعدَ ائنَا َي ْعني ْالَئ َّم َة َخ َّ
اص ًةَ ،و الت َّْسل َ
ا ْل َو َل َي ُة َلنَاَ ،و ا ْل َ َ
َو ِال ْجتِ َها ُد َو ال ُّط َم ْأنِينَ ُة َو ِالنْتِ َظ ُار لِ ْل َقائِمِ ،ثم َق َال :إِ َّن َلنَا َد ْو َل ًة َيِي ُء اهللُ ِ َبا إِ َذا
ُون ِم ْن َأ ْص َح ِ
اب ا ْل َقائِ ِم َف ْل َينْتَظِ ْر َو ْل َي ْع َم ْل بِا ْل َو َر ِع
س ُه َأ ْن َيك َ
َش َ
اءُ ،ث َّم َق َالَ :م ْن َ َّ
م ِ
َان َل ُه ِم َن ْالَ ْج ِر
اس ِن ْالَ ْخ َل ِق َو ُه َو ُمنْتَظِ ٌرَ ،فإِ ْن َم َ
َو َ َ
ات َو َقا َم ا ْل َقائِ ُم َب ْعدَ ُه ك َ
ِ
ِ
ِ
ُ (((
ِم ْث ُل َأ ْج ِر َم ْن َأ ْد َر َك ُهَ ،ف ِ
ومة»
جدُّ وا َو ا ْنتَظ ُروا َهنيئ ًا َلك ُْم َأ َّيت َُها ا ْلع َصا َب ُة ا ْل َم ْر ُح َ
فيكفي أن يكون شعار زمان الغيبة هو ما ذكره× من قولهَ « :ف ِ
جدُّ وا َو
ا ْنتَظِ ُروا».
 .83املالمح احملزنة
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إن بعض املالمح التي ذكرت في الروايات عن آخر الزمان ،يثير األذى
واألسف حقيقة ،وقد ذكرها اإلمام الصادق× عندما يشير إلى ذلك
َ
َ
َ
ب َع َل َما َي َرى ِم َن ْالَ َذى
العصر قائال «أ َل تَع َلم أ َّن َم ِن ان َت َظ َر أ ْم َرنَاَ ،و َص َ َ
َو َ
اخل ْو ِفُ ،ه َو َغدَ ًا ِف ز ُْم َرتِنَا»((( .وهذا بعض ما ذكره× من مالمح هذه
ِ
ت ا ْلف ْس َق َقدْ َظ َه َرَ ،و ا ْك َت َفى
«و َر َأ ْي َ
الفترة من املحنة والفتنة فيقول×َ :

ال ،و النِّساء بِالنِّس ِ
ِ
ت ا ْلغ َُل َم ُي ْعطِي َما ُت ْعطِي ا ْل َم ْر َأةُ،
اءَ ،و َر َأ ْي َ
الر َج َ َ ُ َ
الر َج ُال بِ ِّ
ِّ
ِ
ِ
َ
َ
يتَم ُع
اء ،و َرأ ْي َ
َو َرأ ْي َ
ُش ُب َع َلن َي ًة َو َ ْ
ت ا ْلخُ ُم َ
اء َي َتز ََّو ْج َن الن َِّس َ
ت الن َِّس َ
ور ت ْ َ
َع َل ْي َها َم ْن َل َ َ
يش ُت ُه ِم ْن ُد ُب ِر ِه َو َم ِع َ
الر ُج َل َم ِع َ
يش ُة
اف اهللَ َعز ََّو َج َّلَ ،و َر َأ ْي َ
ي ُ
ت َّ
ِ
ِ
ِ
الر َج ُالَ ،و
ا ْل َم ْر َأ ِة ِم ْن َف ْر ِج َها َو َر َأ ْي َ
اء َيتَّخ ْذ َن ا ْل َم َجال َس ك ََم َيتَّخ ُذ َها ِّ
ت الن َِّس َ
ِ
ِ
ت ال َّل ْي َل َل ُي ْست َْح َيا
اءَ ،و َر َأ ْي َ
َي َو ك َ
ك َ
َان ِّ
َان ال ِّزنَا تُ ْتَدَ ُح بِه الن َِّس ُ
الر َبا َظاهر ًا َل ُيغ َّ ُ
ت ا ْل َم ْر َأ َة َت ْق َه ُر ز َْو َج َها َو َت ْع َم ُل َما َل َي ْشت َِهي َو
بِ ِه ِم َن ا ْل ُج ْر َأ ِة َع َل اهللَِ ،و َر َأ ْي َ
 )1الغیبة (للنعامنی) ،ص.200
 )2الکايف ،ج ،15ص.119

ت
انَ ،و َر َأ ْي َ
ُتن ِْف ُق َع َل ز َْو ِج َهاَ ،و َر َأ ْي َ
ان َو ُي ْصبِ ُح َسك َْر َ
الر ُج َل ُي ْم ِس ن َْش َو َ
ت َّ
ل ا ْلم ْل ِ
كَ ،و َغ َل ْب َن َع َل ك ُِّل َأ ْم ٍر َل
اء َقدْ َغ َل ْب َ
ا ْل َب َهائِ َم ُت ْنك َُحَ ،و َر َأ ْي َ 
ن َع َ  ُ
ت الن َِّس َ
ُي ْؤتَى إِ َّل َما َُل َّن فِ ِيه َه ًوى»(((.

 .84االنتظار هو الفرج

نجد في مكاتبة اإلمام× للشيخ املفيد جهات للتأمل :فمنها :أنه يدعو
هللُ تَوفِي َق َ ِ
له في صدر املكاتبة بقولهَ :
ُص ِة ا ْل َح ِق»((( .وهذا املعنى
«أ َدا م ا  ْ
ك لن ْ َ
من الطبيعي أن يصدر منه× في غير املكاتبة أيضا ،بمعنى أنه يخص
أولياءه بالدعاء في مواطن اإلجابة ،وهوما يفهم مما ورد في توقيعه« :ا َّل ِذي
 )1بحاراألنوار ،ج ،52ص.256
 )2الغیبة (للنعامين) ،ص.330
 )3املقنعة ،ص.7
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من الروايات البديعة في انتظار الفرج ،ما سأله أبو بصير قائال لإلمام
الصادق× :جعلت فداك! متى الفرج؟ َف َق َ
ْت ِم َّ ْن
الَ « :يا َأ َبا َب ِص ٍريَ ،و َأن َ
ف َه َذا ْالَ ْم َر َف َقدْ ُف ِّر َج َع ْن ُه بِانْتِ َظ ِار ِه»((( .فاملستفاد من
ُي ِريدُ الدُّ ْن َياَ ،م ْن َع َر َ
هذه الرواية :أن املنتظر الصادق يعيش حالة الفرج ،وكأنه في زمان
ظهور إمام زمانه× ،حيث ّ
فرج عنه بالخصوص ،بدون أن يصادف
زمان الظهور.
وقد يستفاد أيضا منها أن املنتظر ال يترقب شيئا خارج ذاته ،بمعنى
طلب مزايا زمان الظهور ،ومن هنا استفهم اإلمام× مستنكرا على
َ
السائل ،بأنه هل يطلب الدنيا بانتظار فرج الولي؟! .يعنى أ َوليس نفس
االنتظار ،فرجا للمنتظرالصادق؟!.

ن َأولِيائِنَا الص ِ
َأيدَ بِ ِه الس َل َ ِ
الني»(((حيث هذه املعاملة جارية أيضا مع
َّ
ف م ْ ْ َ
َّ
َّ
من سلف من األولياء ،ومنها :أن اإلمام ذكر جهة املزية التي أوجبت هذه
املراسلة ،وهي « ُن ْط ِق َ
الصدْ ِق»((( ،ومنها :أن هذه املكاتبة تمت بإذن
ك َعنَّا بِ ِّ
من هللا تعالى ،فإن أفعاله وأقواله كجده املصطفى‘ ،منتسبة إلى
هللا تعالى ،ومنها :أنه× ربط بين التقوى بقولهَ :
«أ َّن ُه َم ِن ا َّت َقى َر َّب ُه ِم ْ
ن
ن ا ْل ِف ْتن َِة
َان ِآمن ًا ِم َ
ف الدِّ ين»((( وبين النجاة من الفتن بقوله« :ك َ
ك ِ
إِ ْخ َوانِ َ 
ا ْل ُمظِ َّلة َو ِ َمن ِ َها ا ْل ُم ْظلِ َم ِة ا ْل ُم ِض َّلة»((( .فالقضية ليست مرتبطة بالحصانة
الفكرية املجردة ،إن لم يكن معها هذا االلتزام العملي.
سمات المنتظرين
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 .86تغيري املقدرات

إن تغيير مقدرات املجتمع البشرى والقضاء على الحضارات القائمة
قبل ظهور اإلمام× ليس باألمرالهين فيما لو لم تتنجزاملشيئة اإللهية
ج َب ِ
َاو َل ُة َق ْل ِع ا ْل ِ
ال
«مز َ
في ذلك ،فقد ورد عن أمير املؤمنين× أنه قالُ :
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ِ
ِ
اص ِبوا ،إِ َّن ْالَ ْر َض لِ ُي ِ
َ
ور ُثها
ك ُم َؤ َّج ٍ
َاو َل ِة ُم ْل ٍ 
س ِم ْ
ن ُمز َ
أ ْي َ ُ
لْ ،استَعينُوا بِاهلل َو ْ ُ
باد ِه و ا ْل ِ
ِ ِ ِ
عاق َب ُة لِ ْل ُمت َِّقني»(((.
شاء م ْن ع َ
َم ْن َي ُ

ومن هنا نقول :إن القضاء على الكيانات الحاكمة على وجه األرض
يحتاج إلى تمهيد من املنتظرين أوال ،وإلى دعاء حثيث لتنجيز املشيئة
اإللهية بإهالك الظاملين ثانيا ،ولنتذكر في هذا السياق سنوات املحنة
التي قضاها النبي‘ في مكة ،ثم سنوات الصبرواالستقامة في املدينة
إلى أن تحقق له النصراملؤزر بفتح مكة أخيرا.
 )1االحتجاج عىل أهل اللجاج(للطربيس) ،ج ،2ص .499
 )2املصدر السابق ،ص .497

 )3بحار األنوار ،ج ،53ص.177
 )4املصدر السابق.

 )5حتف العقول ،ص.112

 .87النصر األمت

يستفاد من بعض النصوص الشريفة أن النصرالنهائي والفرج التام،
إنما يتم بظهوره× وهذا ال ينافي تحقق بعض صور الفتح والفوز
املرحلي في زمان من أزمنة الغيبة ،وإال ملا بقي فرق بين زمان الظهور
والغيبة ،ومما يؤيد أصل املدعى أن الكرب والبالء جار على األمة قبل
الظهور ،ما روي عن اإلمام العسكري× حيث قالَ :
«ل َيز َُال ِشي َع ُتنَا
ى ي ْظهر و َل ِد  ِ
ي‘ َأ َّن ُه َي ْم َ ُ
ل ْالَ ْر َض َعدْ ًل َو
ش بِ ِه النَّبِ ُ
ِف ُح ْزن َح َّت  َ َ َ َ َ
ي ا َّلذي َب َّ َ
َت ُظ ْلم ًا َو َج ْور ًا»(((.
ِق ْسط ًا ،ك ََم ُملِئ ْ

إن العقل يحكم بأن املؤمن باإلمام× في زمان الغيبة ،أفضل
ممن يؤمن به بعد ظهوره؛ ألنه بعد الظهور وانجالء اآليات ما عاد غيبا
مستورا ،وهذا الكالم بعينه نقوله عند قيام الساعة ،فاملؤمن بها حين
وقوعها ما عاد مؤمنا بالغيب ،وقد ورد نص يؤكد على ما قلناه آنفا،
باإلضافة إلى البشارة بأن هؤالء في حكم صحابة النبي‘ فقد روي
عن اإلمام السجاد× أنه قال« :إِ َّن َأ ْه َل ز ََم ِ
ون بِإِ َم َامتِ ِه،
ان َغ ْي َبتِ ِه ،ا ْل َقائِ ُل َ
 )1اخلصال ،ص.29
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 .88أفضل أهل الزمان
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كما يستفاد من هذا النص أن هناك حالة من الحزن تلف املؤمن
املنتظر طوال زمان الغيبة ،ملا يراه من الظلم وتأخر الفرج ،ومن املعلوم
أن هذه الحالة لو استقرت في نفس املؤمن ،فإنه يمنعه من التمادي في
التلذذ بمتاع الدنيا املتعارف عند أهلها ،ولعاش شيئا من الحزن املستمر
إلى آخر عمره ،كما يستفاد من نصوص أخرى :أن من سمات املؤمن
وجود �شيء من الحزن في باطنه ،ومن املعلوم أن هذا الحزن أمرمقدس؛
ألنه ألمرمقدس ولجهة مقدسة.

ِ
ُل زَم ٍ ِ
ون لِ ُظ ُه ِ
اه ْم ِم َن
ل َأ ْه ِ
ور ِه َأ ْف َض ُ 
ا ْل ُم ْنتَظِ ُر َ
ان ،لَ َّن اهللَ َت َع َال ذك ُْر ُه َأ ْع َط ُ
ل ك ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْل ُع ُق ِ
اهدَ ِة،
ول َو ْالَ ْف َها ِم َو ا ْل َم ْع ِر َفة َما َص َار ْت بِه ا ْل َغ ْي َب ُة عنْدَ ُه ْم بِ َمن ِْز َلة ا ْل ُم َش َ
ِ ِ
ِ
ي رس ِ
ك الز ََّم ِ
َو َج َع َل ُه ْم ِف َذلِ َ
ول اهللِ‘
ين َب ْ َ
ان بِ َمن ِْز َلة ا ْل ُم َجاهد َ
ي َيدَ ْ َ ُ
بِالسي ِ
ين اهللِ
ون َح ّق ًاَ ،و ِشي َع ُتنَا ِصدْ ق ًاَ ،و الدُّ َعا ُة إِ َل ِد ِ
فُ ،أو َلئِ َ
ك ا ْل ُمخْ َل ُص َ
َّ ْ
ِ
ً (((
س ًا َو َج ْهرا» .
ّ

 .89التحلل من املظامل
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من األمور التي يتوقعها اإلمام× من محبيه في زمان الغيبة ،التحلل
من مظالم العباد في األموال وغيرها ،فال يليق باملنتظرالصادق أن يكون
منتسبا إلى مواله  -بنظر الغير  -ولكنه ال ُيعد زينا له بل شينا عليه ،من
جهة األموال وغيرها ،ومن هنا فإنه يستحل من أصحاب الحقوق ،ويبرئ
ذمة محبيه في أول أوان ظهوره املبارك ،وهو ما نستفيده من هذا النص
الشريف املروي عن اإلمام الصادق× حيث يقول:
ِ
ِ
ِ
َ
ن َل ُه ِعنْدَ َأ َح ٍد
ي ِف َجِي ِع ا ْل َع َالِ َأ َل َم ْ
«أ َّو ُل َما َي ْبتَدئُ ا ْل َم ْهد ُّ
ي× َأ ْن ُينَاد َ
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ِم  ِ ِ
ن ا ْل َقناطِ ِري
وم َة َو ا ْلخَ ْر َد َل َة َف ْض ًل َع ِ
ْ
ن شي َعتنَا َد ْي ٌن َف ْل َي ْذك ُْر ُه َحتَّى َي ُر َّد ال ُّث َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
الذ َه ِ
ا ْل ُم َق ْن َط َرة م َن َّ
ب َو ا ْلف َّضة َو ْالَ ْم َلك َف ُي َو ِّف َي ُه إِ َّياه»  .ولكن من الجميل

أن يكون املوالي الصادق على هذه الحالة من صفاء الذمة من أموال
الغير ،قبل أن ّ
يصفي اإلمام ذمته من الغير؛ ألن ذلك قد يوجب حقا
لهم!.

 .90جهل املنتسبني إليه

من موجبات أذى صاحب األمرفي زمان الغيبة ،جهل بعض املنتسبين
 )1بحاراألنوار ،ج ،52ص.122

 )2املصدر السابق ،ج ،53ص.34

إليه  -بدعوى املبالغة في إثبات املشايعة له  -فيجانبون الحق من ناحية،
ويوجبون نفور اآلخرين من خط الوالية واإلمامة من ناحية أخرى،
فإليك هذا العتاب الشديد له× في إحدى توقيعاته املباركة ،وذلك
عندما يذكرالبعض قائال:

وإهلام ،وأما ما كان من ذلك فال يمكن نفيه إذ كانت عمدة معجزات األنبياء
واألوصياء عليهم السالم االخبار عن املغيبات ،وقد استثناهم اهلل تعاىل يف
َ َْ َ
ْ َُ
ول}»(((.
قوله{ :إِال م ِن ارتضى ِمن رس ٍ

 )1اإلحتجاج عىل أهل اللجاج(للطربيس) ،ج ،4ص.300
 )2بحار األنوار ،ج ،25ص.268
 )3سورة اجلن ،اآلیة.27:
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وهنا ال بد أن نذكر بيانا للعالمة املجل�سي حول هذا الحديث حيث
يقول(((« :املراد من نفي علم الغيب عنهم أهنم ال يعلمونه من غري وحي
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«قد آذانا جهالء الشيعة ومحقاؤهم ،ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه،
وأشهد اهلل الذي ال إله إال هو وكفى به شهيدا ،وحممدا رسوله ومالئكته
وأنبياءه وأولياءه ،وأشهدك وأشهد كل من سمع كتايب هذا أين بريء إىل
اهلل وإىل رسوله ممن يقول :إنا نعلم الغيب ،أو نشارك اهلل يف ملكه ،أو حيلنا
حمال سوى املحل الذي نصبه اهلل لنا ،وخلقنا له ،أو يتعدى بنا عام قد فرسته
لك وبينته يف صدر كتايب ،وأشهدكم أن كل من نتربأ منه ،فإن اهلل يربأ منه
ومالئكته ورسله وأولياؤه ،وجعلت هذا التوقيع الذي يف هذا الكتاب ،أمانة
يف عنقك وعنق من سمعه ،أن ال يكتمه من أحد من موايل وشيعتي ،حتى
ن فهم
لم 
يظهر عىل هذا التوقيع الكل من املوايل ...ثم هيدد× قائال :فك 
كتايب و مل يرجع إىل ما قد أمرته و هنيته فقد ح ّلت عليه اللعنة من اللّ ،و ممن
ذكرت من عباده الصاحلني»(((.

 .91هداية املنحرفني

إن اإلمام كان حريصا على إرجاع املنحرفين والشاكين إلى جادة
االستقامة ،وذلك من خالل املبادرة إلى مخاطبتهم قبل مواجهتهم،
ليكون ذلك أدعى للتأثر والتأثير الباطني ،فقد ورد املهزياري العراق شاكا
ل لِ ْل َم ْه ِز َي ِ
ار ِي َقدْ َف ِه ْمنَا
بإمام زمانه ،وإذا باإلمام× يكتب لوكيلهُ «:ق ْ 
ن موالِينَا بِن ِ
َاح َيتِك ُْم» ،ثم يذكر الدليل املقنع من الكتاب أوال
َما َح َك ْي َت ُه َع ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
حيث يقولَ :
«أ َما َسم ْعت ُُم اهللَ َع َّز َو َج َّل َي ُق ُ
ين َآمنُوا َأطي ُعوا
ول  :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
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ِ
الر ُس َ
ول َو ُأ ِ
ول ْالَ ْم ِر ِمنْك ُْمَ ،ه ْل ُأ ِم َر إِ َّل بِ َم ُه َو كَائِ ٌن إِ َل َي ْو ِم
اهللَ َو َأطي ُعوا َّ
ا ْل ِق َي َامة»(((.

ثم يشير إلى الواقع العملي ،حيث بشر النبي باألئمة االثني عشر ثم
يجعل اإلمام نفسه في خاتمة هذه السلسلة املباركة ،لئال تنقطع الحجة
ً
استمرارا للسنة اإللهية ،حيث يخرج نجم بعد أفول نجم ،فيقول×:
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ُم مع ِ
َ
ون
ون إِ َل ْي َهاَ ،و َأ ْع َلم ًا َ ْتتَدُ َ
اق َل ت َْأ ُو َ
«أ َو َل ْ ت ََر ْوا َأ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل َج َع َل َلك ْ َ َ
اض أبو ُ َ ٍ
ِبا ِمن َلدُ ْن آدم× إِ َل َأ ْن َظهر ا ْلم ِ
َاب َع َل ٌم َبدَ ا
ُ
َ ْ
م َّمد‘ ُك َّل َم غ َ
ََ َ
ََ
ِ
َع َل ٌم َو إِ َذا َأ َف َل ن َْج ٌم َط َل َع ن َْج ٌمَ ،ف َل َّما َق َب َض ُه اهللُ إِ َل ْيه َظنَنْت ُْم َأ َّن اهللَ َعز ََّو َج َّل
َان َذلِ َ
ُون َحتَّى َت ُقو َم
ك َو َل َيك ُ
ي َخ ْل ِق ِه ،ك ََّل َما ك َ
ب َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
الس َب َ
َقدْ َق َط َع َّ
السا َعة»((( ،وأخيرا ُيظهراإلمام× حرصه في هدايته للمذكور  -وخاصة
َّ

أن وراءه جماعة في األهواز -فيذكرله شيئا من السرالذي كان بينه وبين
أبيه قبل وفاته ،ليزيده يقينا واطمئنانا.
وفي كل ذلك درس عملي لنا جميعا في أن نسلك سبيل إمامنا في زمان
الغيبة ،الستنقاذ أهل الجهالة والضاللة بابتكاركل الطرق املمكنة لذلك
واتباع الحكمة واملوعظة الحسنة.
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.487
 )2املصدر السابق.

 .92امللكات أساس للجوارح

إن امللكات الباطنية  -سواء الحميدة منها أو الخبيثة  -هي املنشأ
واألساس لتصرفات العبد في سلوكه اليومي ،بحيث لو عمل على خالف
مقت�ضى تلك امللكة صار فعله تكلفا ،ومن هنا حذر علماء األخالق من
سوء الباطن تجنبا لسوء الظاهر املترشح منه ،ومن ذلك الحسد الذي
يدعو صاحبه الرتكاب املوبقات ولو تجاه محسوده.
وهذه امللكة الفاسدة  -كتطبيق على ما ذكرناه  -دفعت الشلمغاني إلى
أن يتعرض للعن إمام زمانه ،فقد ذكر الشيخ النجا�شي عن الشلمغاني:

 .93وكالء اإلمام

 )1رجال النجايش ،ص .378

 )2الغیبة (للطوسی) ،ص.355
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إن السفراء األربعة وإن كانوا منصوبين من قبل اإلمام بالنصب
املباشر فهم من وكالئه بالخصوص ،إال أن هذا املعنى  -أعني الوكالة في
الفتيا  -ينطبق بدرجة من الدرجات على وكالئه بالعموم ،وهم مراجع
الفتيا في زمان الغيبة ،فما يؤديه الفقيه في زمان الغيبة الكبرى فإنما
يؤدي عن إمامه× كما كان األمركذلك في زمان الغيبة الصغرى .وهذا
املعنى قد ذكره اإلمام العسكري× عن وكيله أبي عمرو عثمان بن
سعيد العمري حيث قال« :ه َذا َأبو عم ٍرو ال ِّث َق ُة ْالَ ِمني ،ثِ َق ُة ا ْلم ِ
اض َو ثِ َقتِي
ُ
َ
َ ُ َ ْ
(((
ف ا ْل َم ْح َيا َو ا ْل َم َم ِتَ ،ف َم َقا َل ُه َلك ُْم َف َعنِّي َي ُقو ُل ُه َو َما َأ َّدى إِ َل ْيك ُْم َف َعنِّي ُي َؤ ِّدي ُه» ،
ِ
وهذه الوكالة جارية أيضا فيما يتعلق باألموال الشرعية.
وهنا نذكر باملناسبة نصا ملفتا ،وهو أن أتباع اإلمام× انتشروا في

سمات المنتظرين

«كان متقدما يف أصحابنا ،فحمله احلسد أليب القاسم احلسني بن روح عىل
ترك املذهب و الدخول يف املذاهب الرديئة ،حتى خرجت فيه توقيعات»(((.

اآلفاق ،وكانوا حريصين على جلب األموال بأنفسهم إلى سامراء ،ومثاله
وفد اليمن إذ جاؤوا لإلمام العسكري× فقالوا :يا سيدنا! وهللا إن
عثمان ملن خيارشيعتك ،ولقد زدتنا علما ،وبموضعه من خدمتك ،وإنه
وكيلك وثقتك على مال هللا تعالى ،قال×َ « :ن َع ْم َو ْاش َهدُ وا َع َل َأ َّن ُع ْث َم َن
بن س ِع ٍ
يل ا ْبنِي َم ْه ِد ِّيك ُْم»(((.
م َّمد ًا َوكِ ُ 
يد ا ْل َع ْم ِري َوكِ ِيلَ ،و َأ َن ا ْبنَ ُه ُ َ
ْ َ َ

 .94االختبار باملال
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إن االختبار باملال من أهم االختبارات التي من املمكن أن يز ّل فيها
الكثير ممن يدعي القرب إلى هللا تعالى ،ولهذا فإن من أهم مزايا وكالء
اإلمام× في زمان الغيبة هي هذه النزاهة في جانب املال ،والذي زل فيه
الكثيرون ممن كان يدعي املشايعة وااللتزام ألئمة الهدى ،ومن هنا فإن
استنكاف البعض عن عدم التسليم لإلمام ،كان بسبب امليل لالستئثار
باملال الذي كان وديعة بيده ،وهذه التقوى في جانب األموال ،كانت سمة
من سمات السفراء في زمان الغيبة الصغرى.
وكشاهد على ذلك يقول أحدهم« :كان من رسمي إذا محلت املال
الذي يف يدي إىل الشيخ أيب جعفر حممد بن عثامن العمري ،فرصت إليه آخر
عهدي به فقال يل :امض هبا إىل احلسني بن روح فتوقفت ،فقلت :تقبضها
أنت مني عىل الرسم ،فرد عيل كاملنكر لقويل ،قال :قم عافاك اهلل ،فادفعها إىل

احلسني ابن روح ،فلام رأيت يف وجهه غضبا خرجت فقلت :بأمر اإلمام؟!

فقال :قم عافاك اهلل كام أقول لك ،فلم يكن عندي غري املبادرة(((».

 )1املصدر السابق ،ص.356
 )2املصدر السابق ،ص.367

 .95التسليم املطلق

من الصفات التي ال بد وأن يتحلى بها من يريد أن يكون من املقربين
إلى قلب إمام زمانه ،التسليم له في كل شؤونه ،وهو ما كان عليه خواص
أصحابهم ،حيث اتفق في زمان الغيبة الصغرى أن أحدهم كان عند
الشيعة في ذلك العصر من املرشحين للسفارة ،من خالل الخصوصية
التي كانت له عند السفير املنصوب من قبل الحجة× ولكن انكشف
خالف ذلك ،فما كان من ذلك املوالي املطيع لهم ،إال التسليم ملا قرره
املولى ،وهو ما نفهمه من هذا النقل حيث يقول:

 .96مالك الوفاء

لم يكن اختيار السفراء األربعة إال بمالك إلهي ،أال وهو الوفاء األتم
 )1الغیبة (للطويس) ،ص.369

سمات المنتظرين

فمن املناسب أن نتدبرفي الفقرة األخيرة ،حيث جعل الطعن في وكيل
اإلمام ،بمثابة الطعن في موكله ،وهذا يسري  -بنفس املالك  -في عموم
وكالئه في زمان الغيبة الكبرى.
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«كنا ال نشك أنه إن كانت كائنة من أمر أيب جعفر العمري ال يقوم مقامه،
إال جعفر بن أمحد أو أبوه ،ملا رأينا من اخلصوصية به ،وكثرة كينونته يف
منزله ،حتى بلغ أنه كان يف آخر عمره ،ال يأكل طعاما إال ما أصلح يف منزل
جعفر بن أمحد بن متيل وأبيه ...فلام كان عند ذلك ،وقع االختيار عىل أيب
القاسم سلموا ومل ينكروا ،وكانوا معه وبني يديه كام كانوا مع أيب جعفر
ريض اهلل عنه ،ومل يزل جعفر بن أمحد بن متيل يف مجلة أيب القاسم ريض اهلل
عنه ،وبني يديه كترصفه بني يدي أيب جعفر العمري إىل أن مات ريض اهلل
عنه ،فكل من طعن عىل أيب القاسم فقد طعن عىل أيب جعفر ،وطعن عىل
احلجة»(((.

إلمام زمانهم إلى أق�صى درجة ،وهوما ّ
يبينه أحدهم من العارفين بمنزلته،
وهو أبو سهل النوبختي حيث سئل فقيل له :كيف صار هذا األمر إلى
الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك؟! .فقال« :هم أعلم وما
اختاروه ،ولكن أنا رجل ألقى اخلصوم وأناظرهم ،ولو علمت بمكانه كام
علم أبو القاسم وضغطتني احلجة ،لعيل كنت أدل عىل مكانه ،وأبو القاسم
فلو كانت احلجة حتت ذيله ،وقرض باملقاريض ما كشف الذيل عنه»(((.

