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  بِسِم اللَّهِ الرحمنِ الرِحيِم

 اهْلنِر إِنَّا َأنْزلَِة الَْقدِر) ١(ِفي لَيلَُة الَْقدا لَياكَ مرا َأدمو 

َتنزُل ) ٣(فِ شهرٍ لَيلَُة الَْقدِر خير مِن َألْ) ٢(

ئِكَُة والروح ِفيها ِبِإْذِن ربهِم ِمن ُكلِّ َأمرٍ الْمال

  )٥(م ِهي حتَّى مطَْلِع الَْفجِر سال) ٤(









 

 

 

 

 إىل: وإمتنان شكر  

 تشجي  أو إقرتاح أو فكرة أو رأي أو بكلمة الكتاب هِا ف مع  ساهم من كل

 واملراجعةة التصةحي  عةى أرشفوا الِين أخواين بالِكر وأخصُّ  مادي أو معنوي

 وهم:

 العراق ة النجف  حسني ناِص الدكتور الباحث: األستاذ

 إيران ة كريم  عبدالعزيز الشيخ الباحث: األستاذ

 سوريا ة السّيد أمحد السني الشيخ احث:الب األستاذ

 

  



 

 وغريةب النفةو،  وأنةيس الشةمو،  شةمس إىل املزجاة البضاعة ِّبِه أتقّدم

 وأبنائه األطهار  وآبائه الرضا موس  بن علّ  وموالي سّيدي مقام إىل طو،

 هةِا عةى حصةوي ف األّول الفضةل لةه كةان الةِي عليهم(  اّللّ )صلوات األبرار

  حمّمةةد آل مهةةدّي  السةةن بةةن الّجةةة بحةةّ   البحةةو  هةةِه صةةدارإل التوفيةة 

ق الكيل  يزيدين أن وأسأله القبول  اّللّ وأسأل  ينفة  ال يوم بالشفاعة  علَّ  ويتصدَّ

 أعدائهم. من والرباءة بحّبهم جاء ومن سليم  بقلب اّللّ أت  َمنْ  إالّ  بنون وال مال  

 هِه..؟ عت بضا منّ  تقبل هل ة األطهار ابن يا ة سيدي

 دعبل...؟ تائية من أقل عندك تكون هل ة األطهار ابن يا ة موالي

 الةِين ولوالةديَّ  ي وتشةف  منّة .. تتقّبلهةا أن ةة البتةول الزهراء ابن يا ة رجائ 

 ف غرسا

 اهليام.. حّت  عشقكم فؤادي سويداء ف وزرعا حمّبتكم  قلب   حنايا

 بنظرة.. علينا تكّرم الكرام... ابن يا

 بجِوة.. عيشنا طّهر األطهار.. ابن يا

 بشفاعة.. آخرتنا طّهر األطهار.. ابن يا

 عنةدك مقبولةة بضةاعت   تكةون أن ةة السالطني سلطان يا ة رجاء و أمل.. فكل

 .الّجة زماننا سلطان وعند  وعند

 الرشاد.. إىل الضالل من وخمرجهم العباد  مهدي السن  ابن

 ألمل..ا ذاك .. موالي يا تتقّبل هل

 املوسوي هادي



 استهالل

، أحصاه   وما كلامتِه، وِمدادَ  عرشه، ِزنة مَحْدا   أهل ه هو كام اهللَ أمحد    وأحها  علمهه 

، بهِ   أّولهه يصهدد لهه، انقطها  ال مرتادفا   متواترا   متواصل   دائام   رسمدا   أبدا   محدا   كتابه 

 آلخره.  منتهى وال له أّول ال آخره، ينفد وال

 إحصهائه، عه  امللئكهة تدجه  محدا   طّيبا .. مباركا   كثريا   محدا   يستحّقه كام أمحده

 ذّرا  وال الههرتا ، حّبهها  وال اهلههوا ، نسههام  وال بأمواجههها، البحههار تسههده وال

 الفضا ..

أمحده كام محده الامدون  وأشكره كام شكره الشاكرون عى كّل نعمة أسبغها 

علَّ  وعى ما هةداين إىل معرفتةه  وِصاطةه  والتةزام والتةه وصةفوته مةن خلقةه 

حمّمةةد املاتةةار  وعةةّل الكةةّرار  وأّم األطهةةار  فاطمةةة الزهةةراء وأوالدهةةا النجبةةاء 

 األخيار )صلوات اّللّ عليهم مجيعا (.

ريد.  المد ّللّ عى حلمه بعد علمه  وطوِل أناتِه ف غضبه  وهو قادر  عى ما ي 

ةةدرك اهلةةاربني  نكةةال الظةةاملني   المةةد ّللّ قاصةةم ارّبةةارين  مبةة  الظةةاملني  م 

 ِصيخ املسترصخني  موض  حاجات الطالبني  معتمد املؤمنني.

المد ّللّ الِي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا  أحد   الِي ال ت دركةه األبصةار 

 وهو ي درك األبصار وهو عى كّل يشء قدير.

أفضةل الصةلوات عةى أرشل الكائنةات  وأفضةل الربّيةات  منقةِ  ثّم أ صةّل 

د بالكرامات  املبعو  بالرمحات  حمّمد املصطف   وعى  العباد من الظلامت  املؤيَّ

وصّيه عّل املرتىض  وفاطمة الزهراء  والسن املجتب   والسني املصّف   وعةى 

ل  وجعفةةر بةةن حمّمةةد  عةةّل بةةن السةةني  وحمّمةةد بةةن عةة ؛أوالده التسةةعة األ منةةاء

وموس  بن جعفر  وعّل بن موس   وحمّمد بن عّل  وعّل بن حمّمد  والسن بن 

املنتظر  والعدل املشتهر  القةرآن النةاط   والوعةد عّل  واخلل  الصال  املهدي 

الصادق  خليفة الرمحن  ورشيك القرآن  إمام اإلنس واران  بقّية اّللِ ف أرضه  
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 ف بالدِه... دِه  وأمينهوحّجته عى عبا

 العرتِة والصفوِة... ّيةالنبّوِة  وبق ساللة

  وخةةا أمةةل
ِ
  وسةةّيد األنبيةةاء

ِ
  وملهةةم الفقهةةاء

ِ
تم األوصةةياء  ونةةور األوليةةاء

  وأ سوة
ِ
... الكامء

ِ
 العلامء

 ...السي  القاط   والنور الساط   والنجم الاّلم 

ظلامِت  ال الراياِت  مزيل نكهسم  الظلمة قام  الكفرِة  وقاتل الفجرِة  ومِّل 

 بطل الباطَل...حمّ  الّ  وم

 الوصّيني  ووار  املرسلني  وبقّية الصالني. ذخ ة النبّيني  وصفوة

الِي حيي  بةه  ر من األئّمة الغرر ة  املهدي الثاين عشإّنه اإلمام املأمول املنتظر

قيم دولة الّ  ن األرض  ويويقم  الرشك والظلم مطّهر به البالد  اّلل  العباد  وي

  بعد طةوِل األمةل  وقسةوة القلةوب  ونة ان الةروب  االرضعى كّل شرب ف 

 وشّدة الكروب.

عيةَد لنةا اليةاة إّننا ننتظر نسيم ذلك الفجةر بعةد طةول الليةل الالةك  حّتة  ي

نّور لنا الةدروب  ويمحة  الباطةل ويةزي  الظلةم عةن كاهةل وحيي  النفو،  وي

زّينها بالعةدل الّ  إىل نصابه  ويطّهر األرض من الفساد  وي وي عيداملستضعفني  

 والفضيلة.

إّنه منته  الغايات  ومعدن  اخل ات  الِي برّش اّللّ تبارك وتعاىل عبةاده بةه ف 

ْؤِمنِيَ     َبِقيَّةكتابه املجيد بقوله تعاىل:  نت م م  ْم إِن ك   (1) .[68]هود/  اهللَِّ َخرْيٌ َلك 

والِي وعد عباده الصةالني  مةن األّولةني وايخةرين وأنةزل ذلةك ف كتةب 

ْكِر َأنَّ السةةالفني قةةائال  ف الكتةةاب اخلةةاتم:  ههوِر ِمهه  َبْدههِد الهه   ب  َوَلَقههْد َكَتْبنَهها ِل ال َّ

                                                           

 .191( ينظر تفس  فرات الكوف: 1)
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ونَ  اِِل  َها ِعَباِدَي الصَّ  (1) .[101] األنبياء/ األَْرَض َيِرث 

واألمةةل  الةةِي كةةان ة ومةةا زال ة ينتظةةره  وهةةو النعمةةة واملِنَّةةة  عةةى خلقةةه 

ِريهد  َأن املستضعفون من األئّمة الةِين وصةفهم اّللّ ف كتابةه الكةريم بقولةه:  َون 

ههم  اْلههَواِرثِيَ  ههة  َوَنْجَدَله  ههْم َأئِمَّ وا ِل األَْرِض َوَنْجَدَله  هه َّ َعههَل الَّههِ يَ  اْعت ْضههِدف   نَّم 

 (2) .[1]القصص/

نرف  أيةدينا لةرّب العةاملني ف آنةاء الليةل وأطةرال النهةار  وإنتظارا  ذلك اليوم

 .بالدعاء  لتعجيل فرجه منتظرين ملقدمه امليمون  وأن نكون من أنصاره

وأعوانه واملجاهدين بني يديةه  والشةهداء  ةو لوائةه.. ونسةأل اّللّ بحّقةه أن 

 ظهوره...يوّفقنا إىل معرفته  والثبات ف غيبته  واالستقامة عى طريقه حّت  

وهِه املسألة ه  من أهّم األ مور الت  جيب أن تشةغل فكةر اإلنسةان ونفسةه  

ألّن املعرفة جتعل املؤمن يتمّسك بدينه  وتن  بص ته ف ظلامت الفكر املنحةرل  

َتحّصةن  بةه  ةرَتز  بةه  وحصةن  ي  والتّيارات الزائفة  واملِاهب الباطلة  فه  حرز  حي 

تةةدليِس  ومةةا يقةةوم  بةةه أصةةحاب  السةةامري ف هةةِا أمةةاَم موجةةاِت التشةةكيك وال

 الزمان من لبس الّ  بالباطل.

 وذلك ألّن اإلنسان مسؤول يوم القيامة عن أمر عقيدته وعّمن يواليهم.

وأهّم تلك املعارل  التوحيد والنبّوة واإلمامة... وحيث إّن هةِه األ مةور قةد 

                                                           

 . 2/140( ينظر: اإلرشاد: 1)

 .2/140( ينظر: اإلرشاد: 2)
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  فةام عةى املةؤمن إالّ أن (1)حصلو لإلنسان بفطرته ف عامل األظّلة  وعةامل الةِرّ 

يطلب من اّللّ الثبات عى هِه املعرفة  ويطلب من اّللّ الزيادة  ويِّكر نفسةه مةن 

خةةالل التأّمةةل ف القةةرآن الكةةريم  وبةةام ورد عةةن أهةةل بيةةو النبةةّوة ومعةةدن 

العلم)علةةيهم السةةالم( مةةن روايةةات  وليسةةّلم ألقةةواهلم حّتةة  يةةزداد بصةة ة ف 

 عقيدته.

اب ة الِي بني يديك أخ  الكريم ة يتعّرض إىل هِا املوضوع  وهو وهِا الكت

معرفة اإلمامة  وخصوصا  معرفة اإلمام الّجةة الثةاين عرشة املهةدي املنتظةر ابةن 

اإلمام السن العسكري  وفوائةد غيبتةه  والكمةة منهةا  ومةا عليةه جتةاه مواليةه 

ّياته. هةِا وقةد وشيعته  وواجب املؤمن ف غيبته  ويشء مةن مقاماتةه وخصوصة

 عى الشكل التاي:ته بوبّ 

 الفصل األّول: رضورة اخلالفة والّجة ف األرض

 آثارها وفوائدها ؛الفصل الثاين: الغيبة

 الفصل الثالث: عّلة الغيبة

 (؟الفصل الراب : ماذا تعن  غيبة اإلمام)

 الفصل اخلامس: معرفة النسب واالسم

                                                           

( عامل األظلة وعامل الِر: وف بعض الروايات عامل األشباح وعامل النور وهو إشارة إىل 1)

عوامل ماقبل عامل الدنيا عى حسب املراتب واملراحل حيث أخِ امليثاق عى اإلنسان 

وايية  لّ وي أم  املؤمنني عوالطاعة لل بالتوحيد والطاعة للرسول حمّمد

ْم املباركة التالية إشارة عى عامل الِر:  َته  يَّ ر  وِرِهْم ذ  ه  َك ِم  َبنِي آَدَم ِم  ظ  َوإِْذ َأَخَ  َربُّ

ْم َقال وا َبَل... ك  ِسِهْم َأَلْست  بَِرب  ْم َعَل َأْنف  ينظر:  بصائر  [172]األعرال/ َوَأْشَهَده 

 .92ة  9الدرجات: 
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 الفصل الساد،: والدة النور

 الساب : معاين أسامئه وألقابه املباركةالفصل 

 الفصل الثامن: شامئله ارسمّية واملعنوّية

 ( عند اّللّالفصل التاس : مقام اإلمام املهدي)

 ( ومقاماتهالفصل العارش: معرفة اإلمام املهدي)

 الفصل الادي عرش: أصحاب اإلمام ومنازهلم وأقسامهم

 غيبةالفصل الثاين عرش: تكاليفنا ف زمن ال

 باب الزيارات

رىض صةاحب  نسأل اّللّ أن ن وّف  ف بيان بعض ذلك  ونسأله أن يوّفقنةا لنيةل

 إن شاء اّللّ تعاىل. الزمان ومعرفته  والثبات ف غيبته  ونرصته عند ظهوره 

ويرجةة  الفضةةل ف إصةةدار هةةِا الكتةةاب إىل عنايةةة ولطةة  موالنةةا اإلمةةام 

منّة  عةى  والزامةا  لةامء األفاضةل  املجاورين له  وتشةجي  بعةض الع الرضا

نفيس بنِر نِرته ّللّ  بإصدار يشء عن إمام الزمةان روحة  فةداه  لقضةاء حاجةة 

 قضيو بفضل اّللّ تعاىل.

وأسأل اّللّ أن يتقّبل منّ  ذلك ويغفر ي سةهو القلةم وأن حيرشةين مة  سةادا  

 وآبائ  من آل رسول اّللّ صّى اّللّ عليهم أمجعني.

 

 السّيد هادي املوسويبقلم 

/ ذي القعدة  11مشهد املقّدسة 

1429 

 .املصادل يوم ميالد الرضا



 

 



 

 

 حبث متهيدي

البد لنا من تقديم بعض املقّدمات  والتنبيه ببعض الكلامت  قبل اخلةوض ف 

غامر البحث  وه  إجابات رسيعة وخمترصة عن بعض التساؤالت ن لاصةها بةام 

 يل:

 الثابتة؟ احلقائق يف التشكيك أسباب هي ما

 يةِهب ومة  ذلةك السةاطعة  وجدانّيةة كالشةمس حقائ  كونّية فطرّيةة هنالك

ومةن هةِه األ مةور وجةود اإلمةام  أصحاب القلوب املريضةة إىل التشةكيك فيهةا 

عرش  ووالدته رّسا   وغيبته رّسا   وظهوره فجةأة  وبسةا العةدل ف أرجةاء  الثاين

 الدنيا كّلها بظهوره املبارك!!

ويشةةّككون ِّبةةِه فيةةا تةةر  مةةا هةة  األسةةباب التةة  جتعةةل هةةؤالء ينكةةرون 

 القيقة؟!

 األسباب عديدة ويمكن حرصها ف أ مور:

 اهلوى: واّتبا  الدقل خمالفة أوال :

العقةةل هةةو نةةور  يكشةة  الظلةةامت وارهةةل  فيجعةةل اإلنسةةان يبرصةة القةةائ  

بوضوح  فإذا جتّرد اإلنسان منه  واّتب  هواه والدنيا والعواط  وارهل  فإّنه لن 

ُتاما  كالسائ  الِي يس  ف طري  مظلةم  فعنةدما يطفةو ضةوء يبرص إىل القائ  

  .القيقية خاللاألشياء أمامه وعى جانبيه  السيارة  فإّنه لن يبرص  فرتاه يتاّيل

ةر  عةدل  اّللِ ف أرضةه  ولطفةه  بعبةاده  ورمحتةه  فبالعقل  والفطرة  والوجةدان ي 

ِّبم ويضةّلهم.  الواسعة بالقه  وإّنه خلقهم ل محهم وهيدهيم  ال ل ِّ هةِه  وان,يع

الصفات والكامالت ال تتوّق  عند اّللّ لظة واحدة  فةإذا رفة  اّللّ أسةباب هةِه ,
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الرمحة واهلداية خللقه فإّنه يعّرضهم للهةالك والضةالل والعةِاب  وهةِا ال يلية  

 بساحته القدوسّية.

  ألّن فإّنه سبحانه وتعاىل ومنِ أوجةد هةِا اخللة  جعةل اخلليفةة قبةل اخلليقةة

عى نفسةه فجعل  ؛اخلليفة هو الِي يكون سببا  للرمحة واهلداية حّت  آخر املطال

ب. ِّ ق  وأطاع  واهتد   ويعاقب من عاند وك  أن يثيب من صدَّ

واحةد  نبياء واألوصياء  فكةان كّلةام مةضفأرسل للبرش السفراء اهل داة من األ

خّلفه آخر استمرارا  للطفه ونوره  وملّةا آل األمةر إىل هةِه األ ّمةة املرحومةة  بعةث 

ثةةّم أوصةةيائه مةةن بعةةده اثنةة   إليهةةا أفضةةل أنبيائةةه وخةةاُتهم حمّمةةد املصةةطف 

  واحةد خلفةه ايخةر إُتامةا  للحّجةة والرسةالة  فلةاّم صةار ةوصّيا   كّلام مضعرش

لنب   وهو خاُتهم  وحيث أّنه ال يوجد حّجةة ر من أوصياء اةاألمر إىل الثاين عش

ر  أخفةاه عةنهم ةاّللّ ولطفةه  وهدايتةه هلةِا البشة بعده  والبّد من استمرار ِمنَّةة ّللّ

 حّت  ال يعمدوا إىل تكِيبه وقتله  كام صنعوا بحجج اّللّ عى خلقه السابقني له.

أو إمةام  أو ملةك  كام أّن عقالء الدنيا يقّرون بأّن النا، ال بّد هلم مةن رئةيس 

يسوسهم  وينص  املظلوم من الظامل  واملحّ  من املبطل  والضةحية مةن ارةاين 

ويقّرون أيضا  أّنه إذا أراد السفر  أو َشَعر باطر عى حياته  فإّنه يعنّي هلةم خليفةة  

 حّت  ال يؤول أمرهم إىل الفوىض والشتات.

لةيس األجةدر أن يقةّروا وإذا كان عقالء العةامل يقةّرون عةى أنفسةهم بةِلك  أ

فةإّن  بِلك للشارع املقّد،؟ كي  ال وهو رئيسهم وموجدهم وسةّيد العقةالء؟!

اّللّ سةةبحانه وتعةةاىل تةةأب  رمحتةةه  ولطفةةه  وحكمتةةه  أن يةةرتك عبةةاده ف فةةوىض 

واضطراب وح ة وضاللة... ولِا فإّنه ال يقط  حّجته عى عباده لظة واحدة  

العرص والزمان أرواحنا فداه وحفظةه ف غيبتةه  وما نعتقد بوجود موالنا صاحب
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 حّت  قيامه إالّ هلِا السبب.

 ل:اجله ثانيا :

 ف هةو كمةن ءیبالشة واراهةل والتشكيك. اإلنكار موجبات أعظم من ارهل

 اليعنة  املكةان ذلةك ف األشةياء يةر  ال ما فعند حوله  ما يبرص ال مظلمة صحراء

 موجودة. غ  أّّنا

 معانيةه يعةرل وال القةرآن  بصةائر يعةرل ومل الوح   حقائ  عى يّطل  مل فمن

 القةرآن  يقةرأ من لكل فليس وارحود. اإلنكار شأنه فمن تأويله  وال تفس ه وال

 كةانوا الِين السوء وعلامء التاريخ طغاة من الكث  فهناك العلم  يّدع  أن وحيفظه

 األّولّيةة املعةاين أبسةا لةونجيه ولكةنّهم وحيفظونةه  بةالقرآن يؤمنةون أّّنم يّدعون

 (1)فيه.

 وينبوعةه  ومصةدره  أهلةه  مةن بةالعلم اسةتناروا الةِين هم القيقّيون والعلامء

 َيْدَلم   َوَما :عنهم فقال وتأويله  تنزيله عليهم وأنزل كتابه  ف اّللّ عناهم الِين وهم

ونَ  اهللَّ  إاِلَّ  َتْأِويَله   اِعخ  ل   بِهِ  آَمنَّا َيق ول ونَ  اْلِدْلمِ  ِل  َوالرَّ نَا. ِعندِ  ِم ْ  ك   .[7عمران/ ]آل  َرب 

 َوَمها العلةامء ِّبةؤالء املقتةدون وهةم به  وهيتدي العلم هِا يّتب  من يص  ثمّ 

ر   كَّ  .[7عمران/ ]آل  األَْلَباِ   أ ول وا إاِلَّ  َي َّ

                                                           

( ويِكر لنا التأريخ اخلوارج وأصحاب ارباه السود الِين كانوا حيفظون القرآن ولكن 1)

وكِلك الِين خرجوا لقتال سّيد  خرجوا عى عدل القرآن اإلمام عل

بأرض الط  كان الكث  منهم ممّن حفظ حرول القرآن وأضاع حدوده.  الشهداء

 . 18/167ينظر: تاريخ مدينة  دمش : 
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 بةةة ل بةةةالعلم الراسةةةاني رةو صةةة تعةةةنّي  فإّّنةةةا الروايةةةات  إىل رجعنةةةا وإذا

 عةى فأوجةب وتأويلةه  علمةه فةوهبهم بيةومم  ف القةرآن نةزل الةِينالبيو

 َل هَأهْ  َأل واهَْفس :قائل من عزّ  فقال عنهم  لألخِ إليهم الرجوع األ ّمة من املتعّلمني

ْكرِ هال نت م إِن     (1). [41 ]النحل/ ونَ هْدَلم  هتَ  الَ  ك 

 فقةد وضةاللته  وح تةه جهلةه ف يبق  سول العلامء  هؤالء إىل يرج  ال فمن

 وجعلهةةةةمالبيةةةةو أهةةةةل أئّمةةةةة   لةةةةد  والعلةةةةم اهلدايةةةةة سةةةةبل اّللّ جعةةةةل

 بةني املشةهور الةديث ف فقةال األبةد  إىل الضةاللة عن اهلداية ضامنةالرسول

 ومعنا : لفظا   املتواتر املسلمني 

 أهةل وعةرت  اّللّ  كتاب :أبدا   بعدي تضّلوا لن ِّبام ُتّسكتم إن ما فيكم تركو»

 (2).«الوض علَّ  يردا حّت  يفرتقا لن وإّّنام بيت  

 باالّتبةاع مةأمورون ألّّنةم والضةاللة  االخةتالل من هلم ضامنة فال غ هم أّما

ه    إَِل  ََيْهِدي َأَفَمه تعةاىل: فقةال والقرآن  الّ   ألهل تََّبه َ  َأن َأَحه ُّ  اِْلَ  الَ  َمه  َأمْ  ي 

ي َْدى َأن الَّ إِ  ََيِد  مْ  َفاَم  َي  ونَ  َكْيَف  َلك  م  ك   [.11 يونس/ ]  ََتْ

 ولةِلك واملعرفةة  للعلةم املنصبة السبل يّتبعون ال الِين هم املشّككني فأغلب

 أو الروايةات فهةم يسةتطيعون ال ألّّنةم واالرتيةاب  والتشةكيك ارهل ف يقعون

 ملةدد أقةوامهم عةن غيبةامم ف لألنبياء السابقة والسنن التاريخ حقائ  هضم

 متفاوتة.

 

                                                           

 .2/86تفس  القّم : ( ينظر: 1)

 .161 -1/172  كنز العاّمل: 11/174  مستدرك الوسائل: 2/411( الكاف: 2)



 21  ......................................................................... بحث ُتهيدي

 

 :القلب مرض ثالثا :

 بةةاألمراض ي صةةاب البةةدن ألنّ  ؛البةةدن أمةةراض مةةن أخطةةر الةةنفس أمةةراض

 أثرها. ويزول تعالج أغلبها والت  الظاهرية

 كيانةه عةى تقضة ألّّنةا اإلنسةان  عةى أشةدّ  فهة  والعقةل الةروح أمةراض أّما

 وإن فه  البدن أمراض وأّما العالج. سهلة ليسو وه  وآخرته  وسلوكه وفكره

 وطّيبة. سليمة الروح أنّ  إالّ  الوطأة شديدة كانو

 الةةِي الةةرجيم  الشةةيطان مةةن بتحريةةك املريضةةة الةةنفس مصةةدره والتشةةكيك

 األبةواب أوسة  مةن إليهةا فيةدخل املريضةة الةنفس حالةة حيةاك  أ سلوبا   يستادم

 بالباطل.. الّ   عليه سفيلب الباطل  ف اإلنسان يوق  بحيث فيها املؤثرة

 إليةةه والةةدعوة الةةّ   معرفةةة يتكّلةة  ومةةن القابلّيةةة لةةه مةةن الشةةيطان رأ  فةةإذا

نةا يقةول حيةث الباطل  ف أوقعه بطريقته هوَ  الكةريم: القةرآن ف ربُّ  َأْنهَ َل  الَّهِ ي ه 

َْكهاَمٌ   آَياٌ   ِمنْه   اْلكَِتاَ   َعَلْيَك  ه َّ  ُم  تَ  َوأ َخهر   اْلكَِتهاِ   أ مُّ  ه  ها َشهاِهاٌ  م   ِل  الَّهِ ي َ  َفَأمَّ

ل وِهِمْ   .[7عمران/ آل ]  َتْأِويلِِه... َواْبتَِغا َ  اْلِفْتنَةِ  اْبتَِغا َ  ِمنْه   َتَشاَبهَ  َما َفَيتَّبِد ونَ  َزْيغٌ  ق 

 وفيةه املحكةامت  الواضةحات اييةات فيةه القةرآن أنّ  تبةنّي  املباركات فاييات

 إىل الرجةوع علةيهم فيجةب املعرفةة مسةتو  إىل يصةلوا مل أل نةا، متشاِّبات آيات  

 ذلك. يعرفوا حّت  العلم أهل

 الرّبةةةانّيني العلةةةامء إىل يرجعةةةوا أن بةةةدل املريضةةةة القلةةةوب أصةةةحاب ولكةةةن

 مةن املتشةاِّبة اييةات وتأويةل بتفسة  وهواهم برأهيم يقولون العلم ف الراساني

عون مرضهم و ضاللتهم ف ايخرين ي وقعوا أن أجل  وفضال . علام   فيدَّ

 لةةد  واملعرفةةة للعلةةم القيقةة  املقيةةا، أعطةة  اييةةة نفةةس ف القةةرآن ولكةةن
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 علم يتكّلفون وال له ويسّلمون تأويله  ويعلمون القرآن يعلمون الِين الراساني

 واألخةِ ِّبةم واالقتةداء اّتبةاعهم وجةب صةفتهم هةِه تكةون ومن يعلمون  ال ما

 املريضة. النفس من انطالقا   والرأي   اهلو  و ِات ال اّتباع وليس عنهم 

 املهةدي اإلمةام والدة خصةو  وف العقائةد  أ مةور ف يشةّككون والِين

 بةةرأهيم ألّّّنةةم غالبةةا   والرئاسةةة وارةةاه الشةةهرة حةةّب  إىل يسةةعون إّنةةام غيبتةةه  وف

 والنا،. العلامء عى خف  جديد بأمر قدجاؤوا

 املادية. وطغيان ببالغي اإليامن ضدف رابدا :

 اليةاة عى وانفتاحهم تعّقلهم بسبب متقّدمون متحّّضون أّّنم املاّدّيون يّدع 

 وال متاّلفةون فةإّّنم بالغيب  يعتقدون الِين بعكس لأل مور!! الواقعّية ونظرمم

 الواق !! من للهروب الغيب إىل يلجؤون وإّنام عقوهلم  يستادمون

 نقول: الشبهة هِه عى ولإلجابة

 نةؤمن مل أو ِّبةا آمنّةا سواء   ؛نفسها تفرض الت  واملعتقدات األ صول من الغيب

 بسةةبب اإلنسةةان أنّ  إالّ  اروانةةب مجيةة  مةةن اإلنسةةان حيةةاة حيةةيا الغيةةب ألنّ  ِّبةةا 

 غيب.ال لقائ  يسّلم ال جعله واملاّدة  الدنيا عى االنكباب

 وومضةة مةاء  وقطرة هواء  نسمة كّل  وف الكون  ف ذّرة كّل  ف ظاهر فالغيب

 البرش. أنفا، من َنَفس وكّل  لب..ق ودّقة نور 

 نامةو كي  نعرل ال الغيب  ف َنْسَب    حن ون الصباح ف عيوننا نفت  ما فأّول

 وال نمةوت  كية  وال نحيةا كية  نعةرل وال استيقظنا  كي  نعرل وال عيوننا 

 بةام هةو وإّنةام العةامل  هةِا سةبقو التة  األ خر  العوامل بقّية وال الربزخ  عامل نفهم

 نعرفه!! ممّا أكثر نجهله فام وأوصيائهم  أنبيائه طري  عن سبحانه اّللّ أخربنا
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 الغيب إنّ  القول: يراد فهل القائ ؟! هِه من إذا   العقل موض  أين والسؤال:

 والواقعّية. واالنفتاح  التعّقل  قّمة هو بالغيب اإليامن بل كال  العقل؟! ي عّطل

 تواضةعا   أعرفةه ال يقةول: وإّنةام ينكةره  ال شةياا   جيهل عندما العاقل ألنّ  ملاذا؟

 بالعجز. واالعرتال بالّ   القول إىل يدعوانه والعقل السليمة  الفطرة ألنّ 

 الةدنيا فعقةالء آثارهةا  شةاهد إذا يراهةا ال التة  القةائ  ينكةر ال العاقل أنّ  كام

 يروّنا. أّّنم يّدعون ال ولكن لألرض  جاذبّية هنالك أنّ  يقّرون

 واملعاجز والكتب واألنبياء الرساالت بكّل  آمنوا املؤمنون املوّحدون والعقالء

 وتعاىل. سبحانه اّللّ عند من إالّ  يقولون وال يفعلون ال ألّّنم عنهم  الصادرة

 فيهةا  ومةا ارنّةة وعةن الغيةوب عةن أخربونا األنبياء وأصحاِّبا الساموّية والكتب

 بكّل  ايخر والعامل والشياطني  وارنّ  واملالئكة فيها  وما والسامء فيها  وما اروالن

 ِّبةا وآمنةو صةّدقتها فقةد ذلةك م  ولكن ذلك  تبلغ ال وعقولنا وأحواله  منازله

 هلا. وسّلمو

 تةأ  وظهةوره وغيبتةه والدته حيث من  السن بن املهدي اإلمام وحقيقة

 املغيَّبات. سلسلة ضمن

 قالةه  مةا بكّل  رسوله ويطي  ويطيعه ّللّ ينصاع من هو الكامل والعاقل فاملؤمن

ق املبعةو  اّللّ رسةول فةإنّ  بعضةا   ويةرتك بعضا   يأخِ وال  جةاء الةِي املصةدَّ

 الةوالدة مةن السةن بةن املهةدي أخبةار بكةّل  أخربنةا الِي هو اإلسالم بدين

 بالنب  يؤمن فمن  العدل دولة وبسا ظهوره وعن الطويلة  والغيبة ّرّية ةالس

 قاله!! ما بجمي  ي سّلم أن البدّ 

 لةه آخةر بحةث فهةِا صةحيحا   لةيس النب  إىل ينسب ما كّل  بأنّ  القول أّما
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 االنتقةائ  اإلنكةار أو املطلة  اإلنكةار أّمةا عنةه  الصحي  للتقّص  وأ سلوبه منهجه

 املترّشعة.. عن فضال العقالء لد  املرفوض فهو

 لةةيس اسةةتيعابه  عةةدم أو استحسةةانه  عةةدم أو اإلنسةةان  ذوق آخةةر: وبمعنةة 

 وبرهانةا   دلةيال   يقّدم أن البدّ  املسّلمة  القائ  يرفض فمن القائ   لصّحة مقياسا  

ل أو صحي  غ  ذلك إنّ  فقا  يّدع  وليس الصّحة  عدم عى  ثابو!! غ  أو حمرَّ

  جّدا !! سهلة اإلنكار فعملّية

  العقالء. ةطريق ه  بالدليل اإلثبات و

 تفّهةم عةن أنكروهاةة حةني ةة والغيبّيةات القةائ  أنكةروا الةِين هل والسؤال:

  دليل؟! وعن وتعّقل

 بالكرامةات يطةالبون كةانوا الةِين أنّ  األنبيةاء وأقةوام التةاريخ استقراء حسب

 لتعجيةز وإّنةام الةّ   معرفةة بغايةة -غالبةا   -يكن مل وكب ة صغ ة كّل  ف واملعاجز

 إحراجهم. وقصد األنبياء

 معةةاجزه مشةةاهدمم رغةةم كثةة ون  املسةةي  عيسةة  قةةوم مةةن فةةاملنكرون

 املةاّدة بحار ف غارقون أّّنم إالّ  وغ مها  املرىض  وشفاء املوت   إحياء من اليومّية

 منةه طلبةوا ينالِ صال  اّللّ نب  قوم وكِلك القيقة  رؤية عن  جبهم الت 

 كةانوا ولكةنّهم حيةامم  ف حّيةة معجزة وجعلها فأخرجها اربل  من ناقة إخراج

 وتكِيبهم. عنادهم عى مرّصين

 ثةمّ  ارتّدوا  ثمّ  آمنوا  ثمّ  العصا  معجزة أراهم الِين موس  قوم وكِلك

بوا وكّلةةام آمنةةوا  ِّ  حةةالتهم إىل نيعةةودو أّّنةةم إالّ  معجةةزة  هلةةم أظهةةر وأنكةةروا كةة

 األ وىل!!

 كية  املتمةردة  إرسائيةل بن  نفسية عن تكش  صدق شاهد البقرة سورة وف
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 هلم قّدم وكّلام منه  أعى أمر بطلب يتهّربون كانوا قضّية منهم طلب كّلام موس  أنّ 

 يةدخلون نعمةة  العةاملني رّب  علةيهم أنزل أو حمنة من وأخرجهم وكرامة  معجزة

 جديدة! ومعصية مشكلة ف

 مةا رسعةان ولكةنّهم البحةر  ف وإغراقةه فرعون من نجامم بنعمة همذّكر وقد

 ثةمّ  أّيةام  رةةعشة موس  تأّخر عندما الِهب   العجل بعبادمم أعقاِّبم عى انقلبوا

  اّللّ رؤيةة موسة  مةن يطلبون ثانية عادوا ولكنّهم العاملني  رّب  عليهم تاب

 علةيهم وأنةزل ثانيةة  العةاملني رّب  بعةثهم ثةمّ  الصةاعقة  العاملني رّب  عليهم فأنزل

 ويرفضون يعاندون فعادوا السابقة  املعايص نسوا ولكنّهم والسلو   واملنّ  الغامم

ّجدا   بالدخول موس  أمر  فأنزل اّللّ  بأمر استهزاء    «ِحّطة  » القول م  القرية  إىل س 

 هموأمةر ملوسة  انفجةرت التة  العيةون العةاملني رّب  أعطاهم ثمّ  العِاب  عليهم

 التة  العظيمةة الةنعم ِّبةِه يقنعةوا ومل يرضةوا مل ولكةنّهم األرض  ف الفساد بعدم

 والعةةد،  والفةةوم  والقّثةةاء  البقةةل  مةةن املزيةةد يطلبةةون فراحةةوا هلةةم  أ عطيةةو

 األنبياء. يقتلون فراحوا العاملني  رّب  وغضب واملسكنة  الِّلة عليهم فّضبو

 عةنهم كش  كّلام إرسائيل  بن  م  واألنبياء موس  معاناة تستمرّ  وهكِا

 يعصونه. أخِوا النعم  عليهم وأنزل والسوء العِاب العاملني رّب 

 ومنها: املعن   هِا تفّصل البقرة سورة من [121 ة 19 ] واييات

ائِيههَل  َبنِههي َيهها وا إرِْسَ ههر  مْ  َأْنَدْمههت   الَّتِههي نِْدَمتِههيَ  اْذك  مْ  َوَأّن   َعَلههْيك  ههْلت ك   َعههَل  َفضَّ

ق وا اْلَداملََِي* ْقَبل   َوالَ  َشْيئا   َنْفس َع ْ  َنْفٌس  ََتِْ ي الَ  َيْوما   َواتَّ ْؤَخ    َوالَ  َشَفاَعةٌ  ِمنَْها ي   ي 

مْ  َوالَ  َعْدٌل  ِمنَْها نَْص   ه  مْ  َوإِذْ  وَن*ي  ْينَاك  مْ  فِْرَعْونَ  آلِ  ِم ْ  َنجَّ وَنك  وم  و َ  َيس   اْلَدَ اِ   ع 

ونَ  َ ب ح  مْ  ي  مْ  َوَيْسَتْحي ونَ  َأْبنَاَ ك  مْ  َوِل  نَِساَ ك  مْ  ِم ْ  َبَل ٌ  ذلِك   َفَرْقنَها َوإِذْ  َعظِهيٌم* َرب ك 
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ههم   مْ  اْلَبْحههرَ  بِك  وَن* َوَأْنههت مْ  ْونَ فِْرَعهه آَل  َوَأْغَرْقنَهها َفَأْنَجْينَههاك  وعههى َواَعههْدَنا َوإِذْ  َتنْظ ههر   م 

مَّ  َلْيَلة   َأْرَبِديَ  م   ث  ْ ت  َ همَّ  َظهاملِ وَن* َوَأْنهت مْ  َبْدِدهِ  ِم ْ  اْلِدْجَل  اَّتَّ مْ  َعَفْوَنها ث   َبْدهدِ  ِمه ْ  َعهنْك 

مْ  ذلَِك  وَن* َلَدلَّك  ر  وَعهى آَتْينَا َوإِذْ  َتْشك  ْرَقهانَ  اْلكَِتهاَ   م  همْ  َواْلف  وَن* َلَدلَّك  َتهد   َوإِذْ  ََتْ

وَعى َقاَل  مْ  َقْومِ  َيا لَِقْوِمهِ  م  مْ  َظَلْمت مْ  إِنَّك  َسك  م   َأْنف  اِذك  َ هوا اْلِدْجَل  بِاَّت  مْ  إَِل  َفت وب   َبهاِرئِك 

مْ  َفاْقت ل وا َسك  مْ  َأْنف  مْ  َخرْيٌ  َذلِك  مْ  ِعنَْد  َلك  مْ  َفَتاَ   َباِرئِك  ه   َعَلْيك  وَ  إِنَّ ا    ه  * اْلتَّوَّ ِحيم   اْلرَّ

ْلت مْ  َوإِذْ  وَعى َيا ق  ْؤِم َ  َل ْ  م  م   َجْههَر    اهللََّ َنهَرى  َحتَّهى َلهَك  ن  هاِعَقة   َفَأَخهَ ْتك   َوَأْنهت مْ  الصَّ

وَن* مَّ  َتنْظ ر  مْ  ث  مْ  َبْدهدِ  ِمه ْ  َبَدْثنَاك  همْ  َمهْوتِك  وَن* َلَدلَّك  ر  ْلنَها َتْشهك  م   َوَظلَّ  اْلَغهاَممَ  َعَلهْيك 

م   َوَأْنَ ْلنَا ْلوى املَْ َّ  َعَلْيك  ل وا َوالسَّ مْ  َما َطي َباِ   ِم ْ  ك  وَنا َوَما َرَزْقنَاك   َكهان وا َولكِ ْ  َظَلم 

مْ  َسههه  ههوَن* َأْنف  ْلنَهها َوإِذْ  َيْظلِم  ههوا ق  ل  ههْوا اْلَقْرَيههةَ  هههِ هِ  اْدخ  ل   َرَغههَدا   ِشههْئت مْ  َحْيهه    ِمنَْههها َفك 

ل وا دا  ع   اْلَباَ   َواْدخ  ول وا جَّ مْ  َنْغِفرْ  ِحطَّةٌ  َوق  مْ  َلك  َل  املْ ْحِسنَِي* َوَعنَِ يد   َخَطاَياك   َفَبهدَّ

وا الَِّ ي َ  مْ  َل هقِي الَِّ ي َغرْيَ  ْوال  هقَ  َظَلم  وا الَِّ ي َ  َعَل  َفَأْنَ ْلنَا هَل  ام ِ  ِم َ  ِرْج ا   َظَلم   بِهاَم  السَّ

ق ونَ  َكان وا  .[95 ه 77البقر / ] َيْفس 

 



  الفصل األول

  ضرورة اخلالفة واحلجة يف األرض





 

 مدخل:

 األرض ف الّجةة إنّ  تقةول: النظةر  القاِصي النا، بعض لد  شبهة   هنالك

 زمةان   النةا، عةى  ةيمضة بحيةث طويلة  َزمنّية لفرتة النا، عن تنقط  أن يمكن

!! ويصُّ  أو نب    فيه ليس  لةيس ولكةن بالجّيةة  القةول إىل الةبعض تنةّزل ورّبام نب ٍّ

 رجةةل أو مةةؤمن  عةةامل وجةةود ويكفةة  ويصٍّ  أو نبةة ٍّ  الّجةةة يكةةون أن بالّضةةورة

 النا،!! عى اّللّ حّجة يكون صال 

 يكفة  وإّنةام األرض  وجةه عى وجودها ي شرتط ال الّجة أنّ  يزعم من وهناك

 األصالب!! أو األنوار  أو األرواح  عامل ف الّجة وجود

 اخلليفة فإنّ  وعليه النا،  لكّل  ه  األرض ف اّللّ خالفة أنّ  يّدع  َمنْ  هناك أو

 بالتسةّلا حكمةه كةان لةو حّتة  اّللّ  مةن ع رشةال اخلليفةة هةو النةا، خيتاره الِي

 والقّوة!!

 ف يولةد مل املهةدي اإلمةام أنّ  مفاّدها واحدة قناة ف الشبهات هِه وت صبُّ 

فنّةدها املةزاعم هةِه خروجه!! قبل يولد وإّنام السالم عليه العسكري أّيام  القةرآن ي 

 االسةتاالل آيات خالل من عليها بالردّ  ونكتف  املباركة  آياته خالل من الكريم

هَك  َقهاَل  َوإِذْ  :تعةاىل اّللّ قال البقرة  سورة من  األَْرضِ  ِل  َجاِعهٌل  ّن  إِ  لِْلَمَلئَِكهةِ  َربُّ

َدهل   َقهال وا َخلِيَفة   ْفِسهد   َمه ْ  فِيَهها أََتْ َما َ  َوَيْسهِفك   فِيَهها ي  َسهب     َوَنْحه    الهد   بَِحْمهِد َ  ن 

س   َقد  وَن* الَ  َما َأْعَلم   إِّن   َقاَل  َلَك  َون  مَ  َتْدَلم  َها األَْعام َ  آَدمَ  َوَعلَّ لَّ مَّ  ك  مْ  ث   َعهَل  َعَرَضه 

الَ ِ  بَِأْعاَم ِ  َأْنبِئ وِّن  َفقاَل  َلئَِكةِ املَْ  نْت مْ  إِنْ  هؤ  ْبَحاَنَك  َقال وا َصاِدقَِي* ك   إاِلَّ  َلنَا ِعْلمَ  الَ  ع 

ْمَتنَهها َمهها ههَك  َعلَّ * اْلَدلِههيم   َأْنههَت  إِنَّ كِههيم  مْ  آَدم   َيهها َقههاَل  اِْلَ مْ  َفَلههامَّ  بَِأْعههاَمئِِهمْ  َأْنبِههْئه   َأْنَبههَأه 

ْ  َقاَل  مْ بَِأْعامئِهِ  ْل  َأَل مْ  َأق  امواِ   َغْيَب  َأْعَلم   إِّن   لَّك  ونَ  َما َوَأْعَلم   َواألَْرضِ  السَّ ْبهد   َوَمها ت 

نْت مْ  وَن* ك  ْلنَا َوإِذْ  َتْكت م  ْوا لِْلَمَلئَِكةِ  ق  د  وا آِلَدمَ  اْعج   َواْعهَتْكَ َ  َأَبهى إِْبلِيَس  إاِلَّ  َفَسَجد 

   .[14 - 10بقرة/لا ] اْلَكافِِري َ   َ م َوَكانَ 
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 االيات: شأن يف الورادة الروايات

 : واألستخالف وساكنيها األرض خيتار

 السةن بةن حمّمةد حّدثنا قال: السن بن حمّمد حّدثنا الرشائ : علل كتاب فف 

 بةةن عمةةرو عةةن حمبةةوب بةةن السةةن عةةن عيسةة  بةةن حمّمةةد بةةن أمحةةد عةةن الصةةّفار

 تبةارك اّللّ إنّ  أم املةؤمنني قةال قةال: جعفر أيب عن جابر عن املقدام أيب

 األرض ف والنسةنا، ارن مىض ما بعد وذلك بيده خلقا   خيل  أن أحب ملا وتعاىل

 مةةن أراد للةةِي آدم خيلةة  أن اّلل شةةأن مةةن كةةان وملةةا قةةال: سةةنة  آالل سةةبعة

 كّلةه ذلك من أراد ملا وعّلمه واألرض الساموات ف مكونه هو كام والتقدير التدب 

(1)كشا
 مةن األرض أهةل إىل انظةروا للمالئكةة: قةال ثةمّ  السةاموات اطبةاق عن 

 الةدماء وسةفك املعةايص من فيها يعملون ما رأوا فلاّم  والنسنا،  ارن من خلق 

 أهةل عةى وأسةفوا ّللّ وغضةبوا علةيهم  ذلةك عظم ال  بغ  األرض ف والفساد

 القةةاهر ارّبةةار القةةادر يةةزالعز أنةةو رّب  يةةا قةةالوا: أن غضةةبهم يملكةةوا ومل األرض

 قبضةتك  ف يتقلبةون أرضةك ف الةِليل الضةعي  خلقةك وهةِا الشةأن  العظيم

 الةةِنوب هةةِه بمثةةل يعصةةونك موهةة بعافيتةةك  ويسةةتمتعون برزقةةك ويعيشةةون

 عظةم وقةد وتر   منهم تسم  ملا لنفسك تنتقم وال تغضب وال تأس  ال  العظام

 ِل  َجاِعهٌل  إِّن   : َقةاَل  املالئكةة مةن ذلةك اّللّ سةم  فلةاّم  فيك  وأكربناه علينا ذلك

 فقالةو خلقة   عةى أريض ف علةيهم ي حّجةة فيكةون عليهم ي َخلِيَفة   األَْرضِ 

  :املالئكة

َدل   سبحانك ْفِسد   َم ْ  فِيَها أََتْ َما َ  َوَيْسهِفك   فِيَهها ي  َسهب     َوَنْحه    الهد   بَِحْمهِد َ  ن 

                                                           

 )م/كشا(. 711( كشا الغطاء عن اليشء: كشفه عنه. املصباح املن : 1)
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س   َقد   .َلَك  َون 

فاجعلةةه منّةةا فإّنةةا ال نفسةةد ف األرض وال نسةةفك الةةدماء  قةةال جةةّل قةةالوا: و

ونَ  إيّن أ ريد أن أخلة  خلقةا  بيةدي أجعةل  جالله: يا مالئكت  إيِنه َأْعَلم  َما الَ َتْعَلم 

ذرّيته أنبياء مرسلني وعبادا  صالني وأئّمة مهتدين أجعلهم خلفةائ  عةى خلقة  

م عةةةِايب  وهيةةةدوّنم إىل طةةةاعت   ف أريض ينهةةةوّنم عةةةن املعةةةايص وينةةةِروّن

 (1)  وا بنّي النسنا،وأجعلهم حّجة ي عِرا  أو نِرا   ويسلكون ِّبم طري  سبيل

من أريض فأ طهرها منهم وأنقل مردة ارن العصاة عةن برّيتة  وخلقة  وخة   

وأ سكنهم ف اهلواء وف أقطار األرض ال جياورون نسل خلق  وأجعل بني ارةن 

ا   وال يةر  نسةل خلقة  ارةن وال يؤانسةوّنم وال خيةالطوّنم وبني خلق  حجاب

وال جيالسوّنم فمن عصاين من نسل خلق  الةِين اصةطفيتهم لنفيسة اسةكنتهم 

رّبنةا افعةل مةا يا فقالةو املالئكةة:  مساكن العصاة وأوردمم مةواردهم وال أ بةاي

ْمَتنَا َما َلنَا إاِلَّ جِعْلمَ  الَ  شاو يم   َأْنَو  إِنََّك  َعلَّ
يم   اْلَعلِ

ِّبةِا  مّتصال   الديث وُتام اْلَكِ

ه   ِمه ْ  ِمهْ  َصْلَصهال را  هََبشه َخهالٌِ   يه إِنهتعةاىل:  الجةر عنةد قولةه  ةفة ِكورةم مَحَ

 (2) .[26الجر/] َمْسن ون

 اإلهلي: االمتحان أمام املالئكة

 أيب عةةن الةةرازي العةةال أيب بةةن حييةة  إىل بإسةةناده رائ (ةالشةة )علةةل كتةةاب وف

 عةن وأخةربين فقةال:  اإلمةام سةأل رجةال أنّ  : فيه طويل حديث عبداّللّ

  يأتوه؟ أن اخلل  عى فريضة صار كي  البيو هِا

                                                           

 ( أي أخرجهم.1)

 .101ة 1/104( علل الرشائ : 2)
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 قبلك  قا أحد مسألتك عن سألن  ما وقال: إليه عبداّللّ أبو فالتفو قال:

 من املالئكة ضّجو َخلِيَفة   االْ َْرضِ  ِف  َجاِعل   إيِنه  للمالئكة: قال ملا وجّل  عزّ  اّللّ إنّ 

 يعمةل ممّةن منّةا فاجعلةه خليفة أرضك ف جاعل   البد كنو إن ربُّ  يا الوا:وق ذلك

ةونَ  الَ  َمةا َأْعَلةم   إيِنه  علةيهم فةردّ  بطاعتةك خلقك ف  ذلةك أنّ  املالئكةة فظنّةو َتْعَلم 

 هلم وجّل  عزّ  اّللّ فأمر به  يطوفون بالعرش فالذوا عليهم. وجّل  عزّ  اّللّ من ساا

 ألة  سبعون يوم كّل  يدخله الزبرجد وأساطينه محراء ياقوتة سقفه مرمر من يوبب

 (1).املعلوم الوقو يوم إىل ذلك بعد يدخلونه ال ملك

 عةةن أصةةحابنا بعةةض عةةن عمةة  أيب ابةةن عةةن حديةةد بةةن عةةل إىل وبإسةةناده

ال أّنه أحدمها   الطوال؟ ابتداء عن س 

 ِف  َجاِعةل   إيِنه  للمالئكةة: قةال آدم خلة  أراد ملةا وتعاىل تبارك اّللّ إنّ  فقال:

َعل   املالئكة: من ملكان فقال َخلِيَفة   االْ َْرضِ  ْفِسد   َمنْ  فِيَها َأجَتْ َماءَ  َوَيْسِفك   فِيَها ي   الده

 للمالئكةة  ظةاهر نةوره وتعةاىل تبةارك وكان  اّللّ وبني بينهام فيام الجب فوقعو

 حيلتنا ما للمالئكة: فقاال قوهلام  ساا قد هأنّ  علام وبينهام بينه الجب وقعو فلاّم 

  توبتنا؟ وجه وما

 حّت  بالعرش فالذا قال: بالعرش  تلوذا أن إالّ  التوبة من لكام نعرل ما فقالوا:

فعو توبتهام  تعاىل اّللّ أنزل  وتعةاىل تبةارك اّللّ وأحةّب  وبينهام  بينه فيام الجب ور 

 الطوال العباد عى وجعل األرض ف البيو ىلتعا اّللّ فال  العبادة  بتلك يعبد أن

 ال ملةةك ألةة  سةةبعون يةةوم كةةّل  يدخلةةه السةةامء ف املعمةةور البيةةو وخلةة  حولةةه 
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 (1) .القيامة يوم إىل إليه يعودون

 مل اّللّ عبةد أليب قلو قال:  السني بن عل عن الثامي محزة أيب إىل وبإسناده

  أشواط؟ سبعة الطوال صار

 فةردوا َخلِيَفةة   االْ َْرضِ  ِف  َجاِعةل   إيِنه  للمالئكةة: قال وتعاىل تبارك اّللّ ألنّ  قال:

وا وتعاىل  تبارك اّللّ عى َعل   َقال  ْفِسد   َمنْ  فِيَها َأجَتْ َماءَ  َوَيْسِفك   فِيَها ي   إيِنه  اّللّ: قةال الةده

ونَ  الَ  َما َأْعَلم    آالل سةبعة نةوره عةن فحجةبهم نةوره  عةن حيجةبهم ال وكان َتْعَلم 

 البيةو هلةم وجعةل علةيهم وتةاب فةرمحهم سةنة آالل سةبعة بالعرش فالذوا عام 

 البيةو  ةو الةرام البيةو ووضة    مثابة وجعله الرابعة  السامء ف الِي املعمور

 العبةاد عى واجبا   أشواط سبعة الطوال فصار وأمنا   للنا، مثابة فجعله املعمور 

 واحدا . شوطا   سنة أل  لكّل 
(2) 

 ابةن عةى السةن أيب عةن بشةار بةن السةني إىل بإسةناده األخبةار(: )عيون وف

 كةان كية  كةان لةو يكةن مل الةِي  ءةالش اّللّ أيعلم سألته قال: الرضا موس 

ها: قةال األشةياء  كةون قبةل باألشياء العامل هو تعاىل اّللّ إنّ  فقال: يكون؟ نَّها إِنَّ  ك 

نت مْ  َما َنْسَتنِسخ     .[29 اراثية/ ] َتْدَمل ون ك 

وا َوَلوْ  النار: ألهل وقال دُّ وا ر   .[26األنعةام/ ] َلَكهاِذب ونَ  َوإُِنَّ همْ  َعنْهه   ُن  هوا ملَِها َلَداد 

َدهل   قالةو: ملةا للمالئكة وقال عنه  ّنو ملا لعادوا ردهم لو أّنه وجّل عزّ  علم فقد  أََتْ

ْفِسد   َم ْ  فِيَها َما َ  َوَيْسِفك   فِيَها ي  َسب     َوَنْح    الد  س   بَِحْمِد َ  ن  َقد   َأْعَلهم   إِّن   َقهاَل  َلَك  َون 

ونَ  الَ  َما  .[10البقرة/ ] َتْدَلم 
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 رّبنةا اّللّ فتبةارك خيلقهةا أن قبل قديام   لألشياء سابقا   علمه وجّل  عزّ  اّللّ يزل فلم

 يةزل مل رّبنةا شةاء كِلك كةام هلةا سةاب  ِّبةا وعّلمةه األشياء خل  كب ا   علوا   وتعاىل

 (1).بص ا   سميعا   عاملا   ]رّبنا[

 قةال اّللّ عبةد أيب عةن خدجيةة أيب إىل بإسةناده :(رائ ةالشة علل) كتاب فو

ثن  وقال: رجل أيب سأل  غضب حيث الرب عى ردوا حني املالئكة عن حده

 يدعونةه سةنني سةب  بةالعرش طافوا املالئكة إنّ  فقال: عنهم؟ ريض وكي  عليهم

 فقةةال: سةةنني   سةةب بعةةد عةةنهم فةةريض عةةنهم يةةرىض أن يسةةألونه و ويسةةتغفرونه

 ديةنكم  معةامل يعلمكةم أتاكم  جربائيل هِا :أيب فقال ومىض  صدقو

 (2) .الاجة موض  منه أخِنا طويل والديث

 اّللّ سةألو املالئكةة إنّ  قال: انه اّللّ عبد أيب عن روي :(البيان جمم ) ف و

 كغ نةا  نعصةيك وال ونطيعةك نقدسك نحن وقالوا: منهم اخلليفة جيعل أن تعاىل

 بةالعرش فةالذوا هلةم مةا جتةاوزوا أّّنةم علمةوا القةرآن ف ذكةر بةام أجيبوا فلام قال:

 بةةه يلةةوذ بيتةةا   األرض ف لةةه يبنةة  أن هبوطةةه بعةةد آدم تعةةاىل اّللّ فةةأمر اسةةتغفارا  

 اعةرل إيّن  للمالئكةة: تعةاىل اّللّ فقال املقّربون  املالئكة بالعرش الذ كام املاطاون

ونَ  الَ  َما َأْعَلم   قوله: معن  وهو منكم باملصلحة  (3)َتْدَلم 

َثنَا قال: الكوفتفس َ  فو َثنَا َقاَل  َفْرَوةَ  ْبن   َفَرج   َحدَّ  ْبةنِ  َصةالِِ   َعةنْ  َمْسةَعَدة   َحدَّ

وِق  ِف  َأَنا َبْينَا َقاَل: َأبِيهِ  َعنْ  ِميَثم   َباَتةَ   ْبن    اأْلَْصَبغ   َأَتايِنَ  إَِذا السُّ  ِميَثم   َيا َوحْيََك  ِي   َفَقاَل  ن 
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ونَ  َفَأنْ  َشِديدا   َصْعبا   َحِديثا   آنِفا    املْ ْؤِمننِيَ  َأِم ِ  ِمنْ  َسِمْعو   َلَقدْ   ق ْلو   َذَكرَ  َكاَم  َيك 

وَ  َما وَ  ول   [ ]َسِمْعو   َسِمْعت ه   َقاَل  ه  ْسَتْصةَعب   َصةْعب   اْلَبْيةِو  َأْهةَل  َحِديَثنَا إِنَّ  َيق   اَل  م 

َتِمل ه   ب   َمَلك   إاِلَّ  حَيْ َقةرَّ ْرَسةل   َنبِة    َأوْ  م  ةْؤِمن   َأوْ  م   َقةاَل  لإِْلِيةاَمنِ  َقْلَبةه   اّللَّ  اْمةَتَحنَ  َقةدِ  م 

ْمو   ْلو   املْ ْؤِمننِيَ  َأِم َ  َفَأَتْيو   َفْوِري ِمنْ  َفق  ِعْلةو   املْ ْؤِمننِيَ  َأِم َ  َيا َفق   َحةِديث   فِةَداكَ  ج 

يِن  وَ  َفاَم  َقاَل  َذْرعا   بِهِ  ِضْقو   َقدْ  َعنَْك  اأْلَْصَبغ   بِهِ  َأْخرَبَ ه   ه  ت  مَ  بِهِ  َفَأْخرَبْ ةمَ  ]َفَتَبسَّ  َقةاَل  [ ث 

لَّ  وَ  أَ  ِميَثم   َيا اْجلِْس  ِي    ِعْلمِ  ك 
ِ
َلاَمء َتَمل   اْلع  ْ  اأْلَْرضِ  ِل  جاِعٌل  إِّن    ملاََِلِئَكتِهِ  اّللَّ  َقاَل  حي 

َدل   أَ  قال وا َخليَفة   ْفِسهد   َمه ْ  فيهها ََتْ ما  َيْسهِفك   وَ  فيهها ي   ْيةَو َرأَ  َفَهةْل    [1]التوبةة/ الهد 

ْلةو   َقاَل  اْلِعْلمَ  اْحَتَمل وا املاََْلِئَكةَ  هِ  ق  ِِ  ِمةنْ  اأْل ْخةَر  وَ  َقةاَل  تِْلةَك  ِمةنْ  َأْعَظةم   اّللَِّ وَ  َهة

وَس  ه   ِمنْه   َأْعَلم   اأْلَْرضِ  ِف  َأَحدَ  اَل  َأنْ  َفَظنَّ  التَّْوَراةَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َأْنَزَل   م   اّللَّ  َفةَأْخرَبَ

وَ  َمنْ  َخْلِق  ِف  َأنَّ  َتَعاىَل  ْجَب  َنبِيههِ  َعَى  َخاَل  إِذْ  َذاكَ  وَ  ِمنَْك  َأْعَلم   ه  ه   َفَدَعا َقاَل  اْلع   َربَّ

ْرِشَده   َأنْ  ة َبةنْيَ  وَ  َبْينَه   اّللَّ  َفَجَم َ  َقاَل  اْلَعامِلِ  [ ]َذلَِك  إىَِل  ي  ةِفينَةَ  َفَاةَرَق   اخْلَِّضِ  السَّ

َتِمْل  َفَلمْ  وَس  َذلَِك  حَيْ اَلمَ  َقَتَل  وَ   م  َتِمْله   َفَلمْ  اْلغ  َدارَ  َأَقامَ  وَ  حَيْ َتِمةْل  َفَلةمْ  اْرِ  وَ  َذلِةَك  حَيْ

د   اَفنَبِيُّنَ  ]َقاَل  َنبِيَّنَا َفإِنَّ  ْؤِمن  مل  اْ  اَأمَّ  َمَّ ول   حم  َِ  [ اّلل َرس  ةمٍّ  َغةِديرِ  َيةْومَ  بَِيةِدي َأَخة  َفَقةاَل  خ 

ةمَّ  نْةو   َمةةنْ  اللَّه   َمةةنْ  إاِلَّ  َذلِةةَك  اْحَتَمل ةوا املْ ْؤِمن ةةونَ  َرَأْيةَو  َفَهةةْل  َمةةْواَله   َفَعةِل   َمةةْواَله   ك 

م   مْ  اّللَّ  َعَصَمه  وا َأاَل  ِمنْه  وا ث مَّ  َفَأْبرِش  مْ  َقدْ  اّللََّ َفإِنَّ  َأْبرِش  ك  ْ  اَم بِ  َخصَّ  املاََْلِئَكةَ  بِهِ  خَي صَّ  مَل

ولِ  َأْمرِ  ِمنْ  اْحَتَمْلت مْ  باَِم  املْ ْؤِمننِيَ  وَ  النَّبِيهنيَ  وَ   ).)1 اّللَِّ َرس 
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 البحث: مقدمات  

 املهمةالتالية: القائ  عند الوقول جيب ياتاي بحث تفاصيل ف اخلوض قبل

 ف سةةيكون حةةد  خطةةرأو هةةمأ عةةى شةةهدهمأو املالئكةةة خةةربأ اّلل نّ إ :والأ

 عةى اخللة  هةِا جيادإ من الغاية وه  ة يهلاإل مامةواإل ةاخلالف قامةإ وهو رضاأل

 . الغاية هلِه تاب  اخلل  باق  نإو  رضاأل وجه

 اخلليقةة  وجةود مةن أبلغ اخلل  قبل األرض عى اخلليفة وجود أنّ  تفيد وايية

 املهم. دون باألهم يبدأ من هو كيموال حكيم  ألّنه العاملني رّب  به بدأ ولِلك

 دون مةن األرض عةى واحةدة لظةة يكونةوا أن هلةم يصةل  ال النا، إنّ  حيث

 أبة  قةدو ورشيرة  باطلة أعامل من تونهيأ ما ف معِورين كانوا وإالّ  عليهم  حّجة

: يقول ال لك  القيامة  يوم إىل ودواما   ابتداء   عليهم الّجة له تكون أن إالّ  اّللّ  أحةد 

وال   إَِلْينا َأْرَعْلَت  َلْوال» نِْ را   َرع   َنِ لَّ  َأنْ  َقْبلِ  ِم ْ  آياتَِك  َفنَتَّبِ َ  هاِديا   َعَلام   َلنَا َوَأَقْمَت  م 

نَّا َوَما تعاىل: وقال (1)«َوَنْخ ى بِيَ م   ك  وال َنْبَدَ   َحتَّى َد    .[11 ]اإلرساء: َرع 

ضهم ذلك ولوال  عةزّ  اّللّ عةى مسةتحيل وهةو والضةالل  واهلةالك للتلة  لعرَّ

ل   تعاىل: قال الكيم  العادل وجّل  ع  ي َ  ر  ِ َبِّش  نِ ِري َ  م  ونَ  لَِئلَّ  َوم   َعهَل  لِلنَّاسِ  َيك 

ةٌ  اهللَِّ جَّ لِ  َبْدَد  ح  ع   .[181]النساء/ َحكِيام   َعِ ي ا   اهللَّ  َوَكانَ  الرُّ

 وجةه عةى السةابقة املالوقةات خالفةة  هة ليسو إلهليةا  اخلالفة لةمسأ ثانيا:

 - ملناسةبةبا الةديث يكةون وقةد – السابقة الروايات من البعض فهم كام  األرض

 .بعد فيام اليه نتعرض اييات االيه أشارت لكمة هو وإنام

 فةونمكلّ  ّنةموأ مةنهم فضةلأ  اخلليفةة هةِا نإ يعلموا  ك ةاملالئك خبارإ: ثالثا
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 . وواليته سلطانه  و ّنموإ منه والتعلم  مرهأل  واإلنصياع  بطاعته

 وإنةةةام األسةةةتاالل اصةةةل مةةةن لةةةيس املالئكةةةة وتعجةةةب إسةةةتفهام : رابدههها

 الةدماء وسفك والفساد املعصية قابلية فيه األريض املالوق هِا أن عتقادهمهوإل

 ممةةنه معصةةية ذلةةك يكةةن ومل للاالفةةة همنةة صةةل أ العابةةدون حووناملسةةبّ  مّّنةةأو

 املالةةوق هةةِا ماةة ل ف علمهةةم ف لةةنقص   هةةو إنةةامو العةةاملني رب عةةى اعرتاضةةإو

 قتةل الةِي اخلّض عى السالم عليه مويس اّلل  نب استنكار قبيل من وهو ريضاأل

 املةؤمنني أمة  عن مميث  رواية إليه أشارت وقد اردار قامأو السفية وخرق الغالم

 السابقه . 

    صةاِّباأ ومةا اإلهلّيةة رةةالضة أمام للمالئكة اإلهل  االمتحان اهِ من : خامسا

 ف إصةابتها وعةدم اخلليفةة جعةل مةن املصةلحة درك ف القةدرة وعةدم  ارتباك من

 سةبحانه اّللّ مةن قريبةة كانةو وإن املالوقةات مجية  أنّ  نسةتنتج واالختيةار الرأي

 وعظمتةه سةلطانه ف تعةاىل ّللّ والتسةليم اخلضةوع إالّ  يسةعها ال بفضله ومعصومة

 .خلقه بأرسار العامل ألّنه خللقه وتدب ه

       اإلهلية: اخلالفةواإلمامة وخصائص معامل

 تعاىل اهلل تخمتصا من اخلليفة وجعل :اختيارأوال

 ؟اّلل خليفة اختيار عى قادر   اإلنسان هل

 بمسةتو  سةولي أّّنا  اخلليفة بجعل املالئكة عزوجل الباري اخبار من تبنّي  قد

 أمةام الةرأي وإبةداء االختيةار ف قدرما عدم وبالتاي اخلل   أرسار مصلحة معرفة

 وتعاىل. سبحانه ّللّ الكيم والتدب  املشياة

 مةةا ّللّ  وطاعتهةةا وعصةةمتها اّللّ مةةن ومنزلتهةةا قرِّبةةا عةةى املالئكةةة كانةةو فةةإذا
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 لإلنسةان هةل فيةاتر  اخللة   وإمامةة االستاالل موضوع استيعاب استطاعو

 األصل ؟! اخلليفة لنفسه خيتار أن الغيب حقائ  يدرك وال اّللّ يعص الِي

 يكةون أن هةواه فةةوخمال نفسه حقائ  إدراك عن العاجز اإلنسان يستطي  وهل

 األرض؟! ف اّللّ خليفة

 هلةا يصةّ   ال عبادتةه  عةن تفةرت وال وّنارا   ليال   اّللّ تعبد الت  املالئكة كانو فإذا

 ونحةن يعصةيك  الِي اإلنسان من باخلالفة أحّ   إّننا وقالو اّدعو فقد اخلالفة 

 جعفةر أيب عةن جةابر عةن اخلةرب ف جةاء وقد «!!بحمدك نسّب »و نعصيك ال

 ف نفسد ال فإّنا منّا فاجعله قالوا: »... املالئكة: حال واصفا   املؤمنني أم  عن

 الَ  َمهها َأْعَلههم   إِّن   مالئكتةة  يةةا جاللةةه: جةةّل  اّللّ قةةال الةةدماء  نسةةفك وال األرض

ههونَ   وعبةةادا   مرسةةلني أنبيةةاء ذّرّيتةةه أجعةةل بيةةدي  خلقةةا   أخلةة  أن أ ريةةد إيّن  َتْدَلم 

 عنةد ينصةحوّنم أريض  ف خلقة  عةى خلفائ  أجعلهم ؛مهتدين وأئّمة صالني

 سةبيل  طرية  ِّبةم ويسةلكون طاعت   إىل وهيدوّنم عِايب  وينِروّنم املعايص 

 (1) «نِرا   أو عِرا   ي حّجة وأجعلهم

 َلنَةا ِعْلةمَ  الَ  قةائلني: الكمة  معرفة وعدم بعجزهم اعرتفوا كبِل أخربهم وملّا

ْمَتنَا َما إاِلَّ  يم   َأْنَو  إِنََّك  َعلَّ
. اْلَعلِ يم 

 اْلَكِ

 هلةم أبةرز األصةل   اخلليفةة اختيةار عةى قدرمم وعدم نقصهم أراهم وعندما

همَ  هلةم: قائال   تعاىل  اّللّ من املجعول اخلليفة َهها ام َ األَْعه آَدمَ  َوَعلَّ لَّ همَّ  ك  مْ  ث   َعَرَضهه 

الَ ِ  بَِأْعاَم ِ  َأْنبِئ وِّن  َفقاَل  املََْلئَِكةِ  َعَل  نْت مْ  إِنْ  هؤ   .َصاِدقِيَ  ك 

 علةيهم اخلليفةة كونةه بةالعلم  آدم تفضةيل ف متعّلقةة اّللّ إرادة أنّ  علموا عندها
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ْمَتنَة َما إاِلَّ  َلنَا ِعْلمَ  الَ  فقالوا: البرش  وعى  معرتفةني اْلَكِةيم   اْلَعلِةيم   َأْنةَو  إِنَّةَك  اَعلَّ

 كِلك.. ليسوا وأّّنم وحكمته  اّللّ بعلم

 يصةلحوا مل وعصةمتهم فضةلهم ف املالئكةة إنّ » :الصةدوق الشةيخ يقول

 ال أّنةه خلقه عاّمة عى به واحتّج  دوّنم  بنفسه ذلك اّللّ توىّل  حّت  اإلمام  الختيار

 كثة ة  آيةات ف إّيةاهم اّللّ ومةدح وعصةمتهم  ائهمةووفة صفائهم م  هةإلي يلةسب

ههوَن* ِعَبههادٌ  َبههْل  :وجةةةل عةةز  ولهةةةةق مثةةل ْكَرم  وَنه   الَ  مُّ ههم بِههاْلَقْولِ  َيْسههبِق   بِههَأْمِرهِ  َوه 

  .[27 ة 28 /األنبياء ] َيْدَمل ونَ 

ونَ  وجّل: عزّ  وكقوله مْ  َما اهللََّ الََيْدص  ونَ  َما َوَيْفَدل ونَ  َأَمَره  ْؤَمر   .[8التحريم/ ] ي 

 فهةةِا ذلةةك  لةةه يسةةتتّب  وأّنةة  كيةة  وارهةةل السةةفه مةةن فيةةه بةةام اإلنسةةان إنّ  ثةةمّ 

 وجّل  عزّ  اّللّ يكل مل ذلك وغ  والّج  والزكاة الصالة مثل اإلمامة دون واألحكام

 والقةائ  كّلهةا لألحكام ارام  األهمّ  إليهم وّكل فكي  خلقه  إىل ذلك من شياا  

 (1)«ابأرسه

د   َيها :  داود لنبيةه تعةاىل قولةه ويؤيةده ها َداو   األَْرضِ  ِل  َخلِيَفهة   َجَدْلنَها َ  إِنَّ

م   / [28]بِاِْلَ    النَّاسِ  َبْيَ  َفاْحك 

َك  إِّن  :  ابراهيم لنبيه عزوجل   قولهو  [124 البقره]  إِماما   لِلنَّاسِ  جاِعل 

 حةديث ف السةالم عليه الرضا عن العزيز عبد عن املرفوعة الكاف ف ورد وقد

د   َأب و ل:طوي َمَّ   ْبن   اْلَقاِسم   حم 
ِ
ْسةلِم   ْبةنِ  اْلَعِزيةزِ  َعْبةدِ  َعنْ  َرَفَعه   اّللَّ  َرمِحَه   اْلَعاَلء  َقةاَل: م 

نَّا َضا َم َ  ك  َعةِ  َيْومَ  اْرَاِم ِ  ِف  َفاْجَتَمْعنَا بَِمْروَ   الره   ِف  اْر م 
ِ
وا اَمْقَدِمنَ  َبْدء  َأْمرَ  َفَأَدار 
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َماَمةِ  وا وَ  اإْلِ  َفَأْعَلْمت ةه    َسةيهِدي َعةَى  َفةَدَخْلو   فِيَهةا النَّةا،ِ  اْخةتاَِلِل  َكْثةَرةَ  َذَكةر 

مَ  فِيهِ  النَّا،ِ  َخْوَض  وا وَ  اْلَقةْوم   َجِهَل  اْلَعِزيزِ  َعْبدَ  َيا » : َقاَل  ث مَّ   َفَتَبسَّ ةِدع   َعةنْ  خ 

ْ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اّللََّ إِنَّ  آَراِئِهمْ  ينَ  َله   َأْكَمَل  َحتَّ   َنبِيَّه   َيْقبِْض  مَل ْرآنَ  َعَلْيهِ  َأْنَزَل  وَ  الده  اْلق 

له  تِْبَيان   فِيهِ    يَشْ  ك 
 
َ  ء ودَ  وَ  اْلََرامَ  وَ  اْلاََلَل  فِيهِ  َبنيَّ َتةاج   َمةا مَجِية َ  وَ  اأْلَْحَكةامَ  وَ  اْل ةد   حَيْ

ْطنا ما -َجلَّ  وَ  َعزَّ  َفَقاَل  َكَمال   النَّا،   إَِلْيهِ    َشْ  ِمه ْ  اْلكِتهاِ   ِل  َفرَّ
    [16/األنعةام]   َو 

ةِ  ِف  َأْنَزَل  ِرهِ  آِخر   ِهَ   وَ  اْلَوَداعِ  َحجَّ م  همْ  َأْكَمْلت   اْلَيْومَ    ع  مْ  َلك   َأْْتَْمهت   وَ   ِديهنَك 

مْ  م   َرِضيت   وَ  نِْدَمتِي َعَلْيك  ْعلمَ  َلك  َماَمةِ  َأْمر   وَ   [1/املائدة]   ِدينا   اإْلِ ينِ  َُتَامِ  ِمنْ  اإْلِ  الده

ْ  وَ  َ  َحتَّ    َيْمضِ  مَل تِهِ  َبنيَّ َ  أِل مَّ مْ  هَل مْ  َأْوَضَ   وَ  ِدينِِهمْ  َمَعامِل مْ  وَ  َسبِيَله    َقْصدِ  َعَى  َتَرَكه 

َتاج   َشْياا   هَل مْ  َتَركَ  َما وَ  إَِماما   وَ  َعَلام    َعلِّيا   هَل مْ  َأَقامَ  وَ  اْلَ ه  َسبِيلِ  ةة   إَِلْيهِ  حَيْ  إاِلَّ  اأْل مَّ

ْ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اّللََّ َأنَّ  َزَعمَ  َفَمنْ  َبيَّنَه   ْكِمْل  مَل  اّللَِّ كَِتةاَب  َردَّ  َمةنْ  وَ  اّللَِّ كَِتةاَب  َردَّ  َفَقةدْ  ِدينَه   ي 

وَ  َماَمةِ  َقْدرَ   نَ َيْعِرف و  َهْل  بِهِ  َكافِر   َفه  ةةِ  ِمةنَ  حَمَلََّها وَ  اإْلِ ةوزَ  اأْل مَّ مْ  فِيَهةا َفَيج  ه   إِنَّ  اْختَِيةار 

َماَمةَ   َأنْ  ِمةنْ  َغةْورا   َأْبَعةد   وَ  َجانِبةا   َأْمنَة    وَ  َمَكانةا   َأْعةَى  وَ  َشةْأنا   َأْعَظم   وَ  َقْدرا   َأَجلُّ  اإْلِ

مْ  النَّا،   َيْبل َغَها ةوهِلِ ق  وَهةاَينَ  َأوْ  بِع  ةوا َأوْ  بِة َراِئِهمْ  ال  ِقيم  َماَمةةَ  إِنَّ  بِاْختَِيةاِرِهمْ  إَِمامةا   ي   اإْلِ

ةِ  َبْعدَ   اخْلَلِيَل  إِْبَراِهيمَ  ِِّبَا َجلَّ  وَ  َعزَّ  اّللَّ  َخصَّ  ةِ  وَ  النُّب وَّ  َفِضيَلة   وَ  َثالَِثة   َمْرَتَبة   اخْل لَّ

َفه   هَك  إِّن    َقةاَل فَ  1 ِذْكةَره   ِِّبَا َأَشادَ  وَ  ِِّبَا رَشَّ  َفَقةاَل  [124/البقةرة]  إِمامها   لِلنَّهاسِ  جاِعل 

ورا    اخْلَلِيل   تِي ِم ْ  وَ  -ِِّبَا رس   يَّ ر   َعْهِدي َينال   ال -َتَعاىَل  وَ  َتَباَركَ  اّللَّ  َقاَل   ذ 

هِ  َفَأْبَطَلْو   الظَّاملِِيَ  ِِ له  إَِماَمةَ  اْيَية   َه ةْفَوةِ  ِف  َصةاَرْت  وَ  ْلِقَياَمةةِ ا َيةْومِ  إىَِل  َظامِل   ك   الصَّ

تِهِ  ِف  َجَعَلَها بَِأنْ  َتَعاىَل  اّللَّ  َأْكَرَمه   ث مَّ  يَّ ره ْفَوةِ  َأْهلِ  ذ  َهةاَرةِ  وَ  الصَّ  َلهه   َوَهْبنها وَ   َفَقةاَل  الطَّ

ًل  وَ  نافَِلة   َيْدق وَ   وَ  إِْعحاَق  َي. َجَدْلنها ك  مْ  وَ  صهاِِلِ هة   َجَدْلنهاه  ونَ  َأئِمَّ  وَ  بَِأْمِرنها  ََيْهد 
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هرْياِ   فِْدهَل  إَِلْيِهمْ  َأْوَحْينا هل ِ  إِقهامَ  وَ   اْْلَ كها ِ  إِيتها َ  وَ  الصَّ   عابِهِدي َ  َلنها كهان وا وَ  ال َّ

تِهِ  ِف  َتَزْل  َلمْ فَ   [71/األنبياء] يَّ ره َها ذ  َثَها َحتَّ  َفَقْرنا   َقْرنا   َبْعض   َعنْ  َبْعض   َيِرث   َتَعةاىَل  اّللَّ  َورَّ

ِ ي َ   بِ ِْبراِهيمَ   النَّاسِ  َأْوَل  إِنَّ  -َتَعاىَل  وَ  َجلَّ  َفَقاَل    النَّبِ َّ  َبد وه   َللَّ  وَ  النَّبِيُّ  هَ ا وَ   اتَّ

ةة  َخا َلةه   َفَكاَنْو  [86/عمةران آل]   املْ ْؤِمنِيَ  َوِلُّ  اهللَّ  وَ  آَمن وا الَِّ ي َ   َعلِّيةا    َفَقلَّةَدَها صَّ

  ِتِهِ  ِف  َفَصاَرْت  اّللَّ  َفَرَض  َما َرْسمِ  َعَى  َتَعاىَل  اّللَِّ بَِأْمر يَّ ره   ذ 
ِ
ينَ  اأْلَْصِفَياء ِِ م   الَّ  آَتاه 

ياَمنَ  وَ  اْلِعْلمَ  اّللَّ  يهامنَ  وَ  اْلِدْلهمَ  أ وت وا الَِّ ي َ  قاَل  وَ  -َتَعاىَل  بَِقْولِهِ  اإْلِ  ِل  َلبِْثهت مْ  َلَقهْد   اإْلِ

ْلدِ  ِف  َفِهَ   [18/الروم]  اْلَبْدِ   َيْومِ   إِل  اهللَِّ كِتاِ   ةة    َعِلٍّ  و   اْلِقَياَمةةِ  َيةْومِ  إىَِل  َخاصَّ

د   َبْعدَ  َنبِ َّ  اَل  إِذْ  َمَّ َتار   َأْينَ  َفِمنْ   حم    خَيْ
ِ
اَلء ال   َهؤ  َماَمةَ  إِنَّ  اْر هَّ   َمنِْزَلة   ِهَ   اإْلِ

ِ
 اأْلَْنبَِياء

 اأْلَْوِص  إِْر    وَ 
ِ
َماَمةَ  إِنَّ  َياء ولِ  ِخاَلَفة   وَ  اّللَِّ ِخاَلَفة   اإْلِ س   املْ ْؤِمننِيَ  َأِم ِ  َمَقام   وَ   الرَّ

  َاْل َسنْيِ  وَ  اْلََسنِ  ِمَ ا    و ...... »(1) 

 اّللّ بيد األمرين وكال اخلل   بغاية مرتبا األرض ف اخلالفة موضوع إنّ  حيث

 البةاري قةال كام والطاعة  السم  إالّ  اخلال  أمام املالوق عى وما وتعاىل  سبحانه

ْؤِمنَهة َوالَ  ملِ هْؤِم  َكهانَ  َوَمها :وجةل عز هول ه   اهللَّ  َقَضه إَِذا م  هونَ  َأن َأْمهرا   َوَرع  هم   َيك   هَل 

رَيَ   
وَله   اهللََّ َيْدصِ  َوَم   َأْمِرِهمْ  ِم ْ  اْْلِ بِينا   َضَلال   َضلَّ  َفَقْد  َوَرع     .[18األحزاب/ ] مُّ

َك  تعاىل: وقال ل     َوَربُّ َتار   َيَشا    َما ََيْ م   َكانَ  َما َوََيْ رَيَ    هَل 
هْبَحانَ  اْْلِ  َوَتَدهاَل  اهللَِّ ع 

ك ونَ  َعامَّ   .[86 ]القصص: ي ِّْشِ

 بمصةالهم  األعةرل كونةه تعاىل ّللّ النا، عى اخلليفة تنصيب أنّ  علمنا وإذا
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(1)املةةّدعني بطةةالن علمنةةا
 النظرّيةةات وبطةةالن بعةةده  مةةن اّللّ رسةةول خلالفةةة 

 أو «الشهورى»و باالختيةار اخلليفةة إنّ  تقول: الت  االّدعاء  هلِا املعّللة االجتهادّية

 والعقد. الّل  أهل خيتاره ما

 التة  بالةدعو  فكي  النا،  خيتاره ما عجز وتبنّي  النظرّيات هِه بطلو وإذا

 أوىل!! باب من باطلة فهِه األرض  ف اّللّ خليفة وه -مطلقا   -اإلنسان إنّ  تقول:

 :القرآني املراد اليطابق «يفةلللخ» االصطالحي املعنى

 املتةداول املعنة  عةى تطبيقها وأردنا «اخلليفة» القرآنّية الكلمة هِه ف تأّملنا لو

 تعاىل. اّللّ مراد م  تتناسب ال أّّنا لرأينا النا،  بني املعرول واملصطل 

 (2) «قبله ممّن ي ستال    الِي هو» اخلليفة: معن  أنّ  اللغة فف 

 (3)«مسّده ويسدُّ  الِاهب مقامَ  يقوم   من اخلليفة» :وقيل

 املباركة؟ ايية ف اخلليفة عى ينطب  املعن  هِا فهل

 إّمةا عليةه  السةاب  قبةل مةن املسةتال  الشةاص هو اخلليفة ألنّ  ملاذا؟ كاّل!!

 هةِه ف وأعةواّنم نةّواِّبم امللةوك يسةتال  كةام السفر  أو العجز أو املوت بسبب

 خيل  الِي والع رل اللغة ف اخلليفة فإنّ  وعليه إليهم. لاجتهم املاتلفة الاالت

 مكانه. ويسدُّ  الساب  الاكم

 يغيةةب وال يةةِهب وال أحةةد إىل حيتةةاج وال خيلفةةه  أحةةدَ  ال العةةاملني رّب  ولكةةنّ 
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ه  يسدُّ  من يكون حّت   َجاِعٌل  نفسه إىل الفعل نسب العاملني رّب  إنّ  وحيث مسدَّ

 عليه. واالصطالح  اللغوي املعن  تطبي  يمكن ال َخلِيَفة   األَْرضِ  ِل 

 الِي يستال  ومكانة   وعلّوا   رتبة   الساب  فإنّ  جمازا   املعن  تنزيل يمكن نعم 

 اخللفاء وسائر يدم اّللّ استاالل فإنّ  بِلك قلنا لو حّت  ذلك وم  منه  شأنا   أقّل 

 مجية  مةن العةاملني رّب  تنزيةه مةن فالبةدّ  والغيةاب  والعجةز الاجة باب من ليس

 الصةان   الكةيم خلقةه  عةن املتعةاي اخلةال  ّنةهأل اخللة   مة  والتشابه النواقص

 ف جةاء كةام حيةاّجوه  أو يبارشوه أو يالمسوه أو يشاهدوه أن خللقه يمكن ال حيث

ْنِديِ   َقاَل  َأنَّه   : اّللَِّ َعْبدِ  َأيِب  َعنْ  الروآية ي  لِلزه ِِ : الَّ  وَ  اأْلَْنبَِيةاءَ   َأْثَبَو  َأْينَ  ِمنْ  َسَأَله 

َل؟ س  َتَعالِيا   َصانِعا   َخالِقا   َلنَا  َأنَ  َأْثَبْتنَا ملََّا إِنَّا» : َقاَل  الرُّ  وَ  َخَلةَ   َمةا مَجِي ِ  َعنْ  وَ  َعنَّا م 

انِ    ذلَِك  َكانَ  َتَعالِيا   َحكِيام   الصَّ ْ  م  زْ  مَل َشاِهَده   َأنْ  جَي  ه   ي  ةوه   وَ  َخْلق  اَلِمس  مْ  ؛ اَلي  ه   َفي َبةارِشَ

وه   وَ  َبارِش  مْ  وَ    ي  ه  َاجَّ وه   وَ  حي  َاجُّ َفَراءَ  َله   َأنَّ  َثَبَو  حي  ونَ  َخْلِقهِ  ِف  س  َعربه   َخْلِقةهِ   إىِل َعنْةه    ي 

وَّن مْ  وَ  ِعَباِدِه  وَ  لُّ ِهمْ   َعى َيد  مْ  بِةهِ  َما وَ  َمنَافِِعِهمْ  وَ  َمَصاِلِ ه  ْم  َتْركِةهِ  ِف  وَ  َبَقةاؤ  ه   َفنَةاؤ 

ونَ  َفَثَبَو  ونَ  وَ  اْيِمر  ونَ  وَ  َخْلِقِه  ِف  اْلَعلِيمِ  اْلَكِيمِ  َعنِ  النَّاه   وَ  َعزَّ  وَ  َجلَّ  َعنْه    املْ َعربه 

م   اَلم   َعَلْيِهم   اأْلَْنبَِياء   ه  ه   وَ  السَّ َكاَمءَ  َخْلِقِه  ِمنْ   َصْفَوت  بنِيَ  ح  ةَؤدَّ ْكَمةِة   م  ةوثنِيَ  بِاْلِ  َمْبع 

َشاِركنِيَ  َغْ َ  ِِّبَا  َشاَرَكتِِهمْ   َعى -ا،ِ لِلنَّ  م  كِيةِب  وَ  اخْلَْلةِ   ِف  هَل مْ  م  ْ   يَشْ  ِف  -الرتَّ
 
 ِمةنْ  ء

ْم  ِدينَ  َأْحَواهِلِ َؤيَّ ْكَمةِة  اْلَعلِةيمِ  اْلَكِيمِ  ِعنْدِ  ِمنْ   م  ةمَّ  بِاْلِ ةله  ِف  ذلِةَك  َثَبةَو  ث   وَ  َدْهةر   ك 

ل   بِهِ   َأَتْو  مِمَّا َزَمان   س  اَلِئلِ  نَ مِ  اأْلَْنبَِياء   وَ  الرُّ اِهنِي؛ وَ  الدَّ  ِمنْ  اّللَِّ َأْرض   ََتْل وَ  لَِكْياَل  اْلرَبَ

ة   جَّ ون   ح  لُّ   ِعْلم   َمَعه   َيك   (1) «.َعَداَلتِهِ  َجَوازِ  وَ  َمَقاَلتِهِ  ِصْدِق   َعى َيد 

                                                           

 410؛   1 دار الديث( ؛ ج -كاف )ط  (1)
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 يمّثلونةه هةم الةِين «اخللفةاء»بةة عةنهم عةرّب  سفراء األرض ف له جعل ولِلك

 مصةةةالهم  عةةةى ويةةةدّلوّنم خلقةةةه  إىل عنةةةه عةةةرّبوني   النةةةا،  عةةةى وخلفةةةاؤه

 عنده. من واخل  الّ   إىل ويرشدوّنم

 املسةتال  أنّ  أرضةه  ف اّللّ خليفةة من املراد ولكن قريبا   املعن  هِا كان وإن

 السةةاب  السةةلطان قبةةل مةةن سةةواء   النةةا،  اختيةةار إىل منسةةوب تةةارة   النةةا، عةةى

 بةةاالقرتاع يسةةّم  مةةا أو بعضةةهم  أو كّلهةةم ،النةةا اختيةةار أو وتعيينةةه  باختيةةاره

 البالغةة ومشةياته بةأمره وجعلةه اّللّ اختيةار اخلليفة هِا يكون وتارة   واالنتاابات 

ةدا   النةا،  عةى خليفة    جمعةول فهةو والفضةيلة  والعلةم بالكمةة اّللّ ِقبةل مةن مؤيَّ

د   َيهها داود: لنبّيةةه تعةةاىل قةةال كةةام ذلةةك  اختيةةار ف للنةةا، حةةّ   ال حرصةةا   هها َداو   إِنَّ

م األَْرضِ  ِل  َخلِيَفههة   َجَدْلنَهها َ   أنّ   ّصةةل وقةةد  / [28]بِههاِْلَ    النَّههاسِ  َبههْيَ  َفههاْحك 

 ف حةة    للنةةا، لةةيس تعةةاىل  اّللّ قبةةل مةةن را  ةحصةة املعةةنيَّ   هةةو أرضةةه ف اّللّ خليفةةة

ه    الكريمةة: اييةة عليةه نّصو ما وهِا اختياره  ل  َتهار   َيَشها    َمها ََيْ هم   َكهانَ  َمها َوََيْ  هَل 

رَيَ   
 [86]القصص/   ... اْْلِ

 نفسةه  ِّبةا وص  الت  اّللّ صفة   :(1)منّون «جاعل  »: الصدوق شيخ قال

 .  [/71]طِي ِم  را  هََبش َخالٌِ   إِّن   تعاىل: قوله وميزانه 

 مةن را  ةبشة خيلة  أن وجب اإلمام خيتار أّنه اّدع  فمن نفسه  به ووص  منّونة 

 (2)واحد. حّيز ف مها إذ ايخر  بطل املعن  هِا بطل فلاّم  طني 

 النةا، اختةاره الةِي اخلليفةة إنّ  تقول: الت  النظرّيات ي بطل القرآن فإنّ  وعليه

                                                           

 أفاد الرص.« جاعل  »أراد بالتنوين ف قوله: « منّون( »1)

 .1/9الدين وُتام النعمة:( كامل 2)
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 يمكةن ال القاِص العاجز اإلنسان ألنّ  األرض  ف اّللّ خليفة هو إكراه أو رضا   عن

 القةدرة رةللبشة لةيس اّللّ  خمتّصةات مةن الفعةل وهةِا اخللة   رمي  مثَله   خيتار أن

 ولةيس وعلمةه  بحكمتةه وسةفراءه خلفةاءه ينتاب فاّللّ االختيار  ف والصالحّية

 الشائعة بالنظرّية بالك فام باطلة   النظرّية   هِه كانو وإذا وعجزهم  النا، بجهل

 األرض!! ف اّللّ خليفة   اإلنسان( )مطل  اإلنسان أنّ  النا، بني

 قبلةه مةن املنصةبون علةيهم املنصةو  اّللّ خلفةاء وتعةنّي   ةدد التالية والرواية

 تعاىل:

 قال:إسحاق بن إبراهيم بن حمّمد السن أبو حّدثنا األخبار: عيون ف

 حّدثنا قال: هارون بن حمّمد بن إبراهيم حّدثن  قال: النسوي سعيد أبو حّدثنا

 بن عل عن البلا  يدسع بن حيي  خاي حّدثن  قال: البلا  الفضل بن أمحد

 ف النب  م  اميش أنا بينام قال:عل عن آبائه عن أبيه عن الرضا موس 

 فسّلم املنكبني  مابني بعيد اللحية كث طويل شيخ لقينا إذ املدينة طرقات بعض

 ورمحة اخللفاء راب  يا عليك السالم فقال: إيّ  التفو ثمّ  به ورّحب النبّ   عى

 مىض ثمّ  بى  :اّللّ رسول له فقال اّللّ؟ رسول يا هو كِلك أليس وبركاته  اّللّ

 أنو قال: له؟ وتصديقك الشيخ هِا ي قال الِي هِا ما اّللّ رسول يا فقلو:

 َخلِيَفة   االْ َْرضِ  ِل  َجاِعٌل  إِّن   كتابه: ف قال وجّل  عزّ  اّللّ إنّ  ّللّ  والمد كِلك

د   َيا وجّل: عزّ  وقال آدم فيها املجعول واخلليفة ا َداو   ِل  َخلِيَفة   َجَدْلنَا َ  إِنَّ

م االْ َْرضِ   عن حكاية وجّل  عزّ  وقال الثاين  فهو . / [28]بِاِْلَ    النَّاسِ  َبْيَ  َفاْحك 

ْفنِي هلارون: قال حني موس   هارون فهو .[142]األعرال/ َوَأْصلِْ   َقْوِمي ِل  اْخل 

 اهللَِّ  ِم َ  َوَأَذانٌ  وجّل: عزّ  وقال الثالث  وهو قومه ف موس  استالفه إذ
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ولِهِ  ج   َيْومَ  النَّاسِ  إَِل  َوَرع    .[1]التوبة/ االْ َْكَ ِ  اِْلَ

 ووزيةةري وصةةي  وأنةةو رسةةوله  وعةةن وجةّل  عةةزّ  اّللّ عةةن املبّلةةغ أنةةو فكنةو

 نبة  ال هأّنة إالّ  موسة  مةن هةارون بمنزلةة منّ  وأنو عنّ   واملؤّدي دين  وقايض

 ال  قلةو: هةو؟ َمةنْ  تدري ال أو الشيخ  عليك سّلم كام اخللفاء راب  فأنو بعدي 

 فاعلم.  اخلّض أخوك ذاك قال:
(1) 

 :املخلوقات يعمج على األرض وجه على :مركزاخلالفةثانيا

 خليفهةأن تكون متعلقة بالضم  املسةترت ف  األرض الظاهرمن كلمة

 اخلالفةةة مطلقةةة غةة  حمةةددة   ن دائةةرةوتكةة االحةةتاملهةةِا عةةى ألّنةةا مشةةت  و

 ل كةل عةامل اخللقةةبكونةه أرضةيا  دائةرة خالفتةه مطلقةة فتشةمْ  واملستال  مقيةد

كةة وامرهم بةالتعلم منةه والسةجود بدليل  ميله العلم اإلهل  وتفوقه عةى املالئ

   (2)هل

مةا أوهِا التفضيل بالعلم واخلضوع بالطاعة يش  إىل سعة واليته التكوينيةة. 

املالوقةات   ألرض م  سعة واليته الشةاملة رميةفة عى وجه اوجود هِا اخللي

 إّن أعلهم مها التدلمهونملالئكتةه  فلحكمة قدرها اّلل تعاىل النعلمها كةام قةال

 اخلليفةةةة خملةةةوق تةةةرايب كةةةون أن ي ةمتحةةةان عةةةى املالئكةةةك عظةةةيم االوف ذلةةة

كةام  واعتقادهم اّنةم ارشل املالوقةات   ومركزخالفته األرض وواليته عليهم

ولك  تكون الجة علةيهم  اجل  واألنس أنه امتحان  للمكلفني عى األرض

هقال تعاىل: أبلغ كام  جَّ هوَن لِلنَّهاِس َعهَل اهللَِّ ح  نهِ ِريَ  لِهَئلَّ َيك  هيَ  َوم  ِ َبِّش  ل  م  ع  ٌة ر 

                                                           

 . :1/12-11( عيون أخبار الرضا1)

 للشيخ حممد السند 111اإلمامةواخلالفة   (  2)
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ههِل َوَكههاَن اهللَّ  َعِ يهه ا  َحكِههيام   ع  يةةّدع  أّن  وهةةو جةةواب ملةةن  .[181]النسةةاء/ َبْدههَد الرُّ

مل يولد بعد! وقد أ جيب عنه بأّنه البّد للنا، من حّجة عليهم  اإلمام املهدي

ف كّل زمان! فإن قال: ال يناف كون اإلمام املهدي حّجة وهو ف عةامل األصةالب 

 أو ف عامل األنوار أو األرواح أو ما شابه ذلك!

 يَفهة  إِّن  َجاِعهٌل ِل األَْرِض َخلِ هِه الدعو  باطلة  ملاالفتها ايية املباركة 

واضةةحة املعنةة  والداللةةة  فةةال  تةةاج إىل مزيةةد مةةن التفسةة  « األرض»فكلمةةة 

 منةةِ أن أهةةبا اّللّ نبّيةةه آدم يعيشةةون عةةى هةةِه األرض برشةةفالوالتأويةةل.  

عليها  فاصطفاه وجعله إماما  وخليفةة  عةى األرض قبةل أن خيلة  ذّرّيتةه عليهةا  

 لك  تكون الجّية واخلالفة واإلمامة ه  األسا، والكمة والغاية من اخلل .

 زمان: كّل يف واحٌد اخلليفة :ثالثا

 عةى زمةان كةّل  ف الواحةد اخلليفةة وجةوب رضورة عةى املباركةة اييةة نّصو

 واحد. وقو ف إمامان يوجد ال أّنه عى يدّل  مفرد  «اْلليفة» ولفظ األرض 

 كانةو أّنةه إالّ  واحةد  وقةو ف النةا، إىل متعةّددين أنبيةاء أرسةل اّللّ أنّ  ورغم

 اّللّ لنبةّ   إمامةا   اخلليةل إبةراهيم اّللّ نبةّ   كةان كةام ايخةر  عةى منهم لواحد الّجة

 .لوط

 فقد األ ّمة. هِه ف جارية وكِلك   واألمكنة ةناألزم مجي  ف جارية السنّة هِه

 أخيةه عى حّجة السن ولكنّ  واحد  وقو ف والسني السن اإلمامان كان

 السني.
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 تكون عبداّللّ أليب قلو قال: العالء  أيب بن السني عن اخلرب ف جاء فقد

 إمام؟ فيها ليس ألرضا

 «ال» قال:

 إمامان؟ يكون قلو:

(1)«صامو وأحدمها إالّ  ال » قال:
 

 دون مةن  َخلِيَفهة   األَْرضِ  ِل  َجاِعٌل  إِّن   املباركة االية ف ارعل مطل  أن كام

 . استثناء دون من املالوقات  ولكل ومكان   زمان   لكل شامل   أنه عى يدل تقييد

 : النب  عن   الفريقني لد  اخلرب ف ماورد ويؤيده

َمرَ  ْبنِ  اّللَِّ َعْبدِ  َعنْ  وَل  َأنَّ  اخْلَطَّاِب  ْبنِ  ع    ِف   َلةْيَس  وَ  َمةاَت  َمةنْ » َقاَل:  اّللَِّ َرس 

ن ِقهِ  َمامِ  َبْيَعة    ع  ن ِقهِ  ِف  َلْيَس  َأوْ  اإْلِ َمامِ  َعْهد   ع  يَّة   ِميَتة   َماَت  اإْلِ
  (2).«َجاِهلِ

 املمدود واحلبل الّله وسيلة هوو اخللق افضل  :اخلليفةرابعا

 األرض؟ ف اخلليفة بتنصيب املالئكة وتعاىل سبحانه أخرب ملاذا

ل اخلليفة بأنّ  والوجدان بالعيان أراهم وملاذا  عليهم؟ مفضَّ

  األسامء؟ يعّلمهم أن آدم أمر وملاذا

 له؟ بالسجود أمرهم ملاذا ثمّ 

 هةو إّنةام يدم االسةتاالل موقة  ف هلةم االمتحةان من املالئكة عى جر  ما

 خلقةه وبةني بينةه مةا جيعةل أن عةى األّول  اليةوم منةِ اخللة  هةِا ف سنّته عن يعرّب 

 واألرض. السامء بني املّتصل والبل الوسيلة

                                                           

 .1/176( الكاف: 1)

 126؛   1 كنز الفوائد ؛ ج(2)
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 جاعةل بةأيّن  أعلمهةم أّنةه إالّ  تعاىل عنده العظيمة ومنزلتهم قرِّبم م  واملالئكة

 هةةِا العةاملني رّب  مةن فطلبةوا اخللةة   إىل الوسةيلة أّنةه فعلمةوا خليفةة  األرض ف

 املنصةب هةِا أنّ  العةاملني رّب  أراهةم مةرادهم عى حيصلوا مل وملّا العظيم. املنصب

 بتعلةيمهم وأمةره العلم يدم تعليمه خالل من والعلم بالفضل خمصوصني أل نا،

ْلنها إِذْ  وَ  له بالسجود وأمرهم األسامء  تلك وا لِْلَملئَِكهةِ  ق  د  وا آِلَدمَ  اْعهج   َفَسهَجد 

 اخللة  ويفهةم هملةيفهم  [14/البقةرة]  اْلكافِري  ِم َ  كانَ  وَ  اْعَتْكَ َ  وَ   َأبى إِْبليَس  إاِلَّ 

 قد العلم وأنّ  هلا  والطاعة الوسيلة بإتيان روطةمش والعبادة الطاعة قبول بأنّ  أمج 

 إتيةان مةن فالبةدّ  والعلةم املعرفةة عةى حيصةل أن أراد فمةن ؛الوسةيلة عند استودع

 بةأنّ  املسةلمنيوآلةه عليةه اّلل صةى النبةّ   أخةرب كةام لةِلك املاصةو  الباب

 رسةول علةم بةاب ألّنةه ؛طالةب أيب بةن عةلّ  املةؤمنني أمة  هةو العلةم وسيلة

 فليأَتا واِلكمة املدينة أراد فم  ؛باها وعل   الدلم مدينة أنا» :قوله ف اّللّ

 (1) «باها م 

 األّول اليوم منِ املؤمنني فأمر الوسيلة  أسا، عى اخلل  هِا نظام اّللّ بن  وقد

 ف هلةم قةائال   يريدون  ما اختيار ف الّ   هلم وليس قبله  من املعّينة الوسيلة بالتزام

َا َيا املجيد: كتابه ق وا آَمن وا الَِّ ي َ  َأَيُّ وا ةَ اْلَوِعيلَ  إَِلْيهِ  َواْبَتغ وا اهللََّ اتَّ  َعهبِيلِهِ  ِل  َوَجاِهد 

مْ  ونَ  َلَدلَّك  ْفلِح   .[11]املائدة/ ت 

 لةةه ولةةيس كةةاّل!! اّللّ؟ لطاعةةة الوسةةيلة يةةرفض أن املالةةوق هلةةِا يمكةةن وهةةل

                                                           

ورواه الاكم بسنده عن جماهد عن ابن عبا، وقال  .291-292( العمدة البن البطري : 1)

و املتق  ف كنز  118   1ومستدرك الصحيحني ج ‘هِا حديث صحي  اإلسناد

 العاّمل وغ هم.
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 الوسةةيلة واّتبةةاع الطاعةةة مةةنهج ُتّثةةل املالئكةةة فةةإنّ  لةةه. اّللّ اختةةار مةةا إالّ  االختيةةار

  له.. وبالسجود آدم من بالتعّلم اإلهل  األمر أطاعو عندما الصحيحة 

 السجود رفض فقد الوسيلة  اّتباع وعدم ّللّ املعصية منهج يمّثل فإّنه إبليس أّما

 رّب  مةن اسةتجابة يلة  مل عةرضال هةِا ولكةنّللّ. للسةجود اسةتعداده مّدعيا   يدم

 ف هةم مةنو آدم وهة  املعّينةة  الوسيلة اّتباع ف الرّبانّية للسنّة خمال  ألّنه العاملني 

 والسةن الزهةراء وفاطمة املرتىض وعلّ  املصطف  حمّمد األطهار  اهلداة من صلبه

 برفضةةه  لةةيسأب وخسة.األ منةةاء التسةةعة وأوالده املصةّف  والسةةني املجتبة 

 أربعةة ف ركعتةني السةامء ف صى حيث الطويلة عبادته إلدم( واحدة مرة)السجود

 مةةن وكةةان تكةةربهل اّلل رمحةةة مةةن طةةرودينامل ننيامللعةةو منصةةار ولكنةةه سةةنة آالل

 اصةةب  لكنةةهو -الظاهرموحةةدا   ف أنةةه حيةةث الطاعةةة ف - ّلل العاصةةني لكةةافرينا

 ويرفضون التوحيدب يقرون الِين هلم وإماما   الدين ملنتحل  والرشك للنفاق منهجا  

 عليةه أم املةؤمنني ذلةك أوضة  .وقةد وتعةاىل سةبحانه اّلل مةن املنصةوبة الوسيلة

 :قائال   النهج ف  خطبته ف السالم

ي ّللَِِّ اْلَْمد   » ِِ َياءَ  وَ  اْلِعزَّ  َلبَِس  الَّ ةا وَ  اْلكرِْبِ َ ةاَم  وَ  َخْلِقةهِ  د ونَ  لِنَْفِسةهِ  اْخَتاَرمه   َجَعَله 

هِ  َعَى  ا  َحَرم وَ   مِح   ا وَ  َغْ ِ َ ْعنَةَ  َجَعَل  وَ  ِراََللِهِ  اْصَطَفامه   ِمةنْ  فِةيِهاَم  َناَزَعةه   َمةنْ  َعَى  اللَّ

لَِك  اْخَترَبَ  ث مَّ  ِعَباِدهِ  َِ بنِيَ  َماَلِئَكَتةه   بِة مْ  املْ َتَواِضةِعنيَ  لَِيِميةزَ  املْ َقةرَّ ينَ  ِمةنَ  ِمةنْه   املْ ْسةَتْكرِبِ

ْبَحاَنه   َفَقاَل  وَ  وَ  س  ْضَمَراِت  اْلَعامِل   ه  ل وِب  بِم  وَباِت  وَ  اْلق  ي وِب  حَمْج   َبرَشةا   خالِ    إيِنه   اْلغ 

ْيت ه   َفإِذا طنِي   ِمنْ  وِحة  ِمةنْ  فِيهِ  َنَفْاو   وَ  َسوَّ ةوا ر   املاَْلِئَكةة   َفَسةَجدَ  سةاِجِدينَ  َلةه   َفَقع 

مْ  لُّه  ونَ  ك  َضْته    إِْبلِيَس  إاِلَّ  َأمْجَع  ةَب  وَ  بَِاْلِقةهِ  آَدمَ  َعةَى  َفةاْفَتَارَ  يَّة  اْلَمِ  اْعرَتَ  َعَلْيةهِ  َتَعصَّ

وُّ  أِلَْصلِهِ  بنِيَ  إَِمام   اّللَِّ َفَعد  ينَ  َسَل    وَ  املْ َتَعصه ي املْ ْسَتْكرِبِ ِِ  اْلَعَصةبِيَّةِ  َأَسةاَ،  َوَض َ  الَّ

ةِ  ِرَداءَ  اّللََّ َناَزعَ  وَ  يَّ َرعَ  وَ  اْررََبِ لُّلِ  ِقنَاعَ  َخَل َ  وَ  زِ التََّعزُّ  لَِباَ،  ادَّ َِ  َتةَرْونَ  [ ]َيةَرْونَ  َأاَل  التَّة
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َره   َكْيةةَ   هِ  اّللَّ  َصةةغَّ ِ ِعةةهِ  َوَضةةَعه   وَ  بَِتَكةةربُّ فُّ ْنَيا ِف  َفَجَعَلةةه   برَِتَ ورا   الةةدُّ  ِف  َلةةه   َأَعةةدَّ  وَ  َمةةْدح 

 (1).« َسِع ا   ايِْخَرةِ 

 :لقاخل أعلموهو اهلل من بالعلم املخصوص اخلليفة:خامسا 

مَ  تعاىل: وقوله َها األَْعام َ  آَدمَ  َوَعلَّ لَّ   يدم تةمّ  الةِي التعليم [11]البقرة/ ك 

 اإلحاطةة و السعة حيث من للعادة خارق بنحو    وجل عز الباري من اإلفاضة هو

 مةةوراأل إىل وينتهةة  ليتنةةزّ  نأ إىل العاليةةة موربةةاأل العلةةم حيةةث ومةةن  الوفةةور و

 (2)العادّية.

