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ّ
امللخص
يتناول هذا البحث فكرة وجوب معرفة االمام املهدي fوبيان مفهوم انتظاره ,وسبل تواصل

شيعته معه ,مظهراً بأن االنتظار له من افضل انواع العبادة بل افضل اعامل امته وهو من مصاديق

االميان بالغيب ,ويعضد السيد الباحث ذلك بالشواهد النقلية ويستدل عليه بالشواهد العقلية

مؤكدا يف كل ذلك فضل االنتظار الذي يبعث يف االنسان روح املسؤولية ويفتح طاقاته
الكامنة يف السعي القامة دولة العدل االلهي ,فاالنتظار يف هذا الفهم تخطيط الهي ساموي

سرتاتيجي لبناء االنسان وتكامله وبذل الجهد يف ارتقائه عمليا ومقوماته االستعداد والتهيؤ
العميل والتعلق باالمام gوالتورع عن املحارف والتمسك بوالية أهل البيت ع اىل غري ذلك
مام عرضه البحث بأسلوب مؤثر وبعبارة موجزة دالة.

الكلمات املفتاحية
{االنتظار ,االمام ,الفرج ,العبادة}
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Abstracts
Consideration in the Statement of Waiting Concerns
Sayyid Mahmoud Al-Maqdis Al-Gharifi

This research deals with the central idea that Imam Al-Mahdi must certainly
know and explain the concept and idea of waiting for him, as well as the means
by which his Shiite followers may communicate with him. Hence, the paper
enforces the fact that waiting for him is not only one of the best types of worship, but also the best deeds of his people (ummah). Furthermore, it is one of
the certifications of faith in the unseen.
Over and above, the researcher confirms such claims with transitory evidence
which is proven via rational evidence. The researcher pushes his claims forward by stressing in all this the many merits of waiting which inspire in man
the spirit of responsibility and which consecutively open his potential energies
in seeking to establish the state of divine justice.
All in all, the meaning of waiting in such cases is considered part of some
divine planning to build and integrate the human being, as well as exerting
potential effort to elevate him in practice. This requires the following components: preparation, practical preparation, attachment to the Imam (PBUH),
refraining from letters and adhering to the mandate of the Prophet’s household (PBUT), etc.
Keywords: Waiting; Imam; Relief (Faraj); Worship

االعتب�ار في بي�ان مفهوم االنتظار

37

إ ّن اإلمامة اإللهيّة حبل الله تعاىل يف األرض والرابط مع السامء ،وهذا الحبل ال يزال

نبي الله آدم إىل األرض وحتى قيام الساعة ،وال ينقطع هذا التواصل بينهام
متّ ً
صل منذ نزول ّ

جة لله تعاىل؛ وإلّ لساخت بأهلها وانخسفت
أب ًدا؛ ألنّه ال ميكن لألرض أن تخلو من ح ّ

بهم ،وهلك سكّانها ،فقد ُروي عن اإلمام الباقر 8أنّه قال:

لو بقيت األرض يو ًما واح ًدا بال إمام لساخت األرض بأهلها ،ولعذّبهم الله بأش ّد

جة يف أرضه وأمانًا يف األرض ألهل األرض ،لن يزالوا
عذابه...إ ّن الله تبارك وتعاىل جعلنا ح ّ

بأمان من أن تسيخ بهم األرض ما دمنا بني أظهرهم ،فإذا أراد الله أن يهلكهم ث ّم ال ميهلهم

وال يُنظرهم ،ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه ،ث ّم يفعل الله تعاىل بهم ما شاء
وأحب)[[[.
ّ

النخعي  -رضوان الله تعاىل
يل 8لكميل بن زياد
ومن كالم ألمري املؤمنني اإلمام ع ّ
ّ

جة ،إ ّما ظاه ًرا مشهو ًرا ،وإ ّما خائفًا مغمو ًرا)[[[.
عليه  -أنّه قال( :ال تخلو األرض من قائم لله بح ّ
و ُروي عن أيب جعفر الباقر :8لو أ ّن اإلمام رفع من األرض ساعة ملاجت بأهلها،

كام ميوج البحر بأهله)[[[.

وعن أيب الحسن الرضا 8قال :قلت له :يكون األرض بال إمام فيها؟
قال :ال ،إذًا ساخت بأهلها)[[[.
الجعفي ،قال :قلت أليب جعفر مح ّمد بن عيل الباقر عليهام السالم
وعن جابر بن يزيد
ّ

النبي mواإلمام؟
ّ
ألي يشء يُحتاج إىل ّ

وجل يرفع العذاب عن أهل األرض
فقال :لبقاء العامل عىل صالحه؛ وذلك أ ّن الله عز ّ
[[[ األصول الستّة عرش – عدّة محدّثني ص.16

[[[ نهج البالغة -رشح محمد عبده ج 4ص.37

[[[ الكايف – الشيخ الكليني ج 1ص.179

[[[ بصائر الدرجات – الصفار ص.508
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نبي أو إمام ،قال الله عز وجل:وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم)[[[.
إذا كان فيها ّ
النبي  :mالنجوم أما ٌن ألهل السامء وأهل بيتي أما ٌن ألهل األرض ،فإذا ذهبت
وقال
ّ

النجوم أىت أهل السامء ما يكرهون ،وإذا ذهب أهل بيتي أىت أهل األرض ما يكرهون)[[[.

وإىل هذا املعنى أشار رسول الله  mيف الحديث املتواتر بني الفريقني ،حيث قال:
(إن تارك فيكم الثقلني أحدهام أكرب من اآلخر؛ كتاب الله حبل ممدود من السامء إىل
ّ
يل الحوض)[[[.
األرض ،وعرتيت أهل بيتي ،وأّنهام لن يفرتقا حتى يَ ِر َدا ع ّ
فأهل البيت عليهم السالم هم أما ٌن ألهل األرض ،كام أ ّن النجوم أما ٌن ألهل السامء،

جة الله يف األرض ،والحبل املمدود
وقامئهم
ّ
جل الله تعاىل فرجه الرشيف ح ّ
املهدي ع ّ

مع السامء.

ّ
جاهلية
 من مات ولم يعرف إمامه مات ميت�ةهذا ،وقد ورد عن رسول الله  mيف الخرب املستفيض أنّه قالَ :م ْن مات ومل يعرف

إمام زمانه فقد مات ميتة جاهليّة)[[[.

وعن الحارث بن املغرية قال :قلت أليب عبد الله :8قال رسول الله صىل الله عليه

وآله :من مات ال يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة؟
قال :نعم.

قلت :جاهل ّية جهالء ،أو جاهل ّية ال يعرف إمامه؟
[[[ سورة األنفال /آية .33

[[[ علل الرشائع -الشيخ الصدوق ج 1ص .124-123

[[[ مسند أمحد– ابن حنبل ج 3ص ،14كامل الدين ومتام النعمة – الشيخ الصدوق ص.234

الربوجردي ،ج ،26ص56؛ وانظر
الكاشاين ،ج ،2ص120؛ جامع أحاديث الشيعة ،الس ّيد
ّ
[[[ الوايف ،الفيض
ّ
الهيثمي،
النيسابوري ،ج ،6ص22؛ مسند أحمد ابن حنبل ،ج ،4ص96؛ مجمع الزوائد،
صحيح مسلم،
ّ
ّ
ج ،5ص 218وغريها.

االعتب�ار في بي�ان مفهوم االنتظار

39

قال :جاهل ّية كفر ،ونفاق ،وضالل)[[[.
خالف لنهج اإلسالم ،ولس ّنة رسول الله ،m
مبعنى :أ َّن َم ْن لَم يعرف إمامه ،فإنّه ُم
ٌ

حكم ُه بحكم
وجاح ٌد ملا جاء به كتاب الله تعاىل ،فشابه عمله عمل أهل الجاهل ّية ،وكان ُ
الحق.
الكافر امل ُنكر للدين
ّ

فإ ّن من جملة الثوابت اإلسالم ّية وأصوله هي معرفة إمام العصـر والزمان الذي يعيش

فيه املسلم ،واإلميان به ،والتزام طاعته.

العسكري عليهام السالم عن الخرب الذي ُروي عن
يل
ّ
وقد ُسئل أبو مح ّمد الحسن بن ع ّ

جة لله عىل خلقه إىل يوم القيامة ،وأ ّن َم ْن مات ومل
آبائه :3أ ّن األرض ال تخلو من ح ّ
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهل ّية).

حق.
حق ،كام أ ّن النهار ّ
فقال :8إ ّن هذا ّ
جة واإلمام بعدك؟
فقيل له :يا ابن رسول الله فمن الح ّ
جة بعديَ ،م ْن مات ومل يعرفه مات ميتة جاهليّة.
فقال ابني مح ّمد ،هو اإلمام والح ّ
أما أ ّن له غيبة يَحا ُر فيها الجاهلون ،ويهلك فيها املبطلون ،ويكذب فيها الوقّاتون ،ث ّم

ّ
يخرج
فكأن أنظر إىل األعالم البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة)[[[.