سمات المنتظرين
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وامللفت في هذا النص أن النوبختي ّ
فصل بين الفضل العلمي
والتوفيق في مناظرة الخصوم ،وبين مقام التضحية بالنفس في سبيل
الذب عن اإلمام× وحفظه من اآلفات ،وأنه ال تالزم بينهما كما أقر
هو على نفسه .ومن هذا التعبير ُيعلم ضمنا منزلة أصحاب الحسين×
الذين وإن لم يعرف البعض منهم بالجانب العلمي ،إال أن االستعداد
للتضحية بالنفس ،جعلهم من أبراألصحاب وأصدقهم.
 .97االختبار باملال
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من االختبارات التي يكشف بها صدق املنتظر الصادق ،االختبار
باملال ،الذي ذكر في سياق اآلية املبينة لحب الشهوات ومنها القناطير
املقنطرة ،وقد كان البعض في زمان الغيبة الصغرى حريصا على إيصال
املال إلى اإلمام أو إلى وكيله بشق األنفس ،ومنهم إبراهيم بن مهزيارحيث
ينقل ولده قائال« :شككت عند وفاة أيب حممد× وكان اجتمع عند أيب

مال جليل ،فحمله فركب السفينة وخرجت معه مشيعا له ،فوعك فقال:
ردين فهو املوت ،واتق اهلل يف هذا املال ،وأوىص إيل ومات ،وقلت :ال يويص
أيب بيشء غري صحيح ،أمحل هذا املال إىل العراق ،وال أخرب أحدا ،فإن وضح
 )1املصدر السابق ،ص.391

يل يشء أنفذته وإال أنفقته ،فاكرتيت دارا عىل الشط وبقيت أياما»(((.

وهنا أدركته العناية إلخراجه من الشك الذي هو فيه ،حيث يقول:

«فإذا أنا برسول معه رقعة فيها :يا حممد! معك كذا وكذا ،حتى قص عيل
مجيع ما معي ،فسلمت املال إىل الرسول ،وبقيت أياما ال يرفع يب رأس،
فاغتممت»((( ،وهنا تأتي الجائزة املعجلة من مواله ،فتكون مكافأته هو

تنصيبه بدل والده في جمع األموال إلمام زمانه ،حيث يقول فخرج إلي:
« َقد َأ َق َ
مناك ُم َقا َم َأبِ َ
مح ِد اهللَ»(((.
يكَ ،فا َ

 )1اخلرائج و اجلرائح ،ج ،1ص.463
 )2املصدر السابق.
 )3املصدر السابق.

 )4الغیبة (للطويس) ،ص.314
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من الحوادث امللفتة الدالة على حسن عاقبة البعض ،إلى درجة
تحول من شرب الخمرإلى وكالة اإلمام في زمان الغيبة الصغرى ،ما جرى
للحسن بن القاسم بن عالء ،حيث اجتمع عليه دعاء إمام زمانه ودعاء
والده ،الذي كان بيده بعض ضياعه× مما يدل على عظمة الدعاء في
تقويم مسيرة العبد إلى هذه الدرجة املذهلة ،فإليك ما جرى بين الولد
ووالده(((:
التفت القاسم إلى ابنه الحسن فقال له :إن هللا منزلك منزلة ومرتبك
مرتبة فاقبلها بشكر ،فقال له الحسن :يا أبه! قد قبلتها ،قال القاسم:
على ماذا؟ قال :على ما تأمرني به يا أبه ،قال :على أن ترجع عما أنت عليه
من شرب الخمر ،قال الحسن :يا أبه! وحق من أنت في ذكره ،ألر ّ
جعن
عن شرب الخمر ،ومع الخمرأشياء ال تعرفها!.

سمات المنتظرين

 .98حسن العاقبة

فرفع القاسم يده إلى السماء وقال« :اللهم ألهم الحسن طاعتك،
ّ
وجنبه معصيتك ،ثالث مرات» ثم كتب وصيته بيده ،وقبل الحسن
وصيته على ذلك ،فلما كان بعد مدة يسيرة ،ورد كتاب تعزية على
الحسن من موالنا× في آخره دعاءَ :
ك اهللُ َطا َع َت ُهَ ،و َجنَّ َب َ
«أ َهل َم َ
ك
َم ْع ِص َي َت ُه» وهو الدعاء الذي كان دعا به أبوه ،وكان آخرهَ « :قد َج َعلنَا
َأ َ
باك إِ َم َام ًا َل َكَ ،وفِ َعا َل ُه َل َك ِم َث ًال» وهنا درس آخر ،وهو أن حسن سيرة
الوالد دخيل في حسن تربية ولده ،وهذه قاعدة سارية في زمان الغيبة
الكبرى أيضا.
سمات المنتظرين
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 .99شرط القبول
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إن البعض قد يصيبه �شيء من العجب ،فيما لو قدم شيئا من املال
في سبيل إمام زمانه  -وخاصة إذا كان مما يعتد به  -والحال أن املالك
في قبوله وقبول غيره من األعمال ،إنما هو في أن يكون صاحبه في زمرة
املتقين حقا لقوله تعالى ﴿إ َّن َما َيتَ َق ّبَ ُل ُ
اهلل ِم َن ال ْ ُم ّتَق َ
ين﴾((( ومن املرضيين
ِ
ِ
عند إمام زمانه ،فقد ورد في التوقيع الشريف ما يدل على ذلك حيث
اهللِ َع َّز َو َج َّل َع َل َما َو َص ُلونَا
ين 
ف ِد ِ
«و َأ َّما َندَ َام ُة َق ْو ٍم َقدْ َشكُّوا ِ 
كتب×َ :
ِ
ِ
ِ
اج َة ِف ص َلة َّ
الشا ِّكني»((( ،كما يشترط في املال
بِه َف َقدْ َأ َق ْلنَا َم ِن ْاس َت َق َال َو َل َح َ
أن يكون من حله ،فكيف يتقرب صاحبه بمال قد ع�صى هللا تعالى فيه-
وإن أخرجه سهما إلمام زمانه  -وهو ما يبينه أيضا في توقيعه الشريف:
َ
«وأ َّما َما َو َص ْل َتنَا بِ ِه َف َل َق ُب َ
اب َو َط ُهر»(((.
ول ِعنْدَ نَا إِ َّل َل ِا َط َ 

 )1سورةاملائدة ،اآلیة.27:

 )2کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.485
 )3املصدر السابق.

 .100بركة سبحة القرب

من املزايا املعروفة واملأثورة لتربة الحسين× الشريفة أن الشفاء
كامن فيها ،إعظاما لتلك الدماء التي جرت عليها ،ومن املزايا التي كشف
عنها إمامنا أيضا ،ما ذكره في التوقيع الشريف ،جوابا عمن سأله عن
ن الت َّْسبِيحِ
ش ٍء ِم َ
التسبيح بطين القبر ،فكتب×ُ « :ي َس ِّب ُح بِ ِهَ ،ف َم ِ 
ف َ ْ
ِ
ِِ
ِ
َأ ْف َض ُ  ِ
َب
الس ْب َح َة َف ُي ْكت ُ
ل منْ ُه، َو م ْن َف ْضله إِ َّن ا ْل ُم َس ِّب َح َين َْسى الت َّْسبِ َ
يحَ ،و ُيد ُير ُّ
َل ُه َذلِ َ
يح»(((.
ك الت َّْسبِ ُ

ل ع َليها ،و َخا َت ٍم يتَخَ تَّم بِ ِه و ِسو ٍ
َاك بِ ِه َو ُس ْب َح ٍة ِم ْن طِ ِ
اك َي ْست ُ
ني َق ْ ِب َأ ِب
َ ُ َ َ
ُي َص ِّ  َ ْ َ َ
ِ
ِ
َع ْب ِد اهللِ× فِ َيها َث َل ٌ
ب َل ُه بِك ُِّل َح َّب ٍة
ث َو َث َل ُث َ
ون َح َّب ًةَ ،متَى َق َل َب َها َذاكر ًا لِ كُت َ
ِ
ِ
ون حسنَ ًة ،و إِ َذا َق َلبها س ِ
اهي ًا َي ْع َب ُ
ون َح َسنَ ًة»(((.
ش َ
ث ِ َبا ،كُت َ
َأ ْر َب ُع َ َ َ َ
ََ َ
ب َل ُه ع ْ ُ

 .101دعاء بليغ يف الشهر الكريم

َه َذا َخ ْ َي َي ْو ٍم َع َبدْ ت َ
ُك فِ ِيهُ ،من ُْذ َأ ْس َكنْتَنِي ْالَ ْر َضَ ،أ ْع َظ َم ُه َأ ْجر ًا َو َأ َع َّم ُه نِ ْع َم ًة
َو َعافِ َي ًة َو َأ ْو َس َع ُه ِرزْق ًا َو َأ ْب َت َل ُه ِعتْق ًا ِم َن الن ِ
َّار َو َأ ْو َج َب ُه َمغ ِْف َر ًة َو َأك َْم َل ُه ِر ْض َوان ًا
ِ
ب َو ت َْر َض»(((.
َو َأ ْق َر َب ُه إِ َل َما ُت ُّ
 )1هتذیب األحکام ،ج ،6ص.76
 )2املصدر السابق ،ص.75

 )3املصدر السابق ،ج ،3ص.141
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من األدعية البليغة مضمونا في شهر رمضان املبارك ما ورد عن إمام
زماننا× حيث يطلب من هللا تعالى أن يجعل شهره الكريم خير شهر
ك بِ ُح ْر َم ِة َو ْج ِه َ
ن َأ ْس َأ ُل َ 
«الله َم إِ ِّ 
ك ا ْلك َِريمَِ ،أ ْن َ ْت َع َل َي ْو ِمي
مرعليه ،فيقولُ :

سمات المنتظرين

وهناك أيضا من النصوص املنقولة عن آبائه الكرام بهذا املضمون
أيضا ،مع بيان درجة الحسنات التي تعطى للعبد  -وإن كان ساهيا  -فقد
روي عن اإلمام الكاظم× أنه قالَ :
«ل ت َْس َتغْنِي ِشي َع ُتنَا َع ْن َأ ْر َبعٍُ :خ َْر ٍة

ومن املعلوم أن هذا الدعاء  -لو استجيب  -لجعل البركة متجددة
ومتضاعفة في كل شهر صيام يمر علينا ،وخاصة مع مالحظة تفاصيل
البركات التي طلبها اإلمام× في آخر دعائه ،وهذا املضمون أيضا ورد
«و َأ ْن َ ْت َع َ 
ل
على لسان جده اإلمام الصادق× حيث يقول في دعائهَ :
َش ْه َرنَا َ
ان َم َّر َع َل ْينَا ُمن ُْذ َأ ْن َز ْل َتنَا إِ َل الدُّ ْن َيا َب َركَة»(((.
هذاَ ،أ ْع َظ َم َش ْه ِر َر َم َض َ

 .102التقوى ملن أراد خدمته

سمات المنتظرين
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من يريد أن يكون في خدمة مواليه  -ولو بدرجة من الدرجات  -ال بد
أن يكون على درجة من درجات التقوى ،وإال فإنه ُ
سيحرم من خدمته
تلك؛ ألن وادي خدمته بمثابة األرض املقدسة التي ال يطأها املتدنسون،
واإلمام× في زمان غيبته ،ال ير�ضى أن يكون في سبيل خدمته من هو
مبتلى بذنب موبق.
ومثال ذلك ما وقع في زمان الغيبة الصغرى ،حيث بعث أحدهم
بخدم إلى مدينة الرسول‘ ومعهم خادمان ،فلما وصلوا إلى الكوفة ،
شرب أحد الخادمين مسكرا ،فما خرجوا من الكوفة حتى ورد كتاب من
العسكربرد الخادم الذي شرب املسكر ،وعزل عن الخدمة.
وفي هذا درس لنا أيضا ،فإن من يرتكب املخالفة في السر ،ال مجال
لجريان الخير على يده في زمان الغيبة ،وهذا يفسر لنا السلب الفجائي
للتوفيق في خدمة الدين ،بما يحمله البعض على الصدفة واالتفاق،
والحال أن ذلك قد يكون مرتبطا بدعوة اإلمام× لعزله عن الخدمة،
كما اتفق ملن شرب املسكرفي الرواية اآلنفة الذكر.

 )1الكايف ،ج ،7ص.644

 .103الدعاء عند قربه

إن األئمة^ كانوا يحثون على زيارة قبر الحسين× فيما لو أملت
نازلة بأحدهم ،إلى درجة يبعث املعصوم بنفسه من يدعو له عند قبر
الحسين× بما أوجب استغراب من كان عنده ،فقد روي أن اإلمام
ل ا ْل َحائِ ِر ِم ْن َم ِال» ،فيقول
الهادي× اعتل فقالَ « :و ِّج ُهوا َق ْوم ًا إِ َ 
الراوي :فلما خرجنا من عنده ،قال لي محمد بن حمزة :املشيريوجهنا إلى
الحائر وهو بمنزلة من في الحائر! قال :فعدت إليه فأخبرته ،فقال×
ِ ِ
ب َأ ْن ُي ْع َبدَ فِ َيهاَ ،و َحائِ ُر ا ْل ُح َس ْ ِ
ي×
ليَ « :ل ْي َس ُه َو َهك ََذا ،إِ َّن لِ َم َواض َع ُي ُّ
وكذلك تكرر مثل هذه الدعوة في زمان الغيبة الصغرى ،حيث خرج
التوقيع بالتوجه إلى الحائر لقضاء الحاجة ،وتفصيل ذلك ما يرويه
أحدهم((( حيث يقول« :كنت أخرس ال أتكلم ،فحملني أيب وعمي يف

 )1کامل الزیارات ،ص.273

 )2الغیبة (للطويس) ،ص.309
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صبائي وسني إذ ذاك ثالث عرشة أو أربع عرشة ،إىل الشيخ أيب القاسم بن
روح ،فسأاله أن يسأل احلرضة أن يفتح اهلل لساين ،فذكر الشيخ أبو القاسم
احلسني بن روح ،أنكم أمرتم باخلروج إىل احلائر ،قال رسور :فخرجنا أنا
وأيب وعمي إىل احلري ،فاغتسلنا وزرنا ،قال :فصاح يب أيب وعمي :يا رسور!
فقلت بلسان فصيح لبيك!».
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ك ا ْلمو ِ
ِ ِ
اضعِ».
م ْن ت ْل َ َ َ

(((

3
فيما يتعلق
باالرتباط الشعوري به
الفصل الثالث :فيما يتعلق باالرتباط الشعوري به

 .1استحضار شدة اإلمام

 )1كامل الزيارات ،ص.179
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 .2محل هم األمة

إن إمامنا× ال يحمل ّ
هم نفسه ،فهوفي أمان هللا تعالى وحفظه في كل
تقلباته ،وال يمكن لعدوأن يصل إلى مأمنه ،ولكن ما يصيبه من األذى إنما
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إن استحضار شدة اضطرار صاحب األمر× ،مما يؤجج العاطفة
تجاه وجوده الشريف ،لفرط ما يعيشه من األ�سى واألحزان طوال هذه
القرون ،وذلك إلحاطته الشهودية في كل آن باملصائب الجارية على هذه
األمة؛ إذ إنه هو عين هللا الناظرة في خلقه ،باإلضافة إلى املصائب التي
ّ
سلفت على أجداده امليامين ،والتي ُو ِكل أمرالثأرمنها إليه.
هم فراقه وحزنه إلى ّ
إن تحويل ّ
هم شخ�صي  -بمعنى إحساس
أحدنا بفقده كما لو فقد أعز أعزته  -ملن موجبات الدخول في دائرة
جذبه الخاص ،والذي ال يتسنى إال للخواص من محبيه ،ولعل إلى هذه
الحقيقة تشير هذه الفقرة من السجدة في زيارة عاشوراء ،حيث يقول
الزائر« :احلمد هلل عىل عظيم رزيتي»((( ،فينسب الرزية إلى نفسه ،وكأنه
هو املصاب في واقعة الحسين×.

هو من أجل املؤمنين من أمة جده .وعليه ينبغي للمؤمن أن يتأ�سى بإمامه
في حمل ّ
هم األمة أيضا ،سواء في مجال معاشهم أو معادهم ،وهنيئا ملن
كان ماله مبذوال ملساعدة فقرائهم ،ولسانه مبسوطا لهداية التائهين منهم.
وهكذا فان املؤمن كافل أليتام آل محمد‘ في زمان غيبته ،فهو
تارة ينظرإلى نقص في ظواهرهم ،وتارة ينظرإلى النقص في بواطنهم ،فإذا
كان كافل اليتيم له تلك الدرجة العالية التي ذكرها النبي األكرم‘
من املعية في الجنة ،فكيف بمن تكفل الروح الباقية؟!.
ِ
ل
وقد ورد عن اإلمام الحسن العسكري× أنه قالَ « :ف ْض ُل كَاف ِ
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مم ٍد ا ْلمنْ َقطِ ِع عن موالِ ِيه الن ِ
َّاش ِ
ب ِف ُر ْت َب ِة ا ْل َج ْه ِل ُ ْ
ي ِر ُج ُه ِم ْن َج ْهلِ ِه
َيتِي ِم ِ
َ ْ ََ
آل ُ َ َّ ُ
وي ِ
وض ُح َل ُه َما ْاش َت َب َه َع َل ْي ِه َع َل َف ْض ِل كَافِ ِل َيتِي ٍم ُي ْط ِع ُم ُه َو َي ْس ِق ِيه َك َف ْض ِل
َ ُ
الش ْم ِ
َّ
الس َها»(((.
س َع َل ُّ

ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

 .3صنائع الرب واألئمة
ِ
ورد عن اإلمام املهدي× أنه قال« :ن َْح ُن َصنَائ ُع َر ِّبنَاَ ،و ا ْلخَ ْل ُق َب ْعدُ
َصنَائِ ُعنا»((( .فعندما يقال عن إنسان أنه صنيعة إنسان آخر ،فمعنى ذلك

أنه قد نال منه اهتماما بالغا ،وهو نتاج تربيته ،ومن املعلوم أن هللا تعالى
ُيجري البركات من خالل وليه ،ولهذ نقول في الدعاءَ :
ب ا ْل ُمت َِّص ُ 
ل
«أ ْي َ
الس َب ُ
ن َّ
ي ْالَ ْر ِ
الس َمء»((( ،ومن هذه البركات أن يكون املحب على بال إمام
َب ْ َ
ض َو َّ
زمانه فيجعله مادة للتكامل والترقي .فإذا كان هللا تعالى يدبر شؤون هذا
الكون من خالل املالئكة :كقابض األرواح واملالئكة الصافات التي تدبر
شؤون الكون ،فكيف بإمام الخلق؟!.
 )1االحتجاج علی أهل اللجاج (للطربسی) ،ج ،1ص.16
 )2الغیبة (للطويس) ،ص.285
 )3املزار (للمفيد) ،ص.579

إن هذا النص أيضا يبين طبيعة العالقة بين املعصومين جميعا
وشيعتهم األبرار ،حيث يقول اإلمام الباقر×« :إِ َن ِشيع َتنَا ِ
آخ ُذ َ
ون
َ

بِحجزَتِنَا ،و نَحن ِ
آخ ٌذ بِ ُح ْجز َِة اهللِ»(((.
ون بِ ُح ْجز َِة َنبِ ِّينَا َو َنبِ ُّينَا ُ
آخ ُذ َ
َ ْ ُ
ُ ْ

 .4حيبون رحيهم وروحهم

 .5صنائع اهلل تعاىل

يستفاد من بعض النصوص املباركة ،أن األئمة^ رغم انشغالهم
باملأل األعلى واستغراقهم فيه ،إال أنهم أيضا يحزنون ملا يجري على أمة
جدهم وذلك من االرتياب في الدين ،ومنها االرتياب في أمر الفرج ،وهذا
 )1املحاسن ،ج ،1ص.182
 )2الكايف ،ج ،15ص.547
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شيعتك ومواليك جعلني اهلل فداك! قال :أين هم؟ فقلت أراهم ما بني القرب
واملنرب ،فقال :اذهب يب إليهم ،فذهب فسلم عليهم ،ثم قال :واهلل إين ألحب
رحيكم وأرواحكم ،فأعينوا مع هذا بورع واجتهاد ،إنه ال ينال ما عند اهلل إال
بورع واجتهاد»(((.
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رغم أن أئمة الهدى^ يعيشون في عاملهم القد�سي الذي ال يمكن
إدراك كنهه ،إال ملن كان قريبا في رتبتهم ،إال أنهم عندما ينظرون إلى
مواليهم ،فإنهم يستشعرون حالة من األنس بهم ،فهم تربيتهم في هذه
الدنيا ،ورفقتهم في اآلخرة ،ولكن مع ذلك فإنهم طاملا أكدوا ضرورة
إعانتهم بالورع واالجتهاد ،ليكون ذلك أساسا لشفاعتهم.
ولك أن تتخيل حال إمام زمانك وهو يشتاق إلى روحك وريحك ،كما
كان عليه آباؤه الكرام ،فقد روي عن الصادق× قال« :مررت أنا وأبو
جعفر× عىل الشيعة ،وهم ما بني القرب واملنرب ،فقلت أليب جعفر×:

إن دل على �شيء فإنه يدل على استيعاب قلوبهم لهموم األمة ،مع أنهم
مستغنون باهلل تعالى عن كل �شيء.
ِ
ٍ
ِ
ُم ِ 
ف
جا َعة منْك ْ
ل ْارت َي ُ 
وقد ورد عن إمامنا املهدي× :إِ َّن ُه ُأ ْ ِن َي إِ َ َ
اب َ َ
ك َو ا ْل َح ْي ِة ِف ُو َل ِة ُأ ُم ِ
ور ِه ْمَ ،فغ ََّمنَا َذلِ َ
الش ِّ
ين َو َما َد َخ َل ُه ْم ِم َن َّ
ك َلك ُْم َل
الدِّ ِ
َ
اءنَا فِيك ُْم َل فِينَا؛ ِلَ َّن اهللَ َم َعنَا َو َل َفا َق َة بِنَا إِ َل غ ْ ِ
َي ِهَ ،و ا ْل َح ُّق َم َعنَا َف َل ْن
َلنَا َو َس َ
ي ِ
وح َشنَا َم ْن َق َعدَ َعنَّا َو ن َْح ُن َصنَائِ ُع َر ِّبنَا َو ا ْلخَ ْل ُق َب ْعدُ َصنَائِ ُعنَا»(((.
ُ
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وال بد من التأمل في الفقرة األخيرة ،فكما أن اإلمام× متشرف بأنه
على عين الرب املتعال وتربيته ،فكذلك األمرفي الخلق املتشرف بعنايته،
بحيث يعد أحدهم صنيعا له.
 .6عدم إيذائه

إن العبد املنتظر إذا وصل إلى مرحلة من الصفاء الباطني ،فإنه
يتحا�شى كل ما يوجب أذى ولي أمره ،لئال يكون مصداقا لقوله تعالى:

ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

ْ
َ َّ َ
َ
ُّ ْ
َّ َّ َ ُ ْ ُ َ
ون َ
ول لَ َعنَ ُه ُم ُ
اهلل َو َر ُس َ ُ
الين يؤذ
ادلنيَا َوال ِخ َر ِة َوأ َعد ل ُه ْم َعذابًا
اهلل ِف
﴿إِن ِ
ُّم ِهينًا﴾((( .ومن املعلوم أن ما يؤذيه ليس إال مخالفة ما أمرت به الشريعة،

فهو× ولي األمرالذي ال يهمه إال أمرالدين ورضا رب العاملين.
وقد أكدت روايات أهل البيت^ على هذا املعنى كثيرا ،ومنها ما
روي عن اإلمام الباقر× أنه قال لجابر الجعفيَ « :ما َي َت َق َّر ُب ا ْل َع ْبدُ إِ َ 
ل

اهللِ َت َب َار َك َو َت َع َال إِ َّل بِال َّطا َع ِةَ ،ما َم َعنَا َب َر َاء ٌة ِم َن الن ِ
َّارَ ،و َل َع َل اهللِ ِلَ َح ٍد

ِ
ِ
َان لِ َعاصي ًا َف ُه َو َلنَا َعدُ ٌّو،
َان لِ ُمطيع ًا َف ُه َو َلنَا َو ِ ٌّل َو َم ْن ك َ
ِمنْك ُْم ُح َّج ٌةَ ،م ْن ك َ
َو َل ُتن َُال َو َل َي ُتنَا إِ َّل بِا ْل َع َم ِل َو ا ْل َو َرعِ»(((.
 )1الغیبة (للطويس) ،ص.285
 )2سورة األحزاب ،اآلية.57:
)3األمايل ،ص.530

 .7من ال خوف عليه وال حزن

 .8مصيبة احلسني×

َو ا ْل َم َلئِ َك ُةَ ،ف َقا ُلواَ :يا َر َّبنَا َأ ت َْأ َذ ُن َلنَا ِف َه َل ِك ا ْلخَ ْل ِق َحتَّى ن َُج َّذ ُه ْم ِم ْن
ج ِد ِ
يد ْالَ ْر ِ
َك َو َق َت ُلوا َص ْف َوت َ
است ََح ُّلوا ُح ْر َمت َ
َكَ ،ف َأ ْو َحى اهللُ إِ َل ْي ِه ْمَ :يا
َ
ض بِ َم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اس ُكنُوا!ُ ..ث َم ك ََشفَ ِح َجاب ًا ِم َن ا ْل ُح ُجبِ
َم َلئكَتي َو َيا َس َمئي َو َيا أ ْرض ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش َوص ّي ًا َل ُهَ ،ف َأ َخ َذ بِ َيد ُف َل ٍن م ْن َب ْين ِه ْم، َف َق َال:
َفإِ َذا َخ ْل َف ُه ُ َ
م َّمدٌ ‘ َو ا ْثنَا َع َ َ
َ ِ
َ ِ
ِ ِ
(((
ِ
َص» ،قاهلا ثالث مرات.
َيا َم َلئكَتي َو َيا َس َم َوات َو َيا أ ْرض ِ َب َذا أ ْنت ُ
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.357
 )2الکايف ،ج ،2ص.704
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إن مصيبة قتل الحسين× من أعظم املصائب في عالم الوجود،
فقد أوجد انقالبا في السماوات ومن فيها ،ومن آثار ذلك أن أهلها طلبوا
من هللا تعالى اإلذن في االنتقام من قتلته ،ومن املعلوم أن هذا لم يكن
ليعجز املالئكة املدبرة ،ولكن هللا تعالى أعلمهم أن االنتقام سيكون على
يد املهدي من آل محمد‘ ،وهو ما يفهم من قول الصادق×:
ِ
ِ
ات َو ْالَ ْر ُض َو َم ْن َع َل ْي ِه َم
الس َم َو ُ
« َفإِ َّن ا ْل ُح َس ْ َ
ي× َل َّما ُقت َل َع َّجت َّ

سمات المنتظرين

من موجبات رفع االضطراب والقلق الذي ال يخلو منه أحد في هذا
العصر ،االرتباط بمنشأ األمن واالستقرار في الوجود ،واملتمثل بولي هللا
األعظم× والذي تتنزل عليه مقدرات الخلق ليلة القدر ،وهو الذي لو
أراد سأل ربه تغييرمقدرالعبد من الشقاء إلى السعادة لفعل.
أضف إلى ذلك أن املنتظرالواقعي ُيعد من شؤونه× عرفا وواقعا،
املؤمل أن ّ
ومن ّ
يتبنى× من هو منتسب إليه ،ليخرجه من ظلمة
الشدائد إلى نور الفرج ،وإلى هذه الحقيقة يشير اإلمام الصادق× في
ِ ِ
ور ِه ِ  ِ ِ
ين لِ ُظ ُه ِ
ني َل ُه ِف
قولهُ « :طو َبى لِ ِشي َع ِة َقائِ ِمنَا ا ْل ُمنْتَظِ ِر َ
ف َغ ْي َبت ه َو ا ْل ُمطيع َ
ور ِهُ ،أو َلئِ َ ِ
ُظ ُه ِ
ف َع َل ْي ِه ْم َو ال ُه ْم َ ْي َزنُون»(((.
اء اهللِ ا َّل ِذ َ
ين ال َخ ْو ٌ
ك َأ ْول َي ُ

 .9التسليم وامليل القليب
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إن البعض منا يتمنى لو كان في زمان أمير املؤمنين× ،ليكون من
أنصاره في حربه مع الناكثين والقاسطين واملارقين ،ولكن ُليعلم أن من
كان هواه في زمان الغيبة معه ،متمنيا بصدق أن لو كان مناصرا له ،وهو
في مقام التسليم ملا دعا إليه أمير املؤمنين× ،فإنه ُيعد ممن شهد
معه .والشاهد على ذلك ،ما روي أنه ملا قتل أميراملؤمنين× الخوارج
يوم النهروان ،قام إليه رجل فقال:
ِ
ِِ
ِ
ك َه َذا ا ْل َم ْوقفََ ،و َق َت ْلنَا َم َع َ
ى َلنَا إِ ْذ َش ِهدْ نَا َم َع َ
ك
ني! ُطو َب 
« َيا َأم َري ا ْل ُم ْؤمن َ
ِِ
ِ
ِ
ني×َ :و ا َّل ِذي َف َل َق ا ْل َح َّب َة َو َب َر َأ الن ََّس َم َة!
َه ُؤ َلء ا ْلخَ َو ِار َجَ ،ف َق َال َأم ُري ا ْل ُم ْؤمن َ

ِ ِ
َاس َل ْ َ ْ
اء ُه ْم َو َل َأ ْجدَ ا َد ُه ْم َب ْعدُ ،
َل َقدْ َش ِهدَ نَا ِف َه َذا ا ْل َم ْوقف ُان ٌ
ي ُل ِق اهللُ آ َب َ
ُون ِف ِ
ف َش ِهدَ نَا َق ْو ٌم َل ْ ُ ْ
الر ُج ُلَ :و َك ْي َ
آخ ِر
ي َل ُقوا؟ َق َالَ :ب َلَ ،ق ْو ٌم َيكُون َ
َف َق َال َّ
ِ
ون َلنَاَ ،ف ُأو َلئِ َ
ش َكاؤُ نَا فِ َيم ُكنَّا
شكُو َننَا فِ َيم ن َْح ُن فِ ِيهَ ،و ُه ْم ُي َس ِّل ُم َ
ك َُ
الز ََّمان َي ْ َ
فِ ِيه َح ّق ًا َح ّقا»(((فجعل× تالزما بين التسليم لهم والشراكة معهم ،كما