 الصةوي الكسب  بالتعليم يكن مل تعاىل ال  قبل من آدم تعلمه الِي العلم نإ

 عةةوامل إىل للةةروح الرقةة  و اإلرتبةةاط مةةن نةةوع وهةةو  الضةةوري بةةالعلم هةةو إنةةام

 مقةام ف بل النبوة و الرسالة مقام ف ليس هنا والديث حضورا. و عيانا عالية....

 (3)اّلل. وخليفة اخلالفة

 إنبةاء بعد حّت  عنهم التعليم نف  لِا املالئكة حدّ  خارج هو اهن املِكور فالعلم

 كةام واخلالفةة اإلمامةة مقةام هةو بةل النبةوة مقام غ  هو املقام هِا أنّ  عى يدل آدم

 (4)هلم. املالئكة وإتباع إطواع عليه ترتب

 خةالل مةن املالئكةة متحةاناو الرشيةة  العلةم ِّبةِا السةالم عليةه آدم وُتكني

                                                           

 127    11( رشح ّنج البالغة البن أيب الديد   ج1)

 179   1مناهج البيان ف تفس  القرآن ج  ( 2)

 116   1ج   اإلمامة اإلهلية(1)

 116   1اإلمامة اإلهلية  ج  (4)
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 ء يش كةل مةونيعل ال أّنةم لتعريفهم املعرفة عن وعجزهم عليهم األسامء عرض

 بةالعلم علةيهم متفةوق آدم وأن هلةم  املعلومةة مةن أكثةر مهل لةجهوامل الغيوب وأنّ 

 الضةوري ال الكسةب  الصةوي الةتعلم بنحةو املعلةم حضةرة ف املتعلمون وأّنم

همَ  وَ   املباركةة األيةة بةدليل دمي حصل كالِي لَّهها أْلَْعهام َ ا آَدمَ  َعلَّ    [11/البقةرة] ك 

 :وثانيةةا   امللةةك  واسةةطة بةةال مبةةارشة   تعةةاىل اّلل مةةن آدم عةةى أفةةيض هنةةا فةةالتعليم

 َ لَّها اأْلَْعام  أسةامئه من أبتداء   حمدوديته وعدم العلم سعة عى يدل   [11/البقرة] ك 

 وقعةو ءيش كةل فةإن هوالسةمة  ةاللغة ف اإلسةم العاديةة ألن األمور إىل السن 

 جةلَّ  لةه وسةمة وبرهةان وعالمة تعاىل هل فهوأسم تعاىل منه وارعل اخلل  يد عليه

 النةا، فةأعرل باملسةم  سماأل لتأويل إلزام فال واألصوات. األلفاظ حت  شأنه

 رسارهةاأو شااصةهاأو عهةانواأو ةباخلليقة لنةا،ا جهةلأ و اّلل بةا عرفهمأ باخلل 

 مةا كلهةا األسامء دمآ علم سبحانه اّلل ان حيث و .اّلل با جهلهمأ هاوفوائ  اهمِ كَ وحِ 

 :قولةه يقةال ان فةيمكن الكرب  اياته و العظم  سامئهأ من دبع نعرفه مل ما و عرفناه

 األعام  بقولةه تأكيةده و المالة و لالبةا املحةى بارم كلهها   املشة نةهأ 

 و اخللة  عامةة عند مطل  غيب املعن  ِّبِه علملفا يشء كل علم هو الِي للعرش

 فيةه يةده  و يتحة  الةِي هةو و األوصةياء و األنبيةاء مةن  طفنيصامل عند شهاده

 (1) باب.ل اال و األحالم

 كلها ليسو معرفتها عن عجزت و األسامء من املالئكه عل رضع   الِي : ثالثا

 ضم  و الدم املاتص   كلها قوله ضم  بني التفكيك بدليل بعضها هو انام و

 . ئكةللمال عرضهم قوله

                                                           

  197  1مناهج البيان ف تفس  القران ج ( 1)
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 التفةوق إلبقةاء العلةم بعةض هلةم دمآ تعليم من ةلمالئكل وصل الِي رابعا:ان

 نبةاءاإلام الضةوري العيةان هةو فةالتعليم) بالتعليم ليسو و اإلنباء بطري  عليهم

 (1) (الصوي بالعلم إخبار فهو

 هنةا ومةن   يةههلالا الفةةاخل منصةب اسةتح   دمي العلمة  التفوق اِّبِ و

 ملبةالع عليةه اّلل افةاض ملةن  اهلة منصةب هةو اإلمامةة و اخلالفةة منصب ان نعلم

 مةن اّلل اهمطفصةا ملةن الإ ِاهة  تيتةأ مل و اخللة  سةائر عةل متفوقا علهجو الرباين

 األوصياء. و األنبياء

 اّللّ طاعةة طاعتهم وأنّ  اخلل   أفضل هم الوسائل هؤالء أنّ  اخلل  يعلم لك و

 ففّضةةلهم طةةاعتهم  خةةالل مةةن إالّ  الطاعةةة يقبةةل ال اّللّ وأنّ  اّللّ  ارضةة ورضةةاهم

 ئكةةاملال جعل كام منهم  للتعّلم أبواِّبم بإتيان اخلل  وأمر الرفيعة  واملنازل بالعلم

 سبحانه. ّللّ وعبودّية له  ة  وطاع إكراما    له تسجدو آدم من تتعّلم

 أ منةاء يكونةوا حّتة  الزلةل مةن وعصةمهم اإلهل   والوح  بالعلم أمّدهم وقد

قني  صادقني لكمته  ومستودعا   لعلمه  وخّزانا   وحيه  عى  عةن ومستغنني مصدَّ

 أعلةم هةو ملةن اإلمامةة منصةب أنّ  وليعرفوا إليهم  حمتاجون كّلهم واخلل  اخلل  

 نيوالساع واملرّبني املعّلمني من النا، يتعّلم كام ليس علمه وأنّ  وأفضلهم  النا،

 الصةادر هو القيق  العلم وأنّ  واإلهلام  بالوح  اّللّ خّصه ملن هو وإّنام بالكسب 

مَ  العزيز: كتابه حمكم ف ذكر كام املنصوبة  أبوابه عرب وتعاىل سبحانه هعن  آَدمَ  َوَعلَّ

َها األَْعام َ  لَّ  [11]البقرة/ ك 

                                                           

  116( اإلمامة اإلهيه   1)
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 عةى الرّباين اخلليفة طرش وهِا اّللّ  بإذن يشء كّل  يعلمون اخللفاء أنّ  عى داّلة

 يةوم اّللّ عةى حّجةة هلةم يكةون ال لكة   (1)يعّلمهةم النةا، جيهةل فعنةدما اخلل  

 القيامة.

 وأنّ  املعرفةة  عةن عجةزهم وإثبةات المتحةاّنم املالئكةة أمام األسامء وعرض

 يقِفةه اّللّ مةن نةور هةو وإّنةام والكسةب  بالطلةب وال بالتمنّ  ليس العلم حصول

همَّ  النةا،: عةى واإلمامةة والرئاسةة  التفضةيل له أراد َمنْ  بقلب مْ  ث   َعهَل  َعَرَضهه 

الَ ِ  َأْعاَم ِ بِ  َأْنبِئ وِّن  َفقاَل  املََْلئَِكةِ  نْت مْ  إِنْ  هؤ   [11]البقرة/ َصاِدقِيَ  ك 

 أن إىل والاجةة بالضع  سبحانه ّللّ اعرتفو املعرفة  عن املالئكة عجزت وملّا

ْبَحاَنَك  قائلني: منها  ليتعّلموا املنصبة الوسيلة يأتوا ْمَتنَها َمها إاِلَّ  َلنَها ِعْلهمَ  الَ  ع   َعلَّ

َك  كِيم   اْلَدلِيم   َأْنَت  إِنَّ  .[11]البقرة/ اِْلَ

 لةِلك  أهةال   ليسةوا بةأّّنم أنفسةهم إىل ورجعةوا والضع   بالّ   اعرتفوا وملّا

مْ  آَدم   َيها َقهاَل  تعةةاىل: قولةه ف آدم منزلةة عةّرفهم مْ  َفَلهامَّ  بَِأْعهاَمئِِهمْ  َأْنبِههْئه   َأْنَبههَأه 

ْ  َقاَل  بَِأْعامئِِهمْ  ْل  َأَل مْ  َأق  امواِ   َغْيَب  َأْعَلم   إِّن   لَّك  ونَ  َما َوَأْعَلم   َواألَْرضِ  السَّ ْبهد   َوَمها ت 

نْت مْ  ونَ  ك   [11]البقرة/ َتْكت م 

 خلقه. من أصفيائه عى ي طلعه وعلمه غيبه أنّ  املالئكة فأخرب

 األنبياء: علم ورثة بيتال أهل

 املكلفةةني تعةةاىل و سةةبحانه اّلل رَ َمةةأَ و  رسةةلنيامل األنبيةةاء مجيةة  علةةم ورثةةوا فقةةد 

 ليسوا النا، و  السالم عليه آدم اّلل نب  من التعلمب ةالئكامل مرأ كام  منهم لتعلمبا

 ف جةاء فقةد  نياملهتةد إلئمةةاو اخللفةاء مةن لتعلمبةا نيأمورامل ةاملالئك من فضلأ

                                                           

  اي اّلل جل وعال يعلم النا، مقام الوسائل ووجوب أتباعهم وطاعتهم.  ((1
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ي اْلِعْلمَ  إِنَّ  » : جعفر يبأ عن وفضيل رةارز   عن الكاف ِِ ْ   آَدمَ  َم َ  َنَزَل  الَّ  مَل

ْرَف ْ  َتَواَر    اْلِعْلم   وَ  ي  َ   َعِل   َكانَ  وَ  ي  هِ  َعامِل ِِ ةِ  َه ْ  إِنَّه   وَ  اأْل مَّ  إاِلَّ  َقةاُّ  َعامِل   ِمنَّا هَيْلِْك  مَل

 (1).« اّللَّ َشاءَ  َما َأوْ  ِعْلِمهِ  ِمْثَل  َعلِمَ  َمنْ  َأْهلِهِ  ِمنْ  َخَلَفه  

 آَل  وَ  إِْبهراهيمَ  آَل  وَ  ن وحها   وَ  آَدمَ   اْصهَطفى اهللََّ إِنَّ  الرازي: فار تفس  ف جاء و

  اّلل رسةول علمن » :  عل قال : قال   [11/عمران آل]  اْلداملَي َعَل  ِعْمرانَ 

 املةوىل حةال كةان فإذا قال:   «باب ل أ باب كل من ا  نباست و العلم من باب ال 

  .(2)  النب حال فكي  كِاه

 ابةن عةل غة  سةلوين قال النا، من حدأ كان ما» قال: سيبم ابن سعيد وعن

 (3) . «طالب يبأ

هلَّ  وَ  ةاألية تفسة ف وجاء   َشْ  ك 
بهي إِمهام    ل َأْحَصهْيناه       يبأ عةن   [12/يةس] م 

  اّلل رسةول عةل االيه هِه نزلو ملا»  قال: جده عن ابيه عن  جعفر

لَّ  وَ    َشْ  ك 
بي إِمام    ل َأْحَصْيناه       قاال: و جملسهام من عمرو وبكرأب  قام   [12/يس] م 

 فهةو قةال: )ال(  قةال: اإلنجيةل؟ فهةو قةاال )ال(  قةال: ؟ةالتةورا هو اّلل رسول يا

   هِا هو  اّلل رسول فقال   املؤمنني ام  فأقبل : قال   :)ال( قال القران؟

 (4).«ءيش كل علم فيه تبارك اّلل ىصاح الِي اإلمام انه

                                                           

 222   1الكاف ج (1)

 21      6 جالتفس  الكب  للفار الرازي :( 2)

 . 22/ 4  أ سد الغابة ج 482/ 2اإلستيعاب ج( 1)

 91  1معاين االخبار ج (4)
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 :العلم ابواب  البيت هلأ

مْ   اإلهل األمر من نستفيد و  األصةفياء يلةفضأ ىلإ  [11/البقرة] بَِأْعامئِِهم َأْنَبَأه 

 بيةومم ىلإ القصد ا،النّ  عل نّ أو املالئكة من بنياملقرّ  من  حتّ  اخلل  علمأ كوّنم

 هوو بواِّبا أ من البيوت ؤت ت نأ ااّل  اّلل  بأ اّلِي العلم بوابأ ّنمأل منهم للتعلم

 و التكةرب مةن النفس تطه  اىل حيتاج التعلم نأل النا، عل متحاناتالا مظعأ من

 موحةد نةهأ يةدع  من فهناك طاعة ال و بالتواض  النفس تِليل و السد و الغرور

 و سةبحانه اّلل اىل ةاملوصةل لةالوسي  بِلك ا  ضفرا  ابواِّبأ من البيوت أ ي ال ولكنه

  علةيهم اّلل صلوات  الِكر  هلأ من التعلم و بالسؤال  املكلفني اّلل امر قد و  تعاىل

ْكرِ  َأْهَل  َفْسَئل وا  :جل و عز اّلل قول :ف  جعفر ايب عن الكاف ف جاء كام  اله  

نْت مْ  إِنْ  ون ال ك   مةةئاأل و   نةاأ الِكر :  اّلل رسول قال » :قال  [41/النحل]  َتْدَلم 

 .«الِكر هلأ

ه   وَ   :وجل عز قوله و ْسهَئل ون َعهْوَ   وَ  لَِقْوِمَك  وَ  َلَك  َلِ ْكرٌ  إِنَّ    [44/الزخةرل]  ت 

 .« املساولون نحن و قومه نحن » :  جعفر بوأ قال

 هةلأ نإ اقةالوف    البيةو هةلأ ذكةر يتحملةون فةال مرض قلوِّبم ف الِين أما

 اّلل أن  ونعَ يةدَّ  كية  األول: ألمةرين غريةب وهةو النصةار ! و اليهود هم الِكر

 يرضةون كية  ثةاين:ال ديةنهم! هممةن نأخةِ  حت  النصار  و اليهود نسأل أن يأمر

 لرسةول يرضةون ال و هغة  و نآالقةر تفسة  ف اليهم بالرجوع ار النص و لليهود

 الباقر اإلمام ذلك ىلإ شارأ كام امجعني عليهم اّلل صلوات بيته اهل من إلئمةول اّلل

 جعفر ايب عن مسلم ابن حممد فعن  :ولق نأ يزعمون عندنا من نإ» قال 

ْكرِ  َأْههَل  َفْسهَئل وا  عزوجل اّلل نْهت مْ  إِنْ  اله   هون ال ك   اليهةود نةهأ   [41/النحةل]  َتْدَلم 

 اهةل نحةن صةدره اىل بيةده فأشار : قال م هدين إىل كميدعون إذا   قال:   اروالنص
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 ِّ  .« املساولون نحن و كرال

 (ذراريهم و األوصياء و األنبياء) اخللق من للصفوة اإلمامة و اخلالفة سادسا: 

 كية و األرض! ف اّلل خليفةة هةو اإلنسان عموم أن يقول و يّدع  من هنالك

 مةن املةراد  أن قدأتضة  ؟ اّلل خليفةة هةو املعانةد مرداملت ّلل العايص اإلنسان يكون

 و اّلل عةن غتبليةلوا السفارة و والنيابة واإلمامة اإلهلية اخلالفة ه  األية ف اخلالفة

 وبةني بينةه املمدود البل و رسارهأ و علمه عى األمني و خلقة وبني  اّلل بني الجة

 وتعةاىل سةبحانه اّلل ألن ؛كال طبعا إنسان؟! كل عى ينطب  املعن  هِا فهل . خلقه

  .بأحكامةه جةاهال   هلةواه متبعا   ألوامره عاصيا   بأمره يقوم خليفة   جيعل أن يمكن ال

 عةةى الةوالت  بأحكامةةه العلةامء  وحيةةه عةى األمنةةاء هةم اّلل خلفةةاء أن ثبةو وقةد

 املعصةةومون ءاألوصةةيا و األنبيةةاء عةةى ينطبةة  وهةةو  بةةأمره املطةةاعون  خلقةةه

 يةر  ِيالة املهةدي اإلمةام األوصياء خاتم حّت  آدم اّلل نبّ   من إبتداء    املطهرون

 ف اّلل خليفةة اإلنسةان القائلةة النظريةة بطلت وبِلك  باخلالفة املوعود و  األرض

 التالية: الروايات ذلك ويؤيد األرض.

 قال:  الرضا بارأخ عيون ف جاء

َثنَا د   اْلََسنِ  َأب و َحدَّ َمَّ َثنَا َقةاَل  َعنْةه   اّللَّ  َريِضَ  إِْسةَحاَق  ْبةنِ  إِْبةَراِهيمَ  ْبن   حم   َأب ةو َحةدَّ

النََّسِوي   َسِعيد  
 (1)

َثنَا َقاَل   دِ  ْبن   إِْبَراِهيم   َحدَّ َمَّ ونَ  ْبنِ  حم  َهار 
(2)

َثنَا َقاَل    ْبةن   َأمْحَةد   َحدَّ

                                                           

اىل النسا بالفت  و القرص و ه  بلدة بسخس قال ف عى وزن اللبّ  منسوب (1)

 القامو،: قرية بفار، و قرية بسخس و كرمان و مهدان. و الظاهر هنا نسا رسخس.

 «.مروان» و ف النساة العتيقة املصّححة: ( 2)
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َثنِ  َقاَل  اْلَبْلِا ُّ  اْلَفْضلِ  َأب و وَسة  ْبةنِ  َعةِله  َعةنْ  اْلَبْلِاة ه  َسةِعيد   ْبنِ  حَيَْي  َخال   َحدَّ  م 

َضا وَس  َأبِيهِ  َعنْ  الره د   ْبنِ  َجْعَفرِ  َأبِيهِ  َعنْ  َجْعَفر   ْبنِ  م  َمَّ دِ  َأبِيهِ  َعنْ  حم  َمَّ  َعةنْ  َعةِلٍّ  ْبنِ  حم 

 َقةاَل:  َطالِةب   َأيِب  ْبةنِ  َعِله  هِ َأبِي َعنْ  َعِلٍّ  ْبنِ  اْل َسنْيِ  َأبِيهِ  َعنْ  اْل َسنْيِ  ْبنِ  َعِله  َأبِيهِ 

َقةاِت  َبْعةضِ  ِف   النَّبِة ه  َم َ  َأْميِش  َأَنا َبْيناََم » ر   َكةثُّ  َطِويةل   َشةْيخ   َلِقَينَةا إِذْ  املَِْدينَةةِ  ط 

(1)اللهْحَيةِ 
ةَب  وَ   النَّبِة ه  َعةَى  َفَسةلَّمَ  املَْنْكَِبةنْيِ  َبنْيَ  َما َبِعيد     ةمَّ  بِةهِ  َرحَّ  إَِيَّ  اْلَتَفةَو  ث 

اَلم   َفَقاَل     َرابِ َ  َيا  َعَلْيَك   السَّ
ِ
ه   وَ  اّللَِّ ة  َرمْحَ  وَ  اخْل َلَفاء لَِك  ليَس  أَ  َبَرَكات  َِ وَ  َك ةوَل  َيةا ه   َرس 

ول   َله   َفَقاَل  اّللَِّ ْلو   َمىَض  ث مَّ  َبَى   اّللَِّ َرس  ةوَل  َيةا َفق  ا َمةا اّللَِّ َرس  َِ ي َهة ِِ ة  ِي  َقةاَل  الَّ

ا َِ ْيخ   َه َك  وَ  الشَّ لَِك  َأْنةَو  َقةاَل  َلةه   َتْصِديق  َِ  ِف  َقةاَل  َجةلَّ  وَ  َعةزَّ  اّللََّ إِنَّ  ّللَِِّ اْلَْمةد   وَ  َكة

ول   اخْلَلِيَفة   وَ   [10/البقرة]  َخلِيَفة   اأْلَْرضِ  ِل  جاِعٌل  إِّن     كَِتابِهِ    آَدم   فِيَهةا املَْْجع 

د   يا  َل َقا وَ  ا داو  مْ  اأْلَْرضِ  ِل  َخلِيَفة   َجَدْلنا َ  إِنَّ ِ   النَّهاسِ  َبهْيَ  َفاْحك     [ /28]  بِهاِْلَ

وَ  وَس  َعنْ  ِحَكاَية   َجلَّ  وَ  َعزَّ  َقاَل  وَ  الثَّايِن  َفه  ونَ  َقةاَل  ِحنيَ  م  ْفنِهي  هِلَةار   ِل  اْخل 

وَ   [142/األعرال]   َأْصلِْ   وَ  َقْوِمي ون   َفه  وَس  اْسَتْاَلَفه   إَِذا َهار  وَ  َقْوِمهِ  ِف    م   َفه 

هولِهِ  وَ  اهللَِّ ِمه َ  َأذانٌ  وَ    َجَل  وَ  َعزَّ  َقاَل  وَ  الثَّالِث   هج   َيهْومَ  النَّهاسِ  إَِل  َرع    اأْلَْكهَ ِ  اِْلَ

نَْو   [1/التوبة] ولِهِ  َعنْ  وَ  اّللَِّ َعنِ  املْ َبلهغَ  َأْنَو  َفك   َقةايِض  وَ  َوِزيةِري وَ  َوِصةيه  َأْنَو  وَ  َرس 

ونَ  بَِمنِْزَلةةِ  ِمنهة  َأْنَو  وَ  َعنه  املْ َؤدهي وَ  َدْينِ  وَسة  ِمةنْ  َهةار  ةه   إاِلَّ  م   َبْعةِدي َنبِة َّ  اَل  َأنَّ

  َرابِ    َفَأْنَو 
ِ
ةْيخ   َعَلْيةَك  مَ َسةلَّ  َكاَم  اخْل َلَفاء ةوَ  َمةنْ  َتةْدِري اَل  وَ  أَ  الشَّ ْلةو   ه   َذاكَ  َقةاَل  اَل  ق 

وكَ   (2).«َفاْعَلمْ   اخْلَِّض   َأخ 

                                                           

 كث اللحية: اجتم  شعرها و كث  و جعد من غ  طول.( 1)

الطبعة  طهران -10  2ج الرضا عليه السالم  عيون أخبار ابن بابويه  حممد بن عى (2)

 ق.1176 االوىل
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 عةن وعجةزت املالئكةة  عةى وعرضةو يدم اّللّ عّلمهةا التة  األسةامء هة  ما

مَ  تعاىل: قوله ف كام ؟ معرفتها َهها األَْعهام َ  آَدمَ  َوَعلَّ لَّ همَّ  ك   املََْلئَِكهةِ  َعهَل  مْ َعَرَضهه   ث 

الَ ِ  بَِأْعاَم ِ  َأْنبِئ وِّن  َفقاَل  نْت مْ  إِنْ  هؤ   ؟َصاِدقِيَ  ك 

 بالتأكيةد ويؤّيةده العاقةل  ضةم  إىل إشةارة «عرضةهم» كلمةة مةن يبةدو الِي

 «.هؤالء بأسامء» أيضا   للعاقل اإلشارة أسامء استادام إىل ايية سياق

مْ  آَدم   َيهها َقههاَل  تعةةاىل: قولةةه ف الضةةامئر نفةةس تؤّكةةد بعةةدها التةة  واييةةة  َأْنبِههْئه 

 .بَِأْعاَمئِِهمْ 

 املالئكة؟ عى معرضه من الغاية وما األسامء؟ همَمنْ ف

 وعةدم عجةزهم وبيةان املالئكةة  ةّدي منةه يظهر اخلطاب ولن اييات سياق

 قبل من باملنص األريض اخلليفة بأنّ  معرفتهم اّدعوا إّّنم حيث باملستقبل  علمهم

 إن األسةامء علةيهم فعةرض الةدعو   بةِات فةامتحنهم الةدماء  يسفك سول ّلل

الَ ِ  بَِأْعاَم ِ  َأْنبِئ وِّن  َفقاَل  يعرفوّنا: كانوا نْت مْ  إِنْ  هؤ    .َصاِدقِيَ  ك 

 اإلمةام عةن اخلةرب ف جةاء فقدالبيو أهل روايات ف الشافية اإلجابة نجد

 ثةةمّ  كّلهةةا اّللّ حجةةج أسةةامء آدم عّلةةم وتعةةاىل تبةةارك اّللّ إنّ » :ادقالصةة

الَ ِ  بَِأْعههاَم ِ  َأْنبِئ هوِّن  فقةةال: املالئكةة  عةةى -أرواح وهةم -عرضةهم نْههت مْ  إِنْ  ههؤ   ك 

 َقال وا آدم  من وتقديسكم لتسبيحكم األرض ف باخلالفة أحّ   بأّنكم َصاِدقِيَ 

ْبَحاَنَك  ْمَتنَا َما إاِلَّ  َلنَا ِعْلمَ  الَ  ع  َك  َعلَّ كِيم   اْلَدلِيم   َأْنَت  إِنَّ  وتعاىل: تبارك اّللّ قال اِْلَ

مْ  آَدم   َيا مْ  َفَلامَّ  بَِأْعاَمئِِهمْ  َأْنبِْئه   تعةاىل اّللّ عنةد منةزلتهم عظيم عى وقفوا ِّبا َأْنَبَأه 

 ثةمّ  برّيتةه  عةى جةهوحج أرضةه ف اّللّ خلفةاء يكونوا بأن أحّ   أّّنم فعلموا ذكره 

ْ  هلم: وقال وحمّبتهم  بواليتهم واستعبدهم أبصارهم عن غّيبهم هْل  َأَل همْ  َأق   إِّن   لَّك 
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امواِ   َغْيَب  َأْعَلم   ونَ  َما َوَأْعَلم   َواألَْرضِ  السَّ ْبد  نْت مْ  َوَما ت  ونَ  ك    .(1)َتْكت م 

 :عليها ومن األرض يرثون اّلذين الّله خلفاء  البيت أهل

 إىل إشةةةارة فيهةةةا   [10/البقةةةرة]  َخليَفهههة اأْلَْرضِ  ِل  جاِعهههٌل  إِّن    ِ تعةةةاىل قولةةةه

 القيامة. يوم إىل اخللقة بدو منِ األستاالل

 عليهةا ومن ومافيها األرض من التمكني و التمليك من نوع هو واإلستاالل

 غصةبوهم أنبيائةه و اّلل أوليةاء حةاربوا الِين الغاصبني و الظاملني ولكن ألصفيائه

 ا,أهلةه إىل األرض تفيةو حّتة  بالسةي  إرجاعهةا ف الّ   هلم اّلل جعل وقد, حقهم

 ومةا األرض يةرد أن القةّدو، سةهنف عى وكتب حّتام قضاء بِلك ذلك  قىض وقد

 .الصالني عباده يرثها وأن املصطفني أهلها إىل وسلطاّنا فيها

 األرض يرثةةون الةةِين أنّ  إىلالبيةةو أهةةل وأحاديةةث القةةرآن أشةةار قةةدو

 وعةد   وذلةك  البيةو أهةل من األئّمة هم األرض هِه عى اخللفاء ويكونون

 والصالني. واألنبياء للمؤمنني تعاىل اّللّ من

 جاللةه: جةّل  اّللّ قةول عةنعبةداّللّ أبةا سةألو قةال: سنان  بن عبداّللّ عن

 مْ  آَمن ههوا الَّههِ ي َ  اهللَّ  َوَعههَد ههوا ِمههنك  اِ   َوَعِمل  ههاِِلَ مْ  الصَّ  َكههاَم  األَْرضِ  ِل  َلَيْسههَتْخلَِفنَّه 

 [11 النور/ ] َقْبلِِهمْ  ِم  الَِّ ي َ  اْعَتْخَلَف 

 (2).األئّمة هم قال:

 حةديثا   فةدار املةؤمنني أمة  إىل الزنادقةة بعةض جاء  االحتجاج كتاب ف و

 ه:ةقولةةب تابهةكة  ةفة اّللّ هةبّينة ِيةالة الة  الوعةد قرتبةوية »... :فقال طويل

                                                           

 1/14( تفس  نور الثقلني: 1)

 .1/249( الكاف: 2)
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 آَمن وا الَِّ ي َ  اهللَّ  َوَعَد... القةرآن ومةن اسةمه  إالّ  اإلسةالم مةن يب  مل إذا وذلك 

 عةى الفتنةة الشةتامل ذلةك  ف لةه العةِر بإيضاح األمر صاحب وغاب رسمه  إالّ 

 اّللّ يؤّيةده ذلةك وعنةد لةه  عةداوة همأشةدّ  إليةه النةا، أقرب يكون حّت  القلوب

ين عةةى يديةةه عةةى نبّيةةه ديةةن ويظهةةر تروهةةا  مل بجنةةود  كةةره ولةةو كّلةةه الةةده

 (1)«املرشكون

 تعاىل اهلل بأمر املطاع هو اخلليفة : سابعا

 ْْلنَ  َوإِذ ْوا لِْلَمَلئَِكةِ  اق  د  وا آِلَدمَ  اْعج   ِمه َ  َوَكهانَ  َواْعَتْكَ َ  َأَبى إِْبلِيَس  إاِلَّ  َفَسَجد 

 .[14]البقرة/ اْلَكافِِري َ 

 ف لالمتحان وتعريضهم اخلليفة بجعل إخبارهم من املالئكة عى جر  ما بعد

 أ خةر  مةّرة عّرضةهم أرضةه  ف اّللّ سةيجعلهم الِين اخللفاء وهم األسامء معرفة

 ّللّ والعبودّيةةة الطاعةةة وهةةو األّول  مةةن صةةعوبة   أشةةد   يكةةون ورّبةةام لالمتحةةان 

 قبله. من املنصوبة الوسائل وتعظيم والتواض 

 والّطاعةة بالتعّبد املعرفة بعد عباده نيمتح وتعاىل سبحانه اّلل أن نعلم هنا ومن

 باخلضةوع التةدين و بفضةلهم اإلقةرار و خلقةة عى إصطفاهم شاا إل املحّبة و

 الكرب و األنا اىل ينزع اإلنسان ألنّ  اخلل  عى اإلمتحانات أعظم من وهو, ملجدهم

 اّلل أمةةر الةةِين لألشةةاا  والطاعةةة اإلذعةةان بةةني و بينةةه  ةةول التةة  العصةةبية و

 ف املالئكةةةة نجحةةةو وقةةةد وحمبةةةتهم. بفضةةةلهم اإلقةةةرار و وواليةةةتهم عتهمبطةةةا

 وترشةةفو لطاعتةةه صةةدورها وإنرشةةحو وفضةةله يدم معةةرفتهم بعةةد اإلمتحةةان

                                                           

 .1/162( اإلحتجاج: 1)
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 إبلةيس وكةان وذّرّيتةه  يدم وحسةدا   تكرّبا   يسجد أن إبليس أب  قدو له بالسجود

 مةن قلبةه ف مةا أظهر لكنو منها  أّنه املالئكة فحسبته املالئكة  م   ظاهرا   اّللّ يعبد

ْلنَا َوإِذْ  :املباركة ايية ف كام والسد. والتكرّب  والطم  الكفر ْوا لِْلَمَلئَِكةِ  ق  د   اْعج 

وا آِلَدمَ   .[14]البقرة/ اْلَكافِِري َ  ِم َ  َوَكانَ  َواْعَتْكَ َ  َأَبى إِْبلِيَس  إاِلَّ  َفَسَجد 

 .[7/ألعرال]ا طي م  وخلقته نار م  خلقتني : ىلتعا قوله ف وكام

 و اّلل ألمةر اإلنصةياع و اإلذعةان و الطاعة ف هو إّنام إبليس إباء إنّ  القيقة وف

 الطاعةة )ف الكةافرين مةن فكةان العبةادة أصةل عةن اإلبةاء يكن ومل يدم التواض 

 .واإلذعان(

 بالسةجود املالئكةة وجّل  عزّ  اّللّ واستعبد» ثراه: اّللّ طّيب الصدوق الشيخ قال

 بالسةجود أمةرهم إّنةام وجةّل  عةزّ  أّنةه وذلك أبصارهم  عن غّيبه ملّا له  تعظيام   يدم

 عةزّ  ّللّ السةجود ذلةك فكةان ذكةره  تعاىل اّللّ حجج أرواح من صلبه أودع ملا يدم

 يدم يسةةجد أن إبلةةيس فةةأب  تعظةةيام   صةةلبه ف وملةةا طاعةةة  ويدم عبودّيةةة  وجةةّل 

 بحسةده فكفةر صةلبه  دون اّللّ حجةج أرواح مسةتودع صةلبه جعةل إذ لةه  حسدا  

ّم  ولعن جواره  عن وطرد رّبه  أمر عن وفس  وتأّبيه   إنكةاره ألجةل رجيام   وس 

 قال: بأن يدم السجود من امتناعه ف احتّج  ألّنه للغيبة 

طِي ِم  َوَخَلْقَته   َنار ِم  َخَلْقَتنِي ِمنْه   َخرْيٌ  َأَنا /غّيةب مةا فجحةد  [12]األعةرال 

 جسةةد وهةةو شةةاهده  الةِي بالظةةاهر واحةةتّج  بةةه  التصةدي  يوقةة  ومل برصةةه  عةن

 قبلةةة جعةةل إّنةةام دما أنبةة يةةؤمن ومل وجةةودا   صةةلبه ف ملةةا يكةةون أن وأنكةةر  آدم

 (1)«صلبه ف ملا تعظيام   له   بالسجود وأ مروا للمالئكة

                                                           

 .11( كامل الدين وُتام النعمة: 1)
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 اإلمةةام عةةن الروايةةة هةةِه منهةةا عديةةدة  روايةةات ف جةةاء مةةا مضةةمون وهةةو

 فأودعنةةا آدم  خلةة  وتعةةاىل تبةةارك اّللّ إنّ » وفيةةه: طويةةل  حةةديث ف الرضةةا

 تعةاىل ّللّ سةجودهم وكةان وإكرامةا   لنةا تعظةيام   لةه بالسةجود املالئكة وأمر صلبه 

 املالئكة من أفضل نكون ال فكي  صلبه  ف لكوننا وطاعة  إكراما   ويدم عبودّية 

 .(1)«أمجعون؟! كّلهم يدم سجدوا وقد

 املجيةةد: كتابةةه ف قةةال كةةام طاعتةةه بعةةد وليائةةهإل بالطاعةةة تعةةاىل اّلل أمةةر وقةةد

مهنكم االمهر أولو الرعول اطيدوا و اهلل واطيدوا [19/النسةاء]   تعةاىل قولةه وف: 

 ْ طِ ِ  َم وَل  ي  ع   قبةل مةن املنصةوب الةوي وطاعةة   [60/النسةاء]   اهللَّ َأطها َ  َفَقهْد  الرَّ

 قالةه بةام األخةِ تعةاىل اّلل أمةر وقةد, تعةاىل اّلل عصيان وعصيانه طاعته ه  الرسول

م   ما تعاىل قوله ف آله و عليه اّلل صى الرسول هول   آتاك  ع  وه   الرَّ ه   مْ  مها وَ  َفخ   َُنهاك 

وا َعنْه    واليةتهم و ايل حمّبةة هو به   الرسول أمر ما أهم ومن   [7/رشة]ال َفاْنَته 

  .«منه وأنا من  عل» آله و عليه اّلل صى وقوله «مواله فعل مواله كنو من»

 كةل ف إلمةاما و اخلليفةةبمعرفة إال تةتمال وعبادتةه ّللا معرفة نّ أ لميع هنا ومن

 و اإلمامةة أنّ  تقةرّ  التة  اإلمامية عقيدة ه  وهِه, منه التعلمو هإلي الرجوع و, زمان

 أن للنةا، حيةّ   ال إّنةه و, الّسةاعة قيةام حّتة  زمةان كةل ف اّلل من جعل   ه  اخلالفة

 مةن املنصوبني لألئمة الّطاعة و اإلذعان عليهم وأنّ  , وخليفة إماما   نفسهمإلخيتارو

 الكةاف: ف جةاء كةام وتعةاىل هسبحان اّلل من بأمر   وآله عليه اّلل صى اّلل رسول قبل

نِْديه  ْبنِ  َصالِِ   َعنْ  إِْبَراِهيمَ  ْبن   َعِلُّ   َأيِب  َعةنْ  َسةَلَمةَ  َأيِب  َعةنْ  َبِشة    ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  السه

                                                           

 . :1/216( عيون أخبار الرضا1)
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ول   َسِمْعت ه   َقاَل   اّللَِّ َعْبدِ  ينَ   َنْحن  »  :َيق  ِِ  الَّ إِ  النَّةاَ،  َيَسة    اَل  َطاَعَتنَةا  اّللَّ   َفَرَض   الَّ

ر   اَل  وَ  َمْعِرَفت نَا َِ ْع ْؤِمنا   َكانَ  َعَرَفنَا َمنْ  بَِجَهاَلتِنَا النَّا،   ي   وَ  َكةافِرا   َكةانَ  َأْنَكَرَنا َمنْ  وَ  -م 

ْ  َمنْ  ْ  وَ  َيْعِرْفنَا مَل نْكِْرَنا مَل ي اهْل َد  إىَِل  َيْرِج َ  َحتَّ  َضااًل  َكانَ  ي  ِِ َض  الَّ  ِمةنْ  َعَلْيهِ  اّللَّ  اْفرَتَ

ْو  َفإِنْ  اْلَواِجَبةِ  َطاَعتِنَا  (1).«َيَشاء   َما بِهِ  اّللَّ  َيْفَعلِ  َضاَلَلتِهِ  َعَى  َيم 

 : الصادق اإلمام عن الرواية ف جاء وكام

 الربقةّ   اخلالةد بةن حمّمد عن عيس    (2) بن حمّمد بن أمحد عن حيي   بن حمّمد

 عبةد أليب قلةو قةال: العةالء أيب بةن السةني عةن اروهرّي  حمّمد بن القاسم عن

 مفروضة؟  طاعتهم األوصياء -الّسالم عليه -اّللّ

هوا اّللّ: قةال اّلةِين [ ]هةم نعم :قال هوا وَ  اهللََّ َأطِيد  هوَل  َأطِيد  ع   اأْلَْمهرِ  أ وِل  وَ  الرَّ

مْ  م   إِنَّام  -تعاىل -اّللّ قال اّلِين هم و [19/نساءال]   ِمنْك  ول ه   وَ  اهللَّ  َولِيُّك   الَّهِ ي َ  وَ  َرع 

ونَ  الَِّ ي َ آَمن و ِقيم  ل َ  ي  ْؤت ونَ  وَ  الصَّ كا َ  ي  مْ  وَ  ال َّ  (3).[11/ائدةامل]  راكِد ون ه 

 لخلق:ل  امتحان اخللفاء غيبة : ثامنا 

 علةيهم  حّجةة ذلةك وصار اّللّ  حجج بأسامء للمالئكة املعرفة حصلو عندما

 بةةواليتهم واسةةتعبدهم أبصةةارهم عةةن غّيةةبهم العةةامل  ذلةةك ف أنةةوارهم أراهةةم

 .(4)الصادق اإلمام خرب ف كام وحمّبتهم 

 بسةةبعامئة آدم خلةة  قبةةل للمالئكةةة جةةر  االمتحةةان أنّ  أ خةةر  روايةةات وف

                                                           

 167  1 الكاف  ج( 1)

 .18  ح 169/ 1نفس املصدر   (2)

 ش. 1186  طهران , الطبعة االوىل –تفس  كنز الدقائ  و بحر الغرائب  (1)

 .1/14( ينظر: تفس  نور الثقلني: (4
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 (1)عام.

 والغيبةة بالغيةب اإليةامن ف امتحةان هةو بالسةجود هلةم  جر  الِي  االمتحان

 هلم. عّرفها الت  األسامء لّ   عظيموالت

 َرْيهَب  الَ  اْلكَِتا    ذلَِك  ال* تعاىل: قال الصفة  ِّبِه املّتقني تعاىل اّللّ َمَدح وقد

ى فِيهِ  د  تَِّقَي* ه  ْؤِمن ونَ  الَِّ ي َ  لِْلم   .[1-1]البقرة/ بِاْلَغْيِب  ي 

 عن اخلرب ف كام السن بن املهدي الّجة موالنا بغيبة هنا الغيب رةهف س وقد

 الّجةةةة هةةةو والغيةةةب عةةةلّ  شةةةيعة املّتقةةةون» فقةةةال: الصةةةادق اإلمةةةام

 (2)«الغائب

 ألنّ  تعةاىل  ّللّ واإلخةال  والعبودّية الطاعة كامل هو بالغائب اإليامن أنّ  وفيه

 ألغةةراض هةةو وإّنةةام اإلخةةال   كةةامل فيهةةا يكةةون ال رّبةةام الةةارض لإلمةةام البيعةةة

 -األعةني عةن مسةتور وهةو -األرض ف اّللّ خليفةة بغيبة االعتقاد ولكن متعّددة 

 يكةون ال فكية  بالغيبةة  اخلليقةة بةدء منةِ جةرت اّللّ سنّة كانو وإذا وأبلغ. أشدّ 

  ومنتهاها؟ آخرها ف ذلك

 ف بالقةائم آمةن مةن فمثةل» ثةراه: اّللّ طّيب الصدوق املحّدثني شيخ يقول

 أنكةر مةن ومثةل يدم  السةجود ف وجةّل  عةزّ  اّللّ أطةاعوا الِين املالئكة مثل غيبته

 «يدم السجود من امتناعه ف إبليس مثل غيبته ف القائم

وإذا كانو أشةّد االمتحانةات عةى املالئكةة وعةى إبلةيس التصةدي  والطاعةة 

                                                           

 .11( ينظر: كامل الدين وُتام النعمة: 1)

 .16( كامل الدين وُتام النعمة: 2)
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الةزمن بغيبةة وّي األمةر اإلمةام املهةدي للاليفة الغائةب  فةإّن االمتحةان ف هةِا 

املنتظر هو أشّد عى املؤمنني  لطول املةّدة وكثةرة الفةتن واملحةن والظلةم وارةور 

 الِي جيري عليهم.

وما يظهر اإليامن بالغيب والتسليم عند املةؤمنني هةو حةّبهم ومواسةامم لةوّي 

األمر صاحب الزمان كونةه مضةطّرا  خائفةا  مةن أعةداء اّللّ الةِين يريةدون إطفةاء 

 يتوّسلون إىل اّللّ عّز وجّل ف حفظه وإطالة عمره.فاملؤمنون  نوره  ولِا 

 خرين:واآل األّولني يف اجلارية الّله سّنة الغيبة

 ذلةك يناسةب ما الرجيم وإبليس املالئكة ىع اخلل  بداية ف اّللّ سنّة رتج كام

 نبةّ   بعةد األرض وجه عى البرشّية تاريخ بداية ف السنّة تلك جرت كِلك العامل 

 الظاملني  من خوفا   نوح زمن حّت  بعده من األوصياء غاب حيث  آدم اّللّ

 لفرتات األوصياء غيبات واستمّرت هود  اّللّ نبّ   زمن حّت  نوح بعد الِين وكِا

 ف األنبيةاء ذكرمن ومن الشهود  فرتات من أكثر الغيبة فرتات كانو ورّبام طويلة.

 نب . أل  وعرشون وأربعة مائة وهم يِكروا  مل ممّا بكث  أقّل  هم القرآن

 عةةةى جةةةر  ومةةةا وأوصةةةيائهم  األنبيةةةاء تةةةاريخ بعةةةض  كةةة  واألخبةةةار

 عةةن الةةثامي محةةزة أيب عةةن املفّصةةل اخلةةرب ف جةةاء فقةةد بعةةده  مةةن وصةةيائهنبّيناوأ

 قابيةل  أتةاه أبةاه آدم دفةن ملّةا اّللّ هبةة إنّ  ثةمّ  »... قال:  الباقر حمّمد جعفر أيب

 وهةو بةه  أ َخةصَّ  مل بةام العلةم مةن خّصةك أيب آدم رأيةو قةد إيّن  اّللّ هبة يا له: فقال

 عقةب لةه يكون لكيال قتلته وإّنام قربانه  منه ت قّبلف هابيل أخوك به دعا الِي العلم

 مل الةِي أبنةاء وأنةتم قربانةه تقّبل الِي أبناء نحن فيقولون: عقب   عى فيفتارون

 كةام قتلتك شياا   أبوك به اختّصك الِي العلم من أظهرت إن كوأن قربانه  يتقّبل

 هابيل. أخاك قتلو  
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 واالسةم واإليةامن العلةم مةن عنةدهم بةام مسةتافني منه والعقب اّللّ هبة فلبث

 حةني اّللّ  هبةة وصّية وظهرت  ا  نوح بعث حّت  النبّوة وآثار العلم وم ا  األكرب

  واتبعةةوه بةةه فةةأمنوا آدم أبةةوهم بةةه رةّبشةة قةةد نوحةةا   فوجةةدوا آدم  وصةةّية ف نظةةروا

 ..وصدقوه.

 َأْرْعْلنَا َوَلَقْد  وجّل: عزّ  اّللّ قول وهو عندهم  الِي بالعلم نوحا   عرفوا وإّنام 

 [ 21]هود/  َقْوِمهِ  إَِل  ن وحا  
(1)

   

 خفةة  ولةةِلك ومسةةتعلنني  مسةةتافني األنبيةةاء مةةن ونةةوح آدم بةةني مةةا وكةةان

ّم  كام يسّموا فلم القرآن  ف ذكرهم  : اّللّ قةول وهةو األنبيةاء  من استعلن من س 

  هههل ع  مْ  َقهههْد  َور  هههل   َقْبهههل   ِمههه  َعَلْيهههَك  َقَصْصهههناه  ع  ْ  َور  مْ  َل ْصهههه   َعَلْيهههَك  َنْقص 

[184]النساء/
(2) 

 األنبياء. من املستعلنني سّم  كام املستافني من يسّمهم مل من يعن 

 ولكنّةه أحةد  نبّوتةه ف يشاركه مل عاما   مخسني إالّ  سنة أل  قومه ف نوح فمكث

بني قوم عى قدم ِّ  وتعاىل: تبارك قوله وذلك آدم  وبني بينه كانوا الِين لألنبياء مك

 َبْت  . [101]الشعراء/ املْ ْرَعلِيَ  ن وح َقْوم   َك َّ

ههَك  َوإِنَّ  ه:قولةة إىل ينتهةة  أن إىل آدم  وبةةني بينةةه كةةان مةةن يعنةة  ههوَ  َربَّ  اْلَدِ يهه    هَل 

ِحيم    .[122 ]الشعراء: الرَّ

 قةد إّنةه نةوح  يا إليه: اّللّ أوح  أّيامه  واستكملو نبّوته انقضو ملّا نوحا   إنّ  ثمّ 

                                                           

 .111-1/110( ينظر: تفس  العيايش: 1)

 .218-211( كامل الدين واُتام النعمة: 2)
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 واالسةم واإليةامن عنةدك الِي العلم فاجعل أّيامك  واستكملو نبّوتك انقضو

 أقطعهةا لةن فإيّن  سام  عند ذّرّيتك من قبالع ف النبّوة وآثار العلم وم ا  األكرب

 به ي عَرل عامل وفيها إالّ  األرض أدع ولن آدم  وبني بينك الِين األنبياء بيوتات من

 خةروج إىل النبة  قةبض بةني فةيام يولةد ملةن نجاة ويكون طاعت   به وت عَرل دين  

 يةةاءاألنب مةةن وهةةود نةةوح بةةني مةةا فكةةان هةةود  إالّ  سةةام بعةةد ولةةيس ايخةةر  النبةة 

 ثةمّ  أنبيةاء.. عرشةة األنبيةاء مةن وإبةراهيم هةود بةني وكان ومستعلنني.. مستافني

لَّ  ترت  الرسل وجّل  عزّ  اّللّ أرسل ة   َجا َ  َما ك  ا أ مَّ وهل َ ع  ب وه   رَّ م َفَأْتَبْدنَها َكه َّ  َبْدَضهه 

مْ  َبْدضا    نبيَّةني ليةوما ف تقتةل إرسائيةل بنو وكانو [44]املؤمنةون/ َأَحاِديَ   َوَجَدْلنَاه 

 ف قةتلهم سةوق ويقةوم نبّيا   سبعون الواحد اليوم ف يقتل أن حّت  وأربعة  وثالثة

 .بمحّمد رةّتبش عمران بن موس  عى التوراة أ نزلو فلاّم  النهار  آخر

 موسةةة  رةّفبشةةة رة..ةعشةةة األنبيةةةاء مةةةن وموسةةة  يوسةةة  بةةةني وكةةةان

 بلغةةو حّتةة  بعضةةا   بعضةةهم األنبيةةاء رتةّبشةة كةةام  بمحّمةةد وعيسةة 

 يةا أن إليةه: اّللّ أوحة  أّيامةه  واستكملو نبّوته حمّمد  ةقض فلاّم   حمّمد

 واإليةامن عنةدك الةِي العلةم فاجعةل أّيامك  واستكملو نبّوتك قضو قد حمّمد

 فةإيّن   طالةب أيب ابن علّ  عند النبّوة علم وآثار العلم وم ا  األكرب واالسم

 العقب من النبّوة علم وآثار العلم وم ا  األكرب واالسم واإليامن العلم أقط  لن

 آدم  أبيةك وبةني بينةك كةانوا الةِين األنبيةاء بيوتةات مةن أقطعهةا مل كام ذّرّيتك  من

 اْلَدهاملََِي* َعهَل  ِعْمَرانَ  َوآَل  إِْبَراِهيمَ  َوآَل  َون وحا   آَدمَ  اْصَطَفى اهللََّ إِنَّ :  قوله وذلك

ة   يَّ ر  َها ذ  [14 -11 عمران: ]آل   َعلِيمٌ  َعِمي ٌ  َواهللَّ  َبْدض ِم  َبْدض 
(1) 
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 ُأمور: اخلرب هذا من الشاهد

 أن منةِ واحةدة لظةة الةدنيا عةن تنقطة  مل واألوصياء األنبياء سلسلة أنّ  أّوال :

 ف واسةةتمّرت  حمّمةد نبّينةا زمةان إىل مّتصةلة وهة  األرض  إىل آدم اّللّ أهةبا

 من السن بن املهدي الزمان صاحب ف مستمّرة وه  الطاهرين  األئّمة أوصيائه

 املعلوم. الوقو ف ظهوره حّت  غيبته ف وهو األوصياء  وبني بينه فاصلة دون

 إىل واحةد مةن ينتقةل كةان األكةرب واالسةم النبّوة وآثار واإليامن العلم أنّ  ثانيا :

 ذّرّيةة  » إخةواّنم أو أوالدهةم ف اإّمة الطةاهرة  الِّرّيةة نفةس مةن األعقةاب ف آخر

 وطاعةة الةدين بةه ي عةَرل عةامل وفيها إالّ  األرض يدع ال اّللّ ألنّ  «بعض من بعضها

 للال . نجاة ويكون اّللّ 

 عةى  خوفةا   وأوصةيائهم األنبيةاء ىعة واالستافاء الغيبة سنّةَ  جرت لقد ثالثا :

 جر  كام اإلمامة  ف وطمعا   حسدا   قتلهم يريدون الِين أعدائهم من وتقّية   الدين

 نبّوتةه  يعلةن ومل الوصةّية خيفة  أن اّللّ هبة واضطرّ  قابيل  أخيه قبل من هابيل عى

 واألوصياء األنبياء من املستافني وإنّ  نوح... زمن إىل عرشة بعده من الِين وكِا

ل   ذلك إىل القرآن أشار حيث املعلنني  من أكثر ع  مْ  َقْد  َور   ِمه  َعَلْيهَك  َقَصْصهناه 

ل   َقْبل   ع  ْ  َور  مْ  َل ْصه   [184 :النساء]  َعَلْيَك  َنْقص 

 األ مةم درب عةى سةارت األ ّمةة ألنّ  األ ّمةة  هةِه ف جاريةة السةنّة تلةك رابدها :

 األطهةار األئّمةة ق تةل فقد واحد  بعد واحدا   وقتلهم األوصياء تكِيب ف السابقة

 من هفظل تعاىل بأمراّللّ الغيبة إىل األوصياء آخر  اضطرّ  ممّا كّلهم  اّللّ لرسو ذّرّية من

 فيها. بام الدنياالدنيا هالك إىل يؤدي مما  االرض ف وحجيته اّلل نور يطفأ ال ك  القتل

 اخللق: وبعد اخللق ومع اخللق قبل األرض يف احلّجة :اخلليفة تاسعا
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 تعريضةهم وعةدم وحفظهةم هةدايتهمو رمحةتهم اخللة  هِا إجياد من الغاية إنّ 

 بوجةود إالّ  ذلةك يكةون وال وايخرة  الدنيا ف واملاّدي املعنوي والعِاب للهالك

وال   إَِلْينَا َأْرَعْلَت  َلْواَل  القيامة: يوم أحد   يقول ال حّت  الّجة   ِم  آَياتَِك  َفنَتَّبِ َ  َرع 

ِ لَّ  َأن َقْبلِ   القيامةة يةوم بالرسةل خلقةه عى تّج حي اّللّ فإنّ  ولِا [114]طه/ َوَنْخَ ى نَّ

نَّا َوَما تعاىل: بقوله بِيَ  ك  َده   هوال   َنْبَدهَ   َحتَّهى م   ال األرض وإنّ    [11]اإلرساء/ َرع 

ةتمُّ  أّنةه املةؤمنني وعةد قةد وإّنةه األرض  ف اّللّ نور دون من دةةواح لظة تصل   م 

تِمُّ  َواهللَّ  نوره هوِرهِ  م  ونَ  َكهِرهَ  َوَلهوْ  ن   ذّرّيةات أعقةاب ف  وذلةك [6]الصة / اْلَكهافِر 

  عليها. ومن األرض اّللّ ير  أن إىل واحد بعد واحدا   األنبياء

 مةا» قةال: جعفةر بن موس  عن املتّصل بالسند الصدوق الشيخ رو  فقد

تةد   آدم قبض منِ قاّ  إمام بغ  األرضاّللّ ترك  الّجةة وهةو اّللّ إىل بةه هي 

 ».(1) اّللّ عى حّقا   نجا  لزمه ومن ضّل  تركه من ؛العباد عى

 يقةول: وهةو سمعته قال: عبداّللّ أيب عن الساباط  عاّمر إىل بسنده ورو 

 هِه تال ثمّ   «الّ   من يميتون ما فيها حيي  عامل حّجة من كانو منِ األرض َتل   مل»

ونَ  ايية ِريد  تِمُّ  َواهللَّ  بَِأْفَواِهِهمْ  اهللَِّ ن ورَ  لِي ْطِفئ وا ي  ونَ  َكِرهَ  َوَلوْ  ن وِرهِ  م    (2)اْلَكافِر 

 اخللة  قبةل الّجةة» :عبداّللّ أبو قال قال: تغلب بن أبان إىل بسنده ورو 

 (3).«اخلل  وبعد اخلل  وم 

 تبارك اّللّ من إماما   يكون أن من البد الربانّية الّجة بأنّ  النصو  ِّصحو ثمّ 
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 إنّ » قةال: الصةال  العبد عن الرق  داود إىل بسنده الكلينّ   رو  فقد وتعاىل.

 (1).«ي عرل حّت  بإمام إالّ  خلِقهِ  عى ّللّ تقوم ال ال ّجة

 مصةطل  ف وحمصةورة خاّصةة الةوح  ونصةو  خطابات ف اإلمام ومفهوم

 زيةد بةن طلحةة عةن املتصل بسنده الكلينّ   رو  فقد التالية: الرواية ف كام واض 

 تبةةارك اّللّ قةةال إمامةةان  اّللّ كتةةاب ف األئّمةةة إنّ  قةةال» قةةال: اّللّ عبةةد أيب عةةن

 وتعاىل:

  ْم ة   َوَجَدْلنَاه  ونَ  َأئِمَّ  قبل اّللّ أمر يقّدمون النا، بأمر ال [71]األنبياء/ بَِأْمِرَنا ََيْد 

كمَ  أمرهم كمهم قبَل  اّللّ وح    .ح 

مْ  قال: ثم ة   َوَجَدْلنَاه  ونَ  َأئِمَّ  قبةل أمةرهم يقةدمون [41]القصةص/ النَّارِ  إَِل  َيْدع 

ةِون اّللّ حكم قبل وحكمهم اّللّ أمر  عةز اّللّ كتةاب ف مةا خةالل بةأهوائهم ويأخ 

 (2).وجل

 ال اّللّ وأنّ  الباطل ف ويدخلون سبحانه اّللّ ويعصون جيهلون رشةالب إنّ  وحيث

 يرشةةدهم الةةِي الفسةاد ف الوقةةوع لعةةدم الضةامنة هلةةم وضةة  فقةد بةةِلك  يةرىض

 ال . إىل وهيدهيم

يعنة   -ورو  الكلين  طّيب اّللّ ثراه بسنده إىل أيب بصة   عةن أحةدمها

ذلةةك  إّن اّللّ مل َيةةَدع األرض بغةة  عةةامل  ولةةوال»قةةال: قةةال:  -البةةاقر أو الصةةادق
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 (1)«ي عرل الّ  من الباطل مل

قةةال:  عبةةداّللّورو  الصةةدوق بسةةنده إىل الةةار  بةةن املغةة ة  عةةن أيب 

مل يرفة   ومةا مةات منّةا عةامل إالّ  إّن العلم الِي أ نزل م  آدم»سمعته يقول: 

 (2)«  إّن األرض ال تبق  بغ  عامل]من بعده[ورَّ  علمه 

 تعاىل: الّله من معصومًا إمامًا اخلليفة كون عاشرا:

 النصةةو  تكةةِيب إىل اضةةطّروا الّجةةة اإلمةةام والدة بعةةدم تشةةّبثوا الةةِين

 إمامةةا   أو نبّيةةا   األرض ف اّللّ حّجةةة كةةون ف والروايةةات( اييةةات )مةةن املستفيضةةة

 تعاىل! اّللّ من بنّص  معصوما  

 العقةل وكةِا الشبهة  هِه تفض  كث ة القرآن ف واألوصياء األنبياء وقصص

 ورمحةتهم  بالعبةاد اّللّ لطة  هةو واألوصةياء األنبيةاء بعةث مةن الغايةة بةأنّ  يشهد

 اّللّ حجج باستمرار إالّ  ذلك يكون وال  الضاللة و واهلالك للعِاب تعريضهم وعدم

 مةن اليفةةلل يةويص أن دون من الويص أو النب  يموت أن يستحيل وأّنه األرض  ف

 ه.بعد

م أن الكمةة مقتىضة فمةن صةفته  فعله خيال  ال الكيم وإنّ   عةى األهةمّ  يقةدَّ

 اراهةةل  عةةى والعةةامل النةةاقص  عةةى والكامةةل املفضةةول  عةةى والفاضةةل املهةةم 

 اخلائن. عى واألمني املِنب  عى واملعصوم

 األمةني خيتةار أّنةه البةدّ  النةا،  إىل دينةه إبةال  عةى حّجتةه يأُتن اّللّ إنّ  وحيث

 واحدة. لظة جيهل وال خيون ال الِي املعصوم العامل الافظ
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 عبةاده عةّرض -فقةد واحةدة لظة ولو -وجيهل يِنب َمنْ  عليهم جعل أّنه فلو

 القيامة. يوم امامه معِورين وأصبحوا والضاللة  للجهالة

 هفةوات ف يقعةون أّّنةم الكةرام واملراجة  األتقيةاء العلةامء تةاريخ ف ثبو وقد

 عن منّزه العاملني ورّب  معصومني  غ  ألّّنم  واقع ال الكم وخيطؤون وزالّت 

 وارهل. اخلطأ شأنه كان َمنْ  العباد كّل  عى حججه جيعل أن

 ف النةا، عةى وحجةج وقةادة مراجة  العةدول العلةامء يكون أن يناف ال وهِا

 تعةّرض وإالّ  علةيهم  اّللّ مةن املعصةوم الّجةة وجود من البدّ  ولكن الغيبة  زمان

 إرشادهم هو املعصوم اإلمام وظيفة ألنّ  والضالل  اهلالك إىل أيضا   العلامء هؤالء

 املشهورة: الرواية  الزمان صاحب عن الشأن هِا ف وردت فقد وتسديدهم 

 علةيكم  حّجتة  فةإّّنم أحاديثنةا  رواة إىل فيهةا فةارجعوا الواقعة  الواد  وأّما»

 (1)«عليهم اّللّ حّجة وأنا

 النةا،  عةى حجةج كةوّنم إّنةام هةؤالء امتياز أنّ  نجد الديث ف التأّمل وعند

 ويةةروون البيةةو  أهةةل عةةن الصةةادرة األحكةةام ويبّلغةةون اإلمةةام  يمّثلةةون ألّّنةةم

 مل الروايةة فةإنّ  ذلةك وم  وممّثلني  وكالء اإلمام جعلهم رطةالش وِّبِا أحاديثهم 

 عليهم. اإلمام حجّية إلضافة ه  وإّنام الّجّية  ف واإلطالق االستقالل ُتنحهم

 هةو وكةم واملجتهةدين! املراجة  منصةب عظةيم هو كم الديث هِا لنا ويظهر

 أهةل خةاّ  بةالتزام تشةرتط الزمةان بإمةام والرابطة العالقة إنّ  حيث وخط ! دقي 

 صةاحب اإلمةام وتسةديد رعايةة  ةو يصةبحون عندئةِ وعمةال   علام  البيو
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 . والزمان العرص

 واييةات رها ةحصة يمكةن فةال «امعصةوم» الّجةة كةون ف اللفظّية دّلةاأل أّما

 متالزمتةةني حّجتةةني جعةةل اّللّ ألنّ  ك ذلةة تؤّكةةد رشيفةةالةة والنصةةو  القرآنّيةةة

 حةديث ف جةاء كةام البيةو  وأهةل اّللّ  كتةاب وهة : أبةدا   بعضهام عن التنفّكان

 الرشةيفة  باألخبةار املؤّيةدة القرآنّيةة النصةو  هةِه إىل اإلشةارة وتكف  الثقلني.

اَم  تعاىل: اّللّ قال ومنها: نِ رٌ  َأنَت  إِنَّ ل   م   . [7]الرعد/ َهاد َقْوم َولِك 

 .[17]هود/ ِمنْه   َشاِهٌد  َوَيْتل وه   وعال: جّل  وقوله

ل   سبحانه: وقوله وح   املََْلئَِكة   َتنَ َّ   .[4]القدر/ فِيَها َوالرُّ

 ّنةةج عةةى وهةةو زمةةان  كةةّل  ف هةةاد مةةن َتلةةو ال األرض أنّ  فيهةةا: والوجةةه

 وأّنه وخيلفه  النب  يتلو الِي وهو النب   ونفس الِّرّية نفس ومن اّللّ رسول

 األمانةة وهة  الصةفة  ونفةس الةنهج نفةس عةى يكون الساب  يتلو ويّص  من البدّ 

 واليكةون واألحكةام  بةالعلوم عليةه املالئكة لنزول مؤّهال   يكون وأّنه والعصمة 

 وتعاىل. سبحانه اّللّ من معصوم لنبّ   وصّيا   أو نبّيا   إالّ  صفته هِه َمن

 مةن السةن بةن املهةدي رةعش الثاين اإلمام شاص فهو صفته هِه تكون وَمن

بنا وإالّ  آبائةه وبةني بينةه فصل دون ِّ  رضورة وخالفنةا املباركةة  النصةو  هةِه كة

 الوصّية. واّتصال املالئكة ونزول اهلداية استمرار

هاَم : اّللّ قةول ف جعفةر أيب عةن بسةنده الكلينة  رو  فقةد نهِ رٌ  َأنهَت  إِنَّ  م 

ل    مةا إىل هيدهيم هاد منّا زمان ولكّل  املنِر  اّللّ رسول» فقال:  َهاد َقْوم َولِك 

 (1).«واحد بعد واحد   األوصياء ثمّ  عل   بعده من اهلداة ثمّ   اّللّ نب ُّ  به جاء
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 إىل واحةد بعةد واحدا   البيو آل من اهلداة اّتصال وه  القيقة  ِّبِه نقرّ  مل وإذا

بنا فقد الساعة  قيام ِّ   وإبطاله!! بتعطيله قلناو القرآن ك

 الصةةةادق عةةةن بصةةة  أيب عةةةن ورد كةةةام يتعطةةةل وال يبطةةةل ال والقةةةرآن

 الرجةل ذلةك مةات ثةمّ  رجل عى آية   نزلو إذا كانو لو حمّمد  أبا يا اّللّ رمحك»...

 (1)«مىض فيمن جر  كام بق  فيمن جيري ح    ولكنّه الكتاب  مات ايية  ماتو

 السةن نبة املهةدي األمةر حبصا عى إالّ  الزمان هِا ف ينطب  ال األمر وهِا

                                                                     عةةةةةةةةةن اخلةةةةةةةةةرب ف ورد كةةةةةةةةةام .السةةةةةةةةةالم عليةةةةةةةةةه العسةةةةةةةةةكري

اَم  وتعاىل: تبارك اّللّ قول ف جعفر أيب عن القص   عبدالرحيم نهِ رٌ  َأنَت  إِنَّ  م 

ل    .َهاد َقْوم َولِك 

 زالةو ومةا منّةا ذهبةو مةا واّللّ أما اهلادي  وعل   املنِر اّللّ رسول» فقال: 

 (2)«الساعة إىل فينا

ورّب العاملني منّزه عن النقص والضع  والظلم  ومن كامله وعدله وعظمته 

أن ال يرتك األرض من دون إمام معصوم من اّللّ تعةاىل  فقةد ورد عةن أيب بصة  

إّن اّللّ أجةّل وأعظةم مةن أن يةرتك األرض بغة  إمةام » قةال: عن أيب عبداّللّ

 (3)«عدل

 يقول:  وعن السن بن عّل الوّشاء قال: سمعو الرضا
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قال: إّن الّجة ال تقوم ّللّ عّز وجّل عةى خلقةه إالّ بإمةام   اّللّ إّن أبا عبد»

 (1)«حّت  ي عرل

 باألئّمةة يتعّلة  مةا مجية  وف الكثة ة والعقلّية النقلّية القطعّية باألدّلة ثبو وقد

 عةى اّللّ أمنةاء ألّّنةم مطّهةرون معصومون أّّنم اّللّ قبل من املجعولني واألوصياء

 علمه. وعى خلقه

 للناس؟ ووظائفه اخلليفة مهام هي ما

 :وخلقه عاملنيال رّب بني والسفري الواسطة «اخلليفة» أّواًل:

 وال يبارشهم  وال خلقه جيانس ال الِي املتعاي اخلال  هو العّزة رّب  ألنّ  ملاذا؟

 يةةدرك وهةةو األبصةةار دركةةهت وال يشء  يشةةبهه ال فهةةو يالمسةةونه  وال يشةةاهدونه

 يشء  كمثلةه لةيس الةِي والبةاطن الظةاهر وهةو حال  كّل  عى واملّطل   األبصار

عةّرفهم ل محهم اخلل  خل  وإّنام أفعاله  ف والكيم أمره ف والعامل  مصةالهم  وي 

دهم الّ   إىل دهيموهي بعه  الباطل. عن وي 

 إنسان يتحّملها ال الت  الكب ة املهّمة ِّبِه ليقوموا األنبياء بعث تعاىل فإّنه ولِا

  ةتقتض املصلحة وإنّ  ب دابه  وأّدِّبم بالتوفي   وسّددهم بالوح   فأّيدهم عادي 

 األنبيةةاء كةةان ولةةو حّتةة  السةةاعة  قيةةام إىل النةةا، بةةني السةةامء رسةةالة اسةةتمرار

 هةِه ف جتةري أن البةدّ  املاضةني ف جةرت التة  السنّة وهِه مسترتين  واألوصياء

ة» :النبّ   قال كام األ ّمة  ِّ ة  الق ِّ  «بالنعل والنعل بالق

 

                                                           

 .1/177( الكاف: 1)



 77  .................................................... رضورة اخلالفة والّجة ف األرض

 

 احلقيقة: هذه على الضوء ُتسّلط التالية والرواية

 أيةن مةن سةأله: الِي للزندي  قال أّنه عبداّللّ أيب عن الكم بن هشام عن

 والرسل؟ األنبياء أثبوَّ 

 ذلك وكان خل   ما مجي  وعن عنّا متعاليا   صانعا   خالقا   لنا أنّ  أثبتنا ملّا إّنا» قال:

 ويبارشوه  فيبارشهم يالمسوه  الو خلقه يشاهده أن جيز مل متعاليا   حكيام   الصان 

 اده وعبة خلقةه إىل عنةه يعةرّبون خلقةه  ف سةفراء لةه أنّ  ثبو وحياّجوه  فيحاّجهم

 فثبةةو فنةةاؤهم  تركةةه وف بقةةاؤهم بةةه ومةةا ومنةةافعهم مصةةالهم عةةى ويةةدّلوّنم

ون خلقةه  ف العلةيم الكيم عن والناهون ايمرون  وهةم وعةّز  جةّل  عنةه واملعةربه

 غةة  ِّبةةا  مبعةةوثني بالكمةةة  مةةؤّدبني حكةةامء خلقةةه  مةةن وصةةفوته األنبيةةاء

 أحةواهلم  من يشء ف -والرتكيب اخلل  ف هلم مشاركتهم عى  -للنا، مشاركني

 أتةو ممّةا وزمان دهر كّل  ف ذلك ثبو ثمّ  بالكمة  العليم الكيم عند من مؤّيدين

 يكةون حّجةة مةن اّللّ أرض َتلةو لكيال والرباهني  الدالئل من واألنبياء الرسل به

 (1)«عدالته وجواز مقالته صدق عى يدلُّ  َعَلم   معه

 األنبيةاء مةن الصةفوة مةن الجةج هةم السةفراء نّ أ ف الداللةة واضةحة الرواية

 والعلوم الرباهني خالل من وصدقهم وعدالتهم عصمتهم ثبتو الِين واملرسلني

 بالفضةائل ومؤّدبةون اّللّ عنةد مةن مؤّيةدون وهةم ِّبةا  ويبّثون حيملوّنا كانوا الت 

 دنسوالة الزلةل مةن اّللّ عصةمهم مةن عةى إالّ  الصةفات هةِه تنطب  وال الرّبانّية 

 َتلةو لكةيال وهو  اإلمام ذكر كام وهدل لغاية ذلك وكّل  باملعاجز  وأكرمهم
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 وعدالة. وأمانة علم صاحب يكون حّجة من األرض

 اهلداية: أبواب ثانيًا:

ه   لِي ْظِههَره  َعهَل قال تعاىل:  َدى  َوِديهِ  اِْلَ وَله  بِاهْل  َو الَِّ ي َأْرَعَل َرع  يِ   ه  الهد 

ِه َوَكَفى ل   .[26] الفت /  بِاهللَِّ َشِهيدا    ك 

ههوا َعَلههْيِهْم آَياتِههِه وقةةال تعةةاىل:  ْم َيْتل  ههوال  ِمههنْه  ي ههَي َرع  ههَو الَّههِ ي َبَدههَ  ِل األ م  ه 

يِهمْ  َ ك  م   َوي  ه  َدل م  ْكَمَة َوإِن اْلكَِتاَ   َوي  بِي َقْبل  َلِفي ِم   َكان وا َواِْلِ  .[2] ارمعة/َضَلل م 

رساالت األنبياء لبق  النةا، كالبهةائم يعيشةون ف الظلةامت وارهةل  فلوال 

وحيث إّن اّللّ خل  اإلنسان ومل يكن شةياا  مةِكورا   فهةو حيمةل ف طّياتةه ارهةل 

ص    وأّوهلا العقةل ةوالضالل واملوت.. ولوال عناية اّللّ وإمداده بالنعم الت  ال  

   من ال ة والضاللة.وبعثة األنبياء لبق  اإلنسان بحالة ال توص

وشاءت إرادة اّللّ أن جيعةل هلةم ف كةّل زمةان حّجةة علةيهم يةرّد اراهةل عةن 

جهله  والظامل عن ظلمه  والفاس  عن غّيه إىل قيام الساعة  وال يكةون ذلةك إالّ 

 باستمرار رساالت األنبياء واحدا  بعد واحد.

األنبيةةاء وأ ّمتةةه آخةةر  خةةاتموملّةا اكتملةةو عةةّدة األنبيةةاء  وكةةان نبّينةا حمّمةةد

األ مم  أب  اّللّ إالّ أن يتّم نوره ف هِه األ ّمة إىل قيام السةاعة بأوصةياء اثنة  عرشة 

ة»من بعده  كام كانو السةنّة ف األ مةم السةابقة  ِّ ة بالقة ِّ   هيةدوّنم إىل الةّ  «القة

بوهم وقتلوهم. ِّ  ويكونون عليهم حججا   وإن ك

الثاين عرشة آخةر األوصةياء  لكة  ال تنكسة  وشاءت إرادة اّللّ حفظ اإلمام 

شمس اهلداية عن هِا الوجود  وليبق  مصةدر النةور متوّقةدا  خلة  السةحاب  

 ليعط  الياة الدلء والنور الّضوري لفظ  الياة من التاليش واالنعدام.
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 فام ه  مهّمة اإلمام هلِا اخلل ؟

ّللّ مةا تةرك اّللّ وا»قةال: قةال:  جاء ف اخلرب عةن أيب محةزة عةن أيب جعفةر

إالّ وفيها إمام هيتد  به إىل اّللّ  وهو حّجة عةى عبةاده   أرضا  منِ قبض آدم

 .(1)«وال تبق  األرض بغ  إمام حّجة ّللّ عى عباده

 هو بّث نةور اهلدايةة إىل اخللة  أمجة   وال :فاملهّمة املوكولة إىل اإلمامة  1

املبارك  لتحّق  النفة  والفائةدة  فمثلةه يكون ذلك إالّ من خالل تعّرضهم لنوره 

كمثل املصباح  فحيث مةا اسةتفيد منةه فإّنةه يشة ُّ لصةاحبه النةور واالهتةداء مةن 

 الظلامت  ومن ال يتعّرض لنوره املبارك فسول يبق  يعاين العم  والضالل.

رضورّي ف كةّل زمةان ومكةان كّضةورة الشةمس ألهةل  فوجود اإلمام

الت   تجب خل  السحاب لفرتة زمنّية ال تنعدم وال األرض  وكام أّن الشمس 

 ء ةتتوّق  فوائدها الكث ة  كِلك اإلمام الّجة املهدي الغائب  فةإّن نةوره يضة

القلوب بنور اإليامن والوالية  ويعرج ِّبا إىل رّب األرباب  فهو حبل  ممةدود  بةني 

النةور  السامء واألرض  لكة  ال تظلةم هةِه األرض  ولكة  التنفصةل عةن نبة 

 «.هيتد  به إىل اّللّ»الفّياض  ولِا فإّن اإلمام قال: 

 ومكةان زمةان كةّل  ف النةا، فإنّ  الباطل: من الّ   لتمييز إليه النا، حاجة ة 2

 هةو وايخةر صةاحبه أّنةه يةّدع  فكةّل  والباطةل  الةّ   تفسة  ف خيتلفةون ما غالبا  

 واخلصةةام ارةةدال يكثةةر حّتةة  الةةدين  أ مةةور ف خيتلفةةون مةةا أشةةدّ  ومةةا الباطةةل.

 واالقتتال. واالختالل
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 هلةا تنّبةأ كةام غ هةا  مةن أكثةر األ ّمةة هةِه وف األ مةم  مجية  ف جار األمر وهِا

 فرقة. وسبعني ثالثة عى ستفرتق بأّّنا اّللّ رسول

 هةِا مةن واملاةرج العةالج وضة  وإّنام الغارب  عى البل يرتك مل ولكنّه

 ومهةا الثقلةني  حةديث هلم فِكر الضاللة  من الضامنة مهل أبان عندما االختالل 

 أعلم فهم عليها  والجج األ ّمة هلِه والعلامء العلم أبواب ألّّنم والعرتة  الكتاب

.. أعلمكم» :قال كام وأقضاها  األ ّمة  ال» وقال:  ...«علّ  وأقضاكم عل 

 (1).«منكم أعلم فإّّنم تعّلموهم

 ف أيضةا   الكةريم القرآن ذلك أّكد كام الدين  أ مور ف إليهم الرجوع األ ّمة فألزم

ْكرِ  َأْهَل  َفْسَأل وا تعاىل: قوله نت م إِن ال   ونَ  الَ  ك   .[41]النحل/ َتْدَلم 

 وتعةّدد والتنةاحر والتفةّرق االخةتالل حالةة عى شاهد أكرب األ ّمة حال وواق 

 بليى. وصال   ع يدّ  وكل   والفرق  املِاهب

  اّللّ رسةول بعةد االختالل من فيه النا، يق  بام يعلم العّزة رّب  كان فإذا

 للهةةالك عبةةاده عةةّرض فقةةد االخةةتالل  لةةّل  واملةةنهج املاةةرج هلةةم يضةة  وال

ه وهو والضالل   وارهل. والظلم النقص عن منزَّ

 الةّ   إىل ليهةدوهم النةا، عةى أئّمة   وجعلهم خلقه  خ ة اصطف  تعاىل لكنّه

ةةدوهم بعه  آَدمَ  ىههههههَاْصَطف اهللََّ إِنَّ  :وجةةل عةةز قةةال القيامةةة  يةةوم إىل الباطةةل عةةن وي 

هة   اْلَدهاملََِي* َل هعَ  َرانَ هِْعم َوآَل  َراِهيمَ هإِبْ  َوآَل  وحا  هههَون   يَّ ر  َهاهَبه ذ   َواهللَّ  ْدضهَبه  هِمه ْدض 

 .[14-11 عمران: ]آل لِيمٌ هعَ  َعِمي ٌ 

مْ  عبحانه: وقال ة   َوَجَدْلنَاه  ونَ  َأئِمَّ اِ   فِْدهَل  إَِلهْيِهمْ  َوَأْوَحْينَها بَِأْمِرَنها ََيْهد  هرْيَ  اْْلَ
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َل ِ  َوإَِقامَ  َكا ِ  َوإِيَتا َ  الصَّ  .[71]االنبياء/  َعابِِدي َ  َلنَا َوَكان وا ال َّ

 حمّمد نبّينا حّت  آدم منِ الدهر طول عى وأوصيائهم األنبياء مهّمة فكانو

 أهةمّ  ومةن العةاملني  رّب  هلةم عّينهةا التة  األدوار ِّبِه القيام -بعده من وأوصيائه

 مةةن املجتمةة  ضةةامنة ألّّنةةم الباطةةل  عةةن النةةا، وردّ  الةةّ   بيةةان األدوار هةةِه

 يةدع مل اّللّ إنّ » قةال: قةال: أحةدمها عةن بصة   أيب عةن -الّ   ف االختالل

 (1)«الباطل من الّ   يعرل مل ذلك ولوال عامل بغ  األرض

 للفقهاء يعّرفها َمنْ  إىل  تاج اإلهلّية األحكام تفاصيل اإلهلّية: األحكام بيان ة 1

 العةامل إّنةه حيةث النةا،  يفهمها كام وليس وتعاىل  سبحانه اّللّ أرادها كام وللنا،

  والعام. واخلاّ   املنسوخ من والناسخ واملتشابه باملحكم

هوَ  َبهْل  كتابةه: ف العةاملني رّب  وصةفهم َمةنْ  عةى إالّ  تنطبة  ال الصفة وهِه  ه 

ورِ  ِل  َبي نَاٌ   آَياٌ   د     [49العنكبوت/ ] اْلِدْلمَ  أ وت وا الَِّ ي َ  ص 

ونَ  اهللَّ  إاِلَّ  َتْأِويَله   َيْدَلم   َوَما قوله: وف  اِعخ   .[7عمران/ ]آل اْلِدْلمِ  ِل  َوالرَّ

 ونحةن العلةم  ف الراسةاون نحةن» قال: اّللّ عبد أيب عن بص   أيب فعن

 قةال: عبةداّللّ أيب عةن العامري  سلامن بن عبداّللّ عن وجاء (2)«تأويله نعلم

ل الّجة  فيها وّللّإالّ  األرض زالو ما»  إىل النةا، ويةدعو والةرام  الةالل ي عةره

 ولك  السابقة  العلل لنفس زمان كّل  ف يكون أن البدّ  األمر وهِا (3)«اّللّ سبيل

                                                           

 .1/176( الكاف: 1)

 .118( تفس  نور الثقلني: 2)

 .1/176( الكاف: 1)
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 الصحيحة. اإلهلّية األحكام النا، جيهل ال

 عةرب شةيعته مةن إليةه تصةل رعّيةةالش األسالة كانو الصغر  الغيبة زمن حّت 

 أصحاِّبا. إىل تصل ثمّ  عنه تصدر اإلجابات وكانو األربعة  وسفرائه نّوابه

 العاّمةة الوكالةة للفقهةاء فةّوض قةد اإلمةام فةإنّ  الكةرب  ةالغيب زمن ف أّما

 خاّصةة عنايات له أّنه املعرول ومن والرام  الالل وتعليمهم النا، إلفتاء

 هةةِه ولةةوال انقطةةاع  بةةال واملسةةتمرة املاتلفةةة اخلاّصةةة بطرقةةه العةةدول بالفقهةةاء

 الرشعّية. األحكام من كث  ف بح ة العلامء لبق  العنايات

 ويتوّسةلون يسةتغيثون فهةم السةاطعة  القيقةة هةِه يةدركون العظام لفقهاءوا

 مة  للفقهاء عديدة مواق  وظهرت الفقهّية  ومعضالمم مشكالمم لّل  باإلمام

 مةنهم كثة ا   أنّ  لوجةدنا لرتامجهم رجعنا فلو تارخيهم. ف سّجلو الزمان  صاحب

 علةيهم قةبلهم مةن يةِكر مل ما داع هِا عليه  اّللّ سالم اإلمام من وموق  عناية له

  النا،. قبل من وللاول وإخالصهم لتواضعهم الرمحة 

 الصالني واملؤمنني للفقهاء وعنايته لإلمام املهّمة هِه تبنّي  التالية والرواية

 َتلةو ال األرض إنّ » يقول: سمعته قال: عبداّللّ أيب عن عاّمر  بن إسحاق فعن

 (1)«هلم أُتّه شياا   نقصوا وإن رّدهم  شياا   املؤمنون زاد إن كيام إمام وفيها إالّ 

 تسةديد زمةان كةّل  ف املعصةوم اإلمةام وظيفةة أنّ  عى الداللة واضحة والرواية

 أو الرشع  الكم ف ينقصون أو تطبيقه  أو الكم فهم ف خيطؤون عندما املؤمنني

 الزيادة عند يرّدهم فاإلمام الصواب. عن املكّل  خيرج وكالمها فيه  يزيدون

 ألّّنةةم غالبةةا   والفقهةةاء العلةةامء عنةةد إالّ  ذلةةك يكةةون وال الةةنقص  عنةةد هلةةم ويةةتمّ 

                                                           

 .1/176الكاف: ( 1)
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 النا،. عوام عند وليس والفتيا  الكم بيان ف املتصّدون

  اخللق: على الشهداء ثالثًا:

 الشةهود ي شةهدون بأّّنم القديم منِ العقالء عند وخصوصا   البرش س ة جرت

 وهةِه وغ هةا. والودائة  واملنازعةات واإليقاعةات كالعقود املهّمة  أ مورهم عى

 البرشّية. القوانني ف وماضية هِا يومنا إىل مستمّرة الس ة

 خةالقهم عنةد تكةون ال فكية  املالةوقني  عنةد حسةنة الس ة هِه كانو فإذا

 إىل واألوصةياء األنبيةاء بعةث فقةد العقةالء؟ وسةّيد الكةامء أحكم وهو وسّيدهم

 همووأنةةِر الطاعةةة  عةةى وارنّةةة بةةالثواب هموووعةةد دينةةه  يعّرفةةوّنم لنةةا،ا

 أحةدا   أنّ  فلةو  .ةعصة مةن  ةوعصة أطاع من فأطاع املعصية  عند والنار بالعقاب

 مل أحةدا   ألنّ  معةا   مةن اقرتفةو مةا عةى معِور بأّنن  القيامة يوم اّللّ عى احتّج 

 الباطل!! عن ويرّدين الّ   يبّلغن 

 عةى واألوصةياء األنبيةاء وهةم القيامةة  ليةوم بشهوده يأ  وتعاىل بحانهس فإّنه

 ِّبةا يعمةل أن فالبةدّ  خلقه ف السنّة هِه جعل وحينام ة شهيدا   باّللّ وكف  ة أقوامهم

 ف أقةوامهم عةى األنبيةاء مجية  شةهد وقةد الكةرب . املحكمةة عنةد القيامة يوم إىل

 فيه. عاشوا الِي الزمان

 فةيهم  كةان عنةدما قومه عى عيس  اّللّ نبّ   شهادة املجيد القرآن ذكر فقد

 التاليةة واييةات وتعةاىل. سةبحانه ّللّ الشةهادة صةارت رّبةه جةوار إىل انتقاله وبعد

 املسةي  وعيسة  لقّيومةه ارةزاء يةوم ف اإلهلّية للمحاكمة التاي الوار تصّور

 واراللةة  العّزة رّب  هو فالاكم اّللّ  دون من إهلني وأ ّمه اَّتِوه الِين من وقومه

 َمهْرَيمَ  اْبه َ  ِعيَسهى َيها اهللَّ  َقهاَل  َوإِذْ إرسائيل: بنو هم واخلصم عيس   هو والشاهد
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ْلَت  َ َأْنَت  وِّن  لِلنَّاسِ  ق    ِ يَ  اَّتَّ هْبَحاَنَك  َقهاَل  اهللَِّ د ونِ  ِمه  إهَِلهْيِ  َوأ م  هون   َمها ع   َأنْ  ِل  َيك 

وَل  نت   إِن بَِح    ِل  َلْيَس  َما َأق  ْلت هه   ك   ِل  َمها َأْعَلهم   َوالَ  ِس هَنْفه ِل  َمها َتْدَلهم   َعلِْمَتهه   َفَقهْد  ق 

َك  َنْفِسَك  ي وِ * َعلَّم   َأْنَت  إِنَّ ْلهت   َمها اْلغ  همْ  ق  وا َأنِ  بِههِ  َأَمْرَتنِهي َمها إاِلَّ  هَل   َرّب   اهللََّ اْعب هد 

مْ  نت   َوَربَّك  ْيَتنِي َفَلامَّ  فِيِهمْ  د ْمت   َما ا  َشِهيد َعَلْيِهمْ  َوك  نَت  َتَوفَّ قِيهَب  َأْنهَت  ك   َعَلهْيِهمْ  الرَّ

ل   َعَل  َوَأْنَت   .[117-111]املائد /  َشهيٌد  َشْ  ك 

رّب العةةاملني عةةى كةةّل يشء شةةهيد  إالّ  أّنةةه أجةةر  سةةنّة الشةةهادة ف الةةدنيا 

لقيامة من مقالة بن  إرسائيةل  وايخرة  ولِا فإّن عيس  سول يترّبأ إىل اّللّ يوم ا

حقيقةةة  فقةةد أّكةةد نبةةّ  اّللّ عيسةة  وسةةول يقبةةل اّللّ تعةةاىل شةةهادته علةةيهم.

 «.كنو عليهم شهيدا  ما د مو  فيهم»الشهادة الت  يريدها اّللّ من حججه  وه  

وهِه الشهادة الت  يبتغيها اّللّ ف يةوم ارةزاء عنةد املحاكمةة الكةرب   جةرت 

السابقة  وكِا جرت ف هِه األ ّمة  وه  مستمّرة إىل يوم القيامة  عى مجي  األ مم

مةةن دون انقطةةاع لظةةة واحةةدة  ألّن الشةةاهد البةةّد مةةن حضةةوره عنةةد تفاصةةيل 

القضّية الت  يشهد عليها  ولِا فإّن شهادة موالنا صاحب الزمان جتري عى هِه 

  وهةِا ال ينةاف دتهاأل ّمة منِ أن توىّل اإلمامة بعد أبيه إىل يوم خروجه وشها

رَزقةون  حيةث إّن  أّن األنبياء واألوصياء الِين رحلوا إىل رِّّبم أحياء  عند رِّّبةم ي 

مرشل عى عامل الشهود  فهةم مّطلعةون عةى هةِا العةامل  إالّ أّن الشةهادة  عاملهم

مةا »املطلوبة الت   ّج اخلصم ه  تلك الشهادة العينّية الوجدانّية  كقول عيس : 

 «.فيهمد مو  

 ه ا: يومنا إل األ ّمة هل ه األطهار األئّمة شهاد  يؤّكد القرآن

 قال تعاىل:

  ِسهِهْم َوِجْئنَها بِهَك َشهِهيدا  َعهَل ة َشِهيدا  َعَلهْيِهم ِمهْ  َأنف  ل  أ مَّ َوَيْوَم َنْبَد   ِل ك 
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ل  َشْ   ْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَ  تِْبَيانا  لِك  الَِ  َوَن َّ ْسهلِِميَ هؤ  هى لِْلم  ة  َوب ِّْشَ ى َوَرمْحَ د    َوه 

   .[69]النحل/

ة  َشِهيدا   :وقوله تعاىل ل  أ مَّ  .[64/النحل] ...َوَيْوَم َنْبَد   ِم  ك 

عةث يبلكّل زمان وأ ّمةة إمةام  »فقد جاء ف تفس ها عن عّل بن إبراهيم قال: 

  (1)«كّل أ ّمة م  إمامها

هة َشهِهيدا  وف تفس  جمم  البيان ف قوله:  هل  أ مَّ يعنة  يةوم َوَيْوَم َنْبَد   ِل ك 

القيامة  بنّي سبحانه أّنه يبعث فيه من كّل أ ّمة شهيدا   وهم األنبياء والعةدول مةن 

 ر يشهدون عى النا، بأعامهلم. ةكّل عص

 (2)«لكّل زمان وأ ّمة إمام  تبعث كّل أ ّمة م  إمامها» :وقال الصادق

  هةةم «رةوالعةةدول مةةن كةةّل عصةة»الظةةاهر مةةن كالمةةه عليةةه الرمحةةة:  أقههول:

والقرينة األ خر  «. رةاألنبياء والعدول من كّل عص»بقرينة السياق:  األئّمة

  «.لكّل زمان وأ ّمة إمام...»مبارشة:  استشهاده بقول اإلمام الصادق

 الروايات التالية:وما يؤّكد أّن املقصود من ايية هم أهل البيو

هل  ف قوله تعةاىل: عن أيب محزة الثامي عن أيب جعفر َوَيهْوَم َنْبَده   ِمه  ك 

ة َشِهيدا  (3)«نحن الشهود عى هِه األ ّمة»قال:     أ مَّ

ةة ف قةول اّللّ عةّز وجةّل:  اّللّ قال أبو عبةد ةله أ مَّ َفَكْيةَ  إَِذا ِجْانَةا ِمةن ك 

                                                           

 .1/166( تفس  القّم : 1)

 .8/166( جمم  البيان: 2)

 .1/114( املناقب البن شهر آشوب: 1)
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 َشِهيدا  
ِ
الَء  .[ 41]النساء/  بَِشِهيد َوِجْانَا بَِك َعَى هؤ 

  ف كةةّل قةةرن مةةنهم إمةةام منّةةا شةةاهد علةةيهم  نزلةةو ف أ ّمةةة حمّمةةد»قةةال: 

 (1)«شاهد علينا وحمّمد

: عةةز وجةةلعةةن قةةول اّللّ  وعةةن بريةةد العجةةّل قةةال: سةةألو أبةةا عبةةداّللّ

 َِهَداَ  َعَل النَّاس ون وا ش  ة  َوَعطا  لَِتك  ْم أ مَّ   .[141]البقرة/ َوَك لَِك َجَدْلنَاك 

«. نحن األ ّمة الوسط   ونحن شهداء اّللّ عى خلقه وحججه ف أرضةه»قال: 

ْم إِْبَراِهيمَ : عز وجلقلو: قول اّللّ  َة َأبِيك  لَّ    .[76الج/] م 

م  املْ ْسلِِمَي ِم  َقْبل  إّيانا عن  خاّصة »قال:  ك  َو َعامَّ  .[76]الج/ ه 

ا( َِ مْ القرآن  ف الكتب الت  مضو )َوِف ه هول  َشهِهيدا  َعَلهْيك  ع  هوَن الرَّ  لَِيك 

وجةّل  ونحةن الشةهداء عةى  الشهيد علينا بةام بّلغنةا عةن اّللّ عةزّ  فرسول اّللّ

ب  ِّ بناه يوم القيامةالنا،  فمن صّدق صّدقناه يوم القيامة  ومن ك ِّ  (2)ك

 عليهم: العباد أعمال عرض رابعًا:

 وهلةم األ ّمةة  عةى خلفاء الطاهرين بيته وأهل الرسول جعل تعاىل اّللّ إنّ  حيث

 ؛رعايةاهم أعةامل عةى االّطةالع حةّ   وكةِا والشةهادة  والوالية والرئاسة اإلمامة

 ؛ممةامم وقةو عنةدهم وحيّضةوا النةا، أعةامل يشهدوا حّت  والفاسدة  الصالة

 مسةةياا   كةةان وَمةنْ  العصةةيبة  السةةاعة تلةك ف أعةةانوه هلةةم ومّتبعةا   حمسةةنا   كةةان فمةن

 عليه... وباال   ذلك وكان عنده  حضورهم ساءه لواليتهم وجاحدا   وعاصيا  

 تلةةك عةةى وحيزنةةون لة الصةةا وأتبةةاعهم مةةواليهم ألعةةامل يفرحةةون أّّنةةم كةةام

                                                           

 1/144( الكاف: 1)

 .1/181( الكاف: 2)
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 األعةامل ت عرض  » قال: عبداّللّ أيب عن بص  أيب عن ورد فقد السّياة. األعامل

 وهةو فاحةِروها  وفّجارهةا أبرارها ؛صباح كلَّ  العباد أعامل  اّللّ رسول عى

ى اْعَمل وا تعاىل: اّللّ قول مْ  اهللَّ  َفَسرَيَ ول ه   َعَمَلك   (1)«وسكو [101/التوبة ]َوَرع 

 يقةةول: سةةمعته قةةال: عبةةداّللّ أيب عةةن سةةامعة إىل بالسةةند الكلينةة  ورو 

  «؟!اّللّ رسول تسوؤون مالكم»

: فقال  نسوؤه؟ كي  رجل 

 فةال ذلةك سةاءه معصية رأ  فإذا عليه  تعرض أعاملكم أنّ  تعلمون أما» فقال:

وه اّللّ رسول تسوؤوا  (2).«ورسُّ

 بيتة   وألهةل ي اّللّ ادع   :للرضةا قلةو قال: الزّيات أبان بن عبداّللّ وعن

  «.وليلة يوم كّل  ف علَّ  لتعرض أعاملكم إنّ  واّللّ أفعل؟ أولسو  » فقال:

هلِ  وجّل: عزّ  اّللّ كتاب تقرأ أما» ي: فقال ذلك  فاستعظمو   قال: هوا َوق   اْعَمل 

ى ههههمْ  اهللَّ  َفَسههههرَيَ ههههول ه   َعَمَلك   بةةةةن عةةةةلّ  واّللّ هةةةةو» قةةةةال: «.؟َواملْ ؤِمن ههههونَ  َوَرع 

  ».(3)طالب أيب

هوا:  اّللّ قول عن عبداّللّ أبا سألو قال: شعيب  بن يعقوب وعن  اْعَمل 

ى مْ  اهللَّ  َفَسرَيَ ول ه   َعَمَلك   (4).«األئّمة هم» قال: َواملْ ْؤِمن ونَ  َوَرع 

                                                           

 .1/278( الكاف: 1)

 .1/219( الكاف: 2)
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 رِّّبةةم عنةةد أحيةةاء ألّّنةةم العبةةاد  أعةةامل واألئّمةةة اّللّ رسةةول يشةةهد إّنةةام

 يرزقون.

ههوا ذلةةك عةةى تشةةهد املباركةةة واييةةة ى اْعَمل  ههمْ  اهللَّ  َفَسههرَيَ ههول ه   َعَمَلك   َوَرع 

 قطعّ   نص   فه  واالستمرار  االستقبال عى يدّل  «فس  » والفعل  َواملْ ْؤِمن ونَ 

  .اّللّ رسول عى األعامل عرض ف

 .األطهار األئّمة ِّبا عن  إّنام «واملؤمنون» وقوله:

 بروحةه يعةي  بالِي بالك فام يشهدون  فإّّنم مضوا الِين حال هِا كان افإذ

  عليه؟ اّللّ صلوات املهدي اإلمام وهو بيننا  فيام وبجسمه

 وحيةزن منهةا بارّيد يفرح فإّنه والسّياة  منها السنة أعاملنا مجي  عى مطَّل  فإّنه

َغيَّةب ِمنْ  َو َأنْ  بِنَْفيِس » الندبة: دعاء ف وجاء منها. السّيو عى ْ  م   بِنَْفيِسة ِمنَّةا  خَيْةل   مَل

 «.َعنَّا َنَزَح  َما ناِزح ِمنْ  َأْنَو 

 عليهم؟ األعمال عرض كيفّية

إّن اّللّ تعاىل القادر عى أن جيعل الةدواّب والرشةات والنمةل تةدرك القةائ  

عرب الوح   وعرب ما يعطيها مةن قةدرات وإدراك  فإّنةه مةن بةاب أوىل أن يعطة  

 القدرات ألوليائه وصفوته من خلقه  وجيعل املالئكة خّداما  هلم.. هِه

ِمّدهم اّللّ تعاىل بالقّوة والقدرة بحيث ال يصب  هنالك حجةاب بيةنهم  فتارة  ي 

وبني العباد  فإّن حواسهم وأرواحهةم مّطلعةة عةى أعةامل العبةاد حّتة  ف بطةون 

ء إىل األرض  فيصةب  الغيةب أ ّمهامم  وتارة جيعل هلم عمودا  من نور مةن السةام

شهودا  عندهم  وتارة ينصب هلم ف كّل قرية ومنطقة عمود نور يةرون بةه أعةامل 

 النا،..
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 والروايات ف ذلك كث ة  نقترص عى ذكر بعضها.

مةةا رواه الصةةّفار القّمةة  بالسةةند إىل أيب حمّمةةد بةةن مةةروان  قةةال: قةةال  فمنههها:

لينظةر مةا يةتكّلم بةه  فةإّن اإلمةام إذا دخل أحةدكم عةى اإلمةام ف: »أبوجعفر

يسم  الكةالم ف بطةن أ ّمةه  فةإذا هة  وضةعته سةط  هلةا نةور سةاط  إىل السةامء  

َل وسقا وف عضده األيمن مكتوب:  َبهد  هَك ِصهْدقا  َوَعهْدال  الَ م  َّْت َكلَِمة  َرب  َوَْت

ِمي   اْلَدلِيم   َو السَّ   .[111]االنعام/ لَِكلاَِمتِِه َوه 

 (1)«تكّلم رف  اّللّ له عمودا   ويرشل به عى األرض يعلم به أعامهلمفإذا 

إّن »قةال: سةمعته يقةول:  وبسةنده إىل الفضةيل بةن يسةار عةن أيب جعفةر

اإلمام ليسم  الكالم ف بطن أ ّمه  حّت  إذا سقا عى األرض أتاه ملك  فيكتةب 

هَك ِصهْدقا  َوَعهعى عضةده األيمةن:  َّهْت َكلَِمهة  َرب  هَو َوَْت َل لَِكلاَِمتِهِه َوه  َبهد  ْدال  الَ م 

ِمي   اْلَدلِيم   فإذا شّب رف  اّللّ ف كةّل قريةة عمةودا  مةن نةور مقامةه ف قريةة   السَّ

 (2)«ويعلم ما يعمل ف القرية األ خر 

 بشيعتهم: األئّمة اهتمام

مهتّمون بأحوال شيعتهم ومطَّلعون عليها ألّن اّللّ سبحانه وتعاىل  األئّمة

أمّدهم بةاالّطالع عةى الغيةب وعةى الضةامئر والنفةو، بحيةث ال خيفة  علةيهم 

خافية ف املرشق واملغرب  ومن تلك األ مور الت  هيتّم ِّبا األئّمة األطهار أحوال 

ن ملرضةهم وحيزنةون شيعتهم ف حال مرضهم وبالئهم وحةزّنم  فةإّّنم يمرضةو
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 لزّنم.