وعن زرارة بن أعني قال سمعت أبا عبد الله 8يقول :إ ّن للغالم غيبة قبل أن يقوم.
قال قلت :ومل؟
قال :يخاف ،وأومى بيده إىل بطنه.
ثم قال :يا زرارة ،وهو املنتظر ،وهو الذي يُ ّ
شك يف والدته ،منهم من يقول :مات أبوه

بال خلف ،ومنهم من يقول :حمل ،ومنهم من يقول :إنّه ولد قبل موت أبيه بسنتني ،وهو
الكليني ،ج ،1ص .377
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ

[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .409
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يحب أن ميتحن الشيعة ،فعند ذلك يرتاب املبطلون.
وجل
املنتظر ،غري أ ّن الله ع ّز ّ
ّ
أي يشء أعمل؟
قال قلت :جعلت فداك ،إن
ُ
أدركت ذلك الزمان ّ
قال :يا زرارة ،إذا أدركت ذلك الزمان فاد ُع بهذا الدعاء:
ِف نَ ِب َّيكَ ،
اللهم َع ِّر ْف ِني َر ُسولَكَ
(اللهم َع ِّر ْف ِني نَف َْسكَ َفإِنَّكَ إِنْ ل َْم تُ َع ِّر ْف ِني نَف َْسكَ ل َْم أَ ْعر ْ
َّ
َّ
جتَكَ َفإِنَّكَ إِنْ ل َْم تُ َع ِّر ْف ِني
جتَكَ ،
َفإِنَّكَ إِنْ ل َْم تُ َع ِّر ْف ِني َر ُسولَكَ ل َْم َأ ْعر ْ
َّ
اللهم َع ِّر ْف ِني ُح َّ
ِف ُح َّ

جتَكَ ضَ لَل ُ
ْت َع ْن ِدي ِني)[[[.
ُح َّ

 وجوب معرفة إمام العصروامل َعرِفة الحقيقيّة لإلمام 8ال تتق ّوم مبعرفة اسمه وال صفته فقط ،وإِن وجب
تشخيص ذلك ومتييزه عن غريه ،كام يف مقامنا هذا وعصـرنا:
يل الهادي ،ابن
املهدي ابن اإلمام الحسن
فهو اإلمام مح ّمد
ّ
ّ
العسكري ،ابن اإلمام ع ّ

يل الرضا ،ابن اإلمام موىس الكاظم ،ابن اإلمام جعفر
اإلمام مح ّمد الجواد ،ابن اإلمام ع ّ

يل زين العابدين ،ابن اإلمام الحسني الشهيد،
الصادق ،ابن اإلمام مح ّمد الباقر ،ابن اإلمام ع ّ

يل بن أيب طالب وفاطمة الزهراء hبنت رسول الله مح ّمد.m
ابن اإلمام ع ّ

حق معرفته ،ليك
ف ِإ ّن عىل اإلنسان الس ّيام يف عصـر الغيبة الكربى أن يَعرف إمام زمانه ّ

قصـر معه ،فقد ُروي عن اإلمام الصادق :gمعرفة اإلمام الذي به
يؤ ّدي واجبه تجاهه ،وال يُ ّ
يأت ّم ،بنعته وصفته واسمه يف حال العسـر واليسـر ،وأدىن معرفة اإلمام:

إل درجة النبّوة ووارثه ،وأن طاعته طاعة الله وطاعة رسول الله ،والتسليم
النبي ّ
أنّه ِعدل ّ

له يف ّ
كل أمر ،والر ّد إليه ،واألخذ بقوله)[[[.

حق معرفته أم ٌر أوسع من هذا وأعمق ،وأكرب وأه ّم ،كام تشري الرواية:
فإ ّن معرفة اإلمام َّ
الكليني ،ج ،1ص .337
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ

[[[كفاية األثر ،الخ ّزاز الق ّم ّي ،ص .263-262
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(بأدىن معرفة اإلمام.)g
ومن أدىن هذه املعرفة أ ّن طاعته طاعة لله ورسوله ،ويف مخالفته والر ّد عليه ر ّد عليهام

ومخالفتهام ،مع التسليم واالنقياد التا ّم له ،وما يكون أبعد من هذا ،فهو يف علمهم.3

كل حال ،سواء تقلّد زمام الحكم
بل عىل املسلم أن يؤمن به ويسلم له ويطيعه عىل ّ

إلهي يَهبه الله تعاىل ملن اصطفاه ،وال يُنزع منه ،وإن مل
أو تأخّر عنه؛ أل ّن مقام اإلمامة مقام ّ
يَيل األمر والحكم.

وقد ُروي عن أيب جعفر الباقرَ :gم ْن مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهل ّية ،ومن

مات وهو عارف إلمامه مل يضـ ّره ،تق ّدم هذا األمر أو تأخّر ،ومن مات وهو عارف إلمامه،
كان كمن هو مع القائم يف فسطاطه)[[[.

و ُروي عن أيب عبد الله الصادق gيف تفسري قوله تعاىل :يَ ْو َم نَ ْد ُعوا ك َُّل أُ ٍ
ناس

بِإمام ِه ْم.[[[ M

فقال :يا فضيل ،إعرف إمامك ،فإنّك إذا عرفت إمامك مل يضـ ّرك تق ّدم هذا األمر أو

تأخّر ،و َم ْن َعرف إمامه ث ّم مات قبل أن يقوم صاحب هذا األمر كان مبنزلة من كان قاع ًدا يف
عسكره ،ال بل مبنزلة من قعد تحت لوائه)[[[.

ومن بيان معرفته قول رسول الله  :mالقائم من ولدي ،اسمه اسمي ،وكنيته كنيتي،

رب
وشامئله شامئيل ،وس ّنته س ّنتي ،يقيم الناس عىل ملّتي ورشيعتي ،ويدعوهم إىل كتاب ّ

وجل ،من أطاعه فقد أطاعني ،ومن عصاه فقد عصاين ،ومن أنكره يف غيبته فقد أنكرين،
ع ّز ّ

ومن كذّبه فقد كذّبني ،ومن ص ّدقه فقد ص ّدقني ،إىل الله أشكو املكذّبني يل يف أمره،
َب
ي ُم ْن َقل ٍ
والجاحدين لقويل يف شأنه ،واملضلّني ألُ ّمتي عن طريقته َ و َسيَ ْعلَ ُم ال َِّذي َن ظَلَ ُموا أَ َّ
[[[ الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،1ص .372-371
[[[ سورة اإلرساء/آية .71

[[[ الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،1ص .371
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يَ ْن َقلِ ُبون.[[[ ،[[[ M
طريق ملعرفة الله تعاىل وحدوده
فمن هذا تعرف أ ّن طريق معرفة اإلمام  gهو
ٌ

التمسك بأحكام املوىل؛ إِذ إ َّن طاعته مالزمة ملعرفة وطاعة
وأحكامه؛ أل ّن معرفته gتوجب
ّ

حق معرفته وجب االقتداء به وطاعته ،وااللتزام بأوامره
الله ورسوله ،فإنّه إذا َعرف ُه املسلم َّ

وإرشاداته وتوجيهاته ،وقد ُروي عن اإلمام الباقر gأنّه قال:

إنّ ا يعرف الله تعاىل ويعبده َم ْن عرف الله ،و َعر َِف إمامه م ّنا أهل البيت ،و َم ْن ال

يَعرف الله تعاىل وال يَعرف اإلمام م ّنا أهل البيت ،فإنّ ا يَعرف ويَعبد غري الله ،هكذا والله
ً
ضالل)[[[.

يل :gوإنّ ا األمئّة قوام الله عىل خلقه ،وعرفاؤه عىل عباده ،ال
وقال أمري املؤمنني ع ّ

يدخل الج ّنة إلّ من عرفهم وعرفوه ،وال يدخل النار إّال من أنكرهم وأنكروه)[[[.

وبإنكار اإلمام gإنكار لرسول الله  ،mو َم ْن أنكر رسول الله  ،mفهو خارج عن

امللة وكافر ،فقد ورد عن رسول الله  ،mأنّه قال:
من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرين)[[[.

جه الرشيف جاء فيه :أ ّما ما سألت عنه
ومن جواب لإلمام
ّ
جل الله تعاىل ف َر َ
املهدي ع ّ

 -أرشدك الله وث ّبتك  -من أمر املنكرين يل من أهل بيتنا وبني ع ّمنا ،فاعلم أنّه ليس بني الله

عز وجل وبني أحد قرابة ،و َم ْن أنكرين فليس م ّني ،وسبيله سبيل ابن نوح.[[[)8

فمعرفة إمام العرص من الضـروريّات الثابتة لدين املسلم ،وأ َّن األرض ال تخلو من

[[[ سورة الشعراء /آية .227

[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .411
الكليني ،ج 1،ص .181
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ

[[[ نهج البالغة ،رشح مح ّمد عبده ،ج ،2ص.41-40

[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .412
[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .484
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وإل ساخت األرض بأهلها ،كام ورد
جة وإمام ،إ ّما إمام ظاهر مشهور أو غائب مستورّ ،
ح ّ

عنهم.[[[ 3

جة هادية ،وال نور
ّ
ف ِإ َّن الله ع ّز
وجل ال يرتك عباده ُم ْه َملِني ،دون َعلَمٍ مرشد ،وال ح ّ

يستضيئون به ،فإ ّن وجه االنتفاع باإلمام  gيف غيبته كاالنتفاع بالشمس إذا غ َّيبها عن األبصار

السحاب ،وأ ّن اإلمام gأما ٌن ألهل األرض ،كام النجوم أما ٌن ألهل السامء ،فيام روي عن
جل الله تعاىل فرجه الرشيف[[[.
ج ّده رسول الله  ،mوعنه ع ّ

جل الله تعاىل فرجه الرشيف أنّه قال :إنّا غري ُم ْهملِني ملراعاتكم،
وفيام يُروى عنه ع ّ

وال ناسني لذكركم.[[[)...

