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وظيفة ال�صيعة يف غيبة الإمام

متهيد:
، عا�س املوالون حالة من احلرية يف اأمرهم واأثاروا  بعد الغيبة الكربى لالإمام املهدي
اإليهم يف  اأن يفعلوا ؟ وما هي الوظائف املوكلة  بع�س االأ�صئلة، من قبيل ماذا يجب عليهم 
؟ فاأوردنا يف هذا البحث ما تي�ّصر من  زمن الغيبة ؟ وماذا يفعلون لتعجيل فرج االإمام

الوظائف، نذكر منها:

االإميان باالإمام 
وباأّنه  به  االعتقاد  املهدي هي  االإمام  وامل�صوؤوليات اجتاه  الوظائف  اأبرز  اأّن  �صّك  ال 
حي وموجود بيننا؛ الأّن ذلك يبعث االأمل واالطمئنان يف نفو�صنا، ومينع الياأ�س من اأن يدنو 
من قلوبنا،واأّول ما يفّكر فيه االأعداء هو انتزاع هذه ال�صورة من اأذهاننا لكي يتمّكنوا من 

هزميتنا ،فاالإن�صان الذي يوؤمن باأّن املهدي حي وموجود بيننا ال ميكن هزميته.

معرفة االإمام
ي�صتفاد من روايات اأهل البيت اأّن ملعرفة االإمام املع�صوم اأهّمية عظيمة، فال ميكن 
»ل يكون  قال:  اأبي جعفر  املعرفة، فعن  بهذه  املرور  اإىل احلقيقة دون  اأن ي�صل  الأحد 
العبد موؤمناً حتى يعرف الل ور�سوله والأئّمة كلَّهم واإمام زمانه ويرد اإليه وي�سلِّم له«)1( 
فاالإميان لي�س فقط االإميان باهلل ور�صوله بل باأهل البيت جميعًا مبا فيهم اإمام زمانه،وعن 
ر�صول اهلل قال: »من مات ل يعرف اإمامه مات ميتة جاهلية«)2( فاالإن�صان الذي ميوت 

 طالب يف احلوزة العلمية - مرحلة ال�صطوح.
1( الكليني،حممد بن يعقوب بن اإ�صحاق،اأ�صول الكايف،دار الكتب االإ�صالمية طهران بازار �صلطاين،الطبعة الثالثة 1388هجري ج1 �س 181.

2( الربقي،اأحمد بن حممد بن خالد،املحا�صن، دار الكتب االإ�صالمية،�س 92.

ح�سن �سربا 
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اأهّمية معرفة االإمام  اإمام زمانه مات على غري دين االإ�صالم ، ومن هنا تظهر  وال يعرف 
املع�صوم واالإميان به.

انتظار الفرج
َن امْلُنَتِظِريَن})3(. قال اهلل �صبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز{َفانَتِظُرواْ اإِينِّ َمَعُكم مِّ

وعن اأمري املوؤمنن قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله »اأف�سُل العبادة انتظاُر 
الفرج«)4(.

العبادات  من  االنتظار،واأّنه  اأهّمية  النبي  ورواي��ة  الكرمية  االآي��ة  خالل  من  يظهر 
االإمام  عن  رواية  ففي  واالنتظار،  بال�صرب  ماأمور  املوؤمن  ّن  واأ واأف�صلها،  العظيمة 
ل�صاحبه،  بالنفع  يعود  فاإّنه  الفرج«)5(،  وانتظار  ال�سرب  اأح�سن  »ما  يقول  الر�صا 

فاالإمام �صينت�صر؛ الأّنه موعود من اهلل واأنه �صيقيم دولة العدل، ومن اأبى فقد كفر. 
ونقراأ يف دعاء العهد »اللهّم اإن حال بيني وبينه املوت الذي جعلته على عبادك حتماً 
البقاء  يتمّنى  فاالإن�صان  �سيفي...«)6(  �ساهراً  كفني  فاأخرجني من قربي موؤتزراً  مق�سياً 
لينال ر�صا اهلل  ؛  والقتال بن يديه واإن مات يدعو اهلل للخروج  االإمام  حتى يظهر 

