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باسمه تعاىل

ثقافة االنتظار وأزمة الوعي 

ان يتحــول االنتظــاراىل ثقافــة مجتمعيــة فهــذا يعنــي ان نخــرج 

هــذا املفهــوم مــن اطــاره النظــري اىل )حالــة( يعيشــها الفــرد عــى 

ــه  ــط حيات ــون من ــة، تل ــه اليومي ــي يف حيات ــلوك العم ــتوى الس مس

الفكريــة واالخالقيــة وتقــّوم مشــاعره بــل وحتــى خططه ومشــاريعه 

املســتقبلية، وايضــا اىل حالــة مجتمعيــة تحــول املجتمــع مــن حالــة 

الجمــود اىل الحيويــة ومــن اليــأس اىل األمــل ومــن القصــور اىل 

النضــج مــن خــالل االنتظــار )بوعــي( وبروحيــة ايجابيــة بعيداعــن 

ــه. ــويف والخراف ــقيط والتس التس

هــذه املعوقــات الناتجــة عــن بعــض املوروثــات الثقافيــة الخاطئــة 

أوبســبب التحجروالتعصــب ســواءا عــى املســتوى العقائــدي منهــا، 

اوعــى مســتوى املامرســات االجتامعيــة مــن خــالل منــط الســلوكيات 

الدينيــة التقليديــة، أو التنظيميــة. والتــي تشــكل )االزمــة( يف الوعي، 

ــه  ــار، ولكن ــة االنتظ ــة ثقاف ــادة صياغ ــام اع ــا ام ــال منيع ــف حائ تق

ليــس مســتحيال يف ظــل تنامــي الوعــي يف داخــل صفــوف منظومــات 

العمــل االســالمي باهميــة العمــل املشــرك وتظافــر الجهــود ووحــدة 

الصــف. 

- ان مــروع الوحــده االســالمية بحــد ذاتــه هومــروع انتظــار واع 

ورشــيد وذو أهميــة قصــوى يف ظــل تحديــات املرحلــة - .

فمــع تســارع وتــرة االحــداث مــن حولنــا واقرابنــا اكــر مــن ذلــك 

ــا لتتصــدر  ــدة االســالمية الحاح ــة الوح ــزداد قضي ــود ت ــوم املوع الي

ــا مــن حيــث االولويــة وال ابالــغ ان قلــت انهــا اليــوم  كافــة القضاي

ــا  ــا االســاس والــذي قــد يبــدو ســهال يف ظاهــره ولكنــه صعب تكليفن

ــتحيال  ــرا مس ــده ام ــق الوح ــس الن تحقي ــة، لي ــه العملي يف خطوات

ولكــن الن تهيئــة االســباب والقابليــات ابتــداءا كمقدمــة للوصــول اىل 

الهــدف تحتــاج اىل الكثــر مــن الجهــد ومــن الوقــت والعمــل املنظــم 

والقــدرة عــى التنــازل عــن بعــض املصالــح الخاصــة الجــل الصالــح 

ــاج  ــة تحت ــة عالي ــالية حركي ــة رس ــة امياني ــا باختصارلياق ــام. انه الع

ــن اصحــاب الهمــم الكــرى التحــرك يف هــذا االتجــاه واالنطــالق  م

بــكل مــا اوتيــت مــن قــوة فــال احــب اىل اللــه عــز وجــل مــن كلمــة 

ســواء عــى الحــق تقــوى بهــا شــوكة االســالم وترعــب بهــا عــدو اللــه 

ورســوله. 

واننــا يف اتحــاد الحســينيات النســوية يف دولــة الكويــت والــذي 

تأســس يف 2012 منبثقــا مــن تجمــع تــوايص االســالمي الوطنــي 

ــة  ــا يف صياغ ــة الوحــده هدف ــا عــى ان تكــون قضي النســوي حرصن

رؤيتنــا ورســالتنا واهدافنــا اميانــا منــا باهميــة تنظيــم الجهــود 

وتقريــب وجهــات النظروالعمــل وفــق برامــج مشــركة ســائلني املوىل 

ــا  ــدد خطان ــا وان يس ــد صفوفن ــا ويوح ــع كلمتن ــل ان يجم ــز وج ع

وان يجعلنــا مــن العارفــني بحــق امــام زماننــا واملطيعــني ألمــره انــه 

ــني .. ــه رب العامل ــد لل ــب والحم ــميع مجي س

)معا نحو منر حسيني واع( 

.. متت

ادارة اتحاد الحسينيات النسوية – الكويت- 

نجاة عاشور

ـــة ـــة االفتتاحي كلم
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ٍء﴾. ﴿لََقْد كَاَن ِف قََصِصِهْم ِعْبٌَة ألُوِل األَلْبَاِب َما كَاَن َحِديثًا يُْفَتَى َولَِكْن تَْصِديَق الَِّذي بَْيَ يََديِْه َوتَْفِصيَل كُلِّ َشْ
ماجــرى عــى األنبيــاء مــن مواقــف ومحطــات وتقاديــر وأقضيــة الهيــة مبثابــة عــب وعظــات عقائديــة وأمثــال رضبهــا اللــه عــز وجــل ف القــرآن 
الكريــم ، يك نُبــر ونســتبِر ونُبــّر بهــا ف مجــال املحــاور العقائديــة التــي كُلفنــا بهــا وافــتض علينــا االميــان والتصديــق بهــا ف ديــن االســام .

اذاً هــي ليســت قصــص عابــرة خياليــة وامنــا هــي حقائــق جــرت ف أنبيــاء اللــه الســابقي وتجــري ف االوصيــاء والحجــج ف هــذه االمــة، قصــص 
فيهــا تفصيــل كل شــئ وبالتــال ســتبتى بــه االمــة، ونحــن نعيــش ف ظــل العهــد الراهــن وهــو عهــد االعتقــاد باالمــام املهــدي عجــل اللــه تعــاىل 
فرجــه وطــول حياتــه وغيبتــه، فكــا انــه محــور وركــن عقائــدي واعتقــادي هــو أيضــا محــل حديــث واســع بــي الِفــرق االســامية، مضافــا اىل أن 

ُســّنة اللــه التــي جــرت ف الحجــج الســابقي لــن تتبــدل ﴿فلــن تجــد لُســّنة اللــه تبديــاً ولــن تجــد لُســّنة اللــه تحويــاً﴾ فاطــر 43
هــذه اضــاءة أخــرى مــن القــرآن تدفعنــا وتحثنــا ملتابعــة الجــواب عــن أكــب عقيــدة ثــارت حولهــا التســاؤالت، أال وهــي العقيــدة باالمــام املهــدي 

)عــج ( وحياتــه وغيبتــه واعــداده للظهــور واالصــاح الشــامل.
لــذا احتــاج املســلمون ف كل عــر اىل مفرسيــن متخصصــي ف علــم التفســر وقواعــده، فعندمــا يريــد املــرء أن يتدبــر القــرآن الكريــم، اذا القــرآن 

يحــث عــى عــدم الوقــوف والجمــود بــل يحــث عــى االتعــاظ والعبــور مــن معنــى آلخــر.
﴿ولــن تجــد لُســّنة اللــه تبديــاً﴾ اذاً ســنته عــز وجــل ف املصلحــي واملنجــي واملبعوثــي تتكــرر طاملــا هنــاك نظــام قــوى الظلــم والــر ف قبــال 

قــوى االصــاح االلهــي.
﴿لقــد كان ف قصصهــم ِعــبة﴾ كالنبــي مــوىس عليــه الســام ف والدتــه وبعثتــه وغيبتــه، هــذا نظــر وشــبيه ماهــو ف مدرســة أهــل البيــت عليهــم 

الســام ف االمــام املهــدي )عــج( وهــذه عــبة لنــا نحــن املســلمون التالــون لكتــاب اللــه عــز وجــل . 
هــذه محاســبات ف التقديــر والقــدر والقضــاء االلهــي كــا وقعــت ف االمــم التــي خلــت ســتقع ف  هــذه االمــة ، فليكــن ذلــك عــبة وعظــة لكــم 

وال تكونــوا مــن الجاهلــي.
هل القول وحده ف عقيدتنا يكفي، أم البد من أن يتزامن بالفعل ؟

نحــن مســئولون أمــام اللــه عــز وجــل وأمــام صاحــب العــر )عــج( تجــاه عقيدتنــا املهدويــة، ومهمتنــا هــي توضيــح وتصحيــح وترســيخ هــذه 
العقيــدة ف أذهــان الجيــل الحــال واالجيــال القادمــة، مســئوليتنا توحيــد الصفــوف واالبتعــاد عــن كل مايفرقنــا، وحدتنــا هــي عزنــا وقوتنــا أمــام 
االعــداء املتبصــي بنــا مــن كل جانــب ﴿وِقفوهــم  انهــم مســئولون﴾ مســئوليتنا هــي الدعــاء المامنــا )عــج ( بالفــرج والنــر والســامة، وإظهــار 

املــودة ف القــرىب.
)من أحبكم فقد أحّب الله( 
)والذين آمنوا أشّد حباً لله( 

خادمة أهل البيت )ع(
منى املوسوي

عقيدتنـــا املهدويـــة
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املمهدون بني االنتظار 

ــث  ــا للحدي ــة يدفعن ــه العاملي ــام ودولت ــه الس ــدي علي ــول امله ــث ح الحدي

بشــكل تلقــايئ عــن االنتظــار والتمهيــد وأبعادهــا املختلفة.فقضيــة املهــدي 

ــة إىل  ــذه القضي ــن به ــن يؤم ــكل م ــع ب ــق يدف ــة الح ــة دول ــه وإقام وخروج

التطلــع الدائــم والــدؤوب إىل يــوم خروجــه عليــه الســام فهــو أمــل ينعقــد ف 

النفــوس والتفاعــل مــع هــذا األمــل يدفــع باملؤمنــي بــه أن يســعوا إىل هــذه 

اللحظــة املباركــة ببــذل الجهــد للتمهيــد لظهــوره بتوفــر العوامــل املســاعدة و 

رفــع العوائــق املانعــة.