 والشواهد ف ذلك كث ة  نقترص عى واحدة منها:

رو  أبو جعفر الصّفار القّم  بسنده إىل أيب سةعيد اخلةدري عةن رميلةة قةال: 

  فوجدت من نفيس خّفةة ف يةوم وعكو  وعكا  شديدا  ف زمان أم املؤمنني

  مةن املةاء  وأ صةّل ةارمعة وقلو: ال أعرل شياا  أفضل من أن أفيض عى نفس

ثةةةّم جاةةةو إىل املسةةةجد  فلةةةاّم صةةةعد    ففعلةةةو املةةةؤمنني خلةةة  أمةةة 

 رل أم املةؤمننيةاملنةرب عةاد عةّل ذلةك الوعةك  فلةاّم انصة أم املؤمنني

رأيتةك وأنةو متشةّبك بعضةك ف  يةا رميلةة »ودخل القرص دخلو معه  فقةال: 

عةى  فيهةا والةِي محلنة نعم  وقصصو عليه القّصة الت  كنو    فقلو:«بعض

مرضةنا  إالّ  يمةرض  مةن مةؤمن رميلةة  لةيس يا»فقال:  خلفه  الصالة ف  الرغبة

 يسةكو إالّ  وال أّمنّةا لدعائةه  إالّ  يةدعو وال حزّنةا بحزنةه إالّ  وال حيةزن بمرضه 

  فقلو له: يا أم املؤمنني  جعلن  اّللّ فداك  هِا ملن معةك ف القرصة  «دعونا له

ف  مةؤمن عنّةا يغيةب يارميلةة  لةيس»ف أطةرال األرض؟ قةال:  أرأيو من كةان

 (1)«رشق األرض وال ف غرِّبا

 القدر: ليلة يف عليهم واملقادير باألحكام املالئكة نزول خامسًا:

ِهم ِمه  ورة القدر:ةس  ةف عاىلةت اّللّ قال وح  فِيَهها بِه ِْذِن َره  َكة  َوالهرُّ
ل  املََْلئِ َتنَ َّ

ل  َأْمر  .  [4]القدر/ ك 

ْفَرق   فِيَها الدخان: سورة ف تعاىل وقال لُّ  ي   .[4]الدخان/ َحكِيم َأْمر ك 

 الةدنيا  ف األّيةام مةن خلة  مةا أّول ألّّنا القدر  لليلة كب ة أمهّية اّللّ أعط  لقد
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 شةهر  ألة  مةن خة    ةة مباركةة ليلةة وجعلهةا ويّص.. وأّول نبةّ   أّول خلة  وفيها

 والسالم  األمن ليلة وجعلها  اّللّ رسول قلب عى الكريم القرآن فيها وأنزل

 مةن وأوصةيائه آدم اّللّ نبّ   منِ عام كّل  ف واألوصياء األنبياء عى املالئكة وهبوط

 الساعة. قيام إىل بعده من وأوصيائه نبّينا إىل بعده

 الليلة؟ هِه ف املالئكة تنزل بامذا والسؤال:

 بةالعلوم األرض ف خلفائه عى الدنيا اّللّ خل  منِ عام كّل  ف املالئكة تنزل إّنام

 كام اروانب مجي  تشمل املقّدرات وهِه العام  طوال العباد ومقّدرات واألحكام

ل   ِم ْ  تعاىل: قوله ف   .َأْمر ك 

لُّ  :وجل عز وقوله  .َحكِيم َأْمر ك 

ر هو وما العباد  إليه حيتاج ما ومجي  األحكام مجي  تشمل وه   من عليهم مقدَّ

 ذلك. شابه وما واملرض والرزق والياة واملوت والرّش  اخل 

ها عةن َتةربين أال :للرضةا املروزي سليامن قال األخبار: عيون ف جاء  إِنَّ

 نزلو؟ يشء أّي  ف اْلَقْدرِ  َلْيَلةِ  ِل  َأْنَ ْلنَاه  

 مةن السةنة إىل السةنة مةن يكةون مةا فيها  اّللّ يقّدر القدر ليلة سليامن  يا» قال: 

 قال  «املحتوم من فهو الليلة تلك ف قّدره فام رزق  أو رّش  أو خ  أو موت أو حياة

 (1) .فداك جعلو فهمو اين سليامن:

 عى مضوا فإذا األنبياء عى تنزل والروح املالئكة أنّ  علمنا إذا ايخر: والسؤال

بنا فقةد غة هم  عةى تنةزل وال اءباألنبي خاّصة إّّنا قلنا: إذا تنزل؟ َمنْ  ِّ  القةرآن كة
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 ناّصةة اييةة إنّ  حيةث خلفةه  مةن وال يديةه بةني مةن الباطةل يأتيةه ال الِي الكريم

 واالسةتمرار  الةال تفيةد وهة   «تنّزل» الفعل بصيغة مبني عريبّ  وكالم بوضوح

 رسةول عةدب تتنةّزل َمةنْ  فعى الساعة  قيام إىل باستمرار «تنّزل» املالئكة كانو فإذا

 هِا؟! يومنا إىل اّللّ

 بةاألوامر عليةه تتنةّزل املالئكة أنّ  اّللّ رسول بعد املسلمني من أحد   يّدعِ  مل

 زّكةاهم ِينةالة هارةاألطة بيتةه لةأهة نةمة رتتهةعة إالّ  العبةاد اّص ةت الت  والنواه 

ِريد   اَم هإِنَّ  ابه:ةتةك ف مةهةّدقةوص رآنةالق م   لِي هْ ِهَب  اهللَّ  ي  ْجَس  َعهنك   اْلَبْيهِت  َأْههَل  الهر 

مْ  َرك  َطه   .[11]األحزاب/ َتْطِهريا   َوي 

ب فقةد كالمهةم ي صّدق مل فمن ِّ ب ومةن القةرآن  كة ِّ  بةه  كفةر فقةد القةرآن كة

 املعن : هِا تبنّي  التالية والروايات

 ف القةدر ليلةة إنّ  ».... طويةل: كالم مجلة ف عّبا، البن املؤمنني أم  قال

 بعةةد والة   األمةةر لةةِلك وإنّ  السةةنة  أمةةر الليلةةة تلةةك ف ينةةزل وإّنةةه سةةنة  كةةّل 

  هم؟ َمنْ  فقلو:  «اّللّ رسول

لب  ِمن عرش وأحد أنا» فقال: ثون أئّمة ص  دَّ  ويقةول: سائل  يسأل فقد (1).«حم 

 أنبياء؟ ليسوا وهم األوصياء إىل املالئكة اّللّ يرسل كي 

 ضةمن ف قةال حيةث السةؤال  هِا عن عّبا، ابن املؤمنني أم  أجاب قد

ثون إّّنم» كالمه: دَّ  ويسةم  امللةك  يةر  النبّ   أنّ  األنبياء وبني بينهم والفرق  «حم 

ةدَّ  فإّنه املحدَّ  أّما النوم  ف وير  الكالم   ف فيةوقر فقةا  الصةوت فيسةم  حي 

 إهلاما .. وي لَهم بقلبه ويع  أ ذنه
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 القدر ليلة ف والروح املالئكة إنّ  حيث حمالة  ال إليه الوح  وصول فإنّ  وعليه

 ويّ  مةن هلةم البةدّ  األرض أهةل وإنّ  األرض  إىل اّللّ عنةد مةن الكيم باألمر تنزل

 إماما   تعاىل اّللّ من مؤّيدا   يكون أن البدّ  الوي وهِا االختالل  عند إليه يتحاكمون

 تعاىل. اّللّ حكم عليه خيف  ال معصوما   عاملا  

  قال: جعفر أيب إىل بالسند الكلين  رو  فقد

 نبّ   أّول فيها خل  ولقد الدنيا  خل  ما أّول القدر ليلة ذكره جّل  اّللّ خل  لقد»

 بتفسة  فيهةا هيةبا ليلةة   سةنة كّل  ف يكون أن قىض ولقد يكون  ويّص  وأّول يكون

 علمةه وجةّل  عةزّ  اّللّ عةى ردّ  فقد ذلك جحد َمنْ  امل قبلة  السنة من مثلها إىل األ مور

ثون والرسل األنبياء اليقوم ألّنه  ف يةأتيهم بةام حّجةة   علةيهم تكةون أن إالّ  واملحةدَّ

 «.جربئيل ِّبا يأتيهم الت  الّجة م  الليلة تلك

 ؟املالئكة من غ ه أو جربئيل يأتيهم أيضا   واملحّدثون قلو:

 أّول نمِ  سواهم ملن والبدّ  شّك  فال عليهم اّللّ صّى  والرسل األنبياء أّما» قال:

لقو يوم  ينزل حّجة   األرض أهل عى تكون أن -الدنيا فناء آخر إىل األرض فيه خ 

 واملالئكةة الةروح نةزل لقةد اّللّ وأْيةم   عبةاده  ِمةن أحةّب  َمن إىل الليلة تلك ف ذلك

 آدم بعةد من وكلُّ  ويّص  وله إالّ  آدم مات ما اّللّ وأْيم   آدم  عى القدر ليلة ف باألمر

 لي ؤَمر النبّ   كان إن اّللّ وأْيم   بعده  من لوصّيه ووض  فيها األمر أتاه قد األنبياء من

 ولقةد فةالن  إىل أو ِ  أن حمّمةد إىل آدم مةن الليلةة تلةك ف األمر من يأتيه فيام

 آَمن هوا الَّهِ ي َ  اهللَّ  َوَعهَد  خاّصةة: حمّمةد بعةد مةن األمر لوالة كتابه ف اّللّ قال

مْ  اِ   َوَعِمل وا ِمنك  اِِلَ مْ  الصَّ  -َقهْبلِِهمْ  ِم  الَِّ ي َ  اْعَتْخَلَف  َكاَم  األَْرضِ  ِل  َلَيْسَتْخلَِفنَّه 

م   َفأ ولئَِك  -قوله إل   [11]النور/ اْلَفاِعق ونَ  ه 
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صةاة اسةتال  كةام نبةّيكم بعد وعباد  ودين  لعلم  أستالفكم يقول:  آدم و 

وَننِ  يليةةه  الةةِي النبةةّ   يبعةةث حّتةة  بعةةده مةةن ْشةة الَ  َيْعب ةةد  ونَ ةي   يقةةول: َشةةْياا   يِب  ِرك 

ههم   َفأ ولئِههَك  ذلةةك غةة  قةةال فمةةن حمّمةةد بعةةد نبةةّ   ال بةةإيامن يعبةةدونن   ه 

ةةم  ونحةةن بةةالعلم حمّمةد بعةةد األمةةر والة مّكةةن فقةةد اْلَفاِعهق ونَ   فةةإن فاسةةألونا ه 

 يظهةر الةِي أجلنا إّبان وأّما فظاهر  علمنا أّما بفاعلني  أنتم وما فأقّروا َصَدْقناكم

 الليةاي ممةرّ  ِمةن أجةال   لةه فةإنّ  اخةتالل   النةا، بةني يكةون ال حّتة  منّةا الةدين فيه

ِضة لقةد اّللّ وأْيم   واحدا   األمر وكان ظهر أت  إذا واألّيام   ونةيكة ال أن األمةر َ  ةق 

 علينةا حمّمةد ليشةهد النا، عى شهداء جعلهم ولِلك اختالل   ؤمننيةملا نةبي

 ف يكةون أن وجةّل  عةزّ  اّللّ أبة  النةا،  عةى شةيعتنا ولتشةهد شيعتنا عى ولنشهد

 «.تناقض علمه أهل بني أو اختالل   حكمه

هاإ بجملةةِ  املةؤمن إيامن فضل  » :جعفر أبو قال ثمّ   وبتفسة ها َأْنَ ْلنَهاه    ِنَّ

 وجةّل  عةزّ  اّللّ وإنّ  البهةائم  عةى اإلنسةان كفضةل ِّبةا اإليامن ف مثله ليس من عى

 ال أّنه علم ملن ايخرة عِاب لكامل ة الدنيا ف هلا اراحدين عن ِّبا باملؤمنني ليدف 

 جهةادا   الزمةان هةِا ف أنّ  أعلةموال القاعةدين عن باملجاهدين يدف  ما ة منهم يتوب

 (1)«واِروار والعمرة الّج  إالّ 

 التغضةب اّللّ  رسةول يةابن :جعفةر أليب رجةل   وقال قال: نفسه وبالسند

  «ملاذا؟» قال: عَلّ 

 وال» قةةال: تغضةةب؟ وال قةةال:  «قةةل» قةةال: عنةةه  أسةةألك أن أ ريةةد ملةةا قةةال:

ل القةةدر ليلةةة ف قولةةك أرأيةةو قةةال:  «أغضةةب  إىل فيهةةا والةةروح املالئكةةة وتنةةزُّ
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 رسةول كةان بأمر يأتوّنم أو قدعلمه اّللّ رسول يكن مل بأمر يأتوّنم األوصياء

 إالّ  يشء علمةه مةن ولةيس مةات اّللّ رسةول أنّ  علمةو   وقةد يعلمه؟ اّللّ

 أدخلةك وَمةن الرجةل؟ أهّيةا ولةك مةاي» :جعفةر أبةو قال واع  له وعل  

؟  .«عَلّ

ين. لطلب القضاء عليك أدخلن  قال:   الده

 أعلمةه حّتة  هيةبا مل بةه أ رسي ملّا اّللّ رسول إنّ  لك  أقول ام فافهم» قال:

َةال   ذلةك علمةه مةن كثة    وكةان سةيكون  وما كان قد ما علم ذكره جّل  اّللّ  يةأ  مج 

َةل علةم قةد طالةب أيب بةن علّ  كان وكِلك القدر  ليلة ف تفس ها  العلةم مج 

 «.اّللّ رسول م  كان كام القدر ليلة ف تفس ها ويأ 

؟ ار َملِ  ف كان أوما السائل: قال  مةن بةاألمر يةأ  إّنةام ولكنّه بى » قال: تفس  

 قةد ألمةر وكةِا  كةِا إفعةل األوصةياء: وإىلالنبةّ   إىل القةدر لياي ف تعاىل اّللّ

ةْو  مل» قةال: هِا  ي فسه  قلو: «.فيه يعملون كي  أ مروا علموه  كانوا  رسةول َيم 

 «.وتفس ه العلم ملةر حافظا   إالّ  اّللّ

  هو؟ ما علم القدر لياي ف يأتيه كان فالِي قلو:

 «.علم قد كان فيام والي ْس   األمر» قال:

  علموا؟ ما سو  ِعْلم   القدر لياي ف هلم حيد  فام السائل: قال

 «.وجّل  عزّ  اّللّ إالّ  عنه سألو ما تفس  يعلم وال بكتامنه أ مروا ممّا هِا» قال:

 يعلةم وكية  ال» قةال: األنبيةاء؟ يعلةم ال مةا األوصياء يعلم فهل سائل:ال قال

 «.إليه أ ويَص  ما علم غ  ويص  

صاة من أحدا   إنّ  نقول: أن يسعنا فهل السائل: قال  ايخر؟ يعلم ال ما يعلم الو 
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ْو  مل ال » قال: ل   وإّنةام وصةّيه جةول ف وعلمه إالّ  نب    َيم   ف والةروح املالئكةة َتنَةزَّ

 «.العباد بني به حيكم الِي بالكم القدر ليلة

 ال ولكةنّهم علمةوه قةد بةى» قةال: الكةم؟ ذلك علموا كانوا وما السائل: قال

ةؤمروا حّت  منه يشء إمضاء يستطيعون  السةنة إىل يصةنعون كية  القةدر ليةاي ف ي 

 «.املقبلة

   هِا؟ إنكار أستطي  ال جعفر  أبا يا السائل: قال

  «.منّا فليس أنكره َمنْ » :جعفر أبو قال

 مل يشء القةدر ليةاي ف يأتيه كان هل النبّ   أرأيو جعفر  أبا يا السائل: قال

   علمه؟ يكن

 يمةوت فلةيس سيكون وما كان ما علم أّما هِا  عن تسأل أن لك حيّل  ال» قال:

 نّ فةإ عنةه تسةأل الةِي العلم هِا أّما يعلمه  بعده الِي والويّص  إالّ  ويّص  وال نبّ  

ْطلِ  أن أب  وجّل  عزّ  اّللّ  «.أنفسهم إالّ  عليه األوصياء ي 

ّل  ف تكون القدر ليلة أنّ  أعرل كي  اّللّ  رسول بن يا السائل: قال   سنة؟ ك 

 أتةو فةإذا مّرة  مائة ليلة كّل  ف الدخان سورة فاقرأ رمضان شهر أت  إذا» قال:

 (1)«عنه سألو الِي تصدي  إىل ناظر   فإّنك وعرشين ثال  ليلة

 الدنيا: يف يعرفهم ملن القيامة يوم اخللق شفعاء سادسًا:

 فقةد منهةا  يةؤت  التة  وأبوابةه الةدنيا أهةل سةادة أولياءه جعل تعاىل اّللّ أنّ  كام

 مةن أعظةم هة  ايخةرة ف سةيادمم وإنّ  ايخةرة  ف أيضةا   السةيادة هةِه أعطاهم

 الدنيا.
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 ؛تعةاىل اّللّ بةإذن الشةفاعة حةّ   مهل جعل أن ايخرة ف العظيم امللك ذلك ومن

 ومن الساعة  تلك ف له وشفعوا عرفوه االّتباع حّ   واّتبعهم الدنيا ف عرفهم فمن

قهم يعرفهم مل  واخلِالن. اخلزي أصابه فقد وي صده

 هةِه نزلةو ملّةا» قةال: قةال: جعفر أيب عن جابر  إىل بالسند الكلين  رو 

و َيْومَ  ايية لَّ  َنْدع   .[71]االرساء/  بِ َِماِمِهمْ  أ َناس ك 

لههم النا، إمامَ  ألسَو  اّللّ  رسول يا املسلون: قال   أمجعني؟ ك 

 مةن سيكون ولكن أمجعني  النا، إىل اّللّ رسول أنا :اّللّ رسول فقال قال:

بون  النا، ف يقومون بيت   أهل من اّللّ من النا، عى أئّمة   بعدي َِّ  يظلمهم فيك

 ومع  منّ  فهو وصّدقهم واّتبعهم واالهم فمن ؛وأشياعهم والضالل الكفر أئّمة  

ِّبم ظلمهم ومن أال وسيلقاين  ِّ  (1)«بريء   منه وأنا مع  وال منّ  فليس وك

 هة  املعرفةة هِه ألنّ  زمانه  إمام معرفة مؤمن كّل  عى الاّلزم من صار ولِلك

 وعبادته. وواليته اّللّ طاعة إىل والسبيل اهلداية  وسبب اّللّ معرفة

 اّللّ  يعةرل   َمةنْ  اّللّ يعب ةد   إّنةام» :جعفةر أبةو ي قال قال: الثامي محزة أيب عن

علةو قلو : «.ضالال   هكِا يعبده فإّنام اّللّ يعرل ال َمنْ  فأّما  معرفةة فةام فةداك  ج 

 بةه واالئةتامم عةلٍّ  ومةواالة   رسةوله وتصدي  وجّل  عزّ  اّللّ تصدي » قال: اّللّ؟

  ».(2)اّللّ يعرل هكِا عدّوهم  من اّللّ إىل والرباءة  اهلد  أئّمةوب

 والضالل. والكفر اراهلّية عى مات فقد يّتبعهم مل وَمنْ  يعرفهم  مل َمنْ  أّما
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 ابةن جعفةر اّللّ عبةد أبةو ي قةال قةال: اّللّ عبةد بةن حيي  إىل بسنده النعامين رو 

 ميتةة مةات إمامةه فيهةا يعةرل ال ليلةة بةات مةن اّللّ  عبةد بةن حيية  يا» :حمّمد

 (1).«جاهلّية

 عةلّ  بةن حمّمةد جعفةر أبا سمعو قال: الثقف  مسلم بن حمّمد إىل بسنده ورو 

 تعةاىل  اّللّ من له إمام وال نفسه فيها جيهد اّللّ لعبادة دان َمنْ  كّل » يقول: الباقر

 مةن شةاة مثةل ومثلةه  ألعاملةه شةانو واّللّ متحةّ   ضةاّل  وهو مقبول  غ  فسعيه

 فلةاّم  يومهةا  وحةارت وجائية  ذاهبة فتاهو قطيعها  أو راعيها عن ضّلو األنعام

 معهةا فباتو ِّبا  واغرّتت إليها فحنّو راعيها  م  غنم بقطي  رتةبص الليل جنّها

 فهجمو وقطيعها  راعيها أنكرت قطيعه الراع  وساق أصبحو فلاّم  ربضتها  ف

 إليهةا فحنّو راعيها  م  آخر غنم بسح فبرصت وقطيعها  راعيها تطلب متحّ ة

 براعيةك القة  املتحةّ ة الضاّلة الشاة أّيتها القطي : راع  ِّبا فصاح ِّبا  واغرّتت

 ذعةرة فهجمةو وقطيعةك  راعيةك عن ضللو قد متحّ ة تائهة فإّنك وقطيعك 

 هة  فبيةنام بضةها مر إىل يرّدهةا أو مرعاهةا  إىل يرشدها هلا راع  ال تائهة  متحّ ة

 فأكلها. ضيعتها الِئب اغتنم إذ كِلك

 عّزوجةّل  اّللّ من له إمام ال األ ّمة هِه من أصب  من مسلم  يابن ة واّللّ ة وهكِا

 ة واعلم ونفاق  كفر ميتة مات الال هِه عى مات إن ضاالً  متحّ ا   تائها   أصب 

 ملعزولةون ارةور أئّمة وأنّ  اّللّ  دين عى الِين هم وأتباعهم الّ   أئّمة أنّ  ة حمّمد يا

 اشتّدت كرماد يعملوّنا الت  فأعامهلم وأضّلوا  ضّلوا فقد الّ   وعن اّللّ دين عن

 الضةةالل هةةو وذلةةك يشء عةةى كسةةبوا ممّةةا يقةةدرون ال عاصةة   يةةوم ف الةةري  بةةه
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 (1).«البعيد

 اجلميع: أنكر فقد واحدًا أنكر من

 َمةنْ » فقةال: األئّمةة عةن عبةداّللّ أبةا سةألو قال: أعني بن محران عن

 (2).«األموات أنكر فقد األحياء من واحدا   أنكر

 إماما   جحد َمنْ  أرأيو له: قلو  قال: جعفر أيب عن مسلم  بن حمّمد وعن

 مرتدّ  كافر فهو دينه  ومن منه وبرئ اّللّ من إماما   جحد َمنْ » فقال: حاله؟ ما منكم

 فدمةه اّللّ ديةن مةن بةرئ وَمنْ  اّللّ  دين من ودينه اّللّ  من اإلمام ألنّ  اإلسالم  عن

 (3).«قاله ممّا تعاىل اّللّ إىل يتوب أو يرج  أن إالّ  الال  تلك ف مباح

 الناس: على املطلقة الوالية سابعًا:

اَم :تعاىل قال م   إِنَّ ول ه   اهللَّ  َولِيُّك  ونَ  الَِّ ي َ  آَمن وا َوالَِّ ي َ  َوَرع  ِقيم  َل َ  ي  ْؤت ونَ  الصَّ  َوي 

َكا َ  مْ  ال َّ  .[11]املائدة/ َراكِد ونَ  َوه 

 السةةلطان وهةةِا خلةة   مةةا مجيةة  وعةةى وايخةةرة الةةدنيا عةةى مطلقةةة اّللّ واليةةة

 .بعده من واألئّمة وألم املؤمنني لرسوله اّللّ أعطاه قد والكب  العظيم

 املالك سبحانه اّللّ مصدره متكامل نظام فهو يتجّزأ  ال والسلطان الوالية فهِه

 يفعةل عةاّم  ي سةأل ال حكةيم ألّنةه يشةاء  كية  وسلطانه ملكه ف فيترّصل واخلال 

 ي سألون. وهم
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 جيعةةل أن خلقةةه ف سةةنّته مةةن ألنّ  وولّيةةه  نبّيةةه واليتةةه مةةن وأعطةة  خةةّول فقةةد

 الواليةة وسةيلة البيو آل من املعصومني جعل فقد إليه  الوسائل وجيعل األسباب

 «.عاداه فقد عاداهم وَمنْ  اّللّ  واىل فقد واالهم فَمنْ » إليه

 ذّرّيتةةه مةةن واألئّمةةة بعةةلّ  ُتّسةةك فَمةةنْ  يتجةةّزأ  ال مّتصةةل حبةةل الواليةةة فهةةِه

 وأصةب  تعةاىل اّللّ واليةة من خرج فقد منهم َتّى  وَمنْ  الوثق   بالعروة فقدُتّسك

 النبةةّ   وكةةِلك حلقةةة  ف حلقةةة مرتابطةةة أّّنةةا يةةر  فةةالقرآن الشةةيطان. واليةةة ف

 مةةةن بكةةةم أوىل ألسةةةو» ألصةةةحابه: خةةةمّ  غةةةدير ف قةةةال عنةةةدمااألعظةةةم

 َمةنْ  والِ  اللهةمّ  مةواله  عةل   فهةِا مةواله كنةو   َمنْ » قال: بى  قالوا: .«أنفسكم؟!

 «.خِله َمنْ  واخِْل  نرصه  َمنْ  وانرْص  عاداه  َمنْ  وعادِ  وااله 

 ؛عليهةا واليةتهم ويامرسةون يترّصةفون أوليةاء دون مةن الدنيا جيعل أن اّللّ أب 

 إّيةةاه  ورؤيةةتهم ومالمسةةتهم ومبةةارشمم خلقةةه جمانسةةة عةةن منةةّزه وجةةّل  عةةزّ  ألّنةةه

 بطاعتهم. خلقه يمتحن أن النافِ مهوحك فقدحكم

 من املالوقات مجي  عى شاملة جعلها وإّنام النا،  عى الوالية هِه تقترص ومل

 الكةون هةِا ف يشء وكةّل  والكواكةب  وانوالية وارةامد والنبةات واإلنس ارنّ 

 واألرض. السامء وأهل واألنبياء املالئكة حّت 

 العةةوامل  رمية  شةاملة هة  وإّنةام زمةان  دون لزمةان الواليةة هةِه رةتقتصة ومل

 قائةد هةو وعةل   ايخةرة  ف هلةم وشةافعا   مجيعةا   األنبياء سّيد هو اّللّ ورسول

 مةن العةاملني نسةاء سةّيدة الزهةراء وفاطمةة   الةوض عةى والساق  ووصّيه لوائه

 أهةل شةباب سةّيدا والسةني والسةن ارنّة  أهل نساء وسّيدة وايخرين األّولني

 ارنّة...

 اخللة  مجية  عى املطلقة الطاعة حّ   جعل إّياهم اّللّ أعطاها الت  الوالية وهِه
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هوا :تعاىل فقال هوا اهللََّ َأطِيد  هوَل  َوَأطِيد  ع  مْ  األَْمهرِ  وِل َوأ   الرَّ  فقةرن [95]النسها / ِمهنْك 

 .«هلم العظيم امللك» وجعلها بطاعته  طاعتهم

ونَ  َأمْ  :تعاىل قوله ف هد  م   َمها َعهَل  النَّهاَس  ََيْس   آَل  آَتْينَها َفَقهْد  َفْضهلِهِ  ِمه  اهللَّ  آَتهاه 

ْكَمةَ  اْلكَِتاَ   إِبَراِهيمَ  م َواِْلِ ْلكا   َوآَتْينَاه   .[14لنساء/]ا َعظِيام   م 

 والقيةام الظاهرّية اخلالفة جانب عى تقترص ال اخلل  مجي  عى الوالية ووظيفة

 يعنة  فةال حّقهةم وأنكروا طاعتهم النا، رفض فإذا الكم  وإدارة السياسة بأمر

 جيهةل عّمةن حيلمةون اّللّ  بةأخالق متاّلقون فإّّنم بطلو  أو نقصو واليتهم أنّ 

 مةن العبةاد شةؤون تةدب  ف بةوظيفتهم يقومةون ذلةك م  فإّّنم ويظلمهم  حّقهم

ين حفظ  التلة   مةن الكةون وحفةظ الّ   وإظهار العلم وبّث  النا، وهداية الده

 ترّصةفهم   ةو إالّ  حيةاة وال مةوت وال نسةيم هبَّة من وما تنزل  ماء قطرة من فام

 ة.الترشيعيّ  إىل باإلضافة التكوينّية الوالية حّ   أعطاهم قد اّللّ فإنّ 

 ويّ  فهو الزمان  صاحب والية  و هِا يومنا إىل جارية األئّمة وظيفة ولِلك

 استثناء. بال مجيعا   اخلل  وويّ  العرص

 





  الفصل الثّاني

  الغيبة؛ آثارها وفوائدها





 

 

خليفةة اّللّ »اإلمام املعصوم بةني النةا، كونةه قد عرفنا فائدة ورضورة وجود 

لةه صةالحّية الواليةة والرئاسةة املطلقةة عةى العبةاد  والةبالد « وحّجته عى خلقه

ةنّظم شةؤوّنم  فيسةتفيدون مةن  وعليه تتنزل املقادير واألحكةام والعلةوم حّتة  ي 

حمّضه ويرجعون إليه عند الاجة والّضورة  ولكن يبق  السةؤال حةول اإلمةام 

ر من الجج  وهو آخر األوصياء والبقّية من األصفياء: ةملهدي املنتظر الثاين عشا

كي  يمكن أن يصب  حّجة اّللّ عى النا، وإماما  هلم وهو مستور غائب عنهم؟ 

 فام وجه الفائدة ف ذلك؟

 :هِا السؤال أجابو عنه روايات أهل البيو

ف  الشةيعة بالقةائم: هةل ينتفة  عن جابر األنصاري أّنةه سةأل النبة 

إي والِي بعثن  بالنبّوة إّّنم ينتفعون بةه  ويستضةياون بنةور : »غيبته؟ فقال

 (1).«واليته ف غيبته كانتفاع النا، بالشمس وإن جّللها السحاب

ِ  خل  اّللّ آدم من حّجة ّللّ فيها : »وقال اإلمام الصادق مل َتل  األرض من

َتلو إىل أن تقوم الساعة من حّجةة ّللّ فيهةا  ظاهر مشهور  أو غائب مستور  وال 

: فكية  ينتفة  النةا، قال سليامن: فقلو للصادق«. ولوال ذلك مل ي عبد اّللّ

 (2).«كام ينتفعون بالشمس إذا سرتها السحاب»بالّجة الغائب املستور؟ قال: 

عةى يةد حمّمةد بةن عةثامن:  وورد ف التوقي  الصادر عن صةاحب الزمةان

االنتفةاع يب ف غيبتة  فكاالنتفةاع بالشةمس إذا غّيبتهةا عةن األبصةار  وأّما وجةه»
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 (1).«السحاب  وإيّن ألمان  ألهل األرض كام أّن النجوم أمان  ألهِل السامء

 بالسحاب: اجملّللة والشمس اإلمام غيبة بني الشبه وجه

 بالسةةحاب املجّللةةة بالشةةمس التشةةبيه رضحيةةه: اّللّ نةةّور املجليسةة العاّلمةةة قةةال

 أ مور: إىل يؤم 

 ثبةو إذ بتوّسةطه اخللة  إىل يصةل واهلدايةة والعلم الوجود نور أنّ  األّول:

 الوجود نور يصل مل فلوالهم اخلل   إلجياد الغائّية العلل أّّنم املستفيضة باألخبار

 واملعةارل العلةوم يظهةر ّإلةيهم والتوّسل ِّبم  واالستشفاع وبربكتهم غ هم  إىل

 أنةواع أعامهلةم بقبةائ  اخللة  الستحّ   فلوالهم عنهم  الباليا ويكش  اخلل   إىل

مْ  اهللَّ  َكانَ  َوَما تعاىل: قال كام العِاب  َه   . [11]االنفال/  فِيِهمْ  َوَأْنَت  لِي َد  

 والب عةد املسائل  وإعضال األ مور انغالق عند أنّ  نحصيها ال مرارا   جّربنا ولقد

 وتوّسةةلنا ِّبةةم استشةةفعنا ملّةةا الفةةيض  أبةةواب وانسةةداد تعةةاىل  الةةّ   جنةةاب عةةن

 تلةك تنكشة  الوقةو ذلةك ف ِّبةم املعنةوي االرتبةاط حيصل ما فبقدر بأنوارهم 

 اإليامن. بنور قلبه عني اّللّ أكحل ملن معاين وهِا الصعبة األ مور

 ف ينتظةرون ِّبةا  النةا، انتفةاع مة  بالسحاب املحجوبة الشمس أنّ  كام الثاّن:

 ف فكةِلك أكثةر  ِّبةا انتفةاعهم ليكةون وظهورهةا عنها السحاب انكشال آن كّل 

 وزمةان وقو كّل  ف وظهوره خروجه شيعته من املالصون ينتظر  غيبته أّيام

 منه. ييأسون وال

 إذا الشةمس وجةود كمنكر آثاره ظهور وفور م  وجوده منكر أنّ  الثال :

 األبصار. عن السحاب غّيبها
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 هلةم ظهورها من للعباد أصل  السحاب ف يبتهاغ تكون قد الشمس أنّ  الراب :

 عنهم. غاب فلِا األزمان  تلك ف هلم أصل  غيبته فكِلك حجاب  بغ 

 أعمة  كان من ِّبم ينتف  ال وإّنام النف   عموم ف كالشمس أّّنم اْلامس:

هوَ  َأْعَمهى ههِ هِ  ِل  َكهانَ  َوَمه  تعاىل: قوله األخبار به رةّفس كام  َأْعَمهى اآلِخهَر ِ  ِل  َفه 

[72]االرساء/  َعبِيل   َوَأَضلُّ 
 (1) 

 فرجه: الّله عّجل القائم اإلمام ونور الشمس نور بني مقارنة

 ؟اإلمام شمس بال الدنيا تصّور يمكن هل :األ ول اجلهة

كام أّن الدنيا ال يمكن تصّورها من دون الشمس كةِا ال يمكةن تصةّورها مةن 

 ملاذا؟! دون نور شمسه املباركة!!

ألّن الشمس إذا انعدمو فإّن الكائنات الّية تنعدم أيضا   حيث تفقد الرارة 

مةةن األرض وتصةةب  األرض قطعةةة مةةن الصةةفي  املتجّمةةد  وعنةةدها ال يمكةةن 

للكائنات الّية من الياة عى وجه األرض  كِا وجود اإلمام عى وجةه األرض 

بالء عليها  كام قال اّللّ تعةاىل لنبّيةه: يعطيها الياة والبقاء وعدم نزول العِاب وال

 ْْم َوَأْنَت فِيِهم َه    [11] االنفال/ َوَما َكاَن اهللَّ  لِي َد  

 أهةلذهبةو النجةوم ذهةب  فإذا النجوم أمان ألهل السامء: »وقول النبّ  

ذهةةب أهةةل بيتةة  ذهةةب أهةةل فةةإذا  وأهةةل بيتةة  أمةةان ألهةةل األرض السةةامء

 (2).«األرض
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وإيّن ألمان  ألهل األرض : »التوقي  الساب  عن صاحب الزمانوكِا ف 

 (1).«كام أّن النجوم أمان  ألهل السامء...

إّن فقةةدان الشةةمس ُتامةةا  يعنةة  انعةةدام النةةور مةةن الوجةةود  اجلهههة الثانيههة:

وص ورته إىل ظالم دامس  وهو أمر  ال يطاق  فإّن البرشةّية تةنعم بنةور الشةمس 

عند غياِّبا خل  السحاب  ويبقة  أثةر نورهةا عةى الكائنةات الّيةة وعةى وجةه 

وّضةةاء األرض  وكةةِا نةةور شمسةةه املباركةةة يعةةّم الةةبالد والعبةةاد  ولةةوال نةةوره ال

ألصةةبحو البرشةةّية منطمسةةة ف الظلةةامت واملفاسةةد التةة  ال حةةّد هلةةا  بحيةةث ال 

يوجد نةور اإليةامن وال نةور العمةل الصةال  وال نةور العبةادة  وبالتةاي ال يوجةد 

ين من أثر ف الياة  ألّنه نور اّللّ ف أرضةه  وقةد ورد ف تفسة  اييةة املباركةة  للده

  َقِت األَْرض  بِن اَوَأْْشَ َ  . [89]الزمر/ وِر َره 

أرشقو األرض بنور رِّّبةا   إذا قام القائم»قال:  عن اإلمام الصادق

 (2).«واستغن  العباد عن ضوء الشمس  وذهبو الظلمة

هِا ف حال ظهوره املبارك حّت  إىل درجة االستغناء عن نةور الشةمس بنةوره 

املستورة بالسحاب  فإّن بعضةا  امليمون  ولكن ف حال الغيبة حاله حال الشمس 

من أنواره الّضورّية تصل إىل أرواحنا فتنعشها بنور الياة  ولةوال ذلةك أل ِصةبنا 

بأمراض الروح الفّتاكة  وِصنةا كالبهةائم التة  ترتة  ف املراعة   فنةوره املبةارك 

 حيّول الدنيا إىل ّنار مرشق بعد ظلامت الليل الالك.

مس الت  تسةرتها السةحاب تظهةر عنةد قةوم وتغيةب كام أّن الش اجلهة الثالثة:

عند آخرين  كِا نور موالنا الّجة  فإّنه يظهر للبعض ويغيب عن األكثرّيةة  كةام 
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هههوِرِه  اهللاىل ف كتابةةةه املجيةةةد: ةر اّللّ تعةةةةذكةةة هههامَواِ  َواألَْرِض َمَثهههل  ن  هههور  السَّ ن 

ِر   اهللَّ  األَْمَثهاَل لِلنَّهاِس َواهللَّ  هَشا   َوَيْضهََيِْدي اهللَّ  لِن وِرِه َم  يَ  -إل قوله -َكِمْشَكا 

ل  َشْ  َعلِيمٌ    .(1)فقد ورد ف تأويلها أّنه نور القائم  [11]النور/ بِك 

فمةةن أحّبةةه اّللّ أحةةّب هدايتةةه إىل نةةور القةةائم  ومةةن أراد اّللّ أن يعمةة  قلبةةه 

 ويضّله  فال يوّفقه لإليامن به ولظهوره.

كةام أّن نةور الشةمس البةّد لةه أن خيةرق حجةب السةحب يومةا   الرابدهة:اجلهة 

فينعم اخلل  بظهوره بعد طةول الغيةاب أو قرصةه  كةِلك فةإّن اّللّ تعةاىل بإرادتةه 

ةةتّم نةةوره ف األرض عةةى رغةةم أ نةةول  ومشةةياته وقةةد وَعةةَد عبةةاده املةةؤمنني أّنةةه م 

هوَر يد: املرشكني والكافرين والفاسقني  كام ذكر ف كتابه املج وَن لِي ْطِفئ هوا ن  ِريد  ي 

ونَ  تِمُّ ن وِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكافِر   . اهللَِّ بَِأْفَواِهِهْم َواهللَّ  م 

فكام أّن اخلل  لو اجتمعوا ليطفاوا نور الشةمس ال يسةتطيعون  كةِلك فةإّّنم 

حيجبوا اليستطيعون إطفاء نور اّللّ ف أرضه وهو نور الّجة  فلرّبام استطاعوا أن 

نةةوره ظةةاهرا  لفةةرتة مؤّقتةةة  كةةام يسةةتطي  النةةا، حجةةب نةةور الشةةمس بسةةحاب 

صناع  لفرتة مؤّقتة  إالّ أّّنم ال يستطيعون أن يطمسوا ذات الشمس  فإن عمةل 

 األعداء ف حماوالمم القضاء عليه مثل َمْن حياول إطفاء نور الشمس بفيه.

لفةةرتة طويلةةة يفرحةةون  كةةام أّن الةةِين تغيةةب عةةنهم الشةةمس اجلهههة اْلامسههة:

  فةإّّنم بشعاعها عندما يلوح ف األ ف  هلم  كِلك املؤمنون املنتظرون للقائم 

يرتّقبون طلعته املضياة لظة  بلحظة ويدعون له بالفرج والنرص  وأن يكونوا مةن 
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أنصاره حّت  بعد ممامم  ولِا فإّن بشائر طلعته تصل إليهم ف قبورهم  ألّن حياة 

ف  ل عةى عةامل الةدنيا  فقةد ورد ف اخلةرب عةن اإلمةام الصةادقالربزخ ترشة

  َيْفهَرح  املْ ْؤِمن هوَن* بِنَْصهعاىل: ةوله تةأويل قةت
ه قةال: ةأّنة  [1-4]الةروم/ ِر اهللَِّهَيْوَمئِ

 ».(1)ف قبورهم بقيام القائم»

 الغيبة: فوائد

املةِكورة  إضةافة إىل يمكن ذكر خالصةة الفوائةد التاليةة اسةتنادا  إىل األخبةار 

 بيان العاّلمة املجليس:

  أّوال : َتقي  الغاية م  اْلل :

  وه  عبادة اّللّ وطاعته  ليستحّقوا بِلك الرمحة والفوز بارنّة.

ْزق قال تعاىل:  ه  ر  م م  وِن* َما أ ِريهد  ِمهنْه  َوَما َخَلْقت  اجْلِ َّ َواإِلنَس إاِلَّ لَِيْدب د 

ِ  املَْتِي  َوَما أ ِريد  َأن  وَّ و اْلق  اق  ذ  زَّ َو الرَّ وِن* إِنَّ اهللََّ ه  ْطِدم   .[16-18]الِاريات/  ي 

ولقةةد أبةةان رّب العةةّزة عةةن اهلةةدل مةةن خلقهةةم لةةيس لصةةول النفةة  لِاتةةه 

 املقّدسة  وإّنام هو هلم ألّنه مستغن عن خلقه واخلل  مفتقرون إليه.

أّما بعد  فةإّن »ف وص  املّتقني: ف ّنج البالغة  كام جاء عن أم املؤمنني

خلةة  اخللةة  حةةني خلقهةةم غنّيةةا  عةةن طةةاعتهم  آمنةةا  مةةن  -سةةبحانه وتعةةاىل -اّللّ

ه  معصية من عصةاه  وال تنفعةه طاعةة  مةن أطاعةه  فقّسةم  معصيتهم ألّنه ال تّضُّ

 (2).«بينهم معيشتهم  ووضعهم من الدنيا مواضعهم
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روا النةا، بعبادتةه ولك  تتحّق  هِه الغاية العظم  جعل  وسةائل إليةه لي ةِكه

وطاعته وجعل طاعتهم طاعته  فمن التزم منهجهم وطريقهم فقد أصاب الغايةة 

 وحّق  اهلدل.

بوهم وعانةةدوهم وحةةاربوهم  فلةةم يةةؤمن إالّ القليةةل  ِّ وألّن أكثةةر النةةا، كةة

منهم  فقد غّيب حججه عنهم لفرتات متعّددة  لك  ال يبطةل دينةه ونةور اهلةد  

ه  وال يصيبهم الضالل املبني واهلالك الشامل  فزادهم امتحانا  بةاإلقرار من أرض

 والطاعة هلم وهو غائب عنهم.

وهِا هو أحد أرسار غيبة إمامنا وسّيدنا املهدي بن السةن عّجةل اّللّ فرجةه  

 (1).«ولوال ذلك مل يعبد اّللّ...»غيبته  ولِا عّلل اإلمام الصادق

 واليته:ثانيا : االعتضا   بنور 

رغم التشابه بني سرت الشمس بالسحاب وغيبته سالم اّللّ عليه  إالّ أّن هنةاك  

فرقا  جوهرّيا  بني االثنني  وهو أّن أثر الشمس أثر ماّدّي ظاهري  أّمةا أثةر اإلمةام 

فهةةو معنةةوّي بةةاطن   فهةةو نةةور القلةةوب  ورساج النفةةو،  ومشةةعل األرواح  

يته ال تنفصم أبدا   ألّّنةا مّتصةلة بحبةل اّللّ  وفيضه ال يتوّق  عن املؤمنني  ووال

ولو انفصلو ألظلمو الةدنيا بأرسهةا  ألّن واليتةه شةاملة ف الةدارين وللثقلةني 

 وألهل السامء وألهل األرض.

 األكةةةرب بةةةالثقلني والتمّسةةةك الضةةةامنة واهلدايةةةة إّن وجةةةوده يعنةةة  اسةةةتمرار

 قةال: أرقةم زيةد بةن إىلبسنده  الصدوق : فقد رو النب  كام ذكر واألصغر 

وعرت  أهل بيتة   فةإّّنام  كتاب اّللّ الثقلني: فيكم إيّن تارك: »رسول اّللّ قال
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 (1).«عّل الوض يردا حّت  لن يفرتقا

وعليه فال يمكن االستغناء عن نور فيضه لظة واحدة  فإّن االنقطاع يساوي 

 والتنّور ِّبديه. الضالل املبني  والتمّسك به يعن  التمّسك بوالية اّللّ

وقد أجاب النبّ  عن سؤال جابر بأّن الشيعة ينتفعون بواليته ويستضياون ِّبا 

حّت  ف حال الغيبة ُتاما   كام ينتفة  النةا، بالشةمس وإن جّللتهةا السةحاب.ألّن 

 اّللّ ما ترك األرض منِ خلقها من إمام هيتد  به إىل الطري  املستقيم:

إالّ وفيهةا  ما ترك اّللّ أرضا  منِ قبض آدمواّللّ »قال:  فعن أيب جعفر

إمام هيتد  به إىل اّللّ  وهو حّجته عى عباده  وال تبق  األرض بغة  إمةام حّجةة 

 (2).«ّللّ عى عباده

ولك  تستمّر أنوار رساالت األنبيةاء إىل آخةر يةوم ف الةدنيا  البةّد مةن وعةاء 

األمةني بةني رّب األربةاب حيمل هِه األنوار  لكة  يستضةء بةه اخللة   ويكةون 

 وعباده املفتقرين إليه.

  ثالثا : أمان ألهل األرض:

مةن حكمةة اّللّ وتةدب ه  هل أّن وجود حّجة اّللّ عى أرضه لةه آثةار تكوينّيةة؟

وعظمته أّن خل  هةِا الوجةود مةنّظام  متكةامال  مرتابطةا  عةى وفة  الةّ  واخلة   

إالّ أّّنا بيد اّللّ سبحانه وتعاىل  يزيةد  ورغم أّن حركة الكون حركة منّظمة ودقيقة

فيها وينقص حسب املصلحة والكمة  وحيد  بعض الطوارئ والتغّ ات غة  
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 املرتّقبة كالفيضانات والزالزل والكسول وغ  ذلك.

وهِه األ مور هلا ارتباط بأعامل البرش عى وجه األرض  فإّن عمل اخلة  يةؤّثر 

وقةد  مل الرّش حيةد  آثةارا  سةلبّية ف النظةام الكةوين.ف النظام الكوين إجيابا   وع

ر املعنوّيةةة والةةِنوب التةة  يقرتفوّنةةا  ةأشةةار القةةرآن إىل الةةرتابا بةةني أعةةامل البشةة

َظَههَر اْلَفَسهاد  ِل اْلهَ   َواْلَبْحهِر وظهور التغّ ات السلبّية ف الكون كام قال تعاىل: 

ْم َيْرِجد ونَ باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لِي  ِ  ه  م َبْدَض الَِّ ي َعِمل وا َلَدلَّ  .[41]الروم:   يَقه 

وكةةّل مةةا حيةةد  مةةن حةةد  سةةلبّ  كةةاألمراض اخلطةة ة  ومةةوت الفجةةأة  

وارنةون  واالنتحةةار  وقّلةةة األمطةةار  والكةةوار   والةةروب  إّنةةام هةة  بسةةبب 

 ذنوب البرش  وقدأشارت الروايات إىل هِا املعن :

قةةةال: قةةةال  وجةةةدنا ف كتةةةاب عةةةلّ »قةةةال:  البةةةاقرعةةةن اإلمةةةام 

إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأة  وإذا طّف  املكيال أخةِهم اّللّ : »اّللّ رسول

بالسةنني والةنقص  وإذا منعةوا الزكةاة منعةو األرض بركتهةا مةن الةزرع والةةثامر 

نقضوا  واملعادن كّلها  وإذا جاروا ف األحكام تعاونوا عى الظلم والعدوان  وإذا

العهد سّلا اّللّ عليهم عدّوهم  وإذا قطعةوا األرحةام جعلةو األمةوال ف أيةدي 

األرشار  وإذا مل يأمروا بمعرول ومل ينهوا عن املنكر ومل يّتبعوا األخيار مةن أهةل 

 (1).«بيت  سّلا اّللّ عليهم رشارهم  فيدعو عند ذلك خيارهم فال ي ستجاب هلم

ين واسةتقاموا عةن املةنهج  والعكس كةِلك صةحي   فةإذا التةزم النةا، بالةده

َوَلهْو َأنَّ الِي رسمه هلم  فإّن الال يتغّ  إىل األفضةل  كةام يشة  إليةه القةرآن: 

ب وا  هامِ  َواألَْرِض َولكِه  َكه َّ َقوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكا  ِمَ  السَّ َرى آَمن وا َواتَّ َأْهَل اْلق 
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ْم باَِم َكان وا  .[98]االعرال/  َيْكِسب ونَ  َفَأَخْ َناه 

ولألس  العامل ف كّل يوم يزداد فسةادا  عةى مجية  املسةتويات ولكةن قةّل َمةْن 

 يعترب بام حيصل من أمراض وزالزل وحروب مدّمرة.

ورّب العاملني يرسل هِه الكوار  نتيجة لبعض املعايص  وليس كّلها كمنّبةه 

م لعقل اإلنسان ك  يتنّبه ويعود إىل صةوابه  كةام قةال سةبحانه وتعةاىل:  لِي هِ يَقه 

ْم َيْرِجد ونَ  ه   َبْدَض الَِّ ي َعِمل وا َلَدلَّ

وال تةزال يش  القرآن أّن من أعظم الِنوب اخلط ة التة  ارتكبهةا املسةلمون 

وتركةةه وعةةدم  آثارهةةا إىل يومنةةا هةةِا  هةة  َتّلةةيهم عةةن عةةّل بةةن أيب طالةةب

دار  ف غدير خّم قبل رحيله عن االلتزام ببيعته الت  أخِها عليهم رسول اّللّ

الدنيا  ومن آثارها تسّلا الظةاملني والكّفةار واليهةود والتفّكةك والتنةاحر وتعةّدد 

 البالد اإلسالمّية. املِاهب ف

  عن حمّمد بن مسلم  عةن وقد جاء ف تفس  ايية املباركة عن أيب جعفر

َظَهَر اْلَفَساد  ِل اْلَ   َواْلَبْحِر بِهاَم َكَسهَبْت َأْيهِدي ف قوله عّز وجّل:  أيب جعفر

 (1).«قالو األنصار: منّا أم  ومنكم أم  حنيذلك واّللّ »قال:  النَّاسِ 

رش يسةتحّقون ةُتار، إىل هِا اليوم من قبل عموم البةوكّل هِه الِنوب الت  

 عليها العقوبة الرّبانّية  ولكّن اّللّ رحيم ولطي  بعباده يمهلهم لعّلهم يرجعون.

وهِه الرمحة واللط  قةد جعةل اّللّ إليةه سةببا   وهةو وجةود اإلمةام املعصةوم 

  وأعطةاه مةن الّجة بن العسكري الغائب.. ألّن اّللّ أودع عنده العلةم واألرسار

القدرات الت  حيّق  ِّبةا الغايةة النهائّيةة هلةِه الةدنيا  وهة  إزالةة الفسةاد والظلةم 

لو مل يبة  : »وإقامة الكومة العاملّية العادلة عى وجه األرض.. كام قال النبّ  
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من الدنيا إالّ يوما  واحدا  لطّول اّللّ ذلك اليوم حّت  يبعث فيةه رجةال  مةن ولةدي 

لاو جورا  وظلام  يواطو اسمه ا  (1).«سم   يملؤها عدال  وقسطا  كام م 

فظ األرض وَمْن عليها من اهلالك بربكةات وجةوده ودعائةه وعبادتةه   وإّنام   

أّمةةا بةةاق  العبةةاد فهةةم أهةةل الةةِنوب واملعصةةية ال يسةةتحّقون األمةةن والسةةالمة 

 والرمحة.

سةةاعة لةةو أّن اإلمةةام رفةة  مةةن األرض »قةةال:  ولةةِا ورد عةةن أيب جعفةةر

 (2).«ملاجو بأهلها كام يموج البحر بأهله

: أتبقة  األرض بغة  إمةام؟ وعن أيب محزة الثامي قال: قلو أليب عبةداّللّ

 (3).«لو بقيو األرض بغ  إمام لساخو»قال: 

واعلمةوا أّن األرض »قةال:  عةن أم املةؤمنني وعن اإلمام الصةادق

عنها بظلمهم وجةورهم وإرسافهةم  الَتلو من حّجة ّللّ  ولكن اّللّ سيعم  خلقه

عةةةى أنفسةةةهم  ولةةةو خلةةةو األرض سةةةاعة واحةةةدة مةةةن حّجةةةة ّللّ لسةةةاخو 

 (4).«بأهلها

رّدا  عةى  وهِه األخبار مضمون التوقي  الِي صدر عةن اإلمةام املهةدي

 سؤال إسحاق بن يعقوب:
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هةةا عةةن وأّمةةا وجةةه االنتفةةاع يب ف غيبتةة  فهةةو كاالنتفةةاع بالشةةمس إذا غّيب»

ام أّن النجةةوم أمةةان ألهةةل ة  ألمةةان ألهةةل األرض كةةةّالسةةحاب  وإنةة االبصةةار

 (1).«السامء

 الغيبة: حال مواليه جتاه اإلمام وظائف

ولرّبام سأل سائل: كي  يامر، اإلمام مهاّمه ووظائفه جتةاه األتبةاع واملةوالني 

 املعتقدين به وهو غائب عنهم؟

الواق  اخلارج   ولكةن هةو  نقول: إّن غيبة اإلمام ال تعن  إّنه غ  موجود ف

 إنسان يعي  بني النا، وخيالطهم ويّطل  عى أحواهلم  ولكن ال يعرفونه:

إّن »يقول:  وجاء ف األخبار عن سدير  قال: سمعو أبا عبداّللّ الصادق

فام تنكر هِه األ ّمة أن يكون : »إىل أن قال...« ف القائم سنّة من يوس 

مةا فعةل بيوسة   أن يكةون يسة  ف أسةواقهم ويطةأ اّللّ عّزوجّل يفعل بحّجتةه 

عةةّرفهم بنفسةةه كةةام أذن  بسةةطهم وهةةم ال يعرفونةةه  حّتةة  يةةأذن عةةّز وجةةّل أن ي 

 (2).«ليوس 

 له أدوار عديدة بني النا، منها: فاإلمام

  أّوال : اتصاله بالدلام  ومراج  األ ّمة وتسديده إّياهم:

موق  العلامء ف األ ّمةة موقة  حمةوري  ألّّنةم مركةز القيةادة والتوجيةه والفتيةا 

والتعلةةيم  حيةةث يسةةند النةةا، إلةةيهم الثقةةة ف أ مةةور ديةةنهم  ويأخةةِون مةةنهم 
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ام ةةةةدين واإلمةةةةةرعّية  وهةةم حلقةةة الوصةةل ف زمةةن الغيبةةة بالةتكةةاليفهم الشةة

  غيبتةه  فقةد صةدر عنةههم الوكالةة العاّمةة عنةد ةط  لةةةةةاملعصوم  حيةث أع

عن إسحاق بن يعقوب قال: سةألو حمّمةد بةن عةثامن العمةري أن  التوقي  التاي:

يوصل ي كتابا   قةد سةألو فيةه عةن مسةائل أشةكلو عةَلّ  فةورد التوقية  باةّا 

وأّمةةا الةةواد  الواقعةةة فةةارجعوا فيهةةا إىل رواة : »موالنةةا صةةاحب الزمةةان

 (1).«نا حّجة اّللّ عليهمأحاديثنا  فإّّنم حّجت  عليكم  وأ

 :وروي عن أيب حمّمد العسكري

فأّما من كان من الفقهاء صائنا  لنفسه  حافظا  لدينه  خمالفا  هلواه  مطيعا  ألمر »

 (2).«مواله  فللعوام أن يقّلدوه..

أمروا شيعتهم بالرجوع إىل الفقهاء رواة الديث عنهم  َمْن  وألّن األئّمة

 الفهم واالستنباط برشط العدالة والتقو   فإّنه البّد لإلمةامهلم القدرة عى 

أن يشملهم بالعناية والتسديد  وإذا مل يصلهم بِلك فيعن  انقطاع اللط  اإلهل  

ِّبِه األ ّمة  وتعريضها للضاللة وال ة واهلالك  وهو خمال  لعّلة وحكمة بعثةة 

ء فةةرع  متفةةّرع مةةن ذلةةك األنبيةةاء والرسةةل واألوصةةياء هلدايةةة النةةا،.. والفقهةةا

األصل  غ  أّّنم ليسوا معصومني وقابلّيةة اخلطةأ واردة عنةدهم  ولكةن وجةود 

اإلمةةام املعصةةوم الغائةةب الةةِي أعطةةاهم هةةِا التوكيةةل البةةّد أن يشةةملهم بلطفةةه 

 ورعايته.
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بالفقهةاء العةدول  وهناك عرشات الشواهد والقصص ف اتصةال اإلمةام

إّمةا  ؛مشكالمم واإلجابة عن مسائلهم بطرق خمتلفةاألتقياء وتأييده إّياهم وحّل 

بصةةدور التوقيةة  عنةةه واملراسةةلة  أو املشةةافهة مبةةارشة  أو إرسةةال اإلمةةام إلةةيهم 

 شاص من قبله  أو ما شابه ذلك:

 :املفيد والشيخ املهدي اإلمام

 عليةه اّللّ رمحةة املفيةد الشةيخ عةى اإلمةام ِّبةا تلّطة  التة  العنايات تلك ومن 

 به ارمهور ثقة وإعطاء وتزكيته للشيخ اإلمام دعم تبنّي  وه  إليه الرسائل إرساله

 لأل ّمة. التوجيهات وإعطاءه

وقد نقل املرتمجون له تلك الرسائل  ومن أمّهها رسالتان ينقلها أهةل الرتمجةة  

 وهِه خالصتهام:

   جاء ف مطلعها:410وصلو إليه ف شهر صفر لسنة  األ ول:

ديد  والوّي الرشيد  الشيخ املفيد  أيب عبةداّللّ حمّمةد بةن حمّمةد بةن لألخ الس»

ستودع العهد املأخوذ عى العباد.  النعامن أدام اّللّ إعزاَزه  من م 

ين  املاصةو  فينةا بةاليقني  فإّنةا  أّما بعد: سالم  عليك أهّيةا امل الةص ف الةده

ة عى سّيدنا وموالنا ونبّينةا اّللّ الِي ال إله إالّ هو  ونسأله الصال -إليك -نحمد

ك ة أدام اّللّ توفيقك لن ص رة الّ   وأجةزل مثوبتةك ةحمّمد وآله الطاهرين. ون علِم 

: أّنةه قةد أذن لنةا ف ترشةيفك باملكاتبةة  وتكليفةك مةا -عى ن طقك عنّةا بالصةدق

هلةةم م املهةةّم برعايتةةه أعةةّزهم اّللّ بطاعتةةه  وكفةةاه -يةةه عنّةةا إىل موالينةةا قبلةةكتؤدّ 

عةى مةا تةِكره  -أمّدك اّللّ بعونه عى أعدائه املارقني من دينةه -فق  -وحراسته

 «.واعمل ف تأديته إىل َمْن تسكن إليه  بام نرسمه إن شاء اّللّ...
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 ثّم ختم كالمه التوقي  املبارك:

نةةا الصةةف   والنةةاِص لنةةا » ده نةةا إليةةك أهّيةةا األخ الةةوّي واملالةةص ف و  هةةِا كتاب 

الةِي  -رسك اّللّ بعينه الت  ال تنام  فاحتفظ بةه  وال تظهةر عةى خّطنةاالوّف  ح

أحدا   وأده مةا فيةه إىل مةن تسةكن إليةه  وأوِ  مجةاعتهم  -  بام له ضّمنّاههسّطرنا

 (1).«بالعمل عليه إن شاء اّللّ  وصّى اّللّ عى حمّمد وآله الطاهرين

الشيخ املفيد وجاللته وثقتةه ونالحظ ف هِه الرسالة املباركة عالمات عظمة 

وعدالته وعلمه وإخالصه  حّت  خّصه اإلمةام باملراسةلة واملةدح والثنةاء  وسةاّمه 

أخةةاه السةةديد واملالةةص والصةةف  والنةةاِص والرشةةيد  حّتةة  أّنةةه قةةّدم اسةةمه ف 

 املراسلة عى اسمه الرشي   ثّم وّثقه بالصدق واليقني..

املفيد مةن الناحيةة املقّدسةة مؤّرخةة  ووصلو رسالة أ خر  إىل الشيخ الثانية:

 هة  هِا بعضها:412يوم اخلميس  الثالث والعرشين من شهر ذي الّجة لسنة 

لهم الّ  ودليله.»  من عبداّللّ املرابا ف سبيله إىل م 

 بسم اّللّ الرمحن الرحيم

سالم عليك أهّيا الناِص للح   الداع  إليةه بكلمةة الصةدق  فإّنةا نحمةد  اّللّ 

ك الِي ال إله إالّ هو  إهلنةا وإلةه آبائنةا األّولةني  ونسةأله الصةالة عةى سةّيدنا إلي

 وموالنا حمّمد خاتم النبّيني  وعى أهل بيته الطاهرين.

نّا نظرنا مناجاتك  عصمك اّللّ بالسبب الِي وهبه  اّللّ لك مةن  وبعد.. فقد ك 

 «.أوليائه  وحرسك به من كيد أعدائه  وشّفعنا ذلك...
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 ف بعضها: وجاء

ره ةونحن نعهد إليك ة أهّيا الويُّ املالص املجاهد فينا الظاملني  أّيدك اّللّ بنص»

الِي أّيد به السةل  مةن أوليائنةا الصةالني  إّنةه مةن اّتقة  رّبةه مةن إخوانةك ف 

ين  وأخرج بام عليه إىل مستحّقني  كان آمنا  من الفتنة املبطلة  وحمنهةا املظلمةة  الده

 «.امل ضّلة...

ومةةن خةةالل هةةِه الرسةةائل يتبةةنّي لنةةا منةةازل العلةةامء العةةدول لةةد  صةةاحب 

مةل أمةر املجتهةدين الةِين  الزمان  وما حيظون بالعنايةة الفائقةة عنةده  وإّنةه ال هي 

يرعةةون األ ّمةةة ف كةةّل تفاصةةيلها  فإّنةةه يةةدعم وي سةةّدد وي صةةّح  بعةةض الفتةةاو  

امء بإقامةةة الةةدر، الفةةالين أو تةةألي  الصةةادرة عةةن العلةةامء  ويةةأمر بعةةض العلةة

الكتاب الكِائ  حسب أمهّية املوضوع  ويعالج مشاكل طةاّلب العلةوم ويةدعم 

بعض املراج  ويمنحهم الثقة  والنامذج والقصص ف ذلك ال عّد هلا وال حرصة  

 وقد أ لهفو عّدة كتب ف ذلك  منها:

وما كتبه العاّلمة النةوري ف ما كتبه العاّلمة املجليس ف كتابه )بحار األنوار(  

)النجم الثاقب(  و)جنّة املأو (  وكتاب )تِكرة الطالةب فةيمن رأ  الغائةب(  

وكتاب )تبرصة الوّي فيمن رأ  الغائب(  و)دار السالم فيمن فاز بسالم اإلمام( 

للشيخ حممود امليثمة  العراقة   و)بةدائ  الكةالم فةيمن اجتمة  باإلمةام( للسةّيد 

ّمةد بةن السةني اليةةزدي الطباطبةائ   و)البهجةة فةيمن فةاز بلقةةاء مجةال الةدين حم

الّجة( للم زا حمّمد تق  األملةايس اإلصةفهاين  و)العبقةري السةان ف تةواريخ 

صاحب الزمان( للشيخ عل أكرب النهاوندي... وغ ها من الكتب  هِا مةا عةدا 

 الكتب غ  املستقّلة ف هِا الشأن فه  كث ة.

 وقفني وشاهدين عى ذلك:ونكتف  بِكر م
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تيا: تصحي  ف تدّخله  عن القّصة هِه املأو ( )جنّة ف النوري العاّلمة نقل الف 

 ماتةو  حامل امرأة عن يوم ذات سأله القروّيني أحد أنّ  ي ِكر حيث املفيد  الشيخ

 ف مّيةو الولةد أنّ  املفيةد الشةيخ فظةنّ  منها؟ إخراجه جيب أم ولدها م  تدفن فهل

 فلةاّم  بطنهةا  ف وهو معها يدفن أن جيوز بل أ ّمه  عن لفصله حاجة ال قال:ف بطنها 

 الامةل بطةن يشّ   أن يأمر الشيخ إنّ  فقال: شاص النسوة إىل أت  قربها إىل محلو

 فعملةو معهةا  يةدفن أن حيةّل  وال الشةّ   وخيةاط منهةا  حّيةا   كان إذا ارنني وخيرج

 الشةيخ مةّدة بعةد القةروي ذلةك أخةرب ثةمّ  الشاص  ذلك إليهنّ  أوىص بام النسوة

 صاحب هو الشاص ذلك أنّ  شّك  وال أحدا   يرسل مل إّنه له: فقال وق   بام املفيد

تيا فرتك الفتو   ف أخطأ بأّنه يده ف املفيد الشيخ وأسقا الزمان   ال بيته والتزم الف 

 مةن كةان فةام «التسةديد فعلينةا أخطأت فإن مفيد  يا أفد» األمر: جاءه حّت  يغادره

 (1).الفتيا منرب عى ارلو، عاود أن إالّ  الشيخ

 للعلماء: حمّيرة أسئلة عن إجاباته

 أمة  الفاضل السّيد عن أخربوه مجاعة من سم  أّنه املجليس العاّلمة ذكر 

 الليةل  مةن متةأّخرة سةاعة ف أم املةؤمنني اإلمام صحن ف كنو قال: عاّلم 

 التقة  العةامل هةو فةإذا منةه  فاقرتبةو املقّدسةة  الروضةة نحةو مقةبال   رجال   فرأيو

 -الروضةة بةاب إىل فجاء عنه  فاختفيو ة روحه اّللّ قّد، -األردبيل أمحد موالنا

 أحدا   خياطب كأّنه يتكّلم فسمعته الروضة  ودخل الباب  له فانفت  ة مغلقا   وكان

ةه هخلفة وأنةا الكوفةة مسةجد نحةو فتوّجةه الروضةة  وأغل  خرج ثمّ   ال وهةو أتبع 
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 اإلمةةةام فيةةةه است شةةةهد الةةةِي املحةةةراب نحةةةو وقصةةةد املسةةةجد فةةةدخل اين يةةةر

 أيضةا   خلفةه وكنةو   النج  نحو رج  ثمّ  طويال   هناك ومكث أم املؤمنني

عال  غلبن  الطري  أثناء وف  َعاّلم؟ أم  أنو وقال: إيّ  فالتفو فسعلو   الس 

 قال: ما تصن  هاهنا؟ قلو: نعم.

نِ دخولك الروضة املقّدسة إىل اين وأقسم  عليةك بحةّ  قلو: كن و معك م 

ربين بام جر  عليك من البداية إىل النهاية؟  صاحب القرب أن َت 

 قال: أخربك برشط أن ال َترب به أحدا  ما دمو  حّيا   فوافقو عى الرشط.

 فقال: كنو  أتفّكر ف بعض املسائل الفقهّية الغامضة  فقّررت أن أحّضة عنةد

ألسأله عنها  فلاّم وصلو  إىل بةاب الروضةة انفةت   مرقد اإلمام أم املؤمنني

يبنةة  مةةوالي  ي البةةاب بغةة  مفتةةاح  فةةدخلو  الروضةةة وسةةألو  اّللّ تعةةاىل أن جي 

عن تلك املسةائل  فسةمعو صةوتا  مةن القةرب: أن ائةِو مسةجد  أم املؤمنني

املسةجد عنةد املحةراب  وسةألو الكوفة  وسل القائم  فإّنه إمام زمانك  فأتيةو 

 (1).عنها  فأجابن  عن ذلك  وها أنا راج  إىل بيت  اإلمام املهدي

ةال عةن وف ذات الشأن ن قل عن آية اّللّ الشيخ زين الدين النجفة  أّنةه س 

  وعةن رضب السةيول حكم الطبول الت  تّضب ف عةزاء اإلمةام السةني

 كنو متوّقفا  ف هِه املسألة ومرتّددا  والتشابيه  أه  جائزة أم حرام؟ فأجاب: إيّن 

فيها  فال أدري هل أفت  بارواز أم أفت  بالرمةة؟! فةِهبو إىل مسةجد السةهلة 

  وعرضةو املسةألة عليةه وسةألته ووصلو بادمة سّيدي الّجة بن السن
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 (1).عنها  فأفتاين بارواز  وأنا أفت  كام أفت  سّيدي وموالي بارواز

  الغيبة: يف كتاب بتأليف الصدوق للشيخ عليه الّله سالم أمره

 لكتابةه تأليفةه قّصةة الصةدوق الشةيخ املحةّدثني رئةيس ارليةل الشةيخ ذكةر قد

 وخالصتها: طويلة  قّصة مقّدمته ف النعمة( وُتام الدين )كامل القّيم املشهور

ا فبينام أنا ذات ليلة أ فّكر فيام خّلفو ورائ  من أهل وولد وإخةوان ونعمةة  إذ

غلبن  النةوم  فرأيةو كةأيّن بمّكةة أطةول حةول بيةو اّللّ الةرام وأنةا ف الشةوط 

أمةةانت  أّديتهةةا وميثةةاق  »السةةاب  عنةةد الجةةر األسةةود أسةةتلمه وأ قّبلةةه  وأقةةول: 

صةلوات اّللّ  -  فأر  موالنا القةائم صةاحب الزمةان«تعاهدته لتشهد ي باملوافاة

مةا ف  شغل قلب وتقّسم فكر  فعلم واقفا  بباب الكعبة فأدنو منه عى -عليه

 نفيس بتفّرسه ف وجه   فسّلمو عليه فرّد عّل السالم ثّم قال ي:

فقلةو لةه: يةا ابةن « مل ال تصنّ  كتابةا  ف الغيبةة حّتة  ت كفة  مةا قةد أمّهةك؟»

 : اّللّ  قد صنّفو ف الغيبة أشياء  فقال رسول

كتابةا  ف الغيبةة  واذكةر فيةه ليس عةى ذلةك السةبيل  آمةرك أن تصةنّ  اين »

 «.غيبات األنبياء

  فانتبهو فزعا  إىل الدعاء والبكةاء والبةّث والشةكو  إىل وقةو ثّم مىض

طلوع الفجر  فلاّم أصةبحو ابتةدأت ف تةألي  هةِا الكتةاب ممتةثال  ألمةر وّي اّللّ 

 (2)وحّجته مستعينا  باّللّ ومتوّكال  عليه...

                                                           

 .2/482( بيان األئّمة: 1)

 .4-1( كامل الدين وُتام النعمة: 2)



 شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  ................................................... 211

د التة   كة  لقةاءات العلةامء مة  اإلمةام وهناك عرشات القصص والشةواه

صاحب الزمان  فمن أراد الزيادة يرج  إىل الكتب املِكورة باإلضافة إىل تراجم 

 العلامء ومقّدمات كتبهم.

 املطالب: بعض عن ليسأله احلّجة اإلمام بلقاء األنصاري الشيخ تشرف

 زيةار  إحةد  ف قةال: األنصةاري  ةمرتض الشيخ تالمِة أحد عن ن قل 

 وملةا الةامم  إىل الليل منتص  بعد اللياي إحد  ف خرجو لكربالء  املاصوصة

 شاص بعيد من ي فالح رساجا   مع  أخِت فقد بالطني مكسوة الشوارع كانو

 نفسةه  األنصةاري الشةيخ وجدتةه قلةيال   منه اقرتبو فلاّم  األنصاري  بالشيخ شبيه

 ف خفيفةه خطةوات أخطةو وكنةو أحةد  من ملكروه يتعّرض ال حّت  أثره فاّتبعو

 ثةمّ  ارامعةة  الزيةارة وقةرأ خربةة  دار بةاب عةى وق  وقد رأيته حّت  أثره  اقتفاء

 الةامم  إىل ذهبو ثمّ  أره مل إيّن  إالّ  شاص م  يتحّد  فسمعته اخلربة  الدار دخل

 الرشي . الرم ف الشيخ فرأيو الرم  بزيارة ّرفوةتش وبعدها

  وبمجةةرد ترشةةف النجةة  األرشل  اسةةم الزيةةارة عةةدت اىلمروبعةةد انتهةةاء 

تلةةك الليلةةة  وبعةةد اإللةةاح  انتهةةزت الفرصةةة وسةةألته عةةاّم رأيتةةه الشةةيخ  بزيةةارة

أطلةب   الشديد منّ  عليه  قال: أحيانا  وألجل الوصول بادمة إمةام الزمةان

االستاِان منه  وكنو قد ذهبو إىل ذلك املنزل الِي رأيتن  عى بابه اقرأ الزيارة 

ارامعة  ألطلب االستاِان من الّضة الرشةيفة والترّشةل بلقائةه  ألسةأله عةن 

بعض املطالب ثّم بعد ذلك أقسم عّل الشيخ  وأخِ منّ  عهةدا  عةى أن ال أبةوح 

 (1)ياة.ألحد بام جر  ما دام عى قيد ال
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 ثانيا : دعاؤه وحفظه للمؤمني م  األعدا :

إّنةا غة  مهملةني ملراعةاتكم  وال » للشيخ املفيةد فقةرة: وردت ف رسالته

ناسةةةني لةةةِكركم  ولةةةوال ذلةةةك لنةةةزل بكةةةم الةةةاّلواء )الشةةةدائد( واصةةةطلمكم 

 وورد ف رسالته الثانية للشيخ املفيد أيضا : (1).«األعداء

حفظهةةم بالةةدعاء الةةِي ال حيجةةب عةةن ملةةك األرض ألّننةةا مةةن وراء ».. 

والسامء  فليطماّن بِلك من أوليائنا القلوب  وليثقوا بالكفايةة منةه وإن راعةتهم 

ِّبم اخلطوب  والعاقبةة بجميةل صةن  اّللّ سةبحانه تكةون محيةدة هلةم مةا اجتنبةوا 

 (2).«املنه  عنه من الِنوب

جعلهةم صةنائعه  واخللة  بعةد أنزل اّللّ سبحانه أولياءه منازل رفيعة الشةأن و

ذلةةةك صةةةنائعهم  كةةةام ورد عنةةةه )صةةةلوات اّللّ عليةةةه( ف التوقيةةة  املةةةروي ف 

 (3).«ونحن صنائ  رّبنا  واخلل  بعد صنائعنا»االحتجاج: 

وألّّنم العّلة الغائّية ف اخلل  فقد أكرمهم اّللّ جةّل جاللةه  بحيةث إذا سةألوه 

ىل فيالة  ويسةألونه فة زق  إجيابةا  ملسةألتهم شياا  ال يرّدهم  فهم يسألون اّللّ تعا

الوسةةائا ف إيصةةال الفيوضةةات اإلهلّيةةة إىل وإعظامةةا  لّقهةةم  وبالتةةاي فهةةم

ةَبب  »سائر املالوقات  وقد أ ش  إىل هةِا املعنة  أيضةا  ف دعةاء الندبةة:  َأْيةَن السَّ

 
ِ
اَمء ونسبة الفعةل إىل السةبب والواسةطة كثة ة جةّدا  ف « املْ تَِّصل  َبنْيَ األَْرِض َوالسَّ
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 (1).العرل واللغة

عليةه( يرعة  مواليةه بالةدعاء ويشةملهم بلطفةه ولِا فإّن اإلمام )صلوات اّللّ 

وحنانه وذكره إّياهم عند اّللّ سبحانه  ولوال ذلك لنزلو ِّبةم الشةدائد واملحةن  

ين واإليةامن والقةرآن فقةد اجتهةدوا  وألّن أعداء آل حمّمد وشيعتهم هم أعداء الده

طةةوال ألةة  وأربعامئةةة عةةام عةةى استاصةةال شةةأفتهم بالقتةةل والسةةجن واملطةةاردة 

حرماّنم من العطاء ومضايقتهم وعزهلم واّمامهم بالرفض والتفرقة وما شةابه و

ذلك  ولكن خاب سعيهم  فف  كّل يوم يزداد أهل اإليامن والوالء ألهل البيو  

وف كةّل يةةوم تظهةر القةةائ  بشةكل أجةةى للعةامل  ويعرفةةون الظةامل مةةن املظلةةوم  

 واملح َّ من املبطل.

ف التوقيةة  األّول  ودعائةةه  وقةةد أّكةةد وكةةّل ذلةةك بربكةةة حفةةظ اإلمةةام

والثاين  وزاد ف الثاين إعطاء الط مأنينة للمةؤمنني والثقةة بالكفايةة هلةم وحفظهةم 

 من األعداء ف املستقبل كّلام حاولوا اجتثاثهم من األرض..

رورة االلتةزام بةاملنهج وطاعةة اّللّ وااللتةزام ةولكن اإلمةام أشةار لشةيعته بضة

 ز املنهج املرسوم هلم من أهل بيو العصمة.بال  وعدم جتاو

  وكنموذج لرعايته ودعائه وحفظه من األعداء نِكر هِه القّصة:

شمس الدين حمّمد بن قارون   رو  الشيخ املجليس عن الشيخ العابد املحّق 

كان ف مدينة الّلةة رجةل  يقةال لةه: أبةو راجة  الاّممة   وحةاكم ناصةبّ   قال:

وذات يةوم أخةربوا الةاكم بةأّن أبةا راجة  يسةّب بعةض اسمه مرجةان الصةغ   

ربوه رضبةا  مهلكةا  عةى وجهةه ةروه وأمر بّضبه وتعِيبةه  فضةةالصحابة! فأحض

ومجي  بدنه  فسقطو أسنان ه  ثّم أخرجوا لسانه وأدخلوا فيه إبرة  عظيمة  وثقبوا 
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 أنفةةه  وجعلةةوا ف الثقةةب خيطةةا  وشةةّدوا اخلةةيا بحبةةل  وجعلةةوا يةةدورون بةةه ف

  طرقات الّلة والّضب يأخِه من مجي  جوانبه  حّت  سقا عى األرض.

فأمر الاكم بقتله  فقال الارضون: إّنه شيخ كب   وسول يمةوت مةن شةّدة 

الّضب وكثرة ارراحات  فرتكوه عةى األرض  وجةاء أهلةه ومحلةوه إىل الةدار  

ا نةةزل بةةه مةةن وكةةان بحالةةة فظيعةةة ال يشةةكُّ أحةةد أّن الرجةةل سةةيفارق اليةةاة  ممّةة

 التعِيب الوحيش.

وأصب  الصباح  وإذا الرجل قائم ي صّل عى أحسن حالةة  وقةد عةادت إليةه 

 أسنانه الت  سقطو  والتأمو جراحاته  ومل يب  ف بدنه أثر من ذلك التعِيب!!

فتعّجب النا، من ذلك  وسألوه عن واقة  األمةر؟! فةأخربهم أّنةه اسةتغا  

وتوّسةل إىل اّللّ تعةاىل بةه  فجةاءه اإلمةام إىل «  ظهةورهعّجةل اّللّ»باإلمام املهةدي 

 داره  فامتألت الدار نورا .

قال أبو راج : فمس  اإلمام بيده الرشيفة عى وجه   وقال ي: اخرج وكِةدَّ 

ورآه حمّمد بن قارون وقةد  عى عيالك فقد عافاك اّللّ تعاىل  فأصبحو كام ترون.

 جهه واعتدلو قامت ه.عادت إليه نضارة الشباب  وامحّر و

وشاع اخلرب ف الّلة  فأمر الاكم بإحضاره  وكان قد رآه يوم أمس وقدتوّرم 

وجهه من الّضب  فلاّم رآه صحيحا  سليام  وال أثر للجراحات ف جسةمه  خةال 

سةن الاكم خوفا  شةديدا   وغةّ  سةلوكه مة  شةيعة أهةل البيةو   وصةار حي 

 املعاملة معهم.

د ترّشفه بلقاء اإلمام كأّنه ابن عرشين سنة  ومل يزل كةِلك وكان أبو راج  بع
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 (1).حّت  أدركته الوفاة

ومن األدّلة الساطعة عى حفظه لنا مةن اهلةالك واالجتثةا  القّصةة املشةهورة 

 «:واقعة الرّمانة»الت  وقعو ف البحرين  املعروفة بة

هةة املوافة  1011)عندما دخل الربتغالّيون البحرين مستعمرين هلةا ف العةام 

م( قام الشعب بمقاومة هةؤالء املسةتعمرين  وعنةدما أراد أن يرحةل عةن 1802

هِا البلد لشّدة الضغوط الداخلّية واخلارجّية من منافسيه املسعتمرين ايخرين  

قام بتعيني حاكم ناصبّ  عى البلد  لعلمه أّن أكثرّية هِا الشعب مةن مةواي أهةل 

ة قاسية  وكان لد  الاكم وزير ومعاون أشّد بغضةا  البيو  لك  يعاملهم معامل

 منه للشيعة.

ّمانة مكتوب عليها:  ال إله إالّ اّللّ  »وف يوم من األّيام جاء الوزير إىل الواي بر 

فنظةر الةواي إىل « حمّمد رسول اّللّ  أبوبكر وعمر وعثامن وعل خلفةاء رسةول اّللّ

ّمانةةة  فظةةّن أّن تلةةك اخلطةةوط  ةةدرة  وليسةةو مةةن صةةن  كتابةةة الر  تبةةو بقلةةم الق  ك 

ّجةة قوّيةة عةى إبطةال مةِهب الرافضةة  البرش  فقةال للةوزير: هةِه آيةة  بّينةة  وح 

 )يقصد الشيعة(.

فاقرتح الوزير أن جيم  الواي علامء الشيعة وشاصّيامم ويرهيم الرّمانة  فةإن 

ةنّة  تةركهم بحةاهلم   وإن أبةوا َتّلوا عن مِهب التشّي  واعتنقوا مِهب أهل الس 

هم بني ثالثة أ مور:  إالّ التمّسك بمِهبهم  َخ َّ

أن يةةدفعوا ارزيةةة كةةام يةةدفعها غةة  املسةةلمني مةةن اليهةةود والنصةةار   األّول:

 واملجو،.
                                                           

 .71- 70/ 12األنوار: بحار ينظر: ( 1)
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 أن يأتوا بجواب لرّد وتفنيد الكتابة املوجودة عى الرّمانة. الثاّن:

يأخةِ أمةواهلم أن يقتل الواي رجاهلم ويسةب  نسةاءهم وأوالدهةم  و الثال :

 بالغنيمة!

رهم وأراهةم الرّمانةة  وخةّ هم ةفأرسل الواي إىل شاصّيات الشيعة وأحضة

 .بني األ مور الثالثة املِكورة  فطلبوا منه امل هَلة ثالثة أّيام

فاجتم  رجاالت الشةيعة وأهةل الةّل والعقةد  يتةِاكرون فةيام بيةنهم حةول  

كرات طويلة اختاروا مةن صةلحائهم كيفّية التاّلص من هِه املشكلة  وبعد مِا

رة رجال  واختاروا من العرشة ثالثة  وتقّرر أن خيرج ف كّل ليلة واحةد مةن ةعش

 للتاّلص من هِه املحنة. الثالثة إىل الصحراء  ويستغيث باإلمام املهد 

فارج أحدهم ف الليلة األ وىل  فلم يترّشل بلقاء اإلمةام ومل تنحةّل املشةكلة  

للثةةاين أيضةةا   وف الليلةةة الثالثةةة خةةرج الشةةيخ حمّمةةد ابةةن عيسةة  وهكةةِا حةةد  

  ةالَدمستاين  وكان فاضال  تقّيا   فارج إىل الصحراء حافيا  حارس الةرأ،  وقضة

نقِهم لك ساعات من الليل بالبكاء والتوّسل واالستغاثة باإلمام املهد    ي 

ّضة اإلمةام املهةدي وف الساعات األخ ة من الليةل ح  من هِه الورطة والبالء

يا حمّمد ابن عيس   ماي أراك عى هِه الالة؟ وملاذا خرجو إىل هةِه »وخاطبه: 

 .فامتن  الرجل أن يِكر حاجته إالّ لإلمام املهدي« الرَبّية؟

قال حمّمد بةن عيسة : إن  «.أنا صاحب األمر فاذكر حاجتك»فقال له اإلمام: 

 جة إىل البيان والرشح.كنو صاحب األمر فأنو تعلم قّصت   وال حا

تب عليها»فقال اإلمام:   «.نعم  خرجو ملا َدمَهكم من أمر الرّمانة  وما ك 

فلاّم سم  حمّمد بن عيس  ذلك  أقبل إىل اإلمام  وقال: نعم يا مةوالي  تعلةم 
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 ما أصابنا  وأنو إمامنا ومالذنا  والقادر عى كشفه عنّا.

ف داره شةجرة رّمةان  فلةاّم محلةو تلةك  -لعنةه اّللّ -إّن الةوزير»فقال اإلمام: 

الشجرة  صةن  الةوزير شةياا  )أي قالبةا ( مةن الطةني عةى شةكل الرّمانةة  وجعلةه 

ّمانة من الشةجرة ف  نصفني  ونحو ف داخله تلك الكلامت املِكورة  ثّم جعل ر 

ذلك القالب  وشّد القالب عى الرّمانة  فلاّم نبتو الرّمانة وكربت  دخةل قرشةها 

 تلك الكتابة املنحوتة.ف 

فإذا مضيتم غدا  للواي فقل لةه: جاتةك بةارواب  ولكنّة  ال أبديةه إالّ ف دار 

الوزير  فإذا مضيتم إىل داره  فانظر عن يمينك تر  غرفة  فقل للواي: الأجيبك 

إالّ ف تلك الغرفة  وسيمتن  الوزير عن ذلك  ولكةن عليةك باإللةاح  وحةاول 

تلك الغرفة قبلك  بل ادخل معه  فإذا دخلو الغرفةة رأيةو أن ال يدخل الوزير 

كّوة  فيها كيس أبيض  فاّنض إليه وخِه  فرت  فيه تلةك الطينةة )القالةب( التة  

عملها هلِه اليلة  ثّم ضعها أمام الوزير  ثّم ض  الرّمانة فيهةا حّتة  ينكشة  أّن 

 «.الرّمانة عى حجم القالب

ّمةد بةن عيسة   ق ةل للةواي: إّن لنةا معجةزة يةا حم: »ثّم قال اإلمام املهدي

أ خر   وه  أّن هِه الرّمانة لةيس فيهةا إالّ الرمةاد والةدخان  فةإن أردت صةّحة 

رها  فةإذا كسةها طةار الرمةاد والةدخان عةى وجهةه ةهِا اخلرب فأمر الوزير بكسة

 «!وليته

 رلةرور  وانصةةانته  اللقاء  ورج  حمّمد بن عيس  وقد غمره الفرح والسة

برّش بحّل املشكلة.  إىل الشيعة ي 

وأصةةب  الصةةباح ومضةةوا إىل الةةواي  ونّفةةِ حمّمةةد بةةن عيسةة  كةةّل مةةا أمةةره 

   فسأله الواي: من أخربك ِّبِا؟اإلمام
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 فقال: وَمن إمامكم؟ قال: إمام  زماننا  وحّجة اّللّ علينا!

املهةدي  فأخربه باألئّمة االثن  عرش واحدا  بعد واحد  حّت  انتهة  إىل اإلمةام

 . صاحب الزمان

ّد يدك فأنا أشةهد أن ال إلةه إالّ اّللّ  وأّن حمّمةدا  عبةده ورسةوله   فقال الواي: م 

  ثةةةةّم أقةةةةّر باألئّمةةةةة وأّن اخلليفةةةةة بعةةةةده بةةةةال فصةةةةل أم املةةةةؤمنني عةةةةلٍّ 

 (1).وأمر بقتل الوزير  واعتِر إىل أهل البحرينالطاهرين

الدمستان ف البحرين ف مسجد ي سةّم  وقرب حمّمد بن عيس  معرول ف قرية 

 نسبة إىل حمّمد بن عيس  صاحب الرّمانة.« أبو رّمانة»

  للمضطّري  وامللهوفي: ثالثا : إجابته

 إجابةة هةو اإلمةام مةن واملوالةون املحّبون جينيها الت  والفوائد ايثار أعظم من

 وشةفاء حةوائجهم وقضةاء الشةدائد وعنةد رورةةالضة عنةد واسةتغاثامم دعواهم

 عنهةةا. البةةاحثني مةةن اهلدايةةة إىل حيتةةاج َمةةنْ  وهدايةةة الضةةاّل  وإرشةةاد مرضةةاهم

 األعةالم رواهةا للمةؤمنني  الشأن هِا ف القصص ماات بل راتةعش وقدحدثو

 وإّمةا لنفسةه إّما وشاهد  قّصة إالّولديه مؤمن تر  تكاد ال وإّنك عديدة  كتب ف

 عليه. اّللّ سالم الزمان صاحب من وإجابة كرامة له حدثو يعرفه لشاص

ونحن ال نريد التوّس  ف هِا املجال  وإّنام نكتف  بشةاهد واحةد أو شةاهدين 

عى املطلوب  لك  ال يبق  هناك أّي شّك أو ترّدد ف القلوب أّن اإلمام صاحب 

الزمان هو حارض  بني النا،  يعالج مشاكلهم ويقضة حةوائجهم  وإّنةه يتةأمّل ملةا 

                                                           

 .176/ 12  عن بحاراألنوار: 218من املهد إىل الظهور:  اإلمام املهديينظر: ( 1)
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 يصيبهم.

روي عةن الشةيخ ارليةل  العةامل  ومن هةِه القصةص قّصةة يةاقوت الةدّهان:

النبيل  الشيخ عل الرشت   وكان من أجاّل ء العلامء األتقياء  قةال: سةافرت مةن 

فركبنةةا  (1)مدينةةة كةةربالء املقّدسةةة إىل النجةة  األرشل عةةن طريةة  )طةةويريج(

السةةفينة وفيهةةا مجاعةةة كةةانوا مشةةغولني بةةاللهو واللعةةب وبعةةض األعةةامل املنافيةةة 

للوقار واألدب  ورأيةو رجةال  معهةم ال يشةاركهم ف أعامهلةم   بةل حيةافظ عةى 

وقاره وأخالقه  وال يشرتك معهم إالّ عند تنةاول الطعةام  وكةانوا يسةتهزئون بةه 

 مِهبه! وخياطبونه بكالم الذع  ورّبام طعنوا ف

فسألته عن سةبب ابتعةاده عةن تلةك ارامعةة وعةدم اشةرتاكه معهةم ف اللهةو 

 واللعب؟

فقال: هةؤالء أقةاريب  وهةم أهةل السةنّة  وأيب مةنهم ولكةن والةد  مةن أهةل 

اإليامن )أي إّّنا شيعّية( وأنا أيضا  عى مِهبهم  ولكّن اّللّ تعاىل َمنَّ علَّ بالتشةّي  

 .ب الزمانبربكة اإلمام الّجة صاح

فه بالتشّي ؟  فسألته عن سبب هدايته وترشُّ

فقال: اسم  ياقوت الدّهان ف مدينةة الّلةة  ثةّم بةدأ حيكة  ي قّصةة هدايتةه  

راء الةةدهن  ةفقةةال: خرجةةو ف بعةةض السةةنني إىل الةةرباري خةةارج الّلةةة  لشةة

  فاشرتيو كمّية من الدهن ورجعو م  مجاعة  ووصلنا ليال  إىل منزل ف الطري 

فبتنا فيه تلك الليلة  فلاّم انتبهةو مةن النةوم رأيةو أّن ارامعةة قةد رحلةوا مجيعةا   

                                                           

كيلومرتا  تعرل اليوم بقضاء اهلندية  وقد  11( طويريج: مدينة تبعد عن كربالء حواي 1)

 كان النا، يسافرون بالزوارق والقوارب من كربالء إىل طويريج  ومنها إىل النج .
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فارجو ف أثرهم  وكان الطرية  ف الةرّب األقفةر  وأرض ذات سةباع  فضةللو 

 الطري   وبقيو متحّ ا  خائفا  من السباع والعط .

ان فجعلو أستغيث باخللفاء!! وأسأهلم اإلغاثةة  فلةم يظهةر مةنهم يشء! وكة

فيام مىض قد سمعو من أ ّمة   أّّنةا قالةو: إّن لنةا إمامةا  حّيةا   ي كنّة  أبةا صةال   

فعاهةدت اّللّ تعةاىل إن « وهو يرشةد الضةاّل ويغيةث امللهةول ويعةني الضةعي »

 أغاثن  ذلك اإلمام أن أدخل ف دين أ ّم  )أي أعتن  مِهب التشّي (.

 فناديو: يا أبا صال !

ميش مع  وقد تعّمم بعاممةة خّضةاء  فةدّلن  عةى وإذا برجل ف جنب  وهو ي

ستصل إىل قرية أهلهةا مجيعةا  مةن »الطري   وأمرين بالدخول ف دين أ ّم   وقال: 

 «.الشيعة

 فقلو له: أال تأ  مع  إىل هِه القرية؟

ال.. ألّنه قد استغا  يب اين أل  إنسةان ف أطةرال الةبالد  وأ ريةد أن »قال: 

  فمشيو قليال   فوصلو إىل القرية  وكان تبعد عن ذلةك ثّم غاب عنّ « أغيثهم

املنزل ة الِي نزلنا فيه ليال  ة مسافة  بعيدة  ووصلو ارامعة إىل تلك القرية بعدي 

 بيوم!

ودخلو الّلة  وذهبو  إىل دار السةّيد مهةدي القزوينة  فةِكرت  لةه القّصةة  

ين... إىل آخر كالمه  (1).وتعّلمو منه معامل الده

 رابدا : قضا  حوائج املؤمني وشفا  مرضاهم:

                                                           

 .109( اإلمام املهدي من املهد إىل الظهور: 1)
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ّم  وقد جّرب الكث  من املؤمنني ذلك وحصلوا عى مرادهم  وقد شةاهدوا بةأ 

 أعينهم ذلك. ونلفو االنتباه ف ذلك إىل املالحظات التالية:

 واإللاح والتوّجه الشديد واليقني بِلك. مرشوطة باإلخال  . إّن اإلجابة1

 اإلجابة غالبا  ملصلحة الداع  إّما لدنياه وإّما يخرته.. إّن تأخ  2

. إّن رؤيتةةه لإلمةةام وإجابةةة اسةةتغاثته يعتمةةد عةةى مةةؤّهالت هةةِا اإلنسةةان 1

 وجدارته  أهو من أهل الطاعة واإليامن والوالية أم ال؟...

حسةن  حمّمةد الشةيخ قّصةة وه  الوائج  ألصحاب وعربة والقّصة التالية شاهد

 النجف :

الشيخ النوري ف كتاب )جنّة املأو ( عن بعض علةامء النجة  األرشل ذكر 

 أّنه كان ف النج  رجةل  مةن ط ةاّلب العلةوم الدينّيةة اسةمه الشةيخ حمّمةد حسةن

 رسيرة  وكان ي عاين ثال  مشاكل:

 .ة يقِل الدم ِمن صدره 1

 .ة يعي  ف فقر شديد 2

ّب الزواج ِمن امرأة امتن  أهلها أن  1  ي زّوجوها إّياه لفقره.ة حي 

أربعةني ليلةة أربعةاء   (1)فلاّم ياس من ذلك  قّرر الِهاب إىل مسةجد الكوفةة

ألّنه قد اشتهر بني املؤمنني أّن من واظب عى زيةارة مسةجد الكوفةة أربعةني ليلةة 

 .أربعاء  فالبّد أن ير  اإلمام املهدي صاحب الزمان

                                                           

( مسجد الكوفة: مسجد عظيم مبارك  يق  ف مدينة الكوفة بالقرب من النج  1)

د بناؤه عّدة مّرات. األرشل  فقد كان اإلمام عل ده  يصّل بالنا، فيه  وفيه قتل  وج 
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بلقةاء اإلمةام  ويعةرض عليةه فواظب الرجل عى ذلةك  أمةال  ف أن يترّشةل 

 حوائجه الثال .

فلاّم كان ف الليلة األخ ة وكانو ليلة ظلامء باردة ذات رية  عاصةفة  جلةس 

  .ل عى دّكة باب املسجد ف اخلارجالرج

ألّنه مل يستط  اللبث ف املسجد  بسبب الدم الِي كان يقِفه من صدره عنةد 

بةالرغم مةن أّنةه    يارة اإلمام املهديالسعال  وجعل ي فّكر ف أّنه مل يوّف  لز

 آخر أ سبوع من األسابي  األربعني.

ب القهةوة  فأشةعل النةار لصةن  القهةوة  وإذا بةه  دا  عةى رش  تعوه كان الرجل م 

ير  رجال  قصده  فانزعج ِمن ذلك وقةال ف نفسةه: إّن هةِا األعةرايب سيرشةب 

 القهوة كّلها  وال يبق  ي يشء!

الرجةةل وسةةّلم عةةلَّ باسةةم   فتعّجبةةو  مةةن معرفتةةه باسةةم   يقةةول: فوصةةل 

وجعلو  أسأله: من أّية طائفة أنةو  ِمةن طائفةة فةالن؟ فيقةول ال  حّتة  ذكةرت  

 أسامء طوائ  متعّددة  وهو يقول: ال  ال.

  وأخ ا  سألن : ما الِي جاء بك إىل هنا؟

ك لو أخربتن فقلو له: وملاذا تسأل عن ذلك؟ ّ    به؟!فقال: وما َيّض 

فصببو له القهوة ف الكأ، املعروفة بةة)الفنجان( وقّدمتةه لةه  فرشةب قلةيال  

منه  ثّم رّد الفنجان وقال ي: أنو ارشِّبا  فأخِت الكأ، منه ورشبو  مةا تبّقة  

 .ثّم بدأت ببيان حوائج  من القهوة.

نةِ الةدم بقةِل والاجة  وم صاب   غاية الفقر ف له: أنا فقلو  تعّلة  وقةد سةنني  م 

 تزوجيها إّياي. من أهلها وامتن  بامرأة  قلب 
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وقةةد خةةدعن  بعةةض رجةةال الةةدين إذ قةةالوا ي: اقصةةد ف حوائجةةك اإلمةةام 

  ةواذهةب إىل مسةجد الكوفةة أربعةني ليلةة أربعةاء  فتقضة صاحب الزمةان

حوائجك  وقد  ّملو املشاّق واملتاعب ف هِه اللياي  وهِه ه  الليلة األخ ة 

 فيها أحدا !ومل أر 

فقال ي وأنا غافل: أّما صدرك فقد برأ  وأّما املةرأة فسةتتزّوج ِّبةا قريبةا   وأّمةا 

 الفقر فال ي فارق ك حّت  املوت.

.. وملّا أصب  الصباح شعرت أّن صدري قد برأ  وبعد أ سبوع تزّوجةو تلةك 

 .(1)املرأة  وبق  الفقر عى حاله

 شؤوننا:خامسا : االّطل  عل أوضاعنا ورعاية 

 ورد ف رسالته ة روح  وأرواح العاملني له الفداء ة للشيخ املفيد:

  وال يعزب عنّا يشء من أخباركم  ومعرفتنةا بالةِّل نبائكمفإّنا ن حيا علام  بأ»

ةِ جةن  كثة   مةنكم إىل مةا كةان السةل  اصةال  عنةه شاسةعا    الِي أصابكم  م 

 .(2)«يعلمونونبِوا العهد املأخوذ وراء ظهورهم كأّّنم ال 

وهِا األمر متفّرع من واليته املطلقة عةى العبةاد والةبالد  ومةن الطبيعة  إّنةه 

هيتم ويّطل  عى أ مور رعّيته ويرعاهم ويشملهم بلطفه وعنايته وإن كان ف حالةة 

 الغيبة عنهم.

ولكن كث  من القضايا السلبّية الت   صل للمؤمنني مةن املشةاكل والشةدائد 

هلم  إّنام هو بسبب تقص هم وعدم التزامهم بتعليامت سةادمم  وتعّرض األعداء

                                                           

 .241 -11/240 ( جنة املأو  )الكاية اخلامسة عرش( املطبوع ضمن بحار األنوار:1)

 .2/121( اإلحتجاج: 2)
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 .وقادمم من آل البيو

ِ جن  كثة   مةنكم إىل مةا كةان : »فقوله  ّل الِي أصابكم م   ِ ومعرفتنا بال

 «.السل  الصال  عنه شاسعا  

وإّنه سالم اّللّ عليه م  ذلك ال ينسة  مواليةه رغةم تقصة هم ف طاعتةه فإّنةه 

 وقلبه الكب  يغيث رعاياه رغم عقوقهم له  كام ذكر سالم اّللّ عليه:بحنانه 

إّنةةا غةة  مهملةةني ملراعةةاتكم  وال ناسةةني لةةِكركم  ولةةوال ذلةةك لنةةزل بكةةم »

 «.الاّلواء  واصطلمكم األعداء..

ف الاالت الّضورّية يشملنا بعنايته  وخيّف  عنّا ايالم واملشةاكل   فإّنه

مورنةةا  سةةواء كانةةو خةة ا  أو رّشا   فةةإّن لديةةه أعوانةةا  وال يعةةزب عنةةه يشء مةةن أ  

حيّضون عند النا، ويشاركوّنم ف معانامم  ويشةرتكون معهةم ف الةدفاع عةن 

حصن األ ّمة ف األوقات العصيبة. وقد ذكر آية اّللّ الشةيخ وحيةد اخلراسةاين مةّد 

دي واملرحةوم اّللّ ظّله العاي هِه القّصةة العجيبةة عةن الشةيخ عةل أكةرب النهاونة

 الشيخ عل أكرب النوغاين.

يقول الشيخ: كنّا نحّض عند معّلم ف مشهد املقّدسة  وكان حيّض معنا طبيب 

 صاحب هِه القّصة  ولكنّن  سمعتها من املصدرين املِكورين.

يقول ذلك الطبيب: كنو ف غزو روسيا إليران  أثنةاء الةرب العاملّيةة الثانيةة 

طبيبا  جّراحا   وذات يوم جاءين شاص وقال ي: أصابتن  أعمل قريبا  من اربهة 

 رصاصة فأجر ي عملّية اين واستارجها. 

ر طبيب التادير ويعطيةك ةقلو له: العملّية ليسو شياا  بسيطا   البّد أن حيض

املاّدر  قةال: ال تنتظةر املاةّدر وجةو بوسةائلك وأجةِر ي العملّيةة اين  فرأيةو 
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أمره كامل س َّ بإرادتةه  فأحّضةت وسةائل وُتةّدد هةو  وقةال: نفيس أ ّرك لتنفيِ 

بسم اّللّ النور  بسم اّللّ النور  ثّم تلّفظ بإخفات بكلمتني أو ثال  كلامت  فرأيته 

 بدنه  من وجتريدها روحه خل  عى قدرة له نام كأّنه بدن بال روح! عرفو أّنه رجل

 وجدت كنزا ! لقد نفيس: ف فقلو

العملّية وخياطة اررح حّت  رأيته حّرك شةفتيه ِّبةدوء  وأعةاد وما أن أُتمو 

 نفس الكلامت وجلس!

  فسألته عن حاله و ّدثو معه  فعرفو أّنه له ارتباطا  بصةاحب الزمةان 

 فسألته: هل رأيته؟ 

عه؟! ةّد  مةةحةةراه ويتةْن يةةمستو  َمةةل أنةا بةةات! وهةةيهات  هيهةفقال: ه

 ن أنا منه؟!ةأي

 قال: أنا مأمور أن أتواجد هنا! ما هو عملك؟قلو له: إذن 

 قلو له: أليس للموىل عناية بنا؟!

ماذا يالق  املسلمون من هِا ارةي  الةرويس وايذربيجةاين مةن مصةائب؟! 

 وغاب عنّ ! فنظر إّي ثّم قال: ل حلوا..

ر ذلةةك اليةةوم وصةةلو برقّيةةة مةةن مركةةز القيةةادة الروسةةّية تةةأمر ةوف عصةة

 وأخِ اري  الرويس وايذري باالنسحاب من فورهم! باالنسحاب الفوري 

 حيناِ عرفو أيّن وجدت ما أبحث عنه!

وفهمو أّن الشاص من أصحاب اإلمام املهدي روحة  فةداه  وأّنةه يمتلةك 

 شعاعا  من تلك اإلرادة الرّبانّية القاهرة  فهو يقول: ل حلوا  ف حلوا!

 قال: قلو له: هل رأيته نفسه؟
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 (1).هيهات... أنا أرتبا بسبعة أشاا   هم يرونهقال: ال 

أهههل  وشههدائر الدينّيههة واملناعههبا  اِلههّج  مواعههم عادعهها : حضههور اإلمههام

 .البيت

مواظبني عى حضةور هةِه املناسةبات باسةتمرار وف كان األئّمة من آبائه

العظيمةة كّل عام  بل هم املقّدمون فيها وأ مراؤها  ألّن الّج من األ مور العبادّيةة 

الت  ير  اإلنسان فيها عظمة اّللّ سبحانه  وير  نفسه وضعفه وذّلته أمام مةواله 

اخلال   فهم يامرسون حالة الطاعة والعبودّية الّقة ّللّ سبحانه  وإن كانوا هةم ف 

قّمةةةة الطاعةةةة والقةةةدوة للنةةةا، كام أّن حضةةةورهم لةةةه فوائةةةد وأدوار تعليمّيةةةة 

ا  للنةا، وقيةادة هلةم حيةث إّّنةم يلتقةون بةاملؤمنني وإرشادّية  ويعترب بركة  ولطفة

ويشاركوّنم ف مهومهم وقضاء حوائجهم  وهو دليل عى أّن اإلمةام ال يتاّلة  

لظة واحدة عن مواليه وحمّبيه ملتابعة شةؤوّنم  ولةِا اعتةرب القةرآن اللقةاء بإمةام 

مة للحّج من الفوائد العظالزمان واالستفادة منه وتأكيد الوالية والعهد معه

  وحضور املوسم.

ْم فقةةد ورد ف تفسةة  اييةةة الكريمةةة:  وَره  هه   ههوا ن  ْم َوْلي وف  ههوا َتَفههَثه  ههمَّ ْلَيْقض  ث 

ف وا بِاْلَبْيِت اْلَدتِيِ   ف كتاب الكاف بسةنده إىل عبةداّللّ بةن سةنان  [29]الج/  َوْلَيطَّوَّ

أمرين ف كتابه بأمر فأ حّب : إّن اّللّ عن ذري  املحاريب قال: قلو أليب عبداّللّ

  .«وما ذاك؟»أن أعمله  قال: 

مْ قلةو: قولةه تعةةاىل:  وَره  هه   هوا ن  ْم َوْلي وف  ههوا َتَفهَثه  همَّ ْلَيْقض  ليقضةةوا »قةال:  ث 

                                                           

 .146( الّ  املبني ف معرفة املعصومني: 1)
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 «.تلك املناسك«: ليوفوا نِورهم»لقاء اإلمام  و«: تفثهم

اّللّ فقلةو: جعلةو فةداك  قةول  قال عبداّللّ بن سنان: فأتيو أبا عبةداّللّ

مْ تعاىل: وَره  ْم َوْلي وف وا ن    وا َتَفَثه  مَّ ْلَيْقض   ؟ ث 

 «. أخِ الشارب وقّص األظفار وما أشبه ذلك»قال: 

ثّم ليقضةوا »قلو: جعلو فداك  إّن ذري  املحاريب حّدثن  عنك بأّنك قلو: 

 ؟ «تلك املناسك«: وليوفوا نِورهم»لقاء اإلمام «: تفثهم

للقةرآن ظةاهرا  وباطنةا   وَمةْن حيتمةل مةا حيتمةل  صدق وصةدقو  إنّ »فقال: 

 (1).«ذري ؟

  قةةال: سةةمعو وأيضةةا  رو  الكلينةة  عةةن أيب عبيةةدة عةةن أيب جعفةةر

فعةال كفعةال »يقول ورأ  النا، بمّكة وما يعملةون  قةال: فقةال:  أباجعفر

اراهلّيةةة  أمةةا واّللّ مةةا أ مةةروا ِّبةةِا  ومةةا أ مةةروا إالّ أن يقضةةوا تفةةثهم وليوفةةوا 

 (2).«نِورهم  فيمّروا بنا فياربونا بواليتهم  ويعرضوا علينا نرصمم

  :معروف غري وهو ؟املوسم يف اإلمام نلقى كيف

 إنّ  األمر واق  ف يعرفونه  وال ف ونه املوسم حيّض أّنه العمري رواية ِّصحو

 اإلمةام لغيبةة الرّبانّيةة املصةال  أنّ  عرفنةا كةام ولكةن املحةب  املواي يؤمل األمر هِا

 علينا. خفيو الت  األرسار من ألّّنا نعرفه  ممّا وأكرب أعظم

وف اإلجابةةة عةةن السةةؤال  نقةةول: هنالةةك كثةة  مةةن التكةةالي  والواجبةةات 

                                                           

 .1/492( تفس  نور الثقلني: 1)
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الرشةةعّية التةة  نقةةوم ِّبةةا ف هةةِا الزمةةان جتةةاه إمةةام زماننةةا ونحةةن ملزمةةون ِّبةةا 

والتصةةدي  بإمامتةةه كالتصةةدي  بالواليةةة  والتسةةليم لةةه  والةةرباءة مةةن عةةدّوهم  

ووالدتةةه وغيبتةةه وانتظةةاره واالسةةتعداد لنرصةةته  وهنالةةك أ مةةور أ خةةر   حيةةث 

نستغيث به  وندعو له ونصةّل عليةه  ونسةّلم عليةه ونةزوره ونتصةّدق عنةه  فةإّن 

زيارته والدعاء له هو بمثابة التعاهد معه واالستعداد لنرصته  وكم يتمنّ  املؤمن 

انه فيعرفه وجدانا   حّت  يتزّود منه وي ّس برؤيتةه ويةتعّلم املواي أن يلتق  بإمام زم

 منه ويرتش  من نسيم بركاته ولطفه ورمحته.