�صبحانه وتعاىل .
لذلك نقراأ يف الدعاء ال�صريف: »يا رب حممد واآل حممد ، �سّل على حممد واآل حممد 
حتى  والزمان  الع�صر  �صاحب  ظهور  تنتظر  املخلوقات  فكّل  حممد«)7(.  اآل  فييرج  وعجل 
احليتان يف البحر .االأعلى من ذلك اأن اهلل تعاىل اأي�صًا، يف حالة انتظار فرج االإمام املهدي 

عليه ال�صالم! العجيب اأّن اهلل تعاىل يقول: {قل فانتظروا اإين معكم من املنتظرين}.

التعّرف على عالمات الظهور
�صيعتهم  اأم��روا  البيت  اأه��ل  الأّن  وذل��ك  كبرية،  اأهّمية  الظهور  عالمات  ملعرفة  اإّن 
: »اعرف العالمة، فاإذا عرفت مل ي�سّرك  بالتعّرف عليها، فقد ورد عن االإمام ال�صادق
َماِمِهْم} فمن  ِباإِ َنا�ٍص  اأُ َنْدُعو ُكلَّ  اإّن الل عز وجّل يقول {َيييْوَم  اأم تاأّخر،  تقّدم هذا الأمر 

عرف اإمامه كان كمن ينتظر يف ف�سطاط املنتظر«)8(.
3( �صورة يون�س اآية 20

4( الكليني،حممد بن يعقوب بن اإ�صحاق،اأ�صول الكايف،دار الكتب االإ�صالمية طهران بزار �صلطاين،الطبعة الثالثة 1388هجري ج1 �س371
5( ال�صدوق،حممد بن علي بن احل�صن بن بابويه القمي،كمال الدين ومتام النعمة،موؤ�ص�صة الن�صر االإ�صالمية قم اإيران 1405 هجري،�س 287.

6( القمي ، �س عبا�س، مفاتيح اجلنان ، موؤ�ص�صة االأعلمي بريوت 1425 هجري،�س 615.
7(  الكفعمي،تقي الدين ابراهيم بن حممد احل�صن بن �صالح العاملي، امل�صباح،موؤ�ص�صة االأعلمي بريوت، الطبعة الثالثة 1403 هجري ،�س 22.

8( الكليني،حممد بن يعقوب بن اإ�صحاق،اأ�صول الكايف،دار الكتب االإ�صالمية طهران بزار �صلطاين،الطبعة الثالثة 1388هجري ج1 �س372.
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وتربز اأهمّية هذه املعرفة يف عدة جوانب: 
منها اأّنها حتفظ املوؤمن يف ع�صر الغيبة من ال�صالل فهي تر�صده اإىل راية احلق وحتّذره 

من رايات ال�صالل والباطل، فقد قال اهلل تعاىل: {وعالمات وبالنجم هم مهتدون})9(.
ال�صادق  االإمام  رواية  النا�صر، ففي  في�صتعّد  الظهور  ُيعلم  اأنه من خاللها  واأخرى 
قال: »يا �ُسدير، اإذا بلغك اأّن ال�سفياين قد خرج فارحل اإلينا ولو على رجلك«)10(. وقد ورد 
عن اإمام الزمان يف توقيعه الأبي اإ�صحاق: »اإذا بدت لك اأمارات الظهور والتمكن فال 

تبطئ باإخوانك عّنا«)11(. 

اإعداد العّدة للجهاد بني يديه
كتابه  قال يف  وتعاىل حيث  �صبحانه  اهلل  عند  كبري  ف�صل  له  اهلل  �صبيل  اجلهاد يف  اإّن 
ُ امْلُجاِهديَن َعلَى اْلقاِعديَن اأَْجراً َعظيماً})12(، فكيف اإذا كان هذا  َل اللَّ الكري: {َو َف�سَّ
االأنبياء وال�صهداء وال�صّديقن  بثاأر  اجلهاد بن يدي االإمام املهدي الذي �صياأخذ 
وهو الطالب بدم املقتول بكربالء؟ فالبّد لنا عندما يحن وقت اجلهاد اأن نكون م�صتعّدين 
من ناحيتن: من الناحية االإميانّية، ومن ناحية اإعداد ال�صالح لن�صرته، فقد ورد عن االإمام 
اإذا علم ذلك من  : »ليعّدّن اأحدكم خلروج القائم ولو �سهماً فاإّن الل تعاىل  ال�صادق

نّيته رجوت لأن ين�سئ يف عمره حتى يدركه ويكون من اأعوانه واأن�ساره«)13(.