إن االنتظــار و التمهيــد وظيفــة املؤمــن زمــن الغيبــة ، وأســاس وظيفتــه يقــوم 

ــك مــن  ــور الحجــة وذل ــة لظه ــة الازم ــة األرضي عــى إعــداد الظــروف وتهيئ

خــال تربيــة النفــوس ورفــع عوامــل اإلســتعداد بتوعيــة األفــراد والجاعــات 

بأهميــة االنتظــار ورضوريتــه لتحقيــق التهيئــة والتمهيــد إلقامــة دولــة الحــق 

التــي تبســط العــدل ف الكــون بعــد مــا ملــئ ظلــا وجــورا.

سعينا ف هذا البحث تسليط الضوء عى مفهوم االنتظار ومتهيد..

ــة  ــات الريف ــه ف الرواي ــد علي ــذي أك ــح ال ــذا املصطل ــدي، ه ــار للمه االنتظ

بكــرة مثــل روايــة: »أفضــل أعــال أمتــي انتظــار الفــرج« ومــن خــال البحــث 

وجدنــا لــه معنيــي، لغــوي ـ واصطاحــي.

ــب  ــال صاح ــر( ق ــن )نظ ــتقت م ــد اش ــار ق ــة االنتظ ــوي: كلم ــى اللغ املعن

املفردات:)نظــر:  النظــر تقليــب البــر والبصــرة إلدراك الــيء ورؤيتــه وقــد 

ــة بعــد الفحــص،  ــة الحاصل ــه املعرف ــراد ب ــد ي ــه التأمــل والفحــص وق ــراد ب ي

ــه(« ــه وأنظرت ــه وانتظرت ــال نظرت ــار يق ــر االنتظ والنظ

املعنــى اإلصطاحــي لانتظــار: ويعنــى بــه خصــوص انتظــار فــرج اللــه الــذي 

هــو فــرج حجــة اللــه اإلمــام الثــاين عــر املهــدي املنتظــر عجــل اللــه تعــاىل 

فرجــه الريــف الــذي بــه يكشــف اللــه الغــم، ومــن هــذا املنطلــق تُِبعــت 

ــرَج الــذي هــو االنكشــاف »  وهــذا املعنــى مــن االنتظــار  الكلمــة بكلمــة الَف

أعنــى انتظــار الفــرج قــد أكتســب قســطاً مــن القدســية واالعتبــار بحيــث صار 

مــن عائــم اإلخــاص الحقيقــي والتشــيُّع الصــادق ومــن مميــزات الدعــاة إىل 

ــا وشــيعتنا  ــك املخلصــون حق ــث: )..أولئ ــه رساً وجهراً،جــاء ف الحدي ــن الل دي

صدقــا والدعــاة إىل ديــن اللــه رسا وجهــرا( »

حقيقة االنتظار

ــع  ــن الوض ــاح م ــدم االرتي ــعور بع ــة الش ــى حال ــادة ع ــق ع ــار يطل االنتظ

ــار  ــذا فانتظ ــن. وله ــل واألحس ــع األفض ــاد الوض ــعى إىل إيج ــود، ويس املوج

اإلمــام املهدي)عليــه الســام(يازمه عــدم الرضــا واالنخــراط ف الواقــع املنحــرف 

ــواع الفســاد  ــة كل أشــكال وأن ــام بواجــب اإلصــاح ومواجه أو الفاســد، والقي

ــل. ــراف والباط واالنح

وجوهــر االنتظــار هــو التمهيــد للظهــور فكلــا كان االنتظــار أشــد كلــا كان 

ــة ف مســرة الظهــور وهــم  ــاج إىل أدوات فاعل الظهــور آكــد، و االنتظــار يحت

األفــراد الذيــن يؤمنــون بهــذه الحقيقــة » املمهــدون »، فبــدون املمهديــن ال 

يكــون لانتظــار معنــى أصــا ً.

ــم  ــتضعفوا ف األرض ونجعله ــن اس ــى الذي ــن ع ــد أن من ــاىل:« ونري ــال تع ق

ــة  ــي بإمام ــد إله ــا وع ــم ف األرض » .هن ــن له ــي ومنك ــم الوارث ــة ونجعله أمئ

املســتضعفي ووراثتهــم لــأرض، وهــذا مينــح املســتضعفي قوة وثقــة وطأمنينة 

وصــباً عــى تحمــل متاعــب الســاحة، ويثبــت أقدامهــم عــى أرض املعركــة، 

ــن لهــذا الوعــد. وباعــث لأمــل ف نفــوس املنتظري

وقــال تعــاىل:« ولقــد كتبنــا ف الزبــور مــن بعــد الذكــر أن األرض يرثهــا عبــادي 

الصالحــون« .

فاإلميــان بهــذه الحقائــق القرآنيــة التــي هــي » وراثــة الصالحــي » و« إمامــة 

ــدي  ــاب وتح ــة الصع ــى مواجه ــدرة ع ــن الق ــح املنتظري ــتضعفي » مين املس

الجبابــرة ف أقــى الظــروف ويحــول بينهــم وبــي االنهيــار والهزميــة النفســية.

مفهومي االنتظار

- املفهــوم الســلبي: يرتكــز عــى مبــدأ االستســام أمــام الفســاد والظلــم 

ــل إن  ــأس مــن إصــاح العــامل ونــر العــدل قبــل ظهــوره، ب واالنحــراف، والي

الفســاد والظلــم مــن أســباب الظهــور.  وهــذا املفهــومـ  مبــدأ االستســامـ  عنــد 

رشيحــة واســعة يعطــي لانتظــار بعــدا ً ســيئا ً، وهــذا الشــعور يدفــع بحامــل 

هــذا الفكــر إىل التقاعــس عــن أداء واجبــه الرعــي تجــاه نفســه واملجتمــع 

ويفضــل أن يغلــق األبــواب عــى نفســه حتــى يخــرج صاحــب األمــر فيبســط 

العــدل بنفســه، ويقــي عــى رمــوز الظلــم والطغيــان. أمــا مــن يرى أن انتشــار 

ــون  ــل الفــرج، فــا أظــن أن هــؤالء يؤمن ــم مــن أســباب تعجي الفســاد والظل

بخــروج املصلــح عليــه الســام أصــا ً وإمنــا يحاولــون إشــاعة مثــل هــذا األمــر 

ليــبروا أفعالهــم الخاضعــة ألهوائهــم ونزعاتهــم الشــيطانية.

ـ املفهــوم اإليجــايب: ويســتند إىل أن االنتظــار باعــث عــى التحــرّك ال الركــود 

وعامــل وعــي ويقظــة. ويســعى املنتظــرون إليجــاد الوضــع األفضــل واألصلــح، 

وأنــه يخلــق روح املســؤولية، وأنــه مصــداق للعبــادة. قــال رســول الله)صــى 

ــادة انتظــار الفــرج« .  ــه: »أفضــل العب ــه وســلم( كــا روي عن ــه وال ــه علي الل

وبنظــر هــؤالء فــإن اإلمــام إمنــا غــاب نتيجــة عــدم نضــوج الظــروف املوضوعية 

لقيامــه باألمــر فاالنتظــار إذن هــو العمــل عــى إنضــاج الظــروف املوضوعيــة 

للمــروع املهــدوي مبعنــى العمــل عــى اســتجاع الغائــب مــن غيبتــه،

إن هــذا املفهــوم يعطــي املنتظــر الدافــع الدائــم للعمل عــى التهيئــة والتمهيد 

لظهــور اإلمــام )عجــل(، فحامــل هــذا الفكــر إنســان منتظــر فاعــل ف مجتمعــه 

عــارف بوظائفــه وواجباتــه مــؤد لحقــوق اإلمــام يعيــش األمــل دامئــا ً متيقــن 

مــن الهــدف الــذي يحملــه.

ــا  ــرج موالن ــن لف ــن واملمهدي ــن املنتظري ــون م ــوىل ان نك ــي امل ــاً راج  ختام

ــه. ــه فرج ــل الل ــان عج ــب الزم صاح

أ. ختام املوسوي
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ــا  ــا َوُهــْم اَل يُْفتَُنــوَن َولََقــْد فَتَنَّ ــوا أَْن يَُقولُــوا آََمنَّ ــاُس أَْن يُْتَكُ ﴿ امل  أََحِســَب النَّ

الَِّذيــَن ِمــْن قَبْلِِهــْم فَلَيَْعلََمــنَّ اللَّــُه الَِّذيَن َصَدقـُـوا َولَيَْعلََمــنَّ الَْكاِذِبَي﴾ -  ســورة 

العنكبــوت 3-1

يشــر القــرآن إىل واحــدة مــن أهــم مســائل الحيــاة البريــة، وهــي مســألة 

الشــدائد والضغــوط واإلمتحــان اإللهــي.

 فيقــول أّوال: )أحســب النــاس أن يتكــوا أن يقولــوا آمنــا وهــم ال يفتنــون( . 

ثــّم يذكــر القــرآن هــذه الحقيقــة - بعــد اآليــة املتقدمــة مبــارشة، وهــي أن 

ــا املســلمي  ــة، فاالمتحــان ال يختــص بكــم - أيّه ــة دامئي اإلمتحــان ســنة الهي

ــا  ــة، إذ يقــول: )ولقــد فتن ــع األمــم املتقدم ــة ف جمي ــل هــو ســنة جاري - ب

ــْم  ــا ِف ُصُدورِكُ ــُه َم ــِيَ اللّ ــرى ﴿َولِيَبْتَ ــة أخ ــم( 1، و ف آي ــن قبله ــن م الذي

ــُدوِر﴾ آل عمــران 1٥4 ــَذاِت الصُّ ــٌم ِب ــُه َعلِي ــْم َواللّ ــا ِف قُلُوِبُك ــَص َم َولِيَُمحَّ

إذاً اإلبتــاء للمؤمنــي ســنة إلهيــة، فاملتتبــع للتاريــخ يــرى صعوبــة االختبــار 

ــت  ــل البي ــع أه ــاس م ــف الن ــن مواق ــث ع ــن الحدي ــاس، و لك ــي للن اإلله

ــم الســام . عليه

قــد عــبت بعــض الروايــات الريفــة عــن هــذا األمــر بالغربلــة، فــإن النــاس 

ســتغربل كــا الحبــوب ليبقــى الصالــح منهــا، ويرمــى الفاســد ففــي الروايــة 

ــه  صــن والل ــه لتمحَّ ــزن و الل ــه لتميَّ ــه الســام: )والل ــر علي ــام الباق ــن اإلم ع

لتُغربلُــن كــا يُغربَــل الــزُؤان مــن الَقمــح(2 .