هو واضح من الرواية.
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 .10شكوى اإلمام إىل جده

إن النبي األكرم‘ كان مرجع الشكوى لجميع املعصومين^
وذلك بعد وفاته بأيام قليلة كما وقع ألمير املؤمنين والزهراء’ فهذه
شكواه عندما أراد دفن حبيبته فاطمة÷ قائالَ « :يا َر ُس َ
ول اهلل َل َق ِد
ِ ِ
ِ
ِ
الر ِهينَة»((( ،وكما صدرت من الزهراء÷
ت ِج َعت ا ْل َودي َع ُة َو ُأخ َذت َّ
ْاس ُ ْ
ِ
(((
َان ُي ْف َع ُ ل بِ َحبِي َبتك»  ،وكذا بعد حياته املباركة
«هك ََذا ك َ
حيث قالتَ :
 )1املحاسن ،ج ،1ص.262

 )2األمايل (للطويس) ،ص.282

 )3بحاراألنوار ،ج ،30ص.294

كما اتفق لزينب÷ حينما توجهت لجدها قائلة« :يا جداه هذا حسينك
بالعراء»((( وهذه السنة من االلتجاء مستمرة في نسله الطاهر إلى زمان

ظهور ولده املهدي× فهو أيضا يشكو لواعجه لجده‘ قائال:

ت َو ن ََس ْبتَنِي َو َس َّم ْيتَنِي َف َج َحدَ تْنِي ْالُ َّم ُة ُأ َّم ُة
« َيا َجدَّ ا ْه ن ََص ْص َ 
ت َع َلَّ َو َد َل ْل َ
ُون
َان َو َأ ْي َن َيك ُ
َان َو َأ ْي َن ُه َو َو َمتَى ك َ
ا ْل ُك ْف ِر َو تَ َ َار ْت ِ َّف َو َقا ُلوا َما ُولِدَ َو َل ك َ
ك و َل يع ِقب َأبوه و اس َتعج ُلوا ما َأ َّخره اهللُ إِ َل ه َذا ا ْلو ْق ِ
ت
َو َقدْ َم َ
َ
َ
َُ
ات َو َه َل َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
متَسب ًا َو َقدْ َأذ َن اهللُ ِل َيا َجدَّ ا ْه ف َيم َأ َمر»(((.
ب ُت ُ ْ
ا ْل َم ْع ُلومَِ ،ف َص َ ْ

 )1وقعة الطف ،ص.259

 )2األمايل (للطويس) ،ص.282
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إن ذكر الحسين× كان ساريا في قلوب األنبياء السلف  -بمن فيهم
أولو العزم  -حيث كان يوجب لهم ّ
تفجعا شديدا عند ذكره ،لعلمهم أوال
بأنه في عداد الخمسة الطيبة الذين هم حجج هللا تعالى على الخلق،
والذين شع نورهم في الوجود قبل خلق آدم× ولعلمهم ثانيا بعظمة
ما سيقع عليه من املأساة.
ّ ً
وقد ذكر إمامنا الحجة× عينة من ذلك في إحدى توقيعاته
الشريفة ،وهي أن زكريا× سأل ربه أن يعلمه األسماء الخمسة،
فأهبط عليه جبرئيل فعلمه إياها ،فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا
وفاطمة والحسن ُس ّري عنه ّ
همه ،وانجلى كربه ،وإذا ذكر اسم
ِ
ُ
الحسين× خنقته العبرة ،ووقعت عليه البهرة .فقال ذات يوم :إلهي
ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم ،تسليت بأسمائهم من همومي ،وإذا ذكرت
الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي ،فأنبأه هللا تعالى عن قصته .فلما سمع
بذلك زكريا× لم يفارق مسجده ثالثة أيام ،ومنع فيهن الناس من
الدخول عليه ،وأقبل على البكاء والنحيب ،وكان يرثيه:
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 .11حرقة قتل احلسني×

ِِ
ِِ ِ
َِ
«الي َأ ُت َف ِّج ُع َخ ْ َي َخ ْل ِق َ
الر ِز َّي ِة بِ ِفنَائِ ِه؟
ك بِ َو َلده؟ إِ َلي َأ ُتن ِْز ُل َب ْل َوى َهذه َّ
َان َي ُق ُ
ول :ال َّّل ُه َّم ْار ُز ْقنِي َو َلد ًا َت َق ُّر بِ ِه َع ْينِي َع َل ا ْلكِ َ ِبَ ،فإِ َذا َر َز ْقتَن ِ ِيه َفا ْفتِنِّي
ُث َّم ك َ
بِ ُح ِّب ِهُ ،ث َّم َف ِّج ْعنِي بِ ِه ك ََم ُت َف ِّج ُع ُ َم َّمد ًا َحبِي َب َك بِ َو َل ِده»((( ،فرزقه هللا يحيى

وفجعه به ،وكان حمل يحيى ستة أشهر وحمل الحسين كذلك .وهنا
نقول :إذا كان هذا حال زكريا× قبل أن يولد الحسين× فما حال
ولده املهدي× وقد أحاط علما بما جرى على جده ،مما جعله يبكي
عليه بدل الدموع دما.
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 .12دعاء فيه حرقة
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في مضامين دعاء إمام زماننا× ما يدل على شدة تأثره بما هو فيه،
وضيق صدره بما يجري عليه وعلى شيعته في زمان الغيبة ،بما يجعل
أحدنا يود أن يشاطره شيئا من همومه ،ومن امللفت في هذا الدعاء
املنسوب إليه  -كما يذكره صاحب املهج  -أن ما دعاه إلى اإلطالة في
الدعاء هو ضيق صدره ،وإال فإن هللا تعالى يستجيب لعبده ،ولو قال :يا
رب ،مرة واحدة ،بصدق وإنابة.
إن ما ذكرناه من املعاني نتلمسها في املناجاة حيث يقول« :إِ َ ِلي َو َقدْ

يق َصدْ ِريَ ،حدَ ِان َع َل َذلِ َ
ك ُك ِّل ِه َو
ت ُد َعائِيَ ،و َأ ْك َث ْر ُت ِخ َط ِابَ ،و ِض ُ 
َأ َط ْل ُ 
ِ
ِ ِ
ِ
يك ِم ْن ُه َقدْ َر ا ْل ِم ْلحِ ِف ا ْل َع ِ
ج ِ
نيَ ،ب ْل َيك ِْف َ
ي ِز َ
يك
ََ
ح َلني َع َل ْيه ،ع ْلم ًا منِّي بِ َأ َّن ُه ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ول ا ْل َع ْبدُ بِن َّية َصاد َقة َو ل َس ٍ
َع ْز ُم إِ َرا َدةَ ،و َأ ْن َي ُق َ
ُون عنْدَ
ان َصادق َيا َر ِّبَ ،ف َتك ُ
اك بِ َع ْز ِم ْ ِ
َاج َ
َظ ِّن َع ْب ِد َك بِ َ
ال َرا َد ِة َق ْلبِي»(((.
كَ ،و َقدْ ن َ

إن هذا الدعاء وأمثاله مما هو منسوب إليه ،يكشف لنا عن شدة
معاناته× في زمان الغيبة ،وإال ملا صدر مثل هذا الدعاء بهذا اللحن

 )1املصدر السابق ،ج ،2ص.461
 )2بحاراألنوار ،ج ،92ص.278

املمتلئ حرقة وأملا ،حيث يصرح قائال بأن ضيق صدره حمله على
التفصيل في الدعاء ،واإلطالة في اإللحاح ،في دعاء هو في عداد أطول
األدعية املنقولة عنهم!.
 .13أمنية اللقاء

إن االنتظارفرع الشوق والحب ،وذلك فرع املسانخة في امللكات ،وهو
الذي يستلزم االتباع العملي ،وإال فإن اإلنسان يكون كاذبا ومدعيا في
 )1وسائل الشیعة ،ج ،6ص.499
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إن اللقاء بإمامنا صاحب األمر× أمنية كل منتظر ،ولكن األهم
من ذلك أن يسعى املؤمن إلحداث تغيير جوهري في حياته .ومن املعلوم
أن اإلمام× ال يريد منا إال أن نكون عبادا صالحين هلل تعالى ،ومتبعين
شريعة جده املصطفى‘ ومراقبين ألنفسنا ومحاسبين لها.
وبناء على هذه املعادلة ،فإن املرء كلما ازداد قربا من هللا تعالى،
فإنه يزداد قربا من ولي أمره ،وال يظنن أحد أن سبيل القرب إلى أهل
البيت^ ،يغايرسبيل القرب إلى هللا تعالى ،فقد أكدت الشريعة أنه ال
اثنينية بين القرآن والعترة ،وإال ملا كانا عدلين غيرمفترقين.
ولقد ّ
تعمد أئمة اهل البيت^ إسناد البركات إلى هللا تعالى كعلة
العلل ،وإلى أوليائه كوسائط للفيض ،وذلك للتركيز على هذه الحقيقة
التي قد تغيب عن أذهان البعض ،فقد روي عن اإلمام السجاد× أنه
س َفإِ ِّن َأك َْر ُه َها َل َ
ن َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
ك ،إِ َّن اهللَ ُي َق ِّس ُم
الش ْم ِ
قال« :يا أبا محزةَ ،ل َتن ََام َ
َاق ا ْل ِعب ِ
ِ
ّ
ِف َذلِ َ
فاملقسم هو املالك على
اد َع َل َأ ْي ِدينَا ُ ْي ِر َهيا»(((،
ك ا ْل َو ْقت َأ ْرز َ َ
اإلطالق ،واملجري هي يد وليه في األرض.

ُْ
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ُ

َ

ْ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َ َّ ُ ُ ْ ْ ُ
ك ُم ُ
اهلل﴾(((.
ون يح ِبب
حبه ،كما يقول تعالى﴿ :قل ِإن كنتم ت ِحبون اهلل فات ِبع ِ
فاملحب غير املتبع يتصف بصفتين :الكذب في املحبة ،وعدم حب هللا
تعالى له ،وهذا ال ينافي أن يتظاهر العبد بذلك ،ويدعي وصال بمواله ،إما
من باب :الجهل املركب ،أومن باب الغرورالكاذب ،والشيطان ُيعجبه أن
يبقى العبد في دائرة الحب املوهوم ،بدال من الحب الواقعي.
ومما يدل على أن أمر االنتظار أعظم من الشوق املجرد ،هو ما رواه
الصادق× عن جده أمير املؤمنين×« :ا ْلمنْتَظِر ِلَم ِرنَا ،كَا ْلمت ََشح ِ
ط
ُ ِّ
ُ ُ ْ
ّ
بِدَ ِم ِه ِف َسبِ ِ
يل اهللِ»(((؛ فالتعبير عن االنتظار باملتشحط  -وهو املتخبط في
دمه والذي يستعمل عادة في الجهاد -يدل على عظمة االنتظار.

 .15محل ه ّم غيبته

ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

من أفضل سبل التقرب إلى قلب إمامنا الحجة× -غير االلتزام
باألدعية والزيارات املأثورة  -أن يحمل أحدنا ّ
هم غيبته الشريفة ،فإن
الذي يحمل هذا ّ
الهم املقدس ،ال ينفك عن مجاهدة نفسه ،وذلك رغبة في
تكاملها ،وحرصا على إتقان عبادة ربهُ ،ويكثرمن اإلحسان لغيره ،بل يحرص
على كل أمريدخل به السرورعلى إمام زمانه ،ويخفف به عن آالمه.
ُ
وليعلم في هذا املجال :أن القلب إذا انشغل ّ
بهم فراق املولى وما يعانيه
في زمان الغيبة ،فإنه سيكون قريبا منه ،وقد يحظى برعايته الخاصة،
ونحن لو درسنا سير املهدويين طوال التاريخ ،فإننا نلمس هذه الحقيقة:
وهي أن الذين تشرفوا بعنايته املباركة  -بأية صورة من صور العناية
واللطف  -هم من الذين احترقوا بنارفقده ،وتمنوا وصاله وقربه.
 )1آل عمران ،اآلیة.31:

 )2اخلصال ،ج ،2ص.625

 .16احلشر حتت رايته×

 .17إظهار الشوق الصادق

غافال عنه ،فإنه يعلم أنه ضيف ثقيل غيرمرغوب في مجيئه.
وعليه نقول :إن الذي يدعي أنه منتظر إلمام زمانه× ،ال بد أن
يكون على مستوى االنتظاربكل ما تحمله الكلمة من معنى.
ومن املعلوم أن دعوى الشوق املجرد ال يكلف صاحبه شيئا ،ألن
االنتظار الحقيقي يستلزم االستعداد لنصرته× في كل ميادين
ت َلك ُْم ُم َعدَّ ة» ((( ،وخاصة في هذا
ُص ِ 
املواجهة ،حيث تقول في الزيارةَ :
«و ن ْ َ
العصراملليء بالتحديات!.
 )1کامل الزیارات ،ص.218

173
ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

إن املنتظر للضيف ال بد أن يظهر شوقه لهّ ،
ويقدم له دعوة ّ
جادة،
ويستعد أتم االستعداد للقائه ،وإال فإن الضيف لو جاء و رآى ّ
مضيفه

سمات المنتظرين

إن هللا تعالى جعل لكل زمان إماما ،وإن إمام زماننا هو اإلمام
املهدي× الذي سنحشر تحت رايته يوم القيامة ،أما في هذه الدنيا
فإن أعمالنا تعرض عليه صباحا ومساء ،وفي يومي االثنين والخميس،
كما يفهم من بعض النصوص.
وعليه فإن الذي يريد التوفيق واملباركة في عمله ،فليتخذ لنفسه
سبيال إلى ذلك الوجود املبارك ،أو ليحرص على أن ال يدخل األذى على
قلبه على األقل ،فإن املحب ال يتحمل أذى حبيبه.
ُ
وليعلم هنا أن ربط أعمالنا بقلبه الشريف ،ملن موجبات املراقبة
واملحاسبة املالزمة ،وذلك بعد استشعار حبه× في قلوبنا ،فإن أهل
الدنيا طاملا تركوا شيئا مما يشتهون كرامة ملن يحبون ،وهذه قصص
عشاق الهوى شاهدة على ذلك!.

والشاهد على هذا التالزم بين االنتظار الصادق والعمل ،هو ما ذكره
اإلمام الصادق× عندما أخبر عن شرط قبول العمل ،قائالَ «:ش َها َد ُة

م َّمد ًا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه َو ْ ِ
ال ْق َر ُار بِ َم َأ َم َر اهللُ َو ا ْل َو َل َي ُة َلنَا
َأ ْن َل إِ َل َه إِ َّل اهللُ َو َأ َّن ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َُل ْم َو ا ْل َو َر ُع َو ِال ْجتِ َها ُد
ب َاء ُة م ْن َأ ْعدَ ائنَا َي ْعني ْالَئ َّم َة َخ َّ
اص ًة َو الت َّْسل َ
َو ا ْل َ َ
هللُ ِ َبا إِ َذا َشاء»(((.
َوال ُّط َم ْأنِينَ ُة َو ِالنْتِ َظ ُار لِ ْل َقائِمِ× ُث َّم َق َال إِ َن َلنَا َد ْو َل ًة َيِي ُء ا 

 .18حزن األئمة×
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من وظائفنا في زمان الغيبة حمل ّ
هم غيبة اإلمام×؛ إذ ال خالف في
أن غيبته من موجبات الهم والغم األكيدين ،وخصوصا مع مالحظة أن
كل ما يحدث على هذه األرض من مآس وظلم وإسالة للدماء ،فإنما يعود
إلى هذه الغيبة املباركة؛ ألنه بظهوره كما هو الوعد املحقق ُ
ستمأل
األرض قسطا وعدال ،كما ملئت ظلما وجورا.
وعليه فمن يحمل ّ
هم إصالح البشرية  -فضال عن املسلمين -فال بد أن
يساهم في تعجيل الظهور ،والذي به يتعجل العدل العالمي ولوليوم واحد،
فال يستهينن أحد بدعائه ،فإن اإلجابة مخبوءة في أدعية الصالحين.

ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

 .19عالمة القرب

من يريد أن يعلم عمق صلته بإمام زمانه× ،فلينظر إلى بوصلة
قلبه في مواطن االستجابة ،فمن وفق لزيارة الحسين× مثال ،ثم رق
قلبه ،وجرت دمعته ،فلينظر فيم دعاؤه من دون تلقين ّ
ملقن؟! .ومن
وفق لزيارة بيت هللا الحرام ووصل إلى الحطيم والحجربعد جهد جهيد،
فما هو الدعاء الذي ينقدح في قلبه من تلقاء نفسه ومن دون تكلف؟!.
إن املحب إلمام زمانه واملعايش آلالمه ،يخجل من تقديم حوائجه
 )1الغيبة (للنعامين) ،ص.200

الشخصية  -من أداء دين أوشفاء مريض -على حوائج إمامه× ،حيث
إن الفائدة من تقريب الفرج تعم العالم أجمع ،فمهمة اإلمام ليست
محصورة في بالد املشرق أو املغرب.
 .20موجبات تعميق احملبة

إن ذكر األئمة^ لولدهم املهدي× مما يثير العجب ،وذلك
لشدة ما يظهرونه من التفجع لحاله وحال شيعته في زمان الغيبة؛ فإن
احتجاب اإلمام× وكثرة الفتن وتفرق األهواء وتكالب األعداء من
موجبات رقتهم؛ فإن اإلمام الحاضر يفرج عن شيعته بحضوره ،أضف
إلى قصر أعمارهم الشريفة ،فلم تمتد املحنة في حياة أحدهم بخالف
العصور املتمادية التي تمرعلى املهدي×.
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.512
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 .21إظهار التفجع

سمات المنتظرين

إن اإلكثار من ذكر اإلمام صاحب الزمان× ،ملن موجبات تعميق
املحبة في القلوب ،وذلك من خالل املداومة على الدعاء لفرجه في قنوت
الصالة مثال ،والصدقة صباحا ومساء نيابة عنه ،وتسمية ولد من أوالده
باسمه× ،وااللتزام باألدعية املذكرة به× ،وقراءة دعاء الندبة في
األعياد األربعة ،وقراءة دعاء زمن الغيبة في عصريوم الجمعة.
والذي يواظب على الدعاء له عصر الجمعة بدعاء زمن الغيبة ،عليه
ي
«و َل ِّ ْ
أن يعلم بأن هناك فقرة في هذا الدعاء هي الدواء لكل أدوائه وهيَ :
ل َأم ِرك»(((.فلو استجيبت له هذه الدعوةُ ،
ِ
وجعل قلبه بيد ولي
َق ْلبِي ل َو ِ ِ ْ
أمره× ،فإن أموره كلها تؤول إلى خير ،فإن اإلمام× إذا تولى قلبا
أحسن رعايته.

وهذا النص يعكس شطرا مما كان يجري عليهم عند ذكره×،
فقد روى سدير الصيرفي عن اإلمام الصادق× ،وذلك حينما دخل
عليه هو مع جماعة من أصحابه ،فرأوه جالسا على التراب وعليه مسح
خيبري مطوق بال جيب ،وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ،فلما سألوه عن
ف كِت ِ 
َاب
تِ
ذلك زفر× زفرة عظيمة انتفخ منها جوفه ،ثم قالَ « :ن َظ ْر ُ 
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ِ
َاب ا ْل ُم ْشت َِم ُل َع َل ِع ْل ِم ا ْل َمنَا َيا َو ا ْل َب َل َيا
يح َة َه َذا ا ْل َي ْو ِم، َو ُه َو ا ْلكت ُ
ا ْل َج ْف ِر َصبِ َ
م َّمد ًا
ُون إِ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة ،ا َّل ِذي َخ َّص اهللُ بِ ِه ُ َ
َان َو َما َيك ُ
الرزَا َياَ ،و ِع ْل ِم َما ك َ
َو َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ُه َو ُط َ
ول
َو ْالَئ َّم َة م ْن َب ْعده× َو ت ََأ َّم ْل ُ
ت منْ ُه َم ْولدَ َقائمنَا َو غي َب َت ُهَ ،و إِ ْب َط َ
الشك ِ
ِِ
ِ
ك الز ََّم ِ
ُوك ِف ُق ُل ِ
ني ِف َذلِ َ
انَ ،و ت ََو ُّلدَ ُّ
وبِ ْم ِم ْن
ُع ُم ِرهَ ،و َب ْل َوى ا ْل ُم ْؤمن َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
الر َّق ُة َو
ُطول َغ ْي َبته َو ْارتدَ ا َد َأ ْك َث ِره ْم َع ْن دين ِه ْم..إيل ان قال×َ :ف َأ َخ َذتْني ِّ
ت َع َ َّل ْالَ ْحزَان»(((.
ْاست َْو َل ْ

 .22دعاء املضطر
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ينبغي للمؤمن أن يدعو إلمامه× دعاء امللهوف املضطر ،كما أنه
يدعو لحوائجه كذلك بل أشد من ذلك ،فإنه ال قيمة لحوائجنا مقابل
حوائجه× ،وخاصة مع مالحظة ما ورد في الحديث النبوي ما حاصله:
إن املؤمن ال يكون مؤمنا حتى يكون رسول هللا‘ أعزعليه من نفسه،
وأهله أعزعليه من أهله ،وما أهمه أهم عنده من ّ
مهمه.
إن هم أحدنا متعلق بما يعود إلى نفسه أوال ،ثم بمن يعنيه أمرهم
من أسرته والدائرة القريبة منه ثانيا ،ولكن اإلمام× ّ
همه فيما يتعلق
بمحبيه في شرق األرض وغربها ،وهو الذي يسمع من يستغيث به،
والحال أنه ال يقدر أن ينجده بمقت�ضى زمان الغيبة ،ولك أن تتصور
حجم املعاناة التي يعيشها اإلمام× ،وهو ال يقدر على إغاثة محبيه،
 )1املصدر السابق ،ج ،2ص.353

ولك أن تتصور فرحه بمن يعينه على أمراملستغيثين به.
 .23حقيقة اإلجارة والضيافة

إن املؤمن يزور مواله في يوم الجمعة ،قائال« :يا موالي يا صاحب
الزمان ،صلوات اهلل عليك وعىل آل بيتك ،هذا يوم اجلمعة وهو يومك،
املتوقع فيه ظهورك ،والفرج فيه للمؤمنني عىل يديك ،وقتل الكافرين
بسيفك ،وأنا يا موالي فيه ضيفك وجارك ،وأنت يا موالي كريم من أوالد
الكرام ،ومأمور بالضيافة واإلجارة ،فأضفني وأجرين»(((.

إن من التزم بدعاء العهد-كما روي -أربعين صباحا ،فإنه يكون من
أنصار وليه األعظم ،ولكن تحقيق هذا االمتياز العظيم ال يكون إال ملن
دعا به بصدق ،حيث إن الفرق بين الدعاء وقراءته ،كالفرق بين حقيقة
املاء ولفظته ،فالذي يروي الظمأ هو حقيقة املاء ،ال ترديد لفظه.
وعليه فإن اآلثاراملترتبة واملوعود بها في مجمل أدعية أهل البيت^،
إنما تتحقق -كقدر متيقن -ملن حقق مفهوم الدعاء ،ال مجرد الوجود
الكتبي أو اللفظي له ،وهذا يفسر أيضا عدم ترتب األثر على الدعاء في
 )1مفاتیح اجلنان.
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 .24االلتزام بدعاء العهد
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وهنا نقول :إن املؤمن يستشعر حقيقة الضيافة واإلجارة عندما
يفتتح نهاره بذلك ،وهذا فرع لإلحساس بوجوده املبارك ،كر ٍاع حقيقي
لهذه األمة ،وهذا ال ينافي اإلحساس بإجارته في كل أيام األسبوع  -وإن كان
كل يوم فيه هو منسوب إلى إمام من أئمة أهل البيت^  -وذلك ألن
األلطاف في كل عصر ،تجري من خالل اإلمام الذي يكون الحشر تحت
لوائه يوم القيامة.

بعض الحاالت ،وذلك من جهة عدم اإلقبال املطلوب فيه بل عدم
صدق املفهوم عليه.
 .25استشعار الفقد
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إن املؤمن يحاول أن يستشعر فقد إمامه× باملجاهدة والتكلف في
أول األمر ،حتى ّ
يتعمق هذا الشعور في نفسه ،ويزداد توغال في باطنه،
فيصل إلى مرحلة ّ
الهم املستقر ،أي مرحلة املقام ال الحال ،فكما أن
البكاء على الحسين× قد يكون بالتباكي في أوله ،فإن اإلحساس
بفقدنا له ،يكون أيضا بتذكيرالنفس بعظيم املصاب الواقع عليه.
وقد دلت التجارب على أن األمور العظام تبدأ تكلفا ،لتتحول إلى
ملكة راسخة أخيرا ،بل إن الحب املتوغل في شغاف القلب عند البعض،
قد ال يكون كذلك في أوله ،بل إنه يتنامى بالتكرار والتلقين إلى درجة
يصبح البكاء على فقد إمام زمانه× أمرا مطابقا ملزاجه وحاله ،ويصير
(((
ون ا ْل ُم ْؤ ِمنِني»
«و َلتَدْ َم َع َّن َع َل ْي ِه ُع ُي ُ
مصداقا ملا ذكره اإلمام الصادق×َ :
وهو ما نستشعره أيضا في فقرات من دعاء الندبة ،حيث فيها الكثير من
املعاني العاطفية املناسبة لحال العاشقين.

 .26أهل الرتف ال يستشعر الفقد

إن من يطمئن قلبه إلى ما هو فيه من لذائذ هذه الدنيا ،فإنه ال يمكنه
أن يستشعر مصيبة فقد إمام زمانه× ،حيث إن فكره ال يتعدى
نطاق ذاته وما يعود إليها ،فمن ال يشعر بنقص في حياته من جهة فقد
محبوب لديه ،فكيف له أن يعيش حالة الضيق والحزن لفقده×؟!.
ومن هنا فإن من التفت بتوجه وتفصيل إلى حقيقة الفراغ الذي يراه في
 )1الکايف ،ج ،2ص.146

قلبه من جهة فقد ولي أمره× ،فإنه ال يمكن أن يركن إلى �شيء من املتاع
العاجل ،كما لوأتته نعمة في يوم فقد ولده ،فهل يجد في قلبه سرورا؟!.
ومن هنا الحظنا خالل ما نقل عمن شملته عناية الحجة× طوال
زمان الغيبة ،أنهم كانوا ممن أورثهم ضيق الحياة شيئا من الحزن
املالزم ،حيث أن القلب الحزين قريب إلى هللا تعالى ،حيث ورد عن االمام
ب َح ِزين»(((.
ب ك َُل َق ْل ٍ 
الصادق×« :إِ َن اهللَ ُيِ ُ 
 .27الصدق يف الدعاء

 )1املصدر السابق ،ج ،3ص.255
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دعائك ،هيهات هيهات! إن اعتقدت هذا فإنك مريض يف اعتقادك
عرفتك من حقه العظيم عليك ،وإحسانه
ووالئك ،بل إنام قلت هذا ملا ّ
اجلسيم إليك ،وألنك إذا دعوت له قبل الدعاء لنفسك وملن يعز عليك،
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ينبغي للمؤمن أن يكون صادقا في الدعاء لفرج إمامه× ،فإن هللا
تعالى ببركة هذا الدعاء قد يعجل في فرجه ،وترتفع بذلك كل هذه املآ�سي
عن األمة في مشارق األرض ومغاربها ،وذلك عند قيام تلك الدولة اإللهية
الكريمة.
ولو افترضنا جدال أن الدعاء ال يؤثر في تقديم زمان فرجه× ،إال
أننا نقول :أال يكفي أن يرى اإلمام× مثل هذا االهتمام من محبيه في
زمان الغيبة؟! .باإلضافة إلى أن ذلك من موجبات نيل الرعاية الخاصة
منه× ،فمن يدعو إلمام زمانه ،فإنه× بمقت�ضى كرمه سيدعو له
أيضا ،وشتان بين دعائنا له -نحن املذنبون -وبين دعائه لنا ،فإن دعاءه
مستجاب ،وليس بينه وبين هللا تعالى حجاب.
وهنا كالم جميل لسيد املراقبين السيد ابن طاوس الحسني حيث
يقول بهذا الخصوص« :وإياك أن تعتقد أنني قلت هذا ألنه حمتاج إىل

كان أقرب إىل أن يفتح اهلل جل جالله أبواب اإلجابة بني يديك»(((.