جل الله فرجه الشـريف ،أنّه يُحيطنا برعايته ،ونستضـيء
فمن كامل لطفه وعنايته ع ّ

بنوره ،وإِن مل نكُن عارفني بتلك الطُّرق واملسالك ،كاالنتفاع بالشمس وإِن جللها السحاب.
ّ
املهدي وشيعته.
 التواصل بني اإلماموعليه ،فال ب ّد من بقاء الصلة والرابطة بيننا وبني اإلمام
املهدي fواملحافظة عليها،
ّ

ريا وسلوكًا والتزا ًما.
وتواصلها مبختلف العناوين تذك ً

ريا للنفس وتأكي ًدا عليها ،كام
فإنّه
يستحب للمؤمن أن يج ّدد البيعة له يف كل صباح تذك ً
ّ

ورد يف دعاء العهد:

ت ِم ْن أيّا ِمي َع ْه ًدا َو َع ْق ًدا َوبَ ْي َع ًة لَ ُه
(الله َّم إِ ِّ
صبيح ِة يَ ْو ِمي هذا َوما ِعشْ ُ
ج ِّد ُد لَ ُه ِ
ف َ
ن أُ َ
ول َع ْنها َوالأَز ُ
ح ُ
ُول أَبَ ًدا.
ِ
ف ُع ُن ِقي الأَ ُ
حوائِ ِ
ج ِه
ني إِلَ ْي ِه ِ
ني َع ْن ُه َوامل ُسا ِر ِع َ
ج َعلْ ِني ِم ْن أَنْصار ِِه َوأَ ْعوانِ ِه َوالذَّابِّ َ
ف قَضاء َ
الله َّم ا ْ

ي يَ َديْ ِه.
السا ِب ِق َ
ني الَوا ِمر ِِه َوامل ُحا ِم َ
َوامل ُ ْمتَ ِثلِ َ
ني إِىل إِرا َدتِ ِه َوامل ُْستَشْ َه ِدي َن بَ ْ َ
ني َع ْن ُه َو َّ
[[[ انظر :األمايل ،الشيخ الصدوق ،ص253؛ الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،1ص.534
[[[ انظر :األمايل ،الشيخ الصدوق ،ص253؛ كفاية األثر ،الخ ّزاز الق ّم ّي ،ص.29
الطربيس ،ج ،2ص.323
[[[ االحتجاج ،الشيخ
ّ
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حتْام َمق ِ
الله َّم إِ ْن َ
خ ِر ْج ِني ِم ْن
ْضيّا فَأ ْ
حال بَيْ ِني َوبَيْ َن ُه امل َ ْوتُ ال َِّذي َج َعلْتَ ُه َعىل ِعبا ِد َك َ
الحاض َوالبا ِدي.
ف
ِ ِ
َنات ُملَ ِّبيا َد ْع َو َة ال َّدا ِعي ِ
ج ِّر ًدا ق ِ
ق َْبِي ُم ْؤت َ ِز ًرا كَ َف ِني شا ِه ًرا َس ْي ِفي ُم َ
ح ْل ِ
ج ُه
الله َّم أَر ِ
ج ْل فَ َر َ
ناظرِي ِب َنظْ َر ٍة ِم ِّني إِلَيْ ِه َو َع ِّ
ح ِمي َد َة َواكْ ُ
ِن الطَّلْ َع َة ال َّر ِشي َد َة َوال ُغ َّر َة ال َ

ج ُه.[[[)...
َو َس ِّه ْل َم ْ
خ َر َ

جا وال زكاة ،وال
ّ
كام أ ّن الله ع ّز
وجل ال يقبل من املسلم صالة وال صيا ًما ،وال ح ًّ

فرضً ا وال جها ًدا ،دون معرفة اإلمام 8والبيعة له؛ أل ّن قبول هذه األعامل وكاملها منوط

باإلميان به 8ومعرفته ،إذ يُفرتض أ ّن من لوازم معرفة اإلمام 8أن يتولّد عند اإلنسان

يل للتح ّرك نحو ذلك؛ اقتداء
باعث
نفسـي ألداء الفروض الشـرعيّة اإلسالميّة ،وباعث َعم ّ
ّ

به8
كل مأموم
والتمسك والسري عىل نهجه القويم ،كام قال أمري املؤمنني :8أال وإِ ّن لِ ّ
ّ
إما ًما يقتدي به ،ويستضئ بنور علمه)[[[ ،وااللتزام مبساره الثابت بدعوته إىل الله تعاىل وما

يالزمها،
والتمسك بتطبيق ما بلَّغ به اإلمام  8وآباؤه الطاهرون ،من األوامر والنواهي عىل
ّ

يحب ويكره والعمل به؛
أرض الواقع ،والتسليم املطلق له ،والبحث عن مراده ورضاه ،فيام
ّ
جة اإللهيّة عىل الناس؛ وذلك بتتبّع
ألنّه ّ 8
ظل الله يف األرض ،وأَنَّه الطريق األبلج والح ّ
األخبار واملرويّات التي تحيك عن أقوال اإلمام  8وسريته وأحواله ،وعن آبائه الطاهرين
حق اإلمام
املهدي .8
عليهم السالم ،فهذا جزء من أداء ّ
ّ

ال أن يكون معنى االقتداء به  8مج ّرد لقلقة لسان وتبا ٍه بالكالم ،وحكاية أمانٍ
حقيقي عىل أرض الواقع ،وال تأثري لها يف سلوك الشخص وال
أي أثر
ورغبات ،خالية من ّ
ّ
وجل وال يف املجتمع.
مسريته مع الله ع ّز ّ

كل م ّد ٍع للسفارة والنيابة
جل الله تعاىل فرجه الرشيف رفض ّ
ومن أبرز توجيهاته ع ّ

الخاصة عنه واللقاء به.
ّ

والتمسك بالعلامء األعالم الورعني األتقياء ،الذين بهم يُحفظ الدين واملذهب،
ّ

املشهدي ،ص.664
[[[ املزار ،ابن
ّ

[[[ نهج البالغة ،رشح محمد عبده ،ج ،3ص.70
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ويُصان اإلنسان ،ويُحفظ من الفتنة والضاللة ،وسوء العمل واملنقلب.
فطريق معرفة اإلمام
املهدي ،8هو طريق ملعرفة الله تعاىل وااللتزام بحدوده
ّ

وأحكامه.

ّ
املهدي 8
 انتظار اإلمامشخصا
كام أ ّن من أه ّم حقوق معرفة اإلمام  8التي يف ذّمة املسلم واإلميان به
ً

ووجو ًدا هو انتظار الفرج بخروجه املحتوم والنرص عىل الظاملني والدعاء له بذلك.
وقد ُروي عن رسول الله  :mإِ َّن أفضل أعامل أ ّمتي انتظار الفرج)[[[.
وقال اإلمام الكاظم  :8أفضل العبادة بعد املعرفة انتظار الفرج)[[[.
وقال اإلمام الجواد  : 8أفضل أعامل شيعتنا انتظار الفرج)[[[.
بل ورد أنَّه أفضل الجهاد ،كام قال  :mأفضل جهاد أ ّمتي انتظار الفرج)[[[.