التاريــخ مــؤمل، فــرى منــذ وفــاة النبــي األكــرم صــى اللــه عليــه و آلــه و ســلم 

ــي عــرات اآلالف  ــه ف أرضــه ، فمــن ب ــه و خليفت ــول الل ــاس ل خــذالن الن

الذيــن بايعــوا األمــر عليــه الســام ف غديــر خــم ، الذيــن صمــدوا قلــة قليلــة 

، فنجــح عــار و مقــداد و ســلان و أبــا ذر و القليــل ممــن وىف لرعايــة العهد 

ــا  ــه بعــد موقــف مــن املواقــف قــال أمــر املؤمنــي: )ي ،  و ف إحــدى خطب

أشــباه الرجــال وال رجــال، حلــوم األطفــال وعقــول ربــات الحجــال، لــوددت 

أين مل أركــم ومل أعرفكــم معرفــة جــرت واللــه ندمــاً وأعقبــت صدمــاً.. قاتلكــم 

اللــه لقــد مأتــم قلبــي قيحــاً، وشــحنتم صــدري غيظــاً، وجرعتمــوين نغــب 

التهــام أنفاســاً، وأفســدتم عــي رأيــي بالعصيــان والخــذالن، حتــى لقــد قالــت 

قريــش: إن ابــن أيب طالــب رجــل شــجاع ولكــن ال علــم لــه بالحــرب، ولكــن 

ال رأي ملــن ال يطــاع( 3. كذلــك ف زمــن الســبط املجتبــى عليــه الســام بســبب 

خــذالن النــارص رأينــا بــأن الصلــح قــد عقــد بينــه و بــي معاويــة .

ولنــا ف أرض كربــاء حكايــة ... حكايــة الخــذالن ... حكايــة »والــري منيتــي« 

حكايــة أال مــن نــارص ينرنــا ... حكايــة نيــف و ســبعون رجــاً فقــط صمــدوا 

و صــبوا و رابطــوا ...  

وهكــذا الحــال اســتمر ف زمــن األمئــة عليهــم الســام، و خــر مثــال ســجن 

ــي إال  ــارص وال مع ــة ال ن ــدة الطويل ــك امل ــام بتل ــه الس ــم علي ــام الكاظ اإلم

القليــل. وعندمــا يكــون ول عهــد املأمــون الظــامل هــو الســلطان اإلمــام عــي 

الرضــا عليــه الســام، تيقــن بــأن اإلمــام تجــرع األمل بســبب هــذا األمــر، فلــو 

كان هنالــك عــدد كاف ملــا كان مــا كان.

الــكام مــؤمل و مبــي، و لكــن ســنة التاريــخ نفســها، اآلن ف زمــن الغيبــة، مــن 

املفــتض أنــن أنصــار اإلمــام املهــدي عجــل اللــه فرجــه الريــف، يــا تــرى مــا 

هــو ســبب هــذه الغيبــة الطويلــة، أليــس مــن املحتمــل نكــون نحــن أحــد 

أســبابها، لــرى منــط حياتنــا، لــرى تربيتنــا ألبنائنــا، هــل غذينــا أبناءنــا عــى 

نــرة اإلمــام ف الغيبــة قبــل الظهــور، أم أن ُجــل مــا اهتممنــا بــه هــي أن 

يكــون هــدف أن ابنــي يتخــرج مــن الجامعــة الفانيــة أو التخصــص الفــاين. 

ــل  ــن أج ــش م ــد ع ــي محم ــد: بن ــه محم ــهداء إلبن ــد الش ــة أح ــي وصي فف

املهــدي، ادرس مــن أجــل املهــدي، محمــد... أنــا مل أطلبــك مــن اللــه ألجــل 

نفــي، بــل طلبتــك مــن اللــه ألجــل املهــدي. هــذه التبيــة التــي نحتاجهــا، 

ــذي ال  ــؤولية ال ــل املس ــي وتحم ــن الوع ــدر م ــل بق ــذا الجي ــون ه ــي يك ل

يســمح لكربــاء أن تحــدث مــرة أخــرى .

فهــذه الفــتة الطويلــة مــن الغيبــة الكــبى إمنــا هــي امتحــان ومتحيــص مــن 

ــُل منهــم ففــي  ــى القلي ــي منهــم الخلــص ويصَف ــي ليتب ــه تعــاىل للمؤمن الل

الروايــة عــن اإلمــام مــوىس بــن جعفــر الكاظــم عليــه الســام، قــال: »إذا فقــد 

ــم  ــه ف أديانكــم ال يزيلنَُّك ــه الل ــِد الســابع مــن األمئــة فالل الخامــس مــن ول

عنهــا أحــد، يــا بنــي إنــه ال بــدَّ لصاحــب هــذا األمــر مــن غيبــة، حتــى يرجــع 

عــن هــذا األمــر مــن كان يقــول بــه، إمنــا هــي محنــٌة مــن اللــه امتحــن اللــه 

بهــا خلقــه« 4. وعــن اإلمــام الباقــر عليــه الســام: »اصــبوا عــى أداء الفرائــض 

وصابــروا عدوكــم ورابطــوا إمامكــم املنتظــر٥.
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مـــا وراء الســـحاب ؟؟

ف حلقــه مــن الحلقــات النورانيــه املســتلهمه مــن مصــادر الطاقــه الربانيــه، 

عــى أرشف بقعــه مــن بقــاع األرض - كربــاء املقدســه - 

ــه  ــى وج ــع ع ــري يق ــب ، وإذا بناظ ــاء الحبي ــي إىل لق ــكل جوراح ــه ب متج

نــوراين ذا هيبــة وجالــة مــن الســاده األرشاف .. للحظــة أخــذ ماخــذه 

مــن نظــرايت وقــد التــف حولــه ســياج مــن املتعطشــي للنفحــات االلهيــه ، 

فرسحــت بخواطــري ف عــامل  الجــال الربــاين للحــارض الغائــب عــن أعيننــا 

ــول .. ســيدي هــل  ــث نفــي يق ــه .. وحدي ــم ب ــر تأت ــف بجمــوع الب وكي

ــاء ؟.. مــن لق

متى ترانا ونراك ؟

ــوق  ــره لش ــوع ٍ منهم ــه بدم ــر وف كل جمع ــي وآخ ــي ح ــردده ب ــؤال ن س

ــا  ذلــك ونحــن  ــا فــداه، ولكــن أىّن لن اللقــاء ، يســمع صداهــا املــوىل ارواحن

ــوك والســاطي  ــس الدخــول عــى املل ــوب واملعــايص  ، ألي امللطخــون بالذن

ــتعداد ؟!!  ــه واالس ــاج إىل التهيئ ــؤلي يحت ــاء واملس والرؤس

ــه وحجتــه وويص رســوله ) ص ( عــى  ــا إلهــي أقــول ملــك بــل خليفــة الل ي

ــق أجمعــي . الخل

يقول تعاىل ) وارشقت األرض بنور ربها ( 

وف الحديث الريف ) لوال الحجه لساخت األرض بأهلها (

ونحــن مــا زلنــا ف خضــم شــهوات الدنيــا وملذاتهــا ، فكيــف بعــي تختلــس 

إىل حرمــات اللــه أن تــرى ذلــك النــور !!

أو إىل قلوب مريضه بالحقد ، الحسد  ، الكراهيه والغفله ... 

أن تستلذ بنفحه من نفحاته املباركه ؟!

تساؤالت وحره ...!!

 هل من سبيل ؟ 

نعم ... فباب الله اليوصد ابدا وانت سيدي باب الله الذي منه يؤىت ..

إنــه اليــوم املبــارك يــوم الخــاص بــل يــوم عيــد للبريــه جمعــاء ، يــوم ميــاد 

منقذنــا خاتــم األوصيــاء األطهــار اإلمــام املهــدي املنتظــر القائــم عجــل اللــه 

تعــاىل فرجــه الريــف ســليل خاتــم األنبيــاء محمــد صــى اللــه عليــه والــه 

وســلم.

مــن هنــا املنطلــق لــكل مــن تلّهــٰى أن يغتنــم الفرصــه ويجــدد عهــده مــع 

ــواء النــر تحــت  مــواله ليــوال مــن وااله ويعــادي مــن عــاداه ... ويرفــع ل

رايتــه الريفــه بادائــه لتكليفــه تجــاه إمــام زمانــه ..نعــم فلــكل منــا تكليفــه 

ف غيبتــه وظهــوره عــج

مــا ال شــك فيــه إن اإلمــام ) عــج (  هــو املحيــي واملجــدد لريعــة ابائــه 

ــي ) ع ( .  املعصوم

ودولتــه هــي دولــة الحــق والعــدل ،دولــة  الســعاده والرفــاه للبريــة 

جمعــاء، حيــث يتكامــل عقــل اإلنســان وبذلــك تتكامــل عقيدتــه وإميانــه . 