مبايعته والدعاء لتعجيل ظهوره
اأجييّدد له يف �سبيحة  اإيّن  : »اللهّم  االإمام ال�صادق العهد املروي عن  ورد يف دعاء 
يومي هذا وما ع�ست من اأيامي عهداً وعقداً وبيعًة له يف عنقي ل اأحول عنها ول اأزول 
املُبايعُة  والَبْيعُة:  الطاعِة.  و  املُبايعِة  على  و  البْيع  اإِيجاب  على  ْفقُة  ال�صَّ والَبْيعُة:  اأبيييداً«)14(. 
والطاعُة. وقد تباَيُعوا على االأَمر: كقولك اأَ�صفقوا عليه، و باَيعه عليه ُمباَيعة: عاَهده. وباَيْعُته 
على  ُتباِيُعوين  »اأَل  قال:  اأَنه  و يف احلديث  مثله.  التَّباُيع  و  والَبْيعِة جميعًا،  البْيع  من 

9( �صورة النحل، اآية 16.
10( الكليني،حممد بن يعقوب بن اإ�صحاق،اأ�صول الكايف،دار الكتب االإ�صالمية طهران بازار �صلطاين،الطبعة الثالثة 1388هجري ج8،�س 265.

1405 هجري،�س  اإيران  قم  االإ�صالمية  الن�صر  النعمة،موؤ�ص�صة  ومتام  الدين  القمي،كمال  بابويه  بن  احل�صن  بن  علي  بن  ال�صدوق،حممد   )11
.451

12( �صورة الن�صاء، اآية 94
13(  الكوراين، �س علي، معجم اأحاديث االإمام املهدي،موؤ�ص�صة املعارف االإ�صالمية ،قم املقد�صة، ط اأوىل ، 1411 هجري، ج4 �س6.

14( القمي ، �س عبا�س، مفاتيح اجلنان ، موؤ�ص�صة االأعلمي بريوت 1425 هجري،�س 615.
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الإِ�سالم؟«)15(. اأّما الدعاء لتعجيل الفرج فقد ورد الكثري من االأحاديث التي حتثُّ على هذا 
: »واأكرثوا الدعاء  االأمر. نذكر منها ما ورد يف التوقيع ال�صريف الإ�صحاق بن يعقوب عنه

بتعجيل الفرج فاإّن فيه فرجكم«)16(. 

تهذيب النف�س
يجب على االإن�صان الذي يريد اأن يلقى االإمام ويقاتل بن يديه اأن يهّذب نف�صه جيدًا؛ 
قلبه  وتنري  االإن�صان،  يواجهها  التى  ال�صعاب  كل  حتّدي  على  ي�صاعد  النف�س  تروي�س  الأّن 

وجتعله متهيئًا لن�صرة �صاحب الع�صر والزمان اأرواحنا له الفداء.
فلينتظر  القائم  اأ�سحاب  من  يكون  اأن  �سّر  »من   : ال�صادق االإم��ام  عن  ورد  فقد 
وليعمل بالورع وحما�سن الأخالق وهو منتظر، فاإن مات وقام القائم بعده كان له من 

الأجر مثل من اأدركه، فجّدوا وانتظروا، هنيئاً لكم اأيتها الع�سابة املرحومة«)17(.
مقرونًا  يكون  وهكذا  يح�ّصن خلقه  اأن  له من  بد  ال  املنتظرين  االإن�صان من  يكون  فلكي 

بالورع وحما�صن االأخالق.