م  ذلك فإّن اإلمام حيّض معنا وتشملنا ألطافه وعنايته ونحن ال نعرفه  ومةن 

  هِه األ مور أّنه يؤّمن عى دعائنا  فيكون موجبا  للقبول والعناية اإلهلّية:

  قةال ألمحةد بةن إسةحاق القّمة  إلمام السةن العسةكريفقد ورد عن ا

ر املوسةم ف كةّل سةنة  ويقة  بعرفةة ةوإّنةه ليحضة»وقد أتاه ليسأله عن اخللة : 

 (1).«فيؤّمن عى دعاء املؤمن...

وهنالك كث  من املواقة  التة  تثبةو أّن حضةور صةاحب الزمةان لةه منةاف  

 ية باملؤمنني ويالقيهم هناك.وفوائد كث ة ف حضوره موسم الّج وأّن له عنا

ر اإلمام املوسةم وإن كةان النةا، ال يعرفونةه إالّ أّنةه يعةرفهم ويةامر، ةوحيض

دوره ف حفظ املؤمنني والعناية ِّبم  ورّبام إلتق  بأحد املؤمنني عيانةا  وأرشةده إىل 

ما يصلحه إذا كةان هةِا الشةاص لديةه اللياقةة  وقةد حةد  لعةّدة أشةاا  ف 

وألّن اإلمام هو إمام النا، فال يمكن أن يتاّل   وف زماننا هِا..الزمن الساب  
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عةن هةِه األمةاكن املهّمةة املرّشةفة. ولةِا فقةد ورد ف األحاديةث الرشةيفة عةنهم 

 )صلوات اّللّ عليهم(:

قال: بسنده إىل حمّمد بن عثامن العمري رو  الصدوق الروايات التالية:

النةا،  سةنة  فة   املوسم كّل  مر ليحّضواّللّ إّن صاحب هِا األ»سمعته يقول: 

 (1). «ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه

يقةول:  وف رواية أ خةر  عةن عبيةد بةن زرارة قةال: سةمعو أبةا عبةداّللّ

 (2).«يفقد النا، إمامهم  فيشهد املوسم ف اهم وال يرونه»

الروايةة بمعنة  ال يعرفونةه بقرينةة « وال يرونةه»واملقصود من الروايةة الثانيةة 

األ وىل فهِا حمّمد بن عثامن العمري الِي يةروي عنةه روايةات مهّمةة فةيام يتعّلة  

بصاحب الزمان قد رو  عن اإلمام أّنه حيّض املوسم ف   النا، ويعةرفهم وال 

يعرفونه  ويرو  عنةه أّنةه رآه عيانةا  ف املوسةم أيضةا   ولةيس بالسةامع منةه فقةا  

 .والرواية التالية شاهدة عى ذلك

فقةةد رو  الصةةدوق بسةةنده إىل الميةةدي  قةةال: سةةألو حمّمةةد بةةن عةةثامن 

 فقلو له:  العمري

فقال: نعم  وآخر عهدي به عنةد بيةو اّللّ الةرام  أرأيو صاحب هِا األمر؟

 (3).«اللهّم أنجز ي ما وعدتن »وهو يقول: 

يقةةول: رأيتةةه وبةةنفس السةةند قةةال: سةةمعو حمّمةةد بةةن عةةثامن العمةةرّي 
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اللهةّم انةتقم ي »عليه متعّلقا  بأستار الكعبة ف املستجار وهةو يقةول: صلوات اّللّ 

 .(1)«من أعدائ 

يقةوم بةدور الةدعاء والتّّضةع إىل اّللّ  ومن هِه الروايات يتبنّي أّن اإلمام

سةةبحانه وتعةةاىل  فإّنةةه يعتةةرب نفسةةه عبةةدا  مطيعةةا  ّللّ سةةبحانه  ويةةر  إّنةةه مضةةطّر 

 ومأمور وبحاجة إىل الدعاء.

فهو يدعو لنفسه ويدعو عى أعدائه ويدعو ملواليه  وير  حالة مواليه وما هم 

عليه مةن الطاعةة وااللتةزام والعبةادة  ويةر  مةا هةم عليةه مةن التقصة  أيضةا .. 

وهنةةةاك مةةةن القصةةةص والةةةواد  والكايةةةات الكثةةة ة جةةةّدا   ننقةةةل واحةةةدة 

 لالستدالل ولالعتبار:

  النصييب: وجناء بن احلسن قّصة

 كنةو قةال: النصةيبّ   وجنةاء بةن السةن حمّمةد أيب عةن بسنده الصدوق رو 

 ف أتّّضةةع وأنةةا العتمةةة  بعةةد حّجةةة ومخسةةني أربةة  رابةة  ف امليةةزاب  ةةو سةةاجدا  

 جاريةة فةإذا فقمةو قةال: وجنةاء  بةن حسن يا قم فقال: حمّرك  حّركن  إذا الدعاء

 ال وأنا يدّي  بني فمشو قها فو فام أربعني أبناء من إّّنا أقول: البدن  نحيفة صفراء

 الائا وسا ف بابه بيو وفيها  خدجية دار إىل يب أتو حّت  يشء  عن أسأهلا

 فصعدت حسن  يا اصعد : النداء وجاءين ارارية فصعدت يرتق   ساج درج وله

 مةا واّللّ علَّ  خفيو أتراك حسن  يا» :الزمان صاحب فقال بالباب  فوقفو

 ]مغشّيا  [ فوقعو أوقا   علَّ  يعدّ  جعل ثمّ   «فيه معك وأنا إالّ  حّجك ف وقو من

 دار الةزم حسةن  يةا» ي: فقال فقمو  علَّ  وقعو قد بيد فأحسسو وجه   عى

                                                           

 .440( كامل الدين وُتام النعمة: 1)
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 ثةمّ   «عورتك يسرت ما وال رشابك  وال طعامك هيّمنّك وال  حمّمد ابن جعفر

 وال عّل  صله  هكِا ع فاد ِّبِا» فقال: عليه  وصالة الفرج دعاء فيه دفرتا   إيّ  دف 

 أراك ال يةاموالي  فقلةو: «.موّفقةك جاللةه جةّل  اّللّ فإنّ  أوليائ   حمّق  إالّ  تعطه

 «.اّللّ شاء إذا حسن  يا» فقال: بعدها؟

  فأنا أخرج منهةا قال: فانرصفو من حّجت  ولزمو دار جعفر بن حمّمد

أو لوقةو اإلفطةار  فال أعود إليها إالّ لثال  خصال: لتجديد وضةوء  أو لنةوم  

وأدخل بيت  وقو اإلفطار فأ صيب رباعّيا  مملوءا  ماء  ورغيفا  عى رأسه وعليه مةا 

تشته  نفيس بالنهار  ف كل ذلك فهو كفاية ي  وكسةوة الشةتاء ف وقةو الشةتاء  

وكسوة الصي  ف وقو الصي   وإيّن ألدخل بالنهار فأرّش البيو وأدع الكةوز 

فأصةةّدق بةةه لةةيال  كةةيال يعلةةم يب مةةن  م وال حاجةةة ي إليةةه فارغةةا   فةةأ و  بالطعةةا

 (1).مع 

  عاشوراء: يوم وخصوصًا البيت أهل مآمت اإلمام حضور

حني كانوا حييون ذكر  عاشوراء  فيبكون ويةأمرون الشةعراء  ك بائه فهو

 .برثاء السني

أّما صاحب العرص فةإّن مصةيبة جةّده السةني مةن أعظةم املةؤّثرات ف نفسةه  

وهةة  املصةةيبة التةة  خيةةرج للثةةأر هلةةا  بةةل إّن املطالبةةة بةةدم السةةني هةة  شةةعاره 

 األسايس:

ةور  َعةَى »فقد جاء ف دعاء الندبة:  َأْيَن الطَّالِب  بَِدِم املَْْقت وِل بَِكْرَبالَء  َأْيَن املَْنْص 
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 (1).«َمِن اْعَتد  َعَلْيِه َواْفرَت 

حالةةة اإلمةةام وحزنةةه عةةى جةةّده وجةةاء ف زيةةارة الناحيةةة املقّدسةةة ف وصةة  

 : السني

وِع َدما   َوالَ َْبكنَِيَّ َعَلْيَك  َوالَ َْبكنَِيَّ َعَلْيَك َصَباحا  َوَمَساء  » م   «.َبَدَل الدُّ

َفَعَى االْ َطاِئِب ِمْن »وجتسيدا  ملا ورد ف دعاء الندبة الِي هو اسم  عى مسّم : 

ةةد َوَعةةِلٍّ َصةةىَّ  َمَّ ِب َأْهةةِل َبْيةةِو حم  ْم َفْلَينْةةد  ةةاه  وَن َوإِيَّ ةةام َفْلَيْبةةِك اْلبةةاك 
اّللَّ  َعَلةةْيِهام َوآهِلِ

وَن َوَيِعةجَّ  اجُّ وَن َوَيِضجَّ الضَّ اِرخ  ِخ الصَّ وع  َوْلَيرْص  م  ِرِل الدُّ ِْ النَّاِدب وَن َوملِِْثلِِهْم َفْلَت

وَن. َأْيَن اْلََسن   َأْيَن اْل َسنْي   َأْيَن َأْبناء   ... اْلعاجُّ  «.اْل َسنْيِ

 فإّن اإلمام صاحب الزمان يقوم ِّبِه الشعائر وخصوصا  ف أّيام عاشوراء.

 طويريج: عزاء يف ُيشارك الزمان صاحب اإلمام

 السةّيد الراحةل املرجة  سةامحة بأنّ  وارامه  العلامء وعند كربالء ف اشتهر كام

 العةةزاء ف يشةةارك عاشةةوراء يةةوم ف طةةويريج عةةزاء ف رؤي العلةةوم بحةةر مهةةدي

 لةه فجةاء القةدمني  حةاف وهو رأسه وكش  مالبسه رف  وقد املعّزين م  وهيرول

 يلية  ال بةه تقوم الِي الصني  هِا سّيدنا  له: وقالوا املؤمنني من املالصني بعض

 ومةوالي سةّيدي أر  وأنا ذلك الأصن  كي  فأجاِّبم: الكب ! املرج  وأنو بك

 املعّزين! م  هيرول العزاء مقّدمة ف وهو الزمان صاحب

 عابدا : مّهه وغّمه لنا وتأملّه م  أعاملنا السّيئة:

إّنةه أ ّنة  إّي ارتيةاب مجاعةة مةنكم ف » وورد عنه سالم اّللّ عليه هِا التوقي :

                                                           

 .811( مفاتي  ارنان:1)
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ين  وما دخلهم من الشّك والة ة ف والة أمةرهم  فغّمنةا ذلةك لكةم ال لنةا   الده

اّللّ معنا فال فاقة بنا إىل غ ه  والّ  معنا فلةن يوحشةنا وساءنا فيكم ال فينا  ألّن 

 (1).«َمْن قعد عنّا  ونحن صنائ  رّبنا  واخلل  بعد صنائعنا

 وورد توقي  آخر:

 قد آذانا جهالء الشيعة ومحقاؤهم وَمْن دينه جنةاح البعوضةةيا حممد بن عل »

 (2)«أرج  منه

 :يثامنا : اهتاممه بتأعيس مراك  اإلشدا  الدين

 وه  كث ة جّدا   ولالختصار نِكر هِين النموذجني:

وهو من املراكز العبادّية املشةهورة املعروفةة  قّصة بناء مسجد مجكران: األّول:

. ف أطرال قم الِي يقصده اليوم املاليني للدعاء والتوّسل بصاحب الزمان

 والقّصة كام يل:

والعبةةد الصةةال  املةةدعو جةةاء ف كتةةاب )الةةنجم الثاقةةب( أّن الشةةيخ العفيةة  

 حسن بن مثلة ارمكراين نقل الرواية التالية:

هجري  181كنو ليلة األربعاء ف الساب  عرش من شهر رمضان املبارك لعام 

قمري نائام  ف بيت  ف قرية مجكران عندما أقبلةو جمموعةة مةن الرجةال إىل داري 

الزمةةان الجةةة بةةن وأيقظةةوين مةةن النةةوم وقةةالوا: اّنةةض يةةا حسةةن فةةإّن صةةاحب 

فنهضو مسعا  للقاء وّي العرص روح  لةه  قد أقبل ويريد أن يراك. السن
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الفداء  ومن عجالت  حاولو ارتداء قميص ولكةن يبةدو أّننة  ارتةديو قميصةا  

غ  قميص  وإذا بصوت يصدر من ارامعة خارج الدار: أن اترك هِا القمةيص 

ي ولكةن العتمةة أوقعتنة  مةّرة أ خةر  فهو ليس لك  ثّم عمدت إىل ارتداء رسوا

ف اخلطأ نفسةه فارتةديو رسواال  آخةر وجةاء الصةوت مةّرة ثانيةة: أن اْخَلةْ  هةِا 

السوال فهو ليس لةك يةا حسةن! ثةّم حاولةو البحةث عةن مفتةاح البةاب لكةن 

الصوت جاء للمّرة الثالثة وهو يقول: ال تبحث عن املفتةاح فةإّن البةاب مفتةوح  

لدار فالتقيو بجامعةة مةن األكةابر واألرشال التة  تبةدو عةى فنزلو حّت  باب ا

 حمّياهم العظمة والعّزة. وكان ذلك املكان هو مسجد مجكران الاي.

وملّا دّققو النظر  رأيةو رسيةرا  قةد ن صةب ف الفةالة وقةد تةدّلو مةن جوانبةه 

املفارش  وجلس عليه شاّب ف سّن الثالثني وبجانبةه شةيخ هةرم وقة  خلدمتةه 

 فت  كتابا  يقرأ فيه. وقد

كام رأيو أكثر من سّتني شاصا  حول ذلك السير وهةم مشةغولون بالصةالة 

 وقد ارتد  بعضهم األلبسة البيضاء والبعض ايخر ألبسة خّضاء.

وأجلسةةن  بةةالقرب مةةن ذلةةك  رةثةةّم دعةةاين الرجةةل الكهةةل وكةةان اخلضةة

 .الشاب الِي مل يكن سو  صاحب الزمان

 اسم  قائال :ثّم لفظ ذلك الشاب 

يا حسن مثلة  اذهةب إىل حسةن مسةلم وقةل لةه: لقةد مضةو عةّدة سةنوات »

وأنو تزرع هِه األرض وتستغّلها ومن اين فصاعدا  ال حيّ  لك أن تسةتثمرها. 

كام أّن النقود الت  حصلو عليها خالل السنوات املاضية جيب أن تنفقهةا ف بنةاء 
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 «.مسجد ف هِا املكان

كام عليك أن تقول لسن مسةلم بةأّن هةِه األرض »فداء: ثّم قال روح  له ال

هةة  مةةن األرايض الرشةةيفة املقّدسةةة وقةةد اختارهةةا البةةاري عةةّز وجةةل لقدسةةّيتها 

ولكنّةةك ألقتهةةا بأراضةةيك وعليةةك اين أن تةةتاّى عنهةةا وإن مل تفعةةل فسةةيحّل 

 «.عليك عِاب مل ولن تتصّوره

  إذا قلو هِه األشياء : يا سّيدي وموالي  إّننثّم قلو لصاحب الزمان

لسن مسلم أو للنا، فإّّنم سول اليصّدقونن  فأرجوك أن تعطينة  عالمةة أو 

 إثباتا  لِلك.

إّننا سنظهر لك عالمات عى ذلك وال تفّكةر بةاألمر » فقال اإلمام الّجة

وعليك أن تِهب إىل أيب السةن وتأخةِه معةك إىل حسةن مسةلم وتقةول لةه مةا 

رض وتبنة  عليهةا املسةجد بةالنقود التة  حصةل عليهةا قلته لةك وتأخةِ منةه اال

وإذا اْحتجةتم إىل أ مةوال أ خةر  فاةِوها مةن  حسن مسلم مةن زراعةة األرض.

أوقاف ف ناحية أردهال حيث إّننة  أوقفةو نصةفها هلةِا املسةجد  كةام عليةك أن 

 رورة االهتامم والرغبة ف هِا املسجد وأن يعتّزوا به وقةل هلةم أنةَترب النا، بض

الركعتةةان األ وىل والثانيةةة باعتبارمهةةا  ّيةةة   يصةةّلوا فيةةه أربةة  ركعةةات كالتةةاي:

ّرات سورة التوحيد أّما التسةبيحات ة  مةللمسجد ت قرأ فيهام سورة المد  ثّم سب

 فف  الركوع والسجود سب  مّرات أيضا .

حيةث ت قةرأ مجلةة  أّما الركعتان الثالثة والرابعة فهام صالة صاحب الزمان

  ههاَ  َنْسههَتِدي ههاَ  َنْدب ههد  َوإِيَّ ف سةةورة المةةد مائةةة مةةّرة وتسةةبيحات الركةةوع  إِيَّ

 والسجود سب  مّرات أيضا .

ثّم عليهم أن يقوموا بتسبيحات فاطمةة الزهةراء سةالم اّللّ عليهةا  ويسةجدوا 
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 بعدها ويقولوا )اللهّم صّل عى حمّمد وآل حمّمد( مائة مّرة.

فمةن صةاّلمها »ظةر )عليةه أفضةل الصةالة والسةالم(: ثّم أضةال املهةدي املنت

 «.فكأّنام صّى ف البيو العتي 

ثّم أشار عّل باالنرصال فانرصفو متوّجها  نحو بيت  ومل أتقةّدم سةو  أمتةار 

ف قطي  الراعة  جعفةر كاشةاين توجةد عنةزة »وقال ي:  معدودة حّت  ناداين

أربعةة منهةا ف أحةد الطةرفني والثالثةة  ؛َبْلقاء وشعرها كثي  وهلا سةب  عالمةات

الباقية ف الطرل الثاين. وعليةك أن تشةرتي تلةك املعةزاة وإذا مل يسةاعدك أهةاي 

قرية مجكران ف رشائها فاشرتها بنقودك اخلاّصة ثّم اذبحها غدا  مسةاء  وهة  ليلةة 

الساب  عرش من شهر رمضان املبارك. واعلةم بةأّن أّي مةريض أو معةاق إذا أكةل 

 «.لمها فإّنه سول ي شف  بإذن اّللّ )تعاىل( من

ثّم أشار للمّرة الثانية فانرصفو من حّضته  ومل أتقّدم إالّ قلةيال  حّتة  نةاداين 

 «.إّنن  هنا سبعة أّيام أو سبعني يوما  »مّرة أ خر  وقال: 

ثّم رجعو إىل داري ونمو حّت  الصباح. وبعد الصالة توّجهو إىل دار عةل 

عليه ما جر  ي ليلة أمس بكّل حِاف ها  فقةال: تعةال نةِهب  املنِر وقصصو

 سوّية إىل ذلك املكان.

حيةث وجةدنا ف  وفعال  ذهبنا إليه فوجدنا عالمات من صةاحب الزمةان

مكان هِا املسجد سالسل ممدودة وأوتادا  مّضوبة ف األرض  فرجعنا سوّية إىل 

باب داره ففتحه لنا اخلادم وقال: سامحة العاّلمة السّيد أيب السن الرضا وطرقنا 

 ثّم سألن : هل أنو من أهاي قرية مجكران؟ فقلو له: نعم. إّن السّيد ينتظركام!

ثّم قادنا إىل باحة الدار حيث دخلنا إحد  الغرل وسّلمنا عى السّيد الرضةا. 
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وقبل أن أقول شياا   ّد  قائال : لقد شةاهدت ليلةة أمةس وأنةا ف املنةام شاصةا  

ي: إّن أحد أهاي قرية مجكران واسمه حسن مثله سةول يةأ  إليةك ويقةّص قال 

 عليك حكاية فصّدقه.

ألّن قوله هو قولنا وعليك أن ال ترّده خائبا  ثةّم أفقةو مةن نةوم  ومنةِ ذلةك 

 الني وأنا أنتظرك يا حسن مثلة!

 ثّم بدأت فسدت  عليه القّصة بكاملها فأمر بتهياة السوج عى اخليل وركبنةا

الثالثة ووصلنا قرية مجكةران وعنةدما اقرتبنةا منهةا شةاهدنا الراعة  جعفةر  نحن

كاشاين وهو يرع  قطيعه  فِهبو  إىل القطي  وَلَفةَو انتبةاه  تلةك املعةزاة التة  

بكّل مواصفاما وأوصافها فأمسكو ِّبا وقلو  وصفها إمام العرص والزمان

نظر إليها مستغربا  وقال: إّنن  أقسم رعفر الراع : إّنن  أ ريد رشاء هِه املعزاة  ف

لةةك بةةأّنن  مل أر هةةِه املعةةزاة قبةةل اليةةوم بةةني القطيةة  وملّةةا حاولةةو صةةباح اليةةوم 

ت مةةن يةةدي ومل أسةةتط  اللحةةاق وال اإلمسةةاك ِّبةةا بيةةنام أراك  اإلمسةةاك ِّبةةا  َفةةرَّ

 أمسكَو ِّبا وقد استكانو لك!

لزمةان ذحبتهةا ثةّم ثّم أخِت  املعزاة إىل ذلك املكان وحسب أوامةر صةاحب ا

َدَعْونا حسن مسلم وأمةر السةّيد بةأن يةدف  فوائةد وأربةاح السةنني املاضةية. وتةمَّ 

  تشييد املسجد عى املكان املحّدد بالسالسل واألوتاد.

تّم ةعلولني فةةةمةةةعاقني والةقد وّزعنةةاه عةةى املةةرىض واملةةةم املعةةزاة فةةةأّمةةا لةة

 اؤهم بإذن اّللّ.ةشف

ثّم رف  السّيد أبوالسن الرضا السالسل واألوتاد بعد تشةييد جةدار املسةجد 

كةةم  حيةةث كةةان املةةرىض يستشةةفون ِّبةةا خةةالل حياتةةه.  ووضةةعها ف صةةندوق حم 
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 1ولكن هِه السالسل والصندوق فقدت بعد وفاته!

وينقل املرحوم الاج نوري ف كتابه )النجم الثاقب( عن الشةيخ الطةربيس ف 

أوىص بالرتتيب والدعاء التةاي لكةّل  لنجاة( بأّن املهدي املنتظركتابه )كنوز ا

 ذي حاجة أو خيال من أذ  النا،:

 أن يصّل صالة الّجة الت  ذكرناها ف البداية ثّم يقرأ الدعاء التاي:

ةة  َلةَك  ِمنْةَك الة» مَّ إِْن َأَطْعت ةَك َفاملَْْحَمةَدة  َلةَك  َوإِْن َعَصةْيت َك َفاْل جَّ ْوح  الّله  رَّ

نْةو   ةمَّ إِْن ك  ْبحاَن َمْن َقةَدَر َوَغَفةَر. اللَّه  ْبحاَن َمْن َأْنَعَم َوَشَكَر  س  َوِمنَْك اْلَفَرج   س 

ِْ َلةَك  ِة ةَو االْ ِيةامن  بِةَك  مَلْ َأَتَّ  إَِلْيةَك َوه 
ِ
َعَصْيت َك َفإيِنه َقْد َأَطْعت َك ِف َأَحبه االْ َْشةياء

يكا  َمنّا  ِمنَْك بِِه َعَلَّ الَ َمنّا  ِمنهة  بِةِه َعَلْيةَك  َوَقةْد َعَصةْيت َك َيةا َوَلدا  َومَلْ َأْدع  َلَك رَشِ 

ب وبِيَّتَِك  َولكِْن  وِد لِر  تَِك َوالَاْر ح  ب وِديَّ وِج َعْن ع  إهِِل  َعَى َغْ ِ َوْجِه املْ كاَبَرِة َواخْل ر 

ْيطان   َفَلَك  نِ  الشَّ ن ويِب َأَطْعو  َهَواَي َوَأَزلَّ  ِ ْبنِ  َفبِة ِه َعة ة  َعةَلَّ َواْلَبيةان   َفةإِْن ت  اْل جَّ

 «.َغْ   َظامِل ِي  َوإِْن َتْغِفْر ِي َوَتْرمَحْنِ  َفإِنََّك َجَواد  َكِريم  

 حّت  ينقط  النفس. ثّم تقول:« َيا َكِريم  َيا َكِريم  »وتقول: 

ء ِمنَْك » لُّ يَشْ ء َوك  له يَشْ ء  َيا آِمنا  ِمْن ك  ةله يَشْ َك بَِأْمنَِك ِمْن ك  ر  َأْسَأل 
ِِ خاِئ   َح

َ َعَى  ء ِمنَْك  َأْن ت َصله له يَشْ ةد َوَأْن ت عطَِينِة  َأمانةا  لِنَْفيِسة  َوَخْوِل ك  َمَّ د َوآِل حم  َمَّ حم 

ء َأَبةدا   َر ِمةْن يَشْ َِ َوَأْهِل َوَوَلِدي َوَساِئِر َما َأْنَعْمَو بِِه َعَلَّ َحتَّ   الَ َأخاَل َوالَ َأْحة

. َيا َكاِفَ  ء َقِدير   َوَحْسب ةنَا اّللَّ  َونِْعَم اْلَوكِيل  له يَشْ وَد  إِنََّك َعَى ك   إِْبةَراِهيَم ِمةْن ن ْمةر 

ةد َوَأْن َتْكِفَينِة   َمَّ ةد َوآِل حم  َمَّ َ َعةَى حم  َك َأْن ت َصله وس  ِمْن فِْرَعْوَن  َأْسَأل  َوَيا َكاِفَ م 

                                                           

 .14 -2/11ينظر: النجم الثاقب: (1)
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 «.رَشَّ ف الِن اْبِن ف الن

 اّللّ آيةة سةامحة كتةب ف قةم املقّدسةة: بنةاء مسةجد اإلمةام السةن الثاّن:

 11 الصفحة ف العرشة( األسالة )إجابات كتاب صاحب الصاف اّللّ لط  الشيخ

 بنةاء حكاية ه  هِا زماننا ف حدثو الت  والصادقة العجيبة الكايات من يقول:

 قةةم ومدينةةة طهةةران بةةني الطريةة  ف الواقةة  املجتبةة  السةةن اإلمةةام مسةةجد

 يةداّللّ الةاج شّيده حيث قم مدينة مدخل من كيلومرتات عّدة يبعد الِي املقّدسة

 قم. مدينة أخيار أحد رجبيان

  1196رين مةن شةهر رجةب املرّجةب لعةام ةوف ليلة األربعةاء الثةاين والعشة

سةةمعو حكايةةة هةةِا املسةةجد مةةن لسةةان السةةّيد أمحةةد عسةةكري كرمانشةةاه  

بل سبعة عرش وبحضور الاج رجبيان وف منزله  حيث نقل العسكري  فقال: ق

عامةةا  وأثنةةاء تعقيبةةات صةةالة العرصةة  طةةرق بةةاب دارنةةا ثالثةةة شةةّبان يعملةةون ف 

إصالح السّيارات وكانوا حيّضون جلسات واجتامعات التوجيه الدين  وتعلةيم 

 القرآن الت  كنو أ قيمها ف داري ملرضاة اّللّ تعاىل.

ان ف قةم وعندما دخلوا الةدار سةألونا راجةني أن أصةحبهم إىل مسةجد مجكةر

إلقامة صةالة الّجةة والزيةارة  ونظةرا  إلِصارهةم اضةطررت إىل إجابةة طلةبهم 

فركبنا السّيارة واجّتهنا صوب مدينة قم  وقبل الوصول إىل مةدخل املدينةة وعنةد 

موق  مسجد السن املجتب  الاي  توّقفو السةّيارة وكّلةام حةاولوا إصةالحها مل 

ة وذهبةو بعيةدا  عةنهم ألقضة مةن السةّيار يوّفقوا إىل ذلك  ثّم أخِت قدح مةاء

وف هِه األثناء  وبعد ابتعادي عن ارامعة الحظو وجود شاّب وسةيم  حاجت 

يرتدي مالبس بيضاء ناصعة ويض  عى رأسه عاممة خّضاء وبيةده رمة  يرتفة  

 إىل أكثر من مرتين  وهو خيّطا األرض برحمه. فتقّدمو منه وقلو له:
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عرص عرص الطائرات والدّبابات والقنابةل وأنةو  مةل يا ولدي العزيز  إّن ال

رحما ! أليس األفضل لةك أن ترجة  إىل مدرسةتك وتقةرأ دروسةك؟! ثةّم ذهبةو 

 لقضاء حاجت . 

وإذا به ينادي عّل: يةا سةّيد عسةكري ال جتلةس هنةاك فةإّنن  خططةو املكةان 

 وهِا املوق  الِي جتلس فيه هو مسجد للصالة.

قلو له: سمعا  وطاعة  وقمو من مكاين وابتعةدت وكطفل صغ  يأمره أبوه  

 قليال  ثّم جلسو لقضاء الاجة.

 وف هِه األثناء خطرت عى باي األسالة التالية ألسأله:

ة هل هِا املسجد الِي تروم تشييده للجّن أم لإلنس وهةو يبعةد فرسةاني  1

 من قم؟

 غّ  مكاين؟ة إذا مل يشّيد املسجد لّد اين  فلامذا طلبو منّ  أن أ   2

 ة هل سيصّل ف هِا املسجد الِي تشّيده  جن  أم مالئكة الرمحن؟ 1

وف هِه األثناء وحينام كنو أ ريد أن أطرح هِه األسالة عةى السةّيد تقةّدم إّي 

وضّمن  إىل صدره وهو يبتسم ويقول: اسأل ما تريةد! فقلةو لةه: مةاذا تعمةل ف 

 ؟! هِا الوقو بدل ارلو، ف قاعات الدر،

فقال: إّنن  أ خّطا لتشييد مسجد هنةا  ثةّم أضةال: ف هةِا املكةان وقة  أحةد 

ثّم استشهد فيه وهنا سيكون حمراب املسجد  ثةّم أخةِ أعّزاء فاطمة الزهراء

يشةة  بيةةده إىل هنةةا وهنةةاك ويقةةول هةةِا مكةةان الوضةةوء وهةةِا مكةةان التواليةةو 

وهنةا سةتكون حسةينّية  وهكِا... ثّم أخِ يبك  ويؤرّش إىل مكان ما وهو يقةول 

 فلم أُتالك نفيس من البكاء أيضا   وقلو له:
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 يابن رسول اّللّ  إّنن  أ واف  عى الرشوط التالية.

 ة أن أكون حّيا  حّت  تشييد املسجد. فقال: إن شاء اّللّ. 1

 ة أن يشّيد هنا فعال  مسجد  كب . فقال: بارك اّللّ فيك. 2

ولو كتابةا  واحةدا  ملكتبةة املسةجد  ثةّم قلةو  ة إذا تّم تشييد املسجد سأجلب 1

مازحةةا   ملةةاذا ال تةةرتك هةةِه األفكةةار مةةن رأسةةك يةةابن رسةةول اّللّ وتةةِهب إىل 

مدرستك. فتبّسم وضّمن  للمّرة الثانية إىل صدره! فقلو له: نسيو أن أسةألك: 

من الِي سيشّيد املسجد؟ فقةال: يةد اّللّ فةوق أيةدهيم. ثةّم أضةال: وحيةنام يةتّم 

يده أرجةةو أن توّصةةل سةةالم  إليةةه  فرجعةةو إىل السةةّيارة وأنةةا أسةةم  هةةدير تشةةي

حمّركها وقد بدأ بالعمل  ثةّم سةألوين: مة  َمةْن كنةو تتحةّد ؟ قلةو: مة  ذلةك 

 الشاّب السّيد الِي حيمل رحما  كب ا   أمل تالحظوا ذلك؟

 فقالوا: أّي سّيد تتحّد  عنه؟ نحن مل نَر شياا .

ال  ؛مكان السّيد ارليل الوسيم فلةم أر شةياا   وعند ذلك أدرت وجه  صوب

 السّيد وال رحمه وال حّت  التّلة الت  قضيو حاجت  خلفها!!

عند ذلةك أحسسةو وشةعرت برجفةة ف مجية  أوصةاي وعنةدها جلسةو ف 

 السّيارة وأنا شارد الِهن ال أفهم ماذا حصل؟!

قلةيال . وبعةدها وأخ ا  جانا إىل مسجد مجكةران وصةّلينا وأكلنةا ثةّم اسةرتحنا 

قمو أل صّل ارامعة وكان عى يمين  كهل أشيب وعى يساري شةاّب ف ريعةان 

 حاجت  منه. وأطلب الزمان صاحب وأتوّسل إىل أبك  الصالة أخِت شبابه  وبعد

وف هةةِه األثنةةاء جةةاء رجةةل مل أتبةةنّي مالحمةةه ألّننةة  كنةةو ف حالةةة السةةجود  

فوق  بجانب  وقال: سالم عليكم يا سّيد عسكري  فارجتفو مّرة أ خر  وأنا ف 

حالة السجود حيث كان صوت هِا الرجل شبيها  بصوت الشاّب الوسيم الةِي 
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نة  أقطة  صةال   ّد  عن تشييد املسجد ف طرية  قةم! ثةّم قلةو ف نفيسة دع

ألسةةأله لكنّنةة  اسةةتغفرت ريّب وواصةةلو صةةال  حّتةة  ّنايتهةةا ثةةّم انتبهةةو وإذا 

 بالشاب قد غادر املكان  فسألو الرجل الكهل بجانب :

أال تدري أين ذهب ذلك الشاّب الِي سّلم عّل وأنا ف حالة الصالة؟ فقال: 

ي بجةانب  عنةه فكةان مل أر شاّبا  وال أدري عّمن تتحّد ! ثّم سةألو الشةاّب الةِ

جوابه بالنف ! فأصابتن  الرجفة مّرة ثانيةة واهتةّز كيةاين بأمجعةه وهنةا أدركةو أّن 

 .ذلك الشاّب ف الالتني كان صاحب الزمان

ثّم أ غم  عَلّ فرّشوا املاء عى وجه  وملّا استيقظو طلبةو الرجةوع فةورا  إىل 

ان ورشحةو لةه الكايةة طهران وعند وصولنا ذهبو مبارشة إىل أحد علامء طهر

  وقال: عى أّية حال  أنتظر حّت  بحِاف ها فأّكد ي بأّنه فعال  املهدي املنتظر

 يتّم تشييد املسجد الِي  ّدثتام عنه.

وبعةةد فةةرتة تةةوّف والةةد أحةةد أصةةدقائ  فاجتمعنةةا بمجموعةةة مةةن املعةةارل 

وصةلنا إىل مشةارل واألصدقاء وأخِنا جثامنه إىل مدينة قم لدفنه هناك. وعندما 

املدينة وف نفس املكان الِي ظهر ي ذلك الشاب  الحظو عاّمال  ف املكان وبناء  

ي شّيد وقد ارتف  إىل مرت تقريبا   فتوّقفةو حةاال  وسةألو وأنةا ف السةّيارة بصةوت 

عال: من يشّيد هِا البناء وما هو؟ فقال العاّمل: إّنه مسجد ي سّم  مسةجد اإلمةام 

 ويشّيده أوالد الاج حسني السوهاين. ب السن املجت

ثّم تابعنا س نا إىل مدينة قم وقلو لرفاق  ة خالل فرتة الغداء ة : سول ألة  

بكم ف الرم الرشي   ثّم أخِت سّيارة أ جرة وذهبو مبارشة إىل حماّل ت أوالد 

الاج حسن السوهاين وسألو ولده: هل أنةتم تشةّيدون املسةجد الفةالين؟ قةال: 
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اّل. قلو: ومن يشّيده؟ قال: إّنةه الةاج يةداّللّ رجبيةان. وملّةا لفةظ كلمةة يةداّللّ  ك

ازدادت رضبات قلب  رسعة  وأخِ العةرق يتصةّبب مةن مجية  أعضةاء جسةدي  

فتعّجب صاحب املحل وجلب كرسّيا  وأجلسن  عليه  وقةال: مةاذا حصةل لةك 

فةوق أيةدهيم( ارملةة التة   أهّيا الرجل؟ فقلو ة وأنا أ دمدم م  نفيسة ة : )يةد اّللّ

 ذكرها إمام العرص والزمان عندما سألته: َمْن يشّيد املسجد!!

ثّم رجعو فورا  إىل العامل الِي رويو له الكايةة ورشحةو لةه مةا سةمعته ف 

ذلةةك اليةةوم  فقةةال: أرسع وابحةةث عنةةه  ثةةّم اشةةرتيو أربعامئةةة كتةةاب مفيةةد ثةةّم 

ان صاحب مصن  للغزل والنسةيج توّجهو إىل قم  وبحثو عنه حّت  وجدته وك

الصوف  ومل يكن الاج يداّللّ ف مكتبه فسألو رجةال  كةان ف ذلةك املكتةب عنةه 

فقال: إّنه ف البيو  فقلو له: أرجوك أن تّتصل به تلفونّيا  ألّنن  قادم من طهةران 

 وبحاجة إليه.

ون فاّتصل بالاج فسّلمو عليه وقلو له: لقد جلبو لك أربعامئة كتاب لتكة

ف مكتبة املسجد الةِي تشةّيده  فقةال متعّجبةا : َمةْن أنةو؟ وكية  عرفةو أّن ف 

املسجد مكتبة؟ فقلو: إّنن  أضعها وقفا  ف املسجد. فقال: لكن ملاذا؟ فقلو لةه: 

ال يمكن رشح ذلك باهلات   فقةال: تعةال ليلةة ارمعةة القادمةة ومعةك الكتةب 

 وهِا عنواين  وأعطاين عنوان بيته.

و إىل طهران وهّيةأت الكتةب وف ليلةة ارمعةة سةافرت إىل قةم مةّرة ثّم رجع

ثانية وحسب العنوان وصلو إىل دار الاج يداّللّ رجبيان وعنةدما جلسةنا سةوّية 

قال: ال آخِ الكتب حّت   ك  القّصة  فسدت عليه الكاية كاملة ثةّم رجعةو 

يو وتّّضةعو إىل املسجد وصّليو ركعتني وتِّكرت لقائ  بصاحب الزمان فبك

سن عاقبت .  إىل الباري عّز وجّل أن حي 
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هِا و ّد  الاج يداّللّ رجبيان عن حكاية املسجد بالنسبة إليه  وقال: أثنةاء 

بناء املسجد  جاء أحد العاّمل وأعطاين مخسني تومانا  وقال: لقد جةاء سةّيد جليةل 

بو مةن ذلةك القدر وقّدم هةِا املبلةغ قةائال : هةِه مسةاعدة لبنةاء املسةجد  فغضة

وقلو له: كي  تأخةِ هةِا املبلةغ وأنةو تعلةم بةأّنن  أقةوم بتشةييد املسةجد عةى 

 حسايب اخلا  قربة  إىل اّللّ؟ 

ولكن قل ي كي  كان وكي  وصل إىل املكان؟ فقال العامل: عندما أعطةاين 

املبلغ تبعته ألر  بأّية وسةيلة جةاء إىل املنطقةة ولكنّنة  بعةد خطةوات معةدودة مل 

 د اختف  ُتاما  عن ناظري.أجده وق

ويضي  الاج رجبيان فيقول: بربكة ذلك املبلةغ الزهيةد  ال أدري كية  تةّم 

 (1)تشييد املسجد بكّل رسعة وسهولة والمد ّللّ.

 

                                                           

 .  :17-22 ينظر:اللقاء م  اإلمام صاحب الزمان (1)





  الفصل الثالث

  علّة الغيبة





 

 

ابتدأت الصغر  بعد شهادة أبيه  ؛غيبتان: صغر  وكرب  لإلمام املهدي

هةةة 280  وكةةان عمةةره مةةا يقةةارب مخةةس سةةنوات منةةِ سةةنة العسةةكري

. حيث مل يّطل  عى مكانه خالل هِه الفةرتة أحةد مةن 129واستمّرت حّت  عام 

َسةطاء ون ةّواب أربعةة واحةد  النا، إالّ خاّصة مواليه  وكان يراسل شيعته عةرب و 

كّلام مات أحدهم أقام اإلمام النائب ايخر إلدارة أ مور الشيعة وحله بعد واحد  

رعّية وقبض األموال وغ  ذلك  وهةم بالرتتيةب ةمشاكلهم وإجابة مسائلهم الش

الشيخ حمّمد بن عثامن بن سعيد العمري أبو عمرو األسدي وبدأت سةفارته بعةد 

د ابن عثامن بةن سةعيد هة ثّم تاله ابنه حممّ 280سنة  شهادة اإلمام العسكرّي 

تمةو  العمري  ثّم خلفهام الشيخ أبو القاسةم السةني بةن روح النةوبات   ثةّم خ 

السفارة وانتهو هةِه الغيبةة بعةد وفةاة النائةب الرابة  أيب السةن عةّل بةن حمّمةد 

هة ف النص  من شعبان  وف ّناية سفارته خرج التوقي  مةن 129السمري عام 

 :الغيبة الصغر  وبدء الغيبة الكرب   حيث كتب خيرب النا، بانتهاء اإلمام

 :الرحيم الرمحن الّله بسم

يا عّل بن حمّمد السمري: أعظم اّللّ أجر إخوانك فيك  فإّنك مّيةو مةا بينةك 

وبني سّتة أّيام  فامج  أمرك وال تويص إىل أحد فيقوم مقامةك بعةد وفاتةك  فقةد 

 تعاىل ذكره  وذلك بعد طةول األمةد  وقعو الغيبة التاّمة  فال ظهور إالّ بإذن اّللّ

وقسوة القلوب وامتالء األرض جورا   وسيأ  لشيعت  من يّدع  املشةاهدة  أال 

اب مفةرت  وال حةول  ِّ فمن اّدع  املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كة

 (1).«وال قّوة إالّ باّللّ العّل العظيم
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 هِه الغيبة؟ وما العّلة ف ذلك؟!من هنا يرد السؤال التاي: إىل مت  تستمّر 

أمر الغيبة من الغيوب الت  اختّص اّللّ ِّبا  وال يعلم أحد  إىل كم تستمر  وإّنه 

بالتوقيةو ف ذلةك  وإّّنةم ال يوّقتةون  بةل  قد صدر النه  عةن أهةل البيةو

بوا كّل من يض  وقتا  حمدودا  للظهور. ِّ  ك

نعم قد ذكروا عالمات خاّصة وعالمات عاّمة عند قةرب الظهةور  وإّّنةا مة  

ذلك ليسو من التمّيات  ولكن خروج اإلمةام عنةدما يبلةغ الكتةاب أجلةه مةن 

َوَعَد اهللَّ  األ مور املوعودة من ِقَبل اّللّ تعاىل  ووعد اّللّ ال يتاّل  كام قال تعاىل: 

هه ْم َوَعِمل  ْم ِل األَْرِض َكههاَم اْعههَتْخَلَف الَّههِ يَ  آَمن ههوا ِمههنك  اِ  َلَيْسههَتْخلَِفنَّه  ههاِِلَ وا الصَّ

م  الَِّ ي اْرَتَض  ْم ِدينَه  نَ َّ هَل  م م   َبْدِد َخْوفِِهْم  الَِّ يَ  ِم  َقْبلِِهْم َوَلي هَمك  َلنَّه  ْم َوَلي َبد  هَل 

وَن ِّب َشْيئا   ك  وَننِي الَ ي ِّْشِ  .[11ر/]النو  َأْمنا  َيْدب د 

 الّله: أسرار من سرٌّ الغيبة

 ؟هل يمكن لنا معرفة العّلة والكمة من غيبته

  فهةو أمةر  مةن ال يمكن معرفة ذلك  ألّنه رس  ال ينكش  إالّ بعد ظهوره

أوامر اّللّ ورس  من أرساره  وقد صدر النه  عن السؤال والتفتةي  عةن الكمةة 

 ف ذلك.

وأّما »إىل إسحاق بن يعقوب:  اإلمام املهديكام جاء التوقي  الصادر عن 

ا الَِّ يَ  آَمن وا الَ َتْسَأل وا َعهْ  عّلة ما وق  من الغيبة فإّن اّللّ عّز وجّل يقول:  َ َيا َأَيُّ

مْ  ْؤك  ْم َتس  ْبَد َلك   . [101]املائدة/ َأْشَياَ  إِن ت 

فةأغلقوا بةاب السةؤال عةاّم ال يعنةيكم  وال تتكّلفةوا علةم مةا قةد »إىل أن قال: 
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 (1).«كفيتم  وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج  فإّن ذلك فرجكم

وإّن »أّنةه قةال:  ورو  عبداّللّ بن الفضل اهلاشةم  عةن اإلمةام الصةادق

 .«لصاحب هِا األمر غيبة البّد منها يرتاب فيها كّل مبطل

علو فداك؟   فقلو له: ومل ج 

   قلو: فام وجه الكمة ف غيبته؟«ألمر مل يؤذن لنا ف كشفه لكم»قال: 

وجه الكمة ف غيبته وجه الكمة ف غيبات َمْن تقّدمه من حجةج » قال

اّللّ تعةةاىل ذكةةره  وإّن وجةةه الكمةةة ف ذلةةك ال ينكشةة  إالّ بعةةد ظهةةوره  كةةام مل 

ر مةن خةرق السةفينة  وقتةل الغةالم  وإقامةة ةاخلضة ينكش  وجه الكمة ملا أتاه

إالّ وقو افرتاقهام  فيا ابةن الفضةل  إّن هةِا أمةر مةن أمةر اّللّ  اردار ملوس 

ورس  من رّس اّللّ وغيب من غيب اّللّ  ومت  علمنا أّنةه عةّز وجةّل حكةيم صةّدقنا 

 .(2)«بأّن أفعاله كّلها حكمة  وإن كان وجهها غ  منكش  لنا

ظيفتنا التسليم ملا ورد ف هِه النصو  من إغالق باب السةؤال عةاّم ونحن و

ال يعنينا وما كفينا علمه  ألّن َمْن حاول معرفةة ذلةك فقةد تكّلة   وَمةْن تكّلة  

 محَّل نفسه أكثر من طاقتها  وهِا مستحيل عى البرش.

فةإذا ر  ألّنةه الكةيم ال يغفةل  ةوكِا التصدي  بأّن ما يفعله اّللّ ملصةلحة البشة

 سرت عنّا شياا  فإّنام هو لوجوه املصلحة الت  ال ندركها.

إالّ أّن أهةةل  وإّننةةا مةة  اعرتافنةةا بأّنةةه مل تنكشةة  العلةةل القيقّيةةة لغيبتةةه
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كشفوا اللثام عن بعض الكم واألسباب الظاهرّية  ولعةّل ذكةر هةِه الِكر

  األسباب زيادة  ف تثبيو املؤمنني واعتقادهم بالغيبة.

 الكم والعلل الت  ذكروها؟ فام ه 

 القتل: من اإلمام حفظ اأُلوىل: العّلة

البّد من املحافظة عى شاص اإلمام  لك  ال َتلو األرض من حّجة ّللّ عةى 

عباده  ألّنه هةو آخةر األوصةياء وهةو الّجةة والبقّيةة الباقيةة مةن سةاللة األنبيةاء 

 األرض  وهو إقامة الكومة واملرسلني  واملّدخر لتحقي  الوعد اإلهل  الكب  ف

 اإلسالمّية العاملّية العادلة عى وجه األرض.

وألّن الظاملني ما فتاوا حياربون األنبياء والصالني طوال مس ة البرشّية طمعا  

ف مقامهم وإمةامتهم للمجتمة   فكانةو أّول عملّيةة إجرامّيةة وقعةو ف تةاريخ 

حسدا  وطمعا  ف الوصاية الت  خّصةها  البرشّية هو قتل هابيل من قبل أخيه قابيل

راع بةني الظةاملني والصةالني  ةوهكِا استمّرت دائرة الصة اّللّ تعاىل هابيل دونه.

 ممّا أضطر أوصياء األنبياء إىل االستتار والتقّية بأمر من اّللّ تعاىل.

وكان عدد األوصياء بني نبّ  اّللّ آدم ونبّ  اّللّ نوح عرشة أوصياء كّلهم كةانوا 

به األكثرّية رغم طول  ِّ ف حالة الغيبة  حّت  إذا ظهر مل يؤمن به إالّ عدد قليل  فك

ْم الدعوة الت  استمّرت أل  عام تقريبا   حّت  قال القرآن عى لسانه:  َفَلْم َيِ ْده 

َعائِي إاِلَّ  وهكِا بعد كّل نبّ  ظاهر يسترت األوصياء ملةّدة طويلةة   [8]نةوح/ فَِرارا  د 

بوه واستضةعفوه  وقتلةوا اييةة  ِّ ثّم يظهر النب  الِي بعده  فف  زمةن صةال  كة

الت  جاء ِّبا من عند اّللّ عى مشهد منهم  وه  الناقة وفصةيلها  حّتة  نةزل ِّبةم 

ب والعِاب العظيم  قال تعاىل عنهم:  وَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرهُّ م بَِ نبِِهْم َفَك َّ ه  َفَدَقر 
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ْقَباَها اَها* َوالَ ََيَا   ع   .[11-14]الشمس/ َفَسوَّ

وكِلك قوم نبّ  اّللّ إبراهيم رفضةوا دعوتةه  وحةاولوا قتلةه بطريقةة فظيعةة  

ْلنَها َيها َنهار  حيث صنعوا له نةارا  عظيمةة وألقةوه فيهةا  فأنجةاه اّللّ:  هوِّن َبهْردا  ق  ك 

 .[89]االنبياء/ َوَعَلما  َعَل إِْبَراِهيمَ 

رفني ف ةوكِلك قوم نبّ  اّللّ لوط الِي مل يؤمن به إالّ بناته  وكانوا قومةا  مسة

 الشهوات املحّرمة حّت  نزل ِّبم ما نزل من العِاب.

 وقتل نبّ  اّللّ حيي   وقّطعوا رأسه الرشي  وأهدوه إىل بغّية من بغاياهم.

ثّم نبّ  اّللّ موس  الِي حاول فرعون قتله  فقتل الكث  من النساء واألطفال 

خوفا  من والدته  وملّا استرت موس  ف والدتةه عةاش بقةدرة اّللّ ف بيةو الطاغيةة 

 فرعون  فلاّم عرفوه حاولوا قتله ففّر مسترتا  عنهم سنوات عديدة.

بوه وآذوه وحاولو ِّ ا قتله  ولكةن اّللّ رفعةه إليةه  وكِا نبّ  اّللّ عيس  الِي ك

 فسرته عنهم وهو إىل اين ف حالة الغيبة.

ثةةّم اسةةتمّرت سةة ة األنبيةةاء واألوصةةياء ف االسةةتتار والغيبةةة إىل زمةةن نبّينةةا 

 .حمّمد

فقد آذوه قومه وطردوه وحاِصوه وغيبوه ملةّدة ثةال  سةنوات ف شةعب أيب 

إليهةةا فا ةةا  وأقةةام الدولةةة طالةةب  ثةةّم هةةاجر مةةن مّكةةة مسةةترتا  مضةةطدا  وعةةاد 

اإلسالمّية ف ارزيرة العربّية التة  كانةو تعةّج بةالروب والتنةاحر بةني القبائةل  

 فأصبحو بالد موّحدة قوّية.

عهد إىل األ ّمة االلتزام باألوصياء مةن بعةده  وهةم  وملّا قرب رحيل النب 

هم اإلمةام الثةاين أّوهلم عةّل بةن أيب طالةب وآخةر؛ أهل بيته املطّهرين املعصومني
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  وإّنةةه جيةةب عةةى األ ّمةةة طةةاعتهم واّتبةةاعهم  وأن ال يتقةةّدموا ر املهةةديةعشةة

  عليهم..

لكن الِين أذعنوا لإلسالم خوفا  وطمعا  ارشأّبو أعنةاقهم للسةلطة وخالفةة 

ممّا حدا ِّبم للتاطيا بماتل  الوسائل إلبعاد أهل البيو عن سةاحة  النب 

ك املاطا  ومل يكتفوا باالستيالء عى السةلطة  وإّنةام اخلالفة  وقد نجحوا ف ذل

أخِوا ف قتةل أهةل البيةو واحةدا  بعةد واحةد  لكة  اليفّكةروا بةالعودة إىل دور 

اخلالفةةة والوصةةاية لرسةةول اّللّ  فقتةةل مجيةة  األئّمةةة األحةةد عرشةة  مةةن عةةّل بةةن 

ا طالب ثةّم السةن والسةني والسةّجاد والبةاقر والصةادق والكةاظم والرضة أيب

 .وارواد واهلادي والعسكري

وملّا مل يب  من الصفوة األوصةياء إالّ آخةرهم املهةدي بةن العسةكري  شةاءت 

هةة 211إرادة اّللّ وحكمته البالغة أن يسةرته عةن أعةني النةا، فولةد اإلمةام عةام 

وكتمو والدته حّت  عى أقةرب املقةّربني إليةه ا الّ اخل ّلةص مةن شةيعته مةن أجةل 

  عندما علم فرعون واالئتامم به  ُتاما  كام حصل لنبّ  اّللّ موس معرفة أمره 

أّن رجال  من بن  إرسائيل سيولد عن قريب فيزول ملكه عى يديه  فأخِ ف قتةل 

الةةِكور مةةن بنةة  إرسائيةةل وبقةةر بطةةون الوامةةل ممّةةا جعةةل أ ّم موسةة  تكةةتم أمةةر 

حرسه العناية اإلهلّية بيةد عةدّوه مولودها  وأن ُتتثل إلرادة اّللّ بإلقائه ف النهر  لت

الِي يفّت  عنه لقتله  فإذا به يرتّب  ف بيو عدّوه ليقض فرتة الغيبة األ وىل  وملّةا 

انكش  أمةره خةرج خائفةا  يتكةّتم أمةره  ليقضة فةرتة الغيبةة الثانيةة ف َمةْدَين مةا 

رش سةةنوات  حّتةة  إذا بلةةغ الكتةةاب أجلةةه عةةاد مةةّرة أ خةةر  لقومةةه ةيقةةارب عةة

 ارجهم من الِّل والعبودّية إىل عّزالّدين واإليامن باّللّ الواحد األحد..لي

  كِلك ظلمة هِه األ ّمة الِين كةانوا حيكمةون باسةم خالفةة رسةول اّللّ
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املتةواترة واملشةهورة لةد  املسةلمني  أّن  حيث كانوا يعلمون مةن األخبارالنبويةة

 عرش هو الِي يزيل دولةة الظلةم األئّمة من آل البيو اثنا عرش  وأّن اإلمام الثاين

  عةةى أئّمةةة ارةةور والطغيةةان  فكةةان بنةةو العّبةةا، يرتّقبةةون هةةِا األمةةر  ةويقضةة

 و اإلقامة ارربّيةة ف بيتةه  فوضعوا اإلمام الادي عرش السن العسكري

 بسامّراء  كام وضعوا نساءه  و الرقابة املبارشة.

مّرات عديدة من أجل معرفة قامو السلطة بمدامهة منزله  وبعد شهادته

 أمر اإلمام املهدي والقبض عليه  ولكن باءت حماوالمم بالفشل.

فوضعو نساء اإلمام  و اإلقامة ارربّيةة  وقةد اّدعةو أ ّم اإلمةام )نةرجس( 

 محال  من أجل التغطية عى أمر اإلمام  فسجنو عند القايض بسامّراء ملّدة سنتني.

إىل الغيبةة  لتة  دعةو اإلمةام املهةديفكانو هِه الظةرول واألسةباب ا

للحفاظ عى نفسه  ولك  ال ي قتل كام قتل آباؤه مجيعةا   وقةد ِّصحةو الروايةات 

 بِلك  وذكرت أّن خوفه من القتل هو السبب لغيبته سالم اّللّ عليه:

مةةة  عةةةن أبةةةان وغةةة ه  عةةةن أيب عبةةةداّللّ قةةةال »قةةةال:  عةةةن ابةةةن أيب ع 

ن غيبة  فقيل له: ومل يةا رسةول اّللّ؟ قةال: خيةال البّد للغالم م: »اّللّ رسول

والرواية ترّصح بأّنه غالم  كإشارة إىل الغيبةة الصةغر  مبةارشة بعةد  (1).«القتل

 شهادة أبيه العسكري  وعمره الرشي  مخس سنوات.

  فقلو له: وعن يونس بن عبدالرمحن قال: دخلو عى موس  بن جعفر

أنا القائم بال   ولكةّن القةائم : »بال ؟ فقاليا ابن رسول اّللّ  أنو القائم 

لاو جةورا   هةو اخلةامس  الِي ي طّهر األرض من أعداء اّللّ  ويمألها عدال  كام م 
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من ولدي  له غيبة يطول أمدها خوفا  عةى نفسةه  يرتةّد فيهةا أقةوام ويثبةو فيهةا 

 .(1)«آخرون

  «.فيها أقوام... يطول أمدها ويرتدّ »وه  تش  إىل الغيبة الكرب  بقرينة 

  «إّن للغالم غيبةة قبةل ظهةوره»يقول:  عن زرارة قال: سمعو أبا جعفر

 قلو: ومل؟ 

 (2).  وأومأ بيده إىل بطنه  قال زرارة: يعن  القتل«خيال»قال: 

  قلةو: ومل؟ «للغالم غيبة قبةل قيامةه»قال:  وعن زرارة  عن أيب عبداّللّ

 (3).«خيال عى نفسه الِب »قال: 

َفَفهَرْر   إذا ظهر قائمنا أهةل البيةو قةال: »قال:  البحار عن الباقروف 

ْكام   ْم َفَوَهَب ِل َرّب  ح  ْم ملََّا ِخْفت ك    وجاتكم ملا ةخفتكم عى نفس [21]الشةعراء/ ِمنك 

 (4).«أذن ي ريّب وأصل  ي أمري

والةده  ولِلك فإّن التشديدات األمنّيةة واإلحاطةة الّسةّية بوالدتةه مةن قبةل 

لك  ال يشي  أمره عند السلطات العّباسةّية  فتقةوم بالبحةث عنةه والقةبض عليةه 

 وقتله.

ولِا حّرم عى الشةيعة ذكةره باسةمه ف ذلةك الوقةو  بةل مل يعلةن عةن اسةمه 

 الرصي  للنا، حّت  ال يكون بداية البحث عنه سالم اّللّ عليه.
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ف  عةثامن العمةريملحّمد بةن  وقد صدر التوقي  عن اإلمام املهدي

فإّّنم إن وقفوا عى االسم أذاعوه  وإن وقفوا عى املكان »عّلة عدم ذكره باسمه: 

 .(1)«دّلوا عليه

: إذا كان اّللّ قد اّدخره حّت  حيّقة  بةه إقامةة الةّ  والعةدل والسؤال املفروض

 ف األرض  ملاذا ال حيافظ عليه من القتل وهو ظاهر؟!

 :ائفة الطويسجييب عن السؤال شيخ الط

قلنةا: املنة   فإن قيل: هاّل من  اّللّ من قتله بام حيول بينه وبني َمةْن يريةد قتلةه؟

الِي ال يناف التكلي  هو النهة  عةن خالفةه واألمةر بوجةوب اّتباعةه ونرصةته  

وإلزام االنقياد له  وكّل ذلك فعلةه تعةاىل  وأّمةا اليلولةة بيةنهم وبينةه فإّنةه ينةاف 

الغرض  ألّن الغرض بالتكلي  استحقاق الثواب  واليلولةة  التكلي  وينقض

تناف ذلك  ورّبام كان ف اليلولة واملن  من قتله بالقهر مفسدة للال   فال حيسن 

 من اّللّ فعلها.

كةانوا ظةاهرين  ومل خيةافوا وال صةاروا فةإن قيةل: ألةيس آبةاؤه ثّم يقول:

الل حالةةه  ألّنةةه كةةان حةةاهلم باةةقلنةةا: آبةةاؤه بحيةةث ال يصةةل إلةةيهم أحةةد؟

املعلوم من حال آبائه لسالطني الوقةو وغة هم أّّنةم ال يةرون اخلةروج علةيهم  

ول  بل كان املعلوم مةن حةاهلم  وال يعتقدون أّّنم يقومون بالسي   ويزيلون الدُّ

ّضُّ السةلطان اعتقةاد َمةْن يعتقةد إمةامتهم إذا ةأّّنم ينتظرون مهديا  هلةم  ولةيس ية

 هم.آمنوهم عى مملكت

وليس كةِلك صةاحب الزمةان  ألّن املعلةوم منةه أّنةه يقةوم بالسةي   ويزيةل 
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املاملك  ويقهر كّل سلطان  ويبسا العدل وي ميو ارور  فَمْن هِه صفته خيةال 

وضة  العيةون عليةه ويعنة  بةه  خوفةا  مةن يجانبه ويّتق  ثورته  فيتتّب  ويرصد و

التحّرز واالستظهار بةأن خيفة   وحيوج إىلحيناِ وثبته ورهبته من ُتّكنه  فياال 

 شاصه عن كّل َمْن ال يأمنه من وّي وعدّو إىل وقو خروجه.

إّنام ظهروا ألّنه كان املعلوم أّنه لو حد  ِّبةم حةاد  لكةان وأيضا  ف باؤه

هناك َمْن يقوم مقامه ويسّد مسّده من أوالده وليس كِلك صاحب الزمةان  ألّن 

مقامه قبل حضةور وقةو قيامةه بالسةي   فلةِلك  املعلوم أّنه ليس بعده َمْن يقوم

  انتهةة  ه  وهةةِا واضةة  بحمةةد اّللّئةةوجةةب اسةةتتاره وغيبتةةه  وفةةارق حالةةة آبا

 (1).كالمه

خوفةا  مةن القتةل  ال لنفسةه    لغيبتةه ةإّنه اّتض  أّن السبب الرئيسأقول: 

 وإّنام للغاية الت  اّدخره اّللّ هلا.

 الزمان؟ هذا يف مستمرٌّ اخلوف هل

  يستدع  غيابه هِه القرون الطويلة؟ هل اخلول عى نفسه

البعض  يقول: غ  منطق   فبعد انتهاء دولة بن  العّبا، جةاءت الكثة  مةن 

الةدول واملاملةةك  ومل يعةد يةةِكره أو يطلبةه الظةةاملون بالشةكل الةةِي كةان ف بةةدء 

 غيبته  ومل يعد هنالك حرج من ذكر اسمه أمام النا،!!

ّد هِا اإلشكال  ألّن الوجدان والتجربة من أوض  الرباهني. وواق  الال ير

مةن قبةل الظةاملني  رغةم أّّنةم كةانوا مسةاملني ال يرفعةون فقد قتل مجي  آبائةه

كةةام أّن مجيةة  الظةةاملني مةةن األّولةةني وايخةةرين عةةى شةةاكلة  السةةالح ملقةةارعتهم.
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الصةةالني  واحةةدة ف الةةر  عةةى امللةةك  وال نةةر  ظاملةةا  إالّ وهةةو يقةةوم بقتةةل

واملؤمنني املاالفني  وكِا املستضعفني واألبرياء  وهِه السة ة مسةتمّرة للعيةان 

 وال  تاج إىل إقامة األدّلة والرباهني.

فلو فرضنا أّن اإلمام خرج بني النةا، ي ةامر، حياتةه الطبيعّيةة  وكةِا يةامر، 

واإليةِاء أو  أال يواجه الضغا؟! التكالي  الدينّية فهل يا تر  يرتكونه وحاله؟!

 النف  أو السجن أو القتل كام حصل لألئّمة األطهار من قبله؟

 أليس هؤالء الظلمة فرعا  من ذلك األصل؟!

ويبدو أّن الياة م  الظاملني ف هِا الزمان أشّد وأصعب ألسباب كث ة  منها 

أّن تطةةّور الةةزمن والعالقةةات الدولّيةةة وتةةداخل املصةةال  السياسةةّية واالقتصةةادّية 

غ ها والتطّور املعلوما  واملاابرا  جيعل هِه الدول ف تعاون أمن  مسةتمر  و

ل عملّية مالحقة الثّوار واملعارضني هلم.  وهو ي سهه

فإّننا شاهدنا ف هِا الزمان كي  تتعاون الدول الكرب  بأرسها ف غزو دولةة 

 أو حماربة مجاعة أو تبادل املعلومات واالتفاقّيات األمنّية.

 مالحقة هؤالء الطواغيو من إالّ خوفه يب  سبب  واقعّ  لغيبة اإلمام فلم

 بشاصةه فإذا ظهر اإلمام عروشهم  مجي  يقض عى ثائر  عامل  ألّنه إّياه وقتلهم

 أال يعّجلون عليه بالقتل؟! العامل  وشاع أمره ف وعنوانه وصفته

بعةض الةدول  بى  ال شّك ف ذلك حفظا  عى عروشهم من الزوال  وهنالك

  فقةةد حصةةل لةةبعض االسةةتكبارّية جتمةة  املعلومةةات عةةن شاصةةّية اإلمةةام

  املؤمنني الِين يسافرون إىل الدول األ وربية يتعّرضون للسؤال ف هِا األمر!

هِا الواق  تكش  عنه الروايات برصاحة تاّمةة  وتعلةن أّن سةبب طةول أمةد 
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عبةةدالرمحن عةةن موسةة  بةةن الغيبةةة خوفةةه مةةن القتةةل  كةةام ف روايةةة يةةونس بةةن 

فةاخلول  «.له غيبة يطول أمدها خوفةا  عةى نفسةه»  فقد عّلل اإلمام: جعفر

وطول الغيبة متالزمان  حّت  يةأذن لةه رّب العةاملني بةاخلروج مةن حالةة اخلةول 

بعد ظهوره عن سبب طول غيبتةه  فإّنةه  وإعالن الثورة. كام أّنه سول ي سال

ْم ملََّههسةةيجيب:  مْ َفَفههَرْر   ِمههنك  أي خفةةتكم عةةى : »  قةةال البةةاقرا ِخْفههت ك 

 «.نفيس

 زمانه: لطواغيت بيعة عنقه يف تكون ال حّتى الثانية: العّلة

ملقّدسة عةى يةد حمّمةد ابةن عن إسحاق بن يعقوب: أّنه ورد عليه من الناحية ا

ها الَّهِ يَ  َيها يقةول:  لةز وجةةعة إّن اّللّةيبة فةةالغة نة  مةوق وأّما عّلة ما»عثامن: َ َأَيُّ

مْ  إِن آَمن وا الَ َتْسَأل وا َعْ  َأْشَيا َ  ْؤك  ْم َتس  ْبَد َلك   ف وقعوإالّ  آبائ  من أحد مل يكن إّنه ت 

ف  الطواغيةو مةن ألحةد بيعةةوال أخةرج حةني أخةرج زمانةه وإيّن  لطاغيةة بيعة عنقه

 «...عنق 

تتكّلفةوا عةى مةا فةأغلقوا أبةواب السةؤال عةاّم ال يعنةيكم  وال : »ثّم قال

قدكفيتم  وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج  فإّن ذلك فرجكم  والسةالم عليةك يةا 

 (1).«إسحاق بن يعقوب وعى َمْن اّتب  اهلد 

 تؤّكد هِا السبب. وِّبِا املضمون وردت عّدة روايات عن أهل البيو

هةِا الكةالم فهِا األمر من األسباب القيقّية والواقعّية  وإّن بعضا  ال يتقّبةل 

  أّّنةم ال يعطةون البيعةة لشّدته عى قلوِّبم وحسن ظةنّهم باألئّمةة األطهةار

 لطواغيو زماّنم!!
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إالّ أّن ذلك حد  ُتاما  رمي  األئّمة األطهار واحدا  بعد ايخر مكرهني غ  

 طائعني.

فلةةو رجعنةةا إىل أّول إمةةام حّتةة  آخةةر األئّمةةة الطةةاهرين لوجةةدنا أّّنةةم أعطةةوا 

زماّنم البيعة  ليس عن خول وضع  وإّنام لعدم صدور األمر اإلهل  طواغيو 

 هلم بالقيام ضّد األنظمة الظاملة ف ذلك الوقو.

مةةة  أّن البيعةةةة للظةةةامل غةةة  ملزمةةةة باعتبارهةةةا عةةةن جةةةرب  إالّ أّن األئّمةةةة 

حيفظةةون الةةِمام والعهةةود واملواثيةة  حّتةة  مةة  الظةةاملني والقتلةةة األطهةةار

 حّقهم وّنب أمواهلم. يبائهم  وَمْن غصب

وقتلةوا واحةدا  بعةد واحةد  وقد وق  الظلم عةى مجية  أئّمةة أهةل البيةو

رغةةم وصةةّيته املتكةةّررة للمسةةلمني بةةالتزام  وغصةةب حّقهةةم ف خالفةةة النبةة 

وحديث الثقلني من أشهر األحاديث عند املسلمني  فقةد  الثقلني والتمّسك ِّبام.

 املتواترة. ورد ف مجي  كتب الصحاح بماتل  الطرق

إيّن أ وشةك أن أ دعة  »قةال: ومنها مةا رواه أبةو سةعيد اخلةدرّي أّن النبةّ  

فأجيب  وإيّن تارك فيكم الثقلني: كتاب اّللّ عةّز وجةّل وعةرت   كتةاب اّللّ حبةل  

ممدود  بني السامء واألرض  وعرت  أهل بيت   وإّن اللطية  اخلبة  أخةربين أّّنةام 

 (1).«الوض  فانظروا بامذا َتلفوين فيهام لن يفرتقا حّت  يردا علّ 

مةن قبةل  وأّول من وق  عليه الظلم هو أم املةؤمنني عةّل بةن أيب طالةب

وبةةأمر مةةن اّللّ املسةةلمني الةةِين بةةايعوه ف غةةدير خةةّم بمحّضةة رسةةول اّللّ
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عةةن دار  باخلالفةةة  إالّ أّّنةةم أرسعةةوا ف نكةةث بيعتةةه بعةةد رحيةةل رسةةول اّللّ

وه عةةى إعطةةاء البيعةةة للاليفةةة األّول وإالّ قتلةةوه  فكةةان مةةن الةةدنيا  بةةل أجةةرب

مةةا كةان  مةةن عةدم التعةةّرض هلةم باملحاربةةة و... حفظةا  لنفسةةه  أم املةؤمنني

وألهةل بيتةه وأصةحابه املقةةّربني عمةال  بوصةّية رسةةول اّللّ بالصةرب وعةدم القتةةال 

املسةلمون بعةد   حيةث بايعةه وكِا ابنه اإلمام السةن عندما ال جيد أنصارا .

شهادة أبيه ولكنّهم غدروا به  ونكثوا البيعة بعد ما َتّلوا عنه ف حربه م  معاوية 

سفيان  فام كان بوسعه مواصلة الرب  فسّلم األمر إليه وبايعه اضةطرارا   بن أيب

 حفظا  لنفسه وشيعته من اهلالك.

ا  واّتباعةا  باي  الطاغية معاوية بن أيب سفيان ُتاشةي وكِلك إمامنا السني

  وبق  ف عهده عرشين عاما  ال حيّرك سةاكنا   حّتة  إذا هلةك ألخيه السن

رفض بيعة ابنه يزيد بن معاوية  ألّّنا خةالل االتفاقّيةة التة  وقعةو بةني اإلمةام 

ومعاوية  فه  غ  ملزمة  ولِا كان مأمورا  بالقيام عليه ألّنه مل يعةا  السن

تقديرات اإلهلّية أن يصعد بروحةه الطةاهرة إىل ذروة البيعة له من قبل  وشاءت ال

السنام األعى حيث وسام الشهادة العظم   ليصب  شةهيد هةِه األ ّمةة  ويكةون 

 سّيد شباب أهل ارنّة.

وهكةِا الةال جةةر  لبقّيةة األئّمةة األطهةةار واحةدا  بعةد ايخةةر حّتة  اإلمةةام 

ن. وكةان العهةد إلةيهم   جمربين غ  خمتارير أيب حمّمد العسكريةالادي عش

من اّللّ عّز وجّل بالصرب والتقّية حّت  قيام صاحب الزمان  كام جةاء ف الروايةات 

أّّنم كان لدهيم صحيفة من اّللّ سبحانه وتعاىل خمتومة  فكان كّل إمام يفت  تلةك 

 الصحيفة ويعمل ما هو مكّل  به ف زمانه  فقد جاء ف اخلرب:

 العمةةرّي  عةةةن أبيةةةه  عةةةن جةةةّده  عةةةن عةةن حمّمةةةد بةةةن أمحةةةد بةةةن عبيةةةداّللّ

كتابا  قبل وفاته  فقال:  قال: إّن اّللّ عّز وجّل أنزل عى نبّيه عبداّللّ أيب
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يا حمّمد  هِه وصّيتك إىل النَُّجبة من أهلك  قال: وما النَُّجَبة يا جربئيةل؟ فقةال: 

  وكةان عةى الكتةاب خةواتيم مةن ذهةب  فدفعةه عّل بن أيب طالةب وولةده

وأمةره أن يفةّك خاُتةا  منةه ويعمةل بةام فيةه  ففةك  إىل أم املؤمنني النبّ  

ففةّك خاُتةا   خاُتا  وعمل بام فيةه  ثةّم دفعةه إىل ابنةه السةن أم املؤمنني

ففّك خاُتا  فوجد فيةه أن أ خةرج بقةوم إىل  وعمل بام فيه  ثّم دفعه إىل السني

فسك ّللّ عّز وجّل  ففعةل  ثةّم دفعةه إىل الشهادة فال شهادة هلم إالّ معك  وارْشِ ن

ففةّك خاُتةا  فوجةد فيةه أّن أطةرق واْصةمو والةزم منزلةك  عّل بن السةني

ففةّك  واعبد رّبك حّت  يأتيك اليقني  ففعل  ثّم دفعه إىل ابنه حمّمةد بةن عةلّ 

يل خاُتا  فوجد فيه: حده  النا، وأفتِهم وال َتافّن إالّ اّللّ عةّز وجةّل فإّنةه ال سةب

ففّك خاُتا  فوجةد فيةه: حةده   ثّم دفعه إىل ابنه جعفر ]ففعل[ألحد عليك  

ق آباءك الصةالني وال َتةافّن إالّ اّللّ  النا، وأفتهم وانرش علوم أهل بيتك وصده

  وكةِلك عّز وجّل وأنو ف حرز وأمةان  ففعةل  ثةّم دفعةه إىل ابنةه موسة 

 (1).«م املهدي صّى اّللّ عليهيدفعه موس  إىل الِي بعده ثّم كِلك إىل قيا

قال: قةال  ورو  الكلين  أيضا  بسنده إىل رضيس الكنايس عن أيب جعفر

علةةةةو فةةةةداك  أرأيةةةةو مةةةةا كةةةةان مةةةةن أمةةةةر عةةةةلٍّ والسةةةةن  لةةةةه محةةةةران: ج 

ومةةا أ صةةيبوا مةةن قتةةل  ذكةةرهوخةةروجهم وقيةةامهم بةةدين اّللّ عةةّز والسةةني

لبةةوا؟ فقةةال أبةةو جعفةةر تلةةوا وغ  يةةا : »الطواغيةةو إّيةةاهم والظفةةر ِّبةةم حّتةة  ق 

ران  إّن اّللّ تبارك وتعاىل   كان قّدر ذلةك علةيهم وقضةاه وأمضةاه وحتمةه]قد[مح 
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م علةم إلةيهم مةن رسةول اّللّعى سبيل االختيار قةام عةل     ثّم أجراه  فبتقةدُّ

 .(1)«وبِِعلم َصَمَو َمن َصَمَو منّاوالسن والسني  

ورو  عن السني بةن حمّمةد األشةعرّي  عةن معةّى بةن حمّمةد  عةن أمحةد بةن 

حمّمد  عن الار  بن جعفر  عن عّل بةن إسةامعيل بةن يقطةني  عةن عيسة  بةن 

قلةةو »قةةال:  املسةةتفاد أيب موسةة  الّضةةير قةةال: حةةّدثن  موسةة  بةةن جعفةةر

 كاتةب الوصةّية ورسةول اّللّ املةؤمنني: أليس كةان أم عبداّللّ أليب

شهود؟ قال: فأطرق طويال  ثّم قال:  امل مل عليه وجربئيل واملالئكة املقّربون

األمةر  نزلةو  يا أباالسةن  قةد كةان مةا قلةو ولكةن حةني نةزل برسةول اّللّ

سّجال   نزل به جربئيل م  أ مناء اّللّ تبةارك وتعةاىل مةن  الوصّية من عند اّللّ كتابا  م 

ر بإخراج من عندك إالّ وصّيك  ليقبضةها منّةا  املالئكة  فقال جربئيل: يا حمّمد  م 

بةإخراج    فةأمر النبةّ  وت شهدنا بدفعك إّياها إليك ضامنا  هلا يعن  علّيةا  

  وفاطمةةة فةةيام بةةني السةةرت والبةةاب  فقةةال مةةن كةةان ف البيةةو مةةا خةةال علّيةةا  

ويقول: هِا كتاب ما كنو عهةدت  إليةك  جربئيل: يا حمّمد  رّبك ي قرئك السالم

وكفة  يب يةا  تة ورشطو  عليك وشهدت  به عليةك وأشةهدت  بةه عليةك مالئك

 حمّمد شهيدا .

فقةال: يةا جربئيةل  ريّب هةو السةالم ومنةه  قال: فارتعدت مفاصةل النبةّ  

وبّر  هةات الكتةاب  فدفعةه إليةه  -عّز وجّل  -السالم وإليه يعود السالم  صدق

  فقال له: اقةرأه  فقةرأه حرفةا  حرفةا   فقةال: يةا إىل أم املؤمنني وأمره بدفعه

عّل  هِا عهد ريّب تبارك وتعاىل إّي ورشطه عَلّ وأمانتةه  وقةد بّلغةو ونصةحو 
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بةالبال  والنصةيحة ] أنةو بةأيب وأ ّمة [: وأنةا أشةهد لةك وأّديو  فقال علّ 

دمة   فقةال والتصدي  عى ما قلةو ويشةهد لةك بةه سةمع  وبرصةي ولمة  و

 : وأنا لكام عى ذلك من الشاهدين.جربئيل

: يا عّل  أخَِت وصّيت  وعرفتها وضمنَو ّللّ الوفةاء بةام فقال رسول اّللّ

: نعم بأيب أنو وأ ّم   عَلّ ضامّنا وعةَى اّللّ عةوين وتةوفيق  فيها؟ فقال علّ 

عليةك بموافةا  ِّبةا  : يا عّل  إيّن أ ريةد أن أ شةهدعى أدائها. فقال رسول اّللّ

: إّن جربئيةل وميكائيةل : نعم أشِهد  فقةال النبةّ  يوم القيامة  فقال علّ 

فيام بين  وبينك اين ومها حارضان معهةام املالئكةة املقّربةون أل شةهدهم عليةك  

م رسول اّللّ -بأيب أنو وأ ّم  -فقال: نعم ليشهدوا وأنا   أ شهدهم  فأشَهَده 

فيام أمر اّللّ عّز وجّل أن قال له: يةا  النبّ  بأمر جربئيل وكان فيام اشرتط عليه

عّل  تف  بام فيها من مواالة من واىل اّللّ ورسوله  والةرباءة والعةداوة ملةن عةاد  

عةى كظةم الغةيظ وعةى ذهةاب  ]و[اّللّ ورسوله  والرباءة منهم عى الصرب منك 

 حّقك وغصب مخسك وانتهاك حرمتك؟ فقال: نعم يا رسول اّللّ.

: والةةةِي فلةةة  الّبةةةة وبةةةرأ النسةةةمة لقةةةد سةةةمعو  فقةةةال أم املةةةؤمنني

نَتَهةةك الرمةةة وهةة  حرمةةة اّللّ  جربئيةةل ْفةةه أّنةةه ي  يقةةول للنبةة : يةةا حمّمةةد  عره

ضةةب ليتةةه مةةن رأ وحرمةةة رسةةول اّللّ سةةه بةةدم عبةةيا  قةةال وعةةى أن َت 

: فصعقو حني َفِهْمو  الكلمة من األمني جربئيل حّت  سقطو  أم املؤمنني

طهَلةو السةنن  عى وجه  وقلو: نعةم قبلةو ورضةيو وإن انت ِهكةو الرمةة وع 

ِضةَبو ليتة  مةن رأيس بةدم عبةيا صةابرا   مو الكعبةة وخ  ةده ق الكتةاب وه  زه وم 

فاطمة والسةن والسةني  دعا رسول اّللّثّم  حمتسبا  أبدا  حّت  أقدم عليك.
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تمو الوصةّية باةواتيم  وأعلمهم مثل ما أعلم أم املؤمنني  فقالوا مثل قوله  فا 

 «.من ذهب مل َُتَّسه النار  ودفعو إىل أم املؤمنني

: بأيب أنو وأ ّم   أال تِكر ما كان ف الوصةّية؟ فقةال: فقلو أليب السن

نن اّللّ وسنن رسوله   «.س 

نعةم »؟ فقال: فقلو: أكان ف الوصّية توثُّبهم وخالفهم عى أم املؤمنني

ها َنْحه   ن ْحهِي واّللّ  شياا  شياا   وحرفا  حرفا   أما سمعو قول اّللّ عةّز وجةّل:  إِنَّ

بِهي هلَّ َشْ  َأْحَصهْينَاه  ِل إَِمهام م  ْم َوك  وا َوآَثهاَره  م  ؟ [12]يةس/  املَْْوَتى َوَنْكت ب  َما َقدَّ

: ألةيس قةد فهمةتام مةا ألم املةؤمنني وفاطمةة واّللّ لقد قةال رسةول اّللّ

 (1).«تقّدْمو  به إليكام وقبلتامه؟ فقاال: بى وصربنا عى ما ساءنا وغاظنا

ال يريةةدون القيةةام علةةيهم وكةةان الظةةاملون يعلمةةون أّن أئّمةةة أهةةل البيةةو

الغةدر  إالّ أّّنةم كةانوا يةؤذوّنم واليطمعون ف سلطاّنم  وأّّنم ليسوا من أهةل 

ويضةعوّنم إىل جانةب قصةورهم  اّللّ وخيرجوهم من مدينةة جةّدهم رسةول

 و اإلقامة ارربّية  لتسهل عملّية املراقبة واملحاِصة االجتامعّية لينقطة  عةنهم 

شةةيعتهم  وتةةارة  يضةةعوّنم ف السةةجون  وإذا نفةةدت مجيةة  وسةةائل التحطةةيم 

هلم بوسةةائل الغةةدر بالسةةي  تةةارة  وبالسةةّم تةةارة  أ خةةر   واإللغةةاء  قةةاموا باغتيةةا

لشعورهم أّن جمّرد وجودهم عى األرض ينف  رشعّيةتهم املزّيفةة  لعلمهةم أّّنةم 

 .اخللفاء الرشعّيون لرسول اّللّ

كِا علمهم أّن سول يؤول األمر إليهم ف ّناية املطال وحيّققوا الوعد اإلهل  

ى يةد اإلمةام الثةاين عرشة  لكثةرة مةا وصةل إىل بإقامة العةدل وإبطةال الباطةل عة
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زيةةل  بطةةل الباطةةل وي  ةةّ  العةةدل  وي  ِميةةو  ارةةور وحي  أسةةامعهم أّن اإلمةةام املنتظةةر ي 

سلطاّنم  ولِا فإّّنم عمدوا لقتل األئّمة بأمجعهم حّت  ينقط  نسةلهم وال يتوّلةد 

 اإلمام الثاين عرش.

إىل السةني بةن سةعد رو  صاحب كش  الّ  عن حمّمد بةن شةاذان بسةنده 

قد وض  بنو أ مّية وبنو العّبا، سيوفهم علينا : »الكاتب  قال: قال أبو حمّمد

لعّلتني  أحدمها: أّّنم كانوا يعلمون ليس هلم ف اخلالفة حّ  فياافون من اّدعائنا 

إّياها  وتستقّر ف مركزها  وثانيهام: أّّنم قد وقفوا مةن األخبةار املتةواترة عةى أّن 

ملةةك اربةةابرة والظلمةةة عةةى يةةد القةةائم منّةةا  وكةةانوا ال يشةةّكون أّّنةةم مةةن  زوال

وإبادة نسله طمعا  منهم اربابرة والظلمة  فسعوا ف قتل أهل بيو رسول اّللّ

أو قتلةه  فةأب  اّللّ أن يكشة  أمةره لواحةد  ف الوصول إىل من  توّلد القةائم

 (1).«منهم إالّ أن يتّم نوره ولو كره املرشكون

  والتة  التوقي  الصةادر مةن الّجةةوقد أّكدت روايات أهل البيو

 جاء فيها:

صةاحب هةِا األمةر تعمة  والدتةه »قةال:  عن أيب بص   عن أيب عبداّللّ

 (2).«عى اخلل   لااّل يكون ألحد ف عنقه بيعة إذا خرج

أئّمةة إّنام َتف  والدته وبالتاي غيبتةه عةى النةا، حّتة  ال يكةون ملزمةا  ببيعةة 

 ارور ف زمانه  فتكون عليه حّجة بعدم اخلروج عى سلطاّنم.
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 وكي  يكون خول البيعة سببا  لغيابه طوال هِا الوقو؟! وقد يسأل عائل:

إّن اّللّ الِي قّدر له البقاء إىل هِه املّدة حّت  يبلغ الكتاب أجله  كان ف علمةه 

يعي  ف دول الظلم معرض ظاهرا  بني النا، سبحانه وتعاىل أّن بقاء اإلمام

: إّما القتل  وإّما أن يعطة  البيعةة هلةم  وكةال األمةرين سةول لالتني ك بائه

حيصل له  وبِلك ال يتحّق  األمر اإلهل  والوعد لعباده بالنرصة وإقامةة العةدل  

وعليه تنتف  الغاية من اّدخاره هلِه الساعة  فإّن التعليل الةِي ورد عةنهم سةالم 

سةبب  واقعةّ  ومنطقةّ  « لك  ال يكون ف عنقه بيعة لطواغيو زمانه»اّللّ عليهم 

يبعث »قال:  وورد أيضا  عن مجيل بن صال   عن أيب عبداّللّ لغيابه الطويل 

 وعن هشام بن سامل  عةن أيب عبةداّللّ (1).«القائم وليس ف عنقه ألحد بيعة

 (2).«يقوم القائم وليس ألحد ف عنقه بيعة»قال: 

كةأيّن بالشةيعة عنةد فقةداّنم »قال:  فّضال  عن أبيه  عن الرضاوعن ابن 

  قلةةو لةةه: ومل ذلةةك يةةا ابةةن «الثالةةث مةةن ولةةدي يطلبةةون املرعةة  فةةال جيدونةةه

 اّللّ؟  رسول

لااّل يكون ألحد ف عنقه »  فقلو: ومل؟ قال: «ألّن إمامهم يغيب عنهم»قال: 

 (3).«بيعة إذا قام بالسي 

التعليل واض  من الرواية أّن سبب الغيبةة هةو عةدم إلزامةه وتقييةده ببيعةة ف 

عنقةةه تلزمةةه بعةةدم القيةةام بمهّمتةةه التةة  أعةةّده اّللّ هلةةا  وهةة  قلةة  جةةِور الظلةةم 
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 والفساد ف األرض  فإّننا ننتظر ذلك اليوم وننادي:

«َأْيَن اْلُمَعدُّ ِلَقْطِع َداِبِر الظََّلَمِة»
(1)

 

 أّما باق  األصل  مها الروايات ذكرمام اللتني العّلتني الرئيسّيتني نيأّن هات ويبدو

 أمد الغيبة. ف إطالة الظاهرّية األسباب من باب فه  الروايات ف املِكورة العلل

 الغيبة؟ أَمد استمرار حكمة هي ما

وكام أّن لغيبته أسةبابا  وعلةال  حقيقّيةة وواقعّيةة  منهةا ظةاهرة ومنهةا مسةتورة  

يكش  النقاب عنهةا إالّ عنةد ظهةوره  كةِلك ف اسةتمرار طةول الغيبةة هنةاك  مل

 علل وأسباب ظاهرة  وأسباب مل ي كش  الستار عنها.

 فام ه  أسباب إطالة أمد الغيبة؟!

رّب العاملني الِي بيده تدب  اخللة  هةو أعلةم باملصةلحة والفوائةد مةن طةول 

 واحدة مصال  متعّددة خللقه!أمدها  وهو اخلال  الكيم الِي جيعل من قضّية 

 :أّوال : البّد م  إجرا  عن  األنبيا  ل القائم

إّن سةةنن »يقةةول:  عةةن أيب بصةة  قةةال: سةةمعو أبةةا عبةةداّللّ الصةةادق

بام وق  ِّبم من الغيبات حادثة ف القائم منّا أهل البيةو حةِو النعةل األنبياء

ة ِّ ة بالق ِّ  (2).«بالنعل والق

 

                                                           

 .811ارنان:  ( مفاتي 1)
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  ؟القائم يف األنبياء سنن الّله جيري ملاذا

 كام واإلجيابّيات  السلبّيات من السابقة األ مم من جر  ما األ ّمة هِه ف وجر 

 النعةل حةِو السةالفة األ مةم ف كةان مةا كةّل  األ ّمةة هةِه ف يكون» :النبّ   ذكر

ة بالنعل ِّ ة والق ِّ  (1).«بالق

 األنبياء  وحمّق  أهةدافهمكِلك جيري اّللّ سنن األنبياء ف القائم  ألّنه وريث 

 الت  أراد األنبياء  قيقها. واألحكام السنن وجمري

بو األنبيةاء وعصةوهم وقتلةوهم  فغّيةبهم اّللّ عةنهم  ِّ وكام أّن تلةك األ مةم كة

لفرتات طويلة  كِلك القائم فإّن غيبته عةن هةِه األ ّمةة عقابةا  وامتحانةا  وحفظةا  

ويسةةتالفه كةةام »اإلهلةة  ف األرض  حّتةة  يبلةةغ الكتةةاب أجلةةه  ويتحّقةة  الوعةةد

استال  الِين من قبله ويمّكن له دينه الِي ارتىضة لةه ويبدلةه مةن بعةد خوفةه 

 «.أمنا  يعبدك ال يرشك بك شياا  

ومن الثابو أّن األنبياء السابقني وأوصياءهم غابوا عن أ ممهم لفرتات طويلة  

 َمةْدين خائفةا  غةاب عةن بنة  إرسائيةل حيةنام خةرج إىل مثل نبةّ  اّللّ موسة 

نِهي يرتّقب  كام أخربنا اّللّ تعاىل ف قوله:  قَّب  َقهاَل َر   َنج  فا  َيرَتَ
َفَخَرَج ِمنَْها َخائِ

 .[21]القصص/  ِمَ  اْلَقْوِم الظَّاملِِيَ 

ولبث ف مدين سنني عديدة  ثّم عاد إلةيهم  وغةاب عةنهم أيضةا  مةّرة أ خةر  

أربعني يوما   وذلك حينام ذهب إىل الطةور ملناجةاة رّبةه  وقةد واعةده اّللّ سةبحانه 

وتعاىل ثالثني ليلة  فأخرب موسة  قومةه أّنةه يغيةب عةنهم هةِه املةّدة  ثةّم أكملهةا 

ئيل  وقد كان ف علم اّللّ سبحانه أّنه سبحانه بعرشة أ خر  ألجل ابتالء بن  إرسا

                                                           

 . :1/216( عيون أخبار الرضا1)
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وَعى َثَلثِهَي َلْيَلهة  َوَأْْتَْمنَاَهها يغيب عنهم أربعني يوما   كام قال تعاىل:  َوَواَعْدَنا م 

ِه َأْرَبِدَي َلْيَلة     فام كةان مةن قومةه إالّ أن فتنةوا  [142]االعرال/  بَِدِّْش َفَتمَّ ِميَقا   َرب 

وكِا غاب نبّ  اّللّ يونس عن قومةه لفةرتة زمنّيةة   أّخر عنهم.وعبدوا العجل ملّا ت

 وذهب مغاضبا  وابتلعه الوت  عاد إىل قومه وقد آمنوا.

عن قومه أكثر من عرشين عامةا  مةن غيابةة  وكِلك غاب نبّ  اّللّ يوس 

 ف ارّب إىل غيبة القرص إىل غيبة السجن.

األنبياء ف هداية املجتم  وقيةادمم كام أّن مهّمة اإلمام الّجة ه  نفس مهّمة 

وإقامة الّ  والعةدل ف األرض  كةِلك غةاب لكة  تستشةعر هةِه األ ّمةة أمهّيةة 

 اإلمام  فتتوب إىل بارئها  أو يزيدها امتحانا  بطول الغيبة والباليا العصيبة.

  نوعا  وعددا !! اجتام  عن  األنبيا  ل القائم

 املجتمةة  ظلةةم مةةن خمتلفةةة ألسةةباب أ ممهةةم عةةن يغيبةةون األنبيةةاء كةةان وكةةام

 أخالقة   انحةرال وتارة   اقتصادي  ظلم وتارة اجتامع   ظلم فتارة والسلطات 

 أمةراض بجمية  تصةاب األ ّمةه هِه فإنّ  باّللّ  رشك وتارة باييات  تكِيب وتارة  

 واألسةباب السةنن مجية  فةإنّ  ولةِا األنبيةاء  عصو الت  واأل مم املجتمعات تلك

 تعةّدد من البدّ  وبالتاي األسباب لتعّدد  املهدي اإلمام ف جتتم  األنبياء لغيبة

: نوعا   الجم بنفس االمتحانات  وكاّم 

ة»أّما نوعا  فإّن الرواية تش  إليها  ِّ ة بالقة ِّ وروايةة «. حِو النعل بالنعةل والقة

أبة  اّللّ إالّ أن جيةري فيةه سةنن »الاّل حقة أيضةا  تؤّكةد  سدير عن أيب عبداّللّ

َكههب  َّ َطَبقهها  َعهه  َطَبهه قةةال اّللّ تعةةاىل: »  ثةةّم قةةال: «األنبيةةاء ف غيبةةامم  َلرَتْ

 «.أي سننا  عى سنن َمْن كان قبلكم [19االنشقاق/]
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قةال: وأّما عددا  فقد أشارت إليه الرواية املِكورة عن سدير عن الصادق

  قلةةو لةةه: ومِلَ ذلةةك يةةا ابةةن رسةةول اّللّ؟ «إّن للقةةائم منّةةا غيبةةة يطةةول أمةةدها»

ف غيبةامم   إّن اّللّ عّز وجّل أب  إالّ أن جيةري فيةه سةنن األنبيةاء: »قال

َكهب  َّ َطَبقها  َعه   :وإّنه البّد له ة يا سدير ة من استيفاء مدد غيبةامم  قةال اّللّ َلرَتْ

 (1).«نن َمْن كان قبلكمأي سننا  عى س َطَب 

   ملاذا؟«يطول أمدها»فإّن الرواية تش  إىل طول الغيبة: 

فالتعليةةل الةةِي ورد مةةن اإلمةةام أّن سةةبب اإلطالةةة هةةو البةةّد أن جتتمةة  ف 

وأّمةا الكةم واملةّدة فةإّن  سنن األنبياء بأمجعها من حيث النةوع والكةّم. القائم

ةدد غيبةامم -البّد لةه»الرواية قالو:  وهة  ِصحيةة ف « يةا سةدير مةن اسةتيفاء م 

دد غيبات األنبياء أمجعهم  وحيث ال يوجةد لةدينا إحصةاء واضة   اجتامع مجي  م 

يةِكر األكثةر  ولةِا  عن غيبات مجي  األنبياء  ألّن القرآن ذكر بعةض األنبيةاء ومل

 لنا الفرج. يعّجل اّللّ بأن طويلة اليعلمها إالّ اّللّ تعاىل  فنسأل القائم إمامنا فإّن غيبة

 :القائم وغيبةاألنبياء غيبات حكمة تطابق

 فام ه  تلك الكم من غيبات األنبياء؟

الروايةةات مل تكشةة  السةةبب القيقةة  لتلةةك الغيبةةات  كةةام مل تكشةة  عةةن 

األسباب القيقّية من غيبة القائم لنفس العّلة واهلدل  نعم ذكرت بعةض العلةل 

 كام ذكرت أيضا  للقائم. الظاهرّية ف غيبامم

ألّن قيامه تطبي  لنهج األنبياء ألّنه ورائهم وحامل رساالمم  فالبةّد أن  ملاذا؟

 .جتتم  فيه مجي  العلل والسنن من غيبامم
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 والرواية التالية تش  إىل هِا املعن :

جاء ف البحار بسنده إىل عبداّللّ بن الفضةل اهلاشةم  قةال: سةمعو الصةادق 

إّن لصاحب هِا األمر غيبة البّد منهةا  يرتةاب فيهةا »يقول:  حمّمدجعفر بن 

 «.ألمر مل يؤذن لنا ف كشفه لكم»  فقلو له: ومل جعلو  فداك؟ قال: «كّل مبطل

: فام وجه الكمة ف غيبته؟  قلو 

وجه الكمة ف غيبته وجه الكمة ف غيبات َمْن تقّدمه من حجج اّللّ »فقال: 

ه الكمة ف ذلك ال ينكش  إالّ بعد ظهوره  كةام ال ينكشة  تعاىل ذكره  إّن وج

من خرق السفينة  وقتل الغةالم  وإقامةة ارةدار  وجه الكمة ملا أتاه اخلّض

إالّ وقو افرتاقهام. يا ابن الفضل  إّن هِا األمر أمر  من أمةر اّللّ ورس   ملوس 

جةّل حكةيم  صةّدقنا بةأّن من رّس اّللّ  وغيب من غيب اّللّ  ومت  علمنا أّنةه عّزو

 (1).«أفعاله كّلها حكمة  وإن كان وجهها غ  منكش  لنا

وبةةني األنبيةةاء ف سةةرت العّلةةة وتأكيةةد اإلمةةام هةةو أّنةةه  التشةةابه بةةني اإلمةةام

اليمكن كش  العّلة ف الوقو الارض ملصلحة وحكمة مةن رّب العةاملني ُتامةا   

إالّ  ِّبةا اخلّضة امةام موسة  ينكش  وجه الكمة من أعامل الت  قةام كام مل

بعةةةد االفةةةرتاق  وهةةةِا التشةةةبيه لتقريةةةب املعنةةة  واملطلةةةب  حيةةةث إّن نبةةةّ  اّللّ 

مل يتحّمل قتل الغالم  وخرق السفينة  وإقامة اردار من قبل اخلّض  موس 

 إالّ بعد أن كش  له ذلك وقو االفرتاق.
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عةةدم معةةرفتهم وكةةِا فةةإّن الغيبةةة هيلةةك فيهةةا كثةة ون ويرتةةابون ويشةةّكون  ل

 بالسبب القيق   حيث جعلها اّللّ امتحانا  لعباده.

 طةال كّلةام وأصهنافهم: املجتمه  طبقها  مجيه  عهل اِلّجهة إلقا  م  البّد  ثانيا :

 األمةةةن وانعةةةدم واألمةةةراض  وارةةةوع والفسةةةاد الظلةةةم ازداد بالنةةةا، الزمةةةان

 العلمةة  بالتقةةّدم االعةةرتال رغةةم واألخةةالق  والرّيةةة والعةةدل واالسةةتقرار

ب املعلوماتّيةة الثةورة ف كب ة قفزة البرشّيه أعط  الِي اهلائل والتكنولوج   وقةرَّ

 عظيمة. قيمة الوقو وأعط  املسافات 

ولكةةن لألسةة  مل حيةةد  تقةةّدم عةةى مسةةتو  حقةةوق اإلنسةةان وكرامتةةه  بةةل 

اسةةتغّلو هةةِه األ مةةور ف أبشةة  أنةةواع االسةةتغالل والقتةةل والتةةدم  والنهةةب 

ين واألخالق والنسل واالقتصاد  بل وصل الفسةاد إىل والفساد  عى مستو  الده

 الطبيعة لكثرة السموم واملواد امللّوثة للمياه واألرايض.

فام نلمسه من هِا الواق  املأساوي إّنام هو بسبب البرش أنفسةهم  حيةث إّّنةم 

 جّربوا مجي  النظرّيات واأل طروحات ف إدارة شؤوّنم.

لكومةةات العشةةائرّية القبلّيةةة عةةى أنواعهةةا: األم ّيةةة فقةةد جةةّرب النةةا، ا

 وامللكّية  أو تلك الكومات الديثة الت  تّدع  الديمقراطّية واالشرتاكّية.

كةام أّن مجية  العقائةةد واملةِاهب الفكرّيةةة قةد تسةنّمو سةةّدة الكةم  كالوثنّيةةة 

ين.والشيوعّية والرأساملّية  بل مجي  َمْن كان يّدع  أّنه يمّثل   الده

ولقد جّربنا مجي  أصنال املجتم  وطبقامم سةواء  منهةا الكومةات العاّملّيةة  

ومجي  هةِه األصةنال كانةو  أو الرأساملّية  أو العسكرّية  أو الوطنّية  والقومّية.

.  تّدع  أّن حكوماما أرق  الكومات وأكثرها أمنا  وعدالة 

روحةات واألصةنال التة  والوجدان أكرب شاهد عى كِب وفشل مجي  األ ط
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حكمةةو ف التةةاريخ  ولةةّد اين مل يةةنعم النةةا، بحكومةةة عادلةةة عةةى مجيةة  

الةِي كةان خيشة   وزمن أم املؤمنني املستويات إالّ ف زمن رسول اّللّ

 ف دولته!!« النملة»من ظلم 

العاملّية العادلةة املرتّقبةة سةول يشةعر املستضةعفون  وكِا ف دولة املهدي

 لرّية والرفاه االقتصادي والعدل عى مجي  املستويات.باألمن وا

 ما عّلة إطالة الغيبة وتأّخر الفرج بقيام صاحب الزمان؟! والسؤال املطروح:

يبة   دولتنا آخةر الةدول  ومل» جييب عى هِا السؤال قائال :  اإلمام الباقر

ملكنةا رسنةا  أذاأهل بيو هلم دولة إالّ ملكةوا قبلنةا لةااّل يقولةوا إذا رأوا سة تنا: 

تَِّقي :بمثل س ة هؤالء  وهو قول اّللّ َبة  لِْلم 
 .[126]االعرال/  (1)َواْلَداقِ

عن كّل أهل بيو يملكون قبلنا ال يقصد كّل أ رسة  عندما يتحّد  اإلمام

يكون  وإّنام يقصد العشائر الكب ة التة  هلةا امتةداد وتةأث  وعش ة  فإّن ذلك ال 

  وهةة  كنايةةة عةةن بسةةا النفةةوذ والتةةأث  «هلةةم دولةةة»ف ايخةةرين بقرينةةة قولةةه: 

 «.الفكري والسيايس»

وعليه فيدخل  و هِا التوجيه كّل َمْن تأّثر فكرّيةا  أو سياسةّيا   أو ريض عةن 

 ريض بفعل قوم أ رشك معهم.فعل أ ولاك أو سار بس مم  ألّن َمْن 

فمةةثال : إذا حكةةم األموّيةةون فكةةّل َمةةْن اقتةةد  ِّبةةم وسةةار بسةة مم أو انةةتهج 

 منهجهم أفرادا  أو مجاعات أو دوال   فهم أموّيو االنتامء.
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فهةو علةوي االنةتامء  وهةِه قاعةدة  وكِا كّل َمْن سار بس ة اإلمةام عةلّ 

 املؤّيدة هلم. مطّردة تنطب  عى مجي  األنظمة والكومات

ثّم يعّلةل اإلمةام كةون الدولةة املهدوّيةة آخةر الزمةان حّتة  ال يقةول أحةد مةن 

 هؤالء النا، وأتباعهم عندما يرون دولة أهل البيو العادلة: لو حكمنا لعدلنا.

 :ويؤّكد هِا املعن  اإلمام الصادق

لتنا ما يكون هِا األمر يعن  دو»قال:  عن هشام بن سامل  عن أيب عبداّللّ

حّت  ال يبقة  صةن  مةن النةا، إالّ وقةد وّلةوا عةى « الت  أشار إليها الباقر

: إّنةةا لةةو ولينةةا لعةةدلنا  ثةةّم يقةةوم القةةائم بةةالّ   النةةا،  حّتةة  ال يقةةول قائةةل 

 (1).«والعدل

ر أّن مجية  األ طروحةات واألصةنال قةةد ةوف ّنايةة املطةال عنةدما يةر  البشة

بو وحكمو ووصةلو إىل حةّد  ره اليةأ، ويعةرتل بةالعجز  عنةدها يبعةث اّللّ ج 

 ليعيد األ مور إىل نصاِّبا. ولّيه الّجة بن السن

والروايات تؤّكد أّن هةِا األمةر ال يةأ  إالّ بعةد حصةول اليةأ، لةد  النةا، 

إّن هةِا األمةر ال يةأتيكم إالّبعةد : »وخصوصا  املؤمنني  كام قال أبةو عبةداّللّ

ا  ال واّللّ حّتةة  ُتّحصةةوا  ال واّللّ حّتةة  يشةةق  مةةن إيةةا،  ال واّللّ حّتةة  ُتّيةةزو

 .(2)«يشق   ويسعد من يسعد

 علةل أحةد هو «املؤمنني امتحان» جيعل الباحثني بعض املؤمني: ْتحيص ثالثا :

 أمد إطالة وبني املبارش( )السبب الغيبة عّلة موضوَع  بني خلا وهو الغيبة  أصل

                                                           

 .262( الغيبة للنعامين: 1)
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 نفسةه(  عةى )اخلول ومها اإلمام لغيبة عّلتني ذكرنا وقد فيه  والكمة الغيبة

 وامتحةان بةالء من املؤمنني عى يق  ما أّما عنقه(  ف للظاملني بيعة يكون ال و)لك 

 يبدو كام «إطالتها من الكمة» هو وإّنام والسبب  الغاية ليس فهو الغيبة خالل من

 العامل. واّللّ الروايات  ظاهر من

 :يقول الشيخ الطويس

وأما ما روي من األخبار من امتحان الشةيعة ف حةال الغيبةة وصةعوبة األمةر 

عليهم واختبارهم للصةرب عليةه  فالوجةه فيهةا اإلخبةار عةاّم يّتفة  مةن ذلةك مةن 

الصعوبة واملشةاّق  ال أّن اّللّ تعةاىل غّيةب اإلمةام ليكةون ذلةك  وكية  يريةد اّللّ 

نهم هلةم ومعصةية واّللّ تعةاىل ال ذلك وما ينال املؤمنني من جهةة الظةاملني ظلةم  مة

  وأخةربوا بةام يّتفة  ف هةِا قلنةاهيريد ذلك  بل سبب الغيبة هو اخلةول عةى مةا 

الال وما للمؤمن من الثواب عى الصرب عى ذلك والتمّسك بدينه إىل أن يفةّرج 

 (1).اّللّ تعاىل عنهم

 خلقه أبتى وإّنام الصحي    إالّ  منه يصدر ال الكيم ألنّ  اْلل : حكمة االبتل 

 إّّنةم أنفسهم ليعرفوا عليهم االمتحان إجراء عرب جنّته إىل ويص هم يرمحهم لك 

 َخَلهَ   الَّهِ ي تعاىل: فقال يستحّقونه ال أّّنم ايخرون ويعرل الثواب يستحّقون

َيا َ  املَْْوَ   مْ  َواِْلَ مْ  لَِيْبل َوك  ك   .[2]امللك/ َعَمل   َأْحَس    َأيُّ

ْفَتن هوَن* َوَلَقهْد قال تعاىل:  هْم الَ ي  وا َأن َيق ول وا آَمنَّها َوه  ك  رْتَ َأَحِسَب النَّاس  َأن ي 

وا َوَلَيْدَلَم َّ اْلَكاِذبِيَ  َفَتنَّا الَِّ يَ  ِم  َقْبلِِهْم َفَلَيْدَلَم َّ اهللَّ  الَِّ ي َ   [1-2]العنكبوت/ َصَدق 

                                                           

 .111( الغيبة للطويس: 1)
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االفتتان الِي يتعرض له املؤمن ف دينه يوصةله إىل درجةة اإلخةال  ف هِا 

عبادته ّللّ ويكون ثابتا  غ  متزلزل. وهةو رضورّي  لكة  يكةون املنتمة  إىل هةِا 

ين عن قناعة راساة ال تزلزله العواص   وال مّزه الشكوك  وال طول املةّدة  الده

 عن اراّدة.