فهل سيكون حينئذ ظلم أو فقر أو بؤس وشقاء ؟ 

الجواب كا .. بل رغد من الحياة الكرميه الهانئه جيا بعد جيل 

يروى عن اإلمام الباقر ) عليه السام ( أنه قال : 

» إذا قــام قامئنــا وضــع اللــه يــده عــى رؤوس العبــاد فجمــع بهــا عقولهــم 

وكملــت بــه أحامهــم » 

ــة.  ــه وظيف ــا إزائ ــه، وعلين ــف رغب ــه الري ــا ف لقائ ــه أخــرى إن لن مــن جه

ولكــن مــا هــو األهــم الرغبــه ف النظــر إىل الطلعــه الرشــيده ام الوظيفــه ؟ 

ــا ملقدمــه الفــداء طمــوح كل عاشــق  لقــاء صاحــب العــر والزمــان أرواحن

ملــواله ولكــن الواجــب والتكليــف مقــدم عليــه ونقصــد هنــا االلتــزام 

بالواجبــات الرعيــه والعمــل بهــا واإلجتنــاب عــن املحرمــات  ف العبــادات 

واملعامــات .. نحــن بحاجــة اليــوم وخاصــة فئــة الشــباب اىل ملكــه تحصننــا 

ــنا  ــبه ف انفس ــه املناس ــئ االرضي ــات لنهي ــايص واملحرم ــوع ف املع ــن الوق م

حتــى يتســنى لنــا رؤيــة النــور اإللهــي ومــا أجمــل أن يجمــع االنســان بــي 

ــة الشــوق وحــرارة االنتظــار... ــش لهف ــه،  فيعي ــة والوظيف الرغب

ــه فرجــه الريــف كالشــمس املشــعة  مصــدر  ــا عجــل الل نعــم هــو مهدين

ــدل الوجــود إىل العــدم  ــك كل ش وتب ــواله لهل ــاة ول ــة والحي الطاق

سأل جابر بن عبدالله األنصاري الرسول االكرم ) ص ( :

» هل ينتفع الشيعه بالقائم ) عليه السام ( ف غيبته ؟ »

فقال ) صل الله عليه واله وسلم ( :

 إي والــذي بعثنــي بالنبــوه ، إنهــم لينتفعــون بــه ويســتضيئون بنــور واليتــه 

ف غيبتــه كإنتفــاع النــاس بالشــمس وإن جللهــا الســحاب » 

فاإلمــام املعصــوم هــو محــور الكــون ف الواليــه والتريــف إذا غــاب تعطـّـل 

كل شــئ وانتهــي كــا الشــمس وإن ُحجــب عــن اعيننــا . 

ــم  ــه األعظ ــة الل ــوىل بقي ــا امل ــب رض ــوال كس ــة امل ــرى غاي ــه أخ ــن ناحي م

أرواحنــا فــداه لذلــك علينــا أن نــدرك إن اإلرتبــاط الوثيــق بامامنــا ال يكــون 

ــا ف زمــن  ــاة عــى عاتقن ــا و للمســؤليه امللق ــا بامــام زمانن إال مبــدى معرفتن

ــه .  غيبت

بإنتظــارك ســيدي يــا مــن هــو أمــان ورحمــه ألهــل األرض كــا النجــوم أمــان 

ألهــل الســاء .

 

أ. صغرى حسني
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تتنزل املعاين املعصومة من اإلنسان الكامل إىل مدارجه األدىن وآثاره ..

ــه ، يطمــح ألن يرقــى إىل محــلِّ  ــدكَّ ف األكمــل من ــد أن ين ــوق يري كلُّ مخل

ــا ف  ــا عالق ــون تراب ــه فيك ــت نعال ــدرج تح ــواله. أو أن ين ــيده وم ــة س كرام

ــه . عشــق مــواله ال ينفــك عن

وحــال املنــب حــال موجــود يتطلــع ألن يكــون صــدى لصــوت الحســي 

عليــه الســام وأبنــاء الحســي واحــدا بعــد واحــد .. يندبــه صباحــاً ومســاءاً 

ــوي  ــن عــن صــوت عل ــة تعل ــده ف كل ســاعة مخــاض مبارك ــرِق مبول ، ويُ

ــوى(. ــى التق ــة ع ــع الكلم ــون ) جام ــح ألن يك ــادم. يطم ــي ق فاطم

ــون  ــُن أن يك ــوى، أو ال يُْحِس ــُن التق ــه ال يُحِس ــاً ، ألن راكب ــر حين ــد يتع ق

جامعــاً، أو ال يقــدر أن يكــون )جامــع الكلمــة عــى التقــوى( بــكل مــا فيهــا 

ــه مــن ضعــف!! مــن قــوة مبــا في

ما هو الضعف الذي قد يعتيه؟

ــوة  ــن ق ــرف أوال مواط ــد أن نع ــه، الب ــف في ــن الضع ــى مواط ــرف ع لنتع

ــي.  املتق

عــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام: )مــن أخرجــه اللَّــه مــن ذّل املعــايص إىل 

عــز التقــوى، أغنــاه اللَّــه بــا مــال، وأعــزه بــا عشــرة، وانســه بــا بــر« .

ــز  ــوة ع ــا ق ــة تقابله ــة املعصي ــف ذل ــوى ، ضع ــة والتق ــي املعصي ــل ب تقاب

ــن كل  ــه ع ــي بالل ــو غن ــه ، فه ــر الل ــوز لغ ــر والع ــه الفق ــوى. ال يعتي التق

ــن كل شء.  ــه ع ــي بالل ــل غن ــوق، ب مخل

املنب )جامع الكلمة عى التقوى ( ، غني بالله عن كلِّ ما سواه.

ــم  ــي تقي ــية الت ــاث األساس ــه الث ــان احتياجات ــوى لإلنس ــت التق ع ــا جمَّ ك

ــوى  ــتغنى بالتق ــس. فاس ــال والعشــرة واألن ــي، امل كاهــل اإلنســان اإلجتاع

عــن كلِّ هــذه االمــور دون أن ينظــر إليهــا أو ينتظرهــا. ألن التقــوى إن حلَّــت 

ف شء ال تــتك فراغــا لغرهــا أن يســده أو ميــأه. كذلــك املنــب الجامــع عــى 

ــه يســده  ــر في ــا فق ــس. ف ــز واألن ــى والع ــه الغن ــع في ــد اجتم ــوى، فق التق

ــه  ــوق حديث ــبوه ، و ال ف ــة لــه إىل مــال مش ــي، و ال حاج ــاب العام الخط

ــاين أنــس ينشــده الســامع الواعــي ف غــره.  الرب

وعــن اإلمــام الباقــر عليــه الســام: »إن أهــل التقــوى هــم األغنيــاء، أغناهــم 

القليــل مــن الدنيــا فمؤونتهــم يســرة« .

املنــب الجامــع الكلمــة عــى التقــوى ، غنــي بقليــل مــن الدنيــا ومؤنــة يســرة 

ع بزخــارف القــول ، امللبــس واملــأكل ،  . يقابــل املنــب الــذي كــر فيــه التنــوُّ

وأثقــل صاحبــه بالكلفــة ، فحطــت عــى رؤوس املجتمعــي عليــه طيــوراً مــن 

الــوزن الثقيــل ، التــي ال يســتطيع املــرء بهــا أن يرفــع رأســه لــرى ســاءه ، 

وال ينــزل بهــا رأســه لــرى أرضــه وموقــع أقدامــه. 

جامع الكلمة عى التقوى 

ــكان ،  ــع ، ف كل آن وم ــه جام ــة ، فعل ــه جامع ــل ، ذات ــم فاع ــع( اس )جام

ــورة كان . ــأي ص وب

ــب  ــه . قل ــرض علي ــذي يع ــرَض ال ــره والع ــان وأث ــر اإلنس ــة( جوه ) الكلم

ــادق ..  ــه الص ــد الل ــب إىل وع ــان املتق ــأنه . اإلنس ــه وش ــان وظرف اإلنس

)التقوى( تعني أمرين 

األول: اإلتيان مبا يصلح اإلنسان من خال اإللتزام بأوامر اللَّه.

الثاين: االمتناع عا يرّض اإلنسان من خال االنتهاء عن نواهي اللَّه.

ــى  ــك ع ــاعده ذل ــه س ــان اللَّ ــاع اإلنس ــا أط ــر، فكل ــاعد اآلخ ــا يس وكاه

ــه  ــا كان خوف ــوى، كل ــا كان إميــان اإلنســان أق ــاء عــن النواهــي. كلّ االنته

مــن اللَّــه والحــذر منــه أقــوى، فيصبــح  ســلوكه مســتقياً صالحــاً. بالنتيجــة 

.. املطلــوب : لــي تتحقــق صفــة التقــوى ف اإلنســان، أن يؤكِّــد صفــة اإلميــان 

ــه وباآلخــرة كــا  ــه وباآلخــرة ف قلبــه. ترتــب التقــوى عــى اإلميــان باللَّ باللَّ

ــَي *  ِّلُْمتَِّق ــًدى لل ــِه ُه ــَب ِفي ــاُب الَ َريْ ــَك الِْكتَ ــة : ﴿امل * َذلِ ــات الريف ف اآلي

ــاَة َوِمــاَّ َرزَقَْناُهــْم يُنِفُقــوَن  والَِّذيــَن  الَِّذيــَن يُْؤِمُنــوَن ِبالَْغيْــِب َويُِقيُمــوَن الصَّ

ــوَن﴾ . ــَك َوِباآلِخــرَِة ُهــْم يُوِقُن ــزَِل ِمــن قَبْلِ ــا أُن ــَك َوَم ــزَِل إِلَيْ ــا أُن ــوَن مِبَ يُْؤِمُن

ــه .  ــرِّك ب ــان ويح ــرك باإلمي ــب يتح ــوى ، من ــى التق ــة ع ــع الكلم ــب جام املن

ــاد. ــة والرش ــه الهداي ــب ، منهج ــن بالغي ــب ، مؤم ــه وال ري ــك في الش

)جامع الكلمة عى التقوى( ف دعاء الندبة :

ــٍد معــي عــى ) جامــع  مــن خــال الدعــاء نفســه نتعــرف مــن وجهــٍة وبُع

الكلمــة عــى التقــوى(.. قــد يكــون للمنــب فيــه نصيــب ، وإن كان ال شــك وال 

ريــب ، أن كل مــا يعنــي التقــوى يعنــي املنــب حتــاً، وكل مــا يعنــي الجامــع 

فهــو حتــا حديــث متخصــص فيــه.. يقــول الدعــاء الريــف : 

ــٍح،  ــَد َصالِ ــٌح بَْع ، َصالِ ــْيِ ــاُء الُْحَس ــَن أَبَْن ، أَيْ ــْيُ ــَن الُْحَس ــُن، أَيْ ــَن الَْحَس ) .. أَيْ

ــِبيِل، أَيـْـَن الِْخــَرَُة بَْعــَد الِْخــَرَِة،  ــِبيُل بَْعــَد السَّ َوَصــاِدٌق بَْعــَد َصــاِدٍق، أَيـْـَن السَّ