ال�شرب
كّل �صيء يف هذه الدنيا مبنّي على ال�صرب، فكما ورد يف كالم اأهل البيت اأّن ال�صرب 
على اأنواع: �صرٌب على الطاعة، وعن املع�صية، وعلى امل�صيبة وعند البالء. وكذلك االنتظار 
اأ�صا�صه ال�صرب؛ الأّن االإن�صان الذي ال ميلك �صربًا ال ميكن له اأن ينتظر حلظة فكيف اإذا كان 
: »�سياأتي قوم من بعدكم الواحد منهم له  االنتظار طوياًل؟ وروي عن الر�صول االأكرم
اأجر اخلم�سن منكم، قالوا يا ر�سول الل نحن كّنا معك ببدر واأحييد وحنن ونزل فينا 

: اإنكم لن حتملوا ما حملوا ولن ت�سربوا �سربهم«)18(. القراآن، قال
�صورة  ففي  ال�صرب،  على  التي حتثُّ  االآي��ات  من  الكثري  احلكيم  العزيز  اهلل  كتاب  ويف 
ْوا  احِلاِت َوَتوا�سَ ِر   اإِنَّ اْلإِْن�ساَن َلفي  ُخ�ْسٍر   اإِلَّ الَّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ الع�صر: {َواْلَع�سْ
ل بن عمر قال: �صاألت ال�صادق عن قوله  }. وجاء عن املف�صّ رْبِ ْوا ِبال�سَّ قِّ َوَتوا�سَ ِباحْلَ
نَّ  ْن�ساَن َلفي  ُخ�ْسر}  قال: الع�صر، ع�صر خروج القائم عليه ال�صالم {اإِ {والع�سر اإِنَّ اْلإِ

15( ابن االأثري ،النهاية يف غريب احلديث واالأثر،موؤ�ص�صة ا�صماعيليان قم ، 1364 ه.�س،ج 1 �س 174.
، موؤ�ص�صة الن�صر االإ�صالمي، 1375 هجري �صم�صي، �س 35. 16( القيومي االأ�صفهاين، جواد، �صحيفة املهدي

17( املجل�صي، حممد باقر، بحار االأنوار ، دار احياء الرتاث العربي، بريوت لبنان، ط� الثالثة م�صححة، 1983 م ، ج 52 �س 140.
18( املو�صوي االأ�صفهاين،حممد تقي،مكيال املكارم، موؤ�ص�صة االأعلمي بريوت،ج2 �س 266.
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{َوَعِمُلوا  ياتنا   باآ يعني  َمُنوا}  اآ الَّذيَن  {اإِلَّ  اأعداءنا  يعني  ُخ�ْسٍر}  َلفي   ْن�ساَن  اْلإِ
ْوا  {َوَتوا�سَ االإمامة  يعني    { قِّ ِباحْلَ ْوا  {َوَتوا�سَ االإخوان   مبوا�صاة  يعني  احِلاِت}  ال�سَّ

} يعني يف الفرتة)19(. رْبِ ِبال�سَّ

احلزن لفراقه
اإّن االإن�صان املحّب يحزن اإذا غاب عنه حمبوبه، فكيف باملوايل الأهل البيت وقد فارقه 
؟ فباالأوىل اأن يحزن لفراقه وهو العدل املنتظر واخلال�س  حمبوبه وهو احلّجة بن احل�صن

للب�صرّية.
لأمرنا  وهييّمييه  ت�سبيح  لظلمنا  املييغييتييّم  ليينييا  املييهييمييوم  »نف�ص   : ال�صادق ع��ن  روي 

عبادة«)20(.
يقول العالمة املجل�صي رحمه اهلل )نف�س املهموم لنا( اأي املتفّكر يف اأمرنا الطالب لفرجنا 
واملغتم لعدم و�صوله اإليه )ت�صبيح( اأي يكتب له لكل نف�س ثواب ت�صبيح )وهّمه الأمرنا عبادة( 

اأي اهتمامه بخروج قائمنا و�صعيه يف اأ�صبابه ودعاوؤه لذلك له ثواب امل�صتغل بالعبادة)21(.
: »كم من حّرى موؤمنة وكم من موؤمن متاأ�ّسف حريان حزين  الر�صا وروي عن 

عند فقدان املاء املعن«)22(. يعني احلجة بن احل�صن.