 .28التوسيط يف الدعاء
ِ
ِ
ِ
ِ
ورد في الحديث الشريف« :يا ُموسىُ ،ا ْد ُعني َعىل ل َس ٍ
ان َل ْ َت ْعصني بِه،
ك؟ َق َالُ :ا ْد ُعنِي بِلِ َس ِ
ان غ ْ ِ
َق َالَ :ر ِّب َو َأنَّى ِل بِ َذلِ َ
َي َك»((( .وعليه فما املانع
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أن يستغفراإلنسان من ذنوبه ،ويطلب من ذوي الوجاهة عند هللا تعالى
أن يستغفروا له أيضا .وهنا نقول باملناسبة :ما املانع أن نتوجه إلى ذلك
الذي هو بمثابة األب لهذه األمة في هذا العصر ،قياسا إلى جده األكبر
واألصغر ،لقوله‘َ :
ل َأ َب َوا َه ِذ ِه ْالُ َّمة»((( فلنستغفر ربنا أوال،
«أنَا َو َع ِ ٌّّ
َ
َ
َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َّ ُ َّ
وبنَا إِنا كنا
ثم نخاطب إمامنا× بهذا الخطاب﴿ :يا أبانا استغ ِفر لا ذن
َخاطئ َ
ني﴾(((.
ِِ
فلو لم يكن األمر سائغا في نفسه ،ملا نقل القرآن الكريم ذلك على
لسان إخوة يوسف ،متوجهين بالخطاب إلى أبيهم يعقوب’ ولكن كل
ذلك بشرط عدم العود للمخالفة ثانية عن عمد وتقصير.

ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

 .29صفات احملب احلقيقي

إن املحب الحقيقي إلمام زمانه× ال يمكنه أن يغفل أبدا عن دعاء
زمن الغيبة ،وذلك في عصريوم الجمعة وغيره ،وإذا لم يتوفق لذلك من
جهة ضيق الوقت مثال ،فإن له وقفة ولو قصيرة مع نفسه بين يدي ربه،
طلبا لفرج وليه األعظم ،فإن هناك ساعة في ليلة الجمعة ،وأخرى في
 )1فالح السائل و نجاح املسائل ،ص.45

 )2اجلواهر السنية يف األحاديث القدسية ،ص.146
 )3کامل الدین و متام النعمة ،ج ،1ص.261
 )4سورة یوسف ،اآلیة.96 :

نهارها يستجيب هللا تعالى للداعين فيها ،فكيف ّ
يفوت املحب مثل هذه
الفرصة ،وهو يعلم أن هذا اليوم ،هو اليوم املتوقع فيه ظهوره والفرج
فيه للمؤمنين؟!.
ومن املمكن أن يقال هنا :أن الغفلة عن الدعاء له× في مثل ذلك
اليوم ،قد يكشف عن حالة من ُ
البعد عنه؛ فإن املحب يتحين الفرص
للتواصل مع حبيبه زمانا ومكانا.
 .30مظهر التجلي

ومحبيه؟! .وعليه فإن من حقه علينا أن نبادله تلك املحبة ،ونكثر من
ذكره ،والدعاء لفرجه الشريفُ ،ليخرج مما هو فيه من الهم والحزن،
وذلك عندما يرى بسط دولته الكريمة في أرجاء املعمورة ،وهذا هو الذي
َيشفي غليله بعد طول انتظاره.

 .31شحن طاقات األمة

من اآلثار املهمة لالعتقاد بوجود اإلمام املهدي× ،شحن طاقات
 )1الكايف ،ج ،9ص.362
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ِ
َان َيدْ ُخ ُل َع َل ا ْل َم ْر َأ ِة ا ْل ُم ْسلِ َم ِة َو ْالُ ْخ َرى
الر ُج َل ِمن ُْه ْم  ،ك َ
َ
«و َقدْ َب َلغَني َأ َن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات م ْن َب ْعد َه َذا َأ َسف ًا،
اهدَ ةَ ،ف َينْت َِز ُع ح ْج َل َهاَ ...ف َل ْو َأ َّن ْام َر ًأ ُم ْسل ًام َم َ
ا ْل ُم َع َ
َان بِ ِه َم ُلوما»((( ،فكيف ال يتأثر إمام زماننا× بمصائب شيعته
َما ك َ

سمات المنتظرين

إن اإلمام× هو التجلي للرحمة اإللهية التي وسعت كل �شيء ،ومن
هنا فإنه يتألم أشد األلم ملا يجري على هذه األمة من مآس وظلم .فإذا
كان أمير املؤمنين× يتألم ملا كان يجري حوله  -سواء في املدينة أو
الكوفة  -على عامة املسلمين ،وملا يحدث لنساء أهل الذمة في أقا�صي
األرض حيث يقول:

سمات المنتظرين

األمة ،وبعث روح األمل فيها .فهناك فرق بين من يسير وليس له هدف
محدد ،وبين من يسير ويحدوه األمل الكبير بأن نهاية هذا النفق الطويل
املظلم سينتهي بالنور والفالح .ومن هنا تأكد األمر بانتظار الفرج وأنه
أفضل األعمال ،ومن الواضح أن املراد بانتظار الفرج هو تهيئة األسباب
لقدوم من ننتظر فرجه ،وإال فمجرد الشوق-بل حتى الدعاء -ال يعد من
مصاديق انتظار الفرج بمعناه األتم ،حيث إن االنتظار بعد اشتداد
الشوق ،يالزم العمل بما يوجب تحقق اللقاء بمن نشتاق إليه.
وروايات أهل البيت^ شاهدة على أن املعصوم من أكثر الناس
شوقا إلى املهدي× فقد سأل الراوي اإلمام الجواد× قائال له :يابن
ً
رسول هللا ،فمن اإلمام بعد الحسن؟ فبكى× ً
بكاء شديدا ،ثم قال«:إِ َّن
َب ْعدَ ا ْل َح َس ِن ا ْبنَ ُه ا ْل َقائِ َم بِا ْل َح ِ ق ا ْل ُمنْ َت َظر»((( ،فكان ذكر اإلمام املنتظر×
كافيا لهذا البكاء الشديد ،وهو الذي يعكس أعلى درجات الشوق.
 .32تقديم مصلحة األمة
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إن املؤمن الصادق في حمل ّ
هم الرسالة وتحقق الحكومة اإللهية،
يؤثر مصلحة األمة على مصالحه الشخصية ،فلو صادف في يوم كانت
له فيه فرحة ،بتزويج ولده أو كسب مال وفيرمثال ،ثم وصله خبرمحزن
فيما يتعلق بأمر هذه األمة ،فإن ال ينتابه الفرح ملا دخل عليه من الهم
والحزن ،ألن ما سره يعود إلى شخصه ،وما يحزنه يعود إلى األمة.
ولو تأمل أحدنا لرأى أن مآ�سي األمة غالبة على أفراحها ،وهذا من
موجبات أن يستقرالحزن في قلب املؤمن دائما وأبدا ،ومن امللفت هنا أن
مثل هذا ّ
الهم املقدس ال يشوش البال ،بل يزيد املرء استقرارا باطنيا؛
ألنه بهذا الحزن يتصل باملأل األعلى ،خالفا لهموم الدنيا الفانية!
 )1کامل الدین ومتام النعمة ،ج ،2ص.378

 .33الدعاء خلالصه×
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عندما تدعو لسجين بأن يمتعه هللا تعالى في األرض ،فإنك تدعو له
بالخالص مما هو فيه من الشدة والضيق ،ليكون مستمتعا بحياته من
خالل حرية تنقله ،وإمامنا× سجين عالم الغيبة؛ ألنه يرى أنواع
ّ
املصائب الحالة بمحبيه ،وهو ال يقدر على رفعها بمقت�ضى غيبته ،وهذا
بدوره من موجبات الحزن الشديد ،ولهذا فإنه عندما يدعو أحدنا
لفرجه ،فإنه يريد بذلك أوال الفرج لوجوده املبارك ،وذلك من خالل
ظهوره ،وتبعا لذلك يريد ثانيا الفرج ملجموع األمة بل البشرية جمعاء.
إن هذا املعنى لو تعمق في وجود أحدنا ،النتابته هالة من الحزن ،ومن
ثم التعلق الشديد بإمام زمانه× ،ملا يرى فيه من الضيق الشديد من
جهة ،وأن خالص البشرية مرتهن بظهوره من جهة أخرى.

 .34الدفاع عن ولي األمر

ِِ
ا ْلو ِحيدُ ا ْلغ َِر  ِ
ُور بِ َأبِ ِيه»(((.
يب ا ْلغَائ ُ
ُ
َ
ب َع ْن َأ ْهله ا ْل َم ْوت ُ
 )1املصدر السابق ،ص.361
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لو ادعى أجنبي بأن له صلة قرابة ووراثة بأبيك بال دليل ،وطالب بحقه
في امليراث ،فماذا تصنع؟ .ولو زجرته ولم يرتدع بالزجر ،فإنك تذهب إلى
ّ
من يدافع عنك ،ليخلصك من هذا املدعي الزائف! .وكذلك األمرفي زمان
الغيبة ،فإن رأيت مدعيا ملقام القرب من املولى الغائب زورا وبهتانا ،فكن
محاميا ّ
وذابا عن إمام زمانك× بأي سبيل ّ
تيسر لك ،وعليك بفضح
أمراملدعي وبيان زيفه.
ّ
فكم هو ثقيل عليه× أن يرى من يدعي قربا أو نيابة عنه ،وهو ال
يمكنه تكذيبه ،ملوانع الغيبة! .وخاصة مع مالحظة ما هو فيه من أذى
«ه َو ال َّط ِريدُ
لوازم الغيبة ،والتي يشيرإلى بعضها اإلمام الكاظم× قائالُ :
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 .35دعاء احملبني إلمامهم
ِ
لقد أمرنا بالدعاء لتعجيل الفرج ،كما قال اإلمام املهدي×َ :
«أكْث ُروا
اء بِ َت ْع ِ
يل ا ْل َف َرجِ ؛ َفإِ َّن َذلِ َك َف َر ُج ُكم»((( ،ولو لم يكن الدعاء مؤثرا في
ج ِ
الدُّ َع َ

سمات المنتظرين
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تعجيل الفرج ،لم نؤمر بذلك .فعليه البد أن ّ
نعول على دعوة كل مؤمن
في جوف الليل أو في وضح النهار ،في صالة فريضة أو نافلة ،فإن لها أثرها
في تعجيل الفرج.
ومن املعلوم أن الفرج مقدر محتوم في أصله ،ولكن لوح املحو
واإلثبات أيضا ال يمكن إنكاره ،كما هو األمر في قولنا« :اللهم ال تحبس
عنا النصر»؛ فحبس النصر يعني أن هناك نصرا مؤزرا ،ولكنه موقوف
من جهة أفعال العباد ،فقد يتأخر الفرج والنصر لتقصير منا ،وهو ما
يستشف من التوقيع الشريف:
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وب ِف ا ْلو َف ِ
ِ ِِ
اجتِ َمع ٍ ِم َن ا ْل ُق ُل ِ
اء
َ
«و َل ْو َأ َّن َأ ْش َيا َعنَا َو َّف َق ُه ْم اهللُ ل َطا َعتهَ ،ع َل ْ
َ
ِ
ِ
ِ
الس َعا َد ُة
بِا ْل َع ْهد َع َل ْي ِه ْمَ ،لا ت ََأ َّخ َر َعن ُْه ُم ا ْل ُي ْم ُن بِل َقائنَا َو َل َت َع َّج َل ْ
ت َُل ُم َّ
ِ ِ ِ ِ
بِم َش ِ
يبِ ُسنَا َعن ُْه ْم إِ َّل َما
ُ َ
اهدَ تنَا َع َل َح ِّق ا ْل َم ْع ِر َفة َو صدْ ق َها من ُْه ْم بِنَاَ ،ف َم َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعان َو ُه َو َح ْس ُبنَا َو ن ْع َم
َيت َِّص ُل بِنَا مَّا َنك َْر ُه ُه َو َل ن ُْؤث ُر ُه من ُْه ْمَ ،و اهللُ ا ْل ُم ْست ُ
ِ
يل  ،و ص َل ُت ه ع َل سي ِدنَا ا ْلب ِش ِري الن َِّذ ِير ُ َ ٍ ِ ِ
ِ
ين»((( ،وهذه
م َّمد َو آله ال َّطاه ِر َ
َ
ا ْل َوك ُ َ َ ُ َ َ ِّ

من العتابات املهدوية التي تقلق القلوب املحبة!.

 .36االرتباط الشعوري

إن إمامنا× حي مطلع على أعمالنا ،يعيش آالمنا ،متمنيا تحقيق
آمالنا داعيا لنا ،ولكن مع ذلك نالحظ جفاء من املؤمنين تجاه ذلك
الوجود الشريف ،فتعاملنا مع اإلمام× ليس كما يليق بمقامه
 )1املصدر السابق ،ص.458

 )2اإلحتجاج عىل أهل اللجاج (للطربيس) ،ج ،2ص.499

السامي ،فهو وآباؤه الكرام وإن كانوا من نور واحد ،إال أنه ينبغي أن
تكون عالقتنا بإمامنا ،عالقة املقود بالقائد الحي القائم على شؤون
شيعته ومحبيه.
ومن املعلوم أن االعتقاد النظري بوجود اإلمام× ،ال يغني عن
هذا االرتباط الشعوري الذي يصفه والده العسكري× في خطاب
ل ال َّطا َع ِة َو ْ ِ
ال ْخ َل ِ
صَ ،نز ََع إِ َل ْي َ
ك ِم ْث َل ال َّط ْ ِي إِ َل
وب َأ ْه ِ
«وا ْع َل ْم َأ َن ُق ُل َ 
لهَ :
َأ ْوك ِ
َار َها»((( ،فمن وجد في قلبه هذا امليل الفطري من دون تكلف،
فليعلم أنه من أهل اإلخالص حقا.

 .38احلديث املناجاتي معه

حاول بين وقت وآخر أن تتكلم مع إمام زمانك بحديث عاطفي
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج،2ص.448
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إن من يريد أن يكون له موقع مميز من إمام زمانه× ،فليعلم أن
اإليمان العملي هو الذي ّ
يقرب املؤمن منه ،ومن املعلوم أنه كلما زاد في
اإليمان درجة ازداد قربا من مواله .وهنا نقول :إن من املناسب ملن يريد
مثل هذا القرب ،أن يخصص لنفسه خلوة يتحدث فيها مع إمامه×،
ويطلب منه أن ينظر إليه نظرة كريمة ،والتي تستنقذه من أوحال
الشهوات والغفالت؛ إذ هو عين هللا الناظرة ،وأذنه السامعة ،ويده
الباسطة ،وهو الذي يسمع الكالم ،ويرد السالم ،وال تخفى عليه أحوال
األنام.
إن هذا الشعور لوتعمق عند املؤمن ،الستلذ كثيرا بهذه الخلوة ،وصارت
بمثابة خلوة مع إنسان حي يراه أمامه ،وانكشف له ما ووري عن غيره!.

سمات المنتظرين

 .37خلوة مع مواله

سمات المنتظرين
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مسترسل ،فلو ذهبت إلى الحج مثال ،فقل في يوم وداع البيت الحرام:
يا رب لقد جئت إلى بيتك حاجا ،واإلمام قد شهد املوسم حاجا أيضا،
ولكن لم أسمع له حسيسا وال نجوى! .وها أنا ذا أودع بيتك ،ولم أحظ
بعنايته الشريفة! .وخاطب موالك :عزيز علي أن أرى الخلق وال ترى!.
وإذا كنت تلهج بدعاء العهد في كل يوم ،ولم تر استجابة وال عناية ،فقل
مخاطبا إمام زمانك :إلى متى أحار فيك يا موالي وإلى متى؟! .وإن كنت في
جمع من الناس ،فقل :هل من معين ،فأطيل معه العويل والبكاء؟.
وحاول أن تدخل إلى قلبه الشريف من خالل ذكر مصائب جده
وخاصة في الخلوات بعيدا عن املؤثرات ،فإن وقفت تحت قبة
الحسين× مثال ،فسلم عليه بالسالم املنسوب إلى ولده الحجة×،
وقل« :السالم على الشيب الخضيب ،السالم على الخد التريب ،السالم
على البدن السليب».
 .39الثأر اإلهلي
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إننا نبكي على الحسين× ملا جرى عليه من املصائب العظام من
جهة ،وألنه لم يتم القصاص من أئمة أهل الجور من جهة أخرى ،ولم
ُيقم املنهج اإللهي الذي أراده هللا تعالى لألمة ،فكم واجه األئمة^
أنواع التضييق بعد مقتله ،و الثورات التي قامت -كثورة املختار وغيره-
إنما قضت على قتلة الحسين× ،ولكن خط الظلم بقي على حاله.
ومن املعلوم أن اإلمام الحسين× خرج لطلب اإلصالح في أمة جده،
أي نشر العدالة اإللهية في شرق األرض وغربها ،ولكن هدفه لم يتحقق،
وال يتحقق إال على يد ولده اإلمام املهدي× ،الذي نندبه في دعاء
الندبة قائلين« :أين الطالب بدم املقتول بكربالء؟!».

 .40دواعي متين اللقاء

 .41الذكر القهري للمحب

«فاحلب وإن كان أمرا خفيا قلبيا ،ولكن له آثار ظاهرة ،وفروع متكاثرة،
فهو كشجرة هلا أغصان ،ولكل غصن من الورد أفنان ،فبعض آثاره يظهر
يف اللسان ،وبعض يف سائر جوارح اإلنسان ،فكام ال يمكن منع الشجر عن
إبراز أزهاره ،ال يمكن منع ذي احلب عن إظهار آثاره»(((.

 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.512
 )2مکیال املکارم ،ج ،1ص.291
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من سمات املحب أن يلهج بذكراملحبوب -بمناسبة وبغيرمناسبة-ألن
الحب إذا اشتد وطفح من القلب؛ فإن اللسان ال يمكنه أن يتوقف عن
الذكر ،وهذا هو الذكر القهري الذي ال يمكن أن ينقطع ،وإن انشغل
صاحبه باملشغالت الحياتية ،ولنعم ما قاله صاحب املكيال:

سمات المنتظرين

ّ
إن البعض يتمنى لقاء اإلمام× ليخلصه من شدة وقع فيها ،أو
يشفيه من مرض ّ
ألم به ،والبعض يتمنى اللقاء به شوقا إليه ،ولكن
األرقى من هذا وذاك ،أن يتمنى لقاءه ليبسط سلطانه على األرض،
ويخلص البشرية من الظلم والجور والفساد ،فيدعو كما في دعاء زمن
ك َظ ِ
اهر ًا نَافِذ ًا ِلَ ْم ِرك»(((.
ل َأ ْم ِر َ
ك َأ ْن ت ُِر َينِي َو ِ َ
ن َأ ْس َأ ُل َ 
«الله َم إِ ِّ 
الغيبةُ :
ّ
ّ
وهنا نقول :إن الذي يحمل هم األمة-ال هم شخصه  -و يقدم هذا
الطلب بين يدي ربه ،فقد ُيحشر تحت لوائه ،فإن من املؤمل أن يكون
من أولئك القوم الذين يخرجهم هللا تعالى من قبورهم ،ليكونوا في
الصف املقدم محاربين معه.

 .42األخبار احملزنة

سمات المنتظرين

هناك من يسمع األخبار املحزنة التي تجري على املسلمين ،فال يتألم
ذلك التألم الذي يليق بقوة الحدث ،والحال أن املؤمن موجود مرهف
اإلحساس ،يسأل هللا تعالى الفرج كلما سمع خبرا محزنا يتعلق باآلخرين،
ّ
ُ
و ها هو رب العاملين خلد ذكر هابيل ،ألنه قتل مظلوما ،فكيف بإنسان
ُيقتل في بيت من بيوت هللا ،وفي مشاهد أئمة أهل البيت^ كما يجري
في زماننا هذا؟!.
وهذا هو حال إمام زماننا ،حيث يقول عن نفسه« :يت َِّص ُل بِنَا مَّاِ
َ
َنك َْر ُهه»((( .ومن املعلوم أن ما يكرهه يكون تارة من جهة األعداء الظاملين،
وتارة من جهة أوليائه الذين يؤذونه بأفعالهم املنكرة ،وهو أشد وقعا
عليه ألنه ال يتوقع ذلك منهم.
 .43نصرة املستضعفني
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من صفات إمام زماننا أنه ناصر للمستضعفين جميعا ولو كانوا على
غير ملته ،وذلك من جهة استيعاب قلبه الشريف لكل املظلومين على
ِ ِ
ِ
ِ
َيك»((( ولم
األرض ،حيث نقرأ في الدعاءَ :
«ونَاص ًا َل ْن َل َيدُ َل ُه نَاص ًا غ ْ َ
يقيد املظلوم هنا بدين أو ملة.
أضف إلى ذلك أن دعوته إنما هي ألهل العالم جميعا ،فلو علم أهل
األرض بهذه الشفقة املهدوية وعزمه على تحقيق العدل العالمي ،فإن
هذا األمر من موجبات اإلقبال عليه بل نصرته ،فإن من طبيعة املبتلى
ّ
البحث عن مخلص يخلصه مما هو فيه ،وما قام الكثيرمن الذين ادعوا
الثورة على الظاملين ،إال استغالال لهذا العنوان الجاذب للمظلومين.
 )1االحتجاج عىل أهل اللجاج (للطربيس) ،ج ،2ص.499
 )2بحار األنوار ،ج ،53ص.96

وعليه فإن على املؤمن أن يتأ�سى بإمامه في استشعار هذه الشفقة
املهدوية؛ فإن الناس صنفان :إما أخ لك في الدين ،أو نظيرلك في الخلق.
 .44آثار الفقد

و ُقوع ا ْل ِفت َِن بِنَا ،و َت َظاهر ْالَعدَ ِ
اء َع َل ْينَاَ ،و َك ْث َر َة َعدُ ِّونَا َو ِق َّل َة َعدَ ِدنَا»(((.
َُ ْ
َ
ُ َ

 .45عالقة احلب

 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.514
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إن ما يوطد العالقة بيننا وبين أي طرف في الحياة هو عالقة الحب،
ولكن الحب على أقسام :فهناك حب ادعائي ،وهو ليس بحب في واقعه
وإنما مجرد ّ
تمن لنيل املراد ،وذلك كالطالب الكسول الذي يتمنى أن
ّ
املتفوقين ،والحال أن املطلوب أن تكون عالقتنا باهلل تعالى
يكون من
وبأهل البيت^ في أفضل حالة ،بما يجعل الحب مستقرا ومستمرا،
وليس ادعائيا متذبذبا ،ولكن كيف نصل إلى تلك الدرجة من الدوام
والثبات؟! والجواب في كلمة جامعة وهي :أن األمربحاجة إلى مسانخة بين
املحب واملحبوب ،وهذه املسانخة هي التي تحقق التجاذب بين املتحابين.

سمات المنتظرين

إن البعض عندما يفقد شيئا عزيزا عليه ،فإنه يعيش االضطراب
والقلقُ ،ويرى عليه آثارالحزن ،وكذلك من يعيش حرقة فراق مواله×،
فال بد أن ُيرى أثر ذلك على وجوده .ومن املعلوم أن من يعيش األ�سى
والحزن لغيبته ،فهو إنسان قريب إلى قلب إمامه× ،وحاشا أن يهمله
في زمان غيبته.
ُ
وهنيئا ملن يخلو في جوف الليل ،ويعيش حرقة بعد إمام زمانه وألم
فراقه ،فتجري دموعه على خديه ،فيرفع يديه إلى السماء بعينين جاريتين
ك َف ْقدَ َنبِ ِّينَا َو َغ ْي َب َة َولِ ِّينَاَ ،و ِشدَّ َة الز ََّم ِ
«الله َم إِنَّا ن َْشكُو إِ َل ْي َ
ان َع َل ْينَا َو
ويقولُ :

 .46الدعاء بعد كل فريضة

سمات المنتظرين

لقد ورد أن للمؤمن بعد كل صالة فريضة دعوة مستجابة ،فكم من
الجميل أن ّيدخراملنتظرهذه امليزة بعد الصالة لفرج وليه األعظم×!.
ولك أن تتصور أنه أيضا  -من باب املقابلة بالجميل  -قد يدعو لك ولو
في العمرمرة واحدة ،فكم تكون من الفائزين!.
وقد ورد في بعض النصوص التخصيص بدعاء الفرج في خصوص
الفجر والظهر ،ملا لهما من املزية ،حيث انفتاح أبواب السماء ،فاألول
في سكون الفجر ،والثاني في زحمة الحياة ،ليجتمع لونان من الدعاء -
«م ْ
ن
بحسب الزمان  -في يوم واحد ،فعن اإلمام الصادق× أنه قالَ :
ِ
ِ
مم ٍد َو ِ
م َّم ٍد
َق َ 
آل ُ َ
ال َب ْعدَ َص َلة ا ْل َف ْج ِر َو َب ْعدَ َص َلة ال ُّظ ْه ِر :ال َّّل ُه َّم َص ِّل َع َل ُ َ َّ
ت َحتَّى ُيدْ ِر َك ا ْل َقائِ َم»(((.
َو َع ِّج ْل َف َر َج ُه ْمَ ،ل ْ َي ُم ْ

 .47دعاؤه× يف القنوت
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إن املتأمل لدعاء الحجة× لنفسه يستشعر بعض اللمحات
العاطفية ،التي توجب االنشداد إلى ذلك الوجود املبارك ،فمنها :أنه
يطلب من هللا تعالى أن يجمع له أصحابه ،لعلمه أن فرجه مرتبط
بجمعهم واجتماعهم ،ومنها أنه يعبرعن نفسه بأنه أسيربين يدي ربه ،وفي
ذلك كمال إظهارالعجزوالفقربين يدي هللا تعالى ،ومنها أنه يقربأن ما هو
فيه من املنزلة إنما هو بتفضل إلهي عليه دون خلقه ،وبذلك يرى×
املنة هلل تعالى في كل تقلباته ،ومنها اإلذن له بنشرالعدل في أرضه ،وأخيرا
يسأل ربه أن ينجزله الوعد ،فهو املنتظرلهذا األمرمنذ أن ولد.
ِ
ن ال ُ ْ
يل ُ
ف
فلنتأمل في هذه املضامين في قنوته حيث يقول×َ « :يا َم ْ
ِ
ا ْل ِميعا َدَ ،أن ِ
َ
ْص ِن َع َل
ْج ْز ِل َما َو َعدْ تَني َو ْ َ
ب ُه ْمَ ،و ان ُ ْ
اج ْع ِل أ ْص َح ِاب َو َص ِّ ْ
 )1مصباح املتهجد ،ج ،1ص.368

ك و َأعدَ ِ
ِ
اء َر ُسولِ َ
ب َد ْع َو ِتَ ،فإِ ِّن َع ْبدُ َك ا ْب ُن َع ْب ِد َك َو ا ْب ُن
كَ ،و َل ُ َت ِّي ْ
َأ ْعدَ ائ َ َ ْ
َأمتِ َ ِ
ي َيدَ ْي َ
ت بِ ِه
ْت َع َ َ
ْت ا َّل ِذي َم َنن َ 
ك َس ِّي ِدي َأن َ 
ل ِ َب َذا ا ْل َم َقا ِم، َو َت َف َّض ْل َ
ك َأس ٌري َب ْ َ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
م َّمد َو َأ ْن ُتن ِ
كَ ،أ ْس َأ ُل َ
ون كَث ٍري م ْن َخ ْلق َ
ْج َز
م َّمد َو آل ُ َ
ك َأ ْن ت َُص ِّ َل َع َل ُ َ
َع َ َّل ُد َ
ْت الص ِ
ِل َما َو َعدْ تَنِي؛ إِن َ
اد ُق َو ال ُتْلِ ُ
ش ٍء
ف ا ْل ِميعا َدَ ،و َأن َ
َّك َأن َ َّ
ْت َع َل ك ُِّل َ ْ
َق ِد ٌير»(((.

 .48قنوت أمري املؤمنني×

شيعته أن يقنتوا بهذا بعد كلمات الفرج.