ــَن  ــرَُة، أَيْ ــُم الزَّاِه ــَن األَنُْج ــرَُة، أَيْ ــَاُر الُْمِن ــَن األَقْ ــُة، أَيْ ــُموُس الطَّالَِع ــَن الشُّ أَيْ

ــْتَِة  ــَن الِْع ــو ِم ــي الَ تَْخلُ ــِه الَِّت ــُة الل ــَن بَِقيَّ ــِم، أَيْ ــُد الِْعلْ ــِن َوقََواِع ي ــاَُم الدِّ أَْع

ــِت  ــِة األَْم ــُر إلِقَاَم ــَن الُْمْنتَظَ ــِة، أَيْ ــِر الظَّلََم ــعِ َداِب ــدُّ لَِقطْ ــَن الُْمَع ــِة، أَيْ الَْهاِديَ

ــِد  ــُر لِتَْجِدي َخ ــَن الُْمدَّ ــْدَواِن، أَيْ ــْوِر َوالُْع ــِة الَْج ــٰى إِلزَالَ ــَن الُْمرْتََج ــَوِج، أَيْ َوالِْع

ــُل  ــَن الُْمَؤمَّ ــِة، أَيْ يَع ِ ــِة َوالرَّ ــاَدِة الِْملَّ ُ إلَِع ــرَّ ــَن الُْمتََخ ــَنِن، أَيْ ــِض َوالسُّ الَْفرائِ

ــُم  ــَن قَاِص ــِه، أَيْ ــِن َوأَْهلِ ي ــِم الدِّ ــَي َمَعالِ ــَن ُمْحِي ــُدوِدِه، أَيْ ــاِب َوُح ــاِء الِْكتَ إلِْحيَ

ــِل  ــُد أَْه ــَن ُمِبي ــاِق، أَيْ ِْك َوالنَِّف ــرِّ ــِة ال ــاِدُم أَبِْنيَ ــَن َه ــَن، أَيْ ــوْكَِة الُْمْعتَِدي َش

ــَن  ــَقاِق ،أَيْ ــيِّ َوالشِّ ــُروِع الَْغ ــُد فُ ــَن َحاِص ــاِن، أَيْ ــاِن َوالطُّْغيَ ــوِق َوالِْعْصيَ الُْفُس

ــَن  ــِتَاِء، أَيْ ــْذِب َواإلِفْ ــِل الِْك ــُع َحبَائِ ــَن قَاِط ــَواِء، أَيْ ــغِ َواألَْه يْ ــاِر الزَّ ــُس آثَ طَاِم

ُمِبيــُد الُْعتـَـاِة َوالَْمــرََدِة، أَيـْـَن ُمْســتَأِْصُل أَْهــِل الِْعَنــاِد َوالتَّْضلِيــِل َواإِللَْحــاِد، أَيـْـَن 

ــاِء َوُمــِذلُّ األَْعــَداِء، أَيْــَن َجاِمــُع الَْكلَِمــِة َعــَىٰ التَّْقــَوٰى، أَيْــَن بَــاُب  ُمِعــزُّ األَْولِيَ

ــَن  ــاُء، أَيْ ــُه األَْولِيَ ــِه يَتََوجَّ ــِذي إِلَيْ ــِه الَّ ــُه الل ــَن َوْج ــْؤىَتٰ، أَيْ ــُه يُ ــِذي ِمْن ــِه الَّ الل

ــَاِء، أَيـْـَن َصاِحــُب يـَـْوِم الَْفتـْـِح َونـَـارِشُ َرايـَـِة  ــبَُب الُْمتَِّصــُل بـَـْيَ األَرِْض َوالسَّ السَّ

ــاِء  ــَن الطَّالِــُب ِبُذُحــوِل األَنِْبيَ ــاَِح َوالرَِّضــا، أَيْ ــُف َشــْمِل الصَّ ــَن ُمَؤلِّ ــَدٰى، أَيْ الُْه

ــَىٰ  ــَن الَْمْنُصــوُر َع ــاََء، أَيْ ــوِل ِبَكْربَ ــَدِم الَْمْقتُ ــُب ِب ــَن الطَّالِ ــاِء، أَيْ ــاِء األَنِْبيَ َوأَبَْن

َمــِن اْعتـَـَدٰى َعلَيْــِه َوافـْـَتَٰى، أَيـْـَن الُْمْضطـَـرُّ الَّــِذي يَُجــاُب إِذا َدَعــا، أَيـْـَن َصــْدُر 

الَْخاَئـِـِق ُذو الـْـِبِّ َوالتَّْقــَوٰى، أَيـْـَن ابـْـُن النَِّبــيِّ الُْمْصطََفــٰى َوابـْـُن َعــِيٍّ الُْمرْتـَـَىٰ 

ــْبَٰى..(. ــَة الُْك ــُن فَاِطَم ــرَّاِء َوابْ ــَة الَْغ ــُن َخِديَج َوابْ

نجعلهــا مفاصــل ثاثــة ، أولهــا مــا قبــل ) أيــن جامــع الكلمــة عــى التقــوى( 

منر جامع عى التقوى
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و املفصــل الثــاين هــي ) أيــن جامــع الكلمــة عــى التقــوى( واملفصــل 

الثالــث مــا بعدهــا ، فيــا يخــص الندبــة بـــ )أيــن(.

املفصل األول :

، َصالـِـٌح بَْعــَد َصالـِـٍح،  ، أَيـْـَن أَبَْنــاُء الُْحَســْيِ )..أَيـْـَن الَْحَســُن، أَيـْـَن الُْحَســْيُ

ــَداِء..(، وصــف  ــاِء َوُمــِذلُّ األَْع ــَن ُمِعــزُّ األَْولِيَ ــَد َصــاِدٍق.. أَيْ َوَصــاِدٌق بَْع

ــار ،  ملــن يقــوم بـــ )جامــع الكلمــة( باالســم والرســم والصفــات واآلث

بهــم و مبعانيهــم الحاكيــة عــن ذواتهــم الطاهــرة ، أفــراداً ومجتمعــي، 

فعلهــم وآثــار فعلهــم ، أساســه وقوامــه.

 جامع للدفاع عن ماذا وضد من؟!

ــو  ــن ه ــُدوِدِه( ، وم ــاِب َوُح ــاِء الِْكتَ ــه ؟ )إلِْحيَ ــاع عن ــود بالدف املقص

ــاِد(.ال يكــون )جامــع( إال إذا  ــِل َواإِللَْح ــاِد َوالتَّْضلِي ــِل الِْعَن العــدو؟ )أَْه

ــاِب  ــاِء الِْكتَ ــدف موحــد )إِْحيَ ــدو. وكان هــذا اله ــدف والع تحــدد اله

َوُحــُدوِدِه(، والعــدو عــدٌو للجميــع )أَْهــِل الِْعَنــاِد َوالتَّْضلِيــِل َواإِللَْحــاِد( 

ــاد  ــل العن ــذ أه ــاس نب ــع الن ــوم ، يجم ــة وق ــاب ومل ــي كل كت ، فف

ــان. ــا اثن ــف فيه ــاد، وال يختل ــل واإللح والتضلي

املفصل الثاين : 

).. جامــع الكلمــة عــى التقــوى..( ، جامــع عــى التقــوى ، و مل يقــل 

جامــع إىل التقــوى ، و ال ف التقــوى .. أن تكــون التقــوى قاعــدة 

ــر. ــا كاآلخ ــكل منه ــب ال ــون نصي ــاس، وأن يك وأس

املفصل الثالث : 

ــُه  )..أَيـْـَن بـَـاُب اللــِه الَّــِذي ِمْنــُه يـُـْؤىَتٰ، أَيـْـَن َوْجــُه اللــِه الَّــِذي إِلَيْــِه يَتََوجَّ

ــَاِء، أَيـْـَن َصاِحــُب يَْوِم  ــبَُب الُْمتَِّصــُل بـَـْيَ األَرِْض َوالسَّ األَْولِيَــاُء، أَيـْـَن السَّ

ــاَِح َوالرَِّضــا، أَيْــَن  ــِة الُْهــَدٰى، أَيْــَن ُمَؤلِّــُف َشــْمِل الصَّ ــِح َونَــارِشُ َرايَ الَْفتْ

الطَّالـِـُب ِبُذُحــوِل األَنِْبيَــاِء َوأَبَْنــاِء األَنِْبيَــاِء، أَيـْـَن الطَّالـِـُب ِبــَدِم الَْمْقتُــوِل 

ِبَكْربـَـاََء، أَيـْـَن الَْمْنُصــوُر َعــَىٰ َمــِن اْعتـَـَدٰى َعلَيْــِه َوافـْـَتَٰى، أَيـْـَن الُْمْضطَرُّ 

الَّــِذي يَُجــاُب إِذا َدَعــا، أَيـْـَن َصــْدُر الَْخاَئـِـِق ُذو الـْـِبِّ َوالتَّْقــَوٰى، أَيـْـَن ابـْـُن 

ــُن  ــرَّاِء َوابْ ــَة الَْغ ــُن َخِديَج ــَىٰ َوابْ َ ــِيٍّ الُْمرْت ــُن َع ــٰى َوابْ ــيِّ الُْمْصطََف النَِّب

فَاِطَمــَة الُْكــْبَٰى..(، ف هــذا املقطــع ، حديــث صلــٍة باللــه تعــاىل ) بــاب 

ــي األرض والســاء.. ( النســبة  ــه ، الســبب املتصــل ب ــه ، وجــه الل الل

إىل اللــه تعــاىل تعنــي االتحــاد بينهــا ف الهــدف واملنهــج والنتيجــة . 

محقــق آمــال األنبيــاء ، صاحــب النــر والنــرة والفتــح ، املؤلــف بــي 

الصــاح والرضــا ، الــذي ال يقــوم بــه مــن كان متصــا بهــدي الســاء 

ونــارش رايتــه.. 

أين املنب الجامع الكلمة عى التقوى ؟

إىل روح الفقيد عي حسن مهدي 

أ. باسمة تقي الجنبي
ماجستر معارف قرآنية يف الجامعة االسالمية العاملية

الدمام / اململكة العربية السعودية

  إنتظار الفرج أفضل من سائر أعال اإلنسان املؤمن.