جل الله تعاىل فرجه الشـريف:
كام
يستحب كرثة الدعاء له بالفرج ،فقد ُروي عنه ع ّ
ّ

جكم)[[[.
أكرثوا الدعاء بتعجيل الفرج ف ِإ ّن ذلك فَ َر َ

وأ ّن عىل الشيعة أن يكونوا من الثابتني الصابرين ،فال يأخذهم اليأس وال امللل من

طول االنتظار ،فإ ّن هذا األمر ال يأيت إلّ بعد يأس(إياس).
ال والله ،ال يأتيكم حتّى متيّزوا.
حصوا.
ال والله ،ال يأتيكم حتى تُ ّ
[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .644
[[[ تحف العقول ،ابن شعبة ،ص.403

[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .377
[[[ تحف العقول ،ابن شعبة ،ص.37

[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .485
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وال والله ،ال يأتيكم حتى يشقى من شقي ،ويسعد من سعد)[[[.
فهنيئًا للثابتني امل ُسلِّمني النتظاره ،فإ ّن أفضل العبادة انتظار الفرج.
 االنتظار أفضل العبادة ،وأفضل أعمال ّاألمة؟
ورمبا يتساءل بعض الناس أنّه كيف يكون انتظار الفرج أفضل العبادة ،بل أفضل

الجهاد ،بل أنّه أفضل أعامل األ ّمة ،وما هو الوجه يف ذلك؟

فهل انتظار الفرج أفضل من الصالة التي هي:عمود الدين إن قُبلت قُبل ما سواها وإ ْن

ر ّدت ر ّد ما سواها)[[[ كام ورد عن رسول الله .m

وهل انتظار الفرج أفضل من الصيام؟ الذي قال فيه املوىل عز وجل يف الحديث

القديس( :الصوم يل وأنا أجزي به)[[[.
ّ

ج ّنة من النار)[[[.
وقال رسول الله  :mالصوم ُ
وهل انتظار الفرج أفضل من
الحج الذي من تركه كفر ،كام هو مفاد قوله تعاىلَ N:ولِلَّ ِه
ّ

اس ِح ُّج الْ َب ْي ِ
اس َتطَا َع إِلَ ْي ِه َسب ً
َع َل ال َّن ِ
ِيل َو َم ْن كَ َف َر َفإِنَّ الله َغ ِن ٌّي عَنِ الْ َعالَ ِمني [[[ M؟!
ت َمنِ ْ

وجل؟ الذي فيه بذل النفس
ّ
وهل انتظار الفرج أفضل من الجهاد يف سبيل الله ع ّز

يف سبيل الله تعاىل ،وقيل :الجود بالنفس غاية الجود ،وقال فيه عز اسمهN :الَّ ِذي َن آَ َم ُنوا
ف َسبِيلِ الله ِبأَ ْم َوالِه ِْم َوأَنْف ُِسه ِْم أَ ْعظَ ُم َد َر َج ًة ِع ْندَ الله َوأُولَ ِئكَ ه ُُم الْفَائِ ُزونَ
َوهَا َج ُروا َو َجاهَدُ وا ِ
شه ُْم َربُّ ُه ْم ِب َر ْح َم ٍة ِم ْنهُ َورِضْ َوانٍ َو َج َّن ٍ
يم  خَالِ ِدي َن ِفي َها أَبَدً ا إِنَّ الله
يم ُم ِق ٌ
ات لَ ُه ْم ِفي َها نَ ِع ٌ
 يُ َب ِّ ُ

[[[ انظر:الكايف ،الشيخ الكليني ،ج،1ص370؛ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص.346
[[[ مفاتيح الرشائع ،الفيض الكاشاين ،ج ،1ص.11

[[[ التهذيب ،الشيخ الطويس ،ج ،4ص.152

[[[ الكايف الشيخ الكليني ،ج ،4ص.62

[[[ سورة آل عمران /آية .97
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يم ،[[[ Mوغري ذلك من العبادات؟.
ِع ْندَ هُ أَ ْج ٌر َع ِظ ٌ
وجل؛ أل ّن
ّ
كل العبادات بعد معرفة الله ع ّز
أقول :نعم ،إ ّن انتظار الفرج أفضل من ّ

النفسـي املطلق لإلميان بالغيب بعد معرفة الله
أساس مفهوم االنتظار ومالكه هو التسليم
ّ

وجل
ج ّل املقامات وأسامها يف الدين ،واالنقياد ملا رسمه املوىل ع ّز ّ
تعاىل ،الذي هو من أ َ
إلنقاذ البرشيّة والتع ّبد به.

ب،[[[ M
ني الَّ ِذي َن يُ ْؤ ِم ُنونَ بِالْ َغ ْي ِ
ب ِفي ِه هُدً ى �لِّلْ ُم َّت ِق َ
ب َل َريْ َ
قال تعاىل(:امل َٰذلِكَ الْ ِك َٰت ُ

ومن اإلميان بالغيب ما قد يشكّك به بعض الناس ويراه أم ًرا ال وجود له أو أنّه خرافة ،هو
وجود اإلمام
حي يُرزق وغائب مستور عن األنظار؛ وذلك بأمر الله ع ّز
ّ
املهدي  ،8وأنّه ٌّ

وجل ،كغياب الس ّيد املسيح والخرض عليهام السالم ،وكاختفاء إبليس لعنه الله منذ خلق
ّ

آدم  ،8وطول أعامرهم ،فمن يشكّك بقدرة الله تعاىل يف حياة
املهدي  8ال ب ّد أن
ّ
يشكّك بقدرته هناك أيضً ا ،ومن يؤمن بقدرة الله تعاىل بطول حياة عيىس والخرض عليهام
السالم يقتيض أن يؤمن بقدرته هنا؛ أل ّن حكم األمثال فيام يجوز وال يجوز واحد.

النفيس املطلق يتحقّق كامل الطاعة وغاية االنقياد والخضوع له ع ّز
فإنّه بهذا التسليم
ّ

جل الله تعاىل فرجه الشـريف،
ّ
وجل وما يستتبع ذلك من انتظار الفرج بظهور املنتظرع ّ

ش به
واإلميان به كحقيقة ثابتة مسلّمة نابعة عن التسليم
الروحي واإلميان الراسخ ملا بَ ّ
ّ

رسول الله mوهو الذي َ Nو َما يَ ْن ِط ُق عَنِ الْ َه َوى  إِنْ ُه َو إِ َّل َو ْح ٌي يُو َحى ،[[[ Mوتبعه بالبشارة
أهل بيته األطهار %الذي تواتر فيهم قول رسول الله :m

إن تارك فيكم الثقلني أحدهام أكرب من اآلخر؛ كتاب الله حبل ممدود من السامء إىل
ّ

يل الحوض)[[[.
األرض ،وعرتيت أهل بيتي وإنّهام لن يفرتقا حتى يَرِدا ع ّ
[[[ سورة التوبة/آية .22-20
[[[ سورة البقرة/آية .3-1

[[[ سورة النجم/آية .4-3

[[[ مسند أحمد ،ابن حنبل ،ج ،3ص ،14كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص.234
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جل
الروحي املطلق يف أمر
فإ ّن هذا التسليم
غيبي كانتظار فرج قائم آل مح ّمد ع ّ
ّ
ّ
الله تعاىل فرجه الرشيف ،وهو ال يعلم متى ،وأين ،وكيف تكون الخامتة ّ
يدل عىل صدق

وجل والتسليم مبا أنزله عىل نبيه
ّ
الحق ع ّز
اإلميان ،وكامل الطاعة ،واالنقطاع التا ّم إىل
ّ
ش به.
املصطفى  mوآله وبَ ّ

وجل يف قض ّية انتظار الفرج وما لها
ّ
الروحي واإلنقطاع التا ّم لله عز
إ ّن هذا التسليم
ّ

من األه ّميّة املعنويّة واملا ّديّة التي م ّر ذكرها يف جملة من األحاديث -وأنّها(:أفضل العبادة)،

و(أفضل أعامل األ ّمة) -ليس بغريب عن حقيقة الدين وال عدمية النظري يف الشـريعة

خ العبادة) ،بل (أفضل
اإلسالم ّية ،بل ورد فيها أ ّن الدعاء بقلب حارض وتسليم كامل هو( :م ّ

وجل
الروحي املطلق له ع ّز ّ
يعب عن متام االنقطاع لله تعاىل أيضً ا ،والتسليم
العبادة)؛ ألنّه ّ
ّ

بالقضاء واستجابة الدعاء والقدرة عىل ذلك.

خ العبادة)[[[.
فقد روي عن رسول الله  mأنه قال(:الدعاء م ّ
خلُونَ
َت َس َيدْ ُ
ْبونَ َع ْن ِعباد ِ
وعن أيب جعفر gقال :إ ّن الله تعاىل يقولN :إِنَّ الَّ ِذي َن يَ ْس َتك ِ ُ

َج َه َّن َم دا ِخرِينَ.[[[ M

قال :هو الدعاء ،وأفضل العبادة الدعاء.
يم.[[[ M
يم ألَ َّوا ٌه َحلِ ٌ
قلتN:إِنَّ إِ ْبرا ِه َ
قال :األ ّواه هو ال َد ّعاء[[[.
يصل حتى أصبح ،واآلخر
ّ
وعن أيب عبد الله  ،gأنّه سأله عن رجلني قام أحدهام

جالس يدعو أيّهام أفضل؟

الراوندي ،ص.19
[[[ الدعوات،
ّ

[[[ سورة غافر  /آية .60

[[[ سورة التوبة  /آية .114

[[[ الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،2ص.466
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قال :ال َد ّعاء أفضل)[[[.
عمر قال :قلت أليب عبد الله  :gرجلني افتتحا الصالة يف ساعة واحدة
وعن ابن ّ

فتال هذا القرآن ،فكانت تالوته أكرث من دعائه ،ودعا هذا أكرث فكان دعاؤه أكرث من تالوته،

ث ّم انرصفا يف ساعة واحدة أيّهام أفضل؟
كل فيه فضل ،كلّه حسن.
قالّ :

كل فيه فضل.
كل حسن ،وأ ّن ًّ
إن قد علمت أ ّن ًّ
قلتّ :
فقال :الدعاء أفضل ،أما سمعت قول الله عز وجلَ N :و َ
ب لَك ُْم
قال َربُّك ُُم ا ْد ُع ِ
ون أَ ْس َتجِ ْ
خلُونَ َج َه َّن َم دا ِخرِينَ.[[[ M
َت َس َيدْ ُ
ْبونَ َع ْن ِعباد ِ
إِنَّ الَّ ِذي َن يَ ْس َتك ِ ُ
هي والله العبادة ،هي والله أفضل ،هي والله أفضل.
أليست هي العبادة ،هي والله العبادة ،هي والله العبادة.
أليست هي أش ّدهن ،هي والله أش ّدهن ،هي والله أش ّدهن)[[[.
وعن أيب عبد الله  gقال :قال أمري املؤمنني :g
رجل
أحب األعامل إىل الله تعاىل يف األرض الدعاء ...قال :وكان أمري املؤمنني ً g
ّ

َد ّعا ًء)[[[.