 )1بحار األنوار ،ج ،82ص.235

 )2مستدرک الوسائل ،ج ،4ص.404
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ت ْالَ ْقدَ ام ،و رفِع ِ
ت ْالَبصار ،و ن ُِق َل ِ
ك َشخَ ص ِ
«الله َم إِ َل ْي َ
ت ْالَ ْي ِديَ ،و
ُ
ُ َ ُ َ
ْ َ ُ َ
َ
ِ
مدَّ ِ
ك ِس ُهم َو ن َْج َو ُاهم ِف ْالَ ْعملِ،
ت ْالَ ْعن ُ
ْت ُدع َ
َاقَ ،و َأن َ
ْ
يت بِ ْالَ ْل ُس ِن َو إِ َل ْي َ ُّ ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ني ،ال َّّل ُه َّم إِنَّا ن َْشكُو إِ َل ْي َ
ك
ي َق ْومنَا بِا ْل َح ِّق َو َأن َ
ْت َخ ْ ُي ا ْل َفات َ
َر َّبنَا ا ْفت َْح َب ْي َننَا َو َب ْ َ
َف ْقدَ َنبِينَا و َغيب َة إِم ِامنَا و ِق َّل َة عدَ ِدنَا و َك ْثر َة َأعدَ ائِنَا و َت َظاهر ْالَعدَ ِ
اء َع َل ْينَا َو
َُ ْ
َ
َ َ ْ
َ
َ
ِّ َ ْ َ َ
ِ
ٍ
وع ا ْل ِفت َِن بِنَاَ ،ف َف ِّر ْج َذل َ
ك ال َّّل ُه َّم بِ َعدْ ل ُت ْظ ِه ُر ُه َو إِ َما ِم َح ٍّق َن ْع ِر ُف ُه ،إِ َل َه ا ْل َح ِّق
ُو ُق َ
ِ
ني َر َّب ا ْل َعا َلِني»((( يقول الراوي :وبلغني أن الصادق× كان يأمر
آم َ

سمات المنتظرين

إن أمير املؤمنين× وهو أبو األئمة ،وخليل النبوة ،كان يحمل في
قلبه ّ
هم ولده املهدي× ،إلى درجة أنه كان يشكو إلى هللا تعالى غيبته
املباركة ،ثم ّ
يعرج على ذكر الفتن ،وهي مشتركة في زمانه وزمان الغيبة،
إال أنه يجعل الفرج من كل الفتن  -قديمها و جديدها  -بظهور ولده
املهدي× الذي ُيعبر عنه بالعدل وإمام الحق ،حيث كان يقول في
قنوته:

 .49عدم استشعار املنّة

سمات المنتظرين

إن البعض عندما يكثر من الدعاء إلمامه× ،أو يقوم بإنجاز
يعتد به في زمان الغيبة ،أو يتحمل أذى بليغا في سبيل دعوة الناس
إلى منهج أهل البيت^ ،فإنه قد يشعر-من دون قصد -بحالة من
املنة على ربه ،وإن ما قام به قد أوجب حقا له على إمام زمانه×.
والحال أن ارتباطنا معه كارتباطنا باهلل تعالى ،حيث إنه هو الذي ّ
يمن
علينا أن هدانا لإليمان ،وهو الذي يمن علينا ،إذ بعث لنا رسوال من
أنفسنا.
وعليه فلو ّ
مر بأحدنا مثل هذا الخاطر غير الحميد ،فينبغي أن
يبادر إلى االستغفار واالعتذار؛ ألنه من املمكن أن يكون هذا الشعور
ِ
اء بِ َت ْع ِ
ج ِ
يل
من موجبات الحجب عنه ،وهو القائلَ :
«و َأكْث ُروا الدُّ َع َ
ِ
ِ
ك َف َر ُج ُكم»((( وقد روي أيضاَ « :
ا ْل َف َرجِ ؛ َفإِ َّن َذلِ َ
..أ ََّن انْت َظ َار ا ْل َف َرجِ م َن
ا ْل َف َرج»(((.
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 .50الدعاء ليلة اجلمعة
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إن ليلة الجمعة من املواقف املهمة في األسبوع ،والتي يستغلها العبد
لذكر أهم ما عنده من الحوائج بين يدي هللا تعالى ،وخاصة في ساعة
ّ
السحر ،ومن الواضح أن أهم الطلبات وأجلها ،هو ما كان متعلقا بفرج
وليه األعظم× ،وطلب هالك أعدائه ،فيجمع بذلك بين التولي
والتبري.
وقد ذكر الشيخ الطو�سي في مختصر مصباحه عند ذكر وظائف ليلة
مم ٍد و ِ
له َّم ِّ
عجل َف َر َج ُهم ،و أهلِك
آل ُ َ
الجمعة« :ا َّل ُ
م َّمد و ِّ
صل َعلی ُ َ َّ
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.485
 )2الغیبة(للطويس) ،ص.459

عدُ وهم من اجلن و اإلنس من االولنی و ِ
اآلخرین»((( ،إما مائة مرة ،أو ما
َ ّ َ
ِّ
َ
َ َّ ُ
تمكن منه» .وامللفت في هذه العبارة وأمثالها أن تعجيل الفرج متعلق
بمجموع أهل البيت^ ،من خالل القول« :وعجل فرجهم» ،ثم توسعة
دائرة األعداء ليشمل الجن أيضا؛ ألن مردتهم يزعجهم عصرالظهور ،ملا
فيه من إبطال لكيدهم أيضا.

 .51الدعاء له عند البكاء

من أعظم آمال إمامنا× في زمان الغيبة ،تحقق فرجه الشريف،
وقيامه بما خصه هللا تعالى به من بين جميع أوصياء األنبياء ،وال ريب
أنه× يستغل كل مواطن اإلجابة للدعاء لهذا األمرالشريف ،والشاهد
على ذلك ما سأله الراوي من محمد بن عثمان العمري ،حيث قال له:
 )1مصباح املتهجد ،ج ،1ص.265
 )2وسائل الشيعة ،ج ،7ص.247

سمات المنتظرين
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ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

إن املنتظر الصادق إذا انتابته حالة من الرقة الباطنية ،فإنه يسارع
إلى الدعاء إلمام زمانه× ،قبل أن يدعو لحوائجه الخاصة؛ ألنه يعلم
حقه العظيم الذي يستوجب تقديمه على النفس .ومن هنا فإن املؤمن
ينتظر مواطن االستجابة ،وحاالت االستجابة وأزمنتها ،من أجل أن
يبالغ في الدعاء لفرجه الشريف ،وال ينبغي القول :إن اإلمام× ّ
أجل
من أن يدعو له عبد مقصر من عامة مواليه؛ إذ ورد أن أحدهم سأل
اإلمام الصادق× قائال :الرجل يتباكى في الصالة املفروضة حتى يبكي،
فقال×ُ :ق َّر ُة َع ْ ٍ
ن ِعنْدَ ُه»((( فما الفرق بين
ك َفا ْذك ُْر ِ 
َان َذلِ َ 
ي َو اهللِ إِ َذا ك َ
االمام الصادق وولده املهدي’ في رجحان الدعاء لهما؟!.

أرأيت صاحب هذا األمر؟! ..فقال :نعم! ..وآخر عهدي به عند بيت هللا
«الله َم َأن ِ
ل َما َو َعدْ تَنِي»(((.
ْج ْز ِ 
الحرام ،وهو يقولُ :
وكذلك ما رواه أيضا الصدوق ،قال :حدثنا عبد هللا بن جعفر
الحميري قال :سمعت محمد بن عثمان العمري يقول :رأيته صلوات هللا
ل ِم ْ
ن
«الله َم ا ْنت َِق ْم ِ 
عليه متعلقا بأستار الكعبة في املستجار ،وهو يقولُ :
َأ ْعدَ ائِي»((( ،فتارة يدعو إلنجاز الوعد ،وتارة لالنتقام من األعداء ،فمن
املناسب أن يتأ�سى به محبوه في ذلك ،عند الوصول إلى الكعبة.
سمات المنتظرين
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 .53الدعاء يف الزيارة

ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

إن املؤمن املنتظر أثناء زياراته ألئمة الهدى^ ،يجعل الدعاء
للفرج نصب عينيه ،كأهم أولوية من أولوياته التي ال يمكن أن تغيب
عن باله .ومن هنا ندعو في الزيارة إلنجاز الوعد اإللهي الذي ال يجري
إال على أيديهم ،ومن املعلوم أن هذا األمر ال يكون إال من خالل ولدهم
املهدي×.
ويشهد لذلك ما في رواية أبي حمزة الثمالي عن الصادق× ،حيث
قال في موضع من تلك الزيارة بعد الصالة على الحسين× :وتصلي على
«الله َّم َأتْ ِ ْم ِبِ ْم
األئمة^ كلهم ،كما صليت على الحسين× ،وتقولُ :
كَلِ َمتِ َك َ ،و َأن ِْج ْز ِبِ ْم َو ْعدَ َكَ ،و َأ ْهلِ ْك ِبِ ْم َعدُ َّو َك َو َعدُ َّو ُهم»((( ،وفي موضع
ب ا ْل ُح َس ْ ِ
ف
ي ْ ،اش ِ 
«الله َم َر َ 
آخرمنها قال× :ثم ضع خدك عليه وتقولُ :
ب بِدَ ِم ا ْل ُح َس ْ ِ
َصدْ َر ا ْل ُح َس ْ ِ
ي»((( .وهنا يقول
ي ا ْط ُل ْ 
ب ا ْل ُح َس ْ ِ
الله َم َر َ 
ي ُ ،
 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.428
 )2املصدر السابق ،ج ،2ص.440
 )3کامل الزیارات ،ص.232
 )4املصدر السابق ،ص.238

صاحب مكيال املكارم(((« :ووجه الداللة واضح ،ألن موالنا احلجة×
هو الذي يطلب بدم احلسني× ،ويشفي صدره باالنتقام من أعدائه».
 .54دعاء الرضا× لولده املهدي×

إن إمامنا الحجة× هو محور اهتمام جميع أئمة أهل البيت^،
إلى درجة كانوا يخصصون له مساحة كبيرة في أدعيتهم مقترنة بالحرقة
واللهفة ،وكأنهم يعايشون زمان غيبته ،ومن أبلغ ما ورد في هذا املجال،
ما روي عن الرضا× أنه كان يأمربالدعاء لصاحب األمر ،قائال:

إن املطلوب من أحدنا -كما يفهم من روايات أهل البيت^ -أن
يبلغ الشوق إليه× إلى درجة يتمنى صاحبه أن يسكن غليله من
خالل اللقاء به ،وإن كان الطريق إلى ذلك مسدودا في زمان الغيبة ،أي
 )1مكيال املكارم ،ج ،2ص.256

 )2مصباح املتهجد ،ج ،1ص.409

سمات المنتظرين
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ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

«الله م ْاشع  ِ
ت بِ ِه ا ْل َج ْو َرَ ،و َأ ْظ ِه ْر بِ ِه
الصدْ َع َ ،و ْارت ُْق بِ ِه ا ْل َفت َْقَ ،و َأ ِم ْ
ب بِه َّ
ُ َ َ ْ
ا ْل َعدْ َلَ ،و َزي ْن بِ ُط ِ
ول َب َقائِ ِه ْالَ ْر َضَ ،و َأ ِّيدْ ُه بِالن ْ ِ
الر ْع ِ
بَ ،و َق ِّو
ْص ُه بِ ُّ
ِّ
َّص َو ان ُ ْ
اذلِ ِيه ،و دم ِدم من نَصب َله و دمر من غ ََّشه ،و ا ْقت ُْل بِهِ
اخ ُذ ْل َخ ِ
ن ِ ِ
َاص ِيه َو ْ
ُ َ
َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ِّ ْ َ ْ
ِ ِ
ِ
الض َل َل ِة َو َش ِ
ار َع َة ا ْلبِدَ ِع
وس َّ
َج َبابِ َر َة ا ْل ُك ْف ِر َو ُع ُمدَ ُه َو َد َعائ َم ُهَ ،و ا ْقص ْم بِه ُر ُء َ
ِ
ِ
ِ
ِ
السن َِّة َو ُم َق ِّو َي َة ا ْل َباطِ ِلَ ،و َذ ِّل ْل بِ ِه ا ْل َج َّب ِ
يع
ين َو َج َ
ينَ ،و َأبِ ْر بِه ا ْلكَاف ِر َ
ار َ
َو ُمي َت َة ُّ
ِ ِ
ض َو َمغ ِ
ين ِف َم َش ِ
ار ِق ْالَ ْر ِ
َار ِ َبا َو َب ِّر َها َو َب ْح ِر َها َو َس ْهلِ َها َو َج َبلِ َها،
ا ْل ُم ْلحد َ
حتَّى َل تَدَ ع ِمنْهم ديار ًا و َل ُتب ِقي َُلم آ َثار ًا .ال َّّلهم َطهر ِمنْهم بِ َلد َك ،و ْاش ِ
ف
ُ َّ ِّ ْ ُ ْ َ َ
َ
َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
نيَ ،و َد ِار َس ُح ْك ِم
نيَ ،و َأ ْح ِي بِه ُسن ََن ا ْل ُم ْر َسل َ
من ُْه ْم ع َبا َد َكَ ،و َأع َّز بِه ا ْل ُم ْؤمن َ
النَّبِ ِّيني»(((.

بالنحو الذي كان مع آبائه^ ،أو مع سفرائه الخاصين به ،وهذا النص
يجمع هذه املعاني ،فقد شكا أحدهم شوقه إلى أبي جعفرمحمد بن
عثمان لرؤية الحجة× ،فقال له :مع الشوق تشتهي أن تراه؟ فقال
ف ُي ْ ٍ
له :نعم ،فقال لهَ :
ك َش ْو َق َ
«شك ََر اهللُ َل َ
س َو َعافِ َي ٍةَ ،ل
اك َو ْج َه ُه ِ 
كَ ،و َأ َر َ
َت ْلت َِم ْس َيا َأ َبا َع ْب ِد اهللِ َأ ْن ت ََرا ُهَ ،فإِ َّن َأ َّيا َم ا ْل َغ ْي َب ِة ُي ْشت ُ
َاق إِ َل ْي ِه َو َل ُي ْس َأ ُل ِال ْجتِ َم ُع
ِ
ِ
يم َلا َأ ْو َلَ ،و َلكِ ْن ت ََو َّج ْه إِ َل ْي ِه بِال ِّز َي َارة»(((.
َم َع ُه ،إِ َّن ُه َعزَائ ُم اهللِ َو الت َّْسل ُ

وهنا تعليق جميل لصاحب املكيال ،حيث يقول:
«حسن الشوق إليه أمر واضح ،ال سرتة فيه ،ألن ذلك من لوازم املحبة

سمات المنتظرين
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التي ال تنفك عن األحبة .وأما قوله :ال تلتمس يا أبا عبد اهلل أن تراه .فاملراد
رؤيته بنحو األئمة السابقني^ ،يعني رؤيته يف كل وقت يراد ،لنيل هذا
املراد ،وأما طلب رؤيته مطلقا ،فهو أمر غري ممنوع ،بل هو من وظائف أهل
العمل املرشوع ،وفوزهم بذلك ليس بنادر الوقوع» (((.

 .56عيد األحزان

ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

ليعلم أنه ما من عيد يمر على املسلمين إال ويتجدد حزن آلل
محمد‘ ،وذلك من جهة أنه تتجدد ذكرى غصب املقام الذي
ّ
خصهم به رب العاملين ،وبلغه نبيه األكرم‘ ألمته يوم الغدير ،وهذا
املعنى قد صرح به إمامنا السجاد× في دعائه ليوم الجمعة والعيدين،
ك ،و مو ِ
ِ ِ
حينما كان يقول « :ال َّّل ُه َّم إِ َّن َه َذا ا ْل َم َقا َم ُِل َل َفائِ َ
اض َع
ك َو َأ ْصف َيائ َ َ َ َ
ِ
ِ
ُأ َمنَائِ َ
ُّوها »(((.
الرفِي َع ِة ا َّلتِي ْ
اخت ََص ْصت َُه ْم ِ َبا َقد ا ْب َتز َ
ك ِف الدَّ َر َجة َّ

إن هذا املضمون لم يرد في خطبته× في العيدين -وهو األهل لها

 )1بحاراألنوار ،ج ،53ص.174

 )2مکیال املکارم ،ج ،2ص.145

 )3الصحیفة السجادیة ،ص .236

ولكن الظاملين حجبوه عنها  -بل جعله في ضمن دعاء لهّ ،
مصرحا بأن
هذا املقام مما ابتزه الظاملون ،وخاصة أنه هو الذي ّ
تذوق مرارة فعل
الظاملين بقتل أبيه× ،وهذا التعبير بدوره مشعر بأنه ال بد من يوم
ُيؤخذ الحق فيه من الظاملين الغاصبين.
 .57عرض احلاجة لإلمام×

«الله َم إِ ِّن
من العبارات املحركة ملشاعر املنتظرين ،ما ورد في الدعاءُ :
َأ ْس َأ ُل َك َأ ْن ت ُِر َينِي َو ِ َّل َأ ْم ِرك»((( حيث إنهم يرون إمامهم غير مبسوط اليد،

وغير مطاع في أوامره ونواهيه ،والحال أنه يد هللا الباسطة ،والسبب
املتصل بين األرض والسماء ،فقد روي عن اإلمام الصادق× أنه
 )1كشف املحجة لثمرة املهجة ،ص .211

 )2کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.512

سمات المنتظرين

 .58طلب نفوذ األمر

197
ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

إن العالقة املثلى بين اإلمام املنتظر ومن ينتظره من خيار هذه األمة،
هي عالقة الولد بأبيه ،كما كانت هي العالقة بين آبائه ومن كانوا في زمانهم
من شيعتهم ،بل إن العالقة بهم أعظم من عالقة األبوة والبنوة ،فإن
األب قد ال يمكنه أن يحقق لولده كل ما يطلبه ،ولكن إمامنا مبسوط
اليد بإذن هللا تعالى ،وهو املجري إلرادته.
وقد وردت رواية طريفة في هذا املجال((( ،حيث يقول الراويَ :ك َت ْبتُ
َ
الر ُج َل َيج ُب َأ ْن ُي ْ
الس َل ُمَ :أ َّ
إ َلى َأبي ْال َح َسن َع َل ْي ِه َّ
َّ
�ض َي ِإلى ِإ َم ِام ِه َما َي ِج ُب
ف
ن
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُِْ َ ِ َ َ ّ َ َ َ َ
َ
َ
ِ
ْ
َ
ك َش َف َت ْي َ
ك،
اج ٌة َف َح ِّر 
َت ل َ 
�ضي ِب ِه ِإلى رِب ِه؟ قال :فكتب« :إ ْن كَان ْ
ك َح َ
أن يف ِ
ِ
ّ
اب َي ْأت َ
يك» .واملستفاد من الرواية أن الولي إذا كان مرضيا عند
َفإِ َّن ا ْل َج َو َ
مواله ،فال يحتاج إلى كثيركالم ،بل يكفي تحريك الشفة كما في الرواية.

قال« :إِ َّن اهللَ َخ َل َقنَا َف َأحسن صورنَا ،وجع َلنَا عينَه ِف ِعب ِ
اد ِهَ ،ولِ َسانِ ِه النَاطِ ِق
َ
ْ َ َ ُ ََ َ َ َ َْ ُ
ِ ِِ
ِ
ِِ
ِِ
الرأ َف ِة»((( ،وهذه املعاني بدورها من
بسو َطة َع َل ع َباده بِ َ
ِف َخلقهَ ،و َيده ا َمل ُ

سمات المنتظرين
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موجبات اإللحاح في الدعاء إلى هللا تعالى ،ليظهروليه كذلك ،ولكن ليكن
الدعاء-كما في كل موارد الدعاء -بلهفة وإصرار.
فهذا نبي هللا يعقوب× مع أنه يعلم حياة ولده يوسف× ،إال
َ َ َ َ َ
َ َ َّ َ ْ
﴿وت َول عن ُه ْم َوقال يَا أ َسف َع
أنه كما يقول هللا تعالى في وصف حاله:
ْ
َ َ
يُ ُ
ٌ
وس َف َو ْابيَ َّض ْت َعيْنَ ُاه ِم َن ال ُ ْز ِن ف ُه َو ك ِظيم﴾((( ،وال نقول هنا :إنه يجب
الدعاء لفرجه بلهفة نبي هللا يعقوب× ،ولكن ليكن على األقل كما
لو دعا لنفسه وهو واقع في محنة عظيمة ،فليفترض مثال أنه قد ُسجن،
ُ
ماله،وهتك عرضه ،وهو يطلب من هللا تعالى أن ُيطلق يده،
وقد ُنهب
ليكون نافذ األمرفي ماله وسلطانه ،فليكن حاله في الدعاء لوليه ،كحاله
في هذه الصورة من البالء.
 .59شفقة املعصوم

ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

إن شفقة املعصوم علينا مما ال يمكن أن نتعقله ،فهم  -كما سيأتي
في النص  -يمرضون ويحزنون تبعا لنا ،وال عجب في ذلك ،فهم مظاهر
الرحمة اإللهية الغامرة ،وشفقتهم علينا أكثرمن شفقة اآلباء واألمهات؛
ألن أبوتهم لنا مستمرة إلى أبد اآلبدين ،وهذا النص الشريف يعكس
جانبا من شفقتهم ،فيذكر أحدهم -وهو رميلة ،-قال :وعكت وعكا
شديدا في مان أمير املؤمنين× ،فوجدت من نف�سي ّ
خفة في يوم
ز
الجمعة ،وقلت :ال أعرف شيئا أفضل من أن أفيض على نف�سي من املاء،
وأصلي خلف أمير املؤمنين× ففعلت ،ثم جئت إلى املسجد ،فلما
 )1الوايف ،ج ،1ص.419

 )2سورة یوسف ،اآلیة.84:

صعد أميراملؤمنين× املنبر ،عاد علي ذلك الوعك ،فلما انصرف أمير
املؤمنين× ودخل القصر ،دخلت معه ،فقال :يا رميلة رأيتك ،وأنت
متشبك بعضك في بعض ،فقلت :نعم ،وقصصت عليه القصة التي
كنت فيها ،والذي حملني على الرغبة في الصالة خلفه .فقال×:

 .60دعاؤه لناصريه

ك َُ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُص ِة ِدين ِ َ
ينَ ،و َع َل
ف َسبِيلِ َ 
ينَ ،و ِ 
ماهد َ
ك ُم َؤ ِّيد َ
«و ْ
َ
اج َع ْل َم ْن َي ْت َب ُعني لن ْ َ
من َأراد ِن و َأرادهم بِس ٍ
وء َمن ُْص ِ
ورين»((( .وهذا الدعاء يفسر لنا النصر
َ ْ َ َ َ َ َُ ْ ُ

الذي يهبه هللا تعالى لشيعته طوال زمان الغيبة ،بما ال يخطر بالبال،
ولوال هذا النصر املؤزر ،الصطلمتهم األعداء ،ونزل بهم الألواء ،كما ورد
في نص آخر.

 )1بحار األنوار ،ج ،26ص.140

 )2مهج الدعوات و منهج العبادات ،ص.301
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إن عناية اإلمام الحجة× بمنتظريه ال تنحصر بزمان الظهور،
فإنه× يدعوألنصاره في زمان الغيبة ،ويطلب من هللا تعالى أن يؤيدهم
بنصرة الدين ،وأن ينصرهم على أعدائهم .ومن املعلوم أن هذه الدعوة
من اإلمام× ال ّ
ترد ،وهو وليه األعظم ،فقد نقل عنه هذا الدعاء:

سمات المنتظرين

ِ ِ
ِ
ِ
يز َُن إِ َّل َح ِزنَّا
« َيا ُر َم ْي َل ُة! َل ْي َس م ْن ُم ْؤم ٍن َي ْم َر ُض إِ َّل َم ِر ْضنَا بِ َم َرضه، َو َل َ ْ
ت َل ُهَ ،يا
ُت إِ َّل َد َع ْونَا َل ُهَ .ف ُق ْل ُ
بِ ُحزْنِ ِهَ ،و َل َيدْ ُعو إِ َّل َأ َّمنَّا لِدُ َعائِ ِه َو َل َي ْسك ُ
ِِ
ِ
ك ِف ا ْل َق ْ ِ
ني َج َع َلن ِ َي اهللُ فِدَ َ
اكَ ،ه َذا َل ِ ْن َم َع َ
َان ِف
صَ ،أ َر َأ ْي َ
ت َم ْن ك َ
َأم َري ا ْل ُم ْؤمن َ
َأ ْطر ِ
اف ْالَ ْر ِ
ق ْالَ ْر ِ
ض
ش ِ
نِ
يب َعنَّا ُم ْؤ ِم ٌ
س َي ِغ ُ 
ض؟ َق َال× َيا ُر َم ْي َل ُةَ ،ل ْي َ 
َ
ف َْ
(((
ِ
ِ
َو َل ف غ َْي َها» .

 .61مقام األبوة له
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من املشاعر التي ال بد أن يحملها املنتظر في زمان الغيبة ،إحساسه
العميق ُ
بالعلقة الخاصة املتمثلة بعلقة األبوة بينه وبين إمام زمانه×،
فإن األب الظاهري مجرى لتحقق الوجود الدنيوي الفاني ،والحال أن
األبوة املعنوية له واملتمثلة به× ،من موجبات السعادة األبدية.
وعليه نقول :إن من ظلمه× فقد ّ
عق والده الحقيقي ،ومن بره فاز
بجميع ما يترتب على البربالوالد الظاهري ،وال ريب في أن الوالد الحقيقي
أعظم حقا وأرفع شأنا وأولى باإلحسان من الوالد الظاهري النسبي
لإلنسان ،وإلى هذه الحقيقة يشير النبي‘ قائالَ :
«أنَا َو َع ِ ٌّل َأ َب َوا

ن َح ِ 
َه ِذ ِه ْالُ َّم ِةَ ،و َل ُّقنَا َع َل ْي ِه ْم َأ ْع َظ ُم ِم ْ
ي ِو َل َد ِتِ ْمَ ،فإِنَّا ُنن ِْق ُذ ُه ْم  -إِ ْن
ق َأ َب َو ْ
ودي ِة بِ ِ
ِ
ِ
ِ
خ َي ِ
َأ َطا ُعونَا ِ -م َن الن ِ
ار ْالَ ْح َر ِار»(((.
َّار إِ َل َد ِار ا ْل َق َر ِارَ ،و ُن ْلح ُق ُه ْم م َن ا ْل ُع ُب َّ

 .62تعبري عاطفي

إن بعض التعابير الواردة في حق اإلمام× يحمل بعدا عاطفيا
جياشا ،كقول اإلمام الكاظم× عندما سئل عن صاحب هذا األمر:

ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

ِِ
«هو ال َّط ِريدُ ا ْلو ِحيدُ ا ْلغ َِر  ِ
ُور بِ َأبِيه»(((.
يب ا ْلغَائ ُ
ُ
َ
ُ َ
ب َع ْن َأ ْهله ا ْل َم ْوت ُ

ومن هنا فإن املنتظر املحب يسعى أن يقوم بما يقابل هذه الحالة:
فيحاول أن يكون ملجأ ملحبيه مقابل (الطريد) ،وأن يحقق موجبات
األنس لشيعته مقابل (الوحيد) ،وأن يرفع الوحشة عن إخوانه مقابل
(الغريب) ،وأن يكون بارا بأهله مقابل (الغائب عن أهله) ،وأخيرا ليكن
ممن يشاطره العزاء في مصيبة جده فهو (املوتور به).
ّ
ومن املعلوم أن أفضل سبيل للدخول إلى قلب من قصرنا في حقه،
هو أن نشاركه همه وغمه في أعزته ،وأي عزيز أعز عليه× من
 )1بحاراألنوار ،ج ،23ص.259

 )2کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.361

هم أعظم من ّ
الحسين× ومن قتل معه من أوفى االصحاب ،وأي ّ
هم
سبي أهله وعياله؟!.
 .63صفتان للمنتظرين

سد ِ
ِ
اخ َل ٍة
تَ :ف َك ْي َ
تُ ،ث َّم ُق ْل ُ
ي»َ .ق َالَ :ف َب َك ْي ُ
ف ن َْصن َُع؟ َق َالَ :فنَ َظ َر إِىل َش ْم ٍ َ
م ْن َأ ٍّ
ى ِ
هذ ِه َّ
«و
الص َّف ِةَ ،ف َق َالَ « :يا َأ َبا َع ْب ِد اهللِ ،تَر 
الش ْم َس؟» ُق ْل ُ
تَ :ن َع ْمَ ،ف َق َالَ :
ِف ُّ
اهللَِ ،لَمرنَا َأبي ِمن ِ
الش ْم ِ
هذ ِه َّ
س»((( .وبعبارة جامعة فإن املنتظرالصادق
ْ ُ َْ ُ ْ

جمع بين العاطفة والعقل ،وهما حلقتا الوصل مع صاحب األمر×.

من موجبات التعلق الشعوري بإمام العصر× االعتقاد بأننا
سنحشر تحت لوائه ،ومن املعلوم أنه× ال يقبل تحت لوائه في ذلك
اليوم العصيب إال من كان مرضيا عنده ،وال يعقل أن يقبل أي معصوم
من أئمة أهلالبيت^ من طرده إمام زمانه من تحت رايته ،ومن آثار
االنتساب إلى هذا اللواء في دارالدنيا ،أن ُيعد املؤمن املنتظرمن أنصاره،
بل من املجاهدين تحت لوائه ،وإن مات قبل زمان الظهور.
 )1الكايف ،ج ،2ص.146
 )2املصدر السابق.
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 .64االنتساب إىل رايته
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إن املنتظرالذي ارتضاه إمام زمانه× جامع لخصلتين:
األولى :هي املحبة العميقة الصادقة ،فدمعته جارية على فقده ،وهوما
ون ا ْل ُم ْؤ ِمنِني»(((.
ن َع َل ْي ِه ُع ُي ُ
«و َلتَدْ َم َع َ
يعبرعنه اإلمام الصادق× في قولهَ :
ّ
والثانية :هي العقيدة الراسخة ،فال تهزه الشبهات التي يثيرها أعداؤه
في زمان الغيبة ،وال ّ
تغره رايات الضالل املختلفة ،وهو أيضا ما يعبر عنه
ي
ش َة َرا َي ًة ُم ْش َتبِ َه ًة َل ُيدْ رى َأ ٌّ
ت َف َع َن ا ْثنَتَا َع ْ َ
اإلمام الصادق× بقوله« :و َل ُ ْ

وإلى هذه املعاني تشير الرواية املروية عن الصادق× عندما سأله
ُ َّ ُ
الفضيل عن قوله تعالى{ :يَ ْو َم نَ ْد ُعو ك أنَ ٍاس بِ ِإ َما ِم ِه ْم}((( ،فقال×:
ت إِ َم َام َ
ك؛ َفإِن َ
ف إِ َم َام َ
ض َك َت َقدَّ َم َه َذا ْالَ ْم ُر
َّك إِ َذا َع َر ْف َ
« َيا ُف َض ْي ُل ا ْع ِر ْ
ك َل ْ َي ُ َّ
ِ
َان
ف إِ َم َام ُه ُث َّم َم َ
َأ ْو ت ََأ َّخ َرَ ،و َم ْن َع َر َ
ب َه َذا ْالَ ْم ِر ،ك َ
ات َق ْب َل َأ ْن َي ُقو َم َصاح ُ
َان َق ِ
اعد ًا ِف َع ْسك َِر ِهَ ،ل َب ْل بِ َمن ِْز َل ِة َم ْ
ت لِ َوائِه»(((.
ن َق َعدَ َ ْت َ
بِ َمن ِْز َل ِة َم ْن ك َ

 .65اللطف يف التعامل
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إن اإلمام× كآبائه السابقين له أعلى درجات اللطف والرقة في
التعامل مع محبيه ،فرغم أن له حاالت مع ربه ال يحيط بها أحد ،إال أنه
ْت َو ُر ِز ْئنَا،
«ر ِزئ َ
عندما يعزي سفيره محمد بن عثمان بأبيه ،يقول عنهُ :
َو َأ ْو َح َش َك فِ َرا ُق ُه َو َأ ْو َح َشنَا»((( .فإن التعبير بالوحشة هنا يفيد تعلقه
العاطفي الكبيربمن كان في خدمته مدة سفارته ،والسبب في هذا التعلق
ف َأ ْم ِر ِه ْم،
مت َِهد ًا ِ 
يشير إليه أيضا في توقيعه ،حيث يقول عنهَ « :ف َل ْم َيز ْ 
َل ُ ْ
س ِ
اعي ًا فِ َيم ُي َق ِّر ُب ُه إِ َل اهللِ َع َّز َو َج َّل َو إِ َل ْي ِه ْم»((( .وهذا أيضا درس للمنتظرين
َ
طوال الغيبة ،في أن يعملوا بما أشار إليه اإلمام× من سر القبول،
وهو الجد والسعي.
ومن امللفت هنا ذلك الدعاء الذي دعا به اإلمام لسفيره ،حيث يقول:
ك ولِي ًا و حافِظ ًا و ر ِ
اعي ًا َو كَافِي ًا»((( ،وهذا قريب من مضامين
« َو ك َ
َان َل َ َ ّ َ َ
َ َ
دعاء الفرج الذي ندعو به إلمامنا× ،وكم هو سعيد من يدعو له إمام
زمانه بهذه الكلمات!.
 )1سورة األرساء ،اآلية.71:
 )2الکايف ،ج ،2ص.250

 )3الغیبة (للطوسی) ،ص.361

 )4کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.510
 )5الغیبة (للطوسی) ،ص.361

 .66اإلمام× هو املضطر

إن املضطر من عامة الناس عندما يقع في محنة ،فإن هللا تعالى
يستجيب له كما وعد في كتابه ،فكيف إذا كان من الخواص ،حيث إن
هللا تعالى ال يرد حاجة سائل لو دخل البيوت من أبوابها ،ولكن ُليعلم
في هذا الباب أن أكثر الخلق اضطرارا هو اإلمام املهدي×؛ ألن عنده
يجتمع اضطرارالخلق جميعا ،فهو املرجع لهذه األمة في كل باب.
َ َّ ُ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ
ييب المضطر إِذا
وقد ورد عن الصادق× في قوله تعالى﴿ :أمن ِ
َ َ ُ َ ْ
كش ُف ُّ
ٍ
الس َ
ت ِف ا ْل َقائِ ِم ِم ْن ِ
م َّمد علیهم
وء ﴾((( أنه قالَ « :ن َز َل ْ
آل َ ُ
دعه َوي ِ

 .67الدعاء اجلامع

َو ْال ِخ َرة»(((.