األفضليــة وردت ف الروايــات موضحــة أفضليــة اإلنســان عــى املائكــة 

ــل  ــي إرسائي ــاء بن ــة (عــى أنبي ــاء عــى رواي ــة )الفقه ــاء األم ــة عل وأفضلي

وكذلــك ف إصــاح ذات البــي   ترجــع إىل معنــى واحــد وهــو الفضــل العمــي 

ــه تعــاىل ــذي يرتكــز عــى متكــي الديــن كــا ورد ف قول وهــو ال

الَِحــاِت لَيَْســتَْخلَِفنَُّهْم ِف اأْلَرِْض  ﴿َوَعــَد اللَّــُه الَِّذيــَن آَمُنــوا ِمنُكــْم َوَعِملـُـوا الصَّ
ــَىٰ  ــِذي ارْتَ ــُم الَّ ــْم ِديَنُه ــنَّ لَُه ــْم َولَيَُمكَِّن ــن قَبْلِِه ــَن ِم ــتَْخلََف الَِّذي ــَا اْس كَ

ــْم﴾.  لَُه

فتمكــي الديــن مــن أهــم  األهــداف الســاوية فــكل عمــل يســاهم ف متكي 

ــن  ــان املؤم ــا فاإلنس ــال وأرشفه ــم األع ــن أعظ ــد م ــيخه يع ــن و ترس الدي

افضــل عمــا الن عملــه ميكــن الديــن عــى األرض ويرســخه

من هنا نفهم معنى قول الرسول األكرم  )ص(ف الرواية :

»أفضل أعال أمتى إنتظار الفرج »

هــذا االنتظــار هــو الــذي يرســخ  الديــن عــى األرض حيــث أن ذلــك يســتلزم 

اإلعــداد للديــن والعمــل بــه واالســتعداد لنرتــه ومتكينه

ورد ف بعض األحاديث الريفة :

)الفرج ف انتظار الفرج  (

فام معنى ذلك ؟

يتضــح املعنــى ف أن هــذا اإلنســان املؤمــن الــذي يتــأمل وهــو ينتظــر قائــده  

ــتضعفي  ــرى آالم املس ــف وي ــه الري ــه فرج ــل الل ــد عج ــدي آل محم مه

واملظلومــي ف شــتى بقــاع العــامل وهــم يعيشــون  تحــت أمــواج مــن ظلات 

الظلــم والجــور فيعتــر قلــب املؤمــن أملــا وينــادي مــن صميــم قلبه ســيدي 

متــى الفــرج ؟

ــون  ــب أن تك ــزن يج ــن الح ــدة م ــذه الش ــن األمل وه ــار م ــذا االعتص إن ه

ــح   ــل الصال ــان والعم ــة باإلمي مصحوب

ف هذا االنتظار يكون الفرج.

والفــرج الــذي تحصــل عليــه بذلــك أن تكــون من األشــخاص اللذيــن تنعكس 

عليهم رحمــة املهــدي املنتظر)عج(

قال تعاىل :

﴿َوَما أَرَْسلَْناَك إاِل رَْحَمًة لِلَْعالَِمَي﴾
ورحمــة املصطفــى  صــى اللــه عليــه وآلــه ف زماننــا ف رحمــة اإلمــام املنتظــر 

عجــل اللــه فرجــه الريــف فاإلنســان املنتظــر هــو اإلنســان الــذي يشــعر 

برحمــة ومــدد وعطــاء مــن قبــل املهــدي املنتظــر )عــج( مبــا ال يشــعر بــه 

ــذي يقــوم مبســؤولياته  ــدا  ففــي انتظــار الفــرج   فــرج لإلنســان ال غــره أب

أمــام اللــه عزوجــل.

أ. ناديه شعبان  

رحمة إنتظار الفرج
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قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه والــه وســلم :)أفضــل عبــادة أمتــي انتظــار 
الفــرج(. يتكــرر هــذا الحديــث عــى مســامعنا ورمبــا نفهــم منــه أن االنتظــار 
ــادة ال مثيــل لهــا ف القيمــة واألجــر والثــواب لكــن هــل تســاءلنا ماهــو  عب
ــح أفضــل مــن  ــث يصب ــذي يحمــل كل هــذه القيمــة بحي هــذا االنتظــار ال

ســائر العبــادات كالحــج والصيــام والصــاة.

ماهو االنتظار ؟
ــاة  ــم واألن ــة أخــاق اإلنســان  كالصــب والحل ــوي لتنمي ــج ترب ــار منه االنتظ

ــس. ــط النف ــوكل وضب ــه والت والحكم
وهــو خــاف العجلــه واالندفــاع وعــدم الصــب وعــدم التــوكل واصــدار 

األحــكام الغــر عادلــة.
ــتعدادات  ــة و اس ــل وراثي ــرة بعوام ــون متأث ــد تك ــاع ق ــد بطب ــان يول اإلنس
كامنــة ف باطــن اإلنســان ودور املربــي تهذيــب هــذه الطبــاع واالســتعدادات.

 
طباع مذمومة يف القرآن: 

هــذه اآليــات  تكشــف لنــا عــن طبــاع بنــي البــر ويذمهــا القــرآن الكريــم  
ــان  ــوي اإلنس ــة تق ــات ممدوح ــا صف ــأيت ف مقابله ــوارد وي ــن امل ــر م ف كث

عــى االنتظــار.

ٍء  َذا الُْقرْآِن لِلنَّاِس ِمن كُلِّ َمثٍَل* وَكَاَن اإْلِنَساُن أَكَْرَ َشْ 1. ﴿َولََقْد رَصَّفَْنا ِف َهٰ

َجَداًل﴾ الكهف ٥4
ُه الَْخْرُ  ُّ َجزُوعاً * َوإَِذا َمسَّ ُه الرَّ 2. ﴿إِنَّ اإْلِنَْساَن ُخلَِق َهلُوعاً * إَِذا َمسَّ

َمُنوعاً﴾ سورة املعارج 20/19

3. ﴿َوَحَملََها اإْلِنَْساُن إِنَُّه كَاَن ظَلُوًما َجُهواًل﴾ األحزاب 72

ِبٌي﴾ يس 77 4. ﴿أََولَْم يََر اإْلِنَساُن أَنَّا َخلَْقَناُه ِمن نُّطَْفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم مُّ

اٌر﴾ ابراهيم 34 وا نِْعَمَت اللَِّه اَل تُْحُصوَها * إِنَّ اإْلِنَساَن لَظَلُوٌم كَفَّ 5. ﴿َوإِن تَُعدُّ

٦. ﴿َولَِئْ أََذقَْنا اإْلِنَساَن ِمنَّا رَْحَمًة ثُمَّ نَزَْعَناَها ِمْنُه إِنَُّه لَيَئُوٌس كَُفوٌر﴾ هود 9

هــذه الخصــال تكشــف حاجــة اإلنســان لارتبــاط بنقطــه مركزيــه وهــدف 
واضــح يرســم لــه الطريــق ويكــون بــه نجاتــه وخاصــه ويرمــم بــه كل نقــص 
وجهــل ...واالنتظــار مبعنــى االرتبــاط بتلــك النقطــه املركزيــة مبثابــة العــاج 

مــن تلــك الصفــات الذميمــه   
فهــي قابلــة للتهذيــب والتوجيــه واإلصــاح وهــو الغــرض األســاس مــن بعثــة 

األنبيــاء وهــذا هــو دور املربــي .
              العاج القرآين البديع: بتنمية ملكات مضادة لهذه الطبائع

               يصفها القران الكريم ف الكثر من اآليات: 
                  -تنمية التوكل والثقة بالتقادير االلهية واإلميان بالغيب  

﴿َويَْرزُقـْـُه ِمــْن َحيْــُث اَل يَْحتَِســُب * َوَمــن يَتـَـوَكَّْل َعــَى اللَّــِه فَُهــَو َحْســبُُه * إِنَّ 

ٍء قـَـْدًرا( الطــالق 3 اللَّــَه بَالـِـُغ أَْمــرِهِ * قـَـْد َجَعــَل اللَّــُه لـِـُكلِّ َشْ

 يــورد بعــض العلــاء مقارنــة بــي نبــي اللــه نــوح واإلمــام املهــدي ويســتدل 
ــا وكــا  ــوح، بين ــه ن ــي الل ــام املهــدي عــج بعمــر نب عــى طــول عمــر اإلم
تذكــر االســتاذة الفاضلــة )أم عبــاس النمــر(:  أن وجــه املقارنــه هــو امتــداد 
صــب  وحلــم نبــي اللــه نــوح عليــه الســام وتربيتــه لقومــه؛ ألن نبــي اللــه 
نــوح عندمــا ســأله قومــه: متــى نــر اللــه ؟ أعطاهــم نــواة وطلــب منهــم 
غرســها إىل أن تنبــت وبقــوا ينتظــرون 40 عامــا ومل تنبــت فأعطاهــم غرهــا 

ــد:  ...كان يري

ــب  ــان بالغي ــه واإلمي ــن بالل ــن الظ ــوكل وحس ــة الت ــم ملك ــي فيه 1-أن ينم
ــرج. ــار الف وانتظ

ــول  ــم العج ــب والحك ــرسع والغض ــه والت ــكات العجل ــم مل ــدم فيه 2- يه
ــامل الظ

وكان يقول :
﴿قَاَل رَبِّ إِينِّ َدَعْوُت قَْوِمي لَيًْا َونََهاًرا )5( فَلَْم يَزِْدُهْم ُدَعايِئ إاِلَّ ِفرَاًرا)٦( 

َوإِينِّ كُلََّا َدَعْوتُُهْم لِتَْغِفَر لَُهْم َجَعلُوا أََصاِبَعُهْم ِف آَذانِِهْم َواْستَْغَشْوا ثِيَابَُهْم 
وا َواْستَْكَبُوا اْسِتْكبَاًرا)7( ثُمَّ إِينِّ َدَعْوتُُهْم ِجَهاًرا)8( ثُمَّ إِينِّ أَْعلَنُت لَُهْم  َوأرََصُّ

اًرا )10(﴾ نوح رُْت لَُهْم إِرْسَاًرا )9( فَُقلُْت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه كَاَن َغفَّ َوأرَْسَ

الربية عى اإلنتظار: 
ــب  ــى الص ــه  ع ــك  تربيت ــد بذل ــار نري ــى االنتظ ــل ع ــدرب الطف ــا ن عندم
واحــتام  الــدور والتحكــم بالدوافــع والغرائــز واإلنفعــاالت ،واإلحســاس 
ــال  ــة االنفع ــه ورسع ــن العجل ــس م ــى العك ــة. ع ــدم األناني ــن وع باآلخري

والذاتيــة وعــدم التحكــم ف املشــاعر واألنفعــاالت  وردود األفعــال.