وعن أيب عبد الله  gقال :قال رسول الله  :mالدعاء سالح املؤمن ،وعمود الدين،

ونور الساموات واألرض)[[[ .وغريها كثري.

وجل ين ّم عن كامل االنقطاع إىل الله تعاىل والتسليم
ّ
جه إىل الله ع ّز
فالدعاء والتو ّ

الطويس ،ج ،4ص.231
[[[ التهذيب ،الشيخ
ّ
[[[ سورة غافر/آية .60

[[[ التهذيب ،الشيخ الطويس ،ج ،2ص.104

[[[ الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،2ص.468-467
[[[ الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،2ص.468
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يتأت يف
املطلق له ،واإلميان بالغيب والقدرة عىل االستجابة وقضاء الحوائج ،وهذا قد ال ّ
العبادات األخرى كالصالة والصيام ونحوها.

فقد ُروي عن أيب عبد الله  gقال( :ال تغرتّوا بصالتهم وال بصيامهم ،فإ ّن الرجل رمبا

لهج بالصالة والصوم حتّى لو تركه استوحش ،ولكن اختربوهم عند صدق الحديث وأداء
األمانة)[[[.

هكذا قد تكون عبادات بعض الناس كعادة قد اعتادوها ،فإذا تركوها استوحش ذلك،

تغي يف نفسه شيئًا ،وليس لها
فإنّه قد يؤ ّديها وفكره ال ٍه عنها ،مشغول بأمور الدنيا ،وأنّها ال ّ

أثر يف استقامة سلوكه.

جه بالدعاء
ولكن إذا ضاقت عليه األمور وانقطعت به السبل وعظمت عليه الش ّدة تو ّ

وجل،
إىل بارئ الساموات واألرض ،والتجأ إليه وانقطع له ،مسل ًِّم أمره بني يدي رحمته ع ّز ّ

صا بقوله ودعائه ،مؤم ًنا باإلجابة ،موق ًنا بالخالص وحلول الفرج ،عارفًا أنّه ال مف ّر منه
مخلِ ً
إلّ إليه.

وهذا املعنى نفسه جا ٍر أيضً ا يف (انتظار الفرج) ،فإنّه من عرى اإلميان الراسخ والتسليم

الغيبي بخروج املنتظر املوعود؛ النقاذ البشـريّة من الظلم
اإللهي
النفسـي املطلق لألمر
ّ
ّ
ّ

الكل ّ
وجل وعمق
يدل عىل صدق اإلميان بالله ع ّز ّ
والطغيان ،وهذا التسليم التا ّم واالنقطاع
ّّ

تعلّق العبد بربّه ،والتصديق مبا جاء به نبيه املصطفى  ،mوق ّوة اإلميان بانتظار ما أع ّده
وجل للمؤمنني من الفرج بخروج قائم آل مح ّمد.
املوىل ع ّز ّ

حد ٌة يف املالك ،وكذا بالفضل واملنزلة ونحو ذلك؛
فإذًا بني الدعاء وانتظار الفرج و ْ

وجل والتسليم له والتصديق مبا َو َع َد
ّ
أل ّن كليهام من سنخ واحد يف كامل االنقطاع لله ع ّز

وأع َّد ،فطريقهام واحد وفضلهام متساوٍ ،حيث النظر يكون ملفاد املالك ،وليس بالضـرورة

الخارجي.
أن يكون النظر ملاهيّة الفعل
ّ
[[[ الكايف – الشيخ الكليني ج 2ص .104
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فقد يكون مث ّة فعل يسري يف نظر الناس ،بل وحقري ،ولكن يحمل بني ثناياه األثر العظيم

وجل.
وجل ،ملا فيه من كامل االنقطاع والتسليم له ع ّز ّ
عند املوىل ع ّز ّ
 -انتظار الفرج مفهوم شامل

ومن رسالة لإلمام الحسن
العسكري  8إىل والد الشيخ الصدوق رضوان الله تعاىل
ّ

عليه ،جاء فيها:

النبي  mقال( :أفضل أعامل أ ّمتي انتظار الفرج)،
(وعليك بالصرب وانتظار الفرج ،فإ ّن ّ
عدل
النبي  ،mأنّه ميأل األرض ً
وال يزال شيعتنا يف حزن حتى يظهر ولدي الذي بشّ ـر به
ّ

وقسطًا ،كام ُمألت جو ًرا
وظلم ،فاصرب)[[[.
ً

هذا ،وحيث إ َّن مفهوم انتظار الفرج مفهوم عا ّم شامل كام يظهر يف قول رسول الله،m

من حيث إ ّن عدم ذكر املتعلّق يُستفاد منه العموم واإلطالق كام ق ّرره األصول ّيون ،فيشمل
كل أمل ومصيبة،
كل حاجة وش ّدة ،ودفع ّ
كل ظلم وطغيان ،ورفع ّ
انتظار الفرج الخالص من ّ
الروحي املطلق لقدرة الله تعاىل عىل كشف ذلك.
مع التسليم
ّ

الخاص يف انتظار فرج
إال أَ َّن أبرز مصاديق انتظار الفرج وأظهرها يتمثّل باملعنى
ّ

جل الله تعاىل فرجه الشـريف وخروج اإلمام
األ ّمة بظهور املنتظر املوعود من آل مح ّمد ع ّ
املهدي  ،8الذي به يكون فَ َرج ال َعامل ِم ْن املحرومني واملضطهدين واملستضعفني،
ّ

وذلك بإقامة دولة ال َعدل اإلله ّية عىل األرض ،حيث العدل واملساواة بني البشـر ورفع الظلم

والجور ،فإنّه ميزان السامء.

العسكري 8
هذا ،وال يُشْ كَل بأ ّن رواية اإلمام
تخصص هذا العموم واإلطالق ملفهوم
ّ
ّ

جه الرشيف
جل الله ف َر َ
االنتظار الوارد يف قول رسول الله  ،mبانتظار ف َرج قائم آل مح ّمد ع ّ
وظهوره دون غريه من األمور األخرى.

أقول :إ ّن التخصيص غري واضح من سياق الرواية ،حيث أمره  8بالصرب وانتظار
[[[ مناقب آل أيب طالب ،ابن شهرآشوب ،ج ،3ص .527
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اإللهي ،مستشه ًدا بإطالق وعموم قول ج ّده رسول الله ( :mأفضل أعامل أ ّمتي
الفرج
ّ
وجل واالنقطاع له ،وعدم ذكره  mللمتعلّق يفيد
انتظار الفرج) ،القائم عىل التسليم لله ع ّز ّ
اإلطالق والعموم ،وكذا ما ورد عن األمئّة األطهار من أهل البيت عليهم السالم يف ذلك،

رصحوا به.
ّ
إل ما ّ

نعم ،ذكر انتظار فرج قائم آل مح ّمد ،وف َرج شيعتهم بظهوره ونحو ذلك يف الروايات

يكون من باب التطبيق واملثال وبيان أظهر املصاديق وأبرزها لهذا العموم واإلطالق يف
انتظار الفرج ،وذلك بانتظار قيام القائم ،ال تخصيص وحرص مفهوم انتظار الفرج من الله

املهدي فقط.
تعاىل بظهور القائم
ّ

كل إنسان يطلب الف َرج دامئًا لحاجة
ين ،فإ ّن ّ
وخري دليل عىل ذلك هو الوجدان اإلنسا ّ

ما ،أو يف قض ّية مع ّينة ،أو قضايا أخرى مختلفة ،فيفزع إىل الله تعاىل ويلتجئ إليه يف رفعها

وقضائها وينتظر منه الفرج.

الشيعي إضافة لذلك ،أن ال يغفل عن حاجته الكربى ذات األه ّم ّية
وعىل املوايل
ّ
العظمى التي فيها إنقاذ األ ّمة من الظلم والطغيان بانتظار ظهور القائم املنتظر 8والدعاء

له بتعجيل فرجه الرشيف.

ولذلك عىل اإلنسان أن ال يقطع أمله بالله تعاىل يف كل يشء وينتظر منه الف َرج يف

رسا ،مع كامل التسليم واالنقطاع؛ حيث
كل حني وبعد ّ
ّ
كل ش ّدة تعصف به ،فإ ّن بعد العرس ي ً

إنّه القادر املطلق عىل إنقاذ ما مي ّر به اإلنسان من املصائب والعوارض واملحن التي تك ّدر

معاشه وحياته واستقراره ،فالصرب مفتاح الف َرج.