وهذا املضمون بنفسه نقرأه في شهررجب ،حيث يطلب العبد من ربه
قائالَ :
ي إِ َّي َ
اك ِم ْن َجِي ِع َخ ْ ِي الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َرة»((( .وما املانع
ي بِ َم ْس َأ َلتِ 
«أ ْعطِن ِ 
هنا أن يطلب املؤمن املنتظر من إمام زمانه× هذا الطلب بإلحاح
 )1سورة النمل ،اآلیة.62:

 )2مرآة العقول ،ج ،25ص.201
 )3الغیبة (للطويس) ،ص.378

 )4إقبال األعامل ،ج ،2ص.644
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إن بعض التوقيعات الصادرة من الجهة املقدسة ،مما يمكن العمل
بمضمونها وإن كان الخطاب موجها إلى سائله ،فمنها ما سأله أحدهم
قائال :وتفضل ّ
علي بدعاء جامع لي وإلخواني للدنيا واآلخرة ،فعلت مثابا
ك َو ِ ِ
ل ْخ َوانِ َ
ج َع اهللُ َل َ
ك َخ ْ َي الدُّ ْن َيا
إن شاء هللا ،فخرج التوقيع من عندهَ َ «:

سمات المنتظرين

ف ا ْل َم َقا ِم َر ْك َعت ْ ِ
َيَ ،و َد َعا اهللَ َف َأ َجا َب ُه َو
السالمُ ،ه َو َو اهللِ ا ْل ُم ْض َط ُّر إِ َذا َص َّل ِ 
َيك ِْش ُ
ي َع ُل ُه َخلِي َف ًة ِف ْالَ ْرض»(((.
وء َو َ ْ
ف ُّ
الس َ

 ولو مكررا طوال حياته  -فلو استجيب في حق العبد ،ملا بقي له �شيءبعدها من حوائج الدنيا واآلخرة!.
 .68الشفقة على املنتظرين

«و َل ْو َل َما ِعنْدَ نَا
إن اإلمام× يبين السبب في التفاتته لألمة بقولهَ :
حتِك ُْم َو ْ ِ
ال ْش َف ِاق َع َل ْي ُكم»((( .وهذا املعنى أيضا من
م َّب ِة َص َل ِحك ْ
ِم ْ
ن ََ
ُم َو َر ْ َ

سمات المنتظرين

204

موجبات مبادلة الحب له ،فإن اإلنصاف يقت�ضي ذلك .ثم يذكرأنه×
مشغول عما يوجب املخاطبة-لوال الشفقة -أال وهو االمتحان بالظاملين،
«مَّا َق ِد امت ِ
حيث يقولِ :
الض ِّال ا ْل ُمتَابِ ِع ِف َغ ِّي ِه،
الِ ا ْل ُعت ِ
ن ُمنَا َز َع ِة ال َّظ ِ
ُحنَّا ِم ْ
ُل َّ
ْ

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ت َض اهللُ َطا َع َته»(((.
ا ْل ُم َضا ِّد ل َر ِّبه ،ا ْل ُمدَّ عي َما َل ْي َس َل ُه ،ا ْل َجاحد َح َّق َم ِن ا ْف َ َ

وعليه فلو أحس أحدنا في زمان الغيبة أن هناك عناية خاصة من
إمام زمانه به ،فليعلم قدرهذه النعمة ،فإن التفاتة من هو مشغول بما
ذكر ،لها قيمتها التي ال تقدربثمن!.

ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

 .69التأثر مبصابهم

من أجلى أدلة املواالة ألولياء هللا تعالى التأثر بمصابهم ،ومن املعلوم
أن وفاتهم جميعا مقترنة بالشهادة كما هو ثابت تاريخيا ،وعليه فإن
املؤمن املنتظر يتحين ذكريات استشهادهم ،ليشارك إمام زمانه حزنه
في مصيبته ،وما من شك أنه أكثر الخلق تأثرا في تلك املناسبات ،وذلك
لعلمه أوال بمقاماتهم ،وعلمه ثانيا بحقيقة ما جرى عليهم ،فإن ما وصل
إلينا من خالل النصوص الروائية والتاريخية ال تعكس الواقع كما هو.
ت َع ْينُ ُه فِينَا
«م ْن َد َم َع ْ
وقد روي في هذا املجال عن الصادق× أنه قالَ :
 )1الغیبة (للطويس) ،ص.286

 )2بحاراألنوار ،ج ،53ص.179

ك َلنَاَ ،أ ْو َح ٍّق َلنَا ن ُِق ْصنَا ُهَ ،أ ْو ِع ْر ٍ
ض ا ْنت ُِه َ
َد ْم َع ًة ،لِدَ ٍم ُس ِف َ
ك َلنَاَ ،أ ْو ِلَ َح ٍد ِم ْن
ِشي َعتِنَاَ ،ب َّو َأ ُه اهللُ َت َع َال ِ َبا ِف ا ْل َجن َِّة ُح ُقب ًا»(((.

 .70احلسرة على املشاركة

إن تمني املشاركة مع القائم× في إرجاع الدين كما جاء غضا طريا،
كان ساريا في قلوب القريبين من أئمة أهل البيت^ إلى درجة ملفتة،
فيقول أحدهم مخاطبا اإلمام الصادق× بقوله:

إن اإلمام من أرق الخلق قلبا وتأثرا بمصاب شيعته  -وخاصة عند
االلتجاء إليه  -فما املانع أن تعامل إمام زمانك معاملة من كان في زمان
آبائه الكرام ،توسال والتجاء إليه ،وهذا النص مما يبين طبيعة هذه
العالقة ،فقد روي أن اإلمام الصادق× كان تحت امليزاب ،ومعه
جماعة إذ جاءه شيخ فسلم ،ثم قال :يا ابن رسول هللا :إني ألحبكم
 )1األمايل (للمفيد) ،ص.175

 )2بحاراألنوار ،ج ،36ص.409
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«ج ِع ْل ُ ِ
اك يا ا ْب َن رس ِ
ت َع َل َقائِ ِمك ُْم ُمن ُْذ ِمائ َِة َسن ٍَةَ ،أ ُق ُ
ول:
ول اهللِ َأ َق ْم ُ
ُ
َ ُ
ت فدَ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َه َذا َّ
ت َب َأ َجل،
الش ْه َر َو َهذه َّ
الس َن َةَ ،و َقدْ ك ِ َ
َب ْت سنِّي َو َد َّق َع ْظمي َو ا ْق َ َ
و َل َأرى فِيكُم ما ُأ ِحبَ ،أراكُم م َقتَّلِني م َ ِ
ُم َيطِ ُري َ
ون
ينَ ،و َأ َرى َعدُ َّوك ْ
شد َ
َ
ُ َ ْ ُ
ْ َ
َ
َ ُ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِ ْالَ ْجن َحةَ ،ف َك ْي َ
ت َع ْينَا َأ ِب َع ْبد اهلل× ُث َّم َق َالَ :يا َش ْي ُخ!
ف َل َأ ْبكي؟ َفدَ َم َع ْ
إِ َّن اهللَ َأ ْب َق َ
ت بِ َ
ك
السنَا ِم ْالَ ْع َلَ ،و إِ ْن َح َّل ْ
اك َحتَّى ت ََرى َقائِ َمنَاُ ،كن َ
ْت َم َعنَا ِف َّ
م َّم ٍد‘ َو ن َْح ُن َث َق ُل ُهَ ،ف َقدْ َق َال‘:
ا ْل َمن ِ َّي ُةِ ،جئ َ
ْت َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َم َع َث َق ِل ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ف فِيك ُُم ال َّث َق َل ْ ِ
«إِ ِّن ُ َ
م ِّل ٌ
ت ِت َأ ْه َل
يَ ،فت ََم َّسكُوا ِبِ َم َل ْن تَض ُّلواكت َ
َاب اهلل َو ع ْ َ
الش ْي ُخَ :ل ُأ َب ِ
َب ْيتِي»َ .ف َق َال َّ
ب»(((.
ال َب ْعدَ َما َس ِم ْع ُ
ت َه َذا ا ْلخَ َ َ

أهل البيت ،وأبرأ من عدوكم ،وإني بليت ببالء شديد ،وقد أتيت البيت
متعوذا به مما أجد ،ثم بكى وأكب على أبي عبد هللا× يقبل رأسه
«ه َذا
ورجليه ،وجعل أبو عبد هللا× يتنحى عنه ،فرحمه وبكى ثم قالَ :
َأ ُخوك ُْمَ ،و َقدْ َأتَاك ُْم ُم َت َع ِّوذ ًا بِك ُْمَ ،ف ْار َف ُعوا َأ ْي ِد َيك ُْم» ،فرفع أبو عبد هللا×
«الله َم إِن َ
ن طِين ٍَة
ت َه ِذ ِه النَّ ْف َس ِم ْ
يديه ورفعنا أيدينا ثم قال:
َّك َخ َل ْق َ
ُ

سمات المنتظرين

ِ
ِ
َأ ْخ َلصتَها ،و جع ْل َ ِ
اء َأ ْولِ َيائِ َ
ْت َأ ْن ُتن َِّح َي
ك َو إِ ْن ِشئ َ
ْ َ َ َ َ
اء َك َو َأ ْول َي َ
ت من َْها َأ ْول َي َ
ك ا ْلحرا ِم ا َّل ِذي ي ْأمن بِ ِه ك ُُّل َشءٍ
ت ،ال َّّلهم و َقدْ َتعو ْذنَا بِبيت َِ
عنْها ْال َف ِ
ات َف َع ْل َ
َ َ
َ َ ُ
ُ َّ َ
َ َ
َ َّ َ ْ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ب بِن ِ
ُوره َع ْن َخ ْلقه َأ ْس َأ ُل َ
َو َقدْ َت َع َّو َذ بِنَاَ ،و َأنَا َأ ْس َأ ُل َ
ك بِ ُم َح َّمد َو
احت ََج َ
ك َيا َم ِن ْ
ُون و م ْله ٍ
َع ِل َو َفاطِ َم َة َو ا ْل َح َس ِن َو ا ْل ُح َس ْ ِ
وف َو َمك ُْر ٍ
وب
يَ ،يا غَا َي َة ك ُِّل َ ْ
مز ٍ َ َ ُ
ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
َو ُم ْضط ٍّر ُم ْبت ًَل ،أ ْن ت ُْؤمنَ ُه بأ َماننَا ،مَّا َيدُ َو أ ْن تَ ْ ُح َو م ْن طينَته َما ُقدِّ َر َعل ْي َها
ِمن ا ْلب َل ِء ،و َأ ْن ُت َفرج كُرب َته يا َأرحم ِ ِ
ني»(((.
الراح َ
َ
َ َ
ِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ
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من أهم روافد املباركة في حياة املنتظرين ،بل جميع املوالين طوال
التاريخ ،دعاء إمام عصر كل زمان ملن يعاصره من شيعته ،وذلك من
خالل الطلب من هللا تعالى أن يبارك عليهم وفيهم ،بنفس الصيغة التي
نجريها نحن على ألسنتنا أعني الصالة عليهم ،فها هو اإلمام السجاد×
يدعو لعامة أولياء األئمة قائال:

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
«الله َم َو َص ِ
ني َمن َْه َج ُه ُم،
ُ
ني بِ َم َقام ِه ُم ،ا ْل ُم َّتبِع َ
ل َع َل َأ ْول َيائ ِه ُم ا ْل ُم ْع َ ِتف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
ني بِ ِو َل َيت ِه ُم ،ا ْل ُم ْؤتَ ِّ َ
ني بِ ُع ْر َو ِتِ ُم ،ا ْل ُمت ََم ِّسك َ
ني آ َث َار ُه ُم ،ا ْل ُم ْست َْمسك َ
ا ْل ُم ْقتَف َ
ِ
ِ
ِ
بِإِمامتِ ِهم ،ا ْلمس ِّل ِم ِ ِ
ين َأ َّي َام ُه ُم،
َ َ ُ ُ َ َ
ين ِف َطا َعت ِه ُم ،ا ْل ُمنْتَظ ِر َ
ني لَ ْم ِره ُم ،ا ْل ُم ْجت َِهد َ
ين إِ َل ْي ِه ْم َأ ْع ُين َُهم»(((.
ا ْل َما ِّد َ
 )1بحاراألنوار ،ج ،47ص.122

 )2الصحیفة السجادیة ،ص.220

ولكن امللفت في هذا النص أمران :األول :اشتراط طلب املباركة
باالعتراف بمقامهم ،ثم اقتفاء آثارهم واالجتهاد في طاعتهم ،وبذلك
خرج املتمني لنظرتهم الكريمة من دون استحقاق ،والثاني :تخصيص
املنتظرين واملادين أعينهم إليهم بهذه املباركة اإللهية ،مما ُيعلم منه
عظم موقع املنتظرين في قلوب األئمة^.

ومن كانت فيه جهة العاطفة والرغبة في رفع الظالمة عن أهل مودة
«و َأ ْس َأ ُلك ُْم بِ َح ِّق اهللِ َو َح ِّق َر ُسولِ ِه‘ َو
النبي وآله ،فيكفيه قوله×َ :

بِ َح ِّقي َفإِ َّن ِل َع َليكُم َح َّق ا ْل ُقر َبى ِم ْن رس ِ
ول اهللِ إِ َّل َأ َعنْت ُُمونَا َو َمنَ ْعت ُُمونَا ِم َّ ْن
َ ُ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ْظلِ ُمنَاَ ،ف َقدْ ُأ ِخ ْفنَا َو ُظل ْمنَا َو ُط ِر ْدنَا م ْن د َي ِ
ارنَا َو َأ ْبنَائنَاَ ،و ُبغ َي َع َل ْينَا َو ُدف ْعنَا
ِ
ِ
َع ْن َح ِّقنَاَ ،و ا ْف َ َ
ْصونَا
تى أ ْه ُل ا ْل َباط ِل َع َل ْينَاَ ،فاهللَ اهللَ فينَا َل َت ُْذ ُلونَا َو ان ُ ُ
َ
َ (((
ْصك ُُم اهللُ َت َعال» .
َين ُ ْ
 )1الغیبة (للنعامين) ،ص.281
 )2املصدر السابق.

207
ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

َ
اجنِي ِف كِت ِ
ل الن ِ
اجنِي
َّاس بِكِت ِ 
َاب اهللِ َف َأنَا َأ ْو َ 
َاب اهللِ، َأ َل َو َم ْن َح َّ
«أ َل َف َم ْن َح َّ
ِ
َّاس بِسن َِّة رس ِ
ِ
ول اهللِ‘ َف َأن ُْشدُ اهللَ َم ْن َس ِم َع
ِف ُسنَّة َر ُسول اهللِ َف َأنَا َأ ْو َل الن ِ ُ َ ُ
ِ
ك ََل ِمي ا ْليومَ ،لما ب َّلغَ َّ ِ ِ
ب»(((.
الشاهدُ منْك ُُم ا ْلغَائ َ
َ ْ َ َّ َ
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 .73أسلوب جده ×
من أساليب إمامنا في تحريك املشاعر األسلوب الذي اتخذه جده
الحسين× في مواجهة القوم يوم عاشوراء ،أال وهو التذكير أوال
بانتسابه إلى النبي‘ من جهة السنة والسيرة ،وأنه من أهل البيت
الذين أذهب هللا تعالى عنهم الرجس ،وثانيا التذكير بالظلم الذي جرى
عليه وعلى شيعته واملنتظرين له طوال زمان الغيبة.
وعليه فمن كان من الناس يحركه العلم واألفهام فيكفيه قوله×:

 .74الشوق الشديد له

مما يميز املنتظر الصادق ،الشوق الشديد للتزود من إمام زمانه،
أضف إلى ذلك الرغبة الجامحة في تعلم معالم دينه كما يريدها هو×
فكان البعض منهم يقطع املسافات من أجل هذين األمرين ،أعني الشوق
والتعلم ،ومن املعلوم أن هللا تعالى ال يضيع أجرمن أحسن عمال ،وإليك
ّ
عينة من هذا اإلصرارالذي كان يخالج نفس البعض منهم فيقول:

سمات المنتظرين
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ِ
ْت َق ِد َّات َْذ ُت ُطومار ًا و َأ ْثب ُّ ِ ِ
ني َم ْس َأ َل ًة ِم ْن ِص َع ِ
اب
« ُكن ُ
ت فيه َن ِّيف ًا َو َأ ْر َبع َ
َ َ َ
ِ
حدَ ْب َن إِ ْس َح َ
اق
ا ْل َم َسائِ ِ
ل َل ْ َأ ِجدْ َلا ُ ِميب ًاَ ،ع َل َأ ْن َأ ْس َأ َل َعن َْها َخبِ َري َأ ْه ِل َب َلدي َأ ْ َ
ِ
َان َخرج َق ِ
اصد ًا ن َْح َو
م َّم ٍد× َف ْار َ َت ْل ُ
ب َم ْو َلنَا َأ ِب ُ َ
َصاح َ
ت َخ ْل َف ُهَ ،و َقدْ ك َ َ َ
مو َلنَا بِس من ر َأى َف َل ِ
ض ا ْل َمن ِ
ح ْق ُت ُه ِف َب ْع ِ
َاز ِلَ ،ف َل َّما ت ََصا َف ْحنَا َق َال :بِخَ ْ ٍي
َْ
ُ َّ َ ْ َ
الشو ُق ُثم ا ْلعاد ُة ِف ْالَسئِ َل ِةَ ،ق َالَ :قدْ َتكَا َفينَا ع َل ه ِذهِ
َِلا ُق َ
ك ِب؟ ُق ْل ُ
ْ َ َ
َّ َ َ
تْ َّ :
ْ
ِ ِ
ِ
ف بِ َ
الص ْح َب َة ا ْل ُم َب َار َك َةَ ،فإِ َّنَا ت َِق ُ
ك َع َل َض َّف ِة
ا ْلخُ َّطة ا ْل َواحدَ ةَ ..فدُ و َنك ََها ُّ
ِ
ِ
ِ
س َم ْن َر َأى،
َب ْح ٍر َل َتنْ َقض َع َجائ ُب ُهَ ،و َل َت ْفنَى غ ََرائ ُب ُه َو ُه َو إِ َم ُامنَاَ .ف َو َر ْدنَا ُ َّ
ِ
ال ْذ ُن بِالدُّ ُخ ِ
است َْأ َذنَّا َفخَ َر َج َع َل ْينَا ْ ِ
َفا ْنت ََه ْينَا ِمن َْها إِ َل َب ِ
ول َع َل ْي ِه.
اب َس ِّيدنَاَ ،ف ْ
ت وجه مو َلنَا َأ ِب ُ َ ٍ
ِ
ِ
ُور َو ْج ِه ِه إِ َّل
م َّمد× ح َ
َق َال َس ْعدٌ َ :ف َم َش َّب ْه ُ َ ْ َ َ ْ
ني غَش َينَا ن ُ
ِ
ِِِ
بِ َبدْ ٍر َق ِد ْاست َْو َف ِم ْن َل َيالِ ِيه َأ ْر َبع ًا َب ْعدَ َع ْ ٍ
ب
شَ ،و َع َل َفخذه ْالَ ْي َم ِن غ َُل ٌم ُينَاس ُ
ا ْلم ْش َ ِتي ِف ا ْل ِ
خ ْل َق ِة َو ا ْل َمنْ َظ ِر»(((.
َ
ُ

فتأمل في قوله «الشوق ثم العادة في األسئلة» حيث كانا السبب
للتوجه إلى سفر ال يخلو من خطر ،حيث لقاء اإلمام وهو منفي في
العسكر.
 .75شفقة اإلمام× برعيته

من مصاديق شفقة اإلمام برعيته اهتمامه× بجزئيات أمور

 )1کامل الدین و متام النعمة ،ج ،2ص.456

قد يظن البعض أن اإلمام× يعيش عامله القد�سي في زمان الغيبة،
بما يوجب له أنسا يشغله عن التأثر البليغ بما يجري على األمة ،والحال
أنه يبدي في قنوته  -وهو في أوائل زمان الغيبة  -أن الغاية قد تناهت،
 )1بحاراألنوار ،ج ،51ص.308
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محبيه ،ولو كشف لنا الغطاء ألذهلنا ذلك ،فمن املحتمل جدا أن يدعو
اإلمام لصرف أحدنا عن أمر يريد القيام به مما ليس في صالحه ،بل
قد يتصرف في قلب صاحبه بما يصده عن األمر ّ
صدا باطنيا ،من باب
عرفت هللا بنقض العزائم وفسخ الهمم.
ومما يؤيد هذا املعنى ،ما ورد في بعض توقيعاته((( تحذيرا ملن أراد
ت لِ ْل َحجِ َو َو َّد ْع ُ 
ت
الحج  -وهو أبو جعفربن نوبخت  -حيث يقولَ « :و َ َت َّي ْأ ُ 
كك ِ
ْت َع َل ا ْلخُ ُروجِ » فورد« :ن َْح ُن لِ َذلِ َ
ونَ ،و ْالَ ْم ُر إِ َل ْيك»؛
َّاس َو ُكن ُ
َار ُه َ
الن َ
ومن الواضح أن هذا التعبير في التوقيع الشريف ،يدل على أن األمر مما
عبربالكراهة ،التي ّ
يهمه لشخصه× حيث ّ
يعبرالشخص عادة بها عن
حالته ،وفي هذا كمال اللطف والدالل من املولى لرعيته ،ولكنه تأثر
بحرمانه من الحج حيث يقول« :فضاق صدري واغتممت وكتبت :أنا
ّ
فوقعَ :
«ل
مقيم على السمع والطاعة ،غير أني مغتم بتخلفي عن الحج»
َي ِض ُيق َصدْ ُر َكَ ،فإِن ََّك َست َُح ُّج َقابِ ًل إِ ْن َش َاء اهلل» فلما كان من قابل كتبت
أستأذن ،فورد اإلذن وكتبت أني قد عادلت محمد بن العباس  -أي
جعله عدال له في املحمل وأنا واثق بديانته وصيانته ،فوردِ ْ :
ي
«الَ َسد ُّ
ِ
نِعم ا ْلع ِد ُ ِ ِ
ِ
ِ
ْت َع َل ْيهَ ،ف َقد َم ْالَ َسد ُّي َف َعا َد ْل ُت ُه» فيحتمل من
َْ َ
يلَ ،فإ ْن َقد َم َف َل َت َ ْ
ذيل هذا النقل ،أن جهة املنع كانت مصاحبة من ال تحسن مصاحبته
في سفرالحج.

مما يوجب انقداح حالة الغضب ،تبعا للغضب اإللهي املترتب على فعل
الظاملين ،وهو بدوره يؤكد الدعاء من أجل حلول الغضب على أعداء
آس ُفونا
الدين ،وإليك جزء مما يدعو به× في قنوته« :و ُق ْل َ
ت َف َل َّما َ

كغ ِ
ِ
ِ
ت، َو إِنَّا لِغ ََضبِ َ
ون َو إِنَّا
َاه ْ
َاض ُب َ
ا ْن َت َق ْمنا من ُْه ْمَ ،و إِ َن ا ْلغَا َي َة عنْدَ نَا َقدْ َتن َ
ون ،و إِ َل ور ِ
ِ
لن َْج ِ
ونَ ،و ِ ِ
َع َل ن ْ ِ
از َو ْع ِد َك
ود َأ ْم ِر َك ُم ْشتَا ُق َ
َص ا ْل َح ِّق ُم َت َعاص ُب َ َ
ُُ
لول و ِع ِ
مرت َِقب َ ِ
يد َك بِ َأ ْعدَ ائِ َ
ك ُمت ََو ِّق ُعون»(((.
ونَ ،و ل ُح ِ َ
ُْ ُ

فكم من الحر ّي باملنتظرالصادق أن يعيش في باطنه هذه املشاعرمن
اللهفة إلى دولة الحق ،مضافا إلى سعيه لتحقيق ما يختلج في صدر إمام
زمانه من اآلمال ،ليعينه على الخالص مما يعيشه من اآلالم.
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 .77الدعاء ألنصاره

ب يروعشلا طابترالاب قلعتي اميف :ثلاثلا لصفلا

من سمات اإلمام× في زمان الغيبة ،اإلكثار من الدعاء ألصحابه
ً
املناصرين له ،عرفانا لحقهم أوال ،فإن بعض ما يتحملونه في زمان
الغيبة ،إنما هو في سبيل إعزاز أمره ،وثانيا ألن تأييدهم ونصرتهم من
موجبات تعجيل فرجه؛ إذ إن أمرفرجه منوط باجتماع عددهم وعدتهم.
وري َف َأيدْ ِن بِجن ِ
ف ُظ ُه ِ
ُود َك،
ْت ِ 
ومن هذه األدعية ما ورد عنهَ « :فإِ َذا َأ ِذن َ
ُ
ِّ

ك َُ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ينَ ،و ِف َسبِيلِ َ
ُص ِة ِدين ِ َ
ينَ ،و َع َل
ماهد َ
ك ُم َؤ ِّيد َ
َو ْ
اج َع ْل َم ْن َي ْت َب ُعني لن ْ َ
ٍ
(((
َم ْن َأ َرا َد ِن َو َأ َرا َد ُه ْم بِ ُسوء َمن ُْص ِ
ورين»  .ومن املعلوم أن الدعاء لتأييد

أنصاره ،يعم زمان الغيبة والظهور معا ،وذلك ألن املالك فيهما واحد أال
وهو نصرة الدين.

 .78عمق العالقة

إن مراجعة تحليلية ملراجعات املوالين إلمام زمانهم في زمان الغيبة
 )1املصدر السابق ،ج ،82ص.233
 )2املصباح (للكفعمي) ،ص.219

 .79تلهف األئمة عليه

 )1الغیبة (للطويس) ،ص.303

 )2بحاراألنوار ،ج ،51ص.321
 )3املصدر السابق،ص.322
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إن اإلمام املهدي× كان محور اهتمام جميع املعصومين من خالل
أدعيتهم ورواياتهم ،بل من خالل إبداء أشواقهم لرؤيته ،وتحقق دولته
الكريمة ،فها هو أمير املؤمنين× يذكر ولده املهدي× واصفا حاله
عندما ُ
يعبر من وادي السالم إلى السهلة ،من أجل تثبيت دعائم دولته
الكريمة.
إن التأمل في تلك املضامين ،لتدل على أن اإلمام يبدي كمال االلتجاء
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الصغرى ،لتدل داللة واضحة على عمق العالقة بين اإلمام وبينهم،
واتخاذه ملجأ ومالذا لكل ما أهمهم ،ولو كان أمرا شخصيا يتعلق
بين الزوج وزوجته ،ومثاله ما وقع من الخالف بين أحدهم  -املسمى
بالزراري  -وزوجته ،فيقول عنها« :و كانت كثيرة الخالف والغضب ّ
علي،
وكانت مني بمنز ٍلة ،فقلت في نف�سي :أسأل الدعاء لي في أمر قد ّ
أهمني وال
ّ
أسميه»((( ،فطلب من السفيرأن يكتب رقعة لإلمام ،يطلب فيها أن يفرج
«و
همه من دون تفصيل ذكرحاجته ،وإذا بالجواب يأتي من اإلمام×َ :
ات َب ْين ِ ِه َم»((( ،فتعجب
ي َو َح ُ 
ال الز َّْوجِ َو الز َّْو َج ِةَ ،ف َأ ْص َل َح اهللُ َذ َ
َأ َّما الز َُّر ِار ُ
من أمراإلمام ،واطالعه على مكنون باطنه ،إال أن السفيررفع استغرابه
قائال« :أتشك في أمر الناحية؟!» ثم يبين الزراري كيف استجيبت
حاجته ،حيث يقول« :فدخلت داري ،وكانت أم أبي ّ
العباس مغاضبة لي
في منزل أهلها ،فجاءت ّ
إلي فاسترضتني واعتذرت ،ووافقتني ولم تخالفني،
حتى ّ
فرق املوت بيننا»(((.