قراءة دعاء العهد والندبة والدعاء له ول�شيعته
اأربعن �سباحاً بهذا الدعاء كان  روي عن ال�صادق قال: »من دعا اإىل الل تعاىل 
من اأن�سار قائمنا، فاإن مات قبله اأخرجه الل من قربه واأعطاه الل بكّل كلمة األف ح�سنة 
وحمي عنه األف �سيئة وهو هذا: اللهّم رّب النور العظيم ورب الكر�سي الرفيع...اإىل اآخر 

الدعاء«)23(.
، واأّنه ي�صتحّب اأن ُيدعا به يف  وذكر علماوؤنا اأّن دعاء الندبة مرويٌّ عن اإمام الزمان

االأعياد االأربعة: عيد الغدير، عيد االأ�صحى، عيد الفطر ويوم اجلمعة.

19( �صورة الع�صر ، وال�صدوق،حممد بن علي بن احل�صن بن بابويه القمي،كمال الدين ومتام النعمة،موؤ�ص�صة الن�صر االإ�صالمية قم اإيران 1405 
هجري،�س656.

20( الكليني،حممد بن يعقوب بن اإ�صحاق،اأ�صول الكايف،دار الكتب االإ�صالمية طهران بازار �صلطاين،الطبعة الثالثة 1388هجري ج2 �س226.
21( املجل�صي، حممد باقر، بحار االأنوار ، دار احياء الرتاث العربي، بريوت لبنان، ط� الثالثة م�صححة، 1983 م ، ج72 �س83.

22( ال�صدوق،حممد بن علي بن احل�صن بن بابويه القمي،كمال الدين ومتام النعمة،موؤ�ص�صة الن�صر االإ�صالمية قم اإيران 1405 هجري،�س371.
23( الكوراين، �س علي، معجم اأحاديث االإمام املهدي،موؤ�ص�صة املعارف االإ�صالمية ،قم املقد�صة، ط اأوىل ، 1411 هجري، ج4 �س118.
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»اللهّم   : له دعائه  يف  الع�صكري  االإم��ام  وعن  له.  يدعون  البيت  اأهل  وكان 
اأعذه من �سّر كّل طاٍغ وبيياٍغ، ومن �سّر جميع خلقك، واحفظه من بن يديه ومن خلفه 
وعن ميينه وعن �سماله، واحر�سه وامنعه اأن يو�سل اإليه ب�سوء، واحفظ فيه ر�سولك واآل 

ر�سولك، واأظهر به العدل، واأّيده بالن�سر«)24(.
االأمر باملعروف والنهي عن املنكر

من وظائف اأهل اآخر الزمان االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولهم مثل اأجر اأّولهم، 
، وهو: »اإّنه �سيكون  ويعتربون من اأّمة الر�صول االأكرم الذين يثني عليهم يف حديثه
يف اآخر هذه الأمة قوم لهم مثل اأجر اأّولهم،ياأمرون باملعروف وبنهون عن املنكر ويقاتلون 
رواي��ة عن  ورد ذلك يف  كما  املعروف  اأهل  من  يكن  باملعروف  ياأمر  ومن  الفنت«)25(.  اأهييل 
: »واأمر باملعروف تكن من اأهله«)26(. فمن اأراد اأن يكون من اأهل  االإمام اأمري املوؤمنن
املعروف ويكون مع اأهل املعروف، وهم حمّمد واآل حمّمد عليهم ال�صالة وال�صالم، فعليه اأن 

ياأمر به ليكون معهم يف الدنيا فيجاهد مع قائمهم ويح�صر معهم يف االآخرة.
اإّن ترك االأمر باملعروف والنهي عن املنكر موجب ل�صخط اهلل �صبحانه وتعاىل. فقد ورد 
املنكر خلقان من خلق الل، فمن  والنهي عن  باملعروف  »الأمر   : ال�صادق االإمام  عن 
ن�سرهما اأعزه الل تعاىل ومن خذلهما خذله الل تعاىل«)27(. وهذان االأمران من وظائف 
، وبرتكهما ننال �صخطًا من اهلل �صبحانه  ال�صيعة؛ الأّنهما ميّهدان لظهور االإمام احلّجة

وتعاىل كما ورد يف الرواية. 