وعليه ،فاألقوى أ ّن اإلمام
العسكري  8قد أنزل كالمه عىل الرواية لبيان أظهر
ّ

املصاديق من هذا اإلطالق والعموم النتظار الف َرج وأبرزها ،أال وهو انتظار ف َرج قائم آل

مح ّمد.

وال يقال :كيف يتساوى ِعظم انتظار الف َرج الذي به إنقاذ األ ّمة والبشـريّة بخروج املنتظر
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جل الله تعاىل فرجه الشـريف مع انتظار الفرج لخصوص القضايا الشخصيّة والحاجات
ع ّ
اآلن ّية واملصائب اليسرية لإلنسان -كام قد يتو ّهم بعض ،-حيث يُستفاد ذلك من القول بعموم

مفهوم انتظار الف َرج وإطالقه.

يخصص مفهوم انتظار الفرج يف عموم هذه الروايات الواردة عن
وعليه ،فال ب ّد أن
ّ

رسول الله واألمئّة األطهار صلوات الله عليهم أجمعني بالنظر إىل خصوص انتظار ف َرج

جه الشـريف فقط؛ أله ّميّته وعظم شأنه وجاللة حدثه ،وال
جل الله تعاىل ف َر َ
قائم آل مح ّمد ع ّ
يشمل غريه من األمور العاديّة الدنيويّة وال الشخصيّة؟

وجل بني
وجل ال يفرق عند املوىل ع ّز ّ
أقول :إ ّن الدعاء والتسليم واالنقطاع للموىل ع ّز ّ

شأن قليل وشأن كبري ،بل الله تعاىل يُريد من العبد التسليم املطلق إليه واالنقطاع له بالدعاء
والعمل ،سواء أكان ذا شأن قليل وحاجة يسرية أم كان ذا شأن عظيم وحاجة مه ّمة ،بل املوىل
وجل يبغض ترك الدعاء له والتهاون باالنقطاع إليه؛ استصغا ًرا للحاجة واستخفافًا بها.
ع ّز ّ

يحب العبد أن يطلب إليه يف الجرم
فقد ُروي عن أيب عبد الله  8أنّه قال :إ ّن الله
ّ

العظيم ،ويبغض العبد أن
يستخف بالجرم اليسري[[[.
ّ

كل ما تحتاج إليه ،حتى علف شاتك ،وملح
القديس :يا موىس ،اسألني ّ
ويف الحديث
ّ

عجينك[[[.

أحب املؤمنني إىل الله
ريا من حوائجكم ،فإ ّن
وعن الباقر  8قال :وال تحقّروا صغ ً
ّ

تعاىل أسألهم[[[.

التمر ،قال :سمعت أبا عبد الله  8يقول :عليكم بالدعاء ،فإنّكم ال
وعن سيف ّ

تتق ّربون مبثله ،وال ترتكوا صغرية لصغرها أن تسألوها ،فإ ّن صاحب الصغائر هو صاحب
الكليني ،ج ،2ص427؛ املحاسن ،الربقي ،ج ،1ص.293
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ

النوري ،ج،5
العاميل ،ج ،3ص100؛ مستدرك الوسائل ،املريزا
ّ
[[[ هداية األ ّمة إىل أحكام األمئّ ة ،الح ّر
ّ
ص.172
النوري ،ج ،5ص.172
الطربيس ،ص317؛ مستدرك الوسائل ،املريزا
[[[ مكارم األخالق ،الشيخ
ّ
ّ
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الكبائر[[[.
وجل ما بدا لكم من حوائجكم ،حتى ِش ْسع
ّ
النبي  mأنّه قال :اسألوا الله ع ّز
وعن
ّ

يتيس[[[.
ييسه مل ّ
النعل ،فإنّه إن مل ّ

وقال  :mليسأل أحدكم ربّه حاجته كلّها ،حتّى يسأله ِشسع نعله إذا انقطع[[[.
وعن رسول الله  :mليكو ُن ألحدكم الحاجة ،فليطلبها من الله تعاىل ،حتى لو انقطع

ِشسع نعل أحد ،يستعني بالله يف إصالحه[[[.

ّوجل يف سؤاله الحاجة
وغريها من الروايات الكثرية الدالّة عىل عدم الفرق عند الله عز ّ

وجل ال ينظر إىل حجم الحاجة وأه ّميّتها ،وإنّ ا
ّ
الصغرية أو الحاجة العظيمة ،وأ ّن الله ع ّز

ينظر إىل كامل االنقطاع إليه ومطلق التسليم له يف األمور ،سواء أكان عظيمها أم حقريها،
واللجوء إليه يف جميع الشؤون ،وأن مفهوم انتظار الف َرج مطلقًا من نفس هذا السنخ،
ومالكهام واحد.
وجل هو انتظار ف َرج قائم آل
ّ
هذا ،ومن أه ّم مصاديق انتظار الف َرج من املوىل ع ّز

جل الله تعاىل فرجه بظهوره ونرصه؛ إلنقاذ البرشيّة من الظلم واالستبداد ونرش
مح َمد ع َ

العدل واإلحسان ،والتسليم بذلك والدعاء له( ،فإ ّن صاحب الصغائر هو صاحب الكبائر)

كام قال اإلمام الصادق .8

فتن ّبه وال تغفل ،فيدفعك توهمك وعنادك إىل حرص رحمة الله تعاىل وفضل الدعاء

أحب
ريا من حوائجكم ،فإ ّن
وانتظار الف َرج يف خصوص األمور العظيمة( ،وال تحقّروا صغ ً
ّ

النوري ،ج ،5ص.172
املجليس ،ج ،90ص294-293؛ مستدرك الوسائل ،املريزا
[[[ بحار األنوار ،العلّمة
ّ
ّ

املجليس ،ج ،90ص.295
الطربيس ،ص ،270بحار األنوار ،العلّمة
[[[ مكارم األخالق ،الشيخ
ّ
ّ

املجليس ،ج ،90ص295؛ مستدرك
الطربيس ،ص270؛ بحار األنوار ،العلّمة
[[[ مكارم األخالق ،الشيخ
ّ
ّ
النوري ،ج ،5ص.172
الوسائل ،املريزا
ّ

النوري ،ج،5
الربوجردي ،ج ،15ص 200؛ مستدرك الوسائل ،املريزا
[[[ جامع أحاديث الشيعة ،الس ّيد
ّ
ّ
ص.172
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وجل (عن شسع
املؤمنني إىل الله تعاىل أسألهم) ،ولو كان يف (علف شاتك) ،أو تسأله ع ّز ّ

نعلك إذا انقطع) ،وحتى تصل ألعظم الشؤون واألمور من الحياة ،كانتظار ف َرج قائم آل
جل الله ف َرجه الشـريف والتسليم لذلك ،والدعاء بتعجيل ف َرجِه الرشيف للخالص
مح ّمد ع ّ
من الظلم والظاملني.

جال يقول :الله ّم ارحم مح ّم ًدا وارحمني معه ،وال ترحم
وقد سمع رسول الله  mر ً

أح ًدا غرينا.

فقال له (:mيا هذا ض ّيقت واس ًعا)[[[.
جم رحمته
فإ ّن رحمة الله عظيمة وف َرجه كبري ال يُح ّد ،فال تض ّيق ّنه يف أمر واحد ،وال تح ّ

الواسعة.

 موعد الظهورجل الله ف َرجه الرشيف ،ف ِإنَّه موكول
وأ ّما موعد ظهور الف َرج بظهور قائم آل مح ّمد ع ّ

وكل من ح ّدد زمن الظهور ووقت خروج القائم ،فهو م ّدع كاذب
إىل أمر الله تعاىل وحدهّ ،

ال محالة ،فقد ُروي عن اإلمام الباقر 8أنّه قال :كذب الوقّاتون ،كذب الوقّاتون ،كذب

الوقّاتون)[[[.

وعن أيب عبد الله الصادق 8إذ دخل عليه مهزم ،فقال له :جعلت فداك ،أخربين عن

هذا األمر الذي ننتظر ،متى هو؟

فقال( :يا مهزم كذب الوقّاتون ،وهلك امل ُستعجلون ،ونجا امل َُسلِمون)[[[.
فيجب علينا ردع الوقّاتني وعدم االستامع لهم وترك تصديقهم.
كل مدع للمهدويّة والسفارة بال وعي وال
وأن ال نكون من املستعجلني فنلهث وراء ّ

[[[ يف ظالل نهج البالغة ،الشيخ مح ّمد جواد مغنيّة ،ج ،1ص.456
الكليني ،ج ،1ص.368
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ
الكليني ،ج ،1ص.368
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ
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دراية ،فيُمحق أجرنا ويضيع ديننا بذلك.
فإ ّن النجاة النجاة لل ُم َسلِمني ألمر الله وقضائه ومشيئته واختياره ليوم الظهور املبارك،

فإنّه قد ُروي عن املفضّ ل بن عمر قال :سمعت أبا عبد الله 8يقول :إيّاكم والتنويه -أي:
ولتمحص ّن حتّى يقال :مات ،قتل ،هلك،
نب إمامكم سني ًنا من دهركم
التشهري -أما والله ليغي ّ
ّ
بأي وا ٍد سلك؟
ّ

إل
ولتدمع ّن عليه عيون املؤمنني ،ولتكفأ ّن كام تُكفأ السفن يف أمواج البحر ،فال ينجو ّ

من أخذ الله ميثاقه ،وكتب يف قلبه اإلميان ،وأيّده بروح منه.
أي!.
ُ
أي من ٍّ
ولتف َع ّن اثنتا عرشة راية مشتبهة ،ال يُدرى ٌّ
قال :فبكيت ،ثم قلت :فكيف نصنع؟
نعم.