ِ
ِ
«أ َ ِ ِ
إلى ربه ،قائال (((َ :
بَ ،وت َِض ُيق َع ََّل َاأل ُ
رض بِ َم
نت َكنَفي ح َني ُت ْعيِيني ا َمل َذاه ُ
ْت غَنِي ًا عن َخ ِ
ِ
لقيَ ،و َل َ
ُنت
اي َلك ُ
َر ُح َبتُ ،
َص َك إِ َّي َ
الله َّم َخ َل ْقتَني َو ُكن َ ّ َ
ول ن َ ُ
ِ
«الله َّم ُمع َّز ك ُِّل
ِم َن ا َملغ ُلوبِني» كما يذكر العظمة اإللهية القاهرة قائال:
ُ
ار عن ِ ٍ
ِ
ِ ٍ
ِ
يد َو َيا َم ْن َو َض ْعت َل ُه ا ْل ُم ُل ُ
وك نِ َري ا َمل َذ َّل ِة َع َل
ُم ْؤم ٍن َوحيدَ ،و ُمذ َّل ك ُِّل َج َّب ٍ َ
َأ ْعن َِاق ِهمَ ،ف ُهم ِم ْن َس ْط َوتِ ِه َخائِ ُفون» ،وأخيرا يذكرحاجته ،وهوتنجزالوعد

اإللهي ،مترجيا من ربه أن يجعل ذلك في ليلته وفي ساعته.
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 )1املصدر السابق ،ج ،52ص .391
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سراــهــفلا

َ َْ َ
ْ َُ
ول﴾
﴿ .1إِال م ِن ارتض ِمن رس ٍ
َ ْ َ ُْ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ
ال َ َّن َة َول َ َّما َي ْعلَم ُ
اهلل﴾...
﴿ .2أم ح ِسبتم أن تدخلوا
ِ
َ
َ َّ ُ ُ ْ ْ
َ
ي
يب ال ُمض َط َّر ِإذا د َع ُه﴾
﴿ .3أمن ِ
َّ َّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ين يُؤذون َ
ول ل َعن ُه ُم ُ
اهلل َو َر ُس ُ
ال َ
اهلل ﴾
﴿ .4إِن ِ
َ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
الون﴾
﴿ .5أنتما وم ِن اتبعكما الغ ِ
َّ َ َ ُّ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ
ُ
َ
َ
الين آمنوا﴾
ِ ﴿ .6إنما و ِلكم اهلل ورسول و ِ
َّ َ َ َ َ َّ ُ
اهلل م َن ال ْ ُم ّتَق َ
ني﴾
ِ ﴿ .7إنما يتقبل ُ ِ
ِ
ّ َْ َ ُ
ك ْم إ ْن ُكنْتُ ْم ُم ْؤمن َ
﴿ .8بَق ّيَ ُ
ني﴾
ت الل َ خي ل
ِِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ِّ َّ َ ُ َّ َ ْ
ُ
ي﴾
اجنا وذرياتِنا قرة أع ٍ
﴿ .9ربنا هب لا ِمن أزو ِ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ
ك بال ْ َواد ال ْ ُم َق ّدَ
ُ
ً
ِس طوى﴾
﴿ .10فاخلع نعليك ِإن ِ ِ
ً
ْ َ ْ َ َ َ َّ
ََ َ
ال َخْس َ
ني َعما﴾
يهم ألف سن ٍة ِإ
ِ
﴿ .11فل ِبث ِف ِ
﴿ .12قَ َال َّالي ع َ
ند ُه علْ ٌم ّم َن الْ َ
اب﴾...
ِ ِ
ِ ِ
ِ
كت ِ
ُْ
ُ ُ ْ ُ ُّ َ َ َ َّ
ُْ ْ ُ
ُ
ُ
ون ي ِببكم اهلل﴾
﴿ .13قل إِن كنتم ِ
تبون اهلل فات ِبع ِ
َ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
ني ِإذ َب َعث﴾...
﴿ .14لقد من اهلل ع المؤ ِم ِن
َ َ َ َّ ْ َ
ال ْن ُف َس ح َ
ني َم ْوتِ َها﴾
﴿ .15اهلل يتوف
ِ
َُ ْ َ َ َ َ ُ َ
﴿ .16لهم ِفيها ما يشاؤون﴾

السورة/اآلية

الصفحة
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َّ َ َ َ ُ َ ُ ِّ َ ْ َ ْ
ي ِف َج ْو ِف ِه﴾
﴿ .17ما جعل اهلل لِرج ٍل من قلب ِ
َ
َُْ ْ ُْ َ
اليُوت ِم ْن أب ْ َوابِ َها﴾
﴿ .18وأتوا
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ّ
َ
َ َ َ ُّ
َ
ات فأت َمه َّن﴾
﴿ .19وإِ ِذ ابتل إِبرا ِهيم ربه بِك ِلم ٍ
َ
َ ْ ََ َ َْ ُ ْ َ َ ُ َ ًَ ََ ً
اطنَة﴾
﴿ .20وأسبغ عليكم نِعمه ظا ِهرة وب ِ
َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
﴿ .21وتول عنهم وقال يا أسف ع يوسف﴾
َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ
استيْقنَت َها أنف ُس ُه ْم﴾
﴿ .22وجحدوا بِها و
ْ
الرع َ
﴿وقَ َذ َف ف قُلُوبه ُم ُّ
َ .23
ب﴾
ِ
ِِ
َُ ْ
ُ َ َ ُ
اع َملُوا ْ فَ َس َ َ
اهلل ع َملك ْم﴾
يى
﴿ .24وق ِل
َْ ّ ْ
َََ ْ ََْ
َ
ُ
ّ
َ
ذلك ِر﴾....
ور ِمن بع ِد ا ِ
﴿ .25ولقد كتبنا ِف الزب ِ
َ َ َ
َّ َ
ى َ
﴿ول َ ْو أ َّن أ ْه َل الْ ُق َر ٰ
آمنُوا َواتق ْوا﴾
.26
َ
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ َ ْ َ َ
َ
يه ْم﴾..
﴿ .27وما كن الل َّ ِلع ِذبهم وأنت ِف ِ
َ
ُ
َ .28
﴿و ِم ّما َر َزقناهم يُن ِفقون﴾
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ْ ُ
استُض ِعفوا﴾...
الين
﴿ .29ون ِريد أن نمن ع ِ
ُ
﴿ .30يَا أَبَانَا ْ
وبنَا إنَّا ك َّنا َخاطئ َ
استَ ْغف ْر َلَا ُذنُ َ
ني﴾
ِِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ
اس بِإِ َما ِم ِه ْم﴾
﴿ .31يوم ندعو ك أن ٍ
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فهرس الروايات

الحديث

ِ
اء بِ َت ْع ِ
ج ِ
يل ا ْل َف َرجِ
َ .14أكْث ُروا الدُّ َع َ
َ .15أ َل تَع َلم َأ َّن َم ِن ان َت َظ َر َأ ْم َرنَا

اجنِي ِف كِت ِ
َاب اهللِ
َ .16أ َل َف َم ْن َح َّ
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الاج ُة َف ْليص م يوم ْالَربِع ِ
اء
ت َأ َحدَ ك ُ
ض ْ
ُم َْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
 .5إِ َذا َح َ َ
ل ِْ
ال ْس َل ِم َج ِديد ًا
َّاس إِ َ 
 .6إِ َذا َقا َم ا ْل َقائِ ُم َد َعا الن َ 
 .7إِ َذا َقا َم َقائِ ُمنَا ا ْن َت َق َم ِ
ل َو لِ َر ُسولِ ِه
 .8إ َذا َقا َم َقائِ ُمنَاَ ،و َض َع اهللُ َيدَ ُه َعىل ُرؤُ ِ
وس
ت بِك  ِ
است َِعينُوا بِنَا َع َل اهللِ
ُم َشديدَ ٌة َف ْ
 .9إِ َذا َن َز َل ْ ْ
احد ًا بعدَ و ِ
 .10اس َت َقاموا ع َل ْالَئِم ِة و ِ
احد
َْ َ
َّ َ
ْ ُ َ
َ .11أ َشدُّ ِمن ي ْت ِم ا ْليتِي ِم ا َّل ِذي ا ْن َق َطع عن ُأمهِ
َ َ ْ ِّ
َ
ْ ُ
َ .12أ ْف َض ُ 
ل َأ ْع َم ِل ُأ َّمتِي انْتِ َظ ُار ا ْل َف َرجِ
ن اهللِ َج َّل ِذك ُْر ُه
ُون ا ْل ِع َبا ُد ِم َ
ب َما َيك ُ
َ .13أ ْق َر ُ 

73
رسول هللا‘
145
اإلمام املهدي ×
139
اإلمام املهدي ×
49
اإلمام الصادق ×
141
اإلمام الصادق ×
51
اإلمام الصادق ×
66
اإلمام الصادق ×
137
اإلمام الباقر×
141
اإلمام الرضا ×
138
اإلمام الصادق ×
اإلمام حسن العسكري × 131
110
أحد املعصومين^
53
اإلمام الصادق ×
184
اإلمام املهدي ×
144
اإلمام الصادق ×
207
اإلمام املهدی ×
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فإن ا ْلمه ِدي ِمن ِ
ِ
َ .1أ ْب ِ ِ
ْك
شي َيا َفاط َم َة! َّ َ ْ َّ
َ .2أدا م اهللُ تَوفِي َق َ  ِ
ُص ِة َْ
ال ِق
ْ
َ
ك لن ْ َ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ال َو إ َل ْينَا
اهلل َت َع َ 
ل 
ُم الت ََّو ُّج َه بنَا إ َ 
 .3إِ َذا أ َر ْدت ُ
ُم ا ْل َقائِ َم َف ْل َيت ََمنَّ ُه
 .4إِ َذا تَ َنَّى َأ َحدُ ك ُ

القائل

الصفحه

َ .17أ َل َو إِ َّن َّ
ب ُعود ًا
ب َّي َةَ ،أ ْص َل ُ 
الش َج َر َة ا ْل َ ِّ
َ .18أ َل َيا َأ ْه َل ا ْل َع َال َأنَا ْ ِ
ال َما ُم ا ْل َقائِ ِم
لله َّم َأن ِ
ْج ْز ِل َما َو َعدْ تَنِي
َ .19ا ُ
ت َي ِقين ًا َأن َ
َّك َل ت َْأ ُم ُر
 .20إِ َ ِلي َو َقدْ َعلِ ْم ُ
الس ُجو ُد َع َ 
يو ُز
ل ا ْل َق ْ ِب َف َل َ ُ
َ .21أ َّما ُّ

ِ
َ
س َمدٌ َو َأ َّما َل ْي ِل َف ُم َس َّهد
 .22أ َّما ُحزْن َف َ ْ
ف َغ ْي َبتِي
بِ
َ .23أ َّما َو ْج ُه ِالنْتِ َفا ِع ِ 

ن َي ْقت َِدي
اهللِ َم ْ
ل 
َّاس إِ َ 
َض الن ِ
 .24إِ َن َأ ْبغ َ 
 .25إِ َن ْ ِ
ال ْس َل َم َبدَ َأ غ َِريب ًا َو َس َي ُعو ُد غ َِريب ًا
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 .26إِ َن اإلمام َب ْع ِدي ا ْبنِي َع ِ ٌّل َأ ْم ُر ُه َأ ْم ِري
ل فِيها لِلنِّس ِ
 .27إِ َن َْ
اء
ح َ َ
ال َّن َة َل َ ْ
َ
نم ِ
ش  ِ
 .28إِ َن َْ ِ
اء َْ
ال َي ِاة
ض َ ِ َ
ب م ْ َ
ال َ
اهللِ َعز ََّو َج َّل َو
َاب 
 .29إِ َن ا ْل ِع ْل َم بِكِت ِ 

 .30إن القائم (ع) يسند ظهره حني ظهوره
 .31إِ َّن اهللَ َأ ْب َق َ
اك َحتَّى ت ََرى َقائِ َمنَا
ل َما ن ُِريدُ َو َل ْو ِش ْئنَا
 .32إِ َن اهللَ َأ ْقدَ َرنَا َع َ 

 .33إن اهلل تعاىل ذكره أخذ ميثاق أوليائنا
 .34إِ َن اهللَ َت َع َال ُه َو ا َّل ِذي َخ َل َق ْالَ ْج َسا َم

سراــهــفلا

 .35إِ َّن اهللَ َخ َل َقنَا َف َأ ْح َس َن ُص َو َرنَا
 .36إِ َّن اهللَ ُذو َأن ٍ
َاة َو َأ ْنت ُْم ت َْس َت ْع ِ
ج ُلون

ف ُق ُل ِ
وب ِشي َعتِنَا
 .37إِ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل ُي ْل ِقي ِ 
َ .38أ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل َأ َجلُّ ِم ْن َأ ْن َي ُر َّد
 .39إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل رأس
ِ
ب َح ِزين
ُل َق ْل ٍ 
ب ك َ 
 .40إِ َن اهللَ ُي ُ
ن ا ْل َف َرج
َ .41أ َن انْتِ َظ َار ا ْل َف َرجِ ِم َ

اميراملؤمنين ×
اإلمام املهدی ×
اإلمام املهدی ×
اإلمام املهدی ×
اإلمام املهدی ×
امیراملؤمنین ×
اإلمام املهدي ×
اإلمام السجاد ×
رسول هللا‘
اإلمام الجواد ×
اإلمام املهدی ×
اإلمام الرضا ×
اإلمام الباقر×
اإلمام الباقر×
اإلمام الصادق ×
اإلمام الباقر×
اإلمام املهدي ×
اإلمام املهدی ×
اإلمام الصادق ×
اإلمام املهدی ×
اإلمام الصادق ×
اإلمام املهدی ×
رسول هللا‘
اإلمام الصادق ×
أحد املعصومین^

106
79
43
93
71
73
102
134
142
39
71
68
61
65
205
37
132
50
198
93
101
83
124
179
192

َي ُم ْه َملِ َ
ني ُل ِ َرا َعاتِك ُْم
 .53إِنَّا غ ْ ُ
ل َأ َب َوا َه ِذ ِه ْالُ َّمة
َ .54أنَا َو َع ِ ٌ
ِ
ِ
َ .55أ َ ِ ِ
ب
نت َكنَفي ح َ
ني ُت ْعيِيني ا َمل َذاه ُ
ن َأ ْع َظ ِم ا ْل َف َرج
 .56انْتِ َظ ُار ا ْل َف َرجِ ِم ْ

 .57انتظار ال َف َرج من ال َف َر 	
ج
 .58إِ َّنكُم َأصح ِاب و إِ ْخو ِان َقوم ِمن ِ
آخ ِر
ٌْ ْ
ْ ْ َ َ َ
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ف اهللَ َع َّز َو َج َّل َو َي ْع ُبدُ ُه
 .59إِن ََّم َي ْع ِر ُ
ف الدِّ ِ
ين
ُم ِ 
جا َع ٍة ِم ْنك ْ
ل ْارتِ َي ُ 
ي إِ َ َ
 .60إِ َّن ُه ُأ ْ ِن َ
اب َ َ
ِ
ِ
ِ
ي
ي (ع) َأ ْن ُينَاد َ
َ .61أ َّو ُل َما َي ْبتَدئُ ا َْل ْهد ُّ
ُون
 .62إِي َو ا َّل ِذي َب َع َثنِي بِالنُّ ُب َّو ِة إِ َّنُ ْم َي ْست َِضيئ َ
ون ُْ
ال َّج ِة
ب َر ُج ًل ُد َ
اك َأ ْن َتن ِْص َ 
 .63إِ َّي َ
َّاس َل ْو َل ْ َتتَخَ ا َذ ُلوا َع ْن ن ْ ِ
َص
َ .64أ ُّ َيا الن ُ
ل ا َْل ْع ُروفَ بِ َّ
َان
ن َع ِ ٍ
 .65بِ َأ َن ُم ََّمدَ ْب َ
الش ْل َمغ ِ ِّ
ك م َلئِ َك ٌة َن َز َل ْ ِ
ِ
َّب ِك
 .66ت ْل َ َ
ت للت َ ُّ
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 .42إِ َّن َأ ْه َل ز ََم ِ
ون بِإِ َم َامتِ ِه
ان َغ ْي َبتِ ِه ،ا ْل َقائِ ُل َ
ال َس ِن ا ْبنُ ُه ا ْل َقائِ ُم بِ َْ
 .43إِ َّن َب ْعدَ َْ
ق ا ُْلنْ َت َظر
ال ِ 
ِ
الص َل ِة
 .44إِ َن َش َفا َع َتنَا َل َتن ُ 
َال ُم ْستَخ ّف ًا بِ َّ
ون بِحجزَتِنَا و نَحن ِ
ِ
ِ
ون
آخ ُذ َ
َ ْ ُ
 .45إِ َن شي َع َتنَا آخ ُذ َ ُ ْ
َت َل َ
ك َش َف َت ْي َ 	
ك
اج ٌة َف َح ِّر ْ
 .46إِ ْن كَان ْ 
ك َح َ
ب َأ ْن ُيدْ َعى فِ َيها
 .47إِ َن لَِّ َم َواطِ َن ُيِ ُ 
َان بِا ْلو ِ
ادي ا ُْل َقدَّ ِ
س َف َق َال
وسى (ع) ك َ َ
 .48إِ َّن ُم َ
 .49إِ َّن وجه ِْ
الك َْم ِة ِف َذلِ َ
ك َل َينْك َِش ُ
ف
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ .50أنَا ا ْل َقائِ ُم ب َْ
ال ِّق َو َلك َّن ا ْل َقائ َم ا َّلذي ُي َط ِّه ُر
اخت ََار اهللُ َلنَا ْال ِخ َر َة
ل َب ْي ٍ 
 .51إِنَّا َأ ْه ُ 
ت ْ
َ .52أنَا ص ِ
ت بِا َّل ِذي
اح ُ 
ب َه َذا ْالَ ْم ِر َو َلكِنِّي َل ْس ُ
َ

147
اإلمام السجاد ×
182
اإلمام الجواد ×
126
اإلمام الصادق ×
165
اإلمام الباقر×
197
أحد املعصومین^
128
اإلمام الهادي ×
84
اإلمام املهدی ×
110
اإلمام الصادق ×
49
رسول هللا‘
61
رسول هللا‘
140
اإلمام الرضا ×
20
اإلمام مهدی ×
رسول هللا‘ 200 ،180
212
اإلمام املهدی ×
111
أحد املعصومين^
110
أحد املعصومين^
133
رسول هللا‘
40
اإلمام الباقر×
166
اإلمام املهدي ×
148
اإلمام املهدی ×
102
رسول هللا‘
102
اإلمام الصادق ×
133
اميراملؤمنين ×
83
اإلمام املهدی ×
اإلمام حسن العسکری × 65

ك َو ِ ِ
ك َخ ْ َي الدُّ ْن َيا
ل ْخ َوانِ َ 
ج َع اهللُ َل َ 
َ َ .67

إل
وحبِ ْ
َ .68حبِبني إىل َخلقي َ
ب َخ ْلقي َ َّ
َ .69حبِي َب َة َأبِ َيها
ي ا ْل َقائِ ِم
َ .70ح َّتى َل َيك َ
ُون َب ْين َُه ْم َو َب ْ َ
ِ
َ .71ذلِ َ
ي َم ُع اهللُ
ك َو اهللِ َأ ْن َل ْو َقدْ َقا َم َقائ ُمنَا َ ْ
 .72ا َّل ِذي َأيدَ بِ ِه الس َلفَ ِمن َأولِيائِنَا الص ِ
الني
َّ
ْ ْ َ
َّ
َّ
ي
ال َل َين َُام َ
ِ .73ر َج ٌ 
ون ال َّل ْي َل َُل ْم َد ِو ٌّ
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ْت َو ُر ِز ْئنَا َو َأ ْو َح َش َ
ك فِ َرا ُق ُه َو
ُ .74ر ِزئ َ
 .75سبحان اهلل! َأما ُ ِ
ون َأ ْن ُي ْظ ِه َر اهللُ
ت ُّب َ
َ
 .76ستصي ُبكم ُش ْب َه ٌةَ ،فتب َقون بِال ِعل ٍم ُيرى
ن ا ْل ُق ْر ِ
آن
ل ُأ َّمتِي َل َي ْب َقى ِم َ
ان َع َ 
ت ز ََم ٌ
َ .77س َي ْأ ِ 
ت ر َق ِ
َ .78س ِّي ِدي! َغ ْي َبت َ
ادي
ُك َن َف ْ  ُ
ين لِ ُظ ُه ِ
ور ِه
ُ .79طو َبى لِ ِشي َع ِة َقائِ ِمنَا ا ُْلنْتَظِ ِر َ
ُ .80طو َبى َل ِ ْن َأ ْد َر َك َقائِ َم َأ ْه ِل َب ْيتِي
لغ ِ ِ ٍ
َالسائِ ِر َع َ 	
ل
 .81ا ْل َع ِام ُ 
َي َبص َرية ك َّ
ل َع َ  ْ
 .82ع ِ
بدي َأطِ ْعنِي َتك ُْن ِمثيل 	
َ
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ق َو َْ
ل َم َع َْ
ق َم َع َع ِ ٍّل
ال ُ 
ال ِ 
َ .83ع ِ ٌ
وري َف َأيدْ ِن بِجن ِ
ف ُظ ُه ِ
ُود َك
ْت ِ 
َ .84فإِ َذا َأ ِذن َ 
ُ
ِّ
َ .85فإِ َّن ُْ
ات
ي (ع) ََّلا ُقتِ َل َع َّج ِ 
الس َم َو ُ
ال َس ْ َ
ت َّ
َ .86فإِنَّا ُيِ ُ
يط ِع ْل ُمنَا بِ َأ ْن َبائِكُم
ك ا َّل ِذي ْاستَخْ َل ْص َت ُه لِنَ ْف ِس َ 	
ك
َ .87فإِ َّن ُه َع ْبدُ َ
ِ
وها
 .88فدَ َاها َأ ُب َ
ي َق ًذى
ف ا ْل َع ْ ِ
ت َو ِ 
ب ُ
َ .89ف َص َ ْ
آل ُم ََّم ٍد ا ُْلنْ َقطِ ِع َع ْن َم َوالِ ِيه
ل َيتِي ِم ِ
َ .90ف ْض ُل كَافِ ِ
ف َأم ِر ِهم س ِ
اعي ًا
َ .91ف َل ْم َيز ْ 
َل ُ ْ
مت َِهد ًا ِ  ْ ْ َ

203
اإلمام املهدی ×
115
هللا جل جالله
73
رسول هللا‘
25
اإلمام الصادق ×
143
اإلمام الرضا ×
146
اإلمام املهدي ×
63
أحد املعصومین
202
اإلمام املهدی ×
67
اإلمام الصادق ×
17
إلمام الصادق ×
142
رسول هللا‘
22
اإلمام الصادق ×
167
اإلمام الصادق ×
55
رسول هللا‘
40
أحد املعصومین^
42
هللا جل جالله
85
رسول هللا‘
210
اإلمام املهدی ×
167
اإلمام الصادق ×
72
أحد املعصومین
45
اإلمام الرضا ×
73
رسول هللا‘
66 ،37
امیراملؤمنین ×
اإلمام حسن العسكري × 164
202
اإلمام املهدی ×
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ِ
120
اإلمام الصادق ×
اب
سائِ َ 
َ .92ف َل َّم َط َ 
يل ا ْل َع َذ ُ
ال َع َل َبني إِ ْ َ
126
اإلمام املهدي ×
ُم بِ َم َي ْق ُر ُب
ئ ِمنْك ْ
ُل ْام ِر ٍ
ل ك ُ
َ .93ف ْل َي ْع َم ْ 
ِ .94ف ا ْبن َِة رس ِ
اإلمام املهدی × × 73
ول اهللِ ِل ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة
َ ُ
ِ
ُ
73
اإلمام الرضا ×
 .95فِ َيم ُصن ِ َع بِأ ِّمي َفاط َمة
ُ .96ق َّر ُة َع ْ ٍ
193
اإلمام الصادق ×
َان َذلِ َ 
ك
ي َو اهللِ إِ َذا ك َ
ِ ِِ ِ ِ
42
اإلمام املهدی ×
اء
ُ .97ق ُلو ُبنَا َأ ْوع َي ٌة َلشيئَة اهلل َفإِ َذا َش َ
ِ
ِ
 .98ك ََأ ِّن بِ َأ ْص َح ِ
الس َل ُم َو
62
اإلمام الباقر×
اب ا ْل َقائ ِم َع َل ْيه َّ
هلل َع َّز َو َج َل بِ ِع َبا َد ٍة
ان ا 
ن َد َ
ُل َم ْ
 .99ك ُ 
64
اإلمام الباقر×
157
اإلمام الكاظم ×
َ .100ل ت َْس َتغْنِي ِشي َع ُتنَا َع ْن َأ ْر َب ٍع
ف َه ِذ ِه ا ْل ِع َّل ِة
كِ
ف َع َل ْي َ 
َ .101ل َخ ْو َ
58
اإلمام السجاد ×
53
امیراملؤمنین ×
ت فِ َيها َو َل ِف الدُّ ْن َيا
َ .102ل َو اهللِ َما َر ِغ ْب ُ
ت
69
أحد املعصومین^
ت إِ َّل َد َخ َل ْ
َ .103ل َي ْب َقى َم ِّي ٌ
َ .104ل َيز َُال ِشي َع ُتنَا ِف ُح ْزن َح َّتى َي ْظ َه َر
اإلمام حسن العسكري × 147
َ .105ل َي ْم ِض ِم ْن َأ ْم ِرنَا إِ َّيا ُه
68
اإلمام املهدی ×
ن الدُّ ْنيا إِ َّل يو م و ِ
َ .106ل يب َ  ِ
احدٌ َل َب َع َ
137
رسول هللا‘
ث
ٌَْ َ
َْْ
ق م َ َ
ِ
ِ
ِ
ي ُ
51
اإلمام الباقر×
ني َض َّجت ا َملالئ َك ُة
احل َس ُ
َ .107ل ّـم ُقت َل جدِّ َ
َ .108ل ْو َأ ْد َر ْك ُت ُه َلدَ ْم ُت ُه َأ َّيا َم َح َي ِات
104
اإلمام الصادق ×
اخ ِ
ت ْالَر ُض يوم ًا و ِ
َ .109لو ب ِقي ِ
25
ت  ...اإلمام الباقر×
احد ًا بِ َل إِ َما ٍم ِمنَّا َل َس َ
ْ َْ َ
ْ َ َ
ِ
ِ
55
امیراملؤمنین ×
الس َم ُء َق ْط َر َها
َ .110ل ْو َقدْ َقا َم َقائ ُمنَا َلَ ْن َز َلت َّ
ن الدُّ ْنيا إِ َّل يو م و ِ
َ .111لو َل يب َ  ِ
33
رسول هللا‘
احدٌ َل َط َّو َل اهللُ
ٌَْ َ
ْ َْْ
ق م َ َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
الله َم أ ْصل ْح َع ْبدَ َك َو َخلي َفت َ
ت به
28
اإلمام الرضا ×
َك ب َم أ ْص َل ْح َ
ُ .112
129
اإلمام الصادق ×
َي َه ِد َّي ٌة ِمنِّي
الر ْك َعت ْ ِ
الله َم إِ َن َهات ْ ِ
ُ .113
َي َّ
ِ
ِ
ِ
194
اإلمام املهدي ×
ن َأ ْعدَ ائي
ل م ْ
الله َم ا ْنتَق ْم ِ 
ُ .114
الله َم َأن ِ
194
اإلمام املهدی ×
ل َما َو َعدْ تَنِي
ْج ْز ِ 
ُ .115
ُل َأ َو ٍ
76
اإلمام السجاد ×
ان
َك ِف ك ِ
َّك َأ َّيدْ َت ِدين َ 
الله َم إِن َ 
ُ .116
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ن طِين ٍَة
س ِم ْ
ت َه ِذ ِه النَّ ْف َ 
الله َم إِن َ 
206
اإلمام الصادق ×
َّك َخ َل ْق َ
ُ .117
الله َم إِ ِّن َأ ْس َأ ُل َ
ك ا ْلك َِري ِم
ك بِ ُح ْر َم ِة َو ْج ِه َ 
157
اإلمام املهدي ×
ُ .118
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن دين َ
51
اإلمام الرضا ×
ك
ي م ْ
الله َّم َجدِّ ْد بِ ه َما ُم َ
ُ .119
الله َّم َع ِّجل َف َر َجه َو َ
16
اإلمام الرضا ×
خم َر َجه
ُ .120
الله َّم َع ِّر ْفنِي َن ْف َس َكَ ،فإِن ََّك إِ ْن َل ْ ُت َع ِّر ْفنِي َن ْف َس َك اإلمامالحسنالعسکری× 21
ُ .121
لع َ ِ ِ
ِ
ني
206
اإلمام السجاد ×
ُ .122
ل َأ ْول َيائ ِه ُم ا ُْل ْع َ ِتف َ
الله َم َو َص ِ َ
ِ
ِ
َ .123ل ُي ِعدَّ َن َأ َحدُ ك ْ
ُم ُل ُروجِ ا ْل َقائ ِم َو َل ْو َس ْه ًام
136
اإلمام الصادق ×
ن ره ٍ
ِ
123
اإلمام الصادق ×
اجت ََم ُعوا
ط َأ ْر َب ِع َ
ني َر ُج ًل ْ
َ .124ما م ْ َ ْ
ِ
111
اإلمام الصادق ×
اهللِ ِم ْ
ن
ب إِ َل 
ش ٍء َأ َح َ 
َ .125ما م ْن َ ْ
ِِ
ِ ِ
 .126ما ِمن َ ٍ
الص َل َة
23
اإلمام الصادق ×
شء َب ْعدَ ا َْل ْع ِر َفة َي ْعد ُ ل َهذ ه َّ
َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
 .127ما ِم  ِ
16
اإلمام الباقر×
ني َأ ْض ًحى َو َل ف ْط ٍر
ن عيد ل ْل ُم ْسلم َ
َ ْ
ِ
ِ
ُب إِ َل ْيه
56
اإلمام الرضا ×
َ .128ما ِمنَّا َأ َحدٌ ْ
اخ َت َل َفت ا ْل ُكت ُ
 .129ما ِمنَّا إِ َّل َقائِم بِ َأم ِر اهللِ و ه ٍ
اد إِ َل ِد ِ
26
اإلمام الجواد ×
ين اهللِ
َ َ
ٌ ْ
َ
166
اإلمام الباقر×
اهللِ َت َب َار َك َو َت َع َال إِ َّل
ل 
ب ا ْل َع ْبدُ إِ َ 
َ .130ما َي َت َق َّر ُ 
ٍ
ِ
ِ
َاو َل ُة َق ْل ِع ِْ ِ َ
146
ك ُم َؤ َّج ٍل اميراملؤمنين ×
َاو َلة ُم ْل 
س م ْن ُمز َ
ُ .131مز َ
ال َبال أ ْي َ ُ
ِ
66
رسول هللا‘
َّاس ِآمنُوا بِاهللِ َو َر ُسولِ ِه
اش الن ِ
َ .132م َع َ
ِ .133م َّا َق ِد امت ِ
204
اإلمام املهدی ×
الِ
ن ُمنَا َز َع ِة ال َّظ ِ
ُحنَّا ِم ْ
ْ
ن َأ ْنكَر و ِ
22
رسول هللا‘
احد ًا ِمن ُْه ْم َف َقدْ َأ ْنك ََر ِن
َ .134م ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َص َلته لرس ِ
َ .135م ْن َج َع َ 
130
ني أحد املعصومین^
ول اهللِ َو َأم ِري ا ُْل ْؤمن َ
ل َث َو َ
َ ُ
204
اإلمام الصادق ×
ت َع ْينُ ُه فِينَا َد ْم َع ًة
َ .136م ْن َد َم َع ْ
ن َأ ْص َح ِ
111
اإلمام الصادق ×
اب ا ْل َقائِ ِم
ُون ِم ْ
س َأ ْن َيك َ
َ .137م ْ
ن ُ َّ
44
اإلمام الکاظم ×
َل اهللُ
ف َأ ْر َب َع ٍة َف َقدْ َك َف َر بِ َج ِمي ِع َما َأ ْنز َ 
كِ
َ .138م ْن َش َ 
ِ
190
اإلمام الصادق ×
َ .139م ْن َق َال َب ْعدَ َص َلة ا ْل َف ْج ِر
135
اإلمام الكاظم ×
اج ًة ِلَ َح ٍد ِم ْن َأ ْولِ َيائِنَا
َ .140م ْن َق َض َح َ
ل ِزيارتِنَا َف ْليزُر ص ِ
ِ
136
اإلمام الرضا ×
الي
َ ْ َ
َ .141م ْن َل ْ َي ْقد ْر َع َ  َ َ