عدم التجّروؤ على اإنكاره
»َوما  االإلهية   للرحمة  اإنكار  النبوة  واإنكار  للنبوة،  اإنكار  احلجة  االإم��ام  اإنكار  اإّن 
كذب  »من   : اهلل ر�صول  فعن   ، كفر  الرحمة  واإنكار  ِلْلعامَلَن«)28(،  َرْحَمًة  لَّ  اإِ اأَْر�َسْلناَك 
: »من اأقّر بجميع الأئمة وجحد املهدي كان كمن  باملهدي فقد كفر«، وعن ال�صادق

اأقّر بجميع الأنبياء وجحد حممداً نبوته«)29(.

24(  م�صدر نف�صه ج4 �س 272
25( م�صدر نف�صه ج1 �س 49.

26( املجل�صي، حممد باقر، بحار االأنوار ، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت لبنان، ط� الثالثة م�صححة، 1983 م ، ج72 �س200.
27( الكليني،حممد بن يعقوب بن اإ�صحاق،اأ�صول الكايف،دار الكتب االإ�صالمية طهران بازار �صلطاين،الطبعة الثالثة 1388هجري ج5 �س 59.

28( �صورة االأنبياء اآية 107.
29( ال�صدوق،حممد بن علي بن احل�صن بن بابويه القمي،كمال الدين ومتام النعمة،موؤ�ص�صة الن�صر االإ�صالمية قم اإيران 1405 هجري،�س333.
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الثبات على واليته
: »ياأتي على النا�ص زمان يغيب عنهم اإمامهم،طوبى للثابتن على  ورد عن الباقر 
اأمرنا يف ذلك الزمان، اإّن اأدنى ما يكون لهم من الثواب اأن ينادي بهم الباري جّل جالله 
فيقول: عبيدي واإمائي، اآمنتم ب�سّري و�سّدقتم بغيبي، فاأب�سروا بح�سن الثواب مّني،اإي 
عبيدي واإمائي حقاً منكم اأتقّبل وعنكم اأعفو ولكم اأغفر،وبكم اأ�سقي عبادي الغيث واأدفع 

عنهم البالء،لولكم لأنزلت عليهم عذابي«)30(. 

جتديد البيعة له
ورد ا�صتحباب جتديد بيعة االإمام املهدي بعد كل �صالة من ال�صلوات اخلم�س اأو يف 

كل يوم اأو يف كل جمعة، فقد ورد عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم:
»من مات ولي�ص يف عنقه بيعة لإمام امل�سلمن فميتته ميتة جاهلية«)31(.

وتظهر من هذه البيعة الكثري من الفوائد العملية، نذكر منها:
ال�صعور باالرتباط باالإمام الذي ي�صكل امتدادًا لالأنبياء واالأو�صياء لكّل االأديان،  اأوًل: 

وهو و�صّي خامت الر�صل حممد �صلى اهلل عليه واآله.
ببيعة  فاملرتبط  ال�صحيح،  العقائدي  البعد  الفقيه  بالويل  االرتباط  اإعطاء  ثانياً: 

لالإمام ال بّد اأن يكون �صديد ال�صلة بنائبه يف ع�صر الغيبة.
بالقائد  عنقه  ارتبط  من  الظامل؛الأّن  اإىل  الركون  من  املوؤمن  البيعة حتّذر  هذه  ثالثاً: 
االإلهي ال ميكن اأن ي�صّلمها للظاملن والطواغيت الذين ميلوؤون االأر�س ف�صادًا، ويحكمون بغري 

ما اأنزل اهلل تعاىل.
واأوقات جتديد البيعة هي ثالث:

بعد �صالة ال�صبح. - 
يف كل يوم بعد كل فري�صة.  - 

-  . يف كّل جمعة؛ الأّنه يوم االإمام
وقد وردت الكيفية يف االأدعية، كالدعاء الوارد عن االإمام ال�صادق امل�صّمى بدعاء 

العهد: 
وعقداً  عييهييداً  اأّيييامييي  ميين  ومييا ع�ست  هييذا  يييومييي  لييه يف �سبيحة  اأجييييّدد  اإيّن  »اللهّم 

وبيعًة...«)32(.
30( م�صدر نف�صه �س 330.