لكن َمْن يثبو عى القول هم األقلّية غالبةا   والِين يّدعون اإليامن كث ون  و

والتاريخ حيّدثنا عن أتباع األنبياء الِين َتّلوا عنهم ساعة الشّدة واملحنة  ومل يب  

فقةد خةرج معةه  ؛معهم إالّ الصةابرون املمتحنةون أمثةال أصةحاب طةالوت

تبنّي  آالل ارنود الِين اّدعوا الثبات والصدق ف املواجهة  ولكن عند االختبار

 .الصادق من الكاذب  والقرآن خيرب عنهم

هم  قال تعاىل:  وَعى إِْذ َقال وا لِنَبِهي  هَل  يَل ِم  َبْدِد م 
ائِ َأَلْ َتَر إَِل املََْلِ  ِم  َبنَي إرِْسَ

م   تِهَب َعَلهْيك  َقاتِهْل ِل َعهبِيِل اهللَِّ َقهاَل َههْل َعَسهْيت ْم إِن ك  اْلِقَتهال  َأالَّ اْبَدْ  َلنَها َملِكها  ن 

نَها َفَلهامَّ 
َقاتِهَل ِل َعهبِيِل اهللَِّ َوَقهْد أ ْخِرْجنَها ِمه  ِدَياِرَنها َوَأْبنَائِ َقاتِل وا َقال وا َوَما َلنَا َأالَّ ن   ت 

ْم َواهللَّ  َعلِيٌم بِالظَّاملِِيَ  تَِب َعَلْيِهم  اْلِقَتال  َتَولَّْوا إاِلَّ َقلِيل  ِمنْه   .[248]البقرة/ ك 

بوا ف الواقةة  والعمةةل.  ِّ هةةِا نمةةوذج مةةن الةةِين قةةالوا بألسةةنتهم  ولكةةن كةة

حاهلم عندما طلب منهم االمتناع عن رشب املاء إالّ غرفة واحدة   القرآن ويعّرل

 املعركة وبق  القليل منهم. ولكن األكثرّية رشبو ومل يصمدوا  وانسحبوا من

َ  َفَلامَّ َفَصَل َطال و   قال تعاىل:  م بِنََههر َفَمه  َْشِ ْبَتلِهيك  ن وِد َقهاَل إِنَّ اهللََّ م  بِاجْل 

هب وا ِمنْهه  إاِلَّ  ْرَفهة  بَِيهِدِه َفَِّشِ َ  غ  ه  ِمن ي إاِلّ َمِ  اْغهرَتَ  ِمنْه  َفَلْيَس ِمن ي َوَم  َلْ َيْطَدْمه  َف ِنَّ

ْم...  .[49]البقرة/  َقلِيل  ِمنْه 

م  نوح أعداد  قالئل  وكِا الِين ثبتةوا مة   وهكِا هو حال البرش  فقد ثبو

موسةة  والةةِين اّتبعةةوا عيسةة  مةةن الةةوارّيني  وكةةِا الةةِين ثبتةةوا عةةى خةةّا 
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ههٌد مةةن بعةةده هةةم قليةةل  كةةام يصةةفهم القةةرآن قةةائال :  اّللّ رسةةول مَّ َوَمهها ُم 

تَِل  ل  َأَف ِْن َماَ  َأْو ق  ع  وٌل َقْد َخَلْت ِم  َقْبلِِه الرُّ ْم َوَمه  إاِلََّرع  اْنَقَلْبهت ْم َعهَل َأْعَقهابِك 

اكِِري َ  َّ اهللََّ َشْيئا  َوَعَيْجِ ي اهللَّ  الشَّ  .[144]ال عمران/ َينَْقلِْب َعَل َعِقَبْيِه َفَل  َيُض 

وعادة  ما يكةون الشةاكرون هةم األقّلّيةة ف املجتمعةات  كةام يصةفهم القةرآن: 

  ور ك   .[11]سبأ/ َوَقلِيٌل ِمْ  ِعَباِدَي الشَّ

ومةةن مةةوارد االمتحةةان ف اإليةةامن والتسةةليم ّللّ تعةةاىل إطالةةة الوعةةد اإلهلةة   

فقدوعةةد اّللّ املةةؤمنني أّنةةه نةةاِصهم ومةةورثهم لةةألرض  وجاعةةل الوصةةاة مةةن 

 الصفوة هم اخللفاء ف األرض.

ْكِر َأنَّ األَْرَض قال تعةاىل:  هوِر ِمه  َبْدهِد اله   ب  َهها ِعَبهاِدَي َوَلَقهْد َكَتْبنَها ِل ال َّ َيِرث 

ونَ  اِِل  اِ  وقال:   [101]االنبيةاء/ الصَّ هاِِلَ هوا الصَّ ْم َوَعِمل  َوَعَد اهللَّ  الَِّ يَ  آَمن وا ِمنك 

ْم ِل األَْرضِ   ولكن طول املّدة جيعل الكث ين ف زالزل [11]النور/ َلَيْسَتْخلَِفنَّه 

ر اّللّ االّنةدام والرتاجة  وضةع  اإليةامن وقسةوة  ِّ ين  وقةد حة شديد ف الده

مْ القلوب قائال :  ل وه    .[18]الديد/ َفَطاَل َعَلْيِهم  األََمد  َفَقَسْت ق 

ومةةن أهةةدال إطالةةة الغيبةةة عةةى املةةؤمنني حّتةة  جيةةري علةةيهم مةةا جةةر  عةةى 

فيثبةو عةى الصةدق مةن أصحاب األنبياء وأصةحاب األئّمةة مةن االمتحانةات  

يثبو ويستحّ  بةِلك الثةواب  وجيةزع َمةْن جيةزع  وينهةزم َمةْن ينهةزم ويسةتحّ  

بِلك العقاب  وترتف  درجات من يصرب ويكون من املنتظرين  فيستحّ  بةِلك 

أن يكةةون مةةن أصةةحاب اإلمةةام أو مةةن أنصةةاره  أو مةةن الةةِين كتةةب هلةةم ثةةواب 

 القائم ولكن هم ف حالة االنتظار.الن رْصة  فهم الِين يموتون ومل يدركوا 

تصة  الثةابتني واملصةّدقني بقيامةه واملنتظةرين لةه وروايات أهةل البيةو
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وقد وردت تعةاب  كثة ة ف الروايةات تصة  « بصفة القّلة»واملستعّدين لنرصته 

 هِه الالة:

هةةِا التشةةبيه إّمةةا لقّلتةةه وندرتةةه أو لغالئةةه : أّوال : أعههّ  مهه  الك يههت األمحههر

والِي بعثن  بالّ  بش ا  ونةِيرا  إّن الثةابتني »قال:  ّيته  فعن رسول اّللّوأمهّ 

  فقةام إليةه جةابر بةن «عى القول بإمامته ف زمان غيبته ألعّز من الكربيو األمحر

إي : »اّللّ  وللقائم من ولةدك غيبةة؟ قةال عبداّللّ األنصاري فقال: يا رسول

 (1).«الكافرينوريّب ليمحص الِين آمنوا ويمح  

ألّن  ؛والتعبة  باألقةل عةى وزن أفعةل للتفضةيل مةن القّلةة: ثانيا : بقا  األقهّل 

املؤمنني يمّرون بعّدة مراحل من االمتحان  فال يبق  إالّ القليةل  ثةّم يفتنةون كةام 

يفةةتن الةةِهب فاليبقةة  إالّ اخلةةالص  وكةةِا ي غربلةةون ف املراحةةل األ خةةر  لعةةّدة 

ربال عى مستويات فهناك غربال خيرج منه األكثةر  وهنةاك مراحل.. وكام هو الغ

 غربال ثّم غربال حّت  ال يبق  إالّ الصفو.

: جعلةو فةداك  مةات أيب قال: قلةو أليب السةن هِيلعن إبراهيم بن 

 ء؟ ةعى هِا األمر وقد بلغةو مةن السةنني مةا قةد تةر   أمةوت وال َتةربين بشة

فقلةو: إي واّللّ أعجةل  ومةاي ال أعجةل « يا أبا إسحاق  أنو تعجةل؟!»فقال: 

 وقد بلغو من السّن ما تر ؟ 

أما واّللّ يابا إسحاق ما يكون ذلك حّت  ُتّيةزوا وُتّحصةوا  وحّتة  ال »فقال: 

 (2).ثّم صّعر كّفه« يبق  منكم إالّ األقّل 
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: أليب جعفر قلو قال: ارعف  جابر عن: الكدر وذها  الصفو ثالثا : بقا 

فرجنةا حّتة  تغربلةوا ثةّم هيهةات هيهةات ال يكةون »فرجكم؟ فقةال:  يكون مت 

 (1).«حّت  يِهب الكدر ويبق  الصفو -يقوهلا ثالثا    -تغربلوا

وغةة  ذلةةك مةةن الصةةفات الكثةة ة التةة  تصةة  فيهةةا املةةؤمنني مثةةل حالةةة 

ين وتراجة  األكثرّيةة  وسةب  املقرّصةين  االختالل والتكةاذب واالفتتةان ف الةده

 وتقص  السابقني وخروج َمْن كان ي عتقد أّنه من أهل هِا األمر وما شابه ذلك.

عةن صةدق بقاء القّلة املالصة املّتبعة ألهةل البيةو نتائج ه ا االمتحان:

وهةةم الشةةيعة  وقةةد ورد ف اخلةةرب عةةن سةةليامن بةةن صةةال  الةةِي رفعةةه إىل أيب 

هةِا لتشةماّز منةه قلةوب الرجةال  فانبةِوه إلةيهم إّن حةديثكم »قال:  جعفر

نبِا   فَمْن أقّر به فزيدوه  وَمْن أنكر فِروه  إّنه البّد من أن تكون فتنة يسقا فيها 

كّل بطانة ووليجة  حّت  يسقا فيها َمْن يشّ  الشعرة بشعرتني  حّت  ال يبقة  إالّ 

 (2).«نحن وشيعتنا

 الشيعة: من الغيبة يف الثابتني صفات

عةن أيب  :أّوال : التقوى وشّد  الوال  وال ا   م  األعهدا  واملواعها  لوخهوان

أّنه دخل عليه بعض أصحابه فقال له: جعلو فداك  إيّن واّللّ أ حّبك  عبداّللّ

 وأ حّب َمْن حيّبك  يا سّيدي ما أكثر شيعتكم!

 ذلك.فقال: هم أكثر من  ؟« صيهم»فقال:  فقال: كث . «.اذكرهم»فقال له: 

                                                           

 .12/111( بحار األنوار: 1)

 .210( الغيبة للنعامين: 2)



 شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  ................................................... 201

أما لو كملو العةّدة املوصةوفة ثالثامئةة وبضةعة عرشة : »فقال أبو عبداّللّ

كان الِي تريدون  ولكن شيعتنا َمْن ال يعدو صوته سةمعه  وال شةحناؤه بدنةه  

واليمدح بنا معلنةا   وال خياصةم بنةا قاليةا   وال جيةالس لنةا عائبةا   وال حيةّد  لنةا 

 «.غض لنا حمّبا  ثالبا   وال حيّب لنا مبغضا   وال يب

 فقلو: فكي  أصن  ِّبِه الشيعة املاتلفة الِين يقولون إّّنم يتشّيعون؟

فيهم التمييز  وفيهم التمحيص  وفيهم التبديل  ويةأ  علةيهم سةنون »فقال: 

تفنيهم  وسي  يقتلهم  واختالل يبّددهم  إّنام شيعتنا من ال هيّر هريةر الكلةب  

 «.نا، بكّفه وإن مات جوعا  وال يطم  طم  الغراب  وال يسأل ال

 قلو: جعلو فداك  فأين أطلب هؤالء املوصوفني ِّبِه الصفة؟

اطلةبهم ف أطةرال األرض  أ ولاةك اخلفةيض عيشةهم  املنتقلةة داره  »فقال: 

يعةةادوا  وإن  الةةِين إن شةةهدوا مل يعرفةةوا  وإن غةةابوا مل يفتقةةدوا  وإن مرضةةوا مل

يشهدوا  أ ولاك الِين ف أمةواهلم يتواسةون  وف خطبوا مل يزّوجوا  وإن ماتوا مل 

 (1).«قبورهم يتزاورون  وال َتتل  أهواؤهم وإن اختلفو ِّبم البلدان

والرواية وإن كانو ضعيفة السند  لكنّها قوّية الداللة وتقّوهيا روايات بةنفس 

املضمون. وفيهةا مالحظةات: أّن السةائل اّدعة  الةّب ألهةل البيةو وشةيعتهم  

أّن الشةةيعة كثةة ون  وبةةِلك يريةةد أن يفتاةةر ويتةةبّجج  وحيصةةل تأييةةدا  واّدعةة  

وتقريرا  من اإلمام  ورّبام أراد من قولةه أّن الشةيعة مسةتعّدون للتضةحية ونرصةة 

 البيو ألّّنم كث ون!! أهل
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ولكن اإلمام أجابه أّن الشيعة القيقّيني ليسوا كثة ين وإّنةام هةم قّلةة  فطلةب 

هلم  وملّا مل يةأت بإحصةائّية وصةفهم اإلمةام بالقّلةة والنةدرة   منه اإلمام إحصائّية

وذلك من خالل بيان الصفات املثالّية من التقو  والرباءة من األعةداء والواليةة 

 ألهل البيو وعدم الطم  ف الدنيا ومواساة اإلخوان ف اّللّ.

 ثّم أجابه بأّن الِي تريدون من النرصة بدعو  الكثرة دعو  غة  صةحيحة 

وإّن هِا األمر ال يكون إالّ ف زمةن القةائم عّجةل اّللّ فرجةه عنةدما تكتمةل عةّدة 

 أصحابه ثالثامئة وثالثة عرش بعّدة أصحاب بدر.

عةن األصةبغ بةن نباتةة عةن  :ّرهم الفهت هثانيا : أصحا  البصائر ال ي  ال تضه

إالّ كالكحةل  -أو قال: مةن شةيعت  -حّت  ال يبق  منكم: »... أم املؤمنني

ف العني  واملل  ف الطعام  وسأرضب لكم مثال   وهو مثل رجل كةان لةه طعةام 

فنّقاه وطّيبه  ثّم أدخله بيتا  وتركه فيه ما شاء اّللّ  ثّم عاد إليةه فةإذا هةو قةد أصةابه 

السو،  فأخرجه ونّقاه وطّيبه  ثّم أعاده إىل البيو فرتكه ما شاء اّللّ  ثّم عاد إليةه 

و قد أصابته طائفة مةن السةو،  فأخرجةه ونّقةاه وطّيبةه وأعةاده  ومل يةزل فإذا ه

كِلك حّت  بقيو منه رزمة كرزمة األندر ال يّّضه السو، شةياا  وكةِلك أنةتم 

 .(1)«ُتّيزون حّت  ال يبق  منكم إالّ عصابة ال تّّضها الفتنة شياا  

ن والةبالء يدّل عى شةّدة االمتحةا وهِا الغيب الِي يكشفه أم املؤمنني

الِي يق  عى شيعة آل البيو  حّت  ال يبقة  مةنهم إالّ مثةل الكحةل ف العةني أو 

  عةةرّب عةةن مراحةةل التمحةةيص الةةِي امللةة  ف الطعةةام. واملثةةال الةةِي أورده
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يصابون به حّتة  ال يبقة  إالّ اخل ّلةص  الةِين ال تّّضةهم الفةتن وكثةرة املشةاكل 

 والظلم الِي يق  عليهم.

وقد أخِ اّللّ امليثاق عى العباد ف عامل الِر  :  امليثاق ل عال ال رثالثا : أصحا

وما سبقه من العوامل عى التوحيد والرسالة والوالية حّت  القائم  ف من َمةْن آمةن 

وكفر َمْن كفر  وشّك َمْن شّك  وضةع  َمةْن ضةع  عةن اإلجابةة  وسةب  َمةْن 

 سب  ف اإلجابة.

  الةِين يكونةون مةن املنتظةرين للقةائم وهؤالء هم الثةابتون الصةامدون

وحيةةث إّّنةةم حسةةموا أمةةرهم ف ذلةةك العةةامل وكتبةةوا مةةن األنصةةار والشةةيعة  

فاليمكةةن أن تبةةّدهلم األّيةةام والسةةنني  وال تثنةة  عةةزائمهم الضةةغوط وال كثةةرة 

 الشكوك  واليصابون باليأ، والقنوط.

أّنةه  عبةداّللّ فقد ورد عن هؤالء ف اخلرب عةن عةّل بةن أيب محةزة  عةن أيب

ألنكره النا،  ألّنه يرج  إليهم شاّبا  موّفقا   ال يثبةو لو قد قام القائم»قال: 

 (1).«عليه إالّ مؤمن قد أخِ اّللّ ميثاقه ف الِّر األّول

أّن املتمّسك بدينه كالقابض عى مجرة  واخلارط  :رابدا : شّد  التمّسك بالدي 

وهؤالء درجامم  واخلول والقتل والفتن.للشوك القوي بيده لكثرة الصعوبات 

اّللّ  وقةد أطلة   عالية  وهلم من الثةواب كامسةني رجةال  مةن أصةحاب رسةول

  وصةفهم عليهم النب  لقبا  مل حيصل عليه أحد مةن أصةحابه إالّأم املةؤمنني

 «.إخوانه»بأّّنم 
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ذات يةوم وعنةده  قال رسةول اّللّ»قال:  عن أيب بص  عن أيب جعفر

من أصحابه: الّلهّم لّقن  إخواين  مّرتني  فقال من حوله من أصحابه: أمةا  مجاعة

 نحن إخوانك يا رسول اّللّ؟ 

فقال: ال  إّنكم أصحايب  وإخواين قوم  ف آخةر الزمةان آمنةوا ومل يةروين  لقةد 

عّرفنيهم اّللّ بأسامئهم وأسامء آبةائهم  مةن قبةل أن خيةرجهم مةن أصةالب آبةائهم 

أ ّمهامم  ألحدهم أشّد عى دينةه مةن خةرط القتةاد ف الليلةة الظلةامء  أو وأرحام 

ج   ينجةيهم اّللّ مةن كةّل فتنةة  كالقابض عى مجر الغضةاء  أ ولاةك مصةابي  الةدُّ

 (1).«غرباء مظلمة

وهم ثالثامئة وثالثة عرش الِين ينتظرهم  :: انتظار اكتامل عّد  األنصارخامسا  

ب الرجةال  وهةم األصةحاب املالصةون الةِين اإلمام حّت  خيرجوا مةن أصةال

جيتمعون عند اإلمام ف مّكة عند بيو اّللّ الرام عندما يأ  النداء إلةيهم  فةبعض 

بةني  يأ  بط  األرض  وبعض مة  السةحاب  وهةم أّول َمةْن يبةاي  املهةدي

اِ  َأْيهَ  َفاْعهَتبِق وا  الركن واملقام  كام جاء ف القرآن الكريم ف قوله تعاىل: هرْيَ اْْلَ

ل  َشْ  َقِديرٌ  م  اهللَّ  مَجِيدا  إِنَّ اهللََّ َعَل ك  ون وا َيْأِ  بِك   .[ 146]البقرة/  َما َتك 

جيتمعون عى  ؛نزلو ف القائم وأصحابه»تأويلها:  فقد ورد عن الصادق

 .(2)«غ  ميعاد

وال يعن  أّن هؤالء هم جي  اإلمام فقا! ولكنّهم يشّكلون العمةود الفقةري 
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  وهم قادة األلوية وحّكةام الةبالد الةِين يعتمةد علةيهم لشةّدة لركة اإلمام

 إيامّنم وإخالصهم  وسول يلتح  به عرشة آالل ناِص عند حركته.

 ؟ 111ملاذا هِا العدد القليل من األصحاب 

 وما هو رّسه؟

هِا العدد فيه رمزّية وإشارة إىل صدقهم ووفائهم وصربهم وإيامّنةم  يبدو أنّ 

واستعدادهم للتضحية  كام كان الةِين مة  طةالوت ومة  النبة  يةوم بةدر  وهةم 

 ثالثامئة وثالثة عرش.

كةأّّنم ليةو  قةدخرجوا »بشةكل رائة  قةائال :  وقد وصفهم أم املؤمنني

وا بإزالة اربال الةروايس ألزالوهةا من غاب  قلوِّبم مثل زبر الديد  لو أّّنم مهّ 

عن مواضعها  فهم الِين وّحدوا اّللّ حّ  توحيده  هلم بالليل أصوات كأصوات 

الثواكل خوفا  وخشية  من اّللّ تعاىل  قّوام الليةل  صةّوام النهةار  كةأّنام رّبةاهم أب 

 (1).«واحد وأ ّم واحدة  قلوِّبم جمتمعة باملحّبة والنصيحة

 :األنصار؟ عّدة اكتمال يعين ماذا

 لعةةدم السةةبب وأّنةةه العةةّدة  اكةةتامل عةةى متوّقةة  اإلمةةام خةةروج أنّ  يعنةة  هةةل

 القيام؟! اإلمام عى يوجب االكتامل إنّ  وهل اين؟! إىل خروجه

 هناك رأيان لتوجيه اكتامل العّدة:

 أّن خروج اإلمام متوّق  عى اكتامل العّدة  وأّنه لو اكتملو ملا توّقة  األّول:

 عن ارهاد ِّبم طرفة عني  ويؤّيد هِا الرأي الروايات التالية:

وكةِلك »... والتة  جةاء فيهةا  منها رواية إبراهيم الكرخ  عن الصادق
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قائمنا أهل البيو  لن يظهر أبدا  حّتة  تظهةر ودائة  اّللّ عةّز وجةّل  فةإذا ظهةرت 

 «.ظهر عى َمْن يظهر فقتله

أّنةه دخةل بعةض أصةحابه   عبةداّللّ أيبومنها رواية النعامين ف غيبته عن 

فقال له: جعلةو فةداك  إيّن واّللّ أ حّبةك وأ حةّب مةن حيّبةك  يةا سةّيدي مةا أكثةر 

؟ فقةال: هةم أكثةر « صةيهم»  فقال: كثة   فقةال: «اذكرهم»شيعتكم! فقال له: 

أما لو كملو العةّدة املوصةوفة ثالثامئةة وبضةعة : »من ذلك  فقال أبوعبداّللّ

 (1).«الِي تريدون  ولكن شيعتنا من ال يعدو صوته سمعه...عرش كان 

فالروايات ظاهرا  تتحّد  أّنةه البةّد مةن اكةتامل العةّدة  وهةم ثالثامئةة وثالثةة 

لةن خيةرج حّتة  خيةرج اّللّ هةؤالء مةن أصةالب  ر عةّدة أهةل بةدر  وإّنةهةعش

ّددة ِّبةِا الرجال وأرحام النساء  كام أّن القرآن  ّد  عةن هةِه العةّدة  وهة  حمة

 العدد  وحمّددة بمّدة اكتامهلم.

ْرَنهها ف قولةةه تعةةاىل:  وف تفسةة  القّمةة  عةةن أم املةةؤمنني عةةلّ  ْ  َأخَّ
َوَلههئِ

ه   بِس  وَد  َلَيق ول  َّ َما ََيْ ة َمْدد  م  اْلَدَ اَ  إَِل أ مَّ  ؟ [6]هود/ َعنْه 

 (2).«عرشاأل ّمة املعدودة أصحاب القائم الثالثامئة والبضعة »قال: 

  :رسائل الغيبة   فقد جاء فويدعم هِا الرأي الشيخ املفيد 

حّضةةت جملةةس رئةةيس مةةن الرؤسةةاء  فجةةر  كةةالم ف اإلمامةةة  فةةانته  إىل 

القول ف الغيبة  فقال صةاحب املجلةس: أليسةو الشةيعة تةروي عةن جعفةر بةن 
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أّنه لو اجتم  لإلمام عّدة أهل بدر ثالثامئة وبضعة عرش رجال  لوجةب  حمّمد

 عليه اخلروج بالسي ؟

ف هِا الوقو  الشيعة أنّ  قال: أولسنا نعلم يقينا   روي هِا الديث. فقلو: قد

 أضعال عّدة أهل بدر؟ فكي  جيوز لإلمام الغيبة م  الرواية الت  ذكرناها؟

ف وقتنا كث ا  عددها حّت  تزيد عى عّدة أهل فقلو له: إّن الشيعة وإن كانو 

بدر أضعافا  مضاعفة  فإّن ارامعة الت  عّدمم عةّدة أهةل بةدر إذا اجتمعةو فلةم 

يس  اإلمام التقّية ووجب عليه الظهور  مل جتتم  ف هِا الوقةو وال حصةلو ف 

مةن هِا الزمان بصفتها ورشوطها  وذلك أّنه جيب أن يكون هؤالء القوم معلوم 

حاهلم الشجاعة والصرب عةى اللقةاء واإلخةال  ف ارهةاد وإيثةار ايخةرة عةى 

الدنيا  ونقاء السائر من العيوب وصّحة العقول  وأّّنةم ال هينةون وال ينتظةرون 

عند اللقاء  ويكون العلم مةن اّللّ تعةاىل بعمةوم املصةلحة ف ظهةورهم بالسةي . 

 تعةاىل أّن ف مجلةتهم العةدد املةِكور وليس كّل الشيعة ِّبِه الصفة  ولةو علةم اّللّ

عى ما رشطناه  لظهر اإلمام ال حمالة ومل يغةب بعةد اجةتامعهم طرفةة عةني  لكةن 

 املعلوم خالل ما وصفناه  فلِلك سا  لإلمام الغيبة عى ما ذكرناه.

قال: ومن أين لنا أّن رشوط القوم عى ما ذكرت؟ وإن كانو رشوطهةم هةِه 

فقلةو: إذا ثبةو وجةوب اإلمامةة وصةّحو  ر كةام وصةفو؟فمن أين لنا أّن األم

الغيبة مل يكن لنا طري  إىل تصحي  اخلرب إالّ بام رشحناه  فمن حيث قامو دالئل 

 اإلمامة والعصمة وصدق اخلرب حكمنا بام ذكرناه.

أهةل بةدر  ثّم قلو: ونظ  هِا األمر ومثالةه مةا علمنةاه مةن جهةاد النبة 

معه وأكثرهم أعزل راجل  ثّم قعد عليةه وآلةه السةالم بالعدد اليس  الِين كانوا 

 ف عام الديبّية ومعه من أصحابه أضعال أهل بدر ف العدد  وقد علمنا أّنه



 201  ......................................................................... عّلةة الغيبةة

 

مصيب  ف األمرين مجيعا   وأّنه لو كةان املعلةوم مةن أصةحابه ف عةام الديبّيةة مةا 

عليةه ارهةاد  كان املعلوم منهم ف حال بدر ملا وسعه القعةود واملهادنةة  ولوجةب

كام وجب عليه قبل ذلك  ولو وجب عليه ما تركه ملةا ذكرنةاه مةن العلةم بصةوابه 

 وعصمته عى مابّينّاه.

كان يوح  إليةه  فةيعلم بةالوح  العواقةب ويعةرل  فقال: إّن رسول اّللّ

الفرق من صواب التدب  وخطاه بمعرفة ما يكون  فمةن قةال ف علةم اإلمةام بةام 

 فته بِلك؟ذكرت وما طري  معر

فقلو له: اإلمام عندنا معهود إليه  موَق   عى ما يأ  وما يِكر  منصوب لةه 

أمارات تدّل عى العواقب ف التةدب ات والصةال  ف األفعةال  وإّنةام حصةل لةه 

الِي يوح  إليه ويّطل  عى علم السامء  ولو مل نِكر  العهد بِلك عن النب 

د ف ذلك بغلبة الظّن وما يظهر له مةن الصةالح هِا الباب واقترصنا عى أّنه متعبّ 

لكف  وأغن   وقام مقام اإلظهار عى التحقي  كائنا  ما كان بةال ارتيةاب  السةّيام 

وإن كاناملةِهب مةا  عى مِهب املاالفني ف االجتهاد  وقوهلم ف رأي النب 

 قّدمناه.

لربهةان لةه والّجةة فقال: مِلَ ال يظهر اإلمام وإن أّد  ظهوره إىل قتله فيكةون ا

 ف إمامته أوض   ويزول الشّك ف وجوده بال ارتياب؟

فقلةةو: إّنةةه ال جيةةب ذلةةك عليةةه كةةام ال جيةةب عةةى اّللّ تعةةاىل معارةةة العصةةاة 

بالنقامت وإظهار اييةات ف كةّل وقةو متتابعةات  وإن كنّةا نعلةم أّنةه لةو عاجةل 

أوكةد  والّجةة ف قةب   العصاة لكان الربهان عى قدرته أوض   واألمر ف ّنيةه

خالفه أبني  ولكان بِلك اخلل  عن معاصيه أزجر  وإن مل جيةب ذلةك عليةه وال 

ف حكمته وتدب ه بعلمه باملصةلحة فيةه عةى التفضةيل  فةالقول ف البةاب األّول 
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مثله عى أّنه ال معن  لظهور اإلمام ف وقو حييا العلم فيه بأّن ظهوره منه فسةاد 

 إصةةالح  وإّنةةام يكةةون ذلةك حكمةةة وصةةوابا  إذا كانةةو عاقبتةةه وأّنةه ال يةةؤول إىل

أّن ف ظهةوره صةالحا  ف الةدين مة  مقامةه ف العةامل أو  الصالح  ولةو علةم

هالكه وهالك مجي  شيعته وأنصاره ملا أبقاه طرفة عني  وال فرت عةن املسةارعة إىل 

رّد هةِه مرضاة اّللّ جّل اسمه  لكن الةدليل عةى عصةمته كاشة  عةن معرفتةه لة

الال عند ظهوره ف هِا الزمان بام قّدمناه من ذكر العهد إليةه  ونصةب الةدالئل 

 والّد والرسم املِكورين له ف األفعال.

فقال: لعمري إّن هِه األجوبة عى األ صول املقةّررة ألهةل اإلمامةة مسةتمّرة  

 (1).ته واملنازع فيها بعد تسليم األ صول ال ينال شياا  وال يظفر بطائل  ان

 ليسةو العةّده اكةتامل وأنّ  :أّن خروج اإلمام متوّق  عى اإلذن الرّبةاين الثاّن:

 اّللّ يعّينه الِي الوقو ف مقّدرة عّدمم وإّنام الرّباين  اإلذن عن بمعزل السبب ه 

 ف وجةّل  عةزّ  اّللّ قةّدرها الت  واملصال  األسباب فتجتم  باخلروج  لولّيه سبحانه

 وقتها.

يعن  أّن االكتامل إّنام جعله اّللّ سبحانه ف الوقةو الةِي أراده وعّينةه ف وهِا 

علمه  ال من باب العّلة التاّمة  وإّنام من باب اكتامل الكةم واملصةال  ف الوقةو 

 العاّلمة الشيخ عل الكوراين فيقول: املناسب  ويِهب إىل هِا الرأي

أمةر اّللّ املحتةوم  وهةو مرحلةة إّن ظهور اإلمام املهدي صلوات اّللّ عليه مةن 

وأبنائه عى األرض  وتوقيته وظروفه من  كرب  ف خّطته عّز وجّل لياة آدم

بصةفاته تقدير اّللّ تعاىل ف أصل خّطة الكون  وقدأخربنا بواسةطة نبّيةه وآلةه

وعالماته وأّن ظهوره كالساعة يأتيكم بغتة  وأّنه تعاىل قةّدر لةه أصةحابا  خاّصةني 

                                                           

 .14-1/11( رسائل الغيبة: 1)
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مةةن أقةةايص األرض بمعجةةزة ف ليلةةة واحةةدة  هةةم وزراؤه وحواريةةوه  يوافونةةه 

ينتظةةر أن يولةةدوا أو  متوّقةة  علةةيهم وأّنةةه وهةةِا ال يعنةة  أّن ظهةةوره

يوجدوا  وأّّنم لو كانوا قبل قرون لظهر مةن يةوم وجةودهم   بةل هةم أصةحاب 

ّربةةةةه وقةةةةو   عرصةةةةهم  ولظهةةةةوره خاّصةةةةون يكونةةةةون ف  عجلةةةةة ال يق 

 (1).املستعجلني

: لكن قةول اإلمةام الصةادق ثّم يعّقب أيضا  عى كالم الشيخ املفيد قائال :

)أما لو كملو العّدة املوصوفة ثالثامئة وبضعة عرش كان الِي تريةدون.. ولكةن 

 شيعتنا من اليعدو صوته سةمعه.. الةخ(  إّنةام يةدّل عةى عالقةة بةني ظهةوره

ه  فقةةد تكةةون عالقةةة ف واكةةتامل عةةددهم  وال يمكةةن الكةةم بأّّنةةا عالقةةة سةةببيّ 

 التقدير  وتكون السببّيه ف الظهور وليس ف األصحاب.

لةيس ف مقةام بيةان نةوع العالقةة  بةل ف مقةام موعظةة  فاإلمام الصةادق

الشةةةةيعة ل فعةةةةوا مسةةةةتو  إيامّنةةةةم  وأّن األصةةةةحاب الةةةةِين يظهةةةةر فةةةةيهم 

 .من مستو  أرق  من معاِصيه  املّدعني استعدادهم لنرصتهاملهدي

قةةد كانةةو هةةِه الشةةبهة ف أذهةةان املاةةالفني  فكةةانوا يتصةةّورون أّن الشةةيعة و

 .(2)مؤمنا  كامل اإليامن حّت  يظهر إمامهم 111وإمامهم ينتظرون وجود 

فهو يستعرض كالم الشةيخ املفيةد والةوار الةِي جةر  ف جملةس املاةالفني 

 جمارات هلم وليس هكِا يعتقد  فيقول:

 

                                                           

 . :171( املعجم املوضوع  ألحاديث اإلمام املهدي1)
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 جماراة لِلك الرجل  أّما إن قصةد أّن اإلمةام قد يكون جواب املفيد

هو الِي يعنّي وقو ظهوره وأّنه ينتظر وجود هؤالء األصحاب  فال يصّ   ألّن 

اّللّ تعاىل يتوىّل أمره بالكامل ومن أمّهه تعيني وقو ظهوره  وقد نّصو عى ذلةك 

 يؤذن له فيدعو ويبدأ ظهوره. أحاديث كث ة  ومنها أّنه

وخالصةةته أّن  119ف أماليةةه   ارةةواب بةةام رواه الصةةدوقفاألصةةّ  

وشك  له فقره ودينا  أثقله  فلةم  رجال  مهموما  جاء إىل اإلمام زين العابدين

مال  ألّن الوليد كان صةادر أموالةه  فأعطةاه قرصةيه قةوت  يكن عند اإلمام

 يومةةه  وأمةةره أن يةةِهب إىل السةةوق ويشةةرتي ِّبةةام شةةياا   فوجةةد سةةمكتني غةة 

مرغوبتني فاشرتامها  فوجد ف جوفهةا لؤلةؤتني ثمينتةني وبةاع الرجةل اللؤلةؤتني 

بامل عظيم قىض منه دينه وحسنو بعد ذلك حاله  فقال بعض املاالفني: ما أشّد 

هِا التفاوت! بينا عّل بن السني ال يقدر أن يسةّد منةه فاقةة إذ أغنةاه هةِا الغنةاء 

سّد الفاقة من يقدر عةى هةِا الغنةاء العظيم  كي  يكون هِا؟ وكي  يعجز عن 

: كي  يمض هكِا قالو قري  للنب : » العظيم؟ فقال اإلمام السّجاد

مةن مّكةة ويرجة  إليهةا ف  إىل بيو املقد، ويشاهد ما فيه مةن آثةار األنبيةاء

يومةا  وذلةك  ليلة واحدة  َمن ال يقدر أن يبلغ من مّكة إىل املدينة إالّ ف اثن  عرش

 .«حني هاجر منها ؟

جهلوا واّللّ أمةر اّللّ وأمةر أوليائةه معةه! إّن املراتةب الرفيعةة ال : »ثّم قال

تنال إالّ بالتسليم ّللّ جّل ثناؤه  وترك االقرتاح عليةه والرضةا بةام يةدّبرهم بةه! إّن 

زاهم اّللّ أولياء اّللّ صربوا عى املحن واملكاره صربا  ملّا يساوهم فيه غة هم  فجةا

عّزوجّل عن ذلك بأن وجب هلم نج  مجي  طلبامم  لكنّهم م  ذلك ال يريةدون 

 «!منه إالّ ما يريده هلم
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ف هةِا النةوع مةن األعةامل تابعةة  أقول: يدّل ذلك عى أّن إرادة املعصوم

ّرل مةن نفسةه وال يسةتعمل واليتةه التكوينّيةة  بةل ةإلرادة اّللّ تعاىل  وأّنه ال يتص

اإلذن واألمر مةن اّللّ تعةاىل! فاألصةل عنةده أن يعمةل ويعةي  باألسةباب ينتظر 

العادية  إالّإذا أبلغه اّللّ تعاىل ِّبات  أو إهلام أو أّي طري   أن يعمل شياا  آخةر أو 

يقرتحوا عةى  عى غ هم بأّّنم مل يدعوه بيشء! وهِا معن  تفّوق النبّ  وآله

ال يتقةةّدم فيهةةا أمةةر اّللّ  األ مةةور التةة  مةةن أهةةمّ  رِّّبةةم عةةّز وجةةّل شةةياا   وظهةةوره

 (1).«تعاىل

 والروب واروع والفساد الظلم من: وصول البِّشّية إل حافة اهلاوية:عادعا  

 وصةول الكةريم القةرآن وبتعبة  للعالج  الطرق وانسداد األخالق   واالنحالل

ل   اْعَتْيَأَس  إَِذا َحتَّى تعاىل: قوله ف كام اليأ، حدّ  إىل النا، ع   َقهْد  َأُنَّ همْ  َوَظنُّهوا الرُّ

ِ ب وا مْ  ك  َنا َجاَ ه   .[110يوس /] َنْص 

ال تقوم الساعة حّتة  ُتتلةو األرض : »وبتعب  الروايات: قال رسول اّللّ

لِاةو ظلةام   ظلام  وعدوانا   ثّم خيرج رجل  من عرت  فيملؤهةا قسةطا  وعةدال  كةام م 

 (2).«وعدوانا  

األرض ُتتلةةو بةةالظلم  وهةة  أشةةبه يشء بةةامتالء اإلنةةاء وتعبةة  الروايةةة أّن 

بالطعام أو املةاء  وهةو كنايةة عةاّم تةؤول إليةه البرشةّية إىل حةّد اإلغةراق ف الظلةم 

 يملؤها بالعدل وال . والعدوان والفساد  حينها يأ  الفرج بظهور اإلمام

                                                           

 . :176املعجم املوضوع  ألحاديث اإلمام املهدي (1)

 .271( كنز العامل: 2)
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الشةامل الروايات لنر  درجة ومستو  الفسةاد والظلةم  ونتوّق  عند بعض

 الِي تصل إليه البرشّية.

واّللّ ال يكةةون مةةا تةةأملون... حّتةة  ال يكةةون : »... فعةةن أم املةةؤمنني

ألحدكم موض  قدمه  وحّت  تكونوا عى النا، أهون من امليتةة عنةد صةاحبها  

رص اّللّ والفةت   وهةو قةول ريّب عةّز وجةّل ف كتابةه: ةفبينام أنتم كِلك إذا جةاء نة

 ل  َحتَّى إَِذا اْع ع   .(1)َتْيَأَس الرُّ

وهِه إحد  مظاهر االبتالءات الت  تلحة  املةؤمنني ومةا يكونةون عليةه مةن 

ألحدهم أشةّد بقّيةة عةى دينةه مةن »الصرب واالستقامة  وقد وصفتهم الروايات: 

 (2).«خرط القتاد ف الليلة الظلامء  أو كالقابض عى مجر الغضا..

قبةل للبرشةّية ِّبةا لدرجةة أن يفّضةل ولسول تةأ  األّيةام بمصةائب وحمةن ال 

الشاص املوت عةى اليةاة مةن شةّدة مةا يةر  مةن انعةدام األمةن وعظةم الةبالء 

وي عةةن رسةةول اّللّ والةةِي نفيسةة بيةةده »أّنةةه قةةال: وانتشةةار الفسةةاد  كةةام ر 

التِهب الدنيا حّت  يمّر الرجل عى القرب فيتمةّر  عليةه ويقةول: يةا ليتنة  كنةو 

 (3).«  وليس به الدين إالّالبالءمكان صاحب هِا القرب

إالّ عى خول شديد من  ال يقوم القائم»قال:  وعن أيب جعفر الباقر

النا، وزالزل وفتنة وبالء يصيب النا،  وطاعون قبل ذلك  وسي  قاط  بني 

حةاهلم  حّتة   مةنالعرب  واختالل شديد بني النا، وتشةّتو ف ديةنهم وتغةّ  

                                                           

 .471( دالئل اإلمامة: 1)
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صباحا  ومسةاء مةن عظةم مةا يةر  مةن َكَلةِب النةا، وأكةل يتمنّ  املتمنّ  املوت 

بعضهم بعضا   فاروجه إذا خرج يكون عند اليأ، والقنوط من أن يروا فرجةا   

 (1).«فياطوب  ملن أدركه وكان من أنصاره

واألمر ال يصل إىل هِا الّد فقا وإّنةام يصةل إىل درجةة الكفةر  وال يسةتطي  

  ألّّنا جريمة ف العرل العام  ويصل الفسةاد «اّللّ»أحد أن جيهر بالدين ويقول: 

واالنحالل حّت  ال يعرل األنسةاب  والظلةم بحةّد ال يوصة  فةال جيةد الرجةل 

اليةزال بكةم األمةر »قةال:  ملجأ كام عن أيب سةعيد اخلةدري عةن رسةول اّللّ

حّت  يولد ف الفتنة وارور َمةْن ال ي عةرل عنةدها  حّتة  ُتةأل األرض جةورا  فةال 

أحةد يقةةول: اّللّ  ثةّم يبعةةث اّللّ عةّز وجةّل رجةةل منّة  ومةةن عةرت   فةةيمأل يقةدر 

 (2).«األرض عدال  كام مألها َمْن كان قبله جورا  

يصيب هِه األ ّمة بالء حّت  ال جيد الرجةل ملجةأ يلجةأ »أيضا  قال:  وعنه

 إليه من الظلم  في بعث إليه رجال  من عةرت  فةي مأل بةه األرض قسةطا  وعةدال  كةام

ال يكةون هةِا األمةر حّتة  »قةال:  وعةن أيب عبةداّللّ (3)«ملاو ظلام  وجورا  

 (4).«تسعة أعشار النا، يِهب

ف خطبة طويلة بنّي فيها بعض عالمات آخر الزمان ما  وعن أم املؤمنني

فةإّن عالمةة ذلةك إذا أمةات النةا، الصةالة  وأضةاعوا : »قبل قيةام املهةدي
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وأكلةةوا الربةةا  وأخةةِوا الرشةةا  وشةةّيدوا البنيةةان    واسةةتحّلوا الكةةِب  ةاألمانةة

وباعوا الدين بالدنيا  واستعملوا السفهاء  وشاوروا النسةاء  وقطعةوا األرحةام  

 (1)«واَتِت القيان واملعازل  وتشّبهو النساء بالرجال والرجال بالنساء..

هةةِا مةةا حيصةةل ف هةةِا الزمةةان مةةن االنحةةالل العةةام واالنحةةرال اخللقةة   

اّللّ ف العلن  وترك النا، األمر باملعرول والنهة  عةن املنكةر  حّتة  مل ومعصية 

يب  بيو من بيوت النةا، أمجة  وكةِا املسةلمني إالّ دخلتةه املفاسةد عةرب األقةامر 

الصناعّية وشاشات التلفاز واالنرتنيو   وطغيةان اليةاة املادّيةة وتكالةب النةا، 

 عى الرام والربا والزنا... الخ.

ال يظهةةر القةةائم حّتةة  يكةةون أ مةةور الصةةبيان  وتضةةيي  »ملةةؤمنني: وعةةن أم ا

 (2).«حقوق الرمحن  والتغنّ  بالقرآن بالتطريب واأللان

ورأيةةو املعةةازل »قةةال ضةةمن حةةديث طويةةل أيضةةا :  وعةةن أيب عبةةداّللّ

 (3).«...ظاهرة ف الرمني

والنّقةاالت رمية  وهِا واّللّ ما نراه هِه األّيام من عزل هوات  ارةّواالت 

أنةةواع املوسةةيق  ف الةةرمني وعاّمةةة املسةةاجد  فةةال أحةةد يعةةرتض عةةى ذلةةك أو 

يسةةتنكره  واّللّ املسةةتعان وإىل اّللّ املشةةتك   وأيضةةا  ظهةةر ف السةةنوات األخةة ة 

بعض املطربني ممّن تغنّ  ببعض اييات القرآنّية  وال حول وال قّوة إالّ باّللّ العّل 

 (4).العظيم
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دما تصةل البرشةةّية إىل الطرية  املسةدود وتعةةرتل بةالعجز واليةأ، رغةةم وعنة

التقّدم العلم  والتكنولوج   حينها يأ  الفرج... فنحن نشهد هِه األّيام ومة  

التقةةّدم العلمةة  ف اكتشةةاب األدويةةة والعةةالج تفيشةة العديةةد مةةن األمةةراض 

األمةراض أجارنةا املستعصية  مثل اإليدز والسارز وأنفلونزا الطيور وغ ها من 

 اّللّ منها.

وف املجال االجتامع  نالحظ تفاقم مشةاكل املجتمعةات بظهةور العديةد مةن 

ارامعات املنحرفة أمثال عبدة الشيطان وعصابات السةقة واملاةّدرات وغ هةا 

 من ارامعات اهلّدامة.

وف املجال السةيايس بةرزت لنةا ف السةنوات األخة ة العديةد مةن ارامعةات 

اإلرهابّية الت  ال يمكن السيطرة عليها ف مجي  أنحاء العامل باإلضافة إىل مشةاكل 

 الروب بني الدول الت  ال ّناية هلا.

وف املجال البيا  هناك مشاكل التلّو  البيا  وقضايا املناخ وارتفاع سةاونة 

 األرض ومشكلة طبقة األ وزون وغ ها وغ ها.

ّد  وال حرج  فمشةاكل العةامل االقتصةادّية ال وأّما ف املجال اإلقتصادي فح

 (1).تعّد وال  ىص

أّما املؤمنون سول يكةون علةيهم القسةا األكةرب مةن الةبالء واالمتحةان قبةل 

 خروج القائم  وهِا ما كشفو عنه الروايات:

هْوِ  فعن حمّمد بةن مسةلم ف تأويةل قولةه تعةاىل:  ه  ِمهَ  اْْلَ ْم بَِيْ هَونَّك  َوَلنَْبل 

ِس َوالَّثَمَراِ  َوَبّشه وِ  َوَنْقص ِمَ  األَْمَواِل َواألَْنف  هابِِري َ هَِواجْل  .  [111]البقةرة/ ِر الصَّ

                                                           

 .68( شمس خل  السحاب: 1)
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إّن لقيام القائم عالمةات تكةون مةن اّللّ عةّز »يقول:  قال: سمعو أبا عبداّللّ

قول اّللّ عّز وجّل : »  قلو: وما ه  جعلن  اّللّ فداك؟ قال«وجّل للمؤمنني

إىل أن قةال: « بيشةء مةن اخلةول»يعن  املؤمنني قبل خةروج القةائم « ولنبلوّنكم»

 .(1)«عند ذلك بتعجيل خروج القائم« وبرّش الصابرين»

 صهعنه واعهتخدام زمهان كهّل  ل بهالفرج األمل إلعطا  التوقيت إخفا  :عابدا  

 سةبحانه اّللّ أرسار مةن ثورتةه وإعةالن املهةدي اإلمام خروج مسألة :املفاجأ 

 البةداء مسةألة فيةه وتتوّسا العباد ومصال  بمشياته يتعّل  رّسه إنّ  وحيث وتعاىل 

 لةِا أوليائةه  من ارتضاه َمنْ  إالّ  أحدا   عليه يّطل  ال الِي وتعاىل سبحانه اّللّ وعلم

 اّللّ بعلةم ذلةك الرتبةاط  لظهةوره التوقيةو عةن تنهة  الروايات جاءت فقد

 عةن أبيه عن أيب حّدثن  لقد» قال: الرضا فعن أحد. عليه يّطل  فال وأرساره 

  ذرّيتك؟ من القائم خيرج مت  اّللّ  رسول يا له: قيل النبّ   أنّ  آبائه

: مثلةةه مثةةل السةةاعة ال جيّليهةةا لوقتهةةا إالّ هةةو  ثقلةةو ف السةةاموات فقةةال

 (2)«واألرض  ال تأتيكم إالّ بغتة

: هل للمأمول املنتظةر الصادقوعن املفّضل بن عمر قال: سألو سّيدي 

حةاش ّللّ أن يوّقةو ظهةوره »من وقو مؤّقو يعلمه النا،؟ فقةال:  املهدي

ألّنةه هةو السةاعة التة  »  قلو: يا سّيدي  ومل ذلةك؟ قةال: «بوقو يعلمه شيعتنا

َهها قال اّللّ تعاىل:  هاَم ِعْلم  هْل إِنَّ ْرَعهاَها ق  هاَن م  هاَعِة َأيَّ ِعنهَد َرّب  الَ َيْسَئل وَنَك َعِ  السَّ

وَ  يَها لَِوْقتَِها إاِلَّ ه  ل  َ َلْت  ُي  امَواِ  َواألَْرضِ  َثق    [167]االعرال/ ِل السَّ

                                                           

 .849( ينظر: كامل الدين وُتام النعمة: 1)
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علمه  واّدع   اّللّ تعاىل ف شارك وقتا  فقد ملهدينا وّقو من إنّ : » إىل أن قال

 (1).«أّنه ظهر عى رّسه

األمةر وقةو؟ : هةل هلةِا وعن الفضيل بن يسار قةال: سةألو أبةا جعفةر

 (2).«كِب الوّقاتون  كِب الوّقاتون  كِب الوّقاتون»فقال: 

يا مهزم  كةِب الوّقةاتون  وهلةك املسةتعجلون  »قال:  وعن أيب عبداّللّ

 (3).«ونجا املسّلمون  وإلينا يص ون

وإذا عرفنا أّنه ال يمكن بأّي حةال مةن األحةوال معرفةة وقةو خةروج اإلمةام 

ّلص م املهدي ن الشيعة واملوالني  يتبةادر لنةا هةِا السةؤال وهةو: وحّت  للا 

 ملاذا تّم إخفاء وقو الظهور؟ وملاذا هِا التشديد ف النه  عن التوقيو؟

ص ف أمرين ومها:   وارواب عن ذلك يتلاَّ

مفاجأة األعداء  وهو ما ي سّم  باسرتاتيجّية الصدمة والرعةب   األمر األّول:

فهةةم غةة  مهّياةةني وغةة   فحيةةث إّن األعةةداء ال يعلمةةون وقةةو خروجةةه

مستعّدين لقتاله  وعى العكس من ذلك لو علموا وقو الظهور إذا  رّهةزوا مةن 

 ء الكثةة  للقضةةاء عليةةه وإفشةةال حركتةةه مةةن بدايةةة انطالقتةةه ةاملاّططةةات الشةة

املباركة  فنستنتج من ذلك أمهية إخفاء الوقو ف إنجاح ثورته املباركة وقيامه ِّبا 

بالشكل املطلوب  وهِا ما يقوم به عادة  القادة ف الروب  حيةث خيفةون وقةو 

رّية املطلوبةة ةاهلجوم وسةاعة الصةفر حّتة  عةن أقةرب املقةّربني حفاظةا  عةى السة

                                                           

 .179( خمترص بصائر الدرجات: 1)

 .12/101( بحار األنوار: 2)

 .428( الغيبة للطويس: 1)
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يمّثةل عنرصة  لظهور لإلمام املهديكام أّن تغييب وقو ا إلنجاح خمّططامم.

إخافة للظاملني ف كةّل عرصة وزمةان ممّةا جيةد مةن ظلمهةم بعةض اليشةء  وذلةك 

 خوفا  من انتقام اإلمام منهم إذا ما خرج ف ذلك العرص والزمان.

جيعل املةؤمنني يسةتعّدون  هو أّن إخفاء وقو اخلروج لإلمام األمر الثاّن:

مةةه ف كةةّل وقةةو وف مجيةة  األزمنةةة وهيّياةةوا خلروجةةه  وجيّهةةزون أنفسةةهم لقدو

أنفسهم لِلك  ويبادروا إىل إصالح أنفسهم قدر املستطاع باالبتعاد عن املعايص 

 (1)وفعل اخل ات  وجيعلهم ف حالة تصحي  دائمة ملس مم...

أمهّية االستعداد باالنتظار لفةرج  ولِا فقد جاء ف األخبار عن رسول اّللّ

 واعتربه من أفضل أعامل األ ّمة  ملا فيه من رسوخ العقيةدة والتسةليم  القائم

   وتوّقد األمل بشكل مستمّر ف النفو،.والصرب ألمر أهل البيو

قةةال »قةةال:   بأسةةانيده عةةن الرضةةا عةةن آبائةةهةرو  العاّلمةةة املجلسةة

 (2).«: أفضل أعامل أ ّمت  انتظار لفرج اّللّ عّز وجّل اّللّ رسول

أعامل االنتظار هو النّية الصادقة لنرصةة أهةل البيةو  والعمةل عةى ومن أهّم 

 الورع والعمل الصال   واالبتعاد عن املعايص الت  تسّبب نفور أهل البيو عنه.

فليعمةل كةّل »إىل الشةيخ املفيةد عليةه الرمحةة:  فقد جاء ف رسةالة اإلمةام

به من حمّبتنا  ويتجنّةب مةا يدنيةه مةن ك راهّيتنةا وسةاطنا  فةإّن امرئ منكم بام يقره

 (3).«أمرنا بغتة فجأة  حني ال تنفعه توبة وال ينجيه من عقابنا ندم عى حوبة
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 عاّمةةة عالمةةات هنالةةك :)الدلمهها   والظههرو  املقههّدما  حههدو  :ثامنهها  

 الظهةور سةبقو ورّبةام حمتومة  ليسو وه  النا،  بني تق  وانحرافات وأحدا 

 عنهةا  ةّد  وقد الواق   عى وتطبيقها تأويلها الصعب ومن السنوات  بعرشات

 بمثابةة وهة  الظهةور  من جّدا   قريبة ومقّدمات عالمات وهناك مفّصال   الكّتاب

 قسمني: إىل تنقسم وه  للاروج  وبشائر وإنِارات إشارات

غ  حتمّية الوقوع  وهة  تقة  ف نفةس العةام أو العةام الةِي يسةبقه   األّول:

 ا الشيخ املفيد ف اإلرشاد  ونش  إىل بعضها:وه  كث ة كام ذكره

 ة كسول الشمس ف النص  من شهر رمضان. 1

 ة وخسول القمر ف آخره عى خالل العادات. 2

 ة قتل نفس زكّية بظهر الكوفة ف سبعني من الصالني. 1

 ة طلوع نجم يضء كام يضء القمر  ثّم ينعط  حّت  يكاد يلتق  طرفاه. 4

 باملرشق طوال  وتبق  ف ارّو ثالثة أّيام أو سبعة.ة نار تظهر  1

 ة قتل أهل مرص أم هم وخراب بالشام واختالل ثال  رايات. 8

ة خول يشمل أهل العراق وبغداد  وموت ذرية  فيةه  ونقةص ف األمةوال  7

 واألنفس والثمرات.

   وه  مخس عالمات:حتمّية الوقوع  وقد ذكرها اإلمام الصادق الثاّن:

 خروج اليامين.ة  1

 ة خروج السفياين. 2

 ينة وصيحة من السامء  يسمعها كّل إنسان  وه  تق  ليلة ثال  وعرش 1

 من شهر رمضان.

 ة وقتل النفس الزكّية بني الركن واملقام. 4
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 ة وخس  بالبيداء  إشارة إىل خس  جي  السفياين. 1

يقةول:  عن ابن أيب عم   عن عمر بن حنظلةة قةال: سةمعو أبةا عبةداّللّ

مخس عالمات حمتومات: الياميّن والسفيايّن والصيحة وقتل  قبل قيام القائم»

 (1).«النفس الزكّية واخلس  بالبيداء

وقد  ّد  عن هِه العالمات كث  من الكّتاب وحّللوهةا  وال نضةي  شةياا  

إىل ما ذكروه  وَمْن أراد التفصيل ف اج  أمثال كتاب )اإلمةام املهةدي مةن املهةد 

ىل الظهور( للعاّلمة القزوين   وكتاب )عالمات املهدي املنتظر( للشيخ مهةدي إ

 محد الفتالوي  وكتاب )املالحم والفتن( للسّيد ابن طاو،.

 حتمّية العالمات بعض أنّ  رغم :القيام ل وجّل  ع ّ  اهللّ م  اإلذن انتظار :تاعدا  

 اّللّ بحكمةة يةرتبا ذلك أنّ  إالّ  الروايات  ذكرما الت  اخلمس كالعالمات الوقوع

 وقدرته سلطانه عظمة ومن مملكته  شؤون ف املترّصل املالك فهو وتدب ه وعلمه

 قةةد مقةاديره ف اّللّ إنّ  حيةث واملصةةلحة  الكمةة بحسةب «شةةأن ف يةوم كةّل » أّنةه

 حّتة  عليهةا يّطلة  ال خفّيةة مصةال  فهنالةك مةؤّجال   وكتابةا   معلومةا   كتابا   وض 

 :أم املؤمنني عن جاء فقد املؤّجلة  األ مور وه  املقّربني

كةةةان عةةةّل بةةةن »قةةةال:  رو  العّيةةةايش عةةةن زرارة  عةةةن أيب جعفةةةر

يقةةول: لةةوال آيةةة ف كتةةاب اّللّ لةةّدثتكم بةةام يكةةون إىل يةةوم القيامةةة  السةةني

 فقلو: أّية آية؟ 

ْثبِت  َوِعنَده  قال: قول اّللّ:  و اهللَّ  َما َيَشا   َوي    [19]الرعد/أ مُّ اْلكَِتاِ  َيْمح 
(2) 

                                                           

 .12/204( بحار األنوار: 1)

 .2/211( تفس  العّيايش: 2)



 211  ......................................................................... عّلةة الغيبةة

 

؟ فإّن ذلك مةن األ مةور «البداء»وال يعن  ذلك أّن خروج اإلمام وّنضته فيها 

الت  وعد اّللّ عباده املؤمنني واألنبياء بالنرص والغلبة وتطه  األرض من الظاملني 

هوا َوَعهَد اهللَّ  الَّهِ يَ  آَمن هوا ِمهنك  ووراثة الصةالني لةألرض  قةال تعةاىل:  ْم َوَعِمل 

ْم ِل األَْرضِ  اِ  َلَيْسَتْخلَِفنَّه  اِِلَ   الصَّ

َهها ِعَبهاِدَي وقال تعاىل:  ْكِر َأنَّ األَْرَض َيِرث  هوِر ِمه  َبْدهِد اله   ب  َوَلَقْد َكَتْبنَا ِل ال َّ

ونَ  اِِل   .[101]االنبياء/  الصَّ

جعفةر  كنّا عند أيبرو  النعامين ف غيبته بسنده إىل أيب هاشم ارعفري  قال: 

  فجر  ذكر السفياين ومةا جةاء ف الروايةة مةن أّن أمةره حمّمد بن عّل الرضا

 «!نعم»: هل يبدو ّللّ ف املحتوم؟ قال: من املحتوم  فقلو أليب جعفر

  قلنا له: ناال أن يبدو ّللّ ف القائم؟

 .(1)«إّن القائم من امليعاد  واّللّ ال خيل  امليعاد»قال: 

عبد  مطي   ّللّ سبحانه  يعمل وف  األمةر الرّبةاين  وينتظةر وقةو  واإلمام

حّتة   صةل لةه العالمةات « ورّبام هو ال يعلم مت  خيةرج»اإلذن من اّللّ سبحانه 

أّمةا وظيفتةه ف هةِا الزمةان فهةو يعمةل بالتقّيةة الشةديدة  اخلاّصة لبدايةة حركتةه.

للمةةؤمنني بدرجةةة شةةديدة مةةن واملحافظةةة عةةى نفسةةه  ويةةامر، دوره ورعايتةةه 

 االحتياط  عند الّضورة القصو  واملصال  الت  البّد منها.

قةال ف  ولِا فقد ورد عن عّل بن إبراهيم بن مهزيار عةن اإلمةام املهةدي

ضمن ما قاله له  وذلك عندما قابله ف أحد الوديةان بةالقرب مةن مّكةة املكّرمةة: 

                                                           

 .111-114( الغيبة للنعامين: 1)
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 .(1)«  فأنا ف التقّية إىل يوم يؤذن ي فأخرجواّللّ موالكم أظهر التقّية فوّكلها يب»

وهِا يعن  بوضةوح أّن اإلمةام ال يسةتطي  التحةّرك مةن تلقةاء نفسةه  وملةزم 

 باالستتار وعدم الركة حّت  يأتيه اإلذن اخلا .

 الثورة: حلظة منها البّد خاّصة عالمات

ّس الت  تعط  صّفارة ةوه  بتعب  الديث: إشارة ورمز بدء الركة وكلمة ال

بدء العملّيات واالنطةالق ف الثةورة  وهة  مةن الكرامةات الرّبانّيةة التة  ت عطة  

انتشار رايته ونطقهةا  وخةروج السةي  مةن »  ومها عالمتان وآيتان: للقائم 

 «.غمده ونطقه باإلذن باخلروج

بسنده عن املفّضل  عةن عةّل بةن عاصةم الكةوف  عةن  الشيخ الصدوقرو  

قال له أ يّب؟ ومةا » -والديث طويل أخِنا منه قدر الاجة -ني بن علّ الس

 دالئله وعالماته يا رسول اّللّ؟ 

له َعَلم إذا حان وقو خروجه انترش ذلك الَعَلم من نفسةه  وأنطقةه اّللّ »قال: 

عّز وجّل  فناداه العلم: اخرج يا وّي اّللّ فاقتل أعداء اّللّ  ومها آيتةان وعالمتةان  

له سي  مغمد  فإذا حان وقو خروجه أ قتل  ذلك السي  من  غمده  وأنطقه و

اّللّ عّز وجّل  فناداه السي : اخرج يا وّي اّللّ  فالحيةّل لةك أن تقعةد عةن أعةداء 

اّللّ  فياةةرج ويقتةةل أعةةداء اّللّ حيةةث ثقفهةةم  ويقةةيم حةةدود اّللّ وحيكةةم بحكةةم 

 (2).«اّللّ

لةةزم بانتظةةار اإلذن مةةن اّللّ عةةّز وجةةّل ف  ويفهةةم مةةن ذلةةك أّن اإلمةةام م 
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طةوال هةِه السةنوات يةر  مجية  املصةائب التة  جتةري عةى  اخلروج  وهو

املؤمنني واملوالني  ويتِّكر ما جر  عى أهل بيته  ويعي  الزن الةدائم والبكةاء 

ز دائام  ومتأّهب لألمةر  عى أهله  ويتأمّل ملا جيري عى املوالني واملحّبني  وهو متحفَّ

 الرّباين له بالقيام وإعالن الثورة عى الظاملني.

 :اإلمام معاناة على تدّل اليت الفقرات بعض الندبة دعاء يف ورد وقد

وِّنَ اْلَبْلههَوى َوالَ َينال ههَك ِمن ههي َضههِجيٌج َوالَ » ََ بِههَك د  ههي
ِ َعِ يههٌ  َعههَلَّ َأْن َت 

َلَك اْلَوَرى، َعِ يٌ  َعَلَّ َأْن َُيْهِرَي َعَلْيهَك َشْكوى... َعِ يٌ  َعَلَّ َأْن َأْبكَِيَك َوََيْ    

و   ِدي َفأ طِيَل َمَده  اْلَدِويَل َواْلب كهاَ   َههْل ِمهْ  َجه   وَُن ْم َما َجَرى، َهْل ِمْ  م  د 

 (1).«َفأ عاِعَد َجَ َعه  إِذا َخَل 
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  الفصل الرابع

  ماذا تعين غيبة اإلمام عليه السالم؟





 

 

 :الّجة اإلمام غياب موضوع ف نظريتان هناك

 ص.الشخ خفاء اأُلوىل: النظرّية

خيفة  جسةمه عةن األنظةار  يةر   يبدو أّن أكثر النا، يةرون أّن اإلمةام»

يةر  املكةان النا، وال يرونه  بالرغم من أّنه قد يكون موجودا  ف مكان  إالّ أّنةه 

 (1).«خاليا  

أخرج الصةدوق ف كةامل  وهِه النظرّية تدعمها ظاهرا  هِه الروايات التالية:

ةةال أبوالسةةن  الةةدين بإسةةناده عةةن الرّيةةان بةةن الصةةلو  قةةال: سةةمعته يقةةول: س 

 (2).«ال ي ر  جسمه وال ي سّم  باسمه»  فقال: عن القائم الرضا

اخلامس مةن »ف حديث  قال:  وأخرج أيضا  بإسناده عن اإلمام الصادق

 (3)«.ولد الساب  يغيب عنكم شاصه وال حيّل لكم تسميته

  يقةول: وأخرج بإسناده عن عبيةد بةن زرارة  قةال: سةمعو أبةا عبةداّللّ

 7))«.يفقد النا، إمامهم  فيشهد املوسم ف اهم وال يرونه»

اإلهلة   كامتةّم ثّم تقول هِه النظرّية: وهِا االختفاء يتّم عن طرية  اإلعجةاز 

طول عمره ملد  السةنني املتطاولةة باإلعجةاز أيضةا   وكةان كةال األمةرين ألجةل 

مةةن املةةوت واألخطةةار أيضةةا   لكةة  يقةةوم باملسةةؤولّية  حفةةظ اإلمةةام املهةةدي

                                                           

 .2/11( تاريخ الغيبة الكرب : 1)

 .1/227النجم الثاقب:  (2)

 .1/227( النجم الثاقب: 1)

 .148( كامل الدين وُتام النعمة: 4)



 شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  ................................................... 111

 اإلسالمّية الكرب  ف اليوم املوعود..

فإذا كانو صيانته منحرصةة باختفةاء شاصةه لةزم عةى اّللّ  ؛وتضي  النظرّية

 عّزوجّل تنفيِ هِه املعجزة وفاء بغرضه الكب .. 

وتضي  أيضا  بأّن هةِا االحتجةاب قةد يةزول أحيانةا  عنةدما توجةد مصةلحة 

أن يقابةل شاصةا  مةن البرشة ألجةل أن يقضة لةه  زواله  كام لو أراد املهدي

ثةةّم  ؛بلةةة تتوّقةة  عةةى رؤيتةةه وال تةةتّم مةة  االختفةةاءحاجةةة أو يوّجهةةه.. فةةإّن املقا

 (1).حيتجب فجأة فال يراه أحد  بالرغم من أّنه مل يغادر املكان الِي كان فيه

 .العنوان خفاء الثانية: النظرّية

بشاصةه  يقةول السةّيد الصةدر:  وتعن : أّن النا، يرون اإلمةام املهةدي

حقيقته  فهو يعي  بينهم ويسكن مدّنم  بدون أن يكونوا عارفني أو ملتفتني إىل 

 وينتقل من مدينة إىل مدينة وهو ال ي عرل..

كام أّن شاص اإلمام مل يره إالّ بعض اخلواّ  من القالئل ف حياة أبيه عندما 

كان صغ ا  وف زمن الغيبةة الصةغر  والكةرب   وكةِلك فهةو ال ي عةرل شةكله 

سةم والشةكل سةاعده عةى أن يعةي  حّت  لو رآه راء ال يعرفه.. وعدم معرفة اال

 بني النا، بحرّية ف ذهابه وإيابه.

 وأّما أدّلة هِه النظرّية فه  األخبار الواردة ف هِا الصدد:

منها ما أخرجه الشيخ الطويس ف الغيبة عةن السةف  الثةاين الشةيخ حمّمةد ابةن 

ّل سنة ير  واّللّ إّن صاحب هِا األمر ليحّض املوسم ك»عثامن العمري أّنه قال: 
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  (1).«النا، ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه

والروايةةة واضةةحة الداللةةة عةةى عةةدم اختفةةاء  -الةةج -واملقصةةود باملوسةةم

الشةةاص ومقرتنةةة بالقسةةم بةةاّللّ تعةةاىل تأكيةةدا   وصةةادرة عةةن سةةف  اإلمةةام 

   وهو أكثر النا، اّطالعا  عى حاله.املهدي

: لسؤال عن اسم اإلمام املهديومنها ما ورد عن السف  من قوله حول ا

 (2)«إذا وق  االسم وق  الطلب»

 ويضي  السّيد الصدر..

ومطةةاردمم لةةه أّي خطةةر وال أّي  فإّنةةه لةةيس ف طلةةب الّكةةام للمهةةدي

خمتفيةا   إذ  تأث   لو كانةو األ طروحةة األ وىل صةادقة  وكةان جسةم املهةدي

والنهةة  عةةن االسةةم جتنّبةةا  يسةةتحيل علةةيهم الوصةةول إليةةه  وإّنةةام يبةةدأ اخلطةةر 

 للمطاردة.

وعرل العنوان  ال يكون هِا األمن متحّققةا   ويكةون « وق  االسم»وأّما إذا 

إىل  ومنها ما ورد من التوقية  الةِي خةرج عةن اإلمةام احتامل املطاردة قوّيا .

فإّّنم إن وقفوا عى االسةم أذاعةوه  وإن وقفةوا عةى  سف ه حمّمد بن عثامن

 (3).وا عليهاملكان دلّ 

ف أّي مكان  لو صدقو األ طروحة األ وىل مل يكن رؤية املهديثّم قال:...
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عى اإلطالق  ومل يكن ف الداللة عى أّي مكان خطر أصال   وإّنةام يكةون اخلطةر 

 موجودا  طبقا  لأل طروحة الثانية.

ال فقيل له: كي  صار هِا األمر إىل  ومنها ما قاله أبو سهل النوبات  حني س 

 الشيخ أيب القاسم السني بن روح دونك؟ 

فقال: هم أعلم وما اختاروه  ولكن أنا رجل ألق  اخلصةوم وأ نةاظرهم  ولةو 

علمو بمكانه كام علم أبوالقاسم وضغطتن  الّجة عى مكانةه  لعةّل كنةو أدّل 

ض باملقاريض ما كشة  عى مكانه   وأبوالقاسم فلو كانو الّجة  و ذيله وق ره

 (1).الِيل عنه

ومةةةن الواضةةة  أّنةةةه ال معنةةة  لكةةةّل هةةةِه االحتياطةةةات ويضةةةي  قةةةائال : 

  وإّنةام والتحّفظات م  صّحة األ طروحة األ وىل  أي اختفاء شاص املهدي

عةةن املكةان مسةةتلزم البةّد مةةن ذلةك مةة  صةّحة األ طروحةةة الثانيةة  فةةإّن الداللةة 

 (2).النكشال العنوان

 املعجزات: قانون

وهو دليل نقض والِي يقول: إّن املعجزة إّنام  د  عند توّقة  إقامةة الةّ  

عليها  وأّما م  عدم هِا التوّقة  وإمكةان إنجةاز األمةر بةدون املعجةزة فإّّنةا ال 

وّقة  عليةه يت وبقةاءه ممّةا وال شةّك أّن حفةظ اإلمةام املهةدي.. َ َْد   بحةال

لةزم   اصةا  ه شبإخفائة املعجةزة عةى إقامةة حفظةه فلةو توّقة  ظهوره بعد الّ   إقامة

 ذلك.
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إالّ أّن هةةِا غةة  الزم ملةةا عرفنةةاه مةةن كفايةةة خفةةاء العنةةوان ف إنجةةاز الغةةرض 

 (1).املطلوب  وهو حفظه من كث  من األعداء

 :الصدر السّيد مع ومناقشة مالحظات

مةةا أفةةاده ف النظرّيةةة الثانيةةة هلةةا شةةواهد وأدّلةةة أ خةةر  مةةن غيبةةات  أّوال :

كغيبةة نبةّ  اّللّ إبةراهيم قبةل بعثتةه إىل قومةه  وغيبةة نبةّ  اّللّ موسة  األنبياء

حيث كان ي ر  بجسمه وشاصه ظاهرا  ف منزل فرعون  ولكن ال ي عرل بعينه  

هلةةم غيبةةات عةةن   حصةةلو وكةةِا نبةةّ  اّللّ نةةوح ونبةةّ  اّللّ صةةال  ويةةونس

  فإّن الغيبةات أقوامهم باختالل الاالت والظرول  وكِا نبّ  اّللّ يوس 

  فقد كان هؤالء األنبيةاء كانو سنّة ف األنبياء  وه  جارية ف اإلمام الّجة

  يعيشون بني النا، وال يعرفوّنم..

وأّمةةا سةةنّة مةةن : »... فقةةد جةةاء ف الروايةةة عةةن أيب بصةة  عةةن الصةةادق

 (2).«فالسرت  جيعل اّللّ بينه وبني اخلل  حجابا  يرونه وال يعرفونه يوس 

ما تفّضةل بةه مةن األدّلةة ف إثبةات النظرّيةة صةحيحة  حيةث إّن اخلفةاء  ثانيا :

املقصود هو خفاء للعنوان وليس للجسم والشاص  ولِا فةإّن النصةو  التة  

اليةر  » :عةن الرضةا وردت تأييدا  للنظرّية األ وىل ظاهرا  وه  روايه الرّيان

  ورواية عبيد بن زرارة عةن «يغيب عنّا شاصه: »ورواية الصادق .«جسمه

هِه الروايات صةحيحة وال تنةاقض « يشهد املوسم ف اهم وال يرونه»الصادق: 
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الروايةةات األ خةةر  التةة  وردت ف النظرّيةةة الثانيةةة  فةةإذا ضةةممنا الطةةائفتني مةةن 

 ويتبنّي معناها بشكل واض ..الروايات إىل بعضها فيتّم املعن  

فيمكن القول: هِه الروايات من الطائفة األ وىل جمملة  والروايات ف الطائفة 

الثانية مفّصلة  وعى القاعدة بإرجاع املجمالت إىل املفّصالت يتّم املعن  بشةكل 

ةر  وال ي عةرل إّنةه  ةر   بمعنة  أّنةه ي  واض   فال ي ر  جسمه أو شاصه أو ال ي 

م وعينةةه  ويؤّيةةد هةةِه املعنةة  الروايةةات التةة  وردت مفّصةةلة ف شةةاص اإلمةةا

واّللّ إّن صةاحب هةِا األمةر »النظرّية الثانية عةن حمّمةد بةن عةثامن العمةري اي  

 ليحّض املوسم كّل سنة ير  النا، ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه.

وأما سنة مةن يوسة  فالسةرت  جيعةل اّللّ » بص  عن الصادق ورواية أيب

فالرؤيةةة الظاهريةةة هلةةم متحققةةة «. نةةه وبةةني اخللةة  حجابةةا  يرونةةه وال يعرفونةةهبي

ولكنّهم ال يعرفونه  فال يكون تناقض بني الطةائفني مةن الروايةات وإّنةام واحةدة 

 جمملة واألخر  مفّصلة.

ما أفاده ف دليله األّول تاّم وواض   ولكن االستدالل بالدليل النقض ة  ثالثا :

زات ة فهو عليةه ولةيس لةه  فقةد ذكةر أّن خفةاءه بةالعنوان لةيس أي بقانون املعج

 بالشاص  فال داع  الستادام قانون املعجزة إالّ إذا توّق  حفظه عى ذلك.

فنحن نستفيد من دليله وكالمه األخ  أّن حيةاة اإلمةام كثة ا  منهةا قةائم عةى 

اؤه وحفظةه قانون املعجزة  منِ والدته حّت  هِه اللحظة  فوالدته وعيشه وخفة

عةن الظةاملني طةةوال هةِه القةرون وطةةول عمةره قةائم عةةى املعجةزة  وكثة ا  مةةن 

حاالته وتنّقالته وظهوره وخفائه أل نةا، يةدّل عةى هةِه القيقةة  فهةِا القةانون 

جةةاري ف حياتةةه كةةام كةةان جاريةةا  ف حيةةاة األنبيةةاء السةةابقني واألئّمةةة األطهةةار  

أّّنةم شةاهدوه  ون ف لقةائهم باإلمةاموالقصص الت  ذكرها العلامء والصال
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 و ّدثوا معه  إالّ أّّنم أّكدوا أّّنم مل يعرفوا كي  جاء؟! 

 وكي  اختف ؟! 

 ورسعة االختفاء! 

ر خةالل ةوإّّنم بحثوا عنه ومل يعثروا عليه! أو بعض القصص ذكرت أّنه حيض

املةةؤمنني  لظةات ف أمةاكن متعةةّددة متباعةدة ومسةةافات طويلةة لقضةةاء حةوائج 

 وممارسة أدواره املتعّددة إلدارة شؤون األ ّمة.

فاإلمام يستادم قانون املعجزة والقدرات الت  أعطاهااّللّ له من أجل ممارسة 

دوره املنةوط بةه مةةن اّللّ سةبحانه وتعةاىل  ويسةةتفيد منةه لفةظ نفسةةه عةن النةةا، 

الترّصةل ف والظلمة حّت  ال يكش  أمره  فهةو رّبةام اسةتادم طةّ  األرض  أو 

حاالت اإلنسان الداخلّية أو ف عينيه أو روحه  فعى الةرغم أّن مجية  مةن التقةوه 

قالوا: إّن اإلمام ذكر اسمه الرصي  حمّمد بن السن أو عةّرل شاصةّيته باإلمةام 

وصاحب األمر وما شابه ذلك  إالّ أّن أكثر هةؤالء يقولةون: مل ننتبةه إىل ذلةك إالّ 

 بعد انرصافه عنّا.

رّبةام اسةتادم اإلمةام املعجةزة لتغييةب جسةمه وشاصةه عةن األنظةار  دا :راب

بطريقته الت  ال نعرل حقيقتها  كام استادم األنبياء هِه الطريقة لالختفةاء عةن 

  وألقة  األعداء ف لظات الّضورة  فقد غّيب اّللّ سبحانه شاص عيس 

ه وتعةةاىل إليةةه  الشةةبه عةةى الشةةاص اخلةةائن الةةِي أخةةرب عنةةه  فرفعةةه اّللّ سةةبحان

املعجزة والكرامة ف مواطن عديدة  ومنها عند  وكِلك استادم رسول اّللّ

خروجه من داره أمام األعداء ليلة املبيو  والسؤال: كي  اختف ؟ هةل ترّصةل 

 ف عيوّنم؟ أو ترّصل ف بدنه الرشي ؟!
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أّن املعجةزة تسةتادم إذا توّقة  الفةظ والةّ  عليهةا.. أّمةا ف  فقد ذكةر

م  خفةاء العنةوان فةال داعة  هلةا وغة  تةاّم  وال منافةاة ف  خصو  اإلمام

ةّل وطبعةه العةادي مةن دون هةِه  استادامها ف حاالت كث ة  فإّن اإلمام لةو خ 

القدرات فيصب  إنسانا  مثله كسائر النا،  ولكن اّللّ تعاىل أمّده ِّبةِه الكرامةات 

ون األ ّمةةة وتسةةي  مصةةال  النةةا، والقةةدرات ليسةةتعني ِّبةةا ف مهاّمتةةه إلدارة شةةؤ

 وقضاء حوائجهم.

إّن ذا القةرنني كةان عبةدا  »: ( عن البةاقر910: 2) واررائ  فف  اخلرائج

صالا   ناص  اّللّ سةبحانه فناصةحه وسةّار لةه السةحاب وطويةو لةه األرض  

 وبسا له ف النور  فكان يبرص بالليل كام يبرص بالنهار  وإّن أئّمة الةّ  كّلهةم قةد

سةةّار اّللّ تعةةاىل هلةةم السةةحاب  وكةةان حيملهةةم إىل املرشةةق واملغةةرب لصةةال  

  ولةِلك ي سةّم  املسلمني وإلصةالح ذات البةني  وعةى هةِا حةال املهةدي

صاحب املرأ  واملسم   فله نور ير  به األشياء من بعيةد كةام يةر  مةن قريةب  

ا عةى السةحاب ويسم  من بعيد كام يسم  من قريب  وإّنةه يسةي  ف الةدنيا كّلهة

مّرة وعى الري  أ خر   تطو  له األرض مّرة  فيدف  الباليا عةن العبةاد والةبالد 

 .«رشقا  وغربا  

 



  الفصل اخلامس

  واالسممعرفة النسب 





 

 .املبارك النسب ّواًل:أ

أبوالقاسةم  بةن اإلمةام السةن العسةكري  بةن اإلمةام عةل هو اإلمةام حمّمةد 

اهلادي  بن اإلمام حمّمةد ارةواد  بةن اإلمةام عةّل بةن موسة  الرضةا  بةن اإلمةام 

موس  بن جعفر  بن اإلمام جعفر الصادق  بةن اإلمةام حمّمةد البةاقر  بةن اإلمةام 

ّل بةةن عةةّل السةةّجاد  بةةن اإلمةةام السةةني الشةةهيد  بةةن اإلمةةام أم املةةؤمنني عةة

 .  وابن فاطمة الزهراء بنو رسول اّللّطالب أيب

فهةو مةةن ذرّيةة بعضةةها مةن بعةةض  مصةطفاة مةةن خة ة اخللةة  املطّهةرين مةةن 

الرجس  وهم األنبياء واملرسلون.. وكةِا هةو فةرع  مةن غصةن الشةجرة املباركةة 

مةن الت  أصلها ثابو  وفرعها ف السامء  تؤ  أ كلها كّل حةني بةإذن رِّّبةا  وثمةرة 

َباَرَكهة ثمرات الشجرة الزيتونة الت  أثن  عليها رّبنا ف كتابه:  ي وَقد  ِم  َشَجَر  م 

هور ََيْهِدي  ي ة َوالَ َغْربِيَّة َيَكاد  َزْيت َها ي ِِض   َوَلْو َلْ َْتَْسْسه  َناٌر نُّوٌر َعَل ن 
قِ َزْيت وَنة الَّ َْشْ

ل  َشْ  َعلِيمٌ اهللَّ  لِن وِرِه َم  َيَشا   َوَيُْضِ   ا  .[11]النور/  هللَّ  األَْمَثاَل لِلنَّاِس َواهللَّ  بِك 

وهِا املثل الرّباين جيّسده بيومم النورانّية ف األرض عنةاه اّللّ ف كتابةه املجيةد 

َسب    َله  ف قوله تعاىل:  ه  ي  ْ َكَر فِيَها اْعم  ْرَفَ  َوي  ي و  َأِذَن اهللَّ  َأن ت  و  ِل ب  هد  فِيَها بِاْلغ 

   .[18]النور/  َواآلَصالِ 

اَرٌ  َوالَ َبْيٌ  َع  ِذْكِر ثّم يش  إليهم رّب العاملني بالصفة:  ْلِهيِهْم َِتَ ِرَجاٌل الَّ ت 

َلِ  َوإِيَتههههاِم الههههههههاهللَِّ َوإِقَ  َكاِ  ََيههههههههاِ  الهصَّ ههههِه اْلق  هلَّب  فِيههههَاف وَن َيْومههها  َتَتقههههَ َّ و   هل 

   .[17]النور/  َصار  هَواألَبْ 

ال الرسول   «.بيوت األنبياء»عن هِه البيوت  قال:  وعندما س 

  فقال رجل  من أصحابه: وهل بيو عّل وفاطمة منها؟!
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 (1).«من أفاضلها: »فقال

  فأوجةةب وهةةم الةةِين عنةةاهم القةةرآن بالنسةةب والقرابةةة مةةن رسةةول اّللّ

ْم َعَلْيهِه َأْجهرا  إاِلَّ حّبهم وجعله فريضة ف عن  كّل مسلم  فقةال:  هْل الَ َأْعهَأل ك  ق 

ْرَبى َ  ِل اْلق   .[21]الشور /  املََْودَّ

ِريههد  اهللَّ  ثةّم أّكةد أّّنةم مةن أهةل بيةو النبةّ  خاّصةة حيةث قةال تعةاىل:  هاَم ي  إِنَّ

ْجَس َأْهَل  م  الر  ْم َتْطِهريا  لِي ْ ِهَب َعنك  َرك  َطه   .[11]االحزاب/  اْلَبْيِت َوي 

َفْسَأل وا َأْههَل ثّم أمر اّللّ تعاىل األ ّمة بالرجوع إليهم ألّّنم أعلم األ ّمة  فقال: 

ونَ  نت م الَ َتْدَلم  ْكِر إِن ك   .[41]النحل/ ال  

الدوحةة فلم يب  جماال  ألّي غافةل أو شةاكٍّ أو جاحةد بةأّن املقصةود مةن هةِه 

املتفّرعة من روضة األنبياء  والت  أصلها ثابو  وفرعها ف السامء  تؤ  أ كلها كّل 

حني بإذن رِّّبا  وَمْن كانةو هةِه صةفتهم ونسةبهم وأصةلهم  فهةل يوجةد جمةال 

 للشّك وارحود؟!

 وأهدافها؟! والتحريف التشكيك حماوالت

بةةارك لإلمةةام نعةةم هنةةاك َمةةْن حيةةاول تعميةةة النةةا، ليرصةةفهم عةةن النسةةب امل

  ولكن مجي  املحاوالت باءت واألنبياء املّتصل برسول اّللّ الّجة

وبجمية   بالفشل  بعدما أثبو القةرآن القرابةة والنسةب الطةاهر برسةول اّللّ

 .األنبياء حّت  ينته  إىل آدم

                                                           

ال النبّ  1) مّلا قرأ ايية: أّي بيوت هِه؟ فقال: بيوت  ( وروي ذلك مرفوعا  أّنه س 

؟  -يعن  بيو عّل وفاطمة -األنبياء. فقام أبوبكر فقال: يا رسول اّلّل  هِا البيو منها

 من سورة النور(. 18  ذيل تفس  ايية 7/211جمم  البيان: «.)نعم من أفاضلها»قال: 
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  حةاولوا إنكةار والِين أنكروا أن يكون السن السني ابنَة  رسةول اّللّ

ملهدي املّتصل باألئّمة األطهار  وقاموا بمحاوالت خبيثة من أجةل نسب اإلمام ا

ِصل القيقةةة السةةاطعة عةةن أذهةةان النةةا،  فعمةةدوا إىل  ريةة  األحاديةةث 

الرشيفة الت  تثبو اسم اإلمام  وتثبةو اسةم أبيةه  واتصةاله باألئّمةة الطةاهرين  

وال هةم  اّللّ ليسةوا مةن أبنةاء رسةوللك  يؤّكدوا مبدأهم القديم بأّّنم

من ذّرّية األنبياء الطاهرين  وبالتاي إنكار الوصاية من رسول اّللّ  وهةو يسةتلزم 

بعد ذلك إنكار الغيبة لصاحب الزمان  وطول عمره الرشي  الِي هو مصةداق 

 القدرة واملعجزة اإلهلّية!!

فلاّم حاولوا التحري  ف اسم اإلمام واسم أبيةه  قةالوا: إّن املهةدي لةيس مةن 

السن العسكري  وليس من أبناء األئّمة الطاهرين  فهو ليس مةن سةاللة أوالد 

 .اإلمام السني وليس من املعصومني

ثةةّم إنكةةار هةةِه القيقةةة يسةةتدع  إنكةةار أّن األئّمةةة اثنةةا عرشةة  وهةةو تكةةِيب 

  وهو هدل من أهدال إبليس الِي حارب األنبيةاء منةِ اليةوم اّللّ لرسول

 تواض  له لكفره وجحوده..األّول ف السامء  ورفض ال

 فإذا أثبتوا ذلك قالوا: إّن اإلمام مل يولد بعد.

 وِّبِه الطريقة تضي  قضّية اإلمام املهدي وقضّية غيبته وقيامه وثورته.

ولو دّققنا النظر ف هِه التشةكيكات لوجةدناها متفّرعةة عةن حقيقةة واحةدة  

ن أهةل البيةو  وإثبةات ر مةةوه  إنكار ارعل والنّص اإلهل  لألئّمة االثن  عشة

  والةِين يقفةون أثةر هةؤالء غ هم وإعطائهم الرشعّية ف خالفة رسول اّللّ

 !!ف التشكيك إّنام حيّققون أهدال أعداء أهل البيو
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 ؟!اإلمام نسب تضييع به حاولوا الذي احملرَّف احلديث هو ما

ر  عن عبداّللّ  عن  أّنه  النب عن أيب داود  عن زائدة  عن عاصم  عن ز 

ليةوم حّتة  يبعةث اّللّ لو مل يب  مةن الةدنيا إالّ يةوم واحةد لطةّول اّللّ ذلةك ا»قال: 

  يمةأل ]واسم أبيه اسةم أيب[ي واطو اسمه اسم   -أو: من أهل بيت  -رجال  منّ 

لاو ظلام  وجورا    (1)«.األرض قسطا  وعدال   كام م 

حيث السند والداللة  ولكن الديث كام تر  مردود وساقا عن االعتبار من

 واملتن وخمالفة النصو  الكث ة املتواترة عند الفريقني.

ةرو  عةن )زائةدة(  وقةد ذكةر علةامء ارةرح والتعةديل  أّما السند: فالديث ي 

 )الرجال( ف ترمجة زائدة: أّنه كان يزيد ف الديث.

ان يزيةد وارمهور من أهل السنّة نقلوا أّن زائةدة كة»قال الافظ حمّمد پارسا: 

ف كتةاب )املجةروحني  ف األحاديث  ذكر اإلمام الافظ أبةو حةاتم البسةت 

جةّدا   ال  الةديثمن املحّدثني(: زائدة مةوىل عةثامن  رو  عنةه أبةو زيةاد  منكةر 

 واف  الثقات  فكي  إذا انفرد؟!أذا حيتّج به 

يروي املنةاك  عةن املشةاه    ...وزائدة بن أيب الرقاد الباهل من أهل البرصة

 (2).«الحيتّج باربه  وال يكتب إالّ لالعتبار

والةةِي رواه )واسةةم أبيةةه اسةةم أيب( فهةةو »وقةةال الةةافظ الكنجةة  الشةةافع : 

                                                           

 .2/109( سنن أيب داود: (1

 .106 -1/107( املجروحني: 2)
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 (1).«زائدة  وهو يزيد ف الديث

أّما أصحابنا الشيعة فال يصّححون هِا الةديث »قال عّل بن عيس  األربل: 

  أّما ارمهةور فقةد نقلةوا أّن زائةدة كةان ه واسم أبيهملا ثبو عندهم من اسم

   (2).«يزيد ف األحاديث

وي هنةا الةديث عةن  أّما املت : فهو مضطرب ال يمكةن الركةون إليةه  فقةد ر 

ممّا يدّل عى أّن هةِه  ]واسم أبيه اسم أيب[)زر( بط رق عديدة وكث ة  وليس فيه: 

 جاءت من ترّصفات الراوي )زائدة(.

يةِكر  الافظ الكنج  الشافع : قلو: وقد ذكةر الرتمةِي الةديث  وملقال 

قوله: واسم أبيه اسم أيب. وذكره أبو داود  وف معظم روايات الّفةاظ والثقةات 

من نقلة األخبار )اسمه اسةم ( فقةا  والةِي رواه )واسةم أبيةه اسةم أيب( فهةو 

للحةديث.. : والقةول  ثّم قال بعد ما ذكر توجيهاته زائدة  وهو يزيد ف الديث.

رو  هةةِا الةةديث ف  -مةة  ضةةبطه وإتقانةةه -الفصةةل ف ذلةةك: أّن اإلمةةام أمحةةد

 «.واسمه اسم »مسنده عّدة مواض : 

وقال أيضا :.. ورواه غ  عاصم عةن زر  وهةو عمةرو بةن مةّرة  عةن زّر  كةّل 

هؤالء رووا )اسمه اسم ( إالّ مةا كةان عةن عبيةداّللّ بةن موسة  عةن زائةدة عةن 

فإّنه قال فيه: )واسم أبيه اسم أيب( وال يرتاب اللبيةب أّن هةِه الزيةادة ال  عاصم 

                                                           

 .19( البيان ف أخبار صاحب الزمان: 1)

 .1/277( كش  الغّمة ف معرفة األئّمة: 2)



 شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  ................................................... 101

 (1).اعتبار ِّبا م  اجتامع هؤالء األئّمة عى خالفها  واّللّ أعلم

أّمةةا أصةةحابنا الشةةيعة فةةال يصةةّححون هةةِا »وقةةال عةةّل بةةن عيسةة  األربةةل: 

 ».(2)الديث  ملا ثبو عندهم من اسمه واسم أبيه

هةةِا الةةديث معةةارض لشةةهرة الروايةةات التةة  رواهةةا  للشهههر :مدارضههته 

أّن »حديثا  تثبو  46الفريقان  وقد نقل العاّلمة لط  اّللّ الصاف دامو توفيقاته 

  وهةِه الروايةات 218ف كتابةه منتاةب األثةر  « اسمه اسم  وكنيتةه كنيتة 

 ة.أصّ  سندا  وداللة  ومتنا   وأشهر من تلك الرواية الشاّذة الضعيف

أّما من حيث الداللة فه  خمالفة ملا أمج  عليه املسلمون وما تةواترت  الداللة:

 .األحاديث الكث ة عى أّن اإلمام املهدي بن السن العسكري

 291وقد ذكر صاحب منتاب األثر بأّنه ابةن السةن العسةكري  وقةد أورد 

 ( تثبو ذلك.291ة  261حديثا  من الفريقني ) 

 عةةى فةةرض صةةّحة الةةديث سةةندا  ومتنةةا   فقةةد أّولةةه العلةةامء بوجةةوه تأويلههه:

بام ينطب  م  األحاديث املشهورة املّتف  عليها بةني املسةلمني  ومة  أّن  (3)عديدة

                                                           

 .82( البيان ف أخبار صاحب الزمان: 1)

 .2/477( كش  الغّمة ف معرفة األئّمة: 2)

كتابه قادتنا نقال  عن مطالب السؤول  ( ذكر العلامء عّدة وجوه: قال آية اّللّ امليالين ف1)

(: األّول: أّنه سائغ شائ  ف لسان العرب إطالق لفظة األب عى ارد األعى  220) 

ْم إِْبَراِهيمَ وقد نط  القرآن الكريم بِلك فقال تعاىل:  َة َأبِيك  وقال   ]76الج: [ ِملَّ

َة آَبائِي إِ  :تعاىل حكاية عن يوس  َبْدت  ِملَّ  ]16يوس : [ ْبَراِهيَم َوإِْعَحاَق َواتَّ

قلو: من »ف حديث اإلرساء  إّنه قال:  وحكاه عن جربئيل ونط  بِك النبّ  
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فهِا أحد  ؛فعلم أّن لفظة األب تطل  عى ارّد وإن عاله«. هِا؟ قال: أبوك إبراهيم

 األمرين.

الفصحاء ودارت ِّبا  الثاين: أّن لفظة االسم تطل  عى الكنية وعى الصفة  وقد استعملها

ألسنتهم  ووردت ف األحاديث حّت  ذكرها اإلمامان البااري ومسلم كّل واحد منها 

: يرف  ذلك بسنده إىل سهل بن سعد الساعدي ريض اّللّ عنهام أّنه قال عن علّ 

فأطل  لفظة « ساّمه بأيب تراب  ومل يكن له اسم أحّب إليه منه واّلّل إّن رسول اّللّ »

 االسم عى الكنية  ومثل ذلك قال الشاعر:

 أجلَّ قدرك أن تسم  مؤّبنة

 

 ومن كنّاك قد ساّمك للعرب 

   فأطل  التسمية عى الكنية  وهِا شائ  ذائ  ف كالم العرب.«ومن يصفك»ويرو :  

كان له سبطان  أبو ن فاعلم ة أّيدك اّللّ بتوفيقه ة أّن النبّ  فإذا وض  ما ذكرناه من األمري

من ولد   ومّلا كان اخلل  الصال  الّجةحمّمد السن  وأبو عبداّللّ السني

عبداّللّ السني ومل يكن من ولد أيب حمّمد السن  وكانو كنية السني أبا عبداّلّل  أيب

املقابلة باالسم ف حّ  أبيه  وأطل  عى  عى الكنية لفظة االسم ألجلفأطل  النبّ  

ارّد لفظة األب  فكأّنه قال: )يواط  اسمه اسم   فهو حمّمد وأنا حمّمد  وكنية جّده 

اسم أيب  إذ هو أبو عبداّلّل  وأيب عبداّللّ( لتكون تلك األلفاظ املاترصة جامعة لتعري  

ي  جام  موجز  وحيناِ تنتظم بطر صفاته  وإعالما  أّنه من ولد أيب عبداّللّ السني

.وهِا بيان شال ف الصفات وتوجد بأرسها جمتمعة للحّجة اخلل  الصال  حمّمد

إزالة اإلشكال فافهمه  انته .)رشح  منهاج الكرامة ف معرفة 

 (. 274 -271/هام :1اإلمامة:
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: إّن فيه قال بعض املعاِصين 11/104الثالث: قال العاّلمة املجليس ف كتاب بحار األنوار:

أبو حمّمد   )يعن  الديث املِكور( وجها  آخر  وهو أّن كنية السن العسكري

أبو حمّمد  فتتواف  الكنيتان  والكنية داخلة  و االسم   وكنية عبداّللّ والد النب 

 انته .

الراب : ما ذكره بعض أفاضل العرص عى هام  كتاب البيان  قال: وأحسن الوجوه ف 

هو أن يقال: إّن اخلرب هكِا )اسمه اسم  واسم أيب( ملا مّر ف أخبار عديدة جواب اخلرب 

  وقد ف كتاب الغيبة من أّن للمهدي ثالثة أسامء منها عبداّلّل  وهو اسم أيب النب 

مّر ف بعضها )اسمه اسم أيب( ِّبِه العبارة  فعى هِا اخلرب أيضا  هكِا ورد: )واسمه 

د الراوي قوله: )واسم أبيه( حيث مل يفهم معن  اخلرب  ومل اسم  واسم أيب(. وإّنام زا

حيتمل أن يكون للمهدي عّجل اّللّ فرجه اسامن  فأراد تصحي  اخلرب من عنده فزاد هِه 

ثالثة أسامء  فقد بان عدم منافاة  ارملة  وقد عرفو أّن اخلرب ال غبار عليه  ألّن له

 ومل أر من تعّرض له عى وضوح.اخلرب ألخبارنا بوجه  وهِا أحسن األجوبة  

اخلامس: ما ذكره أيضا  الفاضل املِكور ف هام  الكتاب املشار إليه  قال دامو إفاضاته: 

وحيتمل أن يكون اخلرب هكِا:)اسمه اسم  واسم ابنه اسم أيب( ملا يظهر من مجلة من 

أبا عبداّللّ   )عبداّللّ(  ويأ  ف الباب الثالث أّن من كناه األخبار أّن من أوالده

 فوق  التصحي   فبدل اسم ابنه باسم أبيه  انته .

الساد،: قال الفاضل املتتّب  املوىل حمّمد رضا اإلمام  املدّر، اخلاتون آبادي ف كتابه جنّات 

ِّ االعني: أّن ملوالنا أيب حمّمد السن العسكري  اخللود  الِي فيه ما تشتهيه األنفس وتل

الثاين عبداّللّ  وعى ما ذكره هِا الفاضل يرتف  اإلشكال  اسمني: األّول السن 

ويتواف  ما رواه أبو داود م  سائر األخبار  وجنّات اخللود وإن كان فيه متفّردات  
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بعض هِه الوجوه حسنة وبعضها فيها تكّل  إالّ أّننا ال نحتاج إليهةا بعةد ثبةوت 

 لتواتر.ضع  الديث سندا  ومتنا  وداللة وخمالفة الشهرة وا

                                                           
 

ولكن صاحبه من أهل التتّب  واالّطالع...  انته  ما أردنا نقله من كتاب قادتنا كي  

 .191ة  190  نعرفهم يية اّللّ السّيد حمّمد هادي امليالين

اسم [الساب : هنالك وجه آخر رّبام يكون أقرب وأوض  بام ال يكون فيه تكّل   وهو أّن 

اسمه اسم   اسم أبيه اسم [  فيكون الديث ِّبِه الطريقة: ]ابن [مصّحفة بدل  ]أيب

. ويقصد النب  من ابنه السن السبا الزك  أيب حمّمد  وبِلك يرتف  اإلشكال  ]ابن 

فقا  للشمهور املتواتر من األحاديث من أّن أيب اإلمام املهدي هو السن فيكون موا

إالّ اثنان باسم  العسكري  وحيث اليوجد ف األئّمة األطهار من أبناء رسول اّللّ 

   وهِا الوجه قداستفدناه من الرواية التالية:«السن»

للشيخ عن الّفار  عن رو  صاحب منتاب األثر )العاّلمة الصاف( عن البحار عن األماي 

عثامن بن أمحد  عن أيب قاّلبة  عن برش بن عمر  عن مالك بن أنس  عن زيد بن أسلم  

عن إسامعيل بن أبان  عن أيب مريم  عن ثوير بن أيب فاختة  عن عبدالرمحن بن أيب ليى 

اسمه كاسم  واسم أبيه كاسم ابن  وهو : »ف حديث عن أبيه قال:... قال النبّ  

. فإذا ثّم قال الشيخ: املراد من قوله: )ابن ( السبا األكرب السن«. د ابنت من ول

لتوّهم « ابن »بدل « أيب»أحسنّا الظّن ف الراوي والرواية فإّنه وق  التصحي  ف كلمة 

الراوي أو نسيانه أو لشبهة ف ذهنه  ملا أ ث  ف وقو أّن أوالد البنو ال ينتسبون إىل ارّد 

عى املأمون ف إثبات  وقد ثبو ذلك من القرآن والسنّة  وقد احتّج الرضامن األ ّم  

 .أّن السن والسني من أبناء رسول اّللّ 
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 احلديث؟ حتريف من الغاية هي ما

أّمةةا سةةبب التالعةةب ِّبةةِا الةةديث فهةةو أّن سةةامرسة  قةةال العاّلمةةة القزوينةة :

تقّربةةا  إىل  األحاديةةث كةةانوا خيتلقةةون األحاديةةث وينسةةبوّنا إىل رسةةول اّللّ

السلطات  وطمعا  ف األموال  وتقوية للباطل  فإّن اخةتالق األحاديةث املةزّورة 

ابون أمثةال: كان ف ب ِّ عض األزمنة مهنة  وجتارة يعي  من ورائها الوّضاعون الك

أيب هريرة وسمرة بةن جنةدب واملغة ة بةن شةعبة وزمالئهةم ونظةرائهم  ومةنهم 

 راوي هِا الديث وهو )زائدة(.

ف هةةِا « واسةةم أبيةةه اسةةم أيب»والسةةؤال اين: مةةا هةةو اهلةةدل مةةن إضةةافة 

 الديث؟

 ارواب: احتامالن:

حمّمةةد بةةن عبةةداّللّ »يكةةون تأييةةدا  ألحةةد الّكةةام العّباسةةّيني املسةةّم  بةةةة أن  1

 (1).«املهدي»وامللّقب بة« املنصور

ةب بةة« حمّمد بن عبداّللّ بن السةن»ة أن يكون تأييدا  لة 2 « الةنفس الزكّيةة»امللقَّ

 «.والِي ثار ضّد العّباسّيني

حي  الةديث وكّلهةا ثّم قال:.. ولبعض علامئنا)رمحهم اّلل( توجيهات ف تص

تكلُّةة   وال حاجةةة إليهةةا.. وحةةديث زائةةدة غةة  صةةحي  عنةةد علةةامء الةةديث  

وضةةعي  ف غايةةة الضةةع  وسةةقيم ف منتهةة  السةةقم  وتوجيةةه الَغَلةةا َغَلةةا 

                                                           

منّا القائم  ومنّا »ينطب  عى هِا الشاص وهو:  ( حيث زّور حديثا  عن رسول اّللّ 1)

كام ورد ف كنز العاّمل ِّبام  مسند ابن حنبل: «. املنصور  ومنّا السّفاح  ومنّا املهدي

2/11. 
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 (1).آخر

 :أُلناس واّدعائها البيت أهل عن املهدوّية إبعاد حماوالت

حمةاربتهم  فقةد  كانو لةدهيم أغةراض متعةّددة فاملاالفون ألهل البيو

جهةةدوا بماتلةة  الوسةةائل واألسةةاليب للتحريةة  وتزييةة  القةةائ  الناصةةعة 

التةة  أعطةةاهم اّللّ إّياهةةا طمعةةا  مةةنهم لينالوهةةا فيكونةةوا قةةادة  وإبعاداالمتيةةازات

 املسلمني.