قال :فنظر إىل شمس داخلة يف الصفة ،فقال :يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس؟ قلت:
فقال :والله ،ألمرنا أبني من هذه الشمس[[[.

 فضل االنتظارجل الله تعاىل ف َرجه،
هذا ،وتجد من الروايات يف فضل انتظار ف َرج قائم آل مح ّمد ع ّ
والحثّ عىل ذلك اليشء الكثري ،وقد أع ّد الله تعاىل للمنتظرين الصادقني املقام الرفيع

واألجر العظيم؛ لثبات نفوسهم واطمئنانهم بخروجه ونرصه عىل الظاملني ولو بعد حني،

مبا أعطاهم الله تعاىل من العقول واألفهام واملعرفة ما صارت به غيبته 8عندهم مبنزلة
املشاهدة واليقني يف نفوسهم ،ومن هذه الروايات:

وي عن أيب عبد الله 8يقول :من مات منكم وهو منتظر لهذا األمر كمن هو مع
ما ُر َ

القائم يف فسطاطه.

الكليني ،ج ،1ص.336
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ
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قال :ث ّم مكث هنيئة ثم قال :ال بل كمن قارع معه بسيفه.
إل كمن استشهد مع رسول الله ّ
ثم قال :ال واللهّ ،
صل الله عليه وآله[[[.
وقد َ
سأل سائل اإلمام الباقر :8أخربين بدينك الذي تدين الله تعاىل به أنت وأهل

بيتك؛ ألدين الله تعاىل به؟

قال :8إن كنت أقصـرت الخطبة فقد أعظمت املسألة ،والله ألعطي ّنك ديني ودين

آبايئ الذي ندين الله تعاىل به:

شهادة أن ال إله إال الله ،وأ ّن مح ّم ًدا رسول الله ،واإلقرار مبا جاء به من عند الله،

والوالية لولينا ،والرباءة من عد ّونا ،والتسليم ألمرنا ،وانتظار قامئنا ،واالجتهاد والورع)[[[.
و ُروي عن اإلمام زين العابدين:8

كل زمان؛ أل ّن
(أ ّن أهل زمان غيبته ،القائلون بإمامته ،املنتظرون لظهوره ،أفضل أهل ّ

الله تعاىل ذكره أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة ما صارت به الغيبة عندهم مبنزلة
املشاهدة ،وجعلهم يف ذلك الزمان مبنزلة املجاهدين بني يدي رسول الله  mبالسيف،

رسا وجه ًرا)[[[.
أولئك املخلصون حقًّا ،وشيعتنا صدقًا ،والدعاة إىل دين الله ً
وقال( :8انتظار الف َرج من أعظم الف َرج)[[[.

وغري ذلك كثري من الروايات الحاث ّة عىل انتظار الف َرج لقائم آل مح ّمد ،8حيث إنّه

اإللهي ،وقد اقترصنا عىل هذه الروايات رو ًما لالختصار.
أظه ُر مصاديق انتظار الف َرج
َ

الحل
ّ
فإ ّن مضمون هذه الروايات وغريها تؤكّد وتدلّل عىل القناعة التا ّمة بجدارة

اإلسالمي كمنهج عبادة وحياة لقيادة ال َعامل ،بقيادة اإلمام املنتظر
مهدي هذه األ ّمة،8
ّ
ّ
الربقي ،ج ،1ص.174
[[[ املحاسن،
ّ

الكليني ،ج ،2ص.22-21
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ

[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .320
[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .320
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ح ِّل مشاكل هذا ال َعامل مبا تته ّيأ له من الظروف واإلمكانات والرجال ،ليفتح
وقدرته يف َ

أبواب العدالة والسعادة لل َعامل أجمع.
 -مفهوم االنتظار

ساموي بآل ّية ِعباديّة لبناء اإلنسان
إ ّن عمل ّية االنتظار هي :اسرتاتيج َّية إله ّية وتخطيط
ّ

وتكامله ،والوصول به نحو تكامل الذات والروحُ ،مق ّدمة لالرتقاء به نحو بذل الجهد

يل ،والسعي لبناء الهدف املنشود إلقامة دولة العدل
واالجتهاد عىل مستوى التطبيق العم ّ
اإلله ّية باالستعداد وتهيئة النفس -بعد اإلميان باإلمام 8ومعرفته -سلوكًا عمل ًّيا ،واقع ًّيا
فعل ًّيا ،ال عىل مستوى النظريّة ولقلقة اللِّسان فقط.
كل ما يبعث يف اإلنسان روح املسؤول ّية ،ويوقظ فيه روح العقل،
بل الوصول إىل ّ

اإللهي ،فتكون املسؤوليّة أكرب
ويفتح طاقات اإلنسان الكامنة يف السعي إلقامة دولة العدل
ّ

والتَّهيُّ ُؤ لذلك أعظم ،وال يأخذه اليأس إىل ذلك.

بل ال ب ّد أن تكون ِقيَم الثبات والصمود والصرب واإلميان راسخة يف النفس مهام طال

َث املشكّكون.
األمد وقست القلوب وك ُ َ

هذا ،وقد بنى ركيزة االنتظار و َم َّه َد لها رسول الله  ،mواألمئّة األطهار عليهم السالم،

اسرتاتيجي
جل الله تعاىل ف َرجه الرشيف دعامئها بعد غيبته الكربى ،كمسار
حتى أرىس ع ّ
َّ
لشيعته؛ ليك ال يُنىس ذكره ،وال يُهمل أثره يف نفوس شيعته ومواليه.
 ّمقومات االنتظار
الحقيقي التي تبني روح اإلنسان
مث ّة كثري من العنارص التي ت ُعد من مق ّومات االنتظار
ّ

املؤمن ،وتتكامل بها شخصيّته ،وتقوى صلته بإمامه وتواصله معه ،منها:

حا ومساء ،وال ِ
ج ّد يف االنتظار وعدم
يل النتظار الفرج صبا ً
االستعداد التا ّم والتَّهيُّ ُؤ العم ّ
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التغافل ،وال يكون مج ّرد لقلقة لسان وأحاديث عابرة.
إِ
ستحباب كرثة الدعاء لإلمام
املهدي 8بالفرج ،فإ ّن أعظم الفَرج هو انتظار الفرج،
ّ
ُ

جل الله تعاىل فرجه الرشيف.
والتص ّدق عنه ع ّ

الصرب عىل االنتظار وعدم اليأس من ذلك مهام َم َّرت املصاعب واألحداث ،وتطاولت

متسك بأمرنا يف غيبة
األيام والدهور ،فعن أيب بصري قال :قال الصادق :8طوىب ملن ّ

قامئنا ،فلم يزغ قلبه بعد الهداية)[[[.

التو ّرع عن محارم الله تعاىل،
والتمسك بنهج أهل البيت ،bوالتزيّن مبحاسن األخالق،
ّ

قال اإلمام الباقر:g

لِ َيع ْن قويّكم ضعيفكم ،ولِيعطف غن ّيكم عىل فقريكم ،ولينصح الرجل أخاه كنصيحته

لِنفسه ،واكتموا أرسارنا ،وال تحملوا الناس عىل أعناقنا ،وانظروا أمرنا وما جاءكم ع ّنا ،فإن

وجدمتوه للقرآن موافقًا فخذوا به ،وإن مل تجدوه موافقًا فر ّدوه ،وإن اشتبه األمر عليكم فيه

شح لنا ،وإذا كنتم كام أوصيناكم ،مل
فقفوا عنده ،ور ّدوه إلينا حتّى نرشح لكم من ذلك ما ُ

تعدوا إىل غريه ،فامت منكم م ّيت قبل أن يخرج قامئنا كان شهي ًدا ،ومن أدرك منكم قامئنا
فقتل معه كان له أجر شهيدين ،ومن قتل بني يديه عد ًّوا لنا كان له أجر عشـرين شهي ًدا)[[[.

تحصني قواعد الشيعة وتثقيفها ورعايتها باملعرفة مبا يدفع عنهم آراء املتخ ّرصني يف

إلقاء الشبهات والتشكيك باإلمام
املهدي  fوعقائدهم.
ّ

التمسك بوالية أهل البيت bوالرباءة من أعدائهم والثبات عىل ذلك ،وأن ال يكون
ّ

مرت ّد ًدا مضطربًا شاكًّا.