مفهوم االنتظار ينمو ويتطور بالربية:
ورمبــا مــن االمــور الشــائعه ف هــذه االيــام ف تربيــة االبنــاء اشــباعهم باالمــور 
املاديــه وجعلهــا ذات قيمــه اساســيه ف حياتهــم فمــن حيــث اليشــعر 
ــدون  ــز ب ــاء حــب املــال والشــهره واشــباع الغرائ ــن يغرســون ف االبن الوالدي
ــن  ــاء وم ــب االبن ــدم ص ــن ع ــتكون م ــم يش ــي فنجده ــدون وع ــط وب ضواب

ــة  رغباتهــم  ــه ومــن ارصارهــم عــى تلبي عصبيتهــم عــى امــور تافه
يخطــئ الوالديــن كثــرا حينــا يلبــون حاجــة الطفــل فــوراً وبــأي نحــو كانــت 
ــيبقى  ــي ذاك س ــه ح ــا ،ألن ــب تلبيته ــه يج ــة حقيقي ــا حاج ــم انه ــا منه ظن

جــزع وعجــول.

االنتظار مهاره مهمه يحتاج الطفل ان يتدرب عليها 
ــده كأن  ــر يري ــى أم ــول ع ــر للحص ــل أن ينتظ ــن الطف ــب م ــا نطل فعندم
ينتظــر دوره للحصــول عــى قطعــة حلــوى؛ فنحــن نريــد بذلــك غــرس 
ــا ليتحــول إىل  ــوم االنتظــار تدريجي ــة ممدوحة.ويتطــور مفه ــات اخاقي صف

ــدار ــة واقتـ ــار تربيـ االنتظـ
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انتظــار أمــور لهــا قيمــة أكــر كانتظــار وقــت الــدرس أو البامــج واالنشــطة، 
وانتظــار الضيــوف وانتظــار االحبــة ثــم انتظــار وقــت الصــاة وانتظــار أيــام 

ــارة. ــفر الزي ــار س ــبات وانتظ املناس
 

وهكــذا نجــد أن حالــة االنتظــار تصبــح متازمــة مــع اإلنســان طاملــا هــو حــي 
ف هــذه الدنيــا وبقــدر وعــي الفــرد وثقافتــه وإميانــه بقضيتــه يتطــور ليصبــح 

أكــر قيمــة وينمــي  االنتظــار ف اإلنســان عــى ســبيل املثــال: 
1- حسن الظن والتفاؤل وأن هناك مايستحق االنتظار

2- التوكل والثقة بالله وبأن هذا اإلنتظار سيؤدي إىل فرج ال محالة.
إذن تربيــة االنتظــار تعنــي تربيــة الصــب وتربيــة اإلرادة وتربيــة الفكــر 
وتهذيــب الدوافــع والغرائــز كالغضــب والفــرح وغــرس التــوكل والثقــه باللــه 

ــي.  واليق

اهم مشاكل العرص سلب االنتظار :
ولعلــه مــن أبــرز مشــاكل العــر هــو ســلب االنســان االعتــاد عــى الغيــب 
مــا يــؤدي باإلنســان إىل مشــاكل كثــر واضطرابــات نفســية  كالخــوف مــن 

املســتقبل، والخــوف مــن الطغــاة، والقلــق، واالســتبداد
والغــرور، وظلــم اإلخريــن، واالستســام ، والســلبية. وف تربيــة االنتظــار عــى 

النحــو الســليم وقايــة ومعالجــة لتلــك االضطرابــات النفســية.

االنتظار الواع عالج ملشكالت العرص:
فعندمــا يقــول نبــي الرحمــة صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم أفضــل األعــال 
انتظــار الفــرج  ليــس مــن جهــة كونــه انتظــار لظهــور اإلمــام ومتهيــد الطريــق 
فقــط بــل إن املمهديــن لهــم صفــات أخاقيــة وفضائــل وخصائــص فاالنتظــار 

منهــج حيــاة وأســلوب عمــل نابــع مــن ملــكات ممدوحــة ومطلوبــه.
  

ــار انتظــار  ــواع االنتظ ــى الشــعور باملســؤولية:أحد أن 1- االنتظــار باعــث ع
الفــرج النهــايّئ، أي أّن الّنــاس عندمــا يــرون طواغيــت العــامل مشــغولون 
ــي أن  ــاس، ال ينبغ ــوق الّن ــى حق ــداء ع ــاد واالعت ــلب واإلفس ــب والس بالّنه

ــذا. ــو ه ــامل ه ــر الع ــوا أّن مص يتخيّل
ــاً،  ــاً مه ــراً إنســانياً وإلهي ــا أم ــي واعتباره ــم والظامل ــة الظل مســؤلية مقارع
ــعي  ــؤولية الس ــاء مس ــبة لأنبي ــا كان بالنس ــي ك ــى املؤمن ــع ع ــذا يض وه

ــاس.  ــوق الن ــى حق ــاوز ع ــم والتج ــم ف الظل ــة دون متاديه للحيلول
ومــن جهــة أخــرى املســؤولية ف أن يهــذب نفســه ويكملهــا ويصعــد درجــة 

إخاصــه وقــوة إرادتــه لــي يوفــر لنفســه وإلخوانــه 

ــتمرار،  ــة واالس ــة العالي ــعي والهم ــة والس ــي الهدفي ــرج  يعن ــار الف 2- انتظ
الفــرج يعنــي الشــّق والفتــح. فاملســلم يتعلـّـم مــن خــال درس انتظــار الفــرج 
أنّــه ال يوجــد مــن طريــٍق مســدود ف حيــاة البــر مــّا ال ميكــن أن يُفتــح، 
وأنّــه ال يجــب عليــه أن ييــأس ويُحبــط ويجلــس ســاكناً ويقــول ال ميكــن أن 
ــل  ــار. هــذا هــو درس األم ــّل انتظ ــع ومح ــرٌج متوقّ ــاك ف ــيئاً،  هن ــل ش نفع

لــكّل البريــة. 

3- االنتظار عمل البطالة وهو نشاٌط وتحرٌّك وتجّدٌد ف كّل املجاالت.
ــّد انتظــار الفــرج مــن أفضــل األعــال، فــا ينبغــي االشــتباه والتصــّور أّن  ُع
ــى يحــدث  االنتظـــــار يعنــي أن نضــع يــداً فــوق يــد ونبقــى منتظريــن حتّ
أمــٌر مــا. االنتظــار عمــٌل وتهيّــٌؤ وباعــٌث عــى االندفــاع والحــاس ف القلــب 
والباطــن،  وهــــــذا هــو ف الواقــــــع تفســر هــذه اآليــات القرآنيــة الكرميــة 
ـُـنَّ َعــَى الَِّذيــَن اْســتُْضِعُفوا ِف اأْلَرِْض َونَْجَعلَُهــْم أمَِئَّــًة َونَْجَعلَُهــُم  ﴿َونُِريــُد أَن منَّ
ــُة  ــاِدِه َوالَْعاِقبَ ــْن ِعبَ ــاء ِم ــن يََش ــا َم ــِه يُورِثَُه ــَي﴾2 أو ﴿إِنَّ األَرَْض لِلّ الَْوارِثِ

ــَي.﴾ لِلُْمتَِّق

4- انتظــار الفــرج طمــوح تحقــق العدالــة التــي هــي مطلــب وقيمــه واقعيــة 
وهــذه حاجــة أّي إنســاٍن واٍع بشــكل دائــم، تدفــع اإلنســان بــان ال يســتغرق 
ــة للبــر بنظــرة  ــذي ينظــر إىل الحيــاة العاّم ف حياتــه الخاّصــة. اإلنســان الّ
ــا  ــع قضاي ــه م ــة انتظــار، تفاعل ــّي أن يكــون ف حال ــن الطبيع ــه م ــة فإنّ كلّي
ــول  ــاع والقب ــدم االقتن ــي ع ــار يعن ــداث، فاالنتظ ــع األح ــه م ــامل تفاعل الع
بالوضــع املوجــود لحيــاة البــر، وهــو الســعي مــن أجــل الوصــول إىل الوضــع 
املطلــوب عــى الصعيــد الباطنــي وتحقيــق العدالــة والتــوازن الباطنــي وعــى 

صعيــد املجتمــع وتحقيــق العدالــة االجتاعيــة.  

5- االنتظــار يعنــي العبــادة الحقيقيــة للــه يعنــي أنـّـه ال بــّد مــن مجــيء يــٍد 
ــٍة وتســتعي بهــؤالء الّنــاس مــن أجــل القضــاء  ــٍة إلهيّ قــادرٍة مقتــدرٍة ملكوتيّ
ــاة  ــة العــدل ف حي ــة الحــّق وحاكمي ــن أجــل غلب ــم، وم عــى ســيطرة الظل
ــة ورفــع رايــة التوحيــد، وهنــا تجعــل البــر عبــاداً حقيقيــي للــه. .  البريّ
فــكّل إقــداٍم عــى طريــق اســتقرار العدالــة ميثـّـل خطــوًة نحــو ذلــك الهــدف 

األســمى. 

االنتظار يعني هذه األمور.

أ. سهيله عبدالحميد أبوعي
ماجستر علوم األرسة )ارشاد نفيس(
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ال يخفــى عــى مثقــف فضــا عــن املؤمــن املتديــن أن قضيــة اإلمــام املهــدي عليــه 

الســام أو بتعبــر عــام قضيــة املُخلــص أنهــا قضيــة عامليــة وغــر خاصــة باملســلمي 

أو املوالــي، فهــي ممتــدة عرضــا بقــدر عمــق جذورهــا ف تاريــخ اإلنســانية. 