وقد كش  اّللّ سبحانه وتعاىل هِه النوايا النابعة من نفو، خبيثةة تسةع  إىل 

حماربة اّللّ ورسوله وأهل بيته لتنال أغراضا  دنيوّية بحتة. فقد قةال تعةاىل ف كتابةه 

م  اهللَّ  ِمه  َفْضهلِِه َفَقهْد آَتْينَها آَل إِبهَراِهياملجيد:  وَن النَّهاَس َعهَل َمها آَتهاه  د  َم َأْم ََيْس 

ْلكا  َعظِيام   م م  ْكَمَة َوآَتْينَاه 
 .[14]النساء/  اْلكَِتاَ  َواِْلِ

وقد جاء ف تفس  هِه اييةة الرشةيفة بةأّّنم النةا، املحسةودون  وأّّنةم مةن 

ذّرّية إبراهيم اخلليةل الةِين أعطةاهم اّللّ علةم الكتةاب والكمةة وجعلهةم أئّمةة 

 مفروضة طاعتهم عى النا،.

الروايات بِلك: رو  الكلين  بسنده إىل محران بن أعةني  قةال: حيث نطقو 

 َفَقههْد آَتْينَهها آَل إِبههَراِهيَم اْلكَِتههاَ  : قةةول اّللّ عةةّز وجةةّل: قلةةو أليب عبةةداّللّ

ْلكها    قلو: «الفهم والقضاء»  قلو: الكمة؟ قال: «النبّوة»فقال:  م م  َوآَتْينَهاه 

 (2).«الطاعة»فقال:  َعظِيام  

                                                           

 .21ة  24( اإلمام املهدي من املهد إىل الظهور: 1)

 .1/208( الكاف: 2)
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رو  أيضةةا  بسةةنده إىل أيب الصةةباح  قةةال: سةةألو أبةةا عبةةداّللّ عةةن قةةول اّللّ 

م  اهللَّ  ِم  َفْضلِهِ عّزوجّل:  وَن النَّاَس َعَل َما آَتاه  د  يا أبا صةباح  »فقال:  َأْم ََيْس 

 (1).«نحن واّللّ النا، املحسودون

املهدي منهم  وقد حاول هؤالء األعداء إبعاد العرتة الطاهرة عن رشل كون 

وذلةةك عةةن طريةة   ريةة  األحاديةةث املبرّشةةة باملهةةدي  وكةةام حّرفةةوا مةةن قبةةل 

األحاديث املبرّشة بجمي  األئّمة االثن  عرش بأّّنم من أهةل البيةو وذّرّيةة النبة  

وجعلوها من قري   فقد جعلوا املهدي من األ ّمة وحّرفوا اسمه ونسةبه وغة وا 

  وجعلةةوا املهةةدي أل نةةا، ال يسةةتحّقون اسةةم أبيةةه  وانتسةةابه إىل السةةني

 االنتساب إىل اإلسالم فضال  عن كوّنم من املؤمنني أو األئّمة الطاهرين.

وف هِا اإلطار هنالك بحث مفّصل للعاّلمة الشيخ عل الكوراين ف كتابه 

نورده هنا لتعّم الفائدة  وهو  املعجم املوضوع  ألحاديث اإلمام املهدي

 «!البشارة النبوّية واّدعاء املهدّية  ري » و عنوان 

 : )م  عرتيت  فجدلوها )م  أ ّمتي ه قال النبي 1

( قال: 41هِا الديث الصحي  الِي رواه الافظ اإلمام ابن املنادي ) 

أخربنا عبدالرزاق بن مهام قال: قلو لسعيد بن املسيب: أحّ  املهدي؟ قال: 

حّ   قال: قلو: ممّن هو؟ قال: من قري   قلو: من أّي قري ؟ قال: من بن  

و: من أّي هاشم  قلو: من أّي بن  هاشم؟ قال: من بن  عبداملّطلب  قل

                                                           

 .1/208( الكاف: 1)
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عبداملّطلب؟ قال: من ولد فاطمة  قلو: من أّي ولد فاطمة؟ قال: حسبك 

 (1)اين؟

أّن مدح أهل البيو)عليهم  وسبب كتامن ابن املسّيب لديث رسول اّللّ

السالم(كان جريمة عند السلطة  فهو خيال منهم  كام خيال من مّدع  املهدية 

 أن يكِِّبم!

من رواية األحاديث النبوّية الت   ّدد هوّية اإلمام والنتيجة: أّن َتّول الرواة 

وتغي  عرت  بأ ّمت  كان رضورّيا  للاليفة وأتباعه  كام تر  ف  املهدي

( عن عبداّللّ ابن عمر 291: 2(  ومسند أيب يعى )11: 6صحي  ابن حّبان )

خيرج رجل من أ ّمت  يواطو اسمه اسم   وخلقه خلق   : »قال: قال النب 

لاو ظلام  وجورا  ف  «.يمأل األرض قسطا  وعدال  كام م 

ال تِهب : »( عن ابن عمر  قال رسول اّلل186ّ: 10والطرباين الكب  )

األّيام واللياي  ولو مل يب  من الدنيا إالّ يوم حّت  يبعث اّللّ رجال  من أ ّمت   

 وغ ه وغ ه.« يواطو اسمه

                                                           

  144و 120وطبعة:  184عن قتادة  وابن طاو،:  81( ورواه ف فرائد فوائد الفكر: 1)

  والسّيد امليالين ف رشح منهاج الكرامة 282: 1عن فتن زكرّيا  ورواه ف ينابي  املوّدة 

  وف مجيعها: قلو: من 212: 6  ورشح املقاصد 142: 1  عن رشح املواق  211: 1

 أّي ولد فاطمة؟ قال: حسبك اين  انته .
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ن ابن عمرو ومّرة منسوبا  إىل ابن ومّرة جتد التحري  عن ابن عمر ومّرة ع

مسعود! وحّت  أليب سعيد اخلدري املعرول بصدقه وجرأته  حّت  أّنه رفض 

 البيعة ليزيد فنت  زبانيته كّل شعر وجهه ف وقعة الّرة!

: اّللّ  سعيد اخلدري: قال رسول ( عن أيب100الداين ف سننه )  قال

ّللّ له الربكة من السامء  وَترج له خيرج رجل من أ ّمت  يعمل بسنّت   ينزل ا»

لاو جورا    «.األرض بركتها  يمأل األرض عدال  كام م 

ويبك   ورو  تلميِه أبو الصدي  الناج  أّنه كان يتِّكر حديث النب 

وله حنني! قلو: قال: قال أبو سعيد اخلدري وهو قاعد ف أصل منرب النب 

إّن من أهل »ِا املنرب  قال: ومقعده عى ه ما يبكيك؟ قال: تِّكرت النب 

بيت  األقن  األجى  يأ  األرض وقد ملاو ظلام  وجورا  فيملؤها قسطا  

 (1)«.وعدال  

من العرتة  وشوقا  إىل املهدي ولك أن تفّس بكاءه حنينا  إىل النب 

النبوّية املظلومة)عليهم السالم(! وتعرل أّن عليك أن تض  كلمة )عرت ( بدل 

 )أ ّمت ( ف كّل حديث اعتدت فيه اخلالفة عى حّ  العرتة!

 ه غرّيوا )اعمه اعمي  إل )يواطي اعمه اعمي ! 2

فأتساءل: « يواط  اسمه اسم »قال:  كنو أقرأ ف أحاديثهم أّن النبّ  

بتعب  من يظّن ظنّا  وهو صاحب علم ويقني  وهل  أن يعرّب النب  هل يمكن

                                                           

 .91( سنن الداين: 1)
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غرض ف   لكن هل للنب «اسمه قريب من اسم »يريد أن يبهم  ويقول: 

! وعندما تتّبعو  أحاديث أهل البيو الصادقني إِّبام اسم املهدي

وليس فيها « اسمه اسم »الطاهرين)عليهم السالم( وجدت نصوصهم كّلها 

 ة يواط  أو يقارب أو يواف !أثر  لكلم

: ( عن جابر)رمحه اّلل( قال: قال رسول اّلل268ّ: 1فف  كامل الدين )

ل قا   » املهدي من ولدي اسمه اسم  وكنيته كنيت   أشبه النا، يب َخْلقا  وخ 

تكون له غيبة وح ة تضّل فيها األ مم  ثّم يقبل كالشهاب الثاقب يملؤها عدال  

 انته .« را  وظلام  وقسطا  كام ملاو جو

فإذن عند َمْن يّدع  املهدية ملعاوية وموس  بن طلحة أن يزحزحوا اسم 

إىل ما يواطيه أي يوافقه أو يقاربه  ليجعلوا اسم  املهدي عن اسم النب 

موس  ومعاوية موافقني له ف املعن ! واملالحظ أّن الرواة عن ابن مسعود هم 

 «!يواط »الِين اخرتعوا 

(: سألو عاصم بن أيب النجود فقلو له: يا 41املنادي ف سننه ) قال ابن 

: اّللّ أبابكر  أذكرت زر بن حبي  عن عبداّللّ بن مسعود  قال: قال رسول

« التنقض الدنيا حّت  يملك األرض رجل من أهل بيت  يواطو اسمه اسم ؟»
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اسم :  (  انته . ولعّل  ريفهم بدأ بجعل: اسمه1فقال: نعم  وكِلك خليفة)

 اسمه كإسم .. يواف  اسم .. يواط  اسم !

( عن 24  كام ف عقد الدرر ) «اسمه اسم »بينام رواية حِيفة تقول 

رنا نعيم ف صفة املهدي قال: وعن حِيفة قال: خطبنا رسول اّللّ أيب فِكَّ

ّز لو مل يب  من الدنيا إالّ يوم واحد لطّول اّللّ ع»رسول اّللّ بام هو كائن ثّم قال: 

  فقام سلامن «وجّل ذلك اليوم حّت  يبعث فيه رجال  من ولدي اسمه اسم 

من ولدي »الفاريس)ريض اّلل عنه( فقال: يا رسول اّللّ  من أّي ولدك؟ قال: 

 انته .« هِا ة ورضب بيده عى السني ة 

 ه أضافوا إل النّص النبوي: )واعم أبيه اعم أّب ! 3

السن  املعرول بالعسكري ألّن اخلالفة والد اإلمام املهدي هو اإلمام 

فرضو عليه وعى أبيه اإلمام اهلادي)عليهام السالم( اإلقامة ارربّية ف 

«. العسكرّينْي »عاصمتها سامّراء  وكان اسمها العسكر  فعرل كّل منهام باسم: 

واسم  لكن املعرول عند أتباع املِاهب السنّية أّن اسم املهدي اسم النب 

 .ّللّ  عى اسم والد النب أبيه عبدا

وقد جاءهم ذلك من مّدع  املهدية ملن اسم أبيه عبداّللّ  ومن أقدمهم 

املهدي السن  حمّمد بن عبداّللّ بن السن املثنّ   واملهدي العّبايس حمّمد بن 

 عبداّللّ املنصور الدوانيق !

                                                           

 عن ابن مسعود. 41  ابن املنادي: 181: 10( الطرباين الكب  1)
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كاّفة األحاديث وقد تعّصب هلِه الزيادة أتباع ابن تيمّية  وزادوا عليها إلغاء 

من أوالد عّل وفاطمة)عليهام السالم(  ليفسحوا  الت  تنّص عى أّن املهدي

املجال بِلك ملهدهّيم حمّمد بن عبداّللّ غ  اهلاشم ! مثال   قامو حركة حمّمد بن 

هجرية عى اّدعاء أّنه  1400عبداّللّ العتيب  ف مطل  القرن اخلامس عرش عام 

قائده العسكري أخ هو املهدي املوعود  وسيطر عى الرم املّك  لعّدة أّيام وكان 

زوجته جهيامن  ودعا املسلمني إىل بيعة صهره املهدي حمّمد بن عبداّللّ العتيب ! 

 وقد قتل هِا املهدي املسكني وصهره ومل يمأل األرض قسطا  وعدال !

ثّم اّدع  السلفّيون املهدية لشاص آخر من بريدة اسمه حمّمد بن عبداّللّ  

 ازن  وزعموا أّن فيه صفات اإلمام املهديمازال حّيا   ولعّله من قبيلة هو

وأخِوه إىل مفتيهم األكرب ابن باز وكّلمه وامتحنه فأعجبه ووافقهم عى انطباق 

الصفات عليه وُتنّ  له التوفي ! وقد نرشت هِا اخلرب مواقعهم قبل نحو سنتني 

إىل  من وفاة شياهم ابن باز  ومل نقرأ عن مهدي بريدة بعد ذلك إالّ أّّنم أخِوه

الشيشان وأفغانستان لتنطب  عليه الرواية الصحيحة عندهم أّنه خيرج من 

 املرشق!

خيرج من مّكة  ومعن  يبدأ امره من  لكن الصحي  أّن اإلمام املهدي

 املرشق: تبدأ حركة أنصاره املمهدين أصحاب الرايات السود وأهل املرشق.

 عبداّللّ بن مسعود: قال ويظهر أّن أصل هِه الزيادة من نّص نسبه الراوي إىل

لو مل يب  من الدنيا إالّ يوم لطّول اّللّ ذلك اليوم حّت  يبعث : »رسول اّللّ 
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رجال  من أهل  يواطو اسمه اسم   واسم أبيه إسم أيب  يمأل األرض قسطا  

لاو ظلام  وجورا    .(1)«وعدال  كام م 

( 1:178أمحد )لكنّها مل ترد ف مصادر أساسية معتمدة عندهم  فف  مسند 

التنقض األّيام : »بروايتني عن زر بن حبي   عن عبداّللّ: قال رسول اّللّ 

 وليس فيه: واسم أبيه اسم أيب.« واليِهب الدهر حّت  يملك العرب...

(  عن عبداّللّ بن مسعود 290: 2وف الروض الداين عى املعجم الصغ  )

يملك رجل من أهل بيت  ال تِهب الدنيا حّت  : »قال: قال رسول اّللّ 

 «.يواطو اسمه اسم   يمأل األرض عدال  وقسطا  كام ملاو جورا  وظلام  

( بروايتني عن ابن مسعود أيضا   284: 7ومثله جام  األحاديث للسيوط  )

ال تِهب الدنيا وال تنقض حّت  يملك العرب رجل من أهل بيت  »ولفظهام: 

 «.يواطو اسمه اسم 

( 108: 4(  وأبو داود )162: 1(  وزين الفت  )221: 1ومسند البّزار )

 بثالثة أسانيد أ خر  عن عبداّللّ بن مسعود  وليس فيها: اسم أبيه اسم أيب.

 ( كرواية أمحد الثانية.101: 4والرتمِي )

                                                           

  111: 2  الطرباين ف األوسا 196: 11  ابن أيب شيبة 187: 1( ورواه ابن مّحاد 1)

  بتفاوت ف روايامم 191: 1  تاريخ البغدادي 618: 2  العلل املتناهية 94الداين: 

 غ هم وغ هم. لكن فيها كّلها: واسم أبيه اسم أيب. ورواها
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( كأيب داود بتفاوت  عن 96(  والداين ) 188: 10والطرباين الكب  )

 عبداّللّ بن مسعود.

( بدون: اسم أبيه 46: 11(  وجام  األ صول )492: 1ومصابي  البغوي )

 اسم أيب.

( رواه عن عّل بدوّنا  ثّم قال: ورواه عاصم 171واالعتقاد للبيهق  ) 

  وذكر النجود عن زر بن حبي   عن عبداّللّ بن مسعود  عن النب  بن أيب

 فيه: يواطو اسمه اسم  واسم أبيه اسم أيب.

( قال: 462لزيادة كالشافع  ف البيان ) وقد نقد بعض كبار علامئهم هِه ا

أخربنا الافظ أبوالسن حمّمد بن السني بن إبراهيم بن عاصم ايبري ف »

كتاب مناقب الشافع  ذكر هِا الديث وقال فيه: وزاد زائدة ف روايته لو مل يب  

أهل  من الدنيا إالّ يوم لطّول اّللّ ذلك اليوم حّت  يبعث اّللّ رجال  منّ   أو من

بيت  يواطو اسمه اسم  واسم أبيه اسم أيب  يمأل األرض قسطا  وعدال  كام 

. قلو: وذكر الرتمِي الديث ومل يِكر قوله واسم أبيه اسم  لاو جورا  وظلام  م 

(: رواه الرتمِي وأبو داود وليس فيه 24: 1أيب. وقال ف مشكاة املصابي  )

ظ والثقات من نقلة األخبار اسمه واسم أبيه اسم أيب  وف معظم روايات الّفا

اسم  فقا  والِي رواه اسم أبيه اسم أيب فهو زائدة وهو يزيد ف الديث  

والقول الفصل ف ذلك أّن اإلمام أمحد م  ضبطه وإتقانه رو  هِا الديث ف 

 «.مسنده ف عّدة مواض  واسمه اسم 
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لديث ف (: أخرجه مجاعة من أئّمة ا27وقال السلم  ف عقد الدرر ) 

كتبهم منهم اإلمام أبو عيس  الرتمِي ف جامعه  واإلمام أبو داود ف سننه  

والافظ أبوبكر البيهق   والشيخ أبو عمرو الداين  كّلهم هكِا  وليس فيه: 

 واسم أبيه اسم أيب  انته .

أصل  أقول: يوجد عّدة رواة اسم كّل منهم زائدة وبعضهم ابن أيب زائدة  ومل

وأشهرهم زائدة بن قدامة « واسم أبيه اسم أيب»زائدة الِي زاد إىل  ديد 

والينطب  عليه كالمهم  ولعّلهم يقصدون: زائدة موىل عثامن بن عّفان  رو  

. (1)عن سعد بن أيب وّقا   ورو  عنه أبو الزناد  وقال عنه أمحد: حديثه منكر

لساِّبم كمعاوية وفائدة تعيينه معرفة حاله وصلته بمّدع  املهدية الِين كِب 

 وموس  بن طلحة  ومن بعدمها من العّباسّيني والسنينّي.

وم  شهادمم بأّن الزيادة موضوعة  ال تبق  حاجة ملحاولة بعضهم تأويلها 

كالشبلنج  واألربل واهلروي والنوري واملجليس وغ هم  حيث قالوا: رّبام 

  ثّم صّحفو كلمة نب  كان أصلها: واسم أبيه اسم نب   أو اسم ابن  أي السن

 أو ابن  بأيب  ولكن ذلك كّله تكّل  بعد طعنهم بزائدها!

هِا  وقد يستشكل عى بعض علامء الشيعة بأّنه أورد هِه الزيادة ف بعض ما 

رواه  لكن ذلك دليل عى أمانته ف النقل  كالطويس وابن طاوو، وغ هم  

( بسنده عن أبيه)رمحه 118: 1)فقدرو  ابن الشيخ الطويس)رمحه اّلل( ف أماليه 

                                                           

 .226: 1  كامل ابن عدي 811: 1( اررح والتعديل للرازي 1)
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الراية يوم خيرب إىل اّلل( عن عبدالرمحن بن أيب ليى  قال: قال أيب: دف  النب 

ففت  اّللّ عليه  وأوقفه يوم غدير خم فأعلم النا، أّنه  عّل بن أيب طالب

موىل كّل مؤمن ومؤمنة. وقال له... ف حديث طويل جاء فيه: ثّم بك  

أخربين جربئيل أّّنم يظلمونه »بكاؤك يا رسول اّللّ؟ قال:   فقيل: مّم النب 

ويمنعونه حّقه ويقاتلونه ويقتلون ولده ويظلموّنم بعده  وأخربين جربئيل عن 

اّللّ عّز وجّل أّن ذلك الظلم يزول إذا قام قائمهم وعلو كلمتهم  واجتمعو 

  وكثر املادح هلم  األ ّمة عى حمّبتهم  وكان الشانو هلم قليال  والكاره هلم ذليال  

وذلك حني تغّ  البالد وضع  العباد واإليا، من الفرج  وعند ذلك يظهر 

اسمه كاسم   واسم أبيه : »فقيل له: ما اسمه؟ قال النب «. القائم منهم

كاسم أيب  هو من ولد ابنت   يظهر اّللّ الّ  ِّبم  وخيمد الباطل بأسيافهم  

قال: وسكن البكاء عن رسول «. وخائ  منهمويّتبعهم النا، بني راغب إليهم 

معارش املؤمنني أبرشوا بالفرج فإّن وعد اّللّ ال خيل  وقضاءه ال »فقال:  اّللّ

يرّد وهو الكيم اخلب   فإّن فت  اّللّ قريب. اللهّم إّّنم أهل فأذهب عنهم 

الرجس وطّهرهم تطه ا . اللهّم اكألهم وارعهم  وكن هلم وانرصهم وأعنهم 

 (.1«)وأعّزهم وال تِهّلم واخلفن  فيهم  إّنك عى كّل يشء قدير

                                                           

 .21( ومناقب اخلوارزم : 1)
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توّهم أّّنام يؤّيدان هِه الزيادة  فقد نّصا كغ هم من علامئنا عى  أقول: فال ي 

   بل هو من رضورات مِهبنا.أّن اسم أبيه اإلمام السن العسكري

رواة من غ  عى أّن أمثال هِه الزيادة ف الشاّذ من رواياتنا قد تكون من 

مِهبنا  وبعضهم استبرص وبق  تأّثره بروايامم  فتّسبو إلينا نصو  من 

 روايته!

ْلد اِلس  ! 7 ْلد اِلسي  جدلوها )م  و   ه )م  و 

وقد وثَّقنا ف املجّلد الثالث من جواهر التاريخ استغالل األمويني وروامم 

ملعاوية  وحماولتهم أن يصّوروه خمالفا  ألبيه  صل  اإلمام السن

وأخيه)عليهم السالم( وأّنه كان معارضا  لرب ارمل وصّفني  وأّنه أوىص 

السني أن ال خيرج عى بن  أ ميّة! ورووا أحاديث ظاهرها املدح له وغرضها 

 التعريض بأبيه وأخيه)عليهام السالم(!

 فصادروا منه أّن املهدي نيومن أعامهلم هنا أّّنم انتقموا من الس

 !! ولك  يؤّكدوا كِِّبم رووه عن علّ من ولده وأعطوه لإلمام السن

(: عن عّل بن أيب طالب)ريض اّلل عنه( قال: سّم  174: 1قال ابن مّحاد )

السن سّيدا   وسيارج اّللّ من صلبه رجال  اسمه اسم نبّيكم  يمأل النبّ  

لاو   .(1)جورا  األرض عدال  كام م 

                                                           

  ونّصه )عن أيب إسحاق  قال: قال عّل ونظر إىل ابنه 106: 4( ورواه أبو داود ف سننه 1)

وسيارج من صلبه رجل يسّم    السن. فقال: إّن ابن  هِا سّيد كام ساّمه النبّ  
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وقد ُتّسك أتباع اخلالفة ِّبِا الديث وطبّل به أتباع بن  أ ميّة وشتموا به 

الشيعة! وأغمضوا عيوّنم عاّم يعارضه  بل عن روايتهم للحديث نفسه بلفظ: 

  واحتامل التصحي  وارد بني اسم السن «قال عّل ونظر إىل ابنه السني»

 والسني)عليهام السالم(!

(: قال السمهودي: ويتحّصل ممّا ثبو 182: 8فيض القدير ) قال املناوي ف

ف األخبار عنه أّنه من ولد فاطمة  وف أيب داود أّنه من ولد السن  والّس فيه 

ترك السن اخلالفة ّللّ شفقة عى األ ّمة  فجعل القائم باخلالفة بالّ  عند شّدة 

 ف عباده إّنه يعط  ملن ترك الاجة وامتالء األرض ظلام  من ولده  وهِه سنّة اّللّ

شياا  من أجله أفضل ممّا ترك أو ذّرّيته  وقد بالغ السن ف ترك اخلالفة وّن  

أخاه عنها  وتِّكر ذلك ليلة مقتله فرتّحم عى أخيه! وما روي من كونه من ولد 

   انته .(1)السني فواه جّدا  

                                                           
 

اسم نبّيكم  يشبهه ف اخلل  وال يشبهه ف اخلل . ثّم ذكر قّصة يمأل األرض عدال (. ب

  مشكاة 21  وعنهام عقد الدرر: 182: 8  خمترص أيب داود 49: 11وجام  األ صول 

  عقيدة 161: 11  عون املعبود 19: 2  الاوي 16: 1  فتن ابن كث  28: 1املصابي  

 .. الخ.18أهل السنّة: 

 .216: 6نحوه ( و1)
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اسمه خرب به النبّ  فاملهدي الِي أ: »91: 4وقال ابن تيميّة ف منهاجه 

حمّمد بن عبداّللّ  ال حمّمد بن السن  وقد رو  عن عّل)ريض اّلل عنه( أّنه قال 

 «.هو من ولد السن بن عل  ال من ولد السني بن عل

( فقال: القول الثالث: أّنه 111وزاد تلميِه ابن قّيم ف املنار املني  ) 

 خيرج ف آخر الزمان وقد من ولد السن بن عل رجل من أهل بيو النب 

امتألت األرض جورا  وظلام  فيملؤها قسطا  وعدال   وأكثر األحاديث عى هِا 

تدّل  وف كونه من ولد السن رّس لطي  وهو أّن السن ريض اّللّ تعاىل عنه 

ترك اخلالفة ّللّ فجعل اّللّ من ولده من يقوم باخلالفة الّ  املتضّمن للعدل الِي 

وهِه سنّة اّللّ ف عباده أّنه من ترك ألجله شياا  أعطاه اّللّ أو أعط   يمأل األرض

ذّرّيته أفضل منه. وهِا باالل السني)ريض اّلل عنه(فإّنه حر  عليها وقاتل 

 !(1)عليها فلم يظفر ِّبا

وأفضل ما وجدته ف الرّد عليهم ما كتبه السّيد امليالين ف جمّلة تراثنا )عدد 

( قال: ال خيف  أّن هِا الديث يؤّيد النتيجة املّتف  عليها بني أهل 41/19

اإلسالم  وه  كون املهدي املوعود بظهوره ف آخر الزمان هو من ولد 

و مقيّد ملا ف تلك النتيجة من فاطمة)عليها السالم( كام تقّدم ف أّول البحث  وه

                                                           

  860و 460: 2( راج  أيضا  فرحتهم ِّبِا الديث وتطبيلهم به ف: صواع  ابن حجر 1)

: 1  فائ  الزخمرشي 218: 11  عون املعبود 10  الفتاو  الديثّية: 61: 2الاوي 

 .119: 1  غريب الديث البن قتيبة 114: 1  الس ة اللبّية 210
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إطالق... وليس فيه اختالل أو تعارض معها  بل التعارض الظاهر فيه إّنام هو 

ألحاديث كون املهدي من ولد السبا الشهيد اإلمام أيب عبداّللّ السني ابن 

 عّل)عليهام السالم(... وأّول ما يلحظ عليه:

د  ال قبله وال بعده  وكّل من إّنه مل خيرجه أحد من املحّدثني غ  أيب داو ة 1

 أورده من املتأّخرين عن عرص أيب داود فهو نقله عنه.

اختالل النقل عن أيب داود ف هِا الديث  فقد قال ارزري الشافع   ة 2

هة( ف كتابه أسم  املناقب بعد أن ذكر ما خيّص كون املهدي 611)ت

رّية السني ما هِا نّصه: واألصّ  أّنه من ذ من ذرّية اإلمام السن

بن عل لنّص أم املؤمنني عل عى ذلك ف ما أخربنا به شيانا املسند 

رحلة زمانه عمر بن السن الرق  قراءة عليه قال: أنبأنا أبوالسن 

البااري  أنبأنا عمر بن حمّمد الدارقزي  أنبأنا أبو البدر الكرخ   أنبأنا 

أبو عل اللؤلؤي  أنبأنا  أبوبكر اخلطيب  أنبأنا أبو عمر اهلاشم   أنبأنا

أبو داود الافظ قال: حّدثو عن هارون بن املغ ة قال: حّدثنا عمر بن 

أيب قيس  عن شعيب بن خالد  عن أيب إسحاق: قال عّل ونظر إىل ابنه 

 السني... هكِا رواه أبو داود ف سننه وسكو عنه.

هو أبو  الديث منقط  وال حّجة ف املنقط  ألّن من رواه عن علّ   ة 1

إسحاق واملراد منه السبيع   وهو ممّن مل تثبو له رواية واحدة سامعا  

ألّنه رأ  علّيا  رؤية كام نّص عليه املنِري ف  عن أم املؤمنني علّ 
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رشح حديث أيب داود: وكان عمر السبيع  عند شهادة 

هة سب  سنني  ألّنه ولد كام ف قول ابن حجر 40سنة أم املؤمنني

 بقيتا من خالفة عثامن.لسنتني 

الديث باإلضافة إىل انقطاعه فقد رواه أبو داود عن جمهول مل يسّمه  ة 4

ثو عن هارون»حيث قال كام مّر:  ده ثّم ساق الديث  وهِا وحده « ح 

يكف  إلبطاله! عى أّن السّيد صدر الدين الصدر قد ناق  هِا الديث 

 ورّده بسّتة وجوه  فقال ما نّصه:

لقواعد املقّرره ف أ صول الفقيه ال يصّ  االستناد إىل رواية أيب أقول: بحسب ا

 داود املِكورة أل مور:

األّول: اختالل النقل عن أيب داود فف  عقد الدرر نقلها عن أيب داود ف 

 سننه وفيها: أّن علّيا  نظر إىل ابنه السني.

أّن علّيا  نظر إىل  الثاين: أّن مجاعة من الّفاظ نقلوا هِه القّصة بعينها وفيها:

 ابنه السني. كالرتمِي  والنسائ   والبيهق  كام ف عقد الدرر.

الثالث: احتامل التصحي  فيها فإّن لفظ السني والسن ف الكتابة ووقوع 

 االشتباه فيه قريب جّدا  سّيام ف اخلّا الكوف.

 بعضهم. الراب : أّّنا خمالفة ملا عليه املشهور من علامئهم كام نّص عليه

 اخلامس: أّّنا معارضة بأخبار كث ة أصّ  سندا  وأظهر داللة.
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الساد،: أّن احتامل الوض  وكوّنا صنيعة الدرهم والدينار قريب جّدا   

انته . وذكر ف هامشه « تقّربا  إىل حمّمد بن عبداّللّ املعرول بالنفس الزكّية

 (1.)مصادر أحاديث أّنه من ولد السني

  حيث لك شّك علامئهم ف زعمهم بأّنه من ولد السنأقول: يظهر 

حاولوا الصل  بني النّصني فقالوا إّنه حسن  وأ ّمه حسينيّة أو بالعكس! فف  

فقال سلامن: من أّي ولدك هو؟ قال: من ولد ابن  (: »101فوائد الفكر ) 

أ ّمه هِا ورضب عى السني... ولعّل ارم  بينهام أّن أباه من ذرّية أحدمها  و

 انته .« من ذرّية ايخر  فتأّمل

                                                           

عن املعجم األوسا للطرباين  عقد  10فصل  129الرقم  146( قال: انظر: املنار املني : 1)

  وقد 118  عن كتاب األربعني أليب نعيم األصبهاين  ذخائر العقب : 1باب  24الدرر: 

: 2مقّيدا  ملا أ طل  قبله  فرائد السمطني  جعل حديث املهدي من ولد اإلمام السني

باب  2  فرائد فوائد الفكر: 1باب  17: 7  القول املاترص: 81باب  171رقم  121

  ينابي  198: 1للاوارزم  النف     مقتل السني191: 1  الس ة اللبّية 1

هلداة   إثبات ا117  كش  اليقني: 219: 1  كش  الغّمة 492و 18باب  224املوّدة: 

 894  غاية املرام: 41باب  14رقم  107: 2  حلية األبرار 12باب  174رقم  817: 1

  وفيه أحاديث كث ة جّدا  من 1باب  40رقم  114  منتاب األثر: 141باب  17رقم 

طرق أهل السنّة تثبو كون اإلمام املهدي من ولد السني  وأّن أباه هو السن 

   انته .العسكري
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نّص عى أّن األئّمة التسعة  أّما مصادرنا  فه  ِصحية متواترة بأّن النب 

 املعصومني هم من ذرّية السني ال من ذرّية السن)عليهم السالم(.

( عن املفّضل بن عمر  عن اإلمام 116: 2وف كامل الدين )

ه  بَِكلاَِم    وجّل: قال: سألته عن قول اّللّ عزّ الصادق َوإِِذ اْبَتَل إِْبَراِهيَم َربُّ

َّه  َّ  ه  الكلامت الت  تلّقاها آدم من »؟ ما هِه الكلامت؟ قال:  [124/البقرة]  َفَأَْت

رّبه فتاب عليه  وهو أّنه قال: أسألك بحّ  حمّمد وعّل وفاطمة والسن والسني 

 «.التّواب الرحيم إالّ تبو عّل  فتاب اّللّ عليه إّنه هو

يعن  »؟ قال: «فأُتّهنّ »فقلو له: يا ابن رسول اّللّ  فام يعن  عّز وجّل بقوله 

 «.فأُتّهّن إىل القائم اثن  عرش إماما   تسعة من ولد السني

قال املفّضل: فقلو: يا ابن رسول اّللّ  فأخربين عن قول اّللّ عّز وجّل: 

 َعِقبِهِ  َوَجَدَلَها َكلَِمة  َباقَِية  ِل  [26/الزخرل]  :يعن  بِلك اإلمامة جعلها »؟ قال

 «.اّللّ تعاىل ف عقب السني إىل يوم القيامة

قال: فقلو له: يا ابن رسول اّللّ  فكي  صارت اإلمامة ف ولد السني دون 

وسبطاه وسّيدا شباب أهل    ومها مجيعا  ولدا رسول اّللّ  ولد السن

إّن موس  وهارون كانا نبّيني مرسلني وأخوين  فجعل اّللّ عّز »ارنّة؟ فقال: 

وجّل النبّوة ف صلب هارون دون صلب موس  ومل يكن ألحد أن يقول مِلَ فعل 

اّللّ ذلك؟ وإّن اإلمامة خالفة اّللّ عّز وجّل ف أرضه وليس ألحد أن يقول: مِلَ 
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ألّن اّللّ تبارك وتعاىل هو  صلب السني دون صلب السن جعلها اّللّ ف

ْسَئل ونَ  الكيم ف أفعاله  ْم ي  ْسَئل  َعامَّ َيْفَدل  َوه   .(1)«[21/ألنبياء]االَ ي 

( عن أيب عمرو 72: 2وال يناف االختيار اإلهل  ما رواه ف تفس  العّيايش )

قال: قلو له: أخربين عن خروج اإلمامة من ولد  الزب ي عن أيب عبداّللّ 

ملّا حّض السني ما »السن إىل ولد السني كي  ذلك؟ وما الّجة فيه؟ قال: 

جيز أن يرّدها إىل ولد أخيه وال يويص ِّبا فيهم  يقول اّللّ:  حّضه من أمر اّللّ مل

ْم َأْوَل بَِبْدض ِل كَِتاِ  ا ه  فكان ولده أقرب  [71/األنفال]هللَِّوأ ول وا األَْرَحاِم َبْدض 

رمحا  إليه من ولد أخيه  وكانوا أوىل باإلمامة  وأخرجو هِه ايية ولد السن 

منها  فصارت اإلمامة إىل السني  وحكمو ِّبا ايية هلم فه  فيهم إىل يوم 

ألّنه يدّل عى أّن اّللّ تعاىل أجر  اختياره لإلمامة عى حكمه بأولوّية « القيامة

 الرحم ف اإلر .

 

 

 

                                                           

  جمم  261: 1  مناقب ابن شهر آشوب 104  اخلصال: 128عاين األخبار: ( ومثله: م1)

  841: 1  إثبات اهلداة 77: 1  تأويل اييات 421  إرشاد القلوب: 200: 1البيان 

 .177: 11البحار 
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 ه مداوية أّول َمْ  اّدعى أّنه املهدي املوعود! 9

عن الوليد بن هشام املعيط   عن أبان ابن ( »170: 1قال ابن مّحاد ف الفتن )

الوليد قال: سمعو ابن عّبا، وهو عند معاوية يقول: يبعث اّللّ املهدي منّا 

 «.البيو أهل

 معاوية أّنه املهدي رّدا  عى مهدي بن  هاشم!أقول: هِا هو السبب ف اّدعاء 

  وطبعة 111رو  السّيد ابن طاو،)رمحه اّلل( ف املالحم والفتن ) 

( عن الطربي املؤّرخ املعرول  ف كتابه )عيون أخبار بن  هاشم( الِي 216 

صنّفه للوزير عّل بن عيس  بن ارّراح  قال ابن طاو،)رمحه اّلل(: وجدته 

اة عتيقة ظاهر حاهلا أّّنا كتبو ف حياته  فقال ما هِا لفظه: ذكر ورويته من نس

املهدي واإلمام  قال: وبإسناده: إّن معاوية أقبل يوما  عى بن  هاشم فقال: إّنكم 

تريدون أن تستحّقوا اخلالفة بام استحققتم به النبّوة ومل جيتمعا ألحد  ولعمري 

إّنكم تقولون نحن أهل بيو اّللّ فام إّن حّجتكم ف اخلالفة مشتبهة عى النا،! 

بال النبّوة حمّلها فينا واخلالفة ف غ نا؟ وهِه شبهة هلا ُتويه  وإّنام سّميو الشبهة 

شبهة ألّّنا تشبه الّ  حّت  تعرل  وإّنام اخلالفة تنقلب ف أحياء قري  برضا 

ن  هاشم لو العاّمة وشور  اخلاّصة فلم يقل النا، ليو بن  هاشم وّلونا  وإّن ب

وّلونا لكان خ ا  لنا ف ديننا ودنيانا  فال هم اجتمعوا عى غ كم يمنعوكم  ولو 

زهدمم فيها أمس مل تقاتلوننا عليها اليوم؟ وقد زعمتم أّن لكم ملكا  هاشميّا  

ومهدّيا  قائام   واملهدي عيس  بن مريم  وهِا األمر ف أيدينا حّت  نسّلمه إليه  
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تم ما ري  عاد وال صاعقة ثمود بأهلك للنا، منكم  ثّم ولعمري لان ملك

 سكو!

فقام فيهم عبداّللّ بن عبّا، فحمد اّللّ وأثن  عليه ثّم قال: أّما قولك إّنا 

 النستحّ  اخلالفة بالنبّوة فإذا مل نستحّ  اخلالفة بالنبّوة فبَم نستحّ ؟!

ول اّللّ سبحانه وتعاىل: وأّما قولك إّن اخلالفة والنبّوة مل جيتمعا ألحد  فأين ق

  ْلكا  َعظِيام م م  ْكَمَة َوآَتْينَاه 
 ؛ [14/النساء]  َفَقْد آَتْينَا آَل إِبَراِهيَم اْلكِتَاَ  َواِْلِ

فالكتاب النبّوة  والكمة السنّة  وامللك اخلالفة  ونحن آل إبراهيم أمر اّللّ فينا 

 وفيهم واحد  والسنّة فينا وفيهم جارية.

قولك: إّن حّجتنا مشبهة فه  واّللّ أضوأ من الشمس وأنور من القمر  وأّما 

َر خّدك َقْتل نا أخاك وجدك وعّمك  وإّنك لتعلم ذلك ولكن ثن  عطَفك وصعَّ

وخالك فال تبك عى عظام حائلة وأرواح وزائلة ف اهلاوية  وال تغضبّن لدماء 

 أحّلها الرشك ووضعها اإلسالم.

معا علينا  فام حرموا منّا أعظم ممّا حرمنا منهم  وكّل فأّما ترك النا، أن جيت

 أمر إذا حصل حاصله ثبو حّقه وزال باطله!

وأّما قولك إّنا زعمنا أّن لنا ملكا  مهديا  فالزعم ف كتاب اّللّ شّك  قال اّللّ 

ْل َبَل َوَرّب  َلت  سبحانه وتعاىل:  ْبَدث وا ق  وا َأن َل  ي   [7/تغابن]ال ْبَدث  َّ َزَعَم الَِّ يَ  َكَفر 

فكّل يشهد أّن لنا ملكا  وأّن لنا مهدّيا  لو مل يب  إالّ يوم واحد لبعثه اّللّ ألمره يمأل 
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األرض قسطا  وعدال  كام ملاو جورا  وظلام   ال ُتلكون يوما  إالّ ملكنا يومني  

 وال شهرا  إالّ ملكنا شهرين  وال حوال  إالّملكنا حولني!

املهدي عيس  بن مريم  فإّنام ينزل عيس  عى الدّجال فإذا رآه  وأّما قولك إنّ 

 ذاب كام تِوب الشحمة  واإلمام رجل منّا يصّل عيس  خلفه ولو شاو سّميته.

 .(1)وأّما ري  عاد وصاعقة ثمود فإّّنا كانتا عِابا  وملكنا رمحة

دعا له   لكن معاوية مل يكت  بِلك  بل رّتب َمْن يروي له أّن النب 

( عن 218: 4ووصفه بأّنه اهلادي املهدي! فرصت تر  ف مسند أمحد )

أّنه ذكر معاوية وقال: اللهّم   عبدالرمحن بن أيب عم ة األزدي عن النبّ  

 .(2)اجعله هاديا  مهديا  واهد به

ثّم رّتب معاوية شهادات علامء البالط أو اخلوافني من سوط البالط بأّن 

( عن األعم  عن 172: 19املوعود! فف  تاريخ دمش  )معاوية هو املهدي 

 .(3)جماهد قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هِا املهدي

: 2وقد ضّع  اخلالل نسبة هِين القولني إىل قتادة وجماهد  فقال ف السنّة )

(: عن قتادة قال: لو أصبحتم ف مثل عمل معاوية لقال أكثركم: هِا 416

جبلة مل أتوّصل إىل معرفته  أخربنا حمّمد بن سليامن  املهدي. ف إسناده عمرو بن

                                                           

 .11: 2  وعنه كش  الغّمة 14( ومثله ف: أماي املفيد: 1)

 .وغ ه من مصادر حديثهم 110: 1( ورواه الرتمِي 2)

 .141: 6( وف: ّناية ابن كث  1)
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بن هشام قال ثنا أبو معاوية الّضير  عن األعم   عن جماهد قال: لو رأيتم 

كام ضع  اهليثم  ف جمم  الزوائد «. معاوية لقلتم هِا املهدي. إسناده ضعي 

م وعن األعم  قال: لو رأيت»( نسبة ذلك إىل األعم  أيضا   قال: 117: 9)

« معاوية لقلتم هِا املهدي. رواه الطرباين مرسال   وفيه حيي  الامين وهو ضعي 

 انته .

لكن ابن تيمّية األموي أكثر من بن  أ مّية مل هيتم لتضعي  اخلالل واهليثم  

يونس عن قتادة قال: لو أصبحتم »(  فقال: 211: 8وصّح  ذلك ف منهاجه )

املهدي  وكِلك رواه ابن بّطة بإسناده ف مثل عمل معاوية لقال أكثركم هِا 

الثابو من وجهني عن األعم  عن جماهد  قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هِا 

املهدي! عن أيب إسحاق يعن  السبيع  أّنه ذكر معاوية فقال: لو أدركتموه أو 

 أدركتم أّيامه لقلتم كان املهدي!

بن العا  بأّن كام رضب بعرض الائا شهادة إمامه عبداّللّ بن عمرو 

معاوية ال كرامة له حّت  يوص  بأّنه املهدي! فقد رو  ابن طاو، ف املالحم 

( أّن عبداّللّ بن عمرو ذكر املهدي فقال أعرايّب: هو معاوية بن أيب 128) 

سفيان! فقال عبداّللّ بن عمرو: ال وال كرامة  بل هو الِي ينزل عليه عيس  بن 

 انته .« مريم
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(: أورد 229: 2السّقاط ف تناقضات األلباين الواضحات )وقال الافظ 

اللهّم اجعله هاديا  مهدّيا  »األلباين حديث عبدالرمحن بن أيب عم ة مرفوعا : 

 يعن  معاوية  وهِا حديث ال يصّ  بحال لوجوه:« واهد به

(  عن إسحاق بن 112: 1أّوال : قال الافظ الِهب  ف س  أعالم النبالء )

 «.ف فضل معاوية يشء ال يصّ  عن النبّ  »ّنه قال: راهويه أ

اق املحّدثني عى أّنه ال يصّ . قال  ِّ ثانيا : هِا الديث باخلصو  نّص ح

( أّن عبدالرمحن بن أيب 182: 2أبوحاتم الرازي كام ف علل الديث البنه )

. وقال الافظ ابن حجر ف مِيب عم ة مل يسم  هِا الديث من النبّ  

( نقال  عن الافظ ابن عبدالرّب أّن عبدالرمحن بن أيب عم  هِا 220: 8هِيب )الت

 ال تصّ  صحبته  وال يثبو إسناد حديثه!

ثالثا : طرق هِا الديث تدور عى سعيد بن عبدالعزيز  عن ربيعة بن يزيد  

عن عبدالرمحن بن عم ة به  وسعيد بن عبدالعزيز اختلا كام أقّر واعرتل هناك 

اين  وقد زعم األلباين أّنه قد تابعه مج ! ومل يصدق! ألّن من رج  إىل األلب

املتابعات الت  زعمها ف كتابه وجدها كّلها تدور عى سعيد ابن عبدالعزيز  

وسعيد هِا اختلا كام قال أبو مسهر  وكِا قال أبو داود وحيي  بن معني كام جتد 

اختالطه ف مواض  منها ف (  وقد اعرتل األلباين ب14: 4ذلك ف التهِيب )
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( وغ  ذلك فكي  يصّ  هِا 847: 2(  ومنها ف صحيحته )191: 1ضعيفته )

 (!1أيضا ؟! فام عى األلباين إالّ أن ينقل الديث للضعيفة)

أقول: يكف  للجواب عى زعم معاوية وأتباعه كابن تيمّية واأللباين  أن يقال 

مأل األرض قسطا  وعدال ؟! )بل مألها هلم: ما بال إمامكم معاوية املهدي مل ي

 ظلام  وجورا  وأخرج النا، من الدين أفواجا  كام قالو له تلك املرأة..(.

لكن مشكلة مبغض أهل البيو)عليهم السالم( أّّنم يرون أنفسهم مضطّرين 

من أهل البيو)عليهم السالم( ويرووا  أن يصادرو البشارة النبوّية باملهدي

  لينطب  عى معاوية  أو أّي «املهدي رجل من أ ّمت »النّص األموي الِي يقول: 

 ناصبّ  آخر!

 ه موعى ب  طلحة ثاّن َمْ  اّدعى أّنه املهدي املوعود! 1

كان عند عائشة مرشوع ف زمن أبيها أن تبق  اخلالفة لبن  تيم  ألخيها 

 بكر  فإن مل يمكن فالبن عّمها طلحة بن عبيداّللّ التيم . عبدالرمحن بن أيب

لكنّها تفاجأت ه  وطلحة بموت أيب بكر مسموما  وأّنه أوىص  إىل عمر  

فدخل طلحة عى أيب بكر غاضبا  معرتضا : )مّلا استالفه أبوبكر كره خالفته 

                                                           

 .211( راج  أيضا   قي  السّقال لكتاب دف  شبه التشبيه بأكّ  التنزيه البن اروزي: 1)
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يظا ؟! فقال: طائفة حّت  قال له طلحة: ماذا تقول لرّبك إذا وّليو علينا فّظا  غل

 .(1)أباّللّ َتّوفوين؟! أقول: وّليو عليهم خ  أهلك(

لكن عائشة رغم ذلك واصلو عملها  ألّّنا اعتربت أّّنا خست جولة  فقا 

ومل َتس املرشوع! لكن غاية ما حّققته ف عهد عمر أّّنا أدخلو طلحة 

ن بن عول الشور   الت  ولدت ميتة ألّنه أعط  حّ  النقض فيها لعبدالرمح ف

 صهر عثامن!

أّما ف عهد عثامن فاصطدمو به وأطلقو شعارات شديدة ضّده حّت  دعو 

إىل عزله أو قتله  وكان حساِّبا مبنيا  عى مكانة أيب بكر ومكانتها  وأّن طلحة من 

كبار الصحابة وصاحب ثروة كب ة  فهو يستطي  بمساعدة ابنة عّمه أ ّم املؤمنني 

ن  ويقن  الصحابة ببيعته! لكنّها فوجاو مّرة أ خر  أن يطرح نفسه بعد عثام

  فغضبو وقادت حربا  ضّده ه  وطلحة والزب   ببيعة الصحابة لعلّ 

 لكنّها رسعان ما خسما وخست ابن عّمها طلحة وزوج أ ختها الزب .

وعندما جاءت موجة معاوية اختارت عائشة املعارضة اهلادئة معه  ثّم 

دما ه  وأخو ها عبدالرمحن  كام أوضحناه ف املجّلد الثاين من جواهر َصعَّ

التاريخ  فام كان من معاوية إالّ أن قتل عبدالرمحن  ويقال إّنه قتل عائشة! 

                                                           

: 7  و149  و111: 8ط بوالق  وقد حّرفه الوّهابّيون! راج   2: 170( منهاج السنّة 1)

   من طبعتهم ف برنامج مؤّلفات الشيخ والتلميِ.481
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وبموما انته  مرشوع بن  تيم ألخِ اخلالفة  لكن تنظ ات عائشة له بقيو ف 

 لبن  تيم: مصادر املسلمني  وأّن اخلالفة وصيّة النب 

حديث ف صحي  مسلم وغ ه  قالو فيه عائشة: قال ي األّول: 

ف مرضه: أدع  ي أبابكر أباك وأخاك حّت  أكتب كتابا   فإيّن  اّللّ رسول

أخال أن يتمنّ  متمنٍّ ويقول قائل: أنا أوىل
(1)! 

والبّد أن تكون دعواها هِه بعد وفاة عمر  ألّن أبابكر وعمر مل حيتّجا بالنّص 

من قري  ومها أوىل بسلطانه ألّّنام من قري    ّجا بأّن حمّمدا  أبدا  وإّنام احت

قال عمر: ولنا بِلك عى َمْن أب  من العرب الّجة الظاهرة والسلطان املبني  

ْدل بباطل أو  َمْن ذا ينازعنا سلطان حمّمد وإمارته ونحن أولياؤه وعش ته  إالّ م 

 .(2)متجان   إلثم أو متوّرط  ف هلكة

حديث عائشة صحيحا  لكان أكرب حّجة ألبيها ف السقيفة وغ ها  فلو كان 

بل الحتّج به طلحة عى أيب بكر عندما اعرتض عليه إلخراجه اخلالفة من بن  

 تيم!

والثاين: اّدع  بنو تيم أّن موس  بن طلحة هو املهدي املوعود! لكن دعواهم 

ه شياا  ومل يصلنا! ماتو بموته! وال ندري هل كانو عائشة وراءها وهل روت في

                                                           

 .110 :7( مسلم 1)

 .417: 2( تاريخ الطربي 2)
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فقد  ّدثو الروايات عاّم بعد وفاما: ملّا خرج املاتار بالكوفة قدم علينا )إىل 

 !(1)البرصة( موس  بن طلحة وكانوا يرونه ف زماّنم املهدي فغشيه النا،

 ه اّدعى اِلسنّيون مهدوّية ُمّمد ب  عبداهللّ ب  اِلس  املثنّى 7

موجة ف أواخر القرن األّول اهلجري  بعد أن يظهر أّن اّدعاء املهدية كان 

عن ضاق املسلمون ذرعا  بالتسّلا األموي فانترشت بينهم أحاديث النب 

 ظالمة أهل بيته الطاهرين)عليهم السالم( والبشارة بمهدهيم.

فكان ذلك أرضية الّدعاء املهدية لعدد من بن  هاشم  وغ هم أيضا  

و املهدية ف مطل  القرن الثاين الثنني اسم كموس  بن طلحة التيم . وقد اّدعي

كّل منهام حمّمد واسم أبيه عبداّللّ  ومها حمّمد بن عبداّللّ بن السن املثنّ   وحمّمد 

بن عبداّللّ املنصور املعرول باملهدي العّبايس  وحاول أنصار كّل منهام أن 

كون زيادة يطّبقوا أحاديث املهدي املوعود عى صاحبهم  ولِلك رّجحنا أن ت

 ف البشارة النبوّية ملصلحة أحدمها أو كليهام!« واسم أبيه اسم أيب»

وزاد العّباسّيون عى ذلك  فوضعوا أحاديث تنّص عى أّن املهدي املوعود 

من أوالد العّبا،! وقد ترّبأ منها علامء الديث وشهدوا بأّّنا مكِوبة عن لسان 

 مر  أو من بن  أ مّية!  كتلك الت  تزعم أّنه من أوالد عالنب 

                                                           

: 1  ابن مّحاد 181: 4  س  الِهب  61: 29  مِيب الكامل 411: 80( تاريخ دمش  1)

 وغ ها. 171: 4  اللية 116: 1  الداين 116
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ومن املالحظ أّن مغامرات اّدعاء املهدية مغرية جّدا   لكنّها بسبب الضبا 

النبوي رسعان ما تنكش  عندما ال يستطي  املهدي املزعوم أن يعّمم اإلسالم 

عى العامل ويمأل األرض قسطا  وعدال  أو يعط  املال حثيا  بغ  عّد! وعندما 

ص  بالعلم والعصمة واهلداية من رّبه  وبقّية الصفات يظهر للنا، أّنه ال يتّ 

 .االستثنائّية للمهدي

ويبدو أّن عبداّللّ بن السن املثنّ  كان أبرع من اّدعاها لولده حمّمد  فقا 

ثّم عى اسم النب  خّطا لِلك من طفولة ابنه فساّمه حمّمدا  ألّن املهدي

 حوله األساط !رّباه تربية خاّصة  وحجبه عن النا، وأشاع 

(: وقال داود بن عبداّللّ ارعفري  عن 487: 21فف  مِيب الكامل )

الدراوردي عن ابن أخ  الزهري: جتالسنا باملدينة أنا وعبداّللّ بن حسن فتِاكرنا 

املهدي  فقال عبداّللّ بن حسن: املهدي من ولد السني بن عل. فقلو: بأيب ذاك 

: املهدي واّللّ من ولد السن ابن عل ثّم من علامء أهل بيتك. فقال عبداّللّ

 ولدي خاّصة  انته .

ويظهر أّن عبداّللّ كان يّدعيها أّول األمر لنفسه  قال ف مقاتل الطالبّيني 

(: مل يزل عبداّللّ بن السن منِ كان صبّيا  يتوار  ويراسل النا، 219) 

 بالدعوة إىل نفسه ويسّم  باملهدي! انته .

وقد وصفوه « اسم أبيه اسم أيب!»يّدعيها البنه  فهو وراء زيادة ثّم خّطا أن 

بقّوة الشاصّية والقدرة عى اإلقناع  وقد أقن  بمهدية ابنه حلفاءهم العّباسّيني 
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( عن عم  بن 219ومنهم املنصور  فقد رو  أبوالفرج ف مقاتل الطالبّيني ) 

د خرج حمّمد بن عبداّللّ الفضل اخلثعم  قال: رأيو أبا جعفر املنصور يوما  وق

بن السن من دار ابنه وله فر، واق  عى الباب م  عبد له أسود وأبو جعفر 

ينتظره  فلاّم خرج وثب أبو جعفر فأخِ بردائه حّت  ركب  ثّم سّو  ثيابه عى 

السج ومىض حمّمد  فقلو وكنو حيناِ أعرفه وال أعرل حمّمدا : َمْن هِا الِي 

حّت  أخِت بركابه وسّويو عليه ثيابه؟ قال: أو ما أعظمته هِا اإلعظام 

تعرفه؟! قلو: ال  قال: هِا حمّمد بن عبداّللّ بن السن بن السن مهدّينا أهل 

 البيو!

: هلجو العوام بمحّمد تسّميه باملهدي! انته . وذلك 244وقال ف  

املهدية بدعاية السنّيني وحلفائهم العّباسّيني قبل أن ينقلبوا عليهم ويّدعوا 

 ألنفسهم!

وقد روت مصادر التاريخ ما جر  ف مؤُتر األبواء الِي دعا له السنّيون 

 من أجل بيعة املهدي!

( عن عمر بن شبة وعّدة رواة ومؤّرخني 140فف  مقاتل الطالبّيني ) 

عاِصوا تلك الفرتة  قال: إّن مجاعة من بن  هاشم اجتمعوا باألبواء وفيهم 

عل بن عبداّللّ بن العّبا،  وأبو جعفر املنصور  وصال  بن إبراهيم بن حمّمد بن 

عل  وعبداّللّ بن السن بن السن  وابناه حمّمد وإبراهيم  وحمّمد بن عبداّللّ بن 

فقال صال  بن عل: قد علمتم أّنكم الِين ُتّد النا، أعينهم  ؛عمرو بن عثامن
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لرجل منكم تعطونه إّياها  إليهم  وقد مجعكم اّللّ ف هِا املوض  فاعقدوا بيعة

 من أنفسكم  وتواثقوا عى ذلك حّت  يفت  اّللّ وهو خ  الفا ني.

فحمد اّللّ عبداّللّ بن السن وأثن  عليه  ثّم قال: قد علمتم أّن ابن  هِا هو 

 املهدي فهلّموا فلنبايعه.

وقال أبوجعفر )املنصور(: ألّي يشء َتدعون أنفسكم وواّللّ لقد علمتم ما 

لنا، إىل أحد أطول أعناقا  وال أرسع إجابة منهم إىل هِا الفت   يريد حمّمد بن ا

 عبداّللّ.

قالوا: قد واّللّ صدقو  إّن هِا هلو الِي نعلم! فبايعوا مجيعا  حمّمدا  ومسحوا 

 عى يده.

قال عيس : وجاء رسول عبداّللّ بن السن إىل أيب أن ائتنا فإّننا جمتمعون ألمر 

 إىل جعفر بن حمّمد  هكِا قال عيس .وأرسل بِلك 

وقال غ ه: قال هلم عبداّللّ بن السن: ال نريد جعفرا  لااّل يفسد عليكم 

أمركم! قال عيس : فأرسلن  أيب أنظر ما اجتمعوا عليه  وأرسل جعفر بن حمّمد 

حمّمد بن عبداّللّ األرقا بن عّل بن السني فجاناهم فإذا بمحّمد بن عبداّللّ 

عى طنفسة رجل مثنية  فقلو: أرسلن  أيب إليكم ألسألكم ألّي يشء يصّل 

 اجتمعتم؟ فقال عبداّللّ: اجتمعنا لنباي  املهدي حمّمد ابن عبداّللّ.

قالوا: وجاء جعفر بن حمّمد  فأوس  له عبداّللّ بن السن إىل جنبه فتكّلم 

! إن كنو تر  ة ال تفعلوا فإّن هِا األمر مل يأت بعد»بمثل كالمه  فقال جعفر: 
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يعن  عبداّللّ ة أّن ابنك هِا هو املهدي فليس به وال هِا أوانه  وإن كنو إّنام تريد 

أن َترجه غضبا  ّللّ وليأمر باملعرول وينه  عن املنكر  فإّنا واّللّ ال ندعك وأنو 

 «.شيانا ونباي  ابنك

عى  فغضب عبداّللّ وقال: علمو خالل ما تقول! وواّللّ ما أطلعك اّللّ

 غيبه ولكن حيملك عى هِا السد البن !

ورضب « واّللّ ما ذاك حيملن  ولكن هِا وإخوانه وأبناؤهم دونكم»فقال: 

بيده عى ظهر أيب العّبا،  ثّم رضب بيده عى كت  عبداّللّ بن السن  وقال: 

ّنض  ثمّ « إّّنا واّللّ ما ه  إليك وال إىل ابنيك ولكنّها هلم  وإّن ابنيك ملقتوالن!»

أرأيو صاحب الرداء »وتوّكأ عى يد عبدالعزيز بن عمران الزهري. فقال: 

قال له « فإّنا واّللّ نجده يقتله!»األصفر ة يعن  أبا جعفر ة ؟  قال: نعم  قال: 

  قال: فقلو ف نفيس: حسده ورّب «نعم»عبدالعزيز: أيقتل حمّمدا ؟ قال: 

ا حّت  رأيته قتلهام! قال: فلاّم قال الكعبة! قال: ثّم واّللّ ما خرجو من الدني

جعفر ذلك انفّض القوم فافرتقوا ومل جيتمعوا بعدها  وتبعه عبدالصمد وأبو 

 انته .« نعم أقوله واّللّ  وأعلمه»جعفر فقاال: يا أبا عبداّللّ  أتقول هِا؟ قال: 

( عن عنبسة بن نجاد العابد قال: كان جعفر بن حمّمد إذا رأ  142وف ) 

بنفيس هو  إّن النا، »بن عبداّللّ بن حسن تغرغرت عيناه ثّم يقول: حمّمد 

ليقولون فيه إّنه املهدي وإّنه ملقتول! ليس هِا ف كتاب أبيه عل من خلفاء هِه 

 «.األ ّمة
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( عن عّدة مؤّرخني وشهود  171ثّم رو  ذلك أيضا  برواية ثانية ف ) 

ن السن  فحمد اّللّ وأثن  عليه  قال: إّن بن  هاشم اجتمعوا فاطبهم عبداّللّ ب

ثّم قال: إّنكم أهل البيو قد فّضلكم اّللّ بالرسالة واختاركم هلا  وأكثركم بركة 

بنو عّمه وعرتته  وأوىل النا، بالفزع ف أمر اّللّ  َمْن وضعه اّللّ  يا ذرّية حمّمد

والباطل    وقد ترون كتاب اّللّ معّطال  وسنّة نبّيه مرتوكة موضعكم من نبّيه

حّيا  والّ  مّيتا   قاتلوا ّللّ ف الطلب لرضاه بام هو أهله قبل أن ينزع منكم 

اسمكم  ومونوا عليه كام هانو بنو إرسائيل وكانوا أحّب خلقه إليه  وقد 

نزل نسم  أّن هؤالء القوم إذا قتل بعضهم بعضا  خرج األمر من  علمتم أّنا مل

الوليد بن يزيد فهلّم نباي  حمّمدا  فقد علمتم أّنه أيدهيم  فقد قتلوا صاحبهم يعن  

 املهدي.

فقالوا: مل جيتم  أصحابنا بعد ولو اجتمعوا فعلنا  ولسنا نر  أبا عبداّللّ 

جعفر بن حمّمد! فأرسل إليه ابن السن فأب  أن يأ   فقام وقال: أنا آت به 

لعّبا، ابن الساعة  فارج بنفسه حّت  أت  مّضب الفضل بن عبدالرمحن بن ا

ربيعة بن الر  فأوس  له الفضل ومل يصّدره  فعلمو أّن الفضل أسّن منه  

فقام له جعفر وصّدره  فعلمو أّنه أسّن منه. ثّم خرجنا مجيعا  حّت  أتينا عبداّللّ  

إّنك شيخ وإن شاو بايعتك  وأّما ابنك »فدعا إىل بيعة حمّمد  فقال له جعفر: 

 .«فواّللّ ال أ بايعه وأدعك
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وقال عبداّللّ األعى ف حديثه: إّن عبداّللّ بن السن قال هلم: ال ترسلوا إىل 

جعفر فإّنه يفسد عليكم  فأبوا  قال: فأتاهم وأنا معهم  فأوس  له عبداّللّ إىل 

جانبه وقال: قد علمو ما صن  بنا بنو أ مّية  وقد رأينا أن نباي  هِا الفت . فقال: 

 (.1فغضب عبداّللّ )إىل آخر ما تقّدم()« أت بعد!التفعلوا فإّناألمر مل ي»

( عن يزيد بن أيب حازم قال: خرجو من الكوفة  فلاّم 229النعامين )  وف

هل صاحبك »فسّلمو عليه  فسألن :  قدمو املدينة دخلو عى أيب عبداّللّ 

قلو: نعم  صحبن  من املغ ية  « أكنتم تتكّلمون؟»فقلو: نعم  فقال: « أحد؟

قلو: كان يزعم أّن حمّمد ابن عبداّللّ بن السن هو « فام كان يقول؟»قال: 

  واسم أبيه اسم أيب النب القائم  والدليل عى ذلك أّن اسمه اسم النب 

فقلو له ف ارواب: إن كنو تأخِ باألسامء فهو ذا ف ولد السني حمّمد بن 

بن عبداّللّ بن عل  وهِا  عبداّللّ بن عل  فقال ي: إّن هِا ابن أمة  يعن  حمّمد

فام : »ابن مه ة يعن  حمّمد بن عبداّللّ بن السن بن السن  فقال أبو عبداّللّ 

                                                           

  226: 4  مناقب ابن شهر آشوب 272و 271  إعالم الور : 278( وانظر: اإلرشاد: 1)

وال إىل ابنك  وإّنام ه  هلِا ة يعن  السّفاح ة ثّم هلِا ة يعن  إّّنا واّللّ ما ه  إليك »وفيه: 

فتبعه «. املنصور ة يقتله عى أحجار الزيو  ثّم يقتل أخاه بالطفول وقوائم فرسه ف املاء

  قال: فحّدثن  من «ما سمعته وإّنه لكائن»املنصور فقال: ما قلو يا أباعبداّللّ؟ فقال: 

و من وقت  فهّيأت أمري فكان كام قال. وانظر أيضا : سم  املنصور أّنه قال: انرصف

 .278: 47عن إعالم الور   وعنه وعن اإلرشاد البحار  112: 1إثبات اهلداة 
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أومل تعلموا أّنه ابن »فقلو: ما كان عندي يشء أرّد عليه  فقال: « رددت عليه؟

 .(1)«ةسبّية ة يعن  القائم

السنيني أو ( أن يكون مهدي 1هِا  ورّجحنا ف جواهر التاريخ )ج

العّباسّيني أو غ مها ف لسانه ثقل  حيتبس عليه الكالم فيّضب بيده عى فاِه 

 !(2)ِّبا لتنطب  عى صاحبهم  فوصفوا املهدي

 منهم! وزعموا أّن املهدي ه كِ َ  الدّباعّيون عل النبي 8

( عن ابن عّبا، قال: حّدثتن  أ ّم الفضل بنو 81: 2ف تاريخ بغداد )

يا أ ّم الفضل  »وهو ف الجر فقال:  اهلاللّيه قالو: مررت بالنبّ   الار 

  قالو: يا رسول اّللّ  وكي  وقد  ال  الفريقان أن ال يأتوا «إّنك حامل بغالم

قالو: فلاّم وضعته «. هو ما أقول لك  فإذا وضعتيه فأتين  به»النساء؟ قال: 

قام ف أ ذنه اليس   وقال: إذهب  فأّذن ف أ ذنه اليمن  وأ أتيو به رسول اّللّ 

بأيب اخللفاء  قالو: أتيو العّبا، فأعلمته  فكان رجال  مجيال  لبَّاسا   فأت  النبّ  

قام إليه فقّبل بني عينيه ثّم أقعده عن يمينه ثّم قال: هِا  فلاّم رآه رسول اّللّ 

  فقال: يا اّللّ  بعض هِا القول فمن شاء فليباه بعّمه. قالو: يا رسول ؛عّم 

عّبا،  مل ال أقول هِا القول وأنو عّم  وصنو أيب وخ  من أخل  بعدي من 

                                                           

 .119: 1  إثبات اهلداة 42: 11( وعن النعامين ف البحار 1)

 .181: 1( راج : ابن مّحاد 2)
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أهل! فقلو: يا رسول اّللّ  ما يشء أخربتن  به أ ّم الفضل عن مولودنا هِا؟ 

قال: نعم يا عّبا،  إذا كانو سنة مخس وثالثني ومائة فه  لك ولولدك  منهم 

 ي.السّفاح  ومنهم املنصور  ومنهم املهد

( عن هشام بن حمّمد الكلب  أّنه كان عند املعتصم 141: 1وف تاريخ بغداد )

ف أّول أّيام املأمون حني قدم املأمون بغداد  فِكر قوما  بسوء الس ة فقلو له: 

أهّيا ألم   إّن اّللّ تعاىل أمهلهم فطغوا  وحلم عنهم فبغوا  فقال ي: حّدثن  أيب 

أبيه املنصور  عن أبيه حمّمد بن عّل  عن عّل بن  الرشيد  عن جّدي املهدي  عن

نظر إىل قوم بن  فالن يتبارتون ف  عبداّللّ بن عّبا،  عن أبيه أّن النبّ  

رآِن( فقيل له:  وَنَة ِف اْلق  َجَرَة املَْْلع  مشيهم  فعرل الغضب ف وجهه ثّم قرأ: )َوالشَّ

ليسو بشجرة نبات  إّنام هم  أّي الشجر ه  يا رسول اّللّ حّت  نجتّثها؟ فقال:

بنو فالن  إذا ملكوا جاروا وإذا ائتمنوا خانوا  ثّم رضب بيده عى ظهر العّبا، 

 قال: فيارج اّللّ من ظهرك يا عم رجال  يكون هالكهم عى يديه.

( كرواية اخلطيب األ وىل  وعنه ف ذخائر العقب  176: 4وف تاريخ دمش  )

ئل  وابن ِحّبان  واملاّل ف س ته  وقال: (  وعن السهم  ف الفضا218) 

وزاد فيه: إّن هِا ابنك أبو اخللفاء منهم السّفاح ومنهم املهدي  حّت  يكون منهم 

 َمْن يصّل بعيس  ابن مريم.
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( كرواية اخلطيب األ وىل  عن الطرباين ف األوسا  167: 1وجمم  الزوائد )

يصّل باملسي  عيس  ابن وفيه: وه  ف أوالدهم حتّ  يكون آخرهم الِي 

 مريم.

( عن عبداّللّ بن عّبا،  وفيه: ه  لك يا عّبا، بعد 111: 10وف األوسا )

ثنتني وثالثني ومائة  ثّم منكم السّفاح واملنصور واملهدي  ثّم ه  ف أوالدهم 

 حّت  يكون آخرهم الِي يصّل باملسي  عيس  ابن مريم.

قال: املنصور واملهدي والسّفاح ( عن كعب 400و 121: 1وف ابن مّحاد )

 من ولد العّبا،.

( عن ابن عّبا،  أّنه كان إذا سمعهم 102: 1وف عيون األخبار البن قتيبة )

يقولون: يكون ف هِه األ ّمة اثنا عرش خليفة  قال: ما أمحقكم! إّن بعد اإلثن  

ل أبو أ سامة: عرش ثالثة منّا: السّفاح واملنصور واملهدي  يسّلمها إىل الدّجال  قا

 تأويل هِا عندنا أّن ولد املهدي يكونون بعده إىل خروج الدّجال.

( وصّححه: عن جماهد قال: قال ي عبداّللّ بن عّبا،: 114: 4وف الاكم )

لومل أسم  أّنك منّا أهل البيو ما حّدثتك ِّبِا الديث! قال: فقال جماهد: فإّنه 

بن عّبا،: منّا أهل البيو أربعة: منّا ف سرت ال أذكره ملن نكره  قال: فقال ا

السّفاح ومنّا املنِر  ومنّا املنصور  ومنّا املهدي  قال: فقال له جماهد: فبنّي ي 

هؤالء األربعة  فقال: أّما السّفاح فرّبام قتل أنصاره وعفا عن عدّوه. وأّما املنِر 

من حّقه  وأّما املال الكث  ال يتعاظم ف نفسه ويمسك القليل  قال فإّنه يعط 
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  املنصور فإّنه يعط  النرص عى عدّوه الشطر ممّا كان يعط  رسول اّللّ

يرعب منه عدّوه عى مس ة شهرين  واملنصور يرعب عدّوه منه عى مس ة 

شهر  وأّما املهدي الِي يمأل األرض عدال  كام ملاو جورا   وتأمن البهائم 

: قلو: وما أفالذ كبدها؟ قال: أمثال والسباع  وتلق  األرض أفالذ كبدها  قال

 األ سطوانة من الِهب والفّضة.

( عن سعيد بن جب   قال: سمعنا عبداّللّ بن 111: 8وف دالئل النبّوة )

عّبا، ونحن نقول: اثنا عرش أم ا  ثّم ال أم   واثنا عرش أم ا  ثّم ه  الساعة. 

عد ذلك املنصور  والسّفاح  فقال ابن عّبا،: ما أمحقكم  إّن منّا أهل البيو ب

 واملهدي  يدفعها إىل عيس  ابن مريم.

 (.1( يكون منّا ثالثة أهل البيو: سّفاح ومنصور ومهدي)114وف ) 

يقول: منّا ( عن أيب سعيد اخلدري قال: سمعو رسول اّللّ 199: 9وف )

هيرق  اخلالفة ملالقائم ومنّا املنصور ومنّا السّفاح ومنّا املهدي  فأّما القائم فتأتيه 

فيها حمجمة من دم  وأّما املنصور فال ترّد له راية  وأّما السّفاح فهو يسف  املال 

لاو ظلام .  والدم  وأّما املهدي فيمأل األرض عدال  كام م 

( عن ابن عبّا، قال: واّللّ لو مل يب  من الدنيا إالّ يوم  ألدال 46: 10وف )

 ا السّفاح  واملنصور  واملهدي(.اّللّ من بن  أ مّية! ليكونّن منّ 

                                                           

 .191: 1  و81و 82: 1( ونحوه ف تاريخ بغداد 1)
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نظر إليه  ( عن ابن عّبا، عن أبيه أّن النبّ  201وف ذخائر العقب  ) 

مقبال  فقال: هِا عّم  أبو اخللفاء  أجود قري  كّفا  وأمجلها  وإّن من ولده 

 السّفاح واملنصور واملهدي  وقال: أخرجه الافظ أبوالقاسم السهم .

( عن رواية دالئل النبّوة األ وىل وقال: وهِا 248: 8وف البداية والنهاية )

إسناد ضعي   والضّحاك مل يسم  من ابن عّبا، شياا  عى الصحي   فهو 

 منقط .

( وقال: هو من رواية إسامعيل بن إبراهيم 211وف مقّدمة ابن خلدون ) 

بن مهاجر عن أبيه  وإسامعيل ضعي  وإبراهيم أبوه وإن خّرج له مسلم 

(: وقال 141ن عى تضعيفه  وقال الافظ ابن الصّدي  املغريب ) فاألكثرو

)الاكم( صحي  اإلسناد  وتعّقبه الِهب  بأّن إسامعيل جمم  عى ضعفه  وأباه 

 ليس بِلك.

: لن تزال ( عن أ ّم سلمة عن النبّ  171: 1وف جام  السيوط  )

 الدّجال.اخلالفة ف ولد عّم  صنو أيب العّبا، حّت  يسّلموها إىل 

 إىل آخر مصادره وه  كث ة!

لكن شهد نّقاد الديث ف عدد منها أّّنا موضوعة! كام ف حاوي السيوط  

( قال الدارقطن : هِا حديث غريب  تفّرد به حمّمد بن الوليد موىل بن  61: 2)

 هاشم  يقصد موىل العّباسّيني.

ّضاع ومل 111وقال ف إسعال الراغبني )   يسمعهم.(: وف إسناده و 
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( قال ابن عدي: يض  الديث ويصله ويسق 276: 8وف فيض القدير )

 ويقّلب األسانيد واملتون.

اب. ِّ  وقال ابن أيب معرش: هو ك

وقال السمهودي: ما بعده وما قبله أصّ  منه  وأّما هِا ففيه حمّمد بن الوليد 

 وّضاع  م  أّنه لو صّ  محل عى املهدي ثالث العّباسّيني.

(: وهو غريب منكر  وقد مج   بأّنه عّبايّس األ م 181لافظ املغريب ) وقال ا

 حسن  األب  وليس بِاك  بل الديث ال يصّ .

( عن اإلفراد  وارام  الصغ   وقال: قال الشوكاين 111وف اإلذاعة ) 

ف التوضي : قلو: ويمكن ارم  بني هِه الثالثة أحاديث وبني سائر 

ّنه من ولد العّبا، من جهة أ ّمه  فإن أمكن ارم  ِّبِا  األحاديث املتقّدمة بأ

 أرج   انته . وإالّ فاألحاديث أّنه من ولد النب 

( كام ف ذخائر العقب   وقال: سند كّل منها 217وف صواع  ابن حجر ) 

ضعي  وعى تقدير صّحتهام ال يناف كون املهدي من ولد فاطمة املِكور ف 

وأكثر  ألّنه م  ذلك فيه شعبة من بن  العّبا،  كام أّن  األحاديث الت  ه  أصّ  

 فيه شعبة من بن  السني  انته .

أقول: من عجائبهم أّّنم بعد اعرتافهم بأّن واض  هِه األحاديث كّلها أو 

اب الوّضاع املرتوك! تر   ِّ أصلها هو حمّمد بن الوليد غالم بن  عّبا، الك

كّلّيا  أو جزئّيا !  ؛عّباسّيا   جعل املهديالشوكاين وابن حجر وغ مها حياولون 
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وتر  الِهب  يتفنّن بأّن األحاديث النبوّية تقصد مهدّيني بنفس الصفات  

 أحدمها عّبايّس وآخر من ذرّية فاطمة! وهو تكلُّ   وال خيلو من نصب!

 صحيح! حلديث حتريٌف املوضوعة أحاديثهم

حاديث الت  روما العرتة ال يبعد أن تكون أحاديثهم املكِوبة تغطية لأل

أخرب العّبا، بام يكون من أوالده! فف  النعامين  النبوّية من أّن النبّ  

ذات يوم ف البقي   بينا رسول اّللّ »قال:  ( عن اإلمام الصادق247) 

فقيل إّنه بالبقي   فأتاه  فسأل عن رسول اّللّ  حّت  أقبل علّ 

اجلس  فأجلسه عن يمينه  ثّم جاء : اّللّ  فسّلم عليه  فقال رسولعلّ 

فقيل له هو بالبقي   فأتاه فسّلم  جعفر ابن أيب طالب فسأل عن رسول اّللّ 

فقيل له هو  عليه فأجلسه عن يساره  ثّم جاء العّبا، فسأل عن رسول اّللّ

إىل  بالبقي   فأتاه فسّلم عليه فأجلسه أمامه  ثّم التفو رسول اّللّ 

ك  أال أخربك يا عل؟ فقال: بى يا رسول اّللّ  فقال: كان فقال: أال أ برّش علّ 

جربئيل عندي آنفا  وأخربين أّن القائم الِي خيرج ف آخر الزمان فيمأل األرض 

لاو ظلام  وجورا  من ذرّيتك من ولد السني  فقال عّل: يا رسول  عدال  كام م 

 اّللّ  ما أصابنا خ  قّا من اّللّ إالّ عى يديك.

إىل جعفر بن أيب طالب  فقال: يا جعفر  أال أ برّشك   التفو رسول اّللّ ثّم 

أال أخربك؟ قال: بى يا رسول اّللّ  فقال: كان جربئيل عندي آنفا  فأخربين أّن 

الِي يدفعها إىل القائم من ذرّيتك  أتدري من هو؟ قال: ال  قال: ذاك الِي 
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النار  يدخل ارند ذليال  وخيرج وجهه كالدينار وأسنانه كاملنشار وسيفه كحري  

 منه عزيزا   يكتنفه جربئيل وميكائيل.

ثّم التفو إىل العّبا، فقال: يا عّم النب   أال أخربك بام أخربين به 

؟ فقال: بى يا رسول اّللّ  قال: قال ي جربئيل: ويل  لِّرّيتك من جربئيل

: قد فر  اّللّ فقال له ولد العّبا،! فقال: يا رسول اّللّ  أفال أجتنب النساء؟

 «.ممّا هو كائن

أليب: ( عن عبداّللّ بن عّبا،  قال: قال رسول اّلل246ّوف النعامين ) 

فقال: يا رسول «. يا عّبا،  ويل  لِّرّيت  من ولدك  وويل  لولدك من ولدي»

 إّن علم اّللّ عّز وجّل »اّللّ  أفال أجتنب النساء؟ أو قال: أفال أجبُّ نفيس؟ قال: 

 «.قدمىض  واأل مور بيده وإّن األمر سيكون ف ولدي

إّنا أهل بيو اختار اّللّ لنا ايخرة (: »427وف كتاب سليم بن قيس ) 

أّما إّن »عى ابن عّبا، فقال:  قال: ثّم أقبل رسول اّللّ«. يرض لنا الدنيا ومل

اّللّ ول قبوا  أّول هالك بن  أ ميّة بعد ما يملك منهم عرشة عى يد ولدك  فليّتقوا

ف ولدي وعرت   فإّن الدنيا مل تب  ألحد قبلنا وال تبق  ألحد بعدنا  دولتنا آخر 

الدول  يكون مكان كّل يوم يومني ومكان كّل سنة سنتني  ومنّا من ولدي من 

 «.يمأل األرض قسطا  وعدال  كام ملاو ظلام  وجورا  
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 املوعود!وكِذَب املنصور فاّدعى أّن ابنه هو املهدي 

 مل يكت  العّباسّيون باّدعاء أّن رايات خراسان املوعودة لنرصة املهدي

ه  رايات ثورمم بيد أيب مسلم اخلراساين  وال باألحاديث الت  وضعوها 

برّش العّبا، بأّن امللك ف أوالده حتّ  خيرج الدّجال  وزعموا فيها أّن النبّ  

و معاوية  بن  عّبا،  إىل أّنه حان وأّن املهدي منهم! بل توّصل املنصور وه

الوقو بعد أن قتل أبناء عبداّللّ بن السن املثنّ  ومنهم حمّمد بن عبداّللّ الِي 

 اّدعوا له املهدّية  ألن جيعل ابنه حمّمد بن عبداّللّ املهدي املوعود!

وقد سّجل املؤّرخون أّنه ملّا استحكم له األمر وكرب ابنه الِي ساّمه حمّمد  

كر أن يأخِ له البيعة عى أّنه املهدي املوعود ألّنه حمّمد بن عبداّللّ  فكان عليه ابت

تنطب  عليه!  أن ي شهد الفقهاء والقضاة أّن أوصال املهدي ف أحاديث النب 

وكان عليه أن يعزل وي عهده أخاه عيس  بن موس  العّبايس  الِي نصبه 

ذّله حّت  خل  نفسه! وعقد املنصور اخلليفة السّفاح  فأحّضه وفاوضه وهّدده وأ

جملسا  )رشعّيا ( إلعالن ولده وي عهده واملهدي املوعود من اّللّ تعاىل 

 !ورسوله

(: وكان السّفاح ملّا احتّض جعل اخلالفة 49: 9قال الِهب  ف تارخيه )

للمنصور ثّم بعده لعيس   وقد الطفه املنصور وكّلمه بألني كالم ف ذلك )خل  

قال: يا أم املؤمنني  فكي  باأليامن والعهد واملواثي  الت  علَّ وعى نفسه( ف

املسلمني  فلاّم رأ  املنصور امتناعه تغّ  له وأعرض عنه  وجعل يقّدم املهدي 
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عليه ف املجالس  ثّم رشع املنصور يدّ، من حيفر عليه بيته ليسقا عليه  فجعل 

ستأذن ف الِهاب إىل الكوفة يتحّفظ ويتامرض  وقيل: بل سقاه املنصور فا

ليتداو  وكان الِي جّرأه عى ذلك طبيبه باتيشوع وقال له: واّللّ ما أجس عى 

معارتك وما آمن عى نفيس  فأذن له املنصور  وبلغو العّلة من عيس  كّل مبلغ 

حّت  ُتّعا شعره! ثّم إّنه نصل من عّلته ثّم سع  موس  ولد عيس  بن موس  ف 

وه املنصور خوفا  عليه منه وعى نفسه  ودّبر حيلة أوحاها إىل املنصور  أن يطي  أب

ّداَم أيب إن مل خيل  نفسه! قال: فبعث املنصور من فعل به ذلك  ْر بانق  ق  فقال: م 

 (.1فصاح أبوه وأذعن بال  نفسه وقال: هِه يدي بالبيعة للمهدي)

 الرصافة الِي وهكِا تّم للمنصور ما أراد  وعقد املجلس الرشع  ف قرص

بناه خّصيصا  لولده املهدي! وأحّض الفقهاء والقضاة فشهدوا وبايعوا وي عهده 

املهدي املنتظر! )وخطب املنصور النا، وأعلمهم ما جر  ف أمر عيس  من 

تقديم املهدي عليه ورضاه بِلك وتكّلم عيس  وسّلم األمر للمهدي فباي  

 (.2لعيس  من بعده) النا، عى ذلك بيعة حمّددة للمهدي ثمّ 

ولكنّهم شهدوا أّن هِا )املهدي( كان فاجرا  مل يمأل األرض عدال   بل زادها 

ظلام  وجورا ! ومل يعا املال للنا، حثيا  بدون عّد  بل زاد املسلمني بؤسا  وفقرا ! 

                                                           

 .119: ايداب السلطانّية البن الطقطق : ( وانظر1)

 .9: 46( تاريخ دمش  2)
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فقد روت مصادرهم أّنه كان مّخارا  زّمارا  سّفاكا  للدماء  وأّنه أنجب للمسلمني 

َلّية العّباسيّة املشهورةابنة مغنّ   .(1)ية رّضابة عود ه  ع 

ال سب  إالّ : »وكان مغرما  بتطي  الامم فحّرل الرواة له حديث النب 

 .(2)فأضافوا له: )أوجناح( فأمر للراوي برصة ذهب« نصل أوخّ  أوحافر ف

وكان عنيفا  سّفاكا  لدماء املسلمني  فقتل رجال  لروايته حديثا  عن 

 .(3)األعم 

ورأ  مناما  أّن وجهه اسوّد  فعرّبوه له بأّنه ي رزق أ نث   فكان كِلك
(4). 

وظّل يطارد ابن عّم أبيه وي عهده  الِي خل  نفسه من أجله حّت  قتله 

 .(5)وجعل ابنه موس  وي عهده

 .(6)وسّلا زوجته اخليزران فكان بيدها زمام أ مور الدولة

 .(7)وسكنها )وِّبا مات ودفن( وبن  مدينة س وان ف جبال إيران

                                                           

 .217: 11( خزانة األدب 1)

 .424: 2( جمموعة الرسائل للصاف 2)

 .66: 1( الصحي  من الس ة 1)

 .119: 1( الكن  واأللقاب 4)

 .120: 2( مِيب املقال 1)

 .488: 1( الطربي 8)

 .186: 4( صب  األعش  7)
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 (.1سنة) 41  وعمره 189وحكم عرش سنني ومات سنة 

لِلك اضطّروا حّت  ابن تيمّية وابن كث  أن يعرتفوا بأّنه ليس املهدي 

 (!2املوعود)

 واعرتف هارون الرشيد بكذبة أبيه وجّده!

( عن سليامن بن إسحاق بن 181: 2  وطبعة 181ف إعالم الور  ) 

بن عل بن عبداّللّ بن العّبا، قال: حّدثن  أيب قال: كنو يوما  عند سليامن 

كر املهدي وما ذكر من عدله فأطنب ف ذلك  فقال الرشيد: أحسبكم   ِ الرشيد ف

 سبونه أيب املهدي  حّدثن  عن أبيه  عن جّده  عن ابن عّبا،  عن أبيه العّبا، 

من ولدي اثنا عرش خليفة  ثّم بن عبداملّطلب أّن النبّ   قال له: يا عم  يملك 

تكون أ مور كرهية شديدة عظيمة  ثّم خيرج املهدي من ولدي يصل  اّللّ أمره ف 

ليلة فيمأل األرض عدال  كام ملاو جورا   ويمكث ف األرض ما شاء اّللّ  ثّم 

 (.1خيرج الدّجال)

                                                           

 سنة. 46وفيه  179  املعارل البن قتيبة: 168الطوال: ( األخبار 1)

 .277: 8  النهاية 96: 4( منهاج السنّة 2)

  العدد القوّية: 212أو  292: 1  مناقب ابن شهر آشوب 189( ومثله: قصص األنبياء: 1)

  إثبات 798  الدّر النظيم: 291: 1  عنه كش  الغّمة 129: 2  فرائد السمطني 69

 .101: 18  بحار األنوار 191: 1اهلداة 
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ان ( عن الفضل بن إيا، اهلِي الكوف أّن املنصور ك111: 11وف األغاين )

يريد البيعة للمهدي  وكان ابنه جعفر يعرتض عليه ف ذلك  فأمر بإحضار 

النا، فحّضوا وقامو اخلطباء فتكّلموا  وقالو الشعراء فأكثروا ف وص  

املهدي وفضائله  وفيهم مطي  بن إيا،  فلاّم فر  من كالمه ف اخلطباء وإنشاده 

 ا فالن عن فالن أّن النبّ  ف الشعراء  قال للمنصور: يا أم املؤمنني  حّدثن

لاو جورا    قال: املهدي منّا حمّمد بن عبداّللّ وأ ّمه من غ نا  يملؤها عدال  كام م 

وهِا العّبا، بن حمّمد أخوك يشهد عى ذلك! ثّم أقبل عى العّبا، فقال له: 

أنشدك اّللّ هل سمعو هِا؟ فقال: نعم  خمافة من املنصور! فأمر املنصور النا، 

 بيعة للمهدي.بال

قال: وملّا انق  املجلس وكان العّبا، بن حمّمد مل يأنس به  قال: أرأيتم هِا 

الزندي  إذ كِب عى اّللّ عّز وجّل ورسوله حّت  استشهدين عى كِبه فشهدت 

له خوفا   وشهد كّل َمْن حّض عّل بأيّن كاذب! وبلغ اخلرب جعفر ابن أيب جعفر 

 مه فاافه وطرده عن خدمته!وكان مطي  منقطعا  إليه خيد
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قال: وكان جعفر ماجنا  فلاّم بلغه قول مطي  هِا غاضه وشّقو عليه البيعة 

ملحّمد فأخرج )لفظة قبيحة( ثّم قال: إن كان أخ  حمّمد هو املهدي فهِا القائم 

 .(1)من آل حمّمد

 ه اثنا عِّش كّ ابا  عيّدعون املهدّية قبيل ظهور اإلمام 9

ال خيرج »قال:  عن أيب خدجية  عن أيب عبداّللّ ( 116اإلرشاد ) 

 .(2)«القائم حّت  خيرج قبله اثنا عرش من بن  هاشم كّلهم يدعو إىل نفسه

قال: ( عن اإلمام الصادق111( والنعامين ) 116: 1وف الكاف )

قال املفّضل  فبكيو  « ولرتفعّن اثنتا عرشة راية مشتبهة ال ي در  أي  من أّي!»

ترف  اثنتا »فقلو: كي  ال أبك  وأنو تقول « ا يبكيك يا أبا عبداّللّ؟م»فقال: 

  فكي  نصن ؟ قال: فنظر إىل الشمس داخلة ف «عرشة راية ال يدر  أيُّ من أّي 

واّللّ ألمرنا »قلو: نعم  قال: « يا أبا عبداّللّ  تر  هِه الشمس؟»الصّفة  فقال: 

 «.أبني من هِه الشمس

                                                           

  املعارل البن 191: 2  اليعقويب 289: 8( راج  ف  ريفهم وقبائحهم: تاريخ الطربي 1)

  عرب 219: 1  شِرات الِهب 1094  سمو النجوم: 111: 10  النهاية 179قتيبة: 

 .149  املنار املني : 28: 2  التحفة اللطيفة 207: 1الِهب  

  وعنه كش  1182: 1  اخلرائج 428  إعالم الور : 287( ومثله غيبة الطويس: 2)

 .209: 12  البحار 728: 1  إثبات اهلداة 249: 1الغّمة 
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(: ثّم يس  إىل العراق وترف  قبل ذلك إثنتا عرش راية 291: 1وف ابن مّحاد )

بالكوفة معروفة منسوبة  ويقتل بالكوفة رجل من ولد السن أو السني يدعو 

 .(1)إىل أبيه

هِا آخر ما أردنا نقله من كتاب املعجم املوضوع  ألحاديث املهدي للشيخ 

 الكوراين.

 املبارك االسم ثانيًا:

وكنيتةه  خون والعلامء عةى أّن اسةم اإلمةام املهةديأمج  املسلمون واملؤرّ 

   وكنيته  بال خالل فيه.هو مطاب   السم رسول اّللّ

قال الشيخ املفيد ف اإلرشةاد: وكةان اإلمةام بعةد أيب حمّمةد السةن ابنةه حمّمةد 

ظةاهرا   ؛ومل خيّل  أبوه ولةدا  غة ه ]  املكنّ  بكنيتهاملسّم  باسم رسول اّللّ[

 (2).وال باطنا  

  وقةد وردت ف «اسمه اسةم »بأّن  وقد تواترت األخبار عن رسول اّللّ

مناسبات عديدة وبألفاظ متعّددة وخمتلفة لتؤّكد هِه القيقة  أّما الروايات التة  

وروايةات أهةل  .]اسةمه اسةم [فهة  بلفةظ:  جاءت عن طري  أهل البيو

 «.يواطو اسمه اسم » أو« اسمه كإسم »العاّمة جاءت بلفظ 

 ومن هِه األخبار عى سبيل املثال:

                                                           

 .242ة   :211( املعجم املوضوع  ألحاديث اإلمام املهدي1)

 .2/219( اإلرشاد: 2)
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ين( بسةةنده إىل هشةةام بةةن سةةامل عةةن  .1 مةةا أخرجةةه الصةةدوق ف )كةةامل الةةده

قةال »قةال:  الصادق جعفةر بةن حمّمةد عةن أبيةه عةن أبيةه عةن جةّده

: القائم من ولدي  اسمه اسم   وكنيته كنيت   وشةامئله اّللّ رسول

 .(1)«شامئل  وسنته سنت 

سةةبا ابةةن ارةةوزي بسةةنده إىل « تةةِكرة اخلةةوا »ا أخرجةةه صةةاحب مةة .2

خيةرج ف آخةر الزمةان رجةل : »بن عمر قال: قال رسةول اّللّ عبداّللّ

 (2).«...من ولدي  اسمه كاسم   وكنيته ككنيت 

: ما رواه الرتمِي بسنده عن زّر  عن عبةداّللّ قةال: قةال رسةول اّللّ .3

أهةل بيتة   يةواطو اسةمه  مةن رجل   حّت  يملك العرب التِهب الدنيا»

 (3).«اسم 

رو  القنةةدوزي النفةةة  عةةن ابةةةن اخلّشةةاب بسةةةنده عةةن جعفةةةر بةةةن  .7

اخللةة  الصةةال  مةةن ولةةدي وهةةو املهةةدي  اسةةمه حمّمةةد  : »حمّمةةد

 (4).«وكنيته أبوالقاسم  خيرج ف آخر الزمان

 

                                                           

 .217( منتاب األثر: 1)

 .121( تِكرة اخلوا : 2)

 .2/142( سنن الرتمِي: 1)

  491  وكِا القندوزي ف ينابي  املوّدة: 4/111  أخرج أبو داود ف سننه: وِّبِا املعن

 .1118طبعة مرص  176والشرباوي ف اإل ال بحّب األرشال: 

 .491( ينابي  املوّدة: 4)
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 :؟ الّله رسول باسم اإلمام ُسّمي ملاذا

تسةةميته بةةِلك  ولكةةن الظةةاهر لةةيس مةةن بةةاب مل أعثةةر عةةى نةةّص يةةِكر عّلةةة 

ويكنّة  بكنيتةه  وينهة   املصادفة أن ي سّم  اإلمام املهدي باسم رسةول اّللّ

ألّن هِا االسم املبارك هو أفضل األسامء عند اّللّ  (1)أن يسّم  باسمه م  الكنية

تبارك وتعاىل  وقةد سةّم  بةه أرشل اخللة  وأفضةلهم إطالقةا . وقةد شةاء اّللّ أن 

ف االسم واملعنة   سّم  اإلمام ِّبِا االسم املبارك فيشرتك ويّتحد م  النبّ  ي

بأّن النبّ  هو خاتم األنبياء  واملهدي هو خاتم األوصةياء  وأّن النبةّ  هةو الفةات  

 لدولة اإلسالم  واملهدي هو اخلاتم لإلسالم.

السةمة ولك  يقال: إّن سمة اإلسالم حمّمةدي االبتةداء واالختتةام  وأّن هةِه 

 خاّصة هلِا البيو الطاهر  ألّّنم حمّمدوا الظاهر والباطن.

فقد جاءت الروايات تؤّكد أّن خّا اإلسالم ابتداء  وظاهرا  هو حمّمدي  ومةن 

أّولنةا حمّمةد  آخرنةا »الروايةة التاليةة:  هِه الِّرّية الطةاهرة  فقةد جةاء عةنهم

 «.حمّمد  بل كّلنا حمّمد

                                                           

وّن  ف بعض األخبار عن التكنّ  بأيب القاسم إذا كان اسمه »( قال املحّد  النوري: 1)

إذا كان اسمه حمّمدا  فال تكنّه (: »112املقن  للصدوق )    ثّم ذكر منها ما ف«حمّمد

ال يكنّ ... وال بأيب   (219« :)ثّم أورد الروايات ف فقه الرضا«. بأيب القاسم

 «. القاسم إذا كان االسم حمّمدا  

:إيّن ال أ حّل قال رسول اّللّ »قال:  وف ارعفرّيات بإسناده عن عّل بن أيب طالب

فقد باسم  وال يتكنّ  بكنيت   إالّ مولود لعّل من ابنت  فاطمة ألحد أن يسّم 

 (.170ة  189/هام : 1)النجم الثاقب: «. نحلته اسم  وكنيت 
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 :؟املهدي اإلمام اسم يف خالف هناك هل

إّن الةةةِي عليةةةه اإلمجةةةاع مةةةن العاّمةةةة واخلاّصةةةه أّن اسةةةمه مطةةةاب  السةةةم 

 .اّللّ رسول

لةنفس  ولكةن هنالةك حمةاوالت مةن الةبعض للتشةكيك ف اسةم اإلمةام

الغرض الِي ذكرناه ف نسبه الرشي   وهِه املحاولة أشبه يشء بمةن حيةاول أن 

نفسه وحيتمل له أسامء أخر  غة   حيجب نور الشمس بكّفه عن البسيطة ويغالا

اّللّ وأهةل بيتةه  هِا األسم  فقد ذكةرت الروايةات املتةواترة الكثة ة عةن رسةول

  وأصةب  اّللّ )صلوات اّللّ عليهم أمجعةني( أّن اسةمه مطةاب  السةم رسةول

ذلك من البدهيّيات واملشهورات الت  ال تقبل الشك  وهو االسم املتيّقن الصادر 

 علةةيهم أمجعةةني(  والينةةاف أّن لةةه أسةةامء متعةةّددة وألقابةةا  عةةنهم )صةةلوات اّللّ

.  وصفات كث ة  وقد عّد املحّد  النوري أسامءه وألقابه بامئة واثنني وثامنني اسام 

 ويمكن توجيه تعّدد أسامءه ِّبِه الوجوه:

املتةةيّقن مةةن تةةواتر الروايةةات والشةةهرة أّن اسةةمه اسةةم النبةة  املعةةرول  أّوال :

 املشهور.

أّن تعّدد أسامئه ال يّّض وإّنام هو دليل عى عظمة اإلنسان وأمّهّيته  حيث  نيا :ثا

 تعّدد أسامئه لتعّدد صفاته وحاالته كام عليه العظامء ف التاريخ.

أّن تعّدد أسامئه وألقابه ليس مصادفة   وأكثرها للحالة األمنّية الت   يا  ثالثا :

ورضورة التمويه عى الظاملني بكثرة أسامئه وألقابه  حّتة  منة   بحياة اإلمام

 وّن  عن تداول اسمه الرصي  ف املحافل العلنّية.

: أّن اإلِصار عةةى نفةة  االسةةم املشةةهور الةةِي عليةةه إمجةةاع العلةةامء رابدهها  

 واملؤّرخني هو مصادرة هلِه القائ  وفرض رأي شاص.
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ر  غ  املشهور هة  روايةات ال تصةل إىل أّن ما ذكر له من أسامء أ خ خامسا :

 .حّد الكثرة والتواتر كروايات املطابقة م  اسم رسول اّللّ

 :الشريف؟ باالسم التصريح عدم من احلكمة

ملاذا ورد النه  والتشديد ف ذلك؟ وما هة  اإلجةراءات واالحتياطةات التة  

يد ف النه  عن والِي يظهر أّن سبب التشد أَّتِوها ملن  انتشار اسمه الرصي ؟

اَّتةِوا احتياطةات تسميته هو اخلول عليه من املالحقة والقتل  ولِا فةإّّنم

أمنّية ف طريقة تسميته لكة  خيفة  عةى الظةاملني ويصةب  اسةمه جمهةوال  عنةدهم 

البيو أن وضعوا لةه  مشرتكا  بني عّدة أسامء. ولِا فإّن األ سلوب الِي اّتبعه أهل

  لفة ومتنّوعة.أسامء وكنايات بأشكال خمت

 فام ه  األساليب والطرق؟

وكنيته كام تقّدم من  مل يِكروه باسمه الرصي  وإّنام باسم رسول اّللّ أّوال :

الروايات بأّن اسمه اسم   أو املسّم  باسم رسول اّللّ وف روايات العاّمة اسمه 

مثةل:  كإسم  أو يواطو اسمه اسم   وألّن القرآن قد وض  للنبّ  أسامء متعّددة

جممال  غ  حمّدد بدّقة  ال يعرفةه إالّ أهةل  طه  يس  أمحد ممّا جيعل اسم اإلمام

معةةرول ف  اإليةةامن وأهةةل التتّبةة  وأهةةل العلةةم  حيةةث إّن اسةةم رسةةول اّللّ

 األرض وهو أحّب األسامء إىل اّللّ تعاىل.

ر وبِلك ال يكون االسم مشهورا  لد  عاّمة النا، ولد  الظاملني  وقد اشته

 وأسامء أ خر  كالقائم واملنتظر والّجة... الخ.« املهدي»باسم  اإلمام

وخيةةةرج ف  نعةةم  هةةةم يعلمةةةون ف ارملةةةة أّنةةةه مةةن نسةةةِل رسةةةول اّللّ

امم وهو  سةلطاّنم وكةّل واحةد يعتقةد أّنةه  ِّ آخرالزمان  ولكنّهم مشغولون بل



 شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  ................................................... 101

ن تسةميته بطريقةة ال وكةان البةّد مة الخيرج ف زمانه  ولِلك ال هيّمه كث ا  أمره.

يعرل برصاحة لكّل شاص  وف نفس الوقو ال يكون اسمه جمهوال  ُتامةا   مةن 

 أجل أن يعرفه املوالون واألتباع وال يكونون ف ح ة من أمرهم.

استادمو له صفات وألقاب فصارت من الشهرة له أسةامء أشةهر مةن  ثانيا :

 اسمه القيق  عى حسب املناسبة  وه  كالتاي:

 ه اِلّجة م  آل ُمّمد 1

يقةول:  عن أيب هاشم ارعفري قال: سمعو أبا السن صاحب العسكر

  فقلةو: مِلَ «اخلل  من بعدي ابن  السن  فكي  لكم باخلل  من بعد اخللة »

 جعلن  اّللّ فداك؟ 

  فقلةةو: «ألّنكةةم ال تةةرون شاصةةه والحيةةّل لكةةم ذكةةره باسةةمه: »فقةةال

 .»(1)ّجة من آل حمّمدقولوا: ال»فكي  نِكره؟ قال: 

أمر باستادامه ف حالة التقّيةة الشةديدة ف « الّجة من آل حمّمد»وهِا التعب  

 غيبته وخصوصا  أّيام غيبته الصغر  عى ما يظهر.

 ه صاحب األمر 2

إّن لصةاحب »أّنةه قةال:  رو  عبداّللّ بن الفضل اهلاشةم  عةن الصةادق

 (2).«هِا األمر غيبة ال بّد منها  يرتاب فيها كّل مبطل...

 ف حالة ذكر الغيبة.« صاحب األمر»وعادة  ما يستادم 

 

                                                           

 .202( الغيبة للطويس: (1

 .1/248( علل الرشائ :2)
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 ه القائم 3

فقلو له: يا  عن يونس بن عبدالرمحن قال: دخلو عى موس  بن جعفر

بةال   ولكةن القةائم أنةا القةائم : »ابن رسول اّللّ  أنو القائم بال ؟ فقةال

لاو جورا ...  .(1)«الِي يطّهر األرض من أعداء اّللّ ويمألها عدال  كام م 

وتعبةة  القةةائم يسةةتادم غالبةةا  عنةةد قيامةةه بةةاألمر وظهةةوره وانتصةةاره عةةى 

 األعداء.

 ه املنتظر 7

يستادم هِا االسةم أيضةا  ف حالةة انتظةاره مةن قبةل املةوالني واملحّبةني  وف 

 التمحيص واالمتحان وأّيام الغيبة وتكليفهم باالنتظار وعدم اليأ،.حالة ذكر 

وهةو املنتظةر  وهةو الةِي يشةّك : »... عن زرارة بن أعني  عن الصادق

النا، ف والدته  منهم َمْن يقول: هو محل  ومنهم َمْن يقول: هو غائب  ومةنهم 

بسنتني  وهو املنتظر  غة  َمْن يقول: ما ولد  ومنهم َمْن يقول: ولد قبل وفاة أبيه 

 (2).«أّن اّللّ تعاىل حيّب أن يمتحن الشيعة  فعند ذلك يرتاب املبطلون

 ه اْللف 9

وتدّل عليه الرواية عن أيب هاشم ارعفري املتقّدمة  وكةِا روايةة املفّضةل بةن 

  فقلو: يا سّيدي  لو عمر قال: دخلو عى سّيدي جعفر بن حمّمد الصادق

يا مفّضل  اإلمام مةن بعةدي موسة   »اخلل  من بعدك؟ فقال: عهدت إلينا َمْن 

                                                           

 .181( كامل الدين وُتام النعمة: 1)

 .2/217 :( إعالم الور 2)
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 «.واخلل  املنتظر )م ح م د( بن السن بن عّل بن حمّمد بن عّل بن موس 

 ه املهدي 1

  وقةد سةاّمه أهةل البيةو بأسةامء كثة ة: ريفةةوهو مةن أشةهر أسةامئه الشة

وصةاحبكم  وغ هةا  الصاحب  وقائمنا  ومهدّينا  والسّيد  واخلل  الصةال   

 وقد عّدها املحّد  النوري بالعرشات ف النجم الثاقب.