31( املجل�صي، حممد باقر، بحار االأنوار ، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت لبنان، ط� الثالثة م�صححة، 1983 م ، ج23 �س94.
32( القمي ، �س عبا�س، مفاتيح اجلنان ، موؤ�ص�صة االأعلمي بريوت 1425 هجري،�س 615.
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التقوى
االعتقاد باالإمام املهدي وبيعته عرب بيعة نائبه وانتظاره واملواظبة على اآداب الغيبة 

كل ذلك ال ينفع �صاحبه �صيئًا اإذا مل يكن مّتقيًا.
: ومّما ير�صدنا اإىل الرتابط بن االنتظار والتقوى ما ورد عن االإمام ال�صادق

»من �سّره اأن يكون من اأ�سحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع وحما�سن الأخالق 
وهو منتظر، فاإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل اأجر من اأدركه، فجّدوا 

وانتظروا...«)33(.

املرابطة
اإّن املرابطة يف غيبة االإمام املنتظر تعني امتالك االأمة ر�صيدًا كبريًا من االإح�صا�س 
حماية  من  ميكنها  الذي  الع�صكري  باالإعداد  �صاحتها  حت�صن  على  يحملها  بامل�صوؤولية، 

ثغورها، واملرابطة عليها يف مواجهة كّل قوى الكفر والنفاق...
ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّا�ص})34(، وتكون مع االإمام و�صّي ر�صول  وبهذا تكون االأّمة {ُكْنُتْم َخرْيَ اأُمَّ
رّب العاملن �صلى اهلل عليه واآله، جتاهد يف �صبيل اهلل دفاعًا عن االإ�صالم، ولتكون كلمة اهلل 

هي العليا.
فقد ورد يف تف�صري الربهان وغريه عن العيا�صي ب�صنده عن ال�صادق يف معنى اآية 
َ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحون})35(  وا َو�ساِبُروا َوراِبُطوا َواتَُّقوا اللَّ رِبُ َها الَّذيَن اآَمُنوا ا�سْ املرابطة {يا اأَيُّ
: »)...(ورابطوا يف �سبيل الل، ونحن ال�سبيل  فيما بن الل وخلقه، ونحن الرباط  قال
الأدنى، فمن جاهد عّنا فقد جاهد عن النبي �سلى الل عليه واآله و�سلم وما جاء به من 

عند الل«)36(. 
وروي عن اأبي جعفر )االإمام الباقر( يف تف�صري االآية:

»معناه ا�سربوا على امل�سائب و�سابروا على عدّوكم ورابطوا عدّوكم«)37(.
وهناك وظائف اأخرى مرتبطة ببع�س ما ذكرته، ومل اأذكرها لعدم الوقوع يف االإطالة، 
املرجع،  واإليه  املعّول  فعليه  تعاىل،  لوجه اهلل  يكون خال�صًا  اأن  اآماًل  املقدار  بهذا  واكتفيت 
الطيبن  اآل��ه  وعلى  حمّمد  اهلل  ر�صول  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملن  رّب  هلل  واحلمد 

الطاهرين.
33( الكوراين، �س علي، معجم اأحاديث االإمام املهدي، موؤ�ص�صة املعارف االإ�صالمية ،قم املقد�صة، ط اأوىل ، 1411 هجري، ج3 �س 417.

34( �صورة اآل عمران اآية 110.

35( �صورة اآل عمران اآية 200.
36( املو�صوي االأ�صفهاين،حممد تقي،مكيال املكارم، موؤ�ص�صة االأعلمي بريوت،ج2 �س400.

37( املجل�صي، حممد باقر، بحار االأنوار ، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت لبنان، ط� الثالثة م�صححة، 1983 م ، ج68 �س196.