.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.149
.150
.152
.153
.154
.155
.156
.157
.158
.159
.160
.162
.163
.164
.165
.166

اهللِ
ين 
ف ِد ِ
َو َأ َّما َندَ َام ُة َق ْو ٍم َقدْ َشكُّوا ِ 
ك الدَّ ِ
َو َأن ِ
اعي إِ َل ْي َ
ْج ْز لِ َولِ ِّي َ
ك
ك َو ا ْب ِن َنبِ ِّي َ 
و بِا ْل َقائِ ِم ِمنْكُم َأعمر َأر ِض بِتَسبِ ِ
يحي
َ
ْ
ْ ْ ُُ ْ
ِ
ِ
و بِعبا َدتنا ُعبِدَ اهللُ
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.161

ُون َأ َحدَ َم ْن َأ َعدَّ ُه اهلل
َو َأ ْر ُجو َيا ُبن ََّي َأ ْن َتك َ
َو َأ ْس َأ ُلك ُْم بِ َح ِّق اهللِ َو َح ِّق َر ُسولِ ِه
ت َو َب َر ْأ َت
ش َجِي ِع َما َخ َل ْق َ 
َو َأ ِع ْذ ُه ِم ْ
ن َ ِّ
َّاس إِ َيمن ًا
ب الن ِ
َو ا ْع َل ْم َأ َن َأ ْع َج َ 
ل فِ ِيه
َو ا َّل ِذي َع َل ْي ِه ا ْل َع َم ُ 
َو ا َّل ِذي َف َل َق َْ
ال َّب َة َو َب َر َأ الن ََّس َم َة
ال َيا َأ َبا َب ِص ٍري
اهللِ َما ُت َب ِ 
َو 
الو ِ
اد ُ
ل ُر َو ِاة
ث ا ْل َو ِاق َع ُة َف ْار ِج ُعوا فِ َيها إِ َ 
َو َأ َّما َْ َ
ال الز َّْوجِ َو الز َّْو َج ِة
ي َو َح ُ 
َو َأ َّما الز َُّر ِار ُ
و َأما ما َذكَر َ  ِ
وف
ت م ْن َأ ْم ِر ُّ
ْ
َ َّ َ
الص ِ ِّ
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ات َو َل ْ َي ْع ِرفْ إِ َما َم ز ََمانِ ِه
ن َم َ 
َم ْ
ا ُْلنْتَظِر ِلَم ِرنَا كَا ُْلت ََشح ِ
ط بِدَ ِم ِه ِف َسبِ ِ
يل اهللِ
ِّ
ُ ْ
نَح  ِ
ُ
ب الدِّ َية
اء الدَّ ِم َو ط َّل ُ 
ْ ُ
ن َأ ْول َي ُ
نَحن حجج اهللِ ع َل َخ ْل ِقهِ
َ
ْ ُ ُ َ ُ
ِ
ن َْح ُن َصنَائِ ُع َر ِّبنَا َو َْ
ال ْل ُق َب ْعدُ َصنَائ ُعنا
اهللِ ا َّل ِذي َأ َم َر اهللُ
يل 
اهللِ َسبِ ُ 
ن َو 
ن َْح ُ
ت ِف ا ْل َقائِ ِم ِم ْن ِ
آل ُم ََّم ٍد
َن َز َل ْ
ِ
َاب َْ
يح َة َه َذا ا ْل َي ْو ِم
ف كت ِ 
تِ
َن َظ ْر ُ 
ال ْف ِر َصبِ َ
اهر ُة اإلمام ال َّظ ِ
ِ
اه ُر
النِّ ْع َم ُة ال َّظ َ
ِ
ِ ِ
ُص ِة ِدين ِ َ
ين
ك ُم َؤ ِّيد َ
َو ْ
اج َع ْل َم ْن َي ْت َب ُعني لن ْ َ
َو َأ ْدنَى َم ْع ِر َف ِة اإلمام َأ َّن ُه ِعدْ ُل النَّبِ ِّي

40 ،25
رسول هللا‘
172
اإلمام الصادق ×
74
اإلمام الصادق ×
اإلمام حسن العسکری × 73
164
اإلمام املهدي ×
75
اإلمام الصادق ×
203
اإلمام الصادق ×
176
اإلمام الصادق ×
57
اإلمام الكاظم×
199
اإلمام املهدی ×
62
اإلمام الصادق ×
اإلمامالحسنالعسکری × 20
207
اإلمام املهدی ×
139
اإلمام الرضا ×
107
رسول هللا‘
83
اإلمام املهدی ×
168
اميراملؤمنين ×
77
اإلمام الصادق ×
41
اإلمام املهدی ×
211
اإلمام املهدی ×
66
اإلمام املهدی ×
156
اإلمام املهدي ×
127
اإلمام الصادق ×
77
هللا جل جالله
18
اإلمام الصادق ×

ل َو ِشي َعتِي
هللُ ا ْل َب َل َء َع ْن َأ ْه ِ 
َ .167و ِب َيدْ َف ُع ا 
 .168و تَو َّق ع َأمر ص ِ
ك َو َنَ َار َك
ك َل ْي َل َ 
احبِ َ 
َ َ ْ َْ َ
َ .169و َجدِّ ْد بِ ِه َما ْامت ََحى ِم ْن ِدين ِ َ
ك
ق َقدْ َظ َه َر
ت ا ْل ِف ْس َ 
َ .170و َر َأ ْي َ 

ل َلُ ْظ ِه َر َن ِبِ ْم ِدينِي
َّت َو َج َل ِ 
َ .171و ِعز ِ 
ل ا ُْل َتع ِّل ِمني بِ ُْ ِ
الر ْغ َبة
َ .172و َع َ  َ َ
ال ْهد َو َّ
ِ
ِ
َان َيدْ ُخ ُل
الر ُج َ 
ل من ُْه ْم ك َ
َ .173و َقدْ َب َلغَني َأ َن َّ

.174
.175
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.182

ك ولِي ًا و حافِظ ًا و ر ِ
اعي ًا
َو ك َ
َان َل َ  َ ّ َ َ
َ َ
ون ا ُْل ْؤ ِمنِني
َو َلتَدْ َم َع َ
ن َع َل ْي ِه ُع ُي ُ
ون ا ُْل ْؤ ِمنِني
َو َلتَدْ َم َع َ
ن َع َل ْي ِه ُع ُي ُ
ش َة َرا َي ًة ُم ْش َتبِ َه ًة
ت َف َع َ
ن ا ْث َنتَا َع ْ َ
و َل ُ ْ
َو َل ْو َأ َّن َأ ْش َيا َعنَا َو َّف َق ُه ْم اهللُ لِ َطا َعتِ ِه
م َّب ِة َص َل ِحك ُْم
َو َل ْو َل َما ِعنْدَ نَا ِم ْ
ن ََ
ِ ِ
ل َح َل ِل
ي ِّل ُ 
َو َه َذا ا ْل َقائ ُم ا َّلذي ُ َ
ل ال َّطا َع ِة
وب َأ ْه ِ
َوا ْع َل ْم َأ َن ُق ُل َ 

َ .183
وأ ْعلِ ْم ُه ْم َأ َّننَا ِف الت ََّو ِّقي َو ا ُْل َحا َذ َر ِة ِمنْ ُه
ِ
اء بِ َت ْع ِ
يل ا ْل َف َرجِ
ج ِ
َ .184و َأكْث ُروا الدُّ َع َ
ِ
رواحك ُْم
حيك ُْم َو َأ َ
 .185واهلل إين َلُح ُّ
بر َ
ل َش ْه َرنَا َ
هذا َأ ْع َظ َم َش ْه ِر
َ .186و َأ ْن َ ْت َع َ 
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.187
.188
.189
.190

ل َْ
ن َم ِ
ال
الائِ ِر ِم ْ
َو ِّج ُهوا َق ْوم ًا إِ َ 
ال ِ
َو َس ُ ْي ِدي َْ
ل َر َد َاء ُة َع َملِ ِه
اه َ 
وكأين أنظر إليهم
ِ
َو ْل َي ْع َل ُموا َأ َن َْ
ق َم َعنَا َو فينَا
ال َ 

 .191ه َذا َأبو عم ٍرو ال ِّث َق ُة ْالَ ِمني ثِ َق ُة ا َْل ِ
اض
ُ
َ ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ل ب َحبي َبتك
َان ُي ْف َع ُ 
َ .192هك ََذا ك َ

36
اإلمام املهدی ×
45
اإلمام الصادق ×
103
اإلمام الرضا ×
144
اإلمام الصادق ×
103
هللا جل جالله
105
اإلمام املهدي ×
181
اميراملؤمنين ×
202
اإلمام املهدی ×
178
اإلمام الصادق ×
201
اإلمام الصادق ×
201
اإلمام الصادق ×
184
اإلمام املهدي ×
204
اإلمام املهدی ×
74
هللا جل جالله
اإلمام حسن العسکري × 185
83
اإلمام املهدی ×
192
أحد املعصومین^
165
اإلمام الصادق ×
158
اإلمام الصادق ×
159
اإلمام الهادي ×
73
اإلمام املهدی ×
80
امیراملؤمنین ×
85
اإلمام املهدی ×
اإلمام حسن العسكري × 151
168
فاطمة الزهراء÷

 .193هو ال َّط ِريدُ ا ْلو ِحيدُ ا ْلغ َِر  ِ
ب
يب ا ْلغَائ ُ
ُ
َ
ُ َ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ْت م َّْن ُي ِريدُ الدُّ ْن َيا
َ .194يا أ َبا َبصريَ ،و أن َ

.195
.196
.197
.198
.199
.200
.201
.203
.204
.205
.206
.207
.208
.209
.210
.211
.213
.214
.215

ن الت َّْسبِيحِ َأ ْف َض ُل
ش ٍء ِم َ
ُي َس ِّب ُح بِ ِهَ ،ف َم ِ 
ف َ ْ
ن َس َه ِر
َي ْعت َِو ُر ُه َم َع ُس ْم َرتِ ِه ُص ْف َر ٌة ِم ْ
ل ُْالدَ ى
َي ْعطِفُ َْال َوى َع َ 
ن َرآ ُه؟
ون َم َتى ُولِدَ َ ،و َم ْ
َي ُقو ُل َ
َاب ج ِد ٍ
ِ ٍ ِ
ِ
يد
َي ُقو ُم ا ْل َقائ ُم بِ َأ ْم ٍر َجديد َو كت ٍ َ
َينْ ُظ َر ِ
َان ِمنْك ُْم ِم َّْن
ان إِىل َم ْن ك َ
ُي ُ
وشك َأن تَدَ ا َعى عليكم األُ َم ُم كام تَدَ ا َعى

225

سراــهــفلا

.212

ُون
يا مهزم! ..ك ََذ َب ا ْل َو َّقات َ
َيا َو َل ِدي َيا َع ِ ُّل! َو اهللِ َل َي ْسك ُُن
يب َعن ُْه ْم
ان َي ِغ ُ 
َّاس ز ََم ٌ
ل الن ِ
ت َع َ 
َي ْأ ِ 
يت َِم ُع إِ َل ْي ِه َأ ْص َحا ُب ُه ِعدَّ َة َأ ْه ِل َبدْ ٍر َث َل َث ِمئ ٍَة
َْ
ٍ
ِ
ٍ
ف َسا َعة َواحدَ ة َقزَع ًا
ون َل ُه ِ 
ي َم ُع َ
َْ
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الش ْم ِ
ل ُط ُلو ِع َّ
س
ن َق ْب َ 
يا أبا محزةَ ،ل َتن ََام َ
ِ
ِ
ِ
ني َوثِ َ
ني
امل ال َباق َ
َيا َبق َّي َة ا َملاض َ
َيا ُبن ََّي! ..إِن َ
َّك إِ ْن َخا َل ْفتَنِي ِف ا ْل َع َم ِل
ت َو ن ََس ْبتَنِي
ت َع َ َ
َيا َجدَّ ا ْه ن ََص ْص َ 
ل َو َد َل ْل َ
ِ
َيا َر ُس َ
ت ا ْل َو ِدي َع ُة
ت ِج َع ِ 
ول اهلل َل َقد ْاس ُ ْ
َيا ُر َم ْي َل ُة!َ ..ل ْي َس ِم ْن ُم ْؤ ِم ٍن َي ْم َر ُض إِ َّل
ف إِ َم َام َ
ك!
َيا ُف َض ْي ُل ا ْع ِر ْ
ش َْ
ن َأ َرا َد
ال َلئِ ِق! َأ َل َو َم ْ
َيا َم ْع َ َ
يا ُموسىُ ،ا ْد ُعنِي َعىل لِ َس ٍ
ان َل ْ َت ْع ِصنِي

اإلمام الكاظم × 200 ،183
145
اإلمام الصادق ×
171
اإلمام السجاد ×
31
اإلمام السجاد ×
134
اإلمام الصادق ×
169
اإلمام املهدي ×
168
اميراملؤمنين ×
199
امیراملؤمنین ×
202
اإلمام الصادق ×
81
اإلمام املهدی ×
180
هللا جل جالله
46
اإلمام الصادق ×
74
اإلمام السجاد ×
129
اإلمام الصادق ×
138
اإلمام الجواد ×
143
اإلمام الصادق ×
157
اإلمام املهدي ×
اإلمام الكاظم × 118،124
69
امیراملؤمنین ×
48
أحد املعصومین^
51
اإلمام الباقر×
97
اإلمام الصادق ×
27
رسول هللا‘

فهرس األعالم
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124 ،82 ،44
إبراهیم الخلیل×
38
ابن عباس
ابن مهزیاراألهوازي
118
68
ابن هالل
145 ،77
أبو بصیر
209
أبو جعفربن نوبخت
58
أبوالقاسم جعفربن محمد بن قولویه
154
أبوسهل النوبختي
أبي جعفرمحمد بن عثمان 202 ،194 ،153 ،152 ،90 ،87 ،64 ،55 ،52 ،50
194
أبي حمزة الثمالي
169 ،82 ،64
آدم×
166
جابرالجعفي
118
جعفربن حمدان الخصیبي
154 ،153 ،152 ،151 ،91 ،89 ،88
الحسین بن روح النوبختي
78
حکیمة
67
الخضر×
199
رمیلة

زرارة بن أعین

زکریاء×
سدیرالصیرفي
سعد بن عبدهللا
سلیمان بن جعفر

سلیمان×
السید ر�ضي الدین علي ابن طاوس
السید محمد تقي املوسوي األصفهاني
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السيد مرت�ضي علم الهدی

شعیب×
الشلمغاني
الشيخ الصدوق
الشيخ الطو�سي
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الشيخ الكليني
الشیخ املفید
الشیخ النجا�شي
عثمان بن سعید
العالمة املجل�سي
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عی�سی×
القاسم بن عالء
قطب الدین الراوندي
املحدث النوري
محمد بن نصیرالنمیری
مهزم األسدي

21
170 ،169
176
84
47
62 ،35
179 ،109،170 ،105 ،100 ،54 ،52
،187 ،134 ،128 ،108 ،94 ،75 ،46
196 ،195
70 ،54
31
151 ،90 ،83
194 ،58 ،56
192 ،89
59
145
151
152 ،151
149
43 ،31
92
142
120
91 ،90
46

مو�سی×
نوح×

هارون×

یحیی×

یعقوب ×

يوسف ×

180 ،121 ،115 ،67 ،31
82 ،34 ،32
121
170
198
198

سمات المنتظرين

229

سراــهــفلا

املصادر
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القرآن الکریم.
نهج البالغة.
الصحيفة السجادية.
مفاتیح الجنان.
االحتجاج على أهل اللجاج :ألبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب
الطبر�سي (560هـ) ،تحقيق :محمد باقر خرسان ،نشر املرت�ضي  -املشهد
املقدس.
 االختصاص :للشيخ املفيد أبي عبدهللا محمد بن محمد بن النعمان
التلعكبري البغدادي (413هـ) ،نش ر املؤتمر العالمي أللفية الشيخ املفيد -
قم املقدسة.
إقبال األعمال :لر�ضي الدين أبي القاسم علي بن مو�سي بن جعفربن محمد
بن طاووس الحلي ( 664هـ) ،نشردارالكتب اإلسالمي ه  -طهران.
إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  :#لعلي يزدي حايري(1333هـ)،
نشرمؤسسة األعلم ى  -بيروت.
األمالي :للشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطو�سي
(460هـ)،تحقیق :دارالثقافة للطباعة و النشرو التوزيع  -قم املقدسة.
األمالي :للشيخ املفيد أبي عبدهللا محمد بن محمد النعمان العكبري
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البغدادي (413هـ ) ،تحقيق :علي أكبر الغفاري ،نشر مؤسسة النشر
االسالمي التابعة لجماعة املدرسين في الحوزة  -قم املقدسة.
اإلمامة و التبصرة من الحيرة :لعلي بن حسين إبن بابويه (329هـ) ،نشر
مدرسة اإلمام املهدى ّ
عجل هللا تعالى فرجه الشريف  -قم املقدسة.
األمان من أخطاراألسفارواألزمان :لر�ضي الدين أبي القاسم علي بن مو�سي
بن جعفر بن محمد بن طاووس الحلي ( 664هـ) ،نشر مؤسسة آل البيت
عليهم السالم  -قم املقدسة.
بحار األنوار الجامعة ُلدرر أخبار األئمة األطهار^ّ :
ملحمد باقر بن
َ
محمدتقی املجل�سي1110( ،هـ) ،تحقيقَ :
ّ
عدة من املحققين ،نشردارالكتب
اإلسالمية  -طهران.
البرهان في تفسير القرآن :للسيد هاشم التوبلي البحراني (1107هـ) ،نشر
مؤسسة البعثة  -قم املقدسة.
تحف العقول عن آل الرسول^ :ألبي محمد بن الحسن بن على بن
الحسين بن شعبة الحراني(القرن الرابع) ،نشر مؤسسة النشر اإلسالمي -
قم املقدسة.
التشريف باملنن في التعريف بالفتن :لر�ضي الدين أبي القاسم علي بن
مو�سي بن جعفر بن محمد بن طاووس الحلي (664هـ) ،نشر مؤسسة
صاحب األمر -قم املقدسة.
تهذیب األحکام :للشیخ الطائفة أبي جعفرمحمد بن الحسن الطو�سي (460
هـ) ،تحقيقَ :
السيد حسن املوسوي الخرسان ،نشر دار الكتب اإلسالمية -
طهران.
جمال األسبوع بكمال العمل املشروع :لر�ضي الدين أبي القاسم علي بن
مو�سي بن جعفر بن محمد بن طاووس الحلي ( 664هـ) ،نشر دار الر�ضي،
قم املقدسة.
الجواهر السنية في األحاديث القدسية :ملحمد بن الحسن بن علي بن
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الحسين َ
الحرالعاملي (1104هـ) ،نشرمكتبة املفيد  -قم املقدسة.
الخرائج و الجرائح :لسعيد بن هبة هللا قطب الدين راوندى( 573هـ) ،نشر
مؤسسة اإلمام املهدى (عج) -قم املقدسة.
الخصال :للشيخ أبى جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسین بن بابويه
القمي(381هـ) ،تحقيق :علي أكبر الغفاري ،نشر مؤسسة النشر االسالمي
التابعة لجماعة املدرسين في الحوزة  -قم املقدسة.
دالئل اإلمامة :ملحمد بن جرير الطبري ،تحقيق :قسم الدراسات اإلسالمية
مؤسسة البعثة ،نشربعثت  -قم املقدسة.
دالئل الصدق لنهج الحق :ملحمد حسن مظفر النجفي ،نشر مؤسسة آل
البيت عليهم السالم  -قم املقدسة.
رجال النجا�شي :ألحمد بن عل ى النجا�شي (459هـ) ،نشر مؤسسة النشر
االسالمي التابعة لجامعة املدرسين  -قم املقدسة.
ى القزويني(1089هـ) ،نشر دار
الشافي في شرح الكافي :ملال خليل بن غاز 
الحديث  -قم املقدسة.
 صحیح البخاري :ألبي عبدهللا محمد بن اسماعيل البخاري (256هـ) ،نشر
ابن كثير -دمشق.
علل الشرائع :للشيخ أبى جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسین بن
بابويه القمي(381هـ) ،نشراملكتبة الحيدرية  -النجف األشرف.
هللا بحراني
عوالم العلوم و املعارف واألحوال :لعبد هللا بن نور 
اإلصفهاني(القرن الثاني عشر) ،نشرمؤسسة اإلمام املهدى  -ق م املقدسة.
عیون أخبار الرضا :للشيخ أبى جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسین
بن بابويه القمي(381هـ) ،نشرمؤسسة األعلمي  -بيروت.
الغدیر :للعالمة عبد الحسين األميني النجفي (1390هـ) ،نشر املكتبة
الكبيرة اإلسالمية  -طهران.
الغیبة :لشیخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطو�سي (460هـ)،
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تحقيق :عباد هللا الطهراني ،علي أحمد ناصح ،نشر املعارف اإلسالمية  -قم
املقدسة.
الغيبة  :ملحمد بن إبراهيم ابن أبي زينب النعماني (360هـ) ،التحقيق :علي
أكبرالغفاري ،نشرالصدوق  -طهران.
فالح السائل و نجاح املسائل :لر�ضي الدين أبي القاسم علي بن مو�سي بن
جعفر بن محمد بن طاووس الحلي ( 664هـ) ،نشر بوستان الکتاب  -قم
املقدسة.
کامل الزیارات :لجعفر بن محمد ابن قولویه (367هـ) ،نشر املرتضوية -
النجف األشرف.
الكافي :لثقة اإلسالم أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني
(328هـ) ،تحقيق :عليأكبرالغفاري ،نشردارالكتب اإلسالميه  -طهران.
كشف الغمة في معرفة األئمة :لعلي بن عي�سي اربلي (692هـ) ،نشر بني
هاشمي  -مدينة تبريز.
كشف املحجة لثمرة املهجة :لر�ضي الدين أبي القاسم علي بن مو�سي بن
ب  -قم
جعفر بن محمد بن طاووس الحلي ( 664هـ) ،نشر بوستان الكتا 
املقدسة.
ّ
كفاية األثر في النص على األئمة اإلثني عشر :لعلي بن محمد خزار رازي
(القرن الرابع) ،نشربيدار -قم املقدسة.
كمال الدين و تمام النعمة :للشیخ أبى جعفر الصدوق محمد بن علي بن
الحسین بن بابويه القمي (381هـ) ،نشردارالکتب اإلسالمية  -طهران.
املحاسن :ألحمد بن محمد بن خالد البرقي (280هـ) ،نشر دار الكتب
اإلسالمية  -قم املقدسة.
مختصرالبصائر :لحسن بن سليمان بن محمد الحلی (القرن الثامن) ،نشر
مؤسسة النشراإلسالم ي  -ق م املقدسة.
ّ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول :ملحمد باقر بن محمدتقی
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املجل�سي(1110هـ) ، ،التحقیق :سید هاشم رسولی املحالتی ،نشردارالکتب
اإلسالمية  -طهران.
مستدرک الوسائل و مستنبط املسائل :للميرزا حسين النوري الطبر�سي
(1370هـ) ،نشرمؤسسة آل البيت علیهم السالم إلحياء التراث  -قم املقدسة.
مصباح املتهجد :للشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطو�سي
(460هـ) ،نشرمؤسسه الفقه الشيعه  -قم املقدسة.
املصباح للكفعمي :إلبراهيم بن علي العاملي الكفعمي(905هـ) ،نشر دار
الر�ضي -قم املقدسة.
املقنعة :للشيخ املفيد أبي عبدهللا محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري
البغدادي (413هـ) ،نش ر املؤتمرالعالمي أللفية الشيخ املفيد  -قم املقدسة.
مكاتيب الرسول (ص) :لعلي أحمدي امليانجي(1421هـ) ،نشر دار الحديث
 قم املقدسة.مكارم األخالق :لحسن بن فض ل الطبر�سي (القرن السادس) ،نشر الشريف
الر�ضي  -قم املقدسة.
مكيال املكارم :محمد تقی املوسوي اإلصفهاني(1348هـ) ،نشر موسسة
اإلمام املهدي  -قم املقدسة.
من الیحضره الفقیه :للشيخ أبى جعفرالصدوق محمد بن علي بن الحسین
بن بابويه القمي(381هـ) ،نشر مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة
املدرسين في الحوزة العلمية  -قم املقدسة.
مناسك املزار :ملحمد بن محمد املفيد (413هـ) ،تحقیق :محمد باقرابطحي،
نش ر املؤتمرالعالمي أللفية الشيخ املفيد  -قم املقدسة.
موسوعة آل البیت :مجدی محمد سرور باسلوم ،نشر دار الکتب العلمية
 بيروت.مهج الدعوات ومنهج العبادات :لر�ضي الدين أبي القاسم علي بن مو�سي بن
جعفربن محمد بن طاووس الحلي ( 664هـ) ،نشردارالذخائر -قم املقدسة.

الوافي :ملحمد محسن بن شاه مرت�ض ي فیض الکاشاني (1091هـ) ،نشر
مكتبة أميراملؤمنين (ع)  -مدينة إصفهان.
ّ
وقعة الطف :للوط بن يحي ى ابو مخنف الکوفي (157هـ) ،التحقيق :محمد
هادي يوسفي الغروي ،نشر مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة
املدرسين  -قم املقدسة.

سمات المنتظرين
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