هــذه القضيــة املمتــدة العميقــة؛ توجــد فئــة واحــدة فقــط متتلــك رؤيــة واضحــة 

ــه عليهــم،  ــوات الل ــه صل ــه وآلل ــة لرســول الل ــة املوالي ــا وهــي الفئ ــة عنه وتفصيلي

ــي تؤكــد وجــود هــذا  ــا الت ــة بحجــم رؤيته ــة تتحمــل مســؤولية عاملي وهــذه الفئ

املخلــص بيننــا وإن غــاب عــن أعيننــا. وهــذا عامــل مؤثــر جــدا ف حيويــة وحركيــة 

املجتمــع اإلســامي؛ ال ف جمــوده عــى أمنيــات باهتــة وطقــوس تخديريــة تســتهلك 

وقتـًـا وجهــًدا وال تعطــي شــيئا عــى طريــق التمهيــد، كــا ال ترتكــز عــى بنــاء فكــري 

وعقائــدي وثقــاف صحيــح.

ــا فــداه  ــأن هــذا املخلــص هــو اإلمــام املهــدي -أرواحن ــة التــي تؤمــن ب هــذه الفئ

ــان املجتمــع مــن  ــب- بلحــاظ حرم ــه غائ ــب؛ لكــن هــذا الوصــف – أن ــه غائ -وأن

إدراك وجــوده املبــارك ، والحرمــان مــن رعايتــه املبــارشة وبــركات قيادتــه اإللهيــة، 

ــق  ــه ول الح ــرضه ؛ ألن ــن مح ــون ع ــم الغائب ــاس ه ــأن الن ــول ب ــزم الق ــه يل وعلي

ــه.  ــا عن ــق، فــا ميكــن أن يكــون شــيئا غائب الشــاهد عــى الخل

ومن هنا نسأل أين موقعنا من هذه القضية املهدوية العاملية طوال وعرضا ؟

مــا هــو تكليفنــا اتجــاه اإلمــام الحــارض الشــاهد؟ ولــو أردنــا اإلجابــة مــن ثقافتنــا 

الشــيعية املدرســية لقلنــا رسيًعــا: الدعــاء لــه والصدقــة لســامته وأن انتظــار الفــرج 

مــن أفضــل األعــال .. وعددنــا مجموعــة مــن األعــال الحســنة واملطلوبــة والتــي 

كان لهــا دور مهــم ف حفــظ القضيــة واســتمرارها.لكن ... أيــن رسيــان هــذه األعــال 

ف حياتنــا ؟ أيــن أثــر االرتبــاط باإلمــام –عجــل اللــه فرجــه-ف رســم خريطــة 

اهتامنــا؟

صناعة الثقافة املهدوية: 

ــع ، وإن  ــي ألي مجتم ــع االجتاع ــي أم وأب الواق ــة ه ــات أن الثقاف ــا االلتف علين

اختلفنــا ف تعريــف الثقافــة اصطاحــا !! فاملحــرك لإلنســان هــي أفــكاره وتصوراتــه، 

ــورة  ــه ص ــون ل ــيطًا دون أن يك ــا كان بس ــلوك مه ــلك أي س ــال أن نس ــن املح فم

-بطريقــة أو بأخــرى-ف أذهاننــا، حتــى لــو بــدا لنــا أنــه ســلوك تلقــايئ ودون هــدف 

ــي  ــي ف كل مناح ــلوكنا اليوم ــة لس ــل خلفي ــكار متث ــورة أو األف ــذه الص ــح. ه واض

الحيــاة وف املجمــوع، فهــي متثــل لنــا منــط حيــاة يلقــي بظالــه عــى كل التفاصيــل؛ 

بــل منــط حيــاة يبنــي املســتقبل ونورثــه للجيــل القــادم ف عــد تصاعــدي متطــور ف 

االتجــاه الــذي تأسســه تلــك األفــكار.

ومــن هنــا عندمــا نجيــب عــن األســئلة الســابقة، فعلينــا أن نجيــب بواقعيــة نؤســس 

ــا إســامنا  ــش فيه ــة نعي ــاة واعي ــا منــط حي ــل لن ــة متث ــة مهدوي ــا لثقاف مــن خاله

األصيــل. علينــا أن نبنــي ثقافــة إســامية أصيلــه تتناســب مــع هويتنــا العقائديــة، 

ــا وردود  ــا وانفعاالتن ــع ســلوكنا وأفعالن ــا ســوف ينب ــة؛ فمنه ــا الواقعي ــع مطالبن وم

أفعالنــا اتجــاه قضايانــا الشــخصية وقضايــا العــامل املحيطــة بنــا. 

آلية النقل والنر:

بقدر حاجتنـا إىل املعارف الحقـة، وآليـــات صناعـة الثقافـــة؛ فنحن بحاجــــة إىل

                   تفنن ف األسلــــوب مبا يتناســب مـع واقعنـــا، مـع مراعـــاة عـــدم

                     االستغــــراق ف التفــنن مبــا يضعـــف املحتـــوى ؛ بـــل يبقى الفن

                             واألســلوب ف مكانــه املعــرف الصحيــح وهــو إنــه ُمظهــر 

للمعــارف، ال أن يحــل محلهــا. كــا نحتــاج ألســلوب يتناســب مــع عامليــة القضيــة 

ــا اإلنســاين . ــة وصيغته ــة األصيل ــا العميق ــا مبفاهيمه فيطرحه

وما علينا التوقف عنده بوعي واهتام والعمل عى تحقيقه:

1-نر ثقافة االنتظار: 

انتظــار الفــرج؛ يعنــي أن اإلنســان ينتظــر الفــرج والفتح،ألنــه يــرى أن هنــاك انغاقـًـا 

وعقــًدا ومشــاكًا. ولذلــك فهــو ينتظــر أن تحــل هــذه العقــد واملشــاكل، ال ف شــؤونه 

ــاذ  ــر إلنق ــه الفداء-يَظه ــا ل ــام –أرواحن ــكل البرية،فاإلم ــرج ل ــل الف ــخصية، ب الش

املجتمــع اإلنســاين بأجمعــه.

ــة؛ فــأي فــرج ينتظــر؟! ومــن يعيــش ف  ــم الواقــع عــى البري ــرى الظل فمــن ال ي

رفاهيــة مــن العيــش غــر مبــال ملــن حولــه؛ مــاذا ينتظــر؟ ليــس معنــى االنتظــار أن 

يجلــس اإلنســان وال يحــرك ســاكًنا وال يفعــل شــيئا وال يهتــم ألي عمــل إصاحــي، 

ويغتبــط فقــط بأنــه ينتظــر اإلمــام عليــه الســام !! هــذا ليــس انتظــارا.

االنتظــار هــو ترقــب اليــد اإللهيــة امللكوتيــة القاهــرة التــي ســتزيل الظلــم، وتعــز 

األوليــاء، وتــذل األعــداء مبســاعدة النــاس أنفســهم، فاالنتظــار عمــل وتهيئــة، حتــى 

يصبــح للمنتظريــن منــط حيــاة يتناســب والــدور الــذي يعــدون أنفســهم لــه. فمــن 

هــو املنتظــر ومــا صفاتــه؟؟ املنتظــر مهاجــر للــه، ووطنــه واليتــه ؛ وهــذا ال يخــل 

بانتائــه الجغــراف، بــل يقويــه ويرفــع مســتوى أحساســة باملســؤولية اتجــاه الحــرث 

والنســل.. رعايــة وتنميــة؛ بإخــاص وحــب. املنتظــر هيــأ نفســه للتضحيــة واإليثــار. 

ــة  ــل هــم اإلنســانية، وعــاش هاجــس الثقاف ــه .. ب املنتظــر رســال حمــل هــم دين

واإلصــاح ف كل آن. املنتظــر عــارٌف مقتــدي بإمامــه قبــل ظهــوره، منجــذٌب منقــاٌد 

لــه ف ظهــوره.

2-تربية االستعدادات:

النــاس معــادن كمعــادن الذهــب والفضــة، فابــد مــن ثقافــة وبرامــج تثــر دفائــن 

عقولهــم وتصيغهــا مبــا يُظهــر جالهــا وقوتهــا وبريقهــا.

وذلــك بالعلــم واملعرفــة والخــبة والتعامــل مــع األرض أنهــا أرض اللــه، والنــاس عيــال 

ــات  ــا واالمكاني ــة لن ــرص املتاح ــدر الف ــات بق ــتعدادات والقابلي ــة االس ــه. وتربي الل

املتوفــرة لدينــا.

3- اإلميان والتقوى.

4- الوعي والبصرة.

5- إشاعة األخاق اإللهية.

٦- نر ثقافة الشهادة والفداء.

7- البناء املعنوي الصحيح الواعي للنفس واملجتمع.

8- االستقال الفكري والثقاف.

9- فهــم اإلســام كمــروع حضاريلبنــاء اإلنســان واألرض، والخــروج بــه مــن إســام 

الفــرد إىل إســام املجتمــع والدولــة.

ــا  ــا ونره ــامي .. بتويجه ــر اإلس ــول الفك ــن أص ــرع ع ــا يتف ــا م ــذه وغره ه

بالوســائل املختلفــة وتبنيهــا نصنــع ثقافــة مهدويــة واعيــة. لتصبــح قضيــة اإلمــام 

ــا  ــه، وأمــًا نتعلــق به،ليفتــح لن ــا نعيشــه، وهــًا نحمل ــه الســام واقًع املهــدي علي

آفــاق الســاء. وتصبــح القضيــة املهدويــة واقًعــا تنعطــف عليــه كل تفاصيلنا،ويصبغ 

ــل الفــرج.  ــا كلهــا ف حاجــة واحــدة وهــي تعجي ــا فتتمحــور حوائجن دعائن

وعي االنتظار

 أ. إلهام السعيد
أستاذه يف حوزة بنت الهدى للدراسات اإلسالمية

الدمام / اململكة العربية السعودية
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