وقةةد أطلةة  عليةةه الشةةيعة وخصوصةةا  ف أّيةةام الغيبةةة الصةةغر  أسةةامء  وألقابةةا  

عديدة تقّية  و ّرزا   للحفةاظ عةى شاصةه املبةارك  مثةل: الصةاحب  والغةريم  

 والناحية املقّدسة  وصاحب األمر وغ ها.

وا يش ون إليه بالعدد بطرق خمتلفة: فتارة يسّمونه الثاين عرش  وتارة كان ثالثا :

التاس  من ولد السني  وتارة الساد، من ولةد الصةادق  أو اخلةامس مةن ولةد 

موس  بن جعفر  أو الراب  من ولد عّل بةن موسة  الرضةا  أو الثالةث مةن ولةد 

صفوان بةن مهةران  بسنده إىل  ومثاله ما رواه الصدوق حمّمد بن عّل التق .

من أقّر بجمي  األئّمة وجحد املهدي »أّنه قال:  عن الصادق جعفر بن حمّمد

  فقيةل لةه: يةا ابةن رسةول اّللّ  «كان كمن أقّر بجمي  األنبياء وجحد حمّمةدا  

اخلامس من ولد السةاب   يغيةب عةنكم شاصةه  »فمن املهدي من ولدك؟ قال: 

 (1).«وال حيّل لكم تسميته

أبوالقاسم القم  الرازي ف كفاية األثر بالسند عن السني بن خالد وما رواه 

ال دين من ال ورع له  وال إيامن ملن ال تقّيةة لةه  »قال: قال عّل بن موس  الرضا: 

  فقيل له: يا ابن رسةول اّللّ  «وإّن أكرمكم عند اّللّ أتقاكم  يعن  أعملكم بالتقّية

لوم  وهو يوم خروج قائمنا  فمن ترك التقّية إىل يوم الوقو املع»إىل مت ؟ فقال: 
                                                           

 .278( منتاب األثر: 1)
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  قيل له: يا ابن رسول اّللّ  وَمْن القةائم مةنكم أهةل «قبل خروج قائمنا فليس منّا

 (1).«الراب  من ولدي  ابن سّيدة اإلماء...»البيو؟ قال: 

 رو  النعامين ف غيبته بسةنده إىل الصةادق ذكره بأعامله عند قيامه:رابدا : 

وليبعثّن اّللّ رجال  من ولةدي ف آخةر الزمةان »... عن أم املؤمننيعن آبائه  

يطالب بدمائنا  وليغيبّن عنهم ُتييزا  ألهل الضاللة  حّت  يقول اراهل: ما ّللّ ف 

 (2).«آل حمّمد من حاجة

ين(  ذكره بأوصافه وحاالتةه وشةامئله:خامسا :  رو  الصةدوق ف )إكةامل الةده

قةةةال »قةةةال: عةةةن أيب جعفةةر عةةةن أبيةةةه عةةن جةةةّدهبسةةنده إىل أيب ارةةةارود 

أم املؤمنني وهو عى املنرب: خيرج رجل من ولدي ف آخر الزمان  أبيض اللةون  

ةةب المةةرة... وقةةد أطلةة  عليةةه الشةةيعة ف أّيةةام غيبتةةه ألقابةةا  وأسةةامء  (3)«.م رشَّ

 مستعارة كاحرتاز أمن   منها عى سبيل املثال:

 .ة الغريم 1

 .املقّدسةة الناحية  2

 ة صاحبنا. 1

التشديد ف النه  عن تسميته: وقد صدر النه  منِ زمةن رسةول اّللّ  عادعا :

واألئّمة مةن آبائةه الطةاهرين )صةلوات اّللّ علةيهم أمجعةني( قبةل والدتةه بمةأتني 

                                                           

 .279االثر: ( منتاب 1)

 .141( الغيبة للنعامين: 2)

 .811كامل الدين وُتام النعمة:  (1)
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ومخسني عاما   وقةد اسةتمّر النهة  بعةد والدتةه ف زمةن الغيبةة الصةغر   بةل إّن 

 النه  حّت  آخر زمان غيبة الكرب . بعض الروايات يفهم منها

البةّد مةن البحةث ف  وملعرفة حكم هِا النهة  الصةادر عةن أهةل البيةو

 الروايات وأقوال الفقهاء.

 اإلباحة؟ أم احلرمة هو هل املبارك: بامسه التصريح حكم هو ما

 عندما نبحث ف الروايات الرشيفة نجد ظاهرها عى ثالثة طوائ :

 منهها يفههم رّبهام واله ي عهبحانه، اهللّ يظههره حّتى املطل  النهي األ ول: الطائفة

 :مطلقا   اِلرمة

وأم املؤمنني لسان هِه الروايات منِ عهد رسول اّللّ ف ورد النه  وقد

 .حّت  زمن اإلمام العسكريثّم األئّمة املعصومني

لك  ال يتشةّاص بشةكل واضة  ويشةاع أمةره  وكان ذلك حرصا  منهم

 ويؤّدي إىل مراقبة األعداء و مالحقته وقتله  وه  كالتاي:

قةال:  ة ما رواه الصدوق ف كامل الدين بالسند إىل جابر عن أيب جعفةر 1

عةن املهةدي  قةال: يةا ابةن أيب طالةب  أخةربين عةن  سأل عمر أم املؤمنني»

فةال  إّن حبيبة  وخلةيل عهةد إّي أن ال أ حةّد   املهدّي ما اسمه؟ قال: أّما اسةمه

 .«علمةه ف رسةوله وجةّل  ممّا استودع اّللّ عةزّ  عّز وجّل  وهو اّللّ باسمه حّت  يبعثه

(1) 

عن القائم  فقال:  ة وبسنده عن الرّيان بن الصلو  قال: سألو الرضا 2
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 (1).«الي ر  جسمه وال ي سّم  باسمه»

القةائم هةو »قةال:  السن   عن حمّمد بن علّ ة وبسنده عن عبدالعظيم  1

الِي خيف  عى النا، والدته  ويغيةب عةنهم شاصةه  وحيةرم علةيهم تسةميته  

 (2).«وهو سمّ  رسول اّللّ وكنّيه

أّنه قال عند  ة وبسنده عن حمّمد بن زياد األزدي  عن موس  بن جعفر 4

تسميته حّتة  يظهةره اّللّ خيف  عى النا، والدته  وال حيلُّ هلم : »ذكر القائم

لاو جورا  وظلام    (3).«عّز وجّل  فيمأل به األرض قسطا  وعدال  كام م 

أّنةه قةال:  ة وبسنده إىل صفوان بن مهران  عن الصادق جعفر بن حمّمد 1

املهدّي من ولدي  اخلامس من ولد الساب   يغيب عنكم شاصه والحيةلُّ لكةم »

 (4).«تسميته

أّنةه   عبةدالعظيم السةن   عةن أيب السةن الثالةثة التوحيد بسنده إىل 8

ال حيلُّ ذكره باسمه حّت  خيرج  فيمأل األرض قسةطا  وعةدال  كةام »قال ف القائم: 

لاو ظلام  وجورا    (5).«م 

ة أخرج النعامين ف غيبته بسنده إىل أيب خالد الكابل قةال: ملّةا مىضة عةّل بةن  7

  فقلةو: جعلةو فةداك  قةدعرفو البةاقرالسني دخلو عى حمّمد بن عةّل 
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صدقو يابا خالد  تريد »انقطاع  إىل أبيك وأ نيس به ووحشت  من النا،  قال: 

قلو: جعلو فداك  قد وصة  ي أبةوك صةاحب هةِا األمةر بصةفة  لةو « ماذا؟

قال: أ ريد أن « فرتيد ماذا يا أبا خالد؟»رأيته ف بعض الطرق ألخِت بيده  قال: 

سألتن  واّللّ يا أبةا خالةد عةن سةؤال جمهةد  »أعرفه باسمه  فقال:  تسّميه ي حّت 

ثا  به أحدا  لّدثتك  ولقد سألتن  عن أمر لو  ولقد سألتن  عن أمر ما لو كنو حمده

 (1).«أّن بن  فاطمة عرفوه حرصوا عى أن يقّطعوه بضعة بضعة

  ارعفري قال: سمعو أبةا السةن العسةكري هاشم ة وبسنده إىل أيب 6

  «اخلل  من بعدي السن ابن   فكي  لكم بةاخلل  مةن بعةد اخللة ؟»يقول: 

ألّنكم ال ترون شاصه وال حيةّل لكةم ذكةره »قلو: ومل جعلن  اّللّ فداك؟ فقال: 

قولةوا: الّجةة مةن آل حمّمةد صةلوات اّللّ »  قلو: فكي  نِكره؟ فقةال: «باسمه

 (2).«عليه وسالمه

د عةن إذاعةة اسةمه بشةكل مطلة  حّتة  ويفهم من هِه الروايات النه   املشدَّ

وهنةاك روايةات صةدرت ف أّيةام زمةن الغيبةة الصةغر   يظهره سبحانه وتعةاىل.

وه  ال َتّص ذلك الزمان فقا وإّنةام لةورود املناسةبة مةن قبةل السةائل وكةِلك 

لّساسةةّية املرحلةةة  وإذا ضةةممناها إىل هةةِه الروايةةات فيكةةون النهةة  مطلقةةا . 

 التاي:والروايات ه  ك

ة ما أخرجه الصدوق بسنده إىل الم ي  قال: كنو م  أمحةد بةن إسةحاق  9

  فقلو للعمري: إيّن أسألك عن مسألة كام قال اّللّ عةّز وجةّل عند العمري

 َّ َقْلبِيف قّصة إبراهيم: 
ْؤِم  َقاَل َبَل َولكِ  لَِيْطَمئِ   .[280] البقرة/ َأَوَلْ ت 
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 هل رأيو صاحب ؟

 .-وأشار بيديه مجيعا  إىل عنقه -عم  وله عن  مثل ذيقال: ن

 قال: قلو: فاالسم؟

 (1).قال: إّياك أن تبحث عن هِا  فإّن عند القوم أّن هِا النسل قد انقط 

وبابه الِي يؤت  منه   والرواية صادرة عن العمري السف  األّول لإلمام

إسةحاق هةو مةن   وأمحةد بةن وتصدر إليةه األوامةر والتعلةيامت عةن اإلمةام

ر بشةّدة الثقات واخلوا   وإليه تصدر التوقيعات عن اإلمام ِّ   والرواية  

مةةن البحةةث عةةن االسةةم  لّضةةورة التقّيةةة وإخفةةاء أمةةر اإلمةةام ف فةةرتة الغيبةةة 

الصغر   ألّن الظلمة ف زمةن شةهادة أبيةه قةد أجهةدوا أنفسةهم ف البحةث عنةه 

  ولةِلك ّنةو الروايةة عةن معرفةة للقضاء عليه  حّت  ياسوا من وجوده وحياته

اسمه حّت  ال يِاع فيستمّر البحث عنه  ويؤّدي إىل الضغا عى شيعته وخواّصه 

 املّتصلني به.

ة رو  الكلين  عن أيب عبداّللّ الصال   قال: سألن  أصحابنا بعد مضة  10

إن دللةةتم عةةى »أن أسةةأل عةةن االسةةم واملكةةان  فاةةرج ارةةواب:  أيب حمّمةةد

 .(2)«االسم أذاعوه  وإن عرفوا املكان دّلوا عليه

ومكانةه  ألّنةه مةن  كّل  السائل مةن الشةيعة أن يسةأل عةن اسةم اإلمةام

املقّربني كام يبدو  وهو البّد أن يتوّجه بالسؤال إىل سفراء اإلمام ونّوابةه املّتصةلني 
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 عرب نّوابه. تدّل عى أّن ارواب من اإلمام« خرج ارواب» به  وعبارة

ةةرب بةةه لّساسةةّية املرحلةةة  والروايةةة تةةدّل عةةى أّن اسةةم اإلمةةام حمظةةور ال خي 

وخطورمةةا  فيةةؤّدي إىل إفشةةائه بةةني النةةا، ومعرفةةة الظةةاملني ألحوالةةه ومتابعةةة 

  ّركاته  ممّا يؤّدي إىل كش  أماكن تواجده.

بعةدم البحةث عنةه  واالمتنةاع عةن در من أهل البيةوولِا فإّن األمر ص

 الترصي  باسمه إن كان يعرل اسمه الرصي .

 األخبار: هذه يف اجمللسي العاّلمة رأي

هةِه التحديةدات : »وتعليقا  عةى هةِه الروايةات قةال العاّلمةة املجليسة

حة ف نف  قول َمْن خّص ذلك بزمان الغيبةة الصةغر   تعةويال  عةى بعةض  مرصه

ويقصةد بالتحديةدات التة  ذكرمةا  (1).علل املستنبطة واالستبعادات الومهّيةةال

وبالتاي فهو ير  أّن النه  مطلقا  « حّت  يبعثه اّللّ»أو « حّت  يظهره اّللّ»الروايات 

 ف كّل زمان حّت  يظهره تعاىل ويميل إىل هِا الرأي أكثر املحّدثني من العلامء.

 الرمحة: عليه الصدوق الشيخ رأي

 ».(2)والِي أذهب إليه النه  عن تسميته»

الطائفة الثانية: الروايا  التي تنهى التصي  باالعم ل املحافل الدلنّية وأمهام 

 األعدا 

 وه  كالتاي:

ين( بسنده إىل عّل بةن عاصةم الكةوف: خةرج  1 ة رو  الصدوق ف )كامل الده
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سةةاّمين ف حمفةةل مةةن ملعةةون ملعةةون مةةن : »ف توقيعةةات صةةاحب الزمةةان

 (1).«النا،

ة ورو  بسنده إىل حمّمد بن عثامن العمري)قد، رسه( يقول: خرج توقية   2

 (2).«َمْن ساّمين ف جمم  من النا، باسم  فعليه لعنة اّللّ»باّا أعرفه: 

رّبام يفهم من هِه الروايات التاصيص ف وقةو معةنّي وف زمةان معةنّي  أي 

كن العاّمة واملحافةل العلنّيةة التة  جتعةل أمةر اإلمةام عند الظرول الرجة واألما

واسةةمه ف متنةةاول ارميةة   أّمةةا املاافةةل اخلاّصةةة مةةن املةةؤمنني فةةال منةة  ف هةةِه 

 الروايات.

فإذا ثبتو أّن هِه الروايات ه  َتصيص للروايةات املطلقةة السةابقة فعنةدها 

 متناول ارمية  يكون حكم النه  خيّص األماكن العاّمة واإلعالم الِي يكون ف

 أمام األعداء  ولعّل الرواية التالية تؤّيد هِا االستنتاج: ممّا يكش  اإلمام

ة جاء ف املستدرك رواية السني بن محدان عن الرّيان بن الصلو أّنةه قةال:  1

ابن ابن  السةن    القائم املهدي»يقول:  سمعو الرضا عّل بن موس 

ةةر  جسةةمه وال ي سةةمَّ  باسةةمه بعةةد غيبتةةه أحةةد   حّتةة  يةةراه ويعلةةن باسةةمه  ال ي 

فقلنةا لةه: يةا سةّيدنا  فةإن قلنةا: صةاحب الغيبةة  وصةاحب  «.فيسمعه كّل اخلل 

هو كّله جائز مطلقا   وإّنام ّنيتكم عةن الترصةي  باسةمه »الزمان  واملهدي؟ قال: 

 (3).«هاخلف  عن أعدائنا فال يعرفو
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كام تؤّيد هِه الرواية الرواية السابقة عن الم ي عن أمحةد بةن إسةحاق عةن 

إّيةاك أن تبحةث عةن هةِا  فةإّن عنةد القةوم أّن هةِا النسةل »العمري والت  فيها: 

 (1).«قدانقط 

وف هِه الروايات داللةة عةى النهة  مةن تسةيب االسةم إىل الظةاملني كة  ال 

 يالح  وي قتل.

: الروايا  املّصحة باعمه الِّشيف والتي رّبام يفهم منها اجلواز الطائفة الثالثة

 .املطل 

وه  روايات عديدة ِّصحو باسمه الرشي  ف مناسةبات عديةدة  وهة  ف 

 ظاهرها تناقض الطائفة األ وىل وه  كالتاي:

ة حديث اللوح: وهو من األحاديث الصحيحة العظيمة  فيه أسةامء األئّمةة  1

وقد أنزله اّللّ عى نبّيه ف لوح أخّض كةالزمّرد  مكتةوب بنةور  واحدا  بعد واحد 

  وقةد وكان هةِا الةديث عنةد فاطمةة  .أبيض  وهو من معاجز النب 

من جابر ليطابقه بام عنده  فةإذا هةو  أخِه جابر األنصاري منها وطلبه الباقر

 مطاب  له... وقد جاء فيه ما خالصته:

هِا كتةاب مةن » ...بص   عن الصادقعن عبدالرمحن بن سامل  عن أيب 

اّللّ العزيز الكيم ملحّمةد نبّيةه ونةوره وسةف ه وحجابةه ودليلةه  نةزل بةه الةروح 

وال جتحةد  األمني من عند رّب العاملني  عّظةم يةا حمّمةد أسةامئ  واشةكر نعامئة  

)ثةّم إيّن مل أبعث نبّيا  فأكملو أّيامه وانقضو مّدته إالّ جعلو له وصّيا ...  األئ  

ر قةال( وأكمةل ذلةك ةعّدد الديث مجي  األوصياء حّت  إذا وصل إىل الثاين عشة
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 «.بابنه )م ح م د( رمحة  للعاملني  عليه كامل موس  وِّباء عيس  وصرب أّيوب..

قال عبدالرمحن بن سامل: قال أبو بص : لو مل تسم  ف دهرك إالّ هِا الةديث 

نه إالّ عن أهله  (1).لكفاك  فص 

وكِا رواية جابر ف ذكر اسالم جندل بن جنادة بن جبة  وقةد جةاء فيهةا: ة  2

أّوهلم سةّيد األوصةياء أبواألئّمةة عةّل »... وقال: يا رسول اّللّ  سّمهم ي  فقال: 

»... ثّم قال: فمن بعد السةني وماأسةاميهم؟ قةال: « ثّم ابناه السن والسني...

وي لّقب بزين العابدين  فبعده ابنه حمّمةد  إذا انقضو مّدة السني فاإلمام ابنه علّ 

ةةدع   ةةدع  بالصةةادق  فبعةةده ابنةةه موسةة  ي  لّقةةب بالبةةاقر  فبعةةده ابنةةه جعفةةر ي  ي 

ةدع  بةالتق  والزكةّ    بالكاظم  فبعده ابنه عّل ي دع  بالرضا  فبعده ابنه حمّمد ي 

ري  فبعده فبعده ابنه عّل ي دع  بالنق  واهلادي  فبعده ابنه السن ي دع  بالعسك

 (2).«ي دع  باملهدّي والقائم والّجة..« حمّمد»ابنه 

رو  هةةِا الةةديث مجاعةةة مةةن أكةةابر أئّمةةة  قةةال الصةةاف بعةةد إيةةراد الةةديث:

الديث  منهم الشيخ عةّل بةن حمّمةد بةن عةّل اخلةّزاز ف كفايةة األثةر  فقةد رو  

 رسةول اّللّنحوه بسنده ف باب ما جاء عن جابر بن عبداّللّ األنصةاري عةن 

ومنهم الصدوق  ؛  ولفظه يدّل عى عدم جواز التسميةف النّص عى األئّمة

فإّنه كام ف تبيني املحّجةة إىل تعيةني الّجةة رو  نحةوه بسةنده عةن جةابر  ولفظةه 
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 (1).أيضا  يدّل عى عدم جواز التسمية

حمّمةد ابةن ة جاء ف كفاية األثر بالسند إىل أيب عةل بةن مهةام  قةال: سةمعو  1

ال أبو حمّمةد السةن بةن عةّل ة وأنةا  عثامن العمري  يقول: سمعو أيب  يقول: س 

أال إّن األرض ال َتلةو مةن حّجةة ّللّ »عنده ة عن اخلرب الِي روي عةن آبائةه

  «عى خلقه إىل يوم القيامة  وإّن َمْن مات ومل يعرل إمام زمانه مات ميتة جاهلية

اّللّ  فمةن الّجةة    فقيل له: يا ابةن رسةول«النهار حّ   إّن هِا حّ  كام أنّ »فقال: 

 واإلمام بعدك؟ 

هو اإلمام والّجة بعدي  َمةْن مةات ومل يعرفةه مةات ميتةة « حمّمد»ابن  »قال: 

 (2).«جاهلّية  أما إّن له غيبة حيار فيها اراهلون...

عمةر ة رو  أمني اإلسالم الطربيس ف إعالم الور  قال: رو  املفّضل بن  4

  فقلةو: يةا سةّيدي  لةو قال: دخلو عى سةّيدي جعفةر بةن حمّمةد الصةادق

يا مفّضل  اإلمام مةن بعةدي موسة   »عهدت إلينا َمْن اخلل  من بعدك؟ فقال: 

واخللةةة  املنتظةةةر )م ح م د( بةةةن السةةةن بةةةن عةةةّل بةةةن حمّمةةةد بةةةن عةةةّل بةةةن 

 .»(3)موس 

قةةال: سةةألو أبةةا ة رو  الشةةيخ الطةةويس ف الغيبةةة عةةن جةةابر ارعفةة   1

وِر ِعنَد اهللَِّ اْثنَا َعَِّشَ َشْهرا  عن تأويل قول اّللّ عّز وجّل  جعفر ه  َ  الشُّ إِنَّ ِعدَّ

يا جةابر  أّمةا السةنة »قال: فتنّفس سّيدي الصعداء  قال:  [18]التوبة/ ِل كَِتاِ  اهللَِّ

                                                           

 .268( منتاب األثر: 1)

 .268( منتاب األثر: 2)

 .2/214  عن إعالم الور : 291( منتاب األثر: 1)



 107  .............................................................. معرفة النسب واالسم

 

أم املةؤمنني إيَّ وإىل   وشهورها اثنا عرش شةهرا  فهةو اّللّ فه  جّدي رسول

ابن  جعفر وابنه موس  وابنه عّل وابنه حمّمد وابنه عّل وإىل ابنه السن وإىل ابنةه 

 (1).«اثنا عرش إماما ...« حمّمد اهلادي املهدي»

دالئل اإلمامةة )والةديث طويةل نأخةِ منةه قدرالاجةة( عةن أيب  ة جاء ف 8

قةال: بائةه عةن أم املةؤمننيموس  عيس  اهلاشم  عن السن بن عّل عن آ

: رأيةو ليلةة أ رسي يب ة إىل أن قةال: ة ولشةيعة ابنةه حمّمةد قال ي رسةول اّللّ»

 (2).«املهدي من بعده. يا حمّمد  فهؤالء األئّمة من بعدك...

إّن اّللّ تعةةاىل : »ة وجةةاء فيةةه بسةةنده إىل سةةلامن قةةال: قةةال ي رسةةول اّللّ 7

  فقلةو: يةا رسةول اّللّ  «ر نقيبةا  ةإالّ جعةل لةه اثنة  عشةيبعث نبّيا  وال رسةوال   مل

هةل علمةو َمةْن نقبةائ  االثنة  عرشة »لقدعرفو هِا من أهل الكتةابني  فقةال: 

فقلةو: اّللّ ورسةوله أعلةم... )ثةّم ذكةر « الِين اختارهم اّللّ لأل ّمةة مةن بعةدي؟

بةن « حمّمةد» ثةّم ابنةه»خلقهم من نور ثّم عدد األئّمة واحةدا  واحةد إىل أن قةال:( 

 (3).«السن املهدي القائم بأمر اّللّ

خيةرج رجةل »أّنه قةال:  ة رو  الشيخ الصدوق بالسند إىل أم املؤمنني 6

من ولدي ف آخر الزمان ة إىل أن قال ة له اسامن: اسةم خيفة   واسةم يعلةن  فأّمةا 

 (4).«الِي خيف  فأمحد

                                                           

 .149للطويس:   عن الغيبة 164( منتاب األثر: 1)

 .478  عن دالئل اإلمامة: 161( منتاب األثر: 2)

 .449 -446  عن دالئل اإلمامة: 161(منتاب األثر: 1)

 .811( كامل الدين وُتام النعمة: 4)
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املنة  الةوارد عةى خصةو   ويميل إىل ارواز الكث  مةن العلةامء ورّبةام محلةوا

الغيبة الصغر  وليس ف زمن الغيبة الكرب  مثل زماننا  وهناك مةن العلةامء َمةْن 

يستنتج إّن النه  املشّدد يكون ف فرتة قص ة جةّدا  وهة  مةابني ظهةوره وإعةالن 

 الثورة ألّنه ف ذلك يكون مستافيا .

 املبار  لومام وجه اجلم  بي الروايا  الناهية واملجّوز  ل كر االعم

 :املهدي

البّد من معرفة ملةاذا ّنةو الروايةات عةن ذكةر اإلمةام باالسةم الرصةي   أّوال :

وشّددت ف ذلك؟ وملاذا بعض الروايات ذكةرت ِصاحةة  اسةمه املبةارك؟ وهةل 

يمكن أن تكون كلتا الطةائفتني مةن الروايةات معبةرتة وصةحيحة أو أّن إحةدامها 

نسبة إىل الروايات املرّصحة باالسم  وهو املحةّد  غ  معتربة كام يقول بعض بال

 الطربيس النوري صاحب النجم الثاقب؟!

اسةمه األصةل  واسةمه األّول »ري  )حمّمةد( ةفإّنه بعد ما ذكةر أّن اسةمه الشة

أّنه قةال:  كام ف األخبار املتواترة اخلاّصة والعاّمة عن رسول اّللّاإلهل 

 «.املهدي اسمه اسم »

 ف خرب اللوح بل تواتر تواترا  معنوّيا  عن جابر.وقد استفاض 

ين( و)عيةون األخبةار(  وقد ثبو اسم املهدي بروايةة الصةدوق ف )كةامل الةده

أبوالقاسم حمّمد بن السن  هو حّجةة اّللّ تعةاىل عةى خلقةه القةائم  »ِّبِا النحو: 

 «.أ ّمه جارية اسمها نرجس صلوات اّللّ عليهم أمجعني

واخللة  حمّمةد خيةرج ف آخةر الزمةان  »الطويس ف األماي:  وف رواية الشيخ

عى رأسه غاممة بيضاء كظّلة من الشمس  ينةادي بلسةان فصةي  يسةمعه الثقلةني 

لاو جورا    «.واخلافقني  وهو املهدي من آل حمّمد  يمأل األرض عدال  كام م 
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مواضة   وعلّيةا  وف رواية قال جابر: فرأيو فيها حمّمدا  حمّمدا  حمّمدا  ف ثالثة 

 (1).وعلّيا  ف أربعة مواض 

ثّم أورد عةّدة أخبةار تةدّل عةى الرمةة ف املجةالس واملحافةل وضةّع  تلةك 

وأّما تلك الت  تدّل عى ارةواز فهة  »الروايات الت  تدّل عى الترصي  باالسم: 

 (2).«عّدة أخبار ضعيفة بحسب السند

أثبةو أّن املرّصةحة متةواترة فكي  يمكن ارم  بني كالمه طاب ثراه  حيةث 

 من اخلاّصة والعاّمة  واستشهد برواية الصدوق والطويس؟

فنقول بعد االستعانة باّللّ تعاىل: أوال : إّن خةرب اللةوح مةن األخبةار املشةهورة 

والصحيحة وقد ِّصحو باالسم حّت  عنةد الةِين يقولةون بةالنه  عةن االسةم 

وعليه ال يمكةن رفة  اليةد عةن  الديث.كالصدوق عليه الرمحة  فإّنه ال يضّع  

 الروايات املثبتة والروايات الناهية  والبّد من إجياد وجه للجم  بينهام.

أّن الغاية من ذكر االسم بعةض األحيةان لةبعض األصةحاب هة  أّن ال ثانيا : 

يبق  االسم جمهوال  ومكتوما  فال ي عةرل عنةد املةوالني واملحّبةني  وإالّكية  يةأتّم 

 بإمام ال يعرفون اسمه الرشي ؟! املؤمنون

والقول بأّن ذكر االسم للبعض فقا أمثال جةابر  وهةو مةن األرسار اخلاّصةة 

ِّبةةم  فكيةة  أصةةب  متةةداوال  تةةِكره األجيةةال واملؤمنةةون  وينقةةل ف روايةةات 

 األصحاب وف متون الكتب الت  يّطل  عليها اخلاّ  والعام؟!

قبةل والدتةه وأّيةام غيبتةه الصةغر  أّما وجه النهة  املشةّدد عةن ذكةره باسةمه 

                                                           

 .216/ 1( النجم الثاقب: 1)

 .1/211( النجم الثاقب: 2)
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والكرب    فهو بحسةب القةرائن وسةياق الروايةات مةن أجةل حفةظ اإلمةام مةن 

العثور عليه من قبل الظاملني وعدم مالحقته ومالحقة شيعته  كام أشارت بعةض 

الروايات  وكام ِّصحو بعضةها مثةل روايةة السةني بةن محةدان عةن الرّيةان بةن 

 القةائم املهةدي»يقةول:  ا عّل بن موس الصلو أّنه قال: سمعو الرض

ابن ابن  السن  ال ي ر  جسمه  وال ي سّم  باسةمه بعةد غيبتةه أحةد   حّتة  يةراه 

فقلنةا لةه: يةا سةّيدنا  فةإن قلنةا: صةاحب «. كةّل اخللة  (1)ويعلن باسمه فيتسّمه

 هو كّله جائز مطلقا   وإّنام ّنيتكم عةن»الغيبة  وصاحب الزمان  واملهدي؟ قال: 

 (2).«الترصي  باسمه اخلف  عن أعدائنا فال يعرفوه

والروايات تؤّكد أّنه ال ير  جسمه وال يتسّم  باسمه أو ال حيّل ذكره باسةمه 

 لنفس الغرض.

وقد أثبتنا ف الفصل الثالث )عّلة الغيبة( أّن السبب ف طول غيبتةه خوفةه مةن 

ّن سبب الرمة هو ذكر أ« املحّد  النوري»القتل. ولكن صاحب النجم الثاقب 

ِّبِا االسم  وأّنه من األرسار املكنونة واخلصائص اإلهلّية  اختصا  اإلمام

 .مثل كون أم املؤمنني من خصائص جّده

وقد نف  أّن تلك الروايات الناهية عن الترصي  باالسم بسةبب التقّيةة معّلةال  

 (3).وِّصحو ف بعضها« اسمه اسم »بأّن الروايات نقلو 

                                                           

الجرّية )فليسّمه( ولعّله من ( ف اهلداية املطبوع )فيسمعه( وف املستدرك املطبوع بالطبعة 1)

 خطأ النّساخ.

 .12/261( املستدرك: 2)

 .1/211( النجم الثاقب 1)
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يبدو من ظاهر الروايات وألفاظها أّّنا وردت ف مورد رضورة التقّية  والِي 

وأّن اخلول عليةه هةو الباعةث مةن عةدم ذكةره ف املحافةل واملجةالس  وبعضةها 

وبعضةها « إّياك والبحث عن االسم  ألّن القوم عندهم أّن النسل انقطة »ترّصح 

نة  فاطمةة عرفةوه لةو أّن ب»  وبعضةها تقةول: «لو عرفتموه لةدللتم عليةه»تقول: 

إّنام ّنيتكم عن الترصي  باسمه اخلف  عن أعدائنا فال »  وأ خر  تقول: «لقطعوه

وأ خر  تشّدد وتوسم َمْن يرّصح باسمه ف حمفل علنة  بةالكفر  وتةارة «. يعرفوه

 توجب له اللعن.

ويظهر من مجي  سياق الروايات امل شةّددة بعةدم اإلشةهار بةني النةا، فيصةب  

 روفا   وَتصيص املحافل العاّمة بالتشديد ألّّنا حمّل الشاهد.عند العدّو مع

كام أّن الروايات الت  ّنو عن املعرفةة إّنةام أرادت بعةدم اإلشةهار والترصةي  

واالحرتاز وشّدة التقّية  بقرينة أكثر الروايات الت  ّنو عن ذات التسمية وليس 

 املعرفة.

املبةارك وتداولةه بيةنهم ف  وإالّ كي  نفّس معرفةة كثة  مةن اخلةوا  االسةم

املجالس اخلاّصة  وصارت عةرب القةرون متداولةة ف متةون الكتةب مةن روايةات 

 األصحاب.

وحيةةث إّن مةةنهج أصةةحابنا يقةةول بةةأّن ارمةة  بةةني الروايةةات أوىل مةةن  ثالثهها :

 الطرح  فإّننا نحاول التوفي  ما أمكن  وال نّدع  الصواب والعلم عند اّللّ تعاىل:

ين كام جاء ف رواياممأقول: إّن    وه  مستمّرة التقّية من رضورات الده

 .حّت  قيام الّجة

ولكن كام يبدو أّّنا من األحكام املتحّركة املرّنة الت  تتأّثر بالظرول اخلارجّيةة 

الزمانّية  أي بدرجة حالة الرج والعس  وحيث إّن الظرول السياسّية واألمنّية 
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آخر ومن مكان إىل آخر  وهِا األمر نالحظه ف سة ة َتتل  من حاكم جائر إىل 

أهل البيو وف أقةواهلم  بعةض الروايةات تشةّدد عةى عةدم إظهةار انةتامء املةؤمن 

ملِهبه  وتأمر بّضورة التقّية ف العبادات  ولكن نجد بعضها تؤّكد رضورة عدم 

 االئةةتامم بإمةةام فاسةة  ظةةامل ناصةةب   وبعضةةها تؤّكةةد رضورة إظهةةار الةةّب عةةى

رغةم خمتلة   اروارح  وبعضةها تشةّدد عةى رضورة زيةارة اإلمةام السةني

وس مم التوّجهني  ورّبةام يفهةم  الظرول  هكِا نجد ف ترا  أهل البيو

بعض أّن ذلك تناقض فيلتزم بمنهج واحد من التوّجهني  وال يلتفو إىل التوّجةه 

 ايخر  لتصّوره بأّن التوّجه ايخر خاطو.

  فةرّبام العظام  هم الِين يعرفون معةاريض كةالم أهةل البيةووالفقهاء 

أظهةةروا التقّيةةة ورّبةةام عملةةوا عكسةةها  ونجةةد ذلةةك ف مةةنهج الةةرواة واملحةةّدثني 

املصنّفني ملجامي  الكتب الروائّية  فف  يوم مةن األّيةام نجةد أّن بعةض الروايةات 

بيةو  ولكنّنةا نجةد حيّرم ذكرها ويعترب َمْن يفشيها كَمةْن شةهر سةيفه عةى أهةل ال

اليوم تتداول مجيعها ف متون الكتب وف مجي  الوسائل اإلعالمّيةة املاتلفةة التة  

يّطل  عليها اخلا  والعام  فلو أّّنا كانو حمّرمةة مطلقةا  ملةا خةال  مجية  هةؤالء 

 األعالم!!

وعليه فإّن التقّية نسبّية وليسو مطلقة ألّّنا تتعّل  بالظرول اخلارجّية  وكةِا 

ألّّنا كانو ف أّيام والدته ومةا قبلهةا  كن القول بأّن مسألة التسمية لإلماميم

وبعدها تعترب من األ مور املحّرمة الشديدة خلطورة املوقة   أّمةا اليةوم فةال يعتةرب 

ذكره باالسم من األ مور اخلطة ة  ولةرّبام جةاءت فةرتة زمنّيةة أ خةر  تشةبه تلةك 

 الالة السابقة.

 ِلك ارتفاع النه  أم ال؟هل يعن  ب رابدا :
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ال يمكن القول بارتفاعه ورف  اليةد عنةه إالّ بةدليل واضة   وحيتةاج إىل قةول 

ويمكن القول بأّن التقّية  الراسخ ف العلم  ونحن بدورنا نستارج أقوال العلامء.

ه  نسبّية ورّبام يتأّثر الكم بِلك  وف ذلك يقول الفاضل صال  املازنةدراين ف 

املةراد «: صةاحب هةِا األمةر رجةل ال يسةّميه باسةمه إالّ كةافر»اخلرب: رشح هِا 

رك بةه  وفيةه ةبالكافر هنا تارك األوامر  وفاعل النواه  دون منكةر الةرّب واملشة

مبالغة ف  ريم الترصي  باسمه  ولعّله خمتّص بزمان التقّيةة بةدليل مةا ذكرنةاه ف 

  ويؤّيةده عةدم بقةاء التحةريم مواض  متفّرقة  وداللة بعض األخبار عليه ظاهرة

فيه ف مجي  األوقات واألزمان  فةإذا تطةّرق إليةه التاصةيص جةاز محلةه عةى مةا 

 (1).ذكرناه  فال يكون دليال  عى شمول التحريم لزمان الغيبة

 ويّتض  من كالمه بأّن التحريم خيتّص بزمان التقّية دون سائر األّيام.

أشارت كث  مةن الروايةات إىل التحةريم مطلقةا  حّتة  ظهةور القةائم  خامسا  :

عّجل اّللّ فرجه  ورّبام يفهم من كالم أهةل البيةو اإلطةالق الةِي يقّيةد بالزمةان 

وذلك ألّن الظرول السياسّية َتتل  مةن حةاكم إىل آخةر  ومةن زمةان إىل آخةر  

باملسةتقبل بةأّن اإلعجةاز ملعةرفتهم ومن مكان إىل آخر  كام يفهم من كالمهم

الظلم سول يدوم عى املؤمنني حّتة  قيةام املهةدي عّجةل اّللّ فرجةه  فةإّن النهة  

 يستمّر م  هِه الظرول  ورّبام ارتف  نسبّيا  ف يوما  من األّيام!!

هةِا الكةالم يةتّم إذا كانةو العّلةة مةن  ورّبام جياب عن هِا االستظهار بام يل:

و العّلةةة هةة  التعّبةةد بالروايةةات فةةال جمةةال هلةةِا النهةة  هةة  التقّيةةة  أّمةةا إذا كانةة

                                                           

 .221: 1  عن النجم الثاقب 8/218(رشح املوىل صال  املازندراين عى أ صول الكاف: 1)
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االسةةتظهار!! فالبةةّد مةةن االلتةةزام بةةالنه  الصةةادر عةةن الشةةارع املقةةّد، وعةةدم 

التسةةمية الرصةةحية  ألّنةةه حكةةم دائةةم وشةةامل رميةة  األزمةةان مةةن دون اعتبةةار 

 الظرول اخلارجّية.

ي  ومايؤّيد هةِا ارةواب أّن الروايةات التة  ملّحةو وِّصحةو باسةمه الرشة

 خيرج احتامل أّن العّلة ه  التقّية  وإّنام هو التعّبد الِي ال نعلم سببه القيق .

أّن التقّية من الّضورات وخصوصا  ف هِا األمر الِي يتعّل  به مصة   وفيه:

ين  فال يمكن رف  اليد عن هِه العّلة والسةبب  ألّن  اإلمام ومص  هِا الده

ول القتةل  ويبةدو أّن املنةاط مّتحةد بةني عّلةة الروايات عللو أّن سبب غيبته خة

الغيبة والنه  عن التسمية  وبام أّن العلل األصلّية خمفّية ومسكوت عنها فةيمكن 

القول: إّن التقّية ليسو هة  العّلةة الوحيةدة  وإّنةام هة  أحةد األسةباب الرئيسةّية 

ف  رحية فيهةةا  وأّمةةا سةةائر العلةةل فةةرّبام هةة  سةةبب مةةؤّثرةلوجةةود النصةةو  الصةة

 املسألة  ولكن مسكوت عنها ف لسان الروايات.

عةةن الترصةةي  باسةةم  لعةةّل النهةة  الصةةادر عةةن أهةةل البيةةو السههادس:

خمّصةةص ف األمةةاكن العاّمةةة واملحافةةل ولةةيس بشةةكل مطلةة   أّمةةا  اإلمةةام

املجالس اخلاّصة بني املوالني فهو مسكوت عنه  وإذا ثبو هةِا التاصةيص فةإّن 

اضحا  ف داللته  لك  ال يشتهر فيصل إىل أسامع األعداء  العّلة والسبب يكون و

 فيكون موجبا  إليِاء اإلمام ومالحقته  كام ف رواية حمّمد بن عثامن العمري

َمةْن سةاّمين ف جممة  مةن النةا، باسةم  فعليةه لعنةةة »قةال: خةرج توقية  أعرفةه: 

 .(1)«اّللّ
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ف حمفةةل مةةن  ملعةةون َمةةْن سةةاّمين: »وكةةِا ف التوقيةة  الةةِي صةةدر عنةةه

 .(1)«النا،

وقد أجاب العمري ة سف  اإلمام ة أمحد بن إسحاق املعرول بجاللتةه وقربةه 

إّيةاك أن »من أهةل البيةو  حيةث كّلة  مةن قبةل الشةيعة أن يسةأل عةن االسةم  

 .(2)«تبحث عن هِا  فإّن عند القوم أّن هِا النسل قد انقط 

أن  د مضة أيب حمّمةدوكِا عبةداّللّ الصةال   قةال: سةألن  أصةحابنا بعة

إن دللتهم عةى االسةم أذاعةوه  وإن »أسأل عن االسم واملكان  فارج ارواب: 

 .(3)«عرفوا املكان دّلوا عليه

 وقد أجاب املحّد  النوري عن هِا التوجيه:

 وأّما محل هِه األخبار عى التقّية فال جيوز لعّدة وجوه:

اّمةةةة هةةةِه الفقةةةرة عةةةن أّنةةةه نقةةةل مجةةة  مةةةن حمةةةّدث  اخلاّصةةةة والع األّول:

  فعةى فالكّل إذن يعرفةون اسةمه«... اسمه اسم »أّنه قال:  اّللّ رسول

 من يراد إخفاؤه؟

أّنه ذكر ف كث  من هِه األخبار وغ ها النه  عن ذكر االسم  م  أّّنا  الثاّن:

  ومعن  ذلك أّن الراوي والسام  قد علام ِّصحو أّن اسمه اسم رسول اّللّ

باسمه األصل  فإذا كان ذلةك تقّيةة فقةد علةام  وإن كانةو عةن الغة  فعلةيهام أن 

اليِكراه ف مكان آخر  إذن فالِر من ذكره ف ذلةك املجلةس ال معنة  لةه  بةل 
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 كان من الاّلزم تنبيههام عى عدم ذكره ف جملس آخر ومل ينّبهوا.

إذا كان جمّرد ذكر االسم هو منشةأ اخلةول والفسةاد بمالحظةة أّن أّنه  الثال :

زوال  ارّبارين متصّدين الستاصاله وقتله عندما يصلون إليه  ألّنه عى يةده

ملكهم وانقطاع دولة الظاملني  فيكون من األفضل أن ال يِكر بةأّي اسةم ولقةب 

واعيةد النبوّيةة معرول به  وخصوصا  لقب املهدي  فإّن ف كّل تلةك الوعةود وامل

 ِّبِا اللقب  وعرل به بعد ذلك... قد ذكره

وقال أيضا : فليس هناك طري  ف بيان اختصاصةه ِّبةِا االسةم  إالّ أن يكةون 

من األرسار املكنونة  واخلصائص اإلهلّية  مثل كون أم املةؤمنني مةن خصةائص 

 ....(1)جّده

 ويمكن ارواب عن هِه الوجوه بأ مور:

أحاديةةث كثةة ة ف  وأهةةل بيتةةه لقةةد وردت عةةن رسةةول اّللّ أّوال :

بأسامء عديدة كاملهةدي والقةائم واملنتظةر وغ هةا... بالعرشةات ممّةا  تسميته

الحيرص اسمه باسم النب  صلوات اّللّ عليه وعى آله  وهو أ سلوب جيعةل اسةمه 

الرشي  الرصي  واحد من عرشات األسةامء واأللقةاب املباركةة ممّةا يفةوت عةى 

 العدّو الرتكيز عى اسم معنّي.

جأ إليها كث  من الثّوار واملعارضني لألنظمةة  حيةث وهِه الطريقة األمنّية يل

جيعلون هلم أسامء متعّددة ويغّ وّنا بني الني وايخر  وينتقلةون بوثةائ  مةزّورة 

وبةني أ ولاةك  من بلد إىل بلد ممّا يسّهل عليهم التنّقالت. ولكةن الفةارق بينةه

جام  لتلك الصةفات. املعارضني أّن أسامءه املباركة وألقابه اسم  عى مسّم  فهو 
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ف نسبته إىل آبائه   كام أّن األساليب العديدة الت  استادمها أئّمة  أهل البيو

فتةةارة تنسةةبه إىل السةةني  وتةةارة إىل أم املةةؤمنني  وتةةارة إىل الصةةادق  وتةةارة إىل 

العسكري  وكِا خفاء والدته  والتعتيم عةى اسةمه جعةل شاصةه املبةارك غة  

البيو  فهو شاص مشرتك بني أسامء عديدة  حّتة  أصةب   حمّدد عند أعداء أهل

الكث  من الباحثني حّت  هِا اليوم يقعون ف كث  من األوهةام والتشةّوش  فبةني 

 جاهل باملوضوع وبني قاصد لتضيي  القيقة وبني شاّك.

  فالكّل إذن يعرفون اسمه» وبِلك يمكن ارواب عن قول النوري

 «.فعى من يراد إخفاؤه؟

قد ذكرنةا أّنةه البةّد للمةوالني واملحّبةني أن يعرفةوا اسةم إمةامهم  لكة   لثاّن:ا

اليكون جمهوال  عندهم وقد كان معروفا  عند خواّصهم  واملنة  الةِي صةدر إّنةام 

كان هيدل إىل أن ال يتداول ف املحافل العاّمة  وغالب الةرواة ف هةِا األمةر هةم 

ينّبهةوا بعةدم  نهم عليةه  ولكةن ملةاذا ملمن اخلاّصة  فإذا ذكر عندهم فال خيةال مة

اإلخبار به وتناقلةه؟ فقةد كةان معروفةا  بةأّن اسةمه حمظةور عنةدهم بسةبب الةِر 

الشةةديد  وف كثةة  مةةن خطابةةامم املعروفةةة بةةل إّن الةةرواة هةةم أجةةدر بالةةِر ملةةا 

يعلمونه من اخلطر واخلول من قبل الظاملني  وأّما تناقل اسةمه وتّسةبه مةن هنةا 

عرب األجيال إّنام كان ذلك بسبب تقةدير الةراوي للظةرول األمنّيةة زمانةا  وهناك 

 ومكانا  وأفرادا .

إّن خول اإلمام من القتل عى يد الظاملني خول واقعةّ  وقةد ِّصحةو  ثالثا :

الروايات بِلك  وأّن الغيبة واستمرارها هلةِا السةبب  وأّن خوفةه عةى نفسةه ف 

ي  الوعد اإلهل  بتحّق  العدالة العاملّيةة عةى وجةه حمّله  ألّن ذهابه يعن  عدم  ق
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 األرض.

والتوقي  الصادر عنةه إىل حمّمةد بةن عةثامن العمةري يشةّدد خصوصةا  ف تلةك 

فإّّنم إن وقفوا عى االسم أذاعوه  »املرحلة عى إخفاء االسم لّساسّية املوق : 

 .(1)«وإن وقفوا عى املكان دّلوا عليه

يقةةوم  ؛يتوّقعةةون أن يكةون اإلمةةام الثةةاين عرشة كسةةائر األئّمةةةوكةان الظةةاملون 

بنشاطه بشكل ظاهري ويعي  بني النا،  وملّا فوجاوا بعدم رؤيته ومعرفة اسمه 

جّن جنوّنم  ممّا جعلهم يراقبون اإلمام العسكري وجعلةوا نسةاءه  ةو اإلقامةة 

الظةاملون إىل  ارربّية. وهِا التشديد من اإلمام ف إخفةاء االسةم ألجةل أن يصةل

 مرحلة اليأ، من املعرفة وبالتاي عدم املالحقة.

وبعض الروايات ّنو عن السؤال بتعليل أّن األعداء اعتقدوا أّن نسل األئّمة 

 قد انقط .

 والسؤال الِي يدور ف األذهان: هل اخلول ما زال مستمر؟

ائرة البديل القيق  للحكومات ارة بالطب  اخلول ال يزال مستمر  ألّنه

عى وجه األرض  فإذا علموا ِّبدل اإلمام ومكانه ملا توّقفةوا لظةة واحةدة مةن 

مالحقتةةه والقضةةاء عليةةه  ولةةِا كةةان مةةن الّضةةوري بقةةاء االسةةم بصةةورة غةة  

 واضحة للظاملني  كونه بداية املعلومات األمنّية حول شاصّية الثائر العامل .

فةةال « ومةةن املكنونةةات... إّنةةه مةةن خمتّصةةات أسةةامئه»وأّمةةا قولةةه طةةاب ثةةراه: 

 نستطي  نفيه وال إثباته إالّ بدليل واض   واّللّ هو العامل.

وعليه يظهر أّن احتامل الفاضل املازندراين هو األقرب وهِا ما تؤّيده الطائفةة 
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الثانية من الروايات والتة  هة  َتّصةص اإلطةالق ف الطائفةة األ وىل فةال يكةون 

مةن الروايةات الناهيةة مطلقةا   واملجةةّوزة  حيناةِ تعةارض بةني الطوائة  الةةثال 

مطلقا   واملقّيدة باملحافل العاّمة  فتكةون التقّيةة هة  ارةام  والسةبب واملقّيةد... 

 واّللّ العامل.

 ويؤّيد ذلك مج   من العلامء واملحّدثني  الّر العامّل  واملحّد  القم .

تىض األخبةار الكثة ة هِا وال خيف  ة بمق قال الشيخ عّبا، القم  ف املنته :

املعتةةربة ة حرمةةة ذكةةر هةةِا االسةةم املبةةارك ف املجةةالس واملحافةةل حّتةة  ظهةةوره 

  وهو مسّلم به عند قدماء اإلمامّيةة مةن امليمون  وهِا الكم من خصائصه

املتكّلمني واملحّدثني  حّت  أّنه يظهر من أقوال الشيخ األقدم السةن بةن موسة  

ن خصائص مِهب اإلمامّية  ومل ينقل عن أحد خالفه النوباتّ  أّن هِا الكم م

حّت  عهد اخلواجه نص  الدين الطويّس  إذ يقول هِا املرحةوم بةارواز  ومل يةرد 

بعده ما خيال  ذلك إالّ من صاحب )كش  الغّمةة(  وف عرصة الشةيخ البهةائّ  

فيهةا  كان ف هِه املسألة نظر  وكانو حمال  للشجار بني الفضالء حّت  لقةد ألفةو

« رسالة  ريم التسةمية»رسائل منفردة مثل )رشعة التسمية( للمحّق  الداماد  و

لشيانا الّر العامّل  وغ هةا وجتةد « للشيخ سليامن املاحوزّي  و)كش  التعمّية

 (1).«النجم الثاقب»تفصيل ذلك ف 
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قبل شهادة أبيه العسكري بامس سةنني تقريبةا   ليلةة  ولد اإلمام املهدي

النص  من شعبان سنة مخةس ومخسةني ومةائتني عنةد طلةوع الفجةر عةى مةا هةو 

 املشهور بني املحّدثني والعلامء.

ضةل ابةن فقد رو  املحّد  النوري ف الةنجم الثاقةب بالسةند إىل أيب حمّمةد ف

وقبل وفاة أبيه أيب حمّمد العسكري ف كتةاب  شاذان املتوّ  بعد والدة الّجة

غيبته  قال: حّدثن  حمّمد بن عّل بن محزة بن السني بةن عبيةداّللّ بةن عّبةا، بةن 

لِةَد »يقول:    قال: سمعو اإلمام السن العسكريعّل بن أيب طالب و 

  مةن بعةدي خمتونةا  ليلةة النصة  مةن شةعبان وّي اّللّ وحّجته عى عباده وخليفت

سنة مخس ومخسةني ومةائتني عنةد طلةوع الفجةر  وكةان أّول مةن غّسةله رضةوان 

خازن ارنّة مة  مجة  مةن املالئكةة املقةّربني بةامء الكةوثر والسلسةبيل  ثةّم غّسةلته 

 «.عّمت  الكيمة بنو اإلمام حمّمد بن عّل الرضا

  قال: كانو أ ّمةه مليكةة الديث( عن أ ّمهثّم سألوا حمّمد بن عّل )راوي 

ويقال هلا بعض األّيام: سوسن  وف بعضها رحيانة  وكان صقيل ونةرجس أيضةا  

 من أسامئها.

: ومن هِا اخلرب يظهةر وجةه االخةتالل ف اسةم ثّم قال املحّد  النوري

 (1).أ ّمه املعّظمة  وأّّنا تسّم  بكّل واحد من هِه األسامء اخلمسة

                                                           

  وجاء ف هامشه: األشهر بل املشهور أّن 197  منتاب األثر: 1/111( النجم الثاقب:1)

من شعبان سنة  اتفقو كام ف هِا الديث الرشي  الصحي  ف ليلة النص  والدته

 م(.689مخس ومخسني ومأتني للهجرة )
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املكنّ  ابنه املسّم  باسم رسول اّللّ  قال املفيد ف اإلرشاد: كان اإلمام بعد أيب حمّمد

بكنيته  ومل خّيل  أبوه ولدا  ظاهرا  وال باطنا  غ ه  وخّلفه غائبا  مسترتا  عى ما قّدمنا 

  وأ ّمه أ ّم ولد يقال هلا: 211بان سنة ليلة النص  من شع ذكره  وكان مولده

نرجس  وكان سنّه عند وفاة أبيه مخس سنني آتاه اّللّ فيها الكمة  كام آتاها حيي  صبّيا   

وجعله إماما  ف حال الطفولّية الظاهرة  كام جعل عيس  بن مريم ف املهد نبّيا   وقد سب  

  ونّص عليه عّل بن أيب طالبثّم من أم املؤمنني  النّص عليه من نبّ  اهلد 

  ونّص أبوه عليه عند ثقاته وخاّصة شيعته  األئّمة واحدا  بعد واحد إىل أبيه السن

وكان اخلرب بغيبته ثابتا  قبل وجوده  وبوالدته مستفيضا  قبل غيبته  وهو صاحب السي  

ه غيبتان إحدامها   والقائم بالّ  املنتظر لدولة اإليامن  وله قبل قياممن أئّمة اهلد 

أطول من األ خر   كام جاءت بِلك األخبار  أّما القرص  منهام منِ وقو مولده إىل 

انقطاع السفارة بينه وبني شيعته وعدم السفراء بالوفاة  وأّما الطوىل فه  بعد األ وىل  وف 

 (2/119آخرها يقوم بالسي   الخ.)اإلرشاد:

 لنص  من شعبان سنة مخس ومخسنيل (ولد 1/114وقال الكلين  ف الكاف:)

 ومائتني  وروي ذلك عن الكراجك  ف كنز الفوائد والشهيد ف الدرو،.

  وقال الشيخ ف مصباح املتهجد: ف هِه الليلة ولد اخلل  الّجة صاحب األمر

« اللهّم بحّ  ليلتنا هِه ومولودها»ويستحّب أن يدع  فيها ِّبِا الدعاء  ثّم ذكر دعاء: 

 (642آخره.)مصباح املتهجد:إىل 

وقال الشيخ البهائ  ف توضي  املقاصد: فيه )يعن  ف اليوم اخلامس عرش( ولد اإلمام 

أبوالقاسم حمّمد املهدي صاحب الزمان صلوات اّلّل عليه وعى آبائه الطاهرين  وذلك 

 (20.)توضي  املقاصد:211بّس من رأ  سنة 
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 :املهدي اإلمام والدة على األدّلة

 وهل حيتاج النور إىل أدّلة عى ثبوته؟!

إّن كّل إنسان يمتلك الوجدان والعقةل والفطةرة السةليمة والةِوق الصةحي  

اليمكن أن يطلب الدليل عى بزو  الفجر وشعاع الشمس  ألّن نورها يعّم مجي  

                                                           
 

بّس من رأ  ليلة النص  من شعبان  ولد (2/214وقال الطربيس ف إعالم الور :)

 .211سنة 

 وِّصح بِلك مجاعة من أعالم العاّمة.

( ولد أبوالقاسم حمّمد الّجة 1101 -2/1102قال ابن الصّبا  املالك  ف الفصول املهّمة:)

بن السن اخلالص بّس من رأ  ليلة النص  من شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني 

ل: وأّما أ ّمه فأ ّم ولد يقال هلا: نرجس  خ  أمة  وقيل اسمها غ  للهجرة... إىل أن قا

 ذلك.

( كانو والدته يوم ارمعة منتص  شعبان 4/178وقال ابن خّلكان ف وفيات األعيان:)

سنة مخس ومخسني ومائتني  ومّلا توّف أبوه وقد سب  ذكره كان عمره مخس سنني  واسم 

 أ ّمه مخا  وقيل: نرجس.

الصفا نقل عن ترمجة املستقص بالفارسّية ما هِا حاصله: كانو والدة اإلمام وف روضة 

املوعود املسّم  باسم رسول اّللّ  واملكنّ  بكنيته بّس من رأ  ف ليلة النص  من شعبان 

سنة مخس ومخسني ومائتني  وكان عمره وقو وفاة أبيه مخس سنني  آتاه اّللّ الكمة كام 

عله ف الطفولة إماما  كام جعل عيس  نبّيا . وِّصح به أيضا  السّيد آتاها حيي  صبّيا   وج

 (.199 - 196حمّمد خواجه پارسا صاحب روضة األحباب وغ هم. )منتاب األثر: 



 شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  ................................................... 011

  املالوقات فتنتف  به.

الوجود صاحب الزمان اإلمام املهدي الِي هو  وهِه القيقة تنطب  عى نور

 إمام األرض وأهلها وصاحب الوالية الكرب  عى مجي  املالوقات.

من األ مور البدهيّية املسّلمة املقطوع ِّبةا عنةد مجية   ووالدة اإلمام املهدي

 علامء املسلمني  ال  تاج إىل التكّل  ف إقامة األدّلة إلثباما.

ضعيفة املشّككة واخلصوم الِين يرّصون عى اخلالل ولكن بعض النفو، ال

 والعناد البّد من إلزامهم باألدّلة العلمّية القاطعة الت  ال جمال لرّدها..

كي  ال وإّن مسألة والدة اإلمام مةن أكثةر القضةايا وضةوحا  وشةهرة   حيةث 

 سّلطو عليها الروايات الضوء بام ال تدع ألحد جماال  للجهل والشك.

خلصم يطلب الدليل العقل والوجداين الواقع  والعلم  كان البّد لنةا وألّن ا

 من إقامة األدّلة إللزامه ِّبا.

 فام ه  األدّلة عى والدة صاحب الزمان؟

 .الكريم القرآن األّول:

أدّلةةة القةةرآن الكةةريم مةةن األ مةةور القطعّيةةة التةة  ال جيةةوز ألحةةد إنكارهةةا أو 

أدّلة الّجّية ف الفصل األّول من القرآن الكريم خمالفتها  وأوردنا ف هِا الكتاب 

والسةنّة  وال داعةة  إىل تكرارهةةا  ولكةن نةةِكر ِّبةةِه اييةات عةةى سةةبيل اإلجيةةاز 

واالختصار  فنقول: هناك عرشات اييات الرشيفة يستفاد من عموماما وطّياما 

  وكانةةو لةةه اإلمامةةة ف زمةةن أبيةةه العسةةكري والدة اإلمةةام الّجةةة

مة بعد شةهادة أبيةه مبةارشة   ومنتهة  األمةر أّن الظةرل الزمةاين السةيايس والزعا

 واألمر اإلهل  جعله ف حالة الغيبة الصغر  ثّم الكرب .

ةةدّلل بةةالقط  واليقةةني عةةى والدتةةه  وإن  وهةةِه اييةةات التةة  نةةورد بعضةةها ت 
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ترّصح بشكل خاّ   ولكن نور اييات يّش  عةى الكةون والعصةور كّلهةا إىل  مل

م القيامة  ومن ينكرها فقةد كفةر بةالقرآن  ومنهةا آيةة االسةتاالل ف األرض يو

... نقل بوالدته املباركةة ألبطلنةا  ولو مل [10]البقرة/ إِّن  َجاِعٌل ِل األَْرِض َخلِيَفة 

معن  وحقيقةة هةِه اييةة  حيةث أخةرب اّللّ ووعةد بةأن جيعةل اخلليفةة عةى هةِه 

   ومعهم وبعدهم  ألّن األرض وأهلها قد ثبو البسيطة  قبل أن خيل  هِا اخلل

أّّنا ال يمكن أن تصل  لظة  واحدة  من دون حّجة ورسول ومنِر وإالّ آلةو إىل 

بَِي َحتَّهى الفناء واخلراب  وقد أّكدت اييات عى ذلك ف قوله:  َده   نَّها م  َوَمها ك 

وال    .[11]االرساء:   َنْبَدَ  َرع 

هلا مةن إمةام  تتنةّزل عليةه املالئكةة باسةتمرار  إىل يةوم وأّن هِه األرض البّد 

عِ  ومل العباد  شؤون يدير القيامة   إّنه صاحب هِا األمر إالّ أهل البيو  وإنّ  أحد   يدَّ

 البالد والعباد. عى والقيمومة الوالية صاحب فهو آخرهم هو عرش الثاين الويص

لطفه عى العبةاد باهلدايةة ف كةّل وشاءت إرادة اّللّ سبحانه أن يتّم منّته ويدوم 

قيةام السةاعة كةام قةال تعةاىل:  زمان ومكان ويكون اهلادي للبرشّية بعد النب 

 ِل  َقْوم َهادإ نِْ ٌر َولِك  اَم َأْنَت م  فنسأل اخلصم َمْن هو الةِي يةّدع   [7]الرعد: نَّ

مل تةتّم  ؟ ولةوأّنه اهلادي بعد النبة  ف زماننةا غة  اإلمةام املهةدي بةن السةن

 والدته لبطلو هِه ايية املباركة!!

كام أّن القرآن سدَّ الباب عى َمْن يريةد الةتمّلص واإلنكةار فقةد جعةل االئةتامم 

عى كّل إنسان واجب عينّ  ف كّل زمان ومكان  وإّنةه َمةْن بةات ولةيس ف عنقةه 

عليةه  بيعة إلمام زمانه مات ميتة جاهلّية  كام نّص عليه الرسول األعظةم  ونةّص 

َنههاس بِ َِمههاِمِهمْ القةةرآن الكةةريم ف قولةةه تعةةاىل:  ههلَّ أ  و ك    .[71]االرساء:  َيههْوَم َنههْدع 
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ل  ويكفينا آية واحدة من سةورة القةدر إلسةكاِت مجية  اخلصةوم وهة  آيةة  َتنَه َّ

ل  َأْمر ِْم ِمْ  ك  وح  فِيَها بِ ِْذِن َره  َكة  والرُّ
 .[4]القدر:  املََْلئِ

يةدلُّ عةى اسةتمرار « تنةّزل»الِي نوّجهه هلم أليس الفعل مةن اييةة والسؤال 

 نزول املالئكة ف كّل عام من ليلة القدر باملقادير وأ مور العباد؟

وهةةو كةةِلك فعةةى َمةةْن تنةةّزل املالئكةةة بعةةد رسةةول  ؛وإذا كةةان ارةةواب بةةنعم

إىل يومنا هِا؟ هل ادع  أحد  من اخللفةاء السةابقني إّّنةا تنةّزل عليةه مةن  اّللّ

 أمثال معاوية ويزيد والوليد وهارون الرشيد واملتوّكل وطغاة زماننا؟!

ع  نزول املالئكة عليه باملقادير إالّ أئّمة أهل البيو بعد والقيقة أّنه مل يدَّ

م زماننةا املهةدّي املنتظةر وهةو وه  مستمرة إىل يومنا هِا عى إمةارسول اّللّ

الِي يدير شؤون اخلل  ألّنه وي اّللّ عى هِا الكون وعليه تنزل املالئكة باملقةاير 

بنا القرآن وألبطلنةا الفةرض والكمةة  َِّ واألمور هلِا اخلل   ولو مل نقل بِلك لك

مةةن اخللةة  الةةِي هةةو اللطةة  واسةةتمرار اهلدايةةة والرمحةةة ونفينةةا بةةِلك الكمةةة 

نّية!! ناهيك عن اييات املباركة املؤّولة ف حّ  صةاحب الزمةان والتة  هة  الربا

بالعرشات فلم نوردها حّت  ال يّدع  اخلصم أّّنا غة  تاّمةة ولكةن اييةات التة  

 قّدمناها ال يمكن إنكارها والرّدها.

ولو أردنا االستدالل بجمي  اييات ذات الصلة ِّبةِا املوضةوع الحتجنةا إىل 

إلثبات ذلك  وهِه اإلشارات كافية ملن لةه قلةب أو ألقة  السةم   كتاب مستقّل 

 وهو شهيد.

 املباركة السّنة الثاني:

  وه  من أكثر األدّلة وضوحا  وتفصةيال  ف مسةألة والدة اإلمةام الّجةة

والروايةةات بةةايالل  والعجيةةب أّن الةةِين أنكةةروا والدة اإلمةةام البةةّد هلةةم أن 



 129  ......................................................................... والدة النور

 

الروايةةات التةة  جةاءت ف مجيةة  مصةةادر املسةةلمني  يضةطّروا إلنكةةار مجيةة  هةِه 

واألعجب من ذلك أّن إنكار هِا الكّم اهلائل ف قضةّية حمةّددة برّشة ِّبةا الرسةول 

ر ِّبا مةن بعةده األئّمةه املعصةومني واحةد بعةد ايخةر حّتة  إىل ةّوبشاألعظم

حيةةث أخةةرب بوالدتةةه وأر  بعةةض  اإلمةةام الةةادي عرشةة اإلمةةام العسةةكري

املوثوقني الّجةة علةيهم وأمةرهم بطاعتةه وعةدم االرتيةاب فيةه وطاعةة أصحابه 

نّوابةةه  وأمةةرهم بإخفةةاء والدتةةه إالّللموثةةوقني  وأمةةر بعةةض أصةةحابه اإلطعةةام 

 بمناسبة والدته وكِا توزي  الصدقات والعقيقة  وأراهم بعض كراماته.

حضةةور ولةةو تتّبعنةةا الروايةةات الةةواردة ف شةةأن والدتةةه منةةِ اللحظةةة األ وىل و

القابلة والشهادة عليه والديث عنةه وصةفاته وكيفّيةة حياتةه وارتباطةه بالسةفراء 

ولقاءاته م  بعض املوثوقني ف حياة أبيه وبعةدها ولقاءاتةه ف الغيبةة الكةرب  مة  

أوليةةاء اّللّ والعلةةامء  والروايةةات التةة  وردت ف شةةأن نسةةبه باألئّمةةة الطةةاهرين 

ين اإلسالمّ  الني  قد بةالغ بشةكل كبة  ف لصلنا عى النتيجة التالية: بأ ّن الده

تسليا الضوء عى قضّية اإلمام املهدي منةِ والدتةه حّتة  ظهةوره وإقامةة دولتةه 

العاملّية العادلة  وف حماولة من قبل العاّل مة الفقيةه لطة  اّللّ الصةاف ف منتاةب 

 اية.رو 4767األثر مج  الروايات ف األبواب املِكورة بام يقارب 

وكي  يمكن للماال  أن يغّض النظر عن مجية  هةِه الروايةات بعةد اّتفةاق 

 املسلمني والعلامء عى صّحة هِه الروايات.

والِي يبدو ي أّن مِهب املنكرين لوالدته إّنام يريةدون إنكةار إمامتةه وغيبتةه 

 خالل هِه املّدة املديدة  حّت  ال يتعبوا أنفسهم ف مناقشة اإلمامة والغيبة.

والتشكيك الِي صدر منهم إّنةام هةو عةن جهةل بطبيعةة السةنن اإلهلّيةة التة  
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جرت عى كث  من األنبياء ف طبيعة والدمم وخفاءها  وكِلك غيبامم الطويلة 

عن أقوامهم  وقد أجاد املحّد  الكب  الشيخ الصةدوق ف تأليفةه لكتابةه )كةامل 

ين وُتام النعمة( ف إثبةات غيبةات األنبيةا ء وإثبةات أّن ذلةك سةنّة جةرت هلةم الده

وه  جارية ف هِه األ ّمة ملوالنا صاحب العرص لتشابه الظةرول واجةتامع مجية  

األسباب رمي  األنبياء الِين غابوا ف هِه األ ّمةة  وقةد أثبةو ذلةك بالروايةات 

 املّدعمة بس مم.

ليهةا ف وألّننا ال نريةد اإلطالةة وإيةراد هةِه الروايةات املفّصةلة سةول نشة  إ

املصةةدر ملةةن يريةةد املراجعةةة  وسةةول نكتفةة  بةةِكر العنةةوان التةة  وردت فيةةه 

الروايات ونشة  إىل عةددها ونكتفة  بشةواهد خمترصةة مةن الروايةات  ويمكةن 

 تقسيم الروايات إىل طوائ :

 .الطائفة األ ول: عموم حدي  الثقلي واألحادي  التي ل نفس السياق

شهرة   وأوثقها سندا   حيث جاء ف مجية   وهِا الديث من أعظم األحاديث

 صحاح املسلمني  ورواه ثامنون صحابّيا  بطرق عديدة.

والديث يثبو أّن القرآن والعرتة ضةامنتان مسةتمّرتان إىل يةوم القيامةة  ومهةا 

معا  ال يفارق أحدمها ايخر  وهِا األمر ال يصدق إالّ بوجود إمام من العةرتة ف 

امة  بل إّن هِا الديث كةأّنام صةيغ مةن أجةل إثبةات إمامةة كّل عرص إىل يوم القي

اإلمام الثاين عرش ووالدته وغيبته بشكل أوض .. وال يعن  إّنةه ال يثبةو األئّمةة 

  الِين قبله  ولكن معجةزة هةِا الةديث تثبةو معجةزة طةول عمةر اإلمةام

زيد بن ونّص الديث هو كالتاي بالطري  الِي رواه الصدوق بسنده املّتصل إىل 

 :أرقم قال: قال رسول اّللّ

كأيّن قد د عيو فأجبو  وإيّن تارك فيكم الثقلني أحةدمها أعظةم مةن ايخةر: »
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كتاب اّللّ عّز وجّل حبل  ممدود من السامء إىل األرض  وعرت  أهةل بيتة   فةإّّنام 

 (1).«لن يزاال مجيعا  حّت  يردا عَلَّ الوض  فانظروا كي  َتلفوين فيهام

 رشةمل يكةةن لةةدينا إالّ هةةِا الةةديث إلثبةةات والدة اإلمةةام الثةةاين عةةولةةو 

ال يكون إالّ بأن نقول أّن العةرتة  ألّن تصدي  كالم رسول اّللّ ؛وغيبته لكف 

مستمّرة كام هو القرآن  وال يكون ذلك إالّ بوجود إمام حّ  ف كّل زمان  والبةّد 

رسول اّللّ إّّنام الينفصةالن عةن  من استمرار ذلك إىل يوم القيامة كام أخرب بِلك

 الوض  وهو حوض الكوثر.بعضهام حّت  يردا عى رسول اّللّ

وهنةةةةةاك ماةةةةةات الروايةةةةةةات بةةةةةل آالل األحاديةةةةةةث ف شةةةةةأن أهةةةةةةل 

ومنةةزلتهم ومقةةامهم عنةةد رسةةول اّللّ وف اإلسةةالم  وأّّنةةم اخللفةةاء البيةةو

وبالصةفات بةام ال يةدع جمةاال  واألئّمة واأل مراء والوالة  حيث عةّددهم باألسةامء 

 للتأويل وللشك.

 ّوحةديث السةةفينة املةروي عةةن رسةةول اّلل« : أهّيةا النةةا، إيّن تركةةو

فيكم الثقلني: كتاب اّللّ وعرت  أهل بيت   ولن يفرتقا حّتة  يةردا عةَلّ الةوض  

 .(2)«ومثلهام مثل سفينة نوح من ركبها نجا

  :حّدثن  جعفةر بةن حمّمةد عةن وحديث الِي رواه أبوالسن الليث  قال

إّن ف كّل خل  من أ ّمت  عدال  من أهل بيت  ينف  »قال:  أّن النبّ   آبائه

ين  ري  الغالني وانتحال املبطلةني وتأويةل ارةاهلني  وإّن أئّمةتكم  عن هِا الده

 «.قادتكم إىل اّللّ عّز وجّل فانظروا بَمْن تقتدون ف دينكم وصالتكم
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 ية املباركةة وجاء ف تفس  اي هوا هوا اهللََّ َوَأطِيد  ها الَّهِ يَ  آَمن هوا َأطِيد  َ َيها َأَيُّ

مْ  وَل َوأ وِل األَْمِر ِمنْك  ع  قةال:  عةن أيب بصة  عةن أيب جعفةر .[19]النسةاء:  الرَّ

 (1).«إىل أن تقوم الساعة األئّمة من ولد عّل وفاطمة»

أّن األئّمهة مه  بدهده اهللّالطائفة الثانية: الروايها  التهي أخه  هها رعهول  

إرسائيهل  اثناعِّش م  قريش وأهل البيت، وإّن عّدَتم كدّد  الشهور ونقبها  بنهي

 وما شابه ذلك

 وقد روت العاّمة روايات عديدة ِّبِا املعن :

منها: ما رواه النعامين ف غيبته بسنده إىل أبو خالد الوالب  قال: سةمعو جةابر 

ين َمةْن نةاواه ةال يضة: »ل اّللّبن سمرة السوائ  يقةول: قةال رسةو ّر هةِا الةده

 .(2)«حّت  يمض اثنا عرش خليفة كّلهم من قري 

 :وهِه الصفات كّلها تنطب  عى أئّمه أهل البيو

كةةوّنم مةةن قةةري  فهةةم أصةةدق املصةةادي  عةةى قرشةةّيتهم ألّّنةةم أبنةةاء  أّوال :

ومةةن بنةة  هاشةةم الةةِين هةةم رؤسةةاء قةةري  وعمةةدما وكانةةو  اّللّ رسةةول

 الزعامة هلم.

ين  ال يكون إالّ بَمْن عنةدهم ثانيا :  ين حمفوظا  ِّبم أو ال يّّض هِا الده كون الده

فقةا الصةفات النفسةّية والعلمّيةة وهة  تنطبة  عةى أهةل البيةو األهلّية ف

لكوّنم هم املعصومون  وأعلم أهل األ ّمة كام نصَّ عليه القرآن ف آيتة  الطهةارة 

ين  كر  ألّن ايخرين الةِين كةانوا يةّدعون اخلالفةة ضةّيعوا هةِا الةده ِه وآية أهل ال
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 .107يبة للنعامين: ( الغ2)



 111  ......................................................................... والدة النور

 

وحاولوا  ريفه وكانوا من أهل الفس  والظلم من أمثال بن  أ مّية فكية  يكةون 

ين حمفوظا  ِّبم أو ال ي  ّّضه َمْن ناواه.الده

ر( ال يّدعيةه أحةد إالّ أئّمةة أهةل البيةو وهةو ةكون هِا الرقم )اثن  عشة ثالثا :

الّ  والواق   وعليه فإّن االثن  عرش البّد أن يتحّق  ف الواق  اخلةارج  ولةيس 

ين ملا صدق كالم النب  ف اللفظ ولو مل يولد اإلمام ومل يتحّق  حفظ الةده

ين  وهِا الرقم خيةتّص باألئّمةة  وإبطال أعامل الفسقة الِين عمدوا إىل حماربة الده

ف عرشات الروايات عنةد الفةريقني   ر ِّبم رسول اّللّةّاالثن  عرش الِين بش

ر وتشةبههم ةوف روايات أ خةر  مةن العاّمةة واخلاّصةة تصة  هةؤالء االثنةا عشة

 .س كنقباء بن  إرسائيل  وكعّدة الشهور  وكالعيون الت  انفجرت ملو

 1490وقد أحىص العاّلمة لط  اّللّ الصاف ف املنتاب األثةر ف هةِا البةاب 

رواية  ومن هِه الروايات الت  عّدد أّن هؤالء الِين هم من قري  هم من أهةل 

ما رواه صاحب كفاية األثر بسنده إىل أيب سعيد اخلةدري قةال: صةّى  البيو

معةارش »بوجهةه الكةريم علينةا فقةال: الصةالة األ وىل ثةّم أقبةل بنا رسول اّللّ

أصحايب  إّن مثل أهل بيت  فيكم مثل سفينة نوح وبةاب حّطةة ف بنة  إرسائيةل  

«. فتمّسكوا بأهل بيت  بعدي واألئّمة الراشدين من ذّرّيت  فإّنكم لن تضّلوا أبةدا  

أو قةال: « اثنةا عرشة مةن أهةل بيتة »فقيل: يا رسول اّللّ  كم األئّمة بعدك؟ قال: 

 (1).«ن عرت م»

 هِا الديث وأمثاله يعط  عّدة دالالت:
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تشةةبيه أهةةل البيةةو بسةةفينة نةةوح دليةةل عةةى أّن طريةة  النجةةاة ف الةةدنيا  أّوال :

وايخرة هم أهةل البيةو ألّّنةم الةِين يقةودون هةِه األ ّمةة إىل األمةان والسةالم 

 والعدل والرفاه الّ  والطري  املستقيم وأخ ا  ارنّة.

تشبيه أهةل البيةو ببةاب حّطةة ف بنة  إرسائيةل ألّّنةم الطرية  الوحيةد  ثانيا :

والرشةةط األسةةايس لقبةةول األعةةامل وغفةةران الةةِنوب  وبةةدوّنم ال يقبةةل عمةةل 

 املؤمن ألّّنم الوسيلة الوحيدة إىل اّللّ سبحانه وتعاىل.

يةة أمر النب  بالتمّسك باألئّمة من أهل بيته من بعده كوّنم الضةامنة هلدا ثالثا :

األ ّمة واملحافظة عى دينهةا وعّزمةا واسةتقالهلا ونجامةا مةن الضةاللة عةى كاّفةة 

 املستويات.

لقد حّدد هةِا الةديث أّن األئّمةة كةام هةو سةائر األحاديةث بةأّّنم اثنةا  رابدا :

أّن  ر خليفة أو أم  أو إمام  وأّن هؤالء من أهل البيو  وثبو من قولةهةعش

األئّمة خلفا ءمن بعده لنجةاة هةِه األ ّمةة مةن الضةاللة فالبةّد مةن وجةود اإلمةام 

الثاين عرش طوال هِه القرون مةن أجةل تصةدي  هةِه األحاديةث وإالّ وقعنةا ف 

 والعياذ باّللّ..تكِيب رسول اّللّ

وف الديث التاي يثبو أّن هؤالء األ مراء اإلثنا عرش آخةرهم املهةدي ونسةبه 

هِه األ ّمة: رو  صةاحب كفايةة األثةر بسةنده إىل سةلامن الفةاريس قةال: قةال إىل 

األئّمة من بعدي اثنا عرش عدد شهور الول  ومنّا مهدي هةِه : »رسول اّللّ

 (1).«األ ّمة وله هيبة موس   وِّباء عيس   وحكم داود  وصرب أّيوب

الشهور عةددها  وف الديث نكتة: تشبيه هؤالء األئّمة بعدد شهور السنة بأنّ 
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اثنا عرش  وثانيا  الشةهور منتظمةة ومتواليةة واحةد بعةد ايخةر مةن دون فاصةلة  

وهِا يثبو املّدع  الّ  بأّن اإلمام املهدي الثاين عرش قد ولد ف حياة أبيه وتةوىّل 

إمامته من ذلك الوقو حّت  قيامه وظهةوره عةى الظةاملني  وف الةديث ترصةي  

 و املهدي الِي جيب التمّسك به.واض  بأّن الثاين عرش ه

وهِا الديث مواف  ملا جاء ف اييةة املباركةة بةأّن عةّدة الشةهور عنةد اّللّ اثنةا 

َلو هِه الشهور باألئّمة األطهةار ألّّنةم أصةل الوجةود  عرش شهرا   وقد أ وه

 وأسباب هِا الكون.

عةن تأويةل قةول اّللّ عةّز وجةّل  رو  جابر ارعف  قال: سألو أبا جعفر

وِر ِعنههَد اهللَِّ اْثنَهها َعشهه ههه  َ  الشُّ ههامَواِ  َر َشههْهرا  ِل كَِتههاِ  اهللَِّ َيههْوَم َخَلههَ  اهإِنَّ ِعههدَّ لسَّ

مْ َواألَْرَض ِمنَْها  َسك  وا فِيِه َّ َأْنف  ي   اْلَقي م  َفَل َتْظلِم  ٌم ذلَِك الد  ر  [ 18 ]التوبةة:  َأْرَبَدٌة ح 

يةا جةابر  أّمةا السةنة فهة  جةّدي رسةول »ل: فتنّفس سّيدي الصعداء ثّم قةال: قا

وشهورها اثنا عرش شةهرا  فهةو أم املةؤمنني وإّي وإىل ابنة  جعفةر وابنةه  اّللّ

موس  وابنه عل وابنه حمّمةد وابنةه عةّل وإىل ابنةه السةن وإىل ابنةه حمّمةد اهلةادي 

خلقه وأ مناؤه عى وحيةه وعلمةه  واألربعةة املهدي  اثنا عرش إماما  حجج اّللّ ف 

ين القةةةيهم  أربعةةة مةةةنهم خيرجةةةون باسةةم واحةةةد: عةةةّل  الةةرم الةةةِين هةةم الةةةده

أم املؤمنني  وأيب عّل بن السني  وعّل بن موسة   وعةّل ابةن حمّمةد  فةاإلقرار 

ين القةةّيم  وال تظلمةةوا فةةيهّن أنفسةةكم أي قولةةوا ِّبةةم مجيعةةا   ِّبةةؤالء هةةو الةةده

 (1).امتدو
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الطائفة الثالثة: الروايا  الناّصة عل أعام  األئّمة االثنَي عِّش وأّن أّوهلهم عهّل 

 .وآخرهم املهدي، ونسبته إل كّل واحد منهم

وإىل فاطمةةة وإىل السةةبطني وأّنةةه التاسةة  مةةن ولةةد  ونسةةبته إىل رسةةول اّللّ

لسةاد، مةن ولةد السني  وإّنه من ولد عّل بن السني ومن ولد حمّمد الباقر  وا

الصادق  واخلامس من ولد موس  بن جعفر  وإّنه الراب  من ولد عّل بن موس  

الرضا  والثالث من ولد حمّمد بن عّل التقة   وإّنةه مةن ولةد اهلةادي  ومةن ولةد 

 .السن العسكري

رواية من هِه الطائفةة ومنهةا عةى سةبيل  2411وقد أورد صاحب املنتاب 

  املثال:

 :ب  أّب طالبم  ولد عّل 

مسندا  عن ثابةو بةن دينةار  عةن سةعيد ابةن  (1/167) :جاء ف ينابي  املوّدة

إّن علّيةا  إمةام أ ّمتة  مةن : »  قال: قال رسةول اّللّجب   عن ابن عّبا،

بعدي  ومن ولده القائم املنتظةر الةِي إذا ظهةر يمةأل األرض عةدال  وقسةطا  كةام 

لاو جةورا  وظلةام   والةِي بعثنة   بةالّ  بشة ا  ونةِيرا  إّن الثةابتني عةى القةول م 

 «.بإمامته ف زمان غيبته ألعّز من الكربيو األمحر

فقام إليةه جةابر بةن عبةداّللّ األنصةاري  فقةال: يةا رسةول اّللّ  لولةدك القةائم 

إي وريّب  ليمّحصّن الِين آمنوا ويمح  الكافرين  يا جابر إّن هةِا »غيبة؟ قال: 

األمر من أمر اّللّ ورّس اّللّ مطوّي عن عباد اّللّ  فإّياك والشّك فيةه فةإّن الشةّك ف 

 «. أمر اّللّ عّزوجّل كفر

 حديثا . 214 ورو  الصاف ف نسبته إىل أم املؤمنني

 وف الديث نكات نش  إليها بشكل خمترص:
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ولةده وهةو  وبةني القةائم نسةبا  كونةه مةن ة لقد ربا رسول اّللّ بني علّ  1

بالفصةل  هو ويّص رسول اّللّ وريثه ف اإلمامة والوصاية  وكام أّن علّيا  

فإّن أوالده كِلك حّت  تنتهة  الوصةاية إىل صةاحب الزمةان  فقةد أّكةد الرسةول 

 عى مسألتني: األ وىل النسب  والثانية الوصاية.

ه وإّن املةؤمنني ة إّن القّلة هم الِين سول يثبتون عى القول بإمامتةه ف غيبتة 2

 سول يتعّرضون ف ذلك إىل امتحانات شديدة.

ة الغيبة رس  من أرسار اّللّ وغيبةه وال يمكةن للعبةاد معرفةة القيقةة والغايةة  1

والكمة ألّن العقول ال  تمل ذلةك  فةإّن علةيهم التسةليم لإليةامن ِّبةِا الغيةب 

 وتدب ه وحكمته وفعله. ومن يشّك ف هِا األمر فقد كفر  ألّنه شّك ف أمر اّللّ

 :التاع  م  صلب اِلسي

رو  صةةاحب كفايةةة األثةةر بسةةنده إىل زيةةد بةةن ثابةةو  قةةال: سةةمعو رسةةول 

عّل بن أيب طالب قائد الربرة  وقاتل الفجرة  منصور من نرصه  »يقول:  اّللّ

هو الشةاّك ف اإلسةالم  وخة  مةن أخلة   خمِول من خِله  الشاّك ف علّ 

أصحايب عّل  لمه لم   ودمه دم   وأبةو سةبط   ومةن صةلب بعدي  وخ  

 (1).«السني خيرج األئّمة التسعة ومنهم مهدّي هِه األ ّمة

 حديثا . 491وِّبِا املعن  ورد 

 :إّنه م  ولد رعول اهللّ

جابراألنصةةةةاري قةةةةال: قةةةةال  األثةةةةر بسةةةةنده إىل رو  صةةةةاحب كفايةةةةة
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وكنيته كنيتة   أشةبه النةا، يب املهدي من ولدي  اسمه اسم  : »اّللّ رسول

خلقا  وخلقا   يكون له غيبة وح ة تضّل فيها األ مم ثّم يقبةل كالشةهاب الثاقةب  

لاو جورا  وظلام    (1).«يمألها عدال  وقسطا  كام م 

 :إّنه م  ولد عّيد  نسا  الداملي فاطمة

أيب  ف )ينابي  املوّدة( عن الطةرباين ف )األوسةا(  عةن عبايةة بةن ربعة   عةن

منّا خ  األنبياء وهو أبوك  »لفاطمة:  أّيوب األنصاري  قال: قال رسول اّللّ

ومنّا خ  األوصياء وهو بعلك  ومنّا خ  الشهداء وهو عّم أبيك محزة  ومنّا َمْن 

له جناحان يط  ِّبام ف ارنّة حيث يشاء وهو ابةن عةّم أبيةك جعفةر  ومنّةا سةبطا 

ارنّة السن والسني ومها ابناك  ومنّا املهةدّي وهةو هِه األ ّمة سّيدا شباب أهل 

 .(2)«من ولدك...

 حديثا  كام ف املصدر. 192وف هِا الباب 

 :إّنه م  أوالد السبطي اِلس  واِلسي

ف البيان: رو  علم اهلد  )املرتىض( بسنده املفّصل إىل عّل اهلةالي عةن أبيةه 

عنةد قةبض فيهةا فةإذا فاطمةةشةكاته التة  قال: دخلو عةى رسةول اّللّ

طرفةه إليهةا  قةال: رأسه  قال: فبكو حّتة  ارتفة  صةوما فرفة  رسةول اّللّ

ةيعة مةن بعةدك»فقالو: « حبيبت  فاطمة ما الِي يبكيك؟»   فقةال: «أخش  الضَّ

يا حبيبت   أما علمو أّن اّللّ تعاىل اّطلة  إىل األرض اّطالعةة فاختةار منهةا أبةاك »

ّطلةة  اّطالعةةة فاختةةار بعلةةك وأوحةة  إّي أن أ نكحةةك إّيةةاه. فبعثةةه برسةةالته  ثةةّم ا

                                                           

 .87( كفاية االثر: 1)

 .1/284( ينابي  املودة: 2)
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يافاطمة  ونحةن أهةل بيةو قةد أعطانةا اّللّ سةب  خصةال مل يعةا أحةدا  قبلنةا وال 

يعط  أحدا  بعدنا  أنا خاتم النبّيني وأكةرم النبّيةني عةى اّللّ وأحةّب املالةوقني إىل 

 وهةو بعلةك  ومنّةا َمةْن لةه اّللّ وأنا أبوك  ووصّي  خ  األوصياء وأحّبهم إىل اّللّ

جناحان أخّضان يط  ف ارنّة م  املالئكة حيث يشاء وهو ابن عّم أبيك وأخةو 

بعلك  ومنّا سبطا هِه األ ّمة ومها ابناك السن والسني ومها سةّيدا شةباب أهةل 

ارنّة وأبومها ة والِي بعثن  بالّ  ة خ  منهام. يا فاطمة  والِي بعثن  بالّ  إّن 

 (1).«نهام مهدّي هِه األ ّمة...م

لكون أ ّم اإلمام أيب جعفر الباقر حمّمةد بةن عةّل وكونه من أوالد السبطني

فالبةاقر  فاطمةة بنةو السةبا األكةرب اإلمةام السةن املجتبة بن السني

 .من نسل السن والسنيومن بعده من األئّمة إىل املهدي

 حديثا . 107وف الباب 

 :الباقرالساب  م  ولد 

رو  صاحب كفاية األثر بسنده إىل زيد بن عّل قةال: كنةو عنةد أيب عةّل بةن 

السني إذ دخل عليه جابر بن عبداّللّ األنصاري فبيةنام هةو حيّدثةه إذ خةرج أخة  

حمّمد من بعض الجر فأشاص جابر ببرصه نحوه ثّم قةام إليةه فقةال: يةا غةالم  

  ما اسةمك فقال: شامئل كشامئل رسول اّللّأقبل فأقبل  ثّم قال: أدبر فأدبر  

عةةّل بةن السةني بةةن عةّل بةةن أيب »يةا غةالم؟ قةةال حمّمةد.. قةال: ابةةن مةن؟ قةال: 

قال: فانكّب عليه وقّبل رأسه ويديةه  ثةّم قةال: يةا « أنو إذا  الباقر»قال: «. طالب

وعليك عى رسول اّللّ أفضل السالم »حمّمد  إّن رسول اّللّ يقرئك السالم  قال: 

                                                           

 . 211( ينظر: منتاب األثر: 1)
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ثّم عاد إىل مصاّله فأقبل حيّد  أيب ويقةول: إّن رسةول « يا جابر بام بّلغو السالم

يا جابر  إذا أدركو ولدي الباقر فاقرأه منّ  السالم فإّنه سمّي  »اّللّ قال ي يوما : 

وأشبه النا، يب  علمه علم   وحكمه حكم   سبعة من ولده معصومون أئّمةة 

ثّم « لِي يمأل الدنيا قسطا  وعدال  كام ملاو جورا  وظلام  أبرار  والساب  مهدهّيم ا

اِ  تال رسول اّللّ هرْيَ وَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَها إَِلهْيِهْم فِْدهَل اْْلَ ة  ََيْد  ْم َأئِمَّ َوَجَدْلنَاه 

َكاِ  َوَكان وا َلنَا َعابِِدي َ  َلِ  َوإِيَتاَ  ال َّ  (1).[71]االنبياء/ َوإَِقاَم الصَّ

 حديثا . 101أورد صاحب املصدر   هِا الباب أي نسبته إىل الباقروف

 :السادس م  ولد الصادق

: يةابن رسةول وف كامل الدين رو  بسنده إىل الم ي... قال للصةادق

اّللّ قد روي لنةا أخبةار عةن آبائةك ف الغيبةة وصةّحة كوّنةا فةأخربين بمةن تقة ؟ 

ر مةن األئّمةة ةولةدي وهةو الثةاين عشةإّن الغيبة ستق  بالساد، مةن : »فقال

أّوهلم أم املؤمنني عّل بةن أيب طالةب وآخةرهم القةائم  اّللّ اهلداة بعد رسول

بالّ  بقّية اّللّ ف األرض وصاحب الزمان  واّللّ لو بق  ف غيبته ما بقة  نةوح ف 

لاةو جةور قومه مل ا  خيرج من الدنيا حّت  يظهر فيمأل األرض قسطا  وعدال  كةام م 

...  (2).«وظلام 

 حديثا . 101وفيه 

 :أّنه اْلامس م  ولد اإلمام الساب  موعى ب  جدفر

ين( بسنده إىل صفوان بن مهران  عن الصادق جعفر  رو  صاحب )كامل الده

                                                           

 .101-101  عن كفاية األثر: 286( منتاب األثر: 1)

 .11امل الدين وُتام النعمة:   عن ك271( منتاب األثر: 2)
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أّنه قال: َمْن أقّر بجمي  األئّمة وجحد املهدي كان كَمْن أقّر بجمي  بن حمّمد

  فقيل له: يا ابةن رسةول اّللّ  فمةن املهةدي مةن «نبّوته األنبياء وجحد حمّمدا  

اخلةةامس مةن ولةةد السةاب   يغيةةب عةنكم شاصةةه وال حيةّل لكةةم »ولةدك؟ قةال: 

 (1).«تسميته

 حديثا . 96وف هِا الباب 

 :إّنه الراب  م  ولد أّب اِلس  عّل ب  موعى الرضا

عةّل بةن  رو  صاحب كفايةة األثةر بسةنده إىل السةني بةن خالةد  قةال: قةال

ال دين ملن ال ورع له  وال إيامن ملن ال تقّية له  وإّن أكرمكم : »موس  الرضا

فقيل له: يابن رسول اّللّ  إىل مت ؟ فقةال: «. عند اّللّ أتقاكم يعن  أعملكم بالتقّية

إىل يوم الوقو املعلوم وهةو يةوم خةروج قائمنةا  فَمةْن تةرك التقّيةة قبةل خةروج »

يل له: يابن رسول اّللّ  وَمْن القائم منكم أهةل البيةو؟ قةال: ق«. قائمنا فليس منّا

 .(2)«الراب  من ولدي ابن سّيدة اإلماء...»

 حديثا . 91وفيه 

 :ُمّمد ب  عّل الرضا اإلمامإّنه الثال  م  ولد 

رو  صاحب كفاية األثر بسةنده إىل عبةدالعظيم السةن   قةال: دخلةو عةى 

جعفر بن حمّمد بن عّل بن السني بن عةّل بةن  سّيدي حمّمد بن عّل بن موس  بن

وأنا أ ريد أن أسأله عن القةائم أهةو املهةدي أو غة ؟ فابتةدأين هةو طالب أيب

                                                           

 .111  عن كامل الدين وُتام النعمة: 278( منتاب األثر: 1)

 . 279( منتاب األثر: 2)
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يا أبا القاسم  إّن القائم منّا هو املهةدي الةِي جيةب أن ينتظةر ف  غيبتةه »فقال ي: 

 (1).«ويطاع ف ظهوره  وهو الثالث من ولدي...

 حديثا . 90وفيه 

 :اهلادي علّ  اب  إّنه

د لة   قةال: سةمعو عةّل  رو  صاحب كفاية األثر بسنده إىل الصقر بن أيب

اإلمةام بعةدي السةن ابنة   وبعةد السةن ابنةه »بن حمّمد بن عّل الرضةا يقةول: 

 (2).«القائم الِي يمأل األرض قسطا  وعدال  كام ملاو جورا  وظلام  

 حديثا . 90وفيه 

إىل واحةةد بعةةد آخةةر مةةن األئّمةةة  نسةةبة اإلمةةامهكةةِا تضةةي  الةةدائرة ف 

كام مةّر علينةا إّنةه  وباإلضافة إىل نسبته إىل األسامء نسبته إىل العدد من األئّمة

التاس  من ولد السني  أو اخلامس من ولد الساب  موس  بةن جعفةر  أو الرابة  

يولد بعةد   من ولد عّل بن موس  الرضا  لك  ال تبق  حّجة ألحد بأّن اإلمام مل

فقد حّدد بالعدد والعارل بأبسا قواعد اللغة العربّيةة يعلةم إّنةه اليمكةن تأويةل 

د والتأويل ال خيرجه من ظاهره وواقعه  فإذا قيةل أّن اإلمةام  العدد ألّن العدد حمدَّ

فقةد  أو الرابة  مةن ولةد الرضةا هو الثالث من ولد اإلمام حمّمد ارةواد

بهو بِلك  فعليه يبطل قول َمْن قال أّن اإلمام مل يولد بعد  وحّت  لو قال إّنه من  ث 

أوالد العسكري وأحفاده  فال يفيده هةِا االعةرتال النةاقص فالبةّد مةن اإليةامن 

 اّللّ وأهل بيته الطاهرين. الكامل بام جاء من عند رسول

                                                           

 .261 -260  عن كفاية األثر: 262( ينظر: منتاب األثر: 1)

 .292  عن كفاية األثر: 264( منتاب األثر: 2)
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وهناك نكتة أ خر  للرّد عى هِا القائل: لو مل يكن اإلمام هو الثاين عرش وإّنه 

ام حّدد اخلامس من ولدالساب  وما شةابه ذلةك مل يصةدق عليةه هةِا الةرقم ألّن ك

الروايات  ّدد وتقول بأّنه من ولد وليس اإلمام الثاين عرش فحسب فإّن أّي ولد 

لإلمام العسكري ومن أحفاده يعترب عدد إىل يوم القيامة والروايةات حةّددت إّنةه 

 و ف الطائفة التالية من الروايات.ابن الادي عرش وابن السن العسكري كام ه

الطهههاهري  بأعهههامئهم واحهههدا  واحهههدا  حّتهههى ينتههههي إل  األئّمهههةالهههنّص عهههل 

 :اِلّجة

رو  أيب القاسم اخلّزاز القّم  بالسند إىل جابر بن يزيد ارعف   قال: سمعو 

َيها  :ى نبّيهةبارك وتعاىل عةا أنزل اّللّ تةّجابر بن عبداّللّ األنصاري  يقول: مل

مْ  وَل َوأ وِل األَْمِر ِمنْك  ع  ا الَِّ يَ  آَمن وا َأطِيد وا اهللََّ َوَأطِيد وا الرَّ َ قلةو:  [19]النسةاء/َأَيُّ

يةةا رسةةول اّللّ  قةةد عرفنةةا اّللّ ورسةةوله  فمةةن أ ولةةوا األمةةر مةةنكم الةةِين قةةرن اّللّ 

 طاعتهم بطاعتك؟ 

ّل بةن أيب طالةب  ثةّم خلفةائ  وأئّمةة املسةلمني بعةدي  أّوهلةم عة: »فقال

السن  ثّم السةني  ثةّم عةّل بةن السةني  ثةّم حمّمةد بةن عةّل املعةرول بةالتوراة 

بالباقر  وستدركه ة يا جابر ة فإذا لقيته فاقرأة منّ  السالم  ثّم الصادق جعفةر بةن 

حمّمد  ثّم السن بن عّل  ثّم سمّي  وكنّي  حّجةة اّللّ ف أرضةه  ونفسةه ف عبةاده 

السن بن عّل  ذلةك الةِي يفةت  اّللّ تعةاىل ذكةره عةى يةده مشةارق األرض ابن 

ومغارِّبا  ذلك الِي يغيب عن شةيعته وأوليائةه غيبةة ال يثبةو فيهةا عةى القةول 

 «.بإمامته إالّ َمْن إمتحن اّللّ قلبه لإليامن

 قال جابر: فقلو: يا رسول اّللّ  فهل لشيعته االنتفاع به؟ 
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بالنبّوة إّّنم يستضياون بنوره وينتفعةون بواليتةه ف  والِي بعثن : »فقال

غيبتةةه كانتفةةاع النةةا، بالشةةمس إن سةةرتها سةةحاب  هةةِا مةةن مكنةةون رّس اّللّ 

 (1).«وخمزون علم اّللّ فاكتمه إالّ عن أهله...

هِا الديث وحةديث اللةوح املعةرول الةِي نسةاه جةابر مةن عنةد سةّيدتنا 

رات األحاديةث ةاحدا  حّت  آخرهم وعشةوفيه أسامء األئّمة واحدا  و فاطمة

أمثال ابن عّبا،  وسةلامن  وأنةس  الت  رواها كبار الصحابة عن رسول اّللّ

بن مالك  وزيد بن ثابو  وأبو سعيد اخلدري  وأبوذر الغفاري  وزيد بةن أرقةم 

 ايخةر بعةد واحدا   آبائه إىل املهدي اإلمام نسبة األحاديث هِه تثبو حيث وغ هم

 ونّصو عليهم. الروايات عّددمم قد آبائه ألنّ  ولد قد بأّنه للشّك  جماال   يدع ال بام

 :الدسكري اِلس  اب  أّنه الرابدة: الطائفة

ف إعالم الور : رو  املفّضل بن عمر قةال: دخلةو عةى سةّيدي جعفةر بةن 

فقلو: يةا سةّيدي  لةو عهةدت إلينةا َمةْن اخللة  مةن بعةدك؟  حمّمد الصادق

مفّضل  اإلمام من بعدي موس  واخللة  املنتظةر م ح م د ابةن السةن يا »فقال: 

 .(2)بن عّل بن حمّمد بن عّل بن موس 

 حديثا . 147وفيه 

والروايات الكث ة الت  تؤّكد أّن أباه السةن العسةكري ال غة   تسةّد البةاب 

عى الةِين قةالوا بأّنةه مل يولةد بعةد  كةام أّّنةا تةرد عةى بعةض العاّمةة الةِين رووا 

ل وإّن «اسمه اسم  واسةم أبيةه اسةم أيب»حديث زائدة    والةِي يثبةو إّنةه حمةرَّ

                                                           

منتاب األثر أحاديث هِا  باب ما جاء عن جابر. وقد أحىص صاحب 11( كفاية األثر: 1)

 حديثا . 10الباب وه  

 . 161  عن إعالم الور : 291( منتاب األثر: 2)
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 حاديث املتواترة الصحيحة.راويه يزيد ف الديث ومتنه ال يواف  األ

 ههو الرابه  كهان واِلسه  وعهلّ  ُمّمهد أعهام  ثلثهة توالت إذا اْلامسة: الطائفة

 .القائم

هري  عةن سةّيدنا  رو  صاحب )دالئل اإلمامة( بسنده إىل حمّمد بن سنان الزُّ

عبداّللّ جعفر بن حمّمد عن أبيه عن جّده عن أبيه السني عن عّمه السن عن  أيب

إذا توالو أربعة أسةامء مةن األئّمةة مةن »أّنه قال:  ؤمنني عن رسول اّللّأم امل

 (1).«ولدي حمّمد وعّل والسن فرابعهام هِا القائم املأمول املنتظر

ورو  صةةاحب )كفايةةة األثةةر( بسةةنده إىل اهليةةثم التميمةة   قةةال: قةةال أبةةو 

وعةةةّل  قةةةائمهم: حمّمةةةد رابعهةةةم كةةةان ثالثةةةة أسةةةامء إذا توالةةةو: »عبةةةداّللّ

 (2).«والسن

 .وخريَت ّ  اإلما  عّيد  اب  إّنه السادعة: الطائفة

ف بحةةار األنةةوار: عةةن املقتضةةب البةةن عّيةةاش بسةةنده إىل الةةر  بةةن عبةةداّللّ 

اهلمداين والر  بن رشب كل  حّدثنا أّّنم كانوا عند عّل بن أيب طالب فكان إذا 

  وإذا أقبل ابنةه السةني يقةول: «مرحبا  يابن رسول اّللّ»أقبل ابنه السن  يقول: 

فقيل: يا أم املؤمنني  ما بالك تقول هةِا « ماءبأيب أنو وأ ّم  يا أبا ابن خ ة اإل»

ذاك الفقيةةد الطريةةد »للحسةةن وهةةِا للحسةةني  وَمةةْن ابةةن خةة ة اإلمةةاء؟ فقةةال: 

الرشيد )م ح م د( ابن السن بن عّل بن حمّمد بن عّل بةن موسة  بةن جعفةر بةن 

                                                           

 .102منتاب األثر:  (1)
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 (1).ووض  يده عى رأ، السني« حمّمد بن عّل بن السني هِا

 أحاديث. 9وفيه 

وكون أ ّم القائم خ ة اإلماء فله قّصة تتوضَّ  فيها عناية اّللّ ِّبِه املرأة ارليلة 

حّت  تصةب  زوجةة لإلمةام أيب حمّمةد السةن العسةكري ثةّم تصةب  أ مةا  للقةائم  

 وتفصيل الرواية ه  كالتاي:

 رؤياها: وقّصة نرجس السّيدة أحوال

عن برش بن سليامن النّاةا،  رو  ابن بابويه والشيخ الطويس باسناد معتربة 

 وهةةو مةةن ولةةد أيب أّيةةوب األنصةةارّي  أحةةد مةةواي أيب السةةن وأيب حمّمةةد

 وجارمها ف رّس من رأ   قال:

أتاين كافور اخلادم  فقال: موالنا أبوالسن عّل بن حمّمةد العسةكري يةدعوك 

صار  وهةِه يا برش  إّنك من ولد األن»إليه  فأتيته  فلاّم جلسو بني يديه  قال ي: 

املةةواالة مل تةةزل فةةيكم يرثهةةا خلةة  عةةن سةةل   وأنةةتم ثقاتنةةا أهةةل البيةةو  وإيّن 

فك بفضةةيلة تسةةب  ِّبةةا الشةةيعة ف املةةواالة  بسةةةمزّكيةةك ومةة ّر أ طلعةةك عليةةه  ةرشه

 «.وأنفِك ف ابتياع أمة

فكتب كتابا  لطيفا  باّا رومّ  ولغة رومّية  وطب  عليه خاُتةه  وأخةرج شةّقة 

خِها وتوّجه ِّبا إىل بغةداد  واحّضة »صفراء فيها ماتان وعرشون دينارا   فقال: 

معرب الفرات ضحوة يوم كةِا  فةإذا وصةلو إىل جانبةك زوارية  السةبايا وتةر  

اد بن  العّبا، ورشذمة مةن ارواري فيها  ستجد طوائ  املبتاعني من وكالء قوّ 

                                                           

 .102( منتاب األثر: 1)
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فتيان العرب  فةإذا رأيةو ذلةك فةأرشل مةن البعةد عةى املسةّم  عمةر بةن يزيةد 

النّاا، عاّمةة ّنةارك  إىل أن تةربز للمبتةاعني جاريةة صةفتها كةِا وكةِا  البسةة 

حريرتني صفيقني  ُتتن  من العرض وملس املبتاعني  واالنقياد ملِْن حيةاول ملسةها  

من وراء سةرت رقية   فةاعلم أّّنةا  تقةول: واهتةك سةرتاه   وتسم  ِصخة رومّية

فيقول بعض املبتاعني: عّل ثالثامئة دينار  فقد زادين العفال فيها رغبة  فتقول له 

بالعربّية: لو بةرزت ف زّي سةليامن بةن داود  وعةى شةبه ملكةه مةا بةدت ي فيةك 

مةن بيعةك؟ فتقةول رغبة  فأشِف  عى مالك  فيقول النّاا،: فةام اليلةة والبةّد 

ارارية: وما العجلة والبّد من اختيار مبتاع يسكن قلب  إليه  وإىل وفائه وأمانته؟ 

فعند ذلك قم إىل عمر بن يزيد النّاةا،  وقةل لةه: إّن معة  كتابةا  ملّطفةا  لةبعض 

األرشال كتبةةه بلغةةة رومّيةةة وخةةّا رومةةّ   ووصةة  فيةةه كرمةةه ووفةةاءه ونبلةةه 

أّمل منةه أخةالق صةاحبه  فةإن مالةو إليةه ورضةيته فأنةا وسااءه  فناوهلا إّياه لتت

 «.وكيله ف ابتياعها منك

ف أمةر  قال برش بن سليامن: فامتثلو مجي  ما حةّده ي مةوالي أبوالسةن

ارارية  فلاّم َنَظَرْت ف الكتاب بكو بكاء  شديدا  وقالو لعمر بن يزيد: بعن  من 

ظة )من األيامن( أّنه إذا امتن  مةن صاحب هِا الكتاب  وحلفو باملحّرجة واملغلّ 

فام زلو أ شاّحه ف ثمنها حّت  استقّر األمر فيه عى مقةدار  ؛بيعها منه قتلو نفسها

من الدنان   فاستوفاه  وتسّلمو اراريةة ضةاحكة  ما كان أصحبنيه موالي

مستبرشةة وانرصةفو ِّبةا إىل الجة ة التة  كنةو آوي إليهةا ببغةداد  فةام أخةِها 

مةن جيبهةا وهة  تلثمةه  وتطّبقةه عةى  حّتة  أخرجةو كتةاب موالنةا القرار

فقلو تعّجبا  منها: تلثمني كتابةا  ال  ؛جفنها  وتضعه عى خّدها وُتسحه عى بدّنا
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تعرفني صةاحبه؟ فقالةو: أهّيةا العةاجز الضةعي  املعرفةة بمحةّل أوالد األنبيةاء  

رص ملك الروم  وأ ّم  أعرين سمعك وفّر  ي قلبك  أنا مليكة بنو يشوعا بن قي

إىل ويّص املسي  شمعون بن مّحون بن الصةفا  وأ نّباةك  من ولد الوارّيني تنسب

 بالعجب:

إّن جّدي قيرص أراد أن يزّوجن  من ابن أخيةه  وأنةا مةن بنةات ثةال  عرشةة  

سنة  فجم  ف قرصه من نسل الوارّيني من القّسيسني والرهبان ثالثامئة رجةل  

منهم سبعامئة رجل  ومج  من أ مراء األجناد وقةّواد العسةكر  ومن ذوي األخطار

ونقباء اريوش وملوك العشائر أربعة آالل  وأبرز من ِّبّ  ملكةه عرشةا  مصةاغا  

من أصنال اروهر  ورفعه فوق أربعني مرقاة  فلاّم صةعد ابةن أخيةه  وأحةدقو 

ّكفا   ونرشت أسفار اإلنجيل تسافلو ل ب  وقامو األساقفة ع  الصةلب مةن  الصُّ

األعى فلصقو األرض  وتقّوضةو أعمةدة العةرش فاّنةارت إىل القةرار  وخةّر 

ر( من العةرش مغمّيةا  عليةه  فتغةّ ت ألةوان األسةاقفة ةالصاعد )ابن أخ  القيص

 وارتعدت فرائصهم  فقال كب هم رّدي:

ين  أهّيةةا امللةةك  أعفنةة  مةةن مالقةةاة هةةِه النحةةو، الداّلةةة عةةى زوال هةةِا الةةده

حّ   فتطةّ  جةّدي مةن ذلةك تطةّ ا  شةديدا   وقةال لألسةاقفة: أقيمةوا هةِه املسي

األعمدة  وارفعوا الصةلبان  وأحّضة أخ هةِا العةاهر املنكةو، جةّده  أل زّوجةه 

 هِه الصبّية  فيدف  نحوسه عنكم بسعوده.