التمسك بواليتهم معرفتهم بأنّهم اثنا عشـر إما ًما وخليفة ،أ ّولهم أمري
ومن معاين
ّ

املهدي القائم مح ّمد بن الحسن
يل بن أيب طالب وآخرهم
العسكري  ،bالذي
ّ
ّ
املؤمنني ع ّ
[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .358
الطويس ،ص.232
[[[ األمايل ،الشيخ
ّ
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املهدي املنتظر ،وغريها.
بخروجه يت ّم الف َرج ،واإلميان بعقيدة
ّ
أن ال يكون انتظار اإلمام القائم  fانتظار الكساىل والخاملني.
إل نفعه
أن ال يكون انتظاره انتظار املتف ّرج الذي ال يه ّمه يشء ،وال يعنيه من األمر ّ

ين.
الشخصـي اآل ّ
ّ

أن ال يكون انتظاره انتظار اتكال ،بل يجب أن يكون انتظار توكّل واستعداد وبناء.
فإ َّن أمثال هؤالء الخاملني واالتّكال ّيني عليهم أن يبحثوا لهم عن ساحة بعيدة عن منهج

أهل البيت عليهم السالم ولينتفعوا يف حياتهم بغريهم ال بهم عليهم السالم.

وقال تعاىلَ N :وق ُْل لِلَّ ِذي َن َل يُ ْؤ ِم ُنونَ ا ْع َملُوا َع َل َمكَانَ ِتك ُْم إِنَّا َعا ِملُونَ  َوانْ َت ِظ ُروا إِنَّا

ُم ْن َت ِظ ُرونَ .[[[ M

ف ِإ َّن املؤمن املنتظر حقًّا هو الذي ُي ّهد للنصـر ،ويَستع ّد للفتح مع اإلمام القائم،8

وعمل ،وأن يكون مستع ًّدا متام االستعداد لذلك الحدث،
ً
ويتج ّهز لذلك اليوم فك ًرا وسلوكًا

ال أن ينتظر انتظار العاطلني البطّالني؛ ليأتيه النصـر والفتح ُمنحة سامويّة خالصة من دون

مثن ،ودون ِج ّد وال اجتهاد ،فإنّه يكون بذلك مأثو ًما مطرو ًدا.

املعنوي قامئًا ثابتًا متامسكًا بني
الروحي والتواصل
وبهذه املقومات يكون الرتابط
ّ
ّ

جل الله تعاىل ف َرجه الرشيف إىل أن يأذن الله تعاىل له
الشيعة املوالني وبني إمامهم ع ّ
بالخروج ،إنَّه سميع مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.
املصادر واملراجع
رب العاملني.
 .1القرآن الكريم كالم ّ
الطربيس ،تعليق ومالحظات السيّد مح ّمد باقر الخرسان1386/هـ-
 .2االحتجاج ،الشيخ
ّ

[[[ سورة هود /آية .122-121
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1966م ،نشـر دار النعامن للطباعة والنشـرـ النجف األرشف.
 .3األصول الستة عرش ،ع ّدة مح ّدثني ،الطبعة الثانية1405 /هـ  1363 -ش ،املطبعة

مهديّة ،نرش دار الشبسرتي للمطبوعات ،قم ،إيران.

مؤسسة البعثة ،قم،
 .4األمايل ،الشيخ الصدوق ،تحقيق قسم الدراسات اإلسالميّةّ ،

مؤسسة البعثة.
الطبعة األوىل1417/هـ ،نشـر مركز الطباعة والنرش يف ّ

مؤسسة البعثة ،الطبعة
 .5األمايل ،الشيخ الطويس ،تحقيق قسم الدراسات اإلسالميّةّ ،

األوىل1414 /هـ  ،نشـر دار الثقافة للطباعة والنرش والتوزيع ،قم املرشفة.

 .6بصائر الدرجات ،محمد بن الحسن بن فروخ الصفار ،تصحيح وتعليق وتقديم

األحمدي،طهران ،منشورات
الحاج مريزا حسن كوچه باغي 1362 - 1404 /ش ،مطبعة
ّ
األعلمي ،طهران.
ّ

 .7تحف العقول عن آل الرسول ،mابن شعبة الح ّراين ،تصحيح وتعليق عيل أكرب

اإلسالمي التابعة لجامعة
مؤسسة النشـر
ّ
الغفاري ،الطبعة الثانية 1404 /هـ1363 -ش ،نشـر ّ
ّ
رشفة.
املد ّرسني بقم امل ّ

املوسوي الخرسان،
الطويس ،تحقيق وتعليق الس ّيد حسن
 .8تهذيب األحكام ،الشيخ
ّ
ّ

الطبعة الرابعة1365 /ش ،املطبعة خورشيد ،نرش دار الكتب اإلسالميّة – طهران.

الربوجردي1415/هـ1373 -ش ،املطبعة املهر ،قم،
 .9جامع أحاديث الشيعة -السيّد
ّ

الناشـر املؤلف.

املهدي،f
الراوندي ،تحقيق مدرسة اإلمام
 .10الدعوات (سلوة الحزين) ،قطب الدين
ّ
ّ

املهدي ،fقم.
الطبعة األوىل1407 /هـ ،املطبعة أمري ،قم ،نرش مدرسة اإلمام
ّ
النيسابوري ،نشـر دار الفكر ،بريوت لبنان.
 .11صحيح مسلم ،مسلم
ّ

 .12علل الرشائع ،الشيخ الصدوق ،تقديم السيّد مح ّمد صادق بحر العلوم1385 /هـ -
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 1966م ،منشورات املكتبة الحيدريّة ومطبعتها ،النجف األرشف.
 .13يف ظالل نهج البالغة ،مح ّمد جواد مغنيّة ،الطبعة األوىل1427 /هـ ،مطبعة ستار،

الحق ،قم املرشفة.
انتشارات كلمة
ّ

الغفاري ،الطبعة الخامسة/
الكليني ،تصحيح وتعليق عيل أكرب
 .14الكايف ،الشيخ
ّ
ّ

حيدري ،نشـر دار الكتب اإلسالميّة،طهران.
1363ش ،املطبعة
ّ

الحسيني الكوهكمري
 .15كفاية األثر ،الخ ّزاز الق ّم ّي ،تحقيق السيّد عبد اللطيف
ّ
يئ1401 /هـ املطبعة الخ ّيام ،قم ،انتشارات بيدار.
الخو ّ
الغفاري/
 .16كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،تصحيح وتعليق عيل أكرب
ّ

رشفة.
مؤسسة النشـر
1405هـ 1363 -ش ،نشـر ّ
اإلسالمي التابعة لجامعة املد ّرسني بقم امل ّ
ّ
الهيثمي1408 /هـ1988 -م ،نشـر دار الكتب العلميّة ،بريوت -
 .17مجمع الزوائد،
ّ

لبنان.

الربقي1370/،هـ1330 -ش ،نشـر دار الكتب
 .18املحاسن ،أحمد بن مح ّمد بن خالد
ّ

اإلسالم ّية ،طهران.

ين الطبعة
املشهدي ،تحقيق جواد
 .19املزار ،محمد بن جعفر
ّ
القيومي األصفها ّ
ّ
اإلسالمي ،نشـر الق ّيوم ،قم  -إيران.
مؤسسة النرش
األوىل /رمضان املبارك 1419هـ ،املطبعة ّ
ّ

مؤسسة آل البيت b
النوري
 .20مستدرك الوسائل ،مريزا حسني
ّ
الطربيس ،تحقيق ّ
ّ

مؤسسة آل البيت  bإلحياء الرتاث ،بريوت – لبنان.
إلحياء الرتاث ،نشـر ّ
 .21مسند أحمد ،اإلمام أحمد بن حنبل ،دار صادر ،بريوت  -لبنان.

يئ1401 /هـ ،مطبعة
ين ،تحقيق الس ّيد مهدي الرجا ّ
 .22مفاتيح الرشائع ،الفيض الكاشا ّ

الخ ّيام  -قم ،نرش مجمع الذخائر اإلسالم ّية.

الطربيس ،الطبعة السادسة1392 /هـ1972 -م ،منشورات
 .23مكارم األخالق ،الشيخ
ّ

االعتب�ار في بي�ان مفهوم االنتظار
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الريض ،قم املرشفة.
الرشيف
ّ
 .24مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب1376/هـ1956 -م ،النارش مطبعة الحيدريّة،

النجف األرشف.

عل ،Aرشح الشيخ مح ّمد عبده ،الطبعة األوىل/
 .25نهج البالغة ،خطب اإلمام ّ

1412هـ  1370 -ش ،املطبعة النهضة ،قم ،نرش دار الذخائر ،قم – ايران.

يل ،الطبعة األوىل1412 /هـ ،مطبعة
 .26هداية األ ّمة إىل أحكام األمئّة ،الح ّر العام ّ
مؤسسة الطبع والنشـر التابعة لآلستانة الرضويّة املق ّدسة ،نشـر مجمع البحوث اإلسالم ّية،
ّ
مشهد – إيران.

 .27الوايف ،الفيض الكاشاين ،تحقيق وتصحيح وتعليق واملقابلة مع األصل :ضياء

األصفهان ،الطبعة األوىل/أ ّول شوال املك ّرم 1406هــ ،طباعة
ّ
«العلمة»
ّ
الحسيني
الدين
ّ

يل Aالعا ّمة ،أصفهان.
أفست نشاط أصفهان ،نشـر مكتبة اإلمام أمري املؤمنني ع ّ
۞ ۞ ۞