وملّا فعلوا ذلك حد  عى الثاين مثل مةا حةد  عةى األّول  وتفةّرق النةا،  

 مغتاّم  فدخل منزل النساء  وأ رخيو الستور.وقام جّدي قيرص 

وأ ريو  ف تلك الليلة كأّن املسي  وشمعون وعّدة من الوارّيني قةد اجتمعةوا 

ف قرص جّدي  ونصبوا فيه منربا  يباري السةامء علةّوا  وارتفاعةا  ف املوضة  الةِي 
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وعةّدة مةن  وختنه وصّيهكان نصب جّدي فيه عرشه  ودخل عليه حمّمد

 ه.أبنائ

يا روح اّللّ  إيّن جاتك خاطبةا  : »فتقّدم إليه املسي  فاعتنقه  فقال له حمّمد

ابةن    وأومةأ بيةده إىل أيب حمّمةد«من وصّيك شمعون فتاته مليكة البن  هةِا

صاحب هِا الكتاب  فنظر املسي  إىل شمعون وقال له: قد أتاك الرشةل  فصةل 

لةةك املنةةرب  فاطةةب   قةةال: قةةد فعلةةو  فصةةعد ذرمحةةك بةةرحم آل حمّمةةد

    وشةةهد أبنةةاء حمّمةةدوزّوجنةة  مةةن ابنةةه  وشةةهد املسةةي  حمّمةةد

 والوارّيون.

فلاّم اسةتيقظو أشةفقو أن أقةّص هةِه الرؤيةا عةى أيب وجةّدي خمافةة القتةل  

حّت  امتنعو  فكنو أرّسها وال أبدهيا هلم  ورضب صدري بمحّبة أيب حمّمد

شاص  ومرضةو مرضةا  شةديدا   من الطعام والرشاب  فضعفو نفيس  ودّق 

فام بق  ف مدائن الروم طبيب إالّ أحّضه جّدي وسأله عن دوائة   فلةاّم بةّرح بةه 

َدكيهةةا ف هةِه الةةدنيا؟  اليةأ، قةةال: يةا قةةّرة عينة   هةةل خيطةر ببالةةك شةهوة فأ زوه

فقلو: يا جّدي  أر  أبواب الفةرج َعةَلَّ مغلقةة  فلةو كشةفو العةِاب عّمةن ف 

  املسةةلمني  وفككةةو عةةنهم األغةةالل  وتصةةّدقو علةةيهم سةةجنك مةةن أ سةةار

 ومنّيتهم اخلال  رجوت  أن هيب املسي  وأ ّمه ي العافية.

فلاّم فعل ذلك جتّلدت ف إظهار الصّحة من بةدين قلةيال   وتناولةو يسة ا  مةن 

َّ بِلك  وأقبل عى إكرام األ سار  وإعزازهم.  الطعام  فس 

قةد يلةة كةأّن سةّيدة نسةاء العةاملني فاطمةةفأ ريو أيضا  بعةد أربة  عرشةة ل

زارتن  ومعها مريم بنو عمران  وألة  مةن وصةائ  ارنةان  فتقةول ي مةريم: 



 شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  ................................................... 002

أ ّم زوجةك أيب حمّمةد  فةأتعّل  ِّبةا وأبكة  وأشةكو إليهةا  هِه سةّيدة النسةاء

إّن ابنةة  أبةةا حمّمةةد ال : »امتنةةاع أيب حمّمةةد مةةن زيةةار   فقالةةو سةةّيدة النسةةاء

مرشكة باّللّ عى مِهب النصار   وهِه أ خت  مريم بنةو عمةران يزورك وأنو 

 تربأ إىل اّللّ من دينةك  فةإن ملةو إىل رىض اّللّ تعةاىل ورىض املسةي  ومةريم

« أشهد أن ال إلةه إالّ اّللّ  وأّن حمّمةد رسةول اّللّ»وإىل زيارة أيب حمّمد إّياك فقوي: 

ء إىل صةةدرها  وطّيبةةو نفيسةة  فلةةاّم تكّلمةةو ِّبةةِه الكلمةةة ضةةّمنت  سةةّيدة النسةةا

وقالةةو: اين تةةوّقع  زيةةارة أيب حمّمةةد  وإيّن منّفِتةةه إليةةك  فانتبهةةو وأنةةا أنةةول 

وكةأيّن    فلاّم كان ف الليلة القابلة رأيةو أبةا حمّمةدوأتوّق  لقاء أيب حمّمد

مةا كةان »أقول له: جفوتن  يا حبيب  بعد أن أتلفو نفيسة معارةة حّبةك! فقةال: 

لرشكك  فقد أسلمو وأنا زائك ف كّل ليلةة  إىل أن جيمة  اّللّ شةملنا  تأّخري إالّ 

   فام قط  عنّ  زيارته بعد ذلك إىل هِه الغاية.«ف العيان

 قال برش بن سليامن: فقلو هلا: وكي  وقعو ف األ سار ؟

ف ليلة من اللياي  قال: إّن جّدك سيسّ  جيشةا   فقالو: أخربين أبو حمّمد

ملسلمني يوم كِا وكِا  ثّم يتبعهم  فعليك باللحاق ِّبةم متنّكةرة ف زّي إىل قتال ا

اخلدم م  عّدة من الوصائ   من طري  كِا  ففعلو ذلك  فوقفو علينا طالئ  

املسلمني حّت  كان من أمري ما رأيةو ومةا شةاهدت  ومةا شةعر بةأيّن ابنةة ملةك 

يه  ولقد سألن  الشيخ الروم إىل هِه الغاية أحد سواك  وذلك باّطالع  إّياك عل

الِي وقعو إليه ف سهم الغنيمةة عةن اسةم  فةأنكرت وقلةو: نةرجس  فقةال: 

 اسم ارواري.

قلو: العجةب أّنةك رومّيةة ولسةانك عةريّب؟ قالةو: نعةم  مةن ولةوع جةّدي 

ومحله إّيةاي عةى تعّلةم ايداب أن أوعةز إىل امةرأة ترمجانةة لةه ف االخةتالل إّي  
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سةةاء وتفيةةدين العربّيةةة حّتةة  اسةةتمّر لسةةاين عليهةةا وكانةةو تقصةةدين صةةباحا  وم

 واستقام.

 :اهلادي اإلمام ولقاؤها رأى َمْن سّر إىل نرجس السّيدة وصول

 قال برش: فلاّم انكفأت  ِّبا إىل رّس َمْن رأ  دخلو عى موالي أيب السن

رانّية  ورشل حمّمةةةد وأهةةةل ةكيةةة  أراِك اّللّ عةةةّز اإلسةةةالم وذّل النصةةة»فقةةةال: 

قالو: كي  أص  لك يابن رسو الّللّ ما أنو أعلةم بةه منّة ؟ قةال: « ؟بيته

ر  لةِك ةرشة آالل دينةار  أم بشةةفإيّن أ حّب أن أكرمةِك  فةأّيام أحةّب إليةِك: عة»

رشي ةأبة»قالو: بل برش  برشل األبد  فأنا ال أ ريد مةاال   قةال: « برشل األبد؟

لاةو ظلةةام  بولةد يملةك الةدنيا رشقةةا  وغربةا   ويمةأل األرض قسةط ا  وعةةدال  كةام م 

له ليلة كةِا ف شةهر كةِا ممّن خطبك رسول اّللّ»  قالو: ممّن؟ قال: «وجورا  

قالةو: « ووصةّيه؟ ممّن زّوجةك املسةي »  ثّم قال هلا بالرومّية: «من سنة كِا

قالو: وهةل خلةو ليلةة مل يةزرين « هل تعرفينه؟»  فقال: من ابنك أيب حمّمد

 .أسلمو عى يد سّيدة النساء فيها منِ الليلة الت 

هةا »  فلةاّم دخلةو قةال هلةا: «يا كافور  ادع أ خت  حكيمةة»قال: فقال موالنا: 

يا بنو رسول : »  فاعتنقتها طويال  ورّست ِّبا كث ا   فقال هلا أبوالسن«هية

اّللّ  خِهيا إىل منزلةك وعّلميهةا الفةرائض والسةنن  فإّّنةا زوجةة أيب حمّمةد  وأ ّم 

 «.مالقائ

 ووالدته: العصر بإمام احلمل كيفّية

  والشةةيخ الطةةويّس  وغةة هم مةةن والشةةيخ الصةةدوقرو  الشةةيخ الكلينةةّ   
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عةةن حكيمةةة بنةةو أيب جعفةةر  (1)د معتةةربةنيذوي الشةةأن مةةن املحةةّدثني بأسةةا

 أّّنا قالو: ارواد

 كانو ي جاريةة يقةال هلةا نةرجس  فةزارين ابةن أخة  السةن العسةكرّي 

النظر إليها  فقلو له: يا سّيدي  لعّلك هويتها أرسةلها إليةك؟ فقةال: وأقبل حيّد 

سيارج منها : »  فقلو: وما عجبك؟ فقال«ال يا عّمة  لكنّ  أتعّجب منها»

لاةو جةورا   ولد كريم عى اّللّ عّز وجّل  يمأل اّللّ به األرض عةدال  وقسةطا  كةام م 

 «.ستأذين ف ذلك أيبا»  فقلو: فأرسلها إليك يا سّيدي؟ فقال: «وظلام  

 قالو: فلبسو ثيايب وأتيو منزل أيب السن  فسّلمو وجلسو  فبةدأين

  فقلو: يا سّيدي  عى هةِا «يا حكيمة  ابعث  بنرجس إىل ابن  أيب حمّمد»وقال: 

يا مباركة  إّن اّللّ تبةارك وتعةاىل أحةّب أن »قصدتك أن أستأذنك ف ذلك  فقال: 

 «.اخل  نصيبا   يرشكك ف األجر وجيعل لك ف

قالةةةو حكيمةةةة: فلةةةم ألبةةةث أن رجعةةةو إىل منةةةزي وزّينتهةةةا ووهبتهةةةا أليب 

  إىل والةده  ةومجعو بينه وبينها ف منزي  فأقام عندي أّيامةا   ثةّم مضة حمّمد

 ووّجهو ِّبا معه.

مكةان والةده  وكنةو  وجلةس أبةو حمّمةد   أبوالسنةقالو: فمض

أزوره كةةام كنةةو أزور والةةده  فجةةاءتن  نةةرجس يومةةا  َتلةة  خّفةة   وقالةةو: يةةا 

موال   ناولين  خّفك  فقلو: بل أنةو سةّيد  ومةوال   واّللّ ال دفعةو  إليةك 

ذلةةك فقةةال:  فسةةم  أبةةو حمّمةةد ؛ريةخّفةة  لتالعيةةه  بةةل أخةةدمك عةةى بصةة
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ىل وقةو غةروب الشةمس  فصةحو   فجلسةو عنةده إ«جزاك اّللّ خ ا  يا عّمة»

يا عّمتاه  بيت  الليلة عندنا : »بجاريت  وقلو: ناولين  ثيايب ألنرصل  فقال

فإّنه سيولد الليلة املولود الكريم عى اّللّ عةّز وجةّل الةِي حيية  اّللّ عةّز وجةّل بةه 

جس شةةياا  مةةن أثةةر نةةر  قلةةو: ممّةةن يةةا سةةّيدي ولسةةو  أر  ب«األرض بعةةد مومةةا

  قالةو: فوثبةو إىل نةرجس فقّلبتهةا «مةن نةرجس ال مةن غ هةا» المل؟ فقال:

ظهرا  لبطن فلم أر ِّبا أثرا  من حبل  فعدت إليه فأخربته بام فعلو  فتبّسم ثّم قال 

إذا كان وقو الفجر يظر لك ِّبا البل  ألّن َمَثلها مثل أ ّم موس  مل يظهر ِّبةا »ي: 

ّن فرعون كان يشّ  بطون الباىل ف البل  ومل يعلم ِّبا أحد إىل وقو والدما  أل

 «.طلب موس   وهِا نظ  موس 

إّنا معارش األوصياء لسنا ن حمةل ف البطةون  »قال:  وف رواية أ خر  أّنه

وإّنام نحمل ف ار نوب  وال نارج من األرحام وإّنام ناةرج مةن الفاةِ األيمةن 

 «.تا نور اّللّ الِي ال تناله الدناسانمن أ ّمهاتنا  ألنّ 

ة اتيةو املائةدة فةافطرت فلام ان صليو املغرب والعشاء االخرقالو حكيمة: 

غفوت غفوة  ثّم استيقظو  فلم أزل مفّكةرة ف مةا فانا ونرجس  وبايتها ف بيو 

  فقمو قبل الوقةو الةِي كنةو أقةوم من أمر وّي اّللّ وعدين أبو حمّمد

نةرجس  وثبةوإىل الةوتر  ف ف كّل ليلة للصالة  فصّليو صالة الليل حّت  بلغةو

فارجو وأسبغو الوضوء  ثّم عادت فصةّلو صةالة الليةل  فوقة  ف قلبة  أّن 

الفجر قدقرب  فقمو ألنظر فةإذا بةالفجر األّول )الكةاذب( قةد طلة   فتةداخل 

وكانةك ال تشةّك  »  فنةاداين مةن حجرتةه: قلب  الشةّك مةن وعةد أيب حمّمةد

 «.مر الساعة قد رايته ان شاء اّللباال
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  ومما وق  ف قلب  حتة  اذا كةان قالو حكيمة: فاستحييو من ايب حممد

فضةممتها إىل صةدري  وسةّميو عليهةا  فصةاح  وثبو فزعةوقو طلوع الفجر 

هها َأْنَ ْلنَههاه  ِل َلْيَلههِة اْلَقههْدرِ اقرئةة  عليهةةا: »وقةةال:  أبةةو حمّمةةد   «[ 1]القةةدر/ إِنَّ

قالةو: ظهةر األمةر الةِي أخةربك بةه فأقبلو أقرأ عليها وقلةو هلةا: مةا حالةك؟ 

موالي  فأقبلو أقرأ عليها كام أمةرين فأجةابن  ارنةني مةن بطنهةا يقةرأ كةام أقةرأ  

ال تعجب  من أمةر اّللّ : »وسّلم عّل  ففزعو ملا سمعو  فصاح يب أبو حمّمد

عّز وجّل  إّن اّللّ تبارك وتعاىل ينطقنا بالكمةة صةغارا   وجيعلنةا حّجةة ف أرضةه 

ّيبو عنّ  نرجس فلةم أرهةا  كأّنةه رضب بينة  «ا  كبار   فلم يستتّم الكالم حّت  غ 

ارجعة  يةا »وأنةا صةارخة فقةال ي:  وبينها حجاب  فعدوت نحو أيب حمّمةد

 «.عّمة فإّنك ستجدينها ف مكاّنا

فرجعو  فلم ألبث أن كش  الجاب بين  وبينها  وإذا أنا ِّبا وعليها من أثر 

سةةاجدا  عةةى وجهةةه  جاثيةةا  عةةى  وإذا أنةةا بالصةةبّ  النةةور مةةا غّشةة  برصةةي  

أشةهد أن ال إلةه إالّ اّللّ وحةده »ه نحةو السةامء وهةو يقةول: يركبتيه  رافعةا  سةّبابت

 «.اّللّ   وأّن أيب أم املؤمنني ويّص رسولالرشيك له  وأّن جّدي رسول اّللّ

ماوعةدتن   أنجةز يأللهّم : »ثّم عّد إماما  إماما  إىل أن بلغ إىل نفسه  فقال

 «.أمري  وثّبو وطأ   وامأل األرض يب عدال  وقسطا   واتتم ي

ظهةر منةه نةور سةاط  فبلةغ أ فة   وف رواية أ خر  قالو: ملّةا ولةد السةّيد

السامء  ورأيو طيورا  بيضا  مبا من السامء وُتس  أجنحتها عةى رأسةه ووجهةه 

هةا    ت يا عمّ : »وهو يقول أبو حمّمد السنفناداين وسائر جسده ثّم تط   

  وعى ذراعه األيمةن مكتةوب: هو نظي  مفرو  منهفإذا فتناولته   فلاّم «ابن  اي

  وقا  .[61االرساء/ ] َجاَ  اِْلَ ُّ َوَزَهَ  اْلَباطِل  إِنَّ اْلَباطَِل َكاَن َزه 
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  ففةتحهام  قالو حكيمة: فأتيته به  فتناوله وأخرج لسانه فمسةحه عةى عينيةه

فاسةتو   راحتةه اليسة ف أ ذنيه  وأجلسه فحنكه  ثم ادخله ف  ثّم أدخله ف فيه

  «يةةا بنةةّ   انطةة  بقةةدرة اّللّ»  ومسةة  يةةده عةةى رأسةةه وقةةال لةةه: وي اّلل جالسةةا 

مْحِ  هِم اهللَِّ الههههبِْسهههفت : ةرجيم واستةةةةطان الةةةةمةةةن الشيةةة فاسةةةتعاذ وّي اّللّ رَّ

ِحيمِ  هه الههرَّ ِريههد  َأن نَّم  ههة  َون  ههْم َأئِمَّ وا ِل األَْرِض َوَنْجَدَله   َّ َعههَل الَّههِ يَ  اْعت ْضههِدف 

ها  َ ن وَدمه  هِرَي فِْرَعهْوَن َوَهاَمهاَن َوج  هْم ِل األَْرِض َون  هَ  هَل  م  اْلهَواِرثَِي* َون َمك  َوَنْجَدَله 

ونَ  ا َكان وا ََيَْ ر  م مَّ  .[8-1]القصص/ ِمنْه 

الكريمتان مصداق ملا جاء من أحاديث معتةربة ف شةأن أقول: وهاتان اييتان 

 صاحب األمر وآبائه صلوات اّللّ عليهم.

عةةةةى رسةةةةول اّللّ وعةةةةى أم املةةةةؤمنني  قالةةةةو حكيمةةةةة: ثةةةةّم صةةةةّى 

الطيور ترفرل عى رأسه   ثم اتوواحدا  واحدا  حّت  انته  إىل أبيه واألئّمة

  «ّده إلينا ف كةّل أربعةني يومةا  امحله واحفظه ور»بط  منها:  فصاح أبو حمّمد

 فتناوله الطائر وطار به ف جّو السامء  وأتبعه سائر الط .

يقول: استودعتك الِي استودعته أ ّم موسة   فبكةو  فسمعو أبا حمّمد

اسكت   فإّن الرضاع حمّرم عليه إالّ من ثديك  وسيعاد إليةك »نرجس  فقال هلا: 

ّد موس  إىل أ ّمه  وذلك قو ِه َكْي َتَقرَّ َعْين َهها َوالَ  َفَرَدْدَناه  إَِل له عّز وجّل: كام ر  أ م 

َ نَ  هةِا روح القةد، املوّكةل »  فقلةو: مةا هةِا الطةائر؟ قةال: «[11]القصةص/ ََتْ

 «.بالعلم ويزينهم  يوّفقهم ويسّددهم باألئّمة

وّجةةه إّي ابةةن و رد الغةةالم قالةةو حكيمةةة: فلةةاّم أن كةةان بعةةد أربعةةني يومةةا  

و عليه فإذا أنا بصبّ  يتحّرك ويميش بني يديه  فقلةو: لفدعاين  فدخ أخ 
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إّن أوالد األنبيةاء واألوصةياء إذا »ثةّم قةال:  سّيدي  هِا ابن سنتني! فتبّسةم

كانوا أئّمة ينشؤون باالل ما ينشأ غة هم  وإّن الصةبّ  منّةا إذا أتة  عليةه شةهر 

ليةتكّلم ف بطةن أ ّمةه  ويقةرأ القةرآن  كان كمن يةأ  عليةه سةنة  وإّن الصةبّ  منّةا 

 «.مساءو انّزل عليه صباحد الرضاع تطيعه املالئكة وتويعبد رّبه عّز وجّل  وعن

ثم قالو حكيمة: فلم أزل أر  ذلةك الصةبّ  كةّل أربعةني يومةا   إىل أن رأيتةه 

: َمْن بأّيام قالئل فلم أعرفه  فقلو أليب حمّمد حمّمد قبل مّض أيب1رجال

ابةن نةرجس وهةو خليفتة  مةن »لِي تةأمرين أن أجلةس بةني يديةه؟ فقةال: هِا ا

 «.بعدي  وعن قليل تفقدونن   فاسمع  له وأطيع 

أّيةام قالئةل  وواّللّ إيّن ألراه  ذلةك بعةد : فمىضة أبةو حمّمةدحكيمة قالو

وواّللّ إيّن أل ريةد أن  عنةهتسالونه عنةه فةاخربكم  صباحا  ومساء  وإّنه لي نّبان  عاّم 

به  وانه ل د عل االمر فيارج اي منه جوابه من سةاعته  أسأله عن اليشء فيبدأين

 .لت أمن غ  مس

يةام وكنةو مشةتاقة أاتيو بعد ثالثة  وف رواية أ خر  جاء أّن حكيمة  قالو:

َمةْن هةو  اخِه »موالي؟ قال:  ياسيدي اين فقلو اليب حممد اىل رؤيته 

  فلاّم كان اليوم الساب  «فتعاي اي عندنايوم الساب  أحّ  به منك ومنّا  فإذا كان ال

بمهةد عليةه أثةواب خّضة  فعةدلو إىل املهةد  اتيو فالتفو اىل جانب البيو واذا

ففةت  نائم عى قفاه غ  حمزوم والمقمةوط ورفعو عنه األثواب فإذا أنا بوّي اّللّ 

فشةممو منةه فتناولتةه وادنيتةه اي القبلةه عينه وجعل يضحك وينةاج  باصةبعه 

يا عّمت   هلّمة  فتةاي : »ناداين أبو حمّمدو  رائحة ماشممو قا اطيب منها

                                                           

 راه وهو صب .  ف ايام ابيه  فيه غرابة الن كل من راه  (1)



 117  ......................................................................... والدة النور

 

   فنطة «تكّلةم يةا بنةّ  »  فأتيته له  فتناوله فةأدىل لسةانه ف فيةه ثةّم قةال: «إيّ 

بالشهادتني ثّم صّى عى رسول اّللّ وسائر األئّمةة صةلوات اّللّ علةيهم  ثةّم قةال: 

 وتال اييتني املتقّدمتني.« مبسم اّللّ الرمحن الرحي»

أقرأ يا بنّ  ممّةا أنةزل اّللّ عةى أنبيائةه : »ثّم قال له اإلمام السن العسكري

  فابتدأ بصح  آدم فقرأها بالسيانّية  وكتةاب إدريةس  وكتةاب نةوح  «ورسله

وكتاب هود  وكتاب صال   وصةح  إبةراهيم  وتةوراة موسة   وزبةور داود  

  ثةةّم قةةّص قصةةص األنبيةةاء ّدي رسةةول اّللّوإنجيةةل عيسةة   وفرقةةان جةة

 واملرسلني إىل عهده.

ملّةةا وهةةب ي ريّب مهةةدّي هةةِه األ ّمةةة أرسةةل ملكةةني : »ثةةّم قةةال أبةةو حمّمةةد

له: مرحبا  بك  عزوجل فقال حت  وقفا بني يدي اّللفحماله إىل رسادق العرش  

عبدي  لنرصة دين   وإظهار أمري  ومهدي عبادي  آليةو أيّن بةك آخةِ  وبةك 

ب  أهّيا امللكان   ِّ اه رّدا  رفيقا   وأبلغةاه سةالم   ارددأعط  وبك أغفر  وبك أ ع

الباطةل   وقوال إّنه ف ضةامين وكنفة  وبعينة   إىل أن أحةّ  بةه الةّ   وأزهة  بةه

 (1).نته  ما نقلناه عن )جالء العيون(ا« ويكون الدين ي واصبا  

مةة  بعةةض روايةةات   2ِّبةةِه الكيفّيةةة وف )حةةّ  اليقةةني( ذكةةرت والدتةةه

 أ خر   منها:

: روي عن حمّمد بن عثامن الَعْمرّي أّنه قال: ملّا ولد السةّيد قةال أبةو حمّمةد

                                                           

 .711 -727/ 1ينظر: جالء العيون:  (1)

 .261 -261ينظر: ح  اليقني:  (2)
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اشةرت عرشةة آالل رطةل »فبعةث إليةه  فصةار إليةه فقةال: « ابعثوا إىل أيب عمةرو»

  وعّ  عنةه «عى بن  هاشم»أحسبه قال: «   وعرشة آالل رطل لام  وفّرقهاخبزا  

 .1«بكِا وكِا شاة

مةن بطةن أ ّمةه  وعن نسيم ومارّية اخلادمني قاال: ملّا سقا صاحب الزمان

المةد ّللّ رّب »سقا جاثيا  عى ركبتيه  رافعا  سّبابتيه إىل السامء  ثّم عطس فقال: 

العاملني  وصّى اّللّ عى حمّمد وآله  زعمو الظلمة أّن حّجة اّللّ داحضة  ولو أ ذن 

 «.لنا ف الكالم لزال الشّك 

مولةده بعةد  وعن نسيم اخلادم أيضا  قةال: دخلةو عةى صةاحب الزمةان

 «. يرمحك اّللّ»بليلة  فعطسو عنده  فقال ي: 

فقلةو: بةى  « رك ف العطةا،؟ةّأال أ بش»قال نسيم: ففرحو بِلك  فقال ي: 

 (2).«هو أمان من املوت ثالثة أّيام»قال: 

 .العقل الثالث:

ملّا كان الغرض من خل  هِا اخلل  شمول الرمحةة لةه ف الةدنيا وايخةرة فقةد 

أتّم رّب العاملني منّته عليه باهلداية فأرسل إليه الرسل واألنبيةاء واهلةداة ليةِّكروه 

بنعمته ويث وا هلم دفائن العقول لكة  ال حيتّجةوا عةى اّللّ يةوم القيامةة ويقولةوا: 

 ْوال  َفنَتَّبَِ  آَياتَِك ِم  َقْبِل َأن َنِ لَّ َوَنْخَ ىَلْو الَ َأْرَعْلَت إَِلي  .[114]طه/ نَا َرع 

فقد واتر إليهم األنبيةاء واحةدا  بعةد ايخةر مةن دون انقطةاع  وملّةا كةان نبّينةا  

هةةو خةةاتم األنبيةةاء البةةّد أن يسةةتمّر لطةة  اّللّ ومنّتةةه عةةى عبةةاده  األعظةةم

                                                           

 .411كامل الدين وُتام النعمة:  (1)

 . 104ينظر: ينابي  املودة:  (2)



 119  ......................................................................... والدة النور

 

ة ف الة ة والضةاللة أمةر نبّيةه أن يقةيم هلةا باستمرار اهلداية وعدم ترك هِه األ مّ 

األوصياء من بعده واحدا  بعد واحد اثن  عرشة إمامةا  يتلةو بعضةهم الةبعض مةن 

دون فاصلة  ولكّن الطغاة واربابرة الِين تسّلطوا عى هِه األّمةة بإسةم خالفةة 

اّللّ رسول اّللّ قد تعّقبوا أئّمة أهةل البيةو وقتلةوهم واحةدا  بعةد واحةد  ومشةياة 

قضو أن حيفظ اإلمام الثاين عرش عن أيةدي وأعةني أولاةك الظلمةة ألّنةه اخلةاتم 

لألوصةةياء وخليفةةة مجيةة  األنبيةةاء واملرسةةلني والصةةّديقني وأمةةل املستضةةعفني  

وبحفظه يستمر اللط  اإلهل  وتصل  البرشّية وتنرش العدالة عى وجةه األرض 

 عند ظهوره املبارك.

اإلهل  بالعباد ال يتّم إالّ بوالدته ف زمن أبيةه لكة  تكةون وهِه املنّة واللط  

 سلسلة النور مّتصلة ِّبِا الوجود فال تغمره الظلمة والعِاب.

فالعقل السليم ال حييد عن القول ِّبِه القاعدة العقلّيةة الفطرّيةة  ولةوال ذلةك 

ر منه عباده من عد ِّ م اتباع لقلنا أّن رّب العاملني قد عّرض عباده للهالك الِي ح

 املرسلني وطاعتهم.

وبِلك قال شيانا املفيد عليه آالل التحّية والرمحة ف االستدالل عةى إمامةة 

 :الّجة بن السن

فمن الدالئل عى ذلك مةا يقتضةيه العقةل باالسةتدالل الصةحي  مةن وجةود 

إمام معصوم كامل غنّ  عن رعاياه ف األحكام والعلوم ف كةّل زمةان السةتحالة 

لوه  املكّلفني من سلطان يكونون بوجوده أقرب إىل الصالح وأبعد من الفسةاد  خ 

م للعصةاة  رادع للغةواة   وحاجة الكّل من ذوي النقصان إىل مؤدهب للجناة  مقوه

ر من الضالل  مقيم للحدود  منّفِ لألحكام   ِّ نّبه للغافلني  حم ّهال  م  مسلهم  للج 

ء  سادٍّ للثغور  حةافظ لألمةوال  حةام فاصل  بني أهل االختالل  ناصب لأل مرا
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 عن بيضة اإلسالم  جام  للنا، ف ارمعات واألعياد..

ثّم قال:... وهِا أصل  لن حيتاج معه ف اإلمامة إىل روايةة النصةو  وتعةداد 

مةةا جةةاء فيهةةا مةةن األخبةةار  لقيامةةه بنفسةةه ف قضةةّية العقةةول  وصةةّحته بثابةةو 

 .(1)االستدالل

ويس عليه الرمحةة ف سةياق إثبةات غيبةة اإلمةام املنتظةر وقال شيخ الطائفة الط

 عّجل اّللّ فرجه بثالثة وجوه:

ة والِي يدّل عى وجةوب الرياسةة مةا ثبةو مةن كوّنةا لطفةا  ف الواجبةات  1

العقلّية فصارت واجبة كاملعرفة الت  ال يعري مكّل  من وجوِّبا عليه  أال تةر  

ع داخلل  مت  خلوا من رئيس مهيةب يةرإّن من املعلوم أّن َمْن ليس بمعصوم من 

املعاند ويؤّدب اراين ويأخِ عى يد املتغّلب ويمن  القوي مةن الضةعي  وأمنةوا 

ذلك وق  الفساد وانترش اليل وكثر الفساد وقّل الصالح  ومت  كان هلم رئةيس 

هِه صفته كان األمر بالعكس من ذلك من شمول الصالح وكثرته وقّلة الفسةاد 

 (2)علم بِلك رضورّي ال خيف  عى العقالء...ارته والزون

 وقال أيضا :

قد ثبو وجوب اإلمامة م  بقةاء التكلية  عةى مةن لةيس بمعصةوم ف مجية  

األحةةوال واألعصةةار باألدّلةةة القةةاهرة  وثبةةو أّن مةةن رشط اإلمةةام أن يكةةون 

 (3)مقطوعا  عى عصمته  وعلمنا أيضا  أّن الّ  ال خيرج عن هِه األ ّمة..

                                                           

 .141 -2/142( اإلرشاد :1)

 .4( الغيبة للطويس: 2)

 . 4-1( الغيبة للطويس: 1)
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 قال:ثّم 

... فهو مّتف  عليه بيننا وبني خصومنا  وإن اختلفنا ف عّلةة ذلةك  ألّن عنةدنا 

أّن الزمان ال خيلو من إمام معصوم ال جيوز عليه الغلا  فةإذا  الةّ  ال خيةرج عةن 

 (1).األ ّمة لكون املعصوم فيهم

 وقال أيضا :

وأشةةياء فأّمةةا الكةةالم ف والدة صةةاحب الزمةةان وصةةّحتها فأشةةياء اعتبارّيةةة 

فأّما االعتبارّية فهو أّنه إذا ثبو إمامته بام دللنا عليه من األقسام وإفسةاد  ؛أخبارّية

كّل قسم منها إالّ القول بإمامته ثبو إمامته وعلمنا بِلك صّحة والدته إن مل يةرد 

 .اصال   فيه خرب

 ر يةدّل عةى صةّحة والدتةه ألّن العةدد الةوأيضا  دللنا عى أّن األئّمةة اثنةا عشة

وما دللنا عى أّن صاحب األمر البّد له من غيبتني يؤّكةد ذلةك  يكون إالّ ملوجود.

 (2).ألّن كّل ذلك مبنّ  عى صّحة والدته

وقد يرد سؤال من املاةال   يقةول: إذا كةان الغةرض هةو حفةظ اإلمةام مةن 

 الظاملني كان من األفضل أن يؤّخر والدته إىل ما قبل ظهوره؟!

ثوابو وسنن رّبانّية ال يمكن أن يغّ هةا تعةاىل ألّنةه حكةيم ال نقول: إّن هناك 

 ي سال عاّم يفعل ألّنه العامل باملصال  والت  منها:

ة أّن حّجته وخليفتةه ف عبةاده جيةب أن ال تنقطة  عةنهم لظةة واحةدة وإالّ  1

                                                           

 .17الغيبة للطويس:  (1)

 .229( الغيبة للطويس: 2)
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أّد  إىل انتفةةاء الغةةرض مةةن اخللةة  وهةةو الرمحةةة واهلدايةةة هلةةم  وقةةد ثبةةو ب يةةة 

م  االستاالل وحديث الكساء أّن حكمة إجياد اخلليفة أهّم من إجياد اخلل  ومقدَّ

 عليهم.

ة قد ثبو من س ة األنبياء والجج السابقني من أّول الدنيا أّن الجّية البّد  2

هلا من كوّنا عى األرض م  اخلل  وليس ف عوامل أ خر   وهِا القرآن يؤّكد أّن 

 كِا الس ة السابقة للحجج.اخلليفة البّد من كونه ف األرض و

ة قد ثبةو عنةدنا مةن أ صةول مةِهبنا أّن اإلمةام املعصةوم ال يغسةله إالّإمةام  1

معصوم مثله  وألّن والد الّجة اإلمام السةن العسةكري ثبةو بالةدليل القةاط  

البّد مةن القةول أّن الةِي قةام بتغسةيله هةو وريثةه  املفيد لالطمانان بشهادته

 .ة بن السن العسكريبالّ  اإلمام الجّ 

ة والدته رّسا  وغيبته رّسا  وحياته رّسا  فيها من األغراض واملصةال  الكثة ة  4

 الت  ال يّتس  املقام لتعدادها وعدم االّدعاء بحقائقها الغيبّية.

 الخ...عجزهم أمام قدرة اّللّ وعظمته وإثبات اخلل  امتحان املصال  هِه ومن

 اإلمجاع الرابع:

الطائفة املحّقة وعلامؤهةا عةى والدة اإلمةام الثةاين عرشة ف زمةن أبيةه أمجعو 

 ِّ العسكري  وعاش معه مخس سنني ثّم غاب غيبته الصغر  ثّم الكرب   ومل يش

أحدا  من علامء الطائفة  وعندهم من اال صول املسّلمة  ومةن أنكرهةا فقةد خةرج 

 ذلك سول نوردهم الحقا . من أعالم العاّمة عى كب  مج    تبعهم وقد مّلتهم  عن

وقد صنّ  كبةار العلةامء واملحةّدثني كتبةا  ف الغيبةة منةِ حيةاة أبيةه العسةكري 

وكّلهةةم يؤّكةةدون عةةى والدتةةه وغيبتةةه  بةةل أصةةبحو مسةةألة الغيبةةة مةةن أكثةةر 

 املوضوعات اهتامما  من قبل كبار علامء الطائفة  فقد صنّفوا فيها ماات الكتب.
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 بة لفضل بن شاذان املتوّ  بعد والدة الّجةةومن هِه الكتب كتاب الغي

 .وقبل شهادة أبيه أيب حمّمد العسكري

وكتاب الغيبة لشيخ الطائفة أيب جعفر حمّمد بن السةن الطةويس املولةود عةام 

هة  توىّل الزعامة للطائفة ف بغداد بعةد أ سةتاذيه 480هة بطو،  املتوّ  عام 161

 الشيخ املفيد والسّيد املرتىض.

كتةةاب الغيبةةة للةةنعامين املعةةرول بةةأيب عبةةداّللّ حمّمةةد بةةن إبةةراهيم بةةن جعفةةر و

  قةال عنةه النجةايش: شةيخ مةن «أيب زينةب»الكاتب النعامين البغدادي  يعرل بةة

أصحابنا  عظةيم القةدر  رشية  املنزلةة  صةحي  العقيةدة  كثة  الةديث  تةوّف 

 هة.180بدمش  

ارليةل  أ سةتاذ الفقهةاء  الشةيخ  وكتاب اإليضاح ف اإلمامةة والغيبةة للشةيخ

املفيد  والِي كان لصاحب الزمان عناية خاّصةة بةه ومةدح وثنةاء ف املراسةالت 

   وكِا كتابه )اإلرشاد ف معرفة الجج عى العباد(.الت  ترّشل ِّبا منه

وكِا )كفاية األثر ف الةنّص عةى األئّمةة االثنة  عرشة( أليب القاسةم عةّل بةن 

خلّزاز القّم  الرازي من تالمِة الصدوق عليه الرمحة  ومن أعالم حمّمد بن عّل ا

 القرن الراب .

وكتاب )كامل الدين وُتام النعمة( لرئيس املحّدثني الشيخ الصدوق حمّمد بةن 

  وهةِا الكتةاب مةن الكتةب 161عّل بن السني بن بابويه القّمة   املتةوّ  سةنة 

 .لزماناملهّمة الصحيحة الت  أّلفها بأمر صاحب ا

وهنالك كتب أ خر  للمتأّخرين )كاملالحم والفتن ف ظهور الغائب املنتظةر( 

 هةة.884للعامل املعرول عّل بن موس  بن جعفر بةن حمّمةد بةن طةاوو، املتةوّ  
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و)املحّجةةة فةةيام نةةزل ف القةةائم الّجةةة(  للعةةامل ارليةةل املحةةّد  السةةّيد هاشةةم 

الغائةب عةن األبصةار(  و)الةنجم وكتاب )كشة  األسةتار عةن وجةه  البحراين.

 الثاقب( للعامل الفقيه املحّد  الاج امل زا حسني النوري الطربيس.

وكتاب )اإليقاظ من اهلجعة( للمحّد  الشه  الشيخ حمّمد بةن السةن الةّر 

وكتاب الرجعة ملؤّلفةه املة زا حمّمةد مةؤمن بةن دوسةو  هة.1104العامل املتوّ  

 هة.1066ادي الشهيد بسنة حمّمد السين  األسرتآب

وكتاب )مكيال املكارم( ملؤّلفه الاج امل زا حمّمةد تقة  املوسةوي االصةفهاين 

  وقةد رأ  املؤّلة  صةاحب الزمةان ف عةامل الرؤيةا وأمةره أن 1146املتوّ  سنة 

 ي سّم  كتابه )مكيال املكارم ف فوائد الدعاء للقائم(.

ملؤّلفةةه « ألثةةر ف اإلمةةام الثةةاين عرشةةمنتاةةب ا»وأخةة ا  األثةةر ارليةةل الكبةة  

 املعاِص الشيخ لط  اّللّ الصاف الكلبايكاين أطال اّللّ ف عمره.

 املؤّلفة ف شأن اإلمام الّجة بن السن العسكري للعلامء الكتب وهناك ماات

  الثاين عرش. اإلمام والدة مسألة عى يّتفقون هؤالء ومجي  واملعاِصين  املاضني

الشأن هنةاك مجة  كبة  مةن علةامء العاّمةة يّتفقةون مة  إمجةاع الطائفةة وف هِا 

 اإلمامّية ف هِا األمر نوردهم ف دليل مستقل.

 : النيب بزمن املّتصلة والسرية والتواتر الشهرة اخلامس:

 رات الرواة الثقاة وبطرق خمتلفة من العاّمة واخلاّصة عن النب ةرو  عش

بشكل ِصية  غالبةا    دي بن السن العسكريآالل األخبار ف أحوال امله

وبشكل ضةمن  تةارة أ خةر   وبداللةة التزامّيةة مةّرة أ خةر  ف أحاديةث عديةدة 

خمتلفةةة  وصةةارت مةةن املشةةهورات واملسةةّلامت عنةةد املسةةلمني كحةةديث الثقلةةني 

وحديث األ مراء من بعدي  وحديث املعراج  وحديث اللوح  وحديث الغدير  
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 ها مفّصال  باالسم واللقب والصفة.فبعضها جممال  وبعض

ورو  هِه األحاديث الرواة جيال  بعد جيل عند مجية  املةِاهب اإلسةالمّية  

 .وما يرويه العاّمة ال يقّل عاّم يرويه اخلاّصة ف شأن اإلمام املهدي

وقد كان من الشهرة والتواتر والس ة معروفا  بيةنهم وقةد روت جمموعةة مةن 

وغيبته وتبعهم كث  عةن العلةامء واملةؤّرخني وارمهةور  أّمةا  رواة العاّمة بوالدته

الِين ينكرون الوالدة إّما بسبب تأّثره ببعض الرواة املغرضني أو لعدم متةابعتهم 

لروايات أهل البيو الت  ه  مّتصلة بمناب  الوح  اإلهل  التة  جتةري مةن زمةن 

 إىل يومنا هِا. النبّ  

يك إّنام لعدم قدرته عةى هضةم وفهةم طريقةة وَمْن سار عى منواهلم ف التشك

الوالدة السّية والغيبة وحياته إىل يومنا هةِا  وال هيّمنةا تشةكيك املشةّككني بعةد 

ثبوت ذلك ف س ة األنبياء والصالني  وإّن هِه الس ة جارية ف هِه األ ّمة كام 

واهةا كبةار   كةام أّن هةِه األخبةار تناقلهةا ورأخرب بِلك سةّيد األنبيةاء حمّمةد

علامئنا العدول ف املتنون واأل صول املعروفة لد  الطائفة فوصلو إىل أيدينا مةن 

أيدي أمينة من أمثال ثقة اإلسالم الكلين  ف أ صول الكاف  ومن أمثال الصدوق 

ين وُتةةام النعمةةة( الةةِي أّلفةةه بةةأمر صةةاحب الزمةةان   ف كتةةاب )كةةامل الةةده

عامين ف كتةاب )الغيبةة(  واملفيةد ف )إرشةاده(  والطويس ف كتاب )الغيبة(  والن

وهكِا تناقلها املتأّخرون من أمثال املجليس ف كتاب )البحةار(  واملحةّد  الةّر 

 العامل ف )وسائل الشيعة(  واملحةّد  النةوري ف )املسةتدرك( وغة هم كثة ..

ين(: وقال املحّق  الّل   ف كتابه )املسلك ف أ صول الده

 وجةةوده مةةن حيةةث النقةةل اتفةةاق طائفةةة كثةة ة مةةن الشةةيعة عةةى ويةةدّل عةةى
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مشةةاهدته  وطائفةةة عةةى مكاتبتةةه ومراسةةلته  اتفاقةةا  حيصةةل مةةن جمموعةةه اليقةةني 

 بوجوده  فمن املشاهدين له من النساء حكيمة بنو حمّمد بن عّل بن موس 

و ونسيم ومارية وجاريةة اخليةزراين. ومةن الرجةال: أبةو هةارون فإّنةه قةال: رأية

وكان مولده يوم ارمعة سنة سّو ومخسني ومةائتني  وأبةو  صاحب الزمان

ولةد فسةاّمه حمّمةدا  وعرضةه عةى أصةحابه  غانم اخلادم  قال: ولد أليب حمّمد

يوم الثالث. وعن حمّمد بن معاوية أبو حكيم وحمّمد بن أّيةوب وحمّمةد بةن عةثامن 

أربعون رجةال  فقةال : ونحن  ابنه  العمري قالوا: عرض علينا أبو حمّمد

ومن وكالئةه ومكاتبيةه العمةري وابنةه وحمّمةد بةن مهزيةار «. هِا إمامكم بعدي»

وأمحد بن إسحاق والقاسم بن العالء والبّسام  وحمّمد بن شاذان وغ هم ممّةا ال 

حيىص كثرة  ممّن حيصل ِّبم التواتر عند الوقول عى أخبارهم واالّطالع عةى مةا 

 ريب.نقل عنهم ويزول به ال

هِا العمر املتطةاول  غفةوال  مةنهم  ورّبام استبعد كث  من املاالفني بقاءه

فإّنةه  عن قدرة اّللّ تعاىل  وقّلة تأّمل ف ما نقل من أخبار املعّمةرين مثةل نةوح

عاش بنّص القرآن ما يزيد عى أل  سنة إالّ  مخسني عاما   وف األخبار أل  سنة 

ّنة عاش سبعامئة سنة واثنت  عرشة سنة. وف زمن ومخسامئة سنة  ومثل سليامن فإ

فإّنه عاش أربعامئة سنة ومخسني عاما   فلو مل نقة  سلامن الفاريس نبّينا

ر عليةه سةبحانه إذا  ِّ عى ذلك لعلمنا أّن ذلك داخل ف قدرة اّللّ تعاىل وغة  متعة

 (1)اقتضو املصلحة.

كام أّن مةن البةدهيّ  واملعةرول واملتسةامل عليةه ف مّلةة اإلسةالم واملسةلمني أّن 

                                                           

 .111 -112املسلك ف اصول الدين: (1) 
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الِي رفعه اّللّ مكانا  عليا  ومل يمةو بعةد فهةو  السّيد املسي  عيس  ابن مريم

حّ  يةرزق وإىل اليةوم صةار عمةره أكثةر مةن ألفةني سةنة وسةينزل نصة ا  لإلمةام 

 اّللّ تعاىل. وحّجة له عى النصار  مجيعا  بإذن املهدي

 الشهادة السادس:

ونقصةةد ِّبةةا شةةهادة صةةاحب الفةةراش وشةةهادة القابلةةة وشةةهادة عةةدلني. وف 

الرشع والقانون العةرف يقبلةون هةِه الشةهادات كةّل واحةدة بمفردهةا ويرّتبةون 

عليها سائر األحكام  وقد ثبتو والدة صاحب األمةر الّجةة بةن السةن بةإقرار 

وشهادة عّمته حكيمة بنو اإلمام حمّمد ارةواد  أبيه اإلمام السن العسكري

بةإقراره  ألّّنا كانو القابلة  وشةهادة الثقةاة مةن العلةامء املقةّربني مةن اإلمةام

 أمامهم ورؤيتهم إّياه.

 قال الشيخ املفيد رضوان اّللّ عليه ف الفصول العرشة ف الغيبة:

النسةب يثبةو قد ثبو بأوكد ما يثبو به أنساب ارمهةور مةن النةا، إذ كةان 

بقول القابلة ومثلها من النساء الاّل  جرت عادمّن بحضور والدة النساء وتةوّي 

معةةونتهّن عليةةه  وبةةاعرتال صةةاحب الفةةراش وحةةده بةةِلك دون َمةةْن سةةواه  

وبشهادة رجلني من املسلمني عى إقرار األب بنسب االبن منه وقد ثبتةو أخبةار 

والزهد والعبادة والفقةه عةن السةن  عن مجاعة من أهل الديانة والفضل والورع

وآذّنةةم بوجةةوده ونةةّص هلةةم عةةى  أّنةةه اعةةرتل بةةوالدة املهةةدي بةن عةةلّ 

يافعةا  وشةاّبا  كةامال    لةه إمامته من بعده وبمشةاهدة بعضةهم لةه طفةال  وبعضةهم

واألجوبة عن املسائل وتسةليمهم  والنواه  وإخراجه إىل شيعته بعد أبيه األوامر

حةاهلم مةن  ن وصةفوله حقوق األئّمة من أصحابه  وقد ذكرت أسامء مجاعةة ممة
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وأثبةوُّ مةا  بةه املعةروفني بادمتةه والتحقية  وخاصته ثقات السن بن عل

رووه عنه ف وجود ولده ومشاهدمم من بعةده وسةامعهم الةنّص باإلمامةة عليةه 

اإلرشةاد »  وخاّصة ف كتايبَّ املعرول أحةدمها وذلك موجود ف مواض  من كتب

  انتهة  1«اإليضةاح ف اإلمامةة والغيبةة»والثةاين « ف معرفة حجج اّللّ عى العبةاد

 كالمه رضوان اّللّ عليه.

 وإليك تفصيل هِه الشهادات ف الروايات الصحيحة.

 شهاد  القابلة:ة  1

  وأ خةو اإلمةام اروادوه  السّيدة العلوّية الطاهرة حكيمة بنو اإلمام 

ّم   وعّمةةة اإلمةةام العسةةكرياهلةةادي   وهةة  التةة  توّلةةو أمةةر نةةرجس أ 

  ف سةةاعة الةةوالدة وِّصحةةو بمشةةاهدة اإلمةةام الّجةةة بعةةد اإلمةام املهةةدي

مولةةده  وقدسةةاعدما بعةةض النسةةوة ف عملّيةةة الةةوالدة  مةةنهّن جاريةةة أيب عةةل 

فةيام ِّصح بةِلك الثقةة حمّمةد بةن   اخليزراين الت  أهداها اإلمةام العسةكري

 .حيي   ومارية ونسيم خادمة اإلمام العسكري

وال خيف  أّن والدات املسلمني ال يّطل  عليها غ  النساء القوابل  ومن ينكةر 

 هِا فعليه أن يثبو لنا مشاهدة غ هّن أل ّمه ف مولده.

 قال العاّلمة الكوراين:

بةوالدة اإلمةام املهةدي صةلوات اّللّ  روت مصادرنا شهادة حكيمة رمحهةا اّللّ

عليةه بعةّدة طةةرق وبضة  روايةات فيهةةا صةحي  السةند  وبةةني روايامةا تفةةاوت  

وأكثره ال يّّض ألّنه ف االمجال والتفصةيل  وبعضةه مةن الظةرول اخلطة ة التة  
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  خاّصةةة القةةريبني منةةه كوالدتةةه وعّمتةةه كانةةو  ةةيا بةة ل اإلمةةام العسةةكري

ومعنةاه أّّنةا اضةطّرت  يات أّن حكيمة كانو ف املدينة حكيمة  ويظهر من الروا

أن ترتك سامّراء مّدة  ثّم عادت إليها ف فسةحة مةن أحةدا  الرصةاع بةني القةادة 

األتراك عى نصب اخلليفة وعزله  وتوّفيةو ِّبةا ودفنةو إىل جنةب قةرب اإلمةامني 

 .(1)العسكرّيني

 رواية الشيخ الصدوق:

قةال:  حةّدثنا حمّمةد بةن السةن بةن الوليةدرو  الشيخ الصةدوق قةال: 

حّدثنا حمّمد بن حيي  العّطار قةال: حةّدثنا أبةو عبةداّللّ السةني بةن رزق اّللّ قةال: 

حّدثن  موس  بن حمّمد بن القاسم بن محزة بن موس  بن جعفر بن حمّمد بن عّل 

بن  قال: حّدثتن  حكيمة بنو حمّمد بن علّ  بن السني بن عّل بن أيب طالب

  قالةو: موس  بن جعفر بن حمّمد بن عّل بن السني بن عّل بن أيب طالةب

الليلةة  هةِه يا عّمة  اجعل إفطارك»فقال: بعث إّي أبو حمّمد السن بن علّ 

عندنا فإّّنا ليلة النص  من شعبان فةإّن اّللّ تبةارك وتعةاىل سةيظهر ف هةِه الليلةة 

 «.الّجة وهو حّجته ف أرضه

  قلةو لةه: جعلنة  اّللّ فةداك  «نةرجس» ي قلو له: وَمْن أ ّمه؟ قةال:قالو: ف

  قالو: فجاو  فّلام سّلمو وجلسو جةاءت «هو ما أقول لك»ماِّبا أثر  فقال: 

كية  أمسةيو؟ فقلةو: بةل أنةو  ]وسّيدة أهل[  تنزع خّف  وقالو ي: يا سّيد

سّيد  وسّيدة أهل  قالو: فأنكرت قوي وقالو: ما هِا يا عّمة؟ قالةو: فقلةو 

هلا: يا بنّية  إّن اّللّ تعاىل سيهب لك ف ليلتك هِه غالما  سّيدا  ف الدنيا وايخةرة  

                                                           

 . :629( املعجم املوضوع  ألحاديث اإلمام املهدي1)
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 قالو: فاجلو واستحيو.

فرقةدت   فلاّم أن فرغو من صالة العشاء ايخرة أفطرت وأخِت مضةجع 

فلاّم أن كان ف جول الليل قمو إىل الصالة ففرغو من صال  وه  نائمة ليس 

ِّبا حاد  ثّم جلسو معّقبة  ثّم اضطجعو ثةّم انتبهةو فزعةة وهة  راقةدة  ثةّم 

 قامو فصّلو ونامو.

قالو حكيمة: وخرجو أتفّقد الفجر فإذا أنا بالفجر األّول كِنب السةحان 

مةةن املجلةةس فقةةال:  فصةةاح يب أبةةو حمّمةةدوهةة  نائمةةة  فةةدخلن  الشةةكوك 

  قالو: فجلسو وقةرأت )امل السةجدة(  «التعجل يا عّمة فهاك األمر قد قرب»

و)يس(  فبينام أنا كِلك إذ انتبهو فزعة فوثبو إليها فقلو: اسم اّللّ عليك  ثةّم 

قلو هلا: أ ّسني شياا ؟ قالو: نعةم يةا عّمةة  فقلةو هلةا: أمجعة  نفسةك وامجعة  

فهو مةا قلةو لةك  قالةو: فأخةِتن  فةرتة وأخةِما فةرتة فانتبهةو بحةّس قلبك 

سةاجدا  يتلّقة  األرض بمسةاجده  سّيدي  فكشفو الثةوب عنةه فةإذا أنةا بةه

هلّمة  إّي ابنة  : »فضممته إّي فإذا أنا به نظي  متنّظ  فصاح يب أبةو حمّمةد

ه عةى صةدره   فجاو به إليه فوض  يديه  و إليتيه وظهره ووض  قدمي«يا عّمة

تكّلةم يةا »ثّم أدىل لسانه ف فيه وأمّر يةده عةى عينيةه وسةمعه ومفاصةله ثةّم قةال: 

أشهد أن ال إله إالّ اّللّ وحده ال رشيك له  وأشهد أّن حمّمدا  رسول »  فقال: «بنّ  

إىل أن وقة  عةى أبيةه  ثةّم  ثّم صّى عى أم املؤمنني وعةى األئّمةة« اّللّ

يا عّمةة اذهبة  بةه إىل أ ّمةه ليسةّلم عليهةا وائتينة  : »حمّمد ثّم قال أبو أحجم.

يةا عّمةة  إذا »  فِهبو به فسّلم عليها ورددته فوضةعته ف املجلةس ثةّم قةال: «به

قالةةو حكيمةةة: فلةةاّم أصةةبحو جاةةو أل سةةّلم عةةى « كةةان يةةوم السةةاب  فأتينةةا

 فداك  ما جعلو فقلو: أره  فلم سّيدي السرتألتفّقد وكشفو  حمّمد أيب
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 «.موس  موس  أ مّ  استودعته استودعناه الِي يا عّمة »فقال:  سّيدي؟ فعل

: قالو حكيمة: فلاّم كان ف اليوم الساب  جاو فسّلمو وجلسو  فقةال

وهو ف اخلرقة ففعل بةه كفعلتةه األ وىل  ثةّم  هلّم  إّي ابن   فجاو بسّيدي»

يه لبنا  أو عسال   ِّ أشهد »  فقال: «تكّلم يا بنّ  »  ثّم قال: «أدىل لسانه ف فيه كأّنه يغ

وثنّةة  بالصةةالة عةةى حمّمةةد وعةةى أم املةةؤمنني وعةةى األئّمةةة « أن ال إلةةه إالّ اّللّ

  ثةّم تةال هةِه بيةهالطاهرين )صلوات اّللّ عليهم أمجعني( حّت  وقة  عةى أ

ِحيمِ  مْحِن الرَّ وا ِل األَْرِض  ايية: بِْسِم اّللَِّ الرَّ ِريد  َأن نَّم  َّ َعَل الَّهِ يَ  اْعت ْضهِدف  َون 

ههِرَي فِْرَعههْوَن  ههْم ِل األَْرِض َون  ههَ  هَل  ههم  اْلههَواِرثَِي* َون َمك  ههة  َوَنْجَدَله  ههْم َأئِمَّ َوَنْجَدَله 

ونَ َوَهاَماَن  ا َكان وا ََيَْ ر  م مَّ ا ِمنْه  َ ن وَدمه   .[8-1]القصص/ َوج 

 (1).قال موس : فسألو عقبة اخلادم عن هِه  فقالو: صدقو حكيمة

ب ف اةوليسو هِه الرواية الوحيدة ف شأن الوالدة  فقد نقةل صةاحب املنت

 شأن الوالدة وتارخيها وحاالت أ ّمه واسمها مائتان وأربعة عرش حديثا .

 شهاد  صاحب الفراش: ه 2

رو  الشيخ الصدوق عّطر اّللّ رضحيه بسنده إىل أمحد بن السني القم  قال: 

عةى  ورد عن موالنةا أيب حمّمةد السةن بةن عةلّ  ملّا ولد اخلل  الصال 

الةِي كةان تةرد بةه  جّدي أمحد بن إسحاق كتاب وإذا فيه مكتوب باّا يده

لةيكن عنةدك مسةتورا  وعةن مجية  النةا، ولةد مولودنةا ف»التوقيعات عليه وفيه: 

ظهةر عليةه إالّ األقةرب لقرابتةه والةوّي لواليتةه  أحببنةا إعالمةك نمل  نةامكتوما  فإ
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 (1).«ليّسك اّللّ به مثل ما رّسنا به  والسالم

ورو  صاحب كفاية األثر بسنده املّتصل عن أمحد بن إسحاق بن سعد قةال: 

المةةد ّللّ الةةِي مل »يقةةول:  العسةةكري بةةن عةةل السةةن حممةةد سةةمعو أبةةا

 خيرجن  من الدنيا حّتة  أراين اخللة  مةن بعةدي  أشةبه النةا، برسةول اّللّ

لقا   حيفظه اّللّ ف غيبته ويظهره فيمأل األرض قسطا  عدال   تبارك وتعاىل َخلقا  وخ 

 (2).ورواه ف كامل الدين«. كام ملاو جورا  وظلام  

  حةّدثنا أبةو حمّمةد بةن شةاذان( قةال: قةال 21رو  ف كش  الةّ  ) 

حمّمد بن محزة بن السن بن عبداّللّ بن العّبا، بن عةّل بةن أيب طالةب )صةلوات 

ولةد وّي اّللّ وحّجتةه عةى عبةاده »يقةول:  اّللّ عليه(  قال: سمعو أبةا حمّمةد

وخليفت  من بعدي  خمتونا   ليلة النص  من شعبان سنة مخس ومخسني ومةائتني 

ةةله رضةةوان خةةازن ارنةةان مةة  مجةة  مةةن عنةةد طلةةوع  الفجةةر  وكةةان أّول َمةةْن غسَّ

املالئكة املقّربني بامء الكوثر والسلسبيل  ثّم غّسلته عّمت  حكيمة بنو حمّمةد بةن 

أ ّمةه مليكةة التة  يقةال هلةا بعةض األّيةام سوسةن  وف بعضةها   «عّل الرضةا

 (3).رحيانة  وكان صقيل ونرجس أيضا  من أسامئها

ةال الص ورو  دوق عن حمّمد بن عثامن العمري  قال: سةمعو أيب يقةول: س 

إّن : »وأنا عنده عن اخلرب الِي روي عةن آبائةهأبو حمّمد السن بن علّ 

األرض ال َتلو من حّجة ّللّ عى خلقه إىل يوم القيامة  وأّن َمةْن مةات ومل يعةرل 
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  فقيل «النهار حّ   إّن هِا حّ  كام أنّ : »؟ فقال«إمام زمانه مات ميتة جاهلّية

ابنة  حمّمةد هةو اإلمةام »له: يا ابن رسول اّللّ  فَمْن الّجة واإلمام بعدك؟ فقةال: 

والّجة بعدي  َمْن مات ومل يعرفه مات ميتة جاهلّيةة  أمةا إّن لةه غيبةة حيةار فيهةا 

اراهلون وهيلك فيها املبطلون ويكِب فيها الوّقاتون  ثّم خيةرج فكةأيّن أنظةر إىل 

 (1).«م البيض َتف  فوق رأسه بنج  الكوفةاألعال

 خرب ارعفري:

ويدّل عليه اخلرب الصحي  عن حمّمد بن حيي  العّطار  عن أمحةد بةن إسةحاق  

: جاللتك ُتنعن  من مسألتك عن أيب هاشم ارعفري  قال: قلو أليب حمّمد

  «نعم»  قلو: يا سّيدي  هل لك ولد؟ فقال: «سل»فتأذن ي أن أسألك؟ فقال: 

 (2)«.باملدينة»فقلو: فإن حد  بك حد  فأين أسأل عنه؟ قال: 

واخلرب الصحي  عن عّل بن حمّمد  عن حمّمد بن عّل بن بالل قةال: خةرج إّي 

من أيب حمّمد قبل مضّيه بسنتني خيربين باخلل  مةن بعةده  ثةّم خةرج إّي مةن قبةل 

 (3)مضّيه بثالثة أّيام خيربين باخلل  من بعده.

واملراد بعّل بن حمّمد هو الثقة األديب الفاضل ابن بندار  وأّمةا عةن حمّمةد بةن 

عّل بن بالل فإّنه من الوثاقة واراللة أشهر من نار عى علم بحيث كةان يراجعةه 
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 (1).  كام هو معلوم عند أهل الرجالمن مثل أيب القاسم السني بن روح

 قال العاّلمة امليالين:

ان ف هِا الوجود تثبو بإقرار أبيةه  وشةهادة القابلةة  وإن مل إّن والدة أّي إنس

يره أحد قّا غ مها  فكي  لو شهد املاات برؤيته  واعرتل املؤّرخةون بوالدتةه  

وِّصح علامء األنساب بنسبه  وظهر عى يديه ما عرفه املقّربةون إليةه  وصةدرت 

وأدعيةةة منةةه وصةةايا وتعلةةيامت  ونصةةائ  وإرشةةادات  ورسةةائل وتوجيهةةات  

وصلوات  وأقوال مشهورة  وكلامت مأثورة  وكان وكالؤه معروفني  وسفراؤه 

معلومني  وأنصاره ف كّل عرص وجيل باملاليني  ولعمري هل يريةد َمةْن اسةتغّل 

أكثر من هِا إلثبات والدتةه  أم  تلك املالبسات  وأنكر والة اإلمام املهدي

َوَقهال وا  :لسان املقال رّده النبة تراه يقول بلسان الال كام قال املرشكون ب

ْؤِمَ  َلَك َحتَّى هوَن َلهَك َجنَّهٌة ِمه  نَِّخيهل  َل  ن  َر َلنَا ِمهَ  االْ َْرِض َينْب وعها * َأْو َتك  َتْفج 

امَ  َكاَم َزَعْمَت َعَلْينَا كَِسهفا   ََ السَّ ْسِق ا َتْفِجريا * َأْو ت  َر األَُْنَاَر ِخَلهَلَ َأْو َوِعنَب َفت َفج 

هامِ  َوَله   ْخر   َأْو َتْرَقهى  ِل السَّ وَن َلَك َبْيٌت ِم  ز  َتْأيِتَ بِاهللَِّ َواملََْلئَِكِة َقبِيل * َأْو َيك 

نهت  إاِلَّ َبَِّشها   هْبَحاَن َرّب  َههْل ك  هْل ع  ه  ق  ْقهَرؤ  َل َعَلْينَها كَِتابها  نَّ نَه   ي َك َحتَّى ت 
قِ ْؤِمَ  لِر  نُّ

وال    (2).[91-90اء/]االرس َرع 

 :إشهاد الثقا  والددول وإخبارهم بمولد اإلمام اِلّجةة  1

رغةةم الظةةرول األمنّيةةة املشةةّددة املفروضةةة عةةى اإلمةةام أيب حمّمةةد السةةن 

  من املراقبة والصار االجتامع  والسةيايس واالقتصةادي إالّ أّن العسكري

                                                           

 . :802( املعجم املوضوع  ألحاديث اإلمام املهدي1)

 .108: ف الفكر اإلسالم : ( املهدي املنتظر2)
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اَّتِ عّدة خطةوات مةن أجةل اسةتقبال حّجةة اّللّ وخليفتةه مةن بعةده  اإلمام

 وإعالم شيعته الثقاة وإشهادهم عليه.

 مهّمتان متزامحتان صعبتان: فكانو أمامه

األ وىل: هو كتامن أمر والدة اخلل  لك  ال يشي  بني النةا، فيصةل اخلةرب إىل 

وعةود مةن قبةل اّللّ سةبحانه أسامع العدو ممّا يؤّدي إىل القضاء عةى هةِا الوليةد امل

وتعاىل  وهو الِي يقيم حكومة العدل عى وجه الكرة األرضّية ويزيةل عةروش 

 الطغاة.

وه  مهّمة صعبة جّدا   حيث إّن اإلمام مراقب من قبل العدّو وعليه حراسةة 

اب أخيه الِي له عالقة بالدولة وهناك من  ِّ وهناك له أقرباء من أمثال جعفر الك

ِين يرتّددون عى منزله  وحةديث الةوالدة الةِي يبةنّي كيفّيةة حضةور اخلّدام وال

عّمته حكيمةة لتتةوىّل أمةر أّم الّجةة بشةكل مل يطلة  عليةه أحةد  مةن النةا، حّتة  

مل يّطلة   املقّربني  بل حّت  اخلادم )البةّواب( الةِي كةان حيةر، بيةو اإلمةام

 عليه إالّ بعد سنتني أو ثال  سنوات.

تعريفه لأل ّمة ألّنه إمامهم ومفزعهم ومقتداهم وكهفهم  وإّنه  البّد من الثانية:

البّد لألّمة من إمام تأتّم به ف كّل زمان  وإّنه لو مل يبنّي هلم أمةامهم فقةد أوقعهةم 

 ف ال ة والضاللة.

فكانو املهّمة الّساسة تعريفه ملجموعةه مةن اخلةواّ  املوثةوقني الةِين عةى 

 أمر اإلمامة عند الوقو املناسب ولألشاا  املناسبني.عاتقهم مسؤولّية تبليغ 

ف هاتني املهّمتني  حيةث اسةتطاع أن يةأمن هةِه الفةرتة  وقد نج  اإلمام

الّساسةةة مةةن حيةةاة الوليةةد املبةةارك  وممّةةا سةةاعده عةةى ذلةةك تطبيقةةه لسياسةةة 
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االحتجاب عى نفسه  وانقطاعه عن أصةحابه ومواليةه إالّ بواسةطة املراسةالت  

وأبعد عةن نفسةه تسةليا  ّود املوالني وهّيأهم لفرتة الغيبة لإلمام الّجةفقدع

 األضواء حيث إّنه  و مراقبة السلطة ومنزله قريب من دار الكومة.

وممّا ساعد عى اإلخفاء أيضا   ّول انتباه الدولة واملجتم  إىل حرب صةاحب 

عةةام والدة  211 الةةزنج الةةِي قةةام بةةالثورة ف جنةةوب العةةراق واألهةةواز ف عةةام

 .اإلمام

بعةّدة خطةوات مةن أجةل إُتةام  وفيام خيّص املهّمة الثانية فقةد قةام اإلمةام

 . فام ه  هِه اخلطوات:الّجة عى األ ّمة وتبليغ أمر اإلمام

أشهد أربعني رجال  من ثقات أصحابه وأراهم إّياه  وهؤالء الثقاة منهم  أّوال :

حمّمد بن عثامن العمري الِي صار سف ا  خاّصةا  لإلمةام املهةدي بعةد أبيةه عةثامن 

العمري  ومعاوية بن حكيم وحمّمد بن أّيوب بن نوح  وهِا أوس  إعالن قام به 

خلليفة واإلمةام بةالّ  مةن   وأمرهم بالطاعة له كونه اقبل وفاته اإلمام

بعده  ثّم نّبأهم إىل مسةألة أّّنةم لةن يرونةه بعةد ذلةك  فأدخةل ف ذهةنهم مفهةوم 

 .الغيبة وطاعة الوكالء من بعده واالرتباط ِّبم ألّّنم ثقات ونّواب اإلمام

ين( بسنده قال: حّدثنا حمّمد ابن عةّل  رو  الصدوق عليه الرمحة ف )كامل الده

حّدثنا حمّمد بن حيي  العّطار قةال: حةّدثن  جعفةر بةن حمّمةد  قال: ماجيلويه

بن مالك الفزاري قال: حّدثن  معاوية بن حكةيم  وحمّمةد ابةن أّيةوب بةن نةوح  

  قةةالوا: عةةرض علينةةا أبةةو حمّمةةد السةةن بةةن وحمّمةةد ابةةن عةةثامن العمةةري

هةِا إمةامكم مةن بعةدي  »ونحن ف منزله  وكنّا أربعني رجةال   فقةال:  علّ 

خليفت  عليكم  أطيعوه وال تتفّرقوا من بعدي ف أديانكم فتهلكوا  أما إّنكم ال و

قالوا: فارجنا من عنده فام مضو إالّ أّيةام قالئةل حّتة  «. ترونه بعد يومكم هِا
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 .(1)مىض أبو حمّمد

أي  ويظهر من الةديث أّن هةِا اإلعةالن الواسة  كةان ف أواخةر حياتةه

سنوات تقريبا  ولكن هنةاك خطةوات قبةل ذلةك  مخس« الّجة»عندما صار عمر 

 ومنها: اَّتِها اإلمام

إخبار جمموعة من الشيعة املقّربني عند والدته وقد أمرهم القيةام بالسةنّة  ثانيا :

 واالستحباب ف أمر العقيقة للوليد وتفري  الصدقات.

لك  تكةون إشةارة وقرينةة عةى  العقيقة البنه الّجة وقد كّثر اإلمام

الدة. رو  الصدوق عليه الرمحة قال : حّدثنا حمّمد بن عّل ماجيلويه  وحمّمةد الو

بن موس  بن املتوّكل  وأمحد بن حمّمد العّطار ريض اّللّ عنهم قالوا: حّدثنا حمّمةد 

جعفةر العمةري  بن حيي  العّطار قال: حّدثن  إسحاق بن رياح البرصي  عن أيب

 قال:

فبعةث إليةه « (2)ابعثةوا إىل أيب عمةرو: »قال أبو حمّمةد ملّا ولد السّيد

اشرت عرشة آالل رطل خبز  وعرشة آالل رطل لم وفّرقه »فصار إليه فقال له: 

 (3)«.ة أحسبه قال: عى بن  هاشم ة وعّ  عنه بكِا وكِا شاة

بعةث إىل  ورو  أيضا  بسةنده إىل حمّمةد بةن إبةراهيم الكةوف أّن أبةا حمّمةد

                                                           

 411( كامل الدين وُتام النعمة: 1)

 ( يعن  عثامن بن سعيد.2)

 .412-411( كامل الدين وُتام النعمة: (1



 شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  ................................................... 001

 (1).«هِه من عقيقة ابن  حمّمد»مِبوحة  وقال: بعض َمْن ساّمه ي بشاة 

إعةةالم الثقةةات بشةةكل مفةةرد بحسةةب املناسةةبة واللقةةاء وهةةم كثةة ون  ثالثهها :

وبعضهم جاء للرؤية والتهناة والسؤال عن حاله واسمه  وقةد أقةّر هةؤالء بةأّّنم 

 .رأوه فوصفوه وأخربو ايخرين  ومن هؤالء اخلدم الثقات ف بيو اإلمام

الصدوق ف اإلكامل بسنده إىل السّيارّي قال: حّدثتن  نسيم وماريةة فقد رو  

مةن بطةن أ ّمةه جاثيةا  عةى ركبتيةه  رافعةا   قالتا: إّنه ملّا سةقا صةاحب الزمةان

المد ّللّ رّب العاملني وصةّى اّللّ عةى حمّمةد »سّبابتيه إىل السامء  ثّم عطس فقال: 

 (2).«لو أذن لنا ف الكالم لزال الشك وآله  زعمو الظلمة أّن حّجة اّللّ داحضة

ولةةد فسةةاّمه حمّمةةدا    وبسةةنده إىل أيب غةةانم اخلةةادم قةةال: ولةةد أليب حمّمةةد

هةِا صةاحبكم مةن بعةدي  وخليفتة  فعرضه عى أصحابه يوم الثالث  وقةال: 

عليكم  وهو القائم الِي ُتتّد إليه األعناق باالنتظار  فإذا امتألت األرض جورا  

 (3).«فمألها قسطا  وعدال   وظلام  خرج

ورو  أيضا  بسنده عن حمّمد بن السن الكرخةّ  قةال: سةمعو أبةا هةارون ة 

وكان مولةده يةوم ارمعةة  رجال  من أصحابنا ة يقول: رأيو صاحب الزمان

 (4).سنة سّو ومخسني ومائتني

ورو  بسنده إىل غيا  بن أسيد قال: شهدت حمّمد بن عثامن العمةري قةّد، 

                                                           

 .140وُتام النعمة: ( كامل الدين 1)

 .412( كامل الدين وُتام النعمة: 2)

 .411( كامل الدين وُتام النعمة: 1)

 .412( كامل الدين وُتام النعِمة: 4)



 179  ......................................................................... والدة النور

 

سط  نةور مةن فةوق رأسةه إىل عنةان  روحه يقول: ملّا ولد اخلل  املهدياّللّ 

  ثةّم رفة  رأسةه وهةو يقةول: هالسامء  ثّم سةقا لوجهةه سةاجدا  لرّبةه تعةاىل ذكةر

 َهو  الَ إِلهه إاِلَّ ه 
َِ هَو َواملََْلئَِكهة  َوأ ول هوا اْلِدْلهِم َقهائاِم  بِاْلِقْسه ه  الَ إِلَه إاِلَّ ه   َشِهَد اهللَّ  َأنَّ

يَ  ِعنَد اهللَِّ اإِلْعَلم   * إِنَّ الد  كِيم    .[19-16]ال عمران/ اْلَدِ ي   اِْلَ

 (1).قال: وكان مولده يوم ارمعة

الفضل السن بن السني العلوي قال: دخلةو عةى أيب  ورو  بسنده إىل أيب

 .(2)بّس من رأ  فهنّأته بوالدة ابنه القائم حمّمد السن بن علّ 

بسنده إىل يعقوب بن منقوش قال: دخلةو عةى أيب حمّمةد السةن بةن ورو  

ْسةَبل   علّ  وهةو جةالس عةى دّكةان ف الةدار وعةن يمينةه بيةو وعليةه سةرت م 

فرفعته  فارج « ارف  السرت»األمر؟ فقال:  هِا فقلو له: يا سّيدي  َمْن صاحب

إلينا غالم مخايس له عرش أو ثةامن أو نحةو ذلةك  واضة  اربةني  أبةيض الوجةه  

دّرّي املقلتني  شثن الكّفني  معطول الركبتني  ف خّده األيمةن خةال  وف رأسةه 

  ثّم وثةب «هِا هو صاحبكم»ثّم قال ي:  ذؤابة  فجلس عى فاِ أيب حمّمد

  فدخل البيو وأنا أنظر إليه  ثّم قةال «يا بنّ   ادخل إىل الوقو املعلوم»له: فقال 

 (3).فدخلو فام رأيو أحدا  « يا يعقوب  انظر َمْن ف البيو؟»ي: 

مراسالته وتوقيعاته إىل أصحابه إلعالمهةم بةأمر الةوالدة ومةن هةؤالء  رابدا :

                                                           

 .411( كامل الدين وُتام النعمة: 1)

 .414( كامل الدين وُتام النعمة: 2)

 .407( كامل الدين وُتام النعمة: 1)
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 ف قم. هلم يلالبيو ووك أمحد بن إسحاق القّم  املعرول بقربه من أهل

رو  الصدوق نّور اّللّ رضحيه بسنده إىل أمحد بن السن القم  قةال: ملّةا ولةد 

عةى جةّدي  ورد عن موالنةا أيب حمّمةد السةن بةن عةل اخلل  الصال 

الةةِي كةةان تةةرد بةةه  أمحةةد بةةن إسةةحاق كتةةاب وإذا فيةةه مكتةةوب باةةّا يةةده

 التوقيعات عليه وفيه:

نظهةر  مستورا  وعن مجي  النةا، مكتومةا  فإّنةا ملولد لنا مولود فليكن عندك »

بةه مثةل مةا اّلل  ّركةعليه إالّ األقرب لقرابته والوّي لواليته  أحببنةا إعالمةك ليسة

 .(1)«رّسنا به  والسالم

وما يكمل هِا اخلرب أّنه تةّم لقةاء بةني أمحةد بةن إسةحاق وبةني اإلمةام السةن 

 العسكري وفيه أمر يتعّل  بالكتاب املِكور.

وف إثبات الوصّية: حيد  الم ي  عن أمحد بن إسحاق قةال: دخلةو عةى 

يا أمحد  ما كان حةالكم فةيام كةان النةا، فيةه مةن الشةّك »فقال ي:  أيب حمّمد

قلو: يا سةّيدي  ملّةا ورد الكتةاب باةرب سةّيدنا ومولةده مل يبة  منّةا « واالرتياب؟

أما علمتم أّن األرض »ّ   فقال: رجل وال امرأة وال غالم بلغ الفهم إالّ قال بال

 (2).«ال َتلو من حّجة اّللّ

ورو  الصدوق عليه الرمحة بسنده إىل معّى بن حمّمد البرصي قال: خرج عن 

هِا جزاء من افرت  عةى اّللّ تبةارك وتعةاىل ف »حني قتل الزب ي:  أيب حمّمد

وولد له « عّز وجّل  أوليائه  زعم أّنه يقتلن  وليس ي عقب  فكي  رأ  قدرة اّللّ

                                                           

 .414-411( كامل الدين وُتام النعمة: 1)

 .4/11  عنه خاُتة املستدرك: 247( اثبات الوصية: 2)
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 (1).سنة سّو ومخسني ومائتني« م ح م د»ولد وساّمه 

 ورو  أيضا : بسنده إىل جعفةر بةن وهةب البغةدادي أّنةه خةرج مةن أيب حمّمةد

 : ب اّللّ عةّز  ايقطعةولزعموا أّّنم يريةدون قةتل »توقي ِّ هةِا النسةل وقةد كة

 (2).«وجّل قوهلم والمد ّللّ

أصحابه الثقات وإرائةتهم إّيةاه ومةنهم أربعةني  أمام إقرار اإلمام خامسا :

 رجال  ف جملس واحد.

رو  صاحب كفاية األثر بسنده إىل أمحد بن إسحاق القّم  قال: سةمعو أبةا 

المد ّللّ الِي مل خيرجنة  مةن الةدنيا حّتة  »يقول:  حمّمد السن العسكري

حيفظه اّللّ ف غيبتةه أراين اخلل  من بعدي  أشبه النا، برسول اّللّ خلقا  وخلقا   

 (3).«ويظهره فيمأل األرض قسطا  وعدال  كام ملاو ظلام  وجورا  

وشيانا املفيد صاحب اإلرشاد بالسند إىل أيب عمةرو األهةوازي قةال: أرانيةه 

 «.هِا صاحبكم»وقال:  أبو حمّمد

( عن عمر األهوازي قال: أراين أبو حمّمد ابنه 481ورواه ف ينابي  املوّدة ) 

 «.هِا إمامكم من بعدي: »وقال

ورواه الشيخ ف غيبته والكلينة  بسةنده عةن عمةرو ف الكةاف قةال: أراين أبةو 
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 (1).«هِا صاحبكم»حمّمد ابنه وقال: 

وف غيبة الشيخ: جعفةر بةن حمّمةد بةن مالةك الفةزاري البةّزاز عةن مجاعةة مةن 

والسةن  الشيعة منهم عّل بن بالل وأمحد بن هالل وحمّمد بن معاوية بةن حكةيم

بن أّيوب بن نوح ف خرب طويل مشهور قالوا مجيعا : اجتمعنا إىل أيب حمّمد السن 

أربعون رجةال   فقةام إليةه  نسأله عن الّجة من بعده وف جملسه بن علّ 

عثامن بن سعيد بن عمرو العمري  فقال له: يابن رسول اّللّ  أ ريد أن أسألك عن 

 (2).فقام مغضبا  ليارج« اجلس يا عثامن» أمر أنو أعلم به منّ   فقال له:

  فلم خيرج منّا أحد إىل أن كان بعد سةاعة فصةاح ال خيرجّن أحد :فقال

؟ قةالوا: نعةم يةابن رسةول اّللّ.. أخربكم بام جاةتمبعثامن فقام عى قدميه فقال: 

فةإذا غةالم كأّنةه قطة   ؛قةالوا: نعةم جاتم تسألوين عن الّجة من بعدي..قال: 

هِا إمامكم من بعةدي وخليفتة  علةيكم  :فقال قمر أشبه النا، بأيب حمّمد

                                                           

 .2/114( اإلرشاد: 1)

( أقول: لعّل هِه الركة من قبل عثامن كانو مقصودة واإلمام عى علم ِّبا كي  ال 2)

امن الِي أصب  وكيل وسف  اإلمام الّجة وبابه ومعرول بجاللته وثقته وشاصّية عث

كي  يترّصل هِا الترّصل؟! والغاية منه إظهار أّن شاصّية عثامن ليسو شاصّية 

معصومة وإّنام هو مطي  ومنّفِ ملا يطلبه اإلمام منه  وبقرينة ذيل الرواية أّن اإلمام يأمر 

ما يأمره ليس لكونه من باب االستقالل وإّنام هو  بقّية األصحاب بقبول قوله وتنفيِ

طرحوا  خليفة اإلمام ونائبه. حيث إّن بعض الصحابة بعد شهادة اإلمام الرضا

مسألة انتااب شاصّية للرجوع إليها حّت  يكرب اإلمام ارواد ولكن معظم األصحاب 

 مل يقبلوا هِا القول وقالوا: إّن ارواد هو معصوم ك بائه.
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أطيعوه وال تتفّرقوا من بعدي فتهلكةوا ف أديةانكم أال وإّنكةم ال ترونةه مةن بعةد 

يومكم هِا حّت  يتم له عمر فأقبلوا من عثامن ما يقوله وانتهةوا إىل أمةره وأقبلةوا 

 (1).ف حديث طويل امكم واألمر إليهقوله فهو خليفة إم

 حياته ساعة آخر يف أصحابه بعض أمام إليه ووصّيته اإلمام إقرار السابع:

خ(  -عنان )غسان بن داود سليامن عن أيب بسنده غيبته ف الشيخ الطويس رو 

النةوبات  مولةد )م ح م د(  سهل إسامعيل بةن عةل البحراين قال: قرأت عى أيب

عّل بن حمّمد بن عّل الرضا بن موس  بن جعفر الصادق بن حمّمد ابن السن بن 

الباقر بن عّل بةن السةني بةن عةّل بةن أيب طالةب )صةلوات اّللّ علةيهم أمجعةني( 

بسةامّراء سةنة سةّو ومخسةني ومةائتني  أ ّمةه صةقيل ويكنّة  أبةا القاسةم  ولد

  لقبةه «يتة اسةمه كإسةم  وكنيتةه كن»أّنةه قةال:  وِّبِه الكنية  أوىص النبة 

 .املهدي  وهو الّجة وهو املنتظر وهو صاحب الزمان

ف املرضةة  قال إسامعيل بن عل: دخلو عةى أيب حمّمةد السةن بةن عةلّ 

الت  مات فيها وأنا عنده إذ قال خلادمه عقيد وكةان اخلةادم أسةودا  نوبّيةا  قدخةدم 

  إغةِل ي مةاء  عقيةديةا : »لةه  فقةال من قبله عّل بن حمّمد وهةو رّبة  السةن

  فلةاّم صةار لةه  ثةّم جائةو بةه صةقيل اراريةة أ ّم اخللة  غى  فأ«بمصطكّ  

القدح ف يديه وهّم برشبه فجعلو يةده ترتعةد حّتة  رضب القةدح ثنايةا السةن 

 فرتكه من يده.

قال أبو سهل: «. ادخل البيو فإّنك تر  صبّيا  ساجدا  فأتين  به»وقال لعقيد: 
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أ ةةّر  فةةإذا أنةةا بصةةبّ  سةةاجد رافةة  سةةّبابته نحةةو السةةامء  قةةال عقيةةد: فةةدخلو 

فسّلمو عليه فأوجز ف صالته  فقلو: إّن سّيدي يأمرك باخلروج إليه  إذ جائو 

 .أ ّمه صقيل فأخِت بيده وأخرجته إىل أبيه السن

شةعر ف  قال أبو سهل: فلاّم مثل الصبّ  بني يديه سّلم وإذا هو دّرّي اللةون  و

يةا سةّيد أهةل بيتةه  »بك  وقال:    فلاّم رآه السناالسنانفّلج رأسه قطا  م

وأخِ الصبّ  القدح املغةّل باملصةطك  بيةده  ثةّم « أسقن  املاء فإيّن ذاهب إىل ريّب 

فطةرح ف حجةره منةديل « هّياوين للصةالة»حّرك شفتيه ثّم سقاه  فلاّم رشبه قال: 

:   فقال له أبةو حمّمةدفوّضأه الصب  واحدة واحدة ومس  عى رأسه وقدميه

ابرش يا بنّ  فأنو صاحب الزمان  وأنو املهدي  وأنةو حّجةة اّللّ عةى أرضةه  »

وأنو ولدي  ووصّي   وأنا ولدتك  وأنةو )م ح م د( ابةن السةن بةن عةّل بةن 

حمّمد بن عّل بن موس  بن جعفر بن حمّمةد بةن عةّل بةن السةني بةن عةّل بةن أيب 

وانةو خةاتم االوصةياء االئمةة الطةاهرين     ولدك رسةول اّللّطالب

و سةةاّمك  وكنّةةاك بةةِلك  عهةةد إّي أيب عةةن آبائةةك  وبرشةة بةةك رسةةول اّلل

  ومات السن بن عّل مةن «الطاهرين صّى اّللّ عى أهل البيو رّبنا إّنه محيد جميد

 (1).وقته صلوات اّللّ عليهم أمجعني

 أبيه حياة يف كراماته الثامن:

قال: ملّا هةّم الةواي عمةرو *إبراهيم بن حمّمد بن فار، النيسابوري عن  روي

بن عول بقتل وهو رجل شديد النصةب  وكةان مولعةا  بقتةل الشةيعة  فةأخربت 

بِلك وغلب عّل خةول عظةيم  فوّدعةو أهةل وأحّبةائ  وتوّجهةو إىل دار أيب 
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جالسةا   أل وّدعه  وكنو أردت  اهلرب  فلاّم دخلو عليةه رأيةو غالمةا   حمّمد

ف جنبه  وكان وجهه مضياا  كالقمر ليلة البدر  فتحّ ت من نوره وضيائه  وكاد 

يا إبراهيم ال مرب  فإّن اّللّ تبارك »أنس  ما كنو فيه من اخلول واهلرب  فقال: 

: يا سّيدي  جعلنة    فقلو أليب حمّمدي    فازداد «وتعاىل سيكفيك رّشه

هو ابن  وخليفت  مةن »فقال:   ين عاّم كان ف ضم يقد أخربفاّللّ فداك  َمْن هو 

بعدي  وهو الِي يغيب غيبة طويلةة  ويظهةر بعةد امةتالء األرض جةورا  وظلةام  

وكنّيه  هو سمّ  رسول اّللّ»  فسألته عن اسمه  قال: «فيمألها عدال  وقسطا  

دولتةه وسةلطنته  وال حيّل ألحد أن يسّميه باسمه و يكنّيه بكنيته إىل أن يظهةر اّللّ 

  فصةّليو علةيهام «فاكتم يا إبةراهيم مةا رأيةو وسةمعو منّةا اليةوم إالّ عةن أهلةه

  وآبائهام  وخرجو مستظهرا  بفضل اّللّ تعاىل واثقا  بام سمعته من الصاحب

فبرّشين عّل بن فار، بأّن املعتمد قد أرسل أبا أمحد أخاه وأمةره بقتةل عمةرو بةن 

  والمةةد ّللّ رّب عضةةوا   لةةك اليةةوم وقّطعةةه عضةةوا  عةول  فأخةةِه أبةةو أمحةةد ف ذ

 (1).العاملني

قةال: حةّدثتن  نسةيم  بن عبةد اّللورو  الصدوق بسنده إىل إبراهيم بن حمّمد 

بعد مولده بليلة  قالو: دخلو عى صاحب هِا األمر خادمة أيب حمّمد

فقةةال  ]بةةِلك[  قالةةو نسةةيم: ففرحةةو «يرمحةةك اّللّ»فعطسةةو عنةةده  قةةال ي: 

هةو أمةان مةن »  قةال: [يا مةوالي] قلو: بى« رك ف العطا،؟ةّأال أ بش: »ي
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  (1).«املوت ثالثة أّيام

 سنني: أربع ابن وهو السائل ضمري يف عّما جييب اإلمام

رو  الشيخ الطويس بسنده إىل أيب نعيم حمّمد بن أمحد األنصاري  قال: وّجةه 

  قال كامةل: املدين إىل أيب حمّمدقوم من املفّوضة واملقرّصة كامل بن إبراهيم 

فقلو ف نفيس: أسأله: ال يدخل ارنّة إالّ َمْن عرل معرفت  وقال بمقالت   قال: 

نظرت إىل ثياب بيةاض ناعمةة عليةه فقلةو  فلاّم دخلو عى سّيدي أيب حمّمد

ف نفيسةة: وّي اّللّ وحّجتةةه يلةةبس النةةاعم مةةن الثيةةاب ويأمرنةةا نحةةن بمواسةةاة 

 : يا كامل ة وحس عن ذراعيه فةإذا »اإلخوان  وينهانا عن لبس مثله  فقال متبّسام 

فسةّلمو وجلسةو إىل « مس  أسود خشن عى جلةده فقةال ة هةِا ّللّ وهةِا لكةم

رت مرخ   فجائو الري  فكشفو طرفه فإذا أنا بفت  كأّنه فلقةة قمةر باب عليه س

فاقشةعررت مةن « يةا كامةل بةن إبةراهيم»من أبناء أرب  سنني أو مثلها  فقةال ي: 

جاو إىل وّي اّللّ وحّجتةه وبابةه »ذلك  وأ هلمو أن قلو: لّبيك يا سّيدي  فقال: 

قلةو: أي واّللّ  ف« مقالتك؟تسأله هل يدخل ارنّة إالّ َمْن عرل معرفتك وقال ب

  قلةو: يةا «إذن واّللّ يقلُّ داخلها  واّللّ إّنه ليدخلها قةوم يقةال هلةم الّقّيةة»قال: 

حيلفةون بحّقةه  بةن ايب طالةب قوم من حةّبهم لعةلّ »سّيدي  وَمْن هم؟ قال: 

 «.وال يدرون ما حّقه وفضله

تسةأله عةن مقالةة جاو و»ثّم سكو )صلوات اّللّ عليه( عنّ  ساعة  ثّم قال: 

َوَمها املفّوضة  كِبوا  بل قلوبنا أوعية ملشّية اّللّ فإذا شاء اّللّ شةانا  واّللّ يقةول: 

وَن إاِلَّ َأن َيَشههاَ  اهللَّ  ثةةّم رجةة  السةةرت إىل حالتةةه فلةةم أسةةتط  « [10]االنسةةان/ َتَشههاؤ 
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وقةد أنبةأك  ؟يا كامل  مةا جلوسةك»متبّسام  فقال:  كشفه  فنظر إّي أبو حمّمد

 (1).  فقمو وخرجو ومل أ عاينه بعد ذلك«بحاجتك الّجة بعدي

 احلرام: من احلالل املال عن ُيخرب اإلمام

رو  الشيخ الصدوق بسنده إىل سعد بن عبداّللّ القّم  قال ف حديث طويةل 

 نِكر موض  الاجة:

 عابصة كنو قد اَّتِت طومارا  وأثبوُّ فيه نّيفا  وأربعني مسةألة مةن حسةاب

 أهةل بلةدي أمحةد بةن إسةحاق عنهةا خبة  أجد هلا جميبةا  عةى أن أسةأل املسائل مل

فار لو خلفه وقد كان خرج قاصدا  نحةو موالنةا  صاحب موالنا أيب حمّمد

فوردنةا رّس َمةْن رأ  ] إىل أن يقةول:[بّس َمْن رأ   فلحقتةه ف بعةض املنةازل... 

اإلذن بالةدخول عليةه   علينةا فاستأذّنا فاةرج []فانتهينا منها إىل باب سّيدنا

وكان عى عات  أمحد بن إسحاق جراب قد غّطاه بكساء طةربي فيةه مةأة وسةّتون 

 ِّصة من الدنان  والدراهم  عى كّل ِّصة منها ختم صاحبها.

حةني غشةينا نةور وجهةه إالّ  حمّمةد موالنةا أيبوجه قال سعد: فام شّبهو 

بعةد عرشة  وعةى فاةِه األيمةن غةالم يناسةب  ا  أربعةببدر قداستو  مةن لياليةه 

إىل [املشرتي ف اخللقة واملنظر  عى رأسه فرق بني وفرتني كأّنه ألة  بةني واويةن 

فسّلمنا عليه فألط  ف ارواب  وأوم  إلينا بةارلو،  فلةاّم فةر  مةن  ]أن قال:

 كتبةة البيةةاض الةِي كةةان بيةةده أخةرج أمحةةد بةن إسةةحاق جرابةةه مةن طةةّ  كسةةائه
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يا بن  فّض اخلاتم »إىل الغالم وقال له:   )(1)فنظر اهلادي(فوضعه بني يديه 

يةا مةوالي  أجيةوز أن أمةّد يةدا  طةاهرة إىل »  فقةال: «عن هدايا شيعتك ومواليك

 «.هدايا نجسة وأموال رجسة  قد شيب أحّلها بأحرمها؟

الةالل يابن إسةحاق  اسةتارج مةا ف ارةراب ليمّيةز مةا بةني »فقال موالي: 

هِه لفالن بن فةالن  »  فأّول ِّصة بدأ أمحد بإخراجها قال الغالم: «والرام منها

من حمّلة كِا بقم  يشتمل عى اثنني وسّتني دينةارا   فيهةا مةن ثمةن حجة ة باعهةا 

صاحبها وكانو إرثا  له عن أبيه مخسة وأربعون دينارا   ومةن أثةامن تسةعة أثةواب 

  فقةةال موالنةةا: «ن أ جةةرة الوانيةةو ثالثةةة دنةةان أربعةةة عرشةة دينةةارا   وفيهةةا مةة

ّل الرجل عى الرام منها» فّت  عن دينةار رازّي : »  فقال«صدقو يا بنّ   د 

السّكة  تارخيه سنة كِا  قد انطمس من نص  إحد  صةفحتيه نقشةه  وقراضةه 

 ّرة وزن ف شةهرةآملّية وزّنا رب  دينار  والعّلة ف  ريمها أّن صةاحب هةِه الصة

كِا من سنة كِا عى حائك من ج انه من الغزل منّا  ورب  مةّن فأتةو عةى ذلةك 

بةةه  ِّ مةّدة وف انتهائهةةا قةةّيض ذلةةك الغةةزل سةةارق  فةةأخرب بةةه الائةةك صةةاحبه فك

واسرتّد منه بدل ذلك منّا  ونص  مّن غزال  أدّق ممّا كان دفعه إليه واَّتِ من ذلةك 

 «.هثوبا   كان هِا الدينار م  القراضة ثمن

ّرة صةادل رقعةة ف وسةا الةدنان  باسةم مةن أخةرب عنةه ةفلاّم فت  رأ، الصة

وبمقدارها عى حسب ما قال  واستارج الدينار والقراضةة بتلةك العالمةة. ثةّم 

هةِه لفةةالن بةن فةالن  مةن حمّلةة كةِا بقةةم  »أخةرج ِّصة أ خةر   فقةال الغةالم: 

مةن ألّّنةا »قةال: وكية  ذاك؟ قةال: «. تشتمل عى مخسني دينارا  ال حيّل لنا ملسها
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ثمن حنطة حال صاحبها عى أّكاره ف املقاسمة  وذلةك أّنةه قةبض حّصةته منهةا 

 فقال موالنا: صدقو يا بنّ .« بكيل وال وكان ما حّص األّكار بكيل باس

يا أمحد بن إسحاق  امحلها بأمجعها لرتّدها أو تويص برّدها عةى : »ثّم قال

قال أمحةد: وكةان ذلةك «. لعجوزأرباِّبا فال حاجة لنا ف يشء منها  وائتنا بثوب ا

الثوب ف حقيبة ي فنسيته. فلاّم انرصل أمحد بةن إسةحاق ليأتيةه بةالثوب نظةر إّي 

فقلةو: شةّوقن  أمحةد بةن « مةا جةاء بةك يةا سةعد؟»فقةال:  موالنا أبو حمّمةد

قلو: عى « واملسائل الت  أردت أن تسأله عنها؟»إسحاق عى لقاء موالنا  قال: 

: فقةال ي الغةالم« فسل قّرة عين  ة وأومةأ إىل الغةالم»قال: حاهلا يا موالي  

  فقلو له: موالنا وابن موالنا إّنا روينةا عةنكم أّن رسةول «سل عاّم بدا لك منها»

حّتةة  أرسةةل يةةوم ارمةةل إىل  جعةةل طةةالق نسةةائه بيةةد أم املةةؤمنني اّللّ

وأهلةةه بفتنتةةك  وأوردت بنيةةك  (1)إّنةةك قةةد أرهجةةو عةةى اإلسةةالم»عائشةةة: 

ونساء رسةول « وإالّ طّلقتك (2)حياض اهلالك بجهلك  فإن كففو عنّ  غربك

قلةو: َتليةة السةبيل  « مةا الطةالق؟: »قد كان طالقهّن وفاته  قةال اّللّ

قد خّليةو هلةّن السةبيل فلةم ال  فإذا كان طالقهّن وفاة رسول اّللّ: »قال

: قال  ّن اّللّ تبارك وتعاىل حّرم األزواج عليهنّ قلو: أل« حيّل هلّن األزواج؟

قلو: فأخربين يابن موالي عن معن  الطةالق « كي  وقد خّى املوت سبيلهّن؟»

إّن اّللّ تقةّد، »  قةال: حكمةه إىل أم املةؤمنني الِي فةّوض رسةول اّللّ
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: يةا أبةا رشل األ ّمهةات  فقةال رسةول اّللّةبةاسمه عّظم شأن نساء النب 

السن  إّن هِا الرشل باق هلّن ما دمن ّللّ عى الطاعة  فأّيتهّن عصو اّللّ بعدي 

أسةةةةقطها مةةةةن رشل أ مومةةةةة بةةةةاخلروج عليةةةةك فةةةةأطل  هلةةةةا ف األزواج و

 (1).«.املؤمنني..

 اإلمام إاّل يغسله ال اإلمام التاسع:

وبمعنةة  أعةةّم إّن املعصةةوم ال يغّسةةله إالّ املعصةةوم  وهةةِا األمةةر عنةةدنا مةةن 

األ صول املسّلمة ف املةِهب وهة  سة ة جةرت رمية  املعصةومني مةن األنبيةاء 

حيةث غسةّله  والصّديقني  وكِا جرت ف هِه األ ّمة منِ شةهادة رسةول اّللّ

وصّى عليه  وكةِا غّسةل الزهةراء وصةّى عليهةا  وهةِا الفعةل  أم املؤمنني

فقد غّسله ابنه الّجة  جر  رمي  األئّمة املعصومني حّت  اإلمام العسكري

 .املهدي

 :قال املحّد  القّم 

اعلةةم قةةد ثبةةو ف حمّلةةه أّنةةه ال يةةل أمةةر املعصةةوم إالّ املعصةةوم  وإّن اإلمةةام ال 

رشق وكةان وصةّيه ف املغةرب رمة  اّللّ ةيغّسله إالّ اإلمام  ولو قبض إمةام ف املة

اإلمامّية  بةل هةو جةزء بينهام  وهِا يواف  األحاديث الصحيحة الت  عند علامئنا 

يشة  إىل ظةاهر  من أ صول املِهب  فالقول بدفن قبيلةة بنة  أسةد للحسةني

إىل كةربال وتوّليةه دفةن أبيةه  األمر لكن الواق  هو جم ء اإلمام زين العابدين

 (2).ف احتجاجه عى الواقفّية كام ِّصح ِّبِا إمامنا الرضا

                                                           

 .419-414ينظر: كامل الدين وُتام النعمة: ( 1)

 .2/298( ينظر:موسوعة شهادة املعصومني:2)



 191  ......................................................................... والدة النور

 

أّن  عةن اإلمةام ارةواد بل يستفاد من حديث )بصائر الدرجات( املةروي

وكِلك أم املةؤمنني والسةن  كان حارضا  عند دفن السنيرسول اّللّ

 وعّل بن السني وجربئيل والروح واملالئكة الت  نزلو ف ليلة القدر.

وهةو  ف منامه بعد قتل السني وف املناقب أّن ابن عّبا، رأ  النب 

مغرّب الوجه  حاف القدمني  باك  العينني  وقد ضّم حجز قميصه إىل نفسةه وهةو 

َسَب َّ اهللََّ َغافِل  َعامَّ َيْدَمل  الظَّاملِ ونَ يقرأ:   . [42]ابراهيم/  َوالَ ََتْ

إيّن مضةةيو إىل كةةربال والتقطةةو دم السةةني مةةن األرض وهةةو ذا ف »وقةةال: 

(1)«.يدي ريّب  حجري  وأنا ماض أ خاصمهم بني
 

وف رواية سلم  أّّنا قالو: دخلو عى أ ّم سلمة وه  تبك   فقلةو هلةا: مةا 

ف املنام وعى رأسةه وليتةه أثةر الةرتاب   يبكيك؟ قالو: رأيو رسول اّللّ

 (2).«شهدت قتل السني آنفا  »فقلو: مالك يا رسول اّللّ مغرّبا ؟ قال: 

حّتةة  الةةِين استشةةهدوا واملعصةةومنيوهةةِا املبةةدأ ثابةةو رميةة  األئّمةةة 

بعيةةدين عةةن أوطةةاّنم فقةةد حّضةة أوصةةيائهم عنةةدهم وأجةةروا السةةنّة ف الغسةةل 

عنةدما والكفن والدفن والصالة بطري  املعجزة الرّبانّيةة كةام حصةل للرضةا

استشهد وهو ف طو، وابنه ارواد بعيدا  عنه ف املدينة حيث حّض عنده بطري  

ّض عند والده موس  بن جعفةر عنةد شةهادته فكةان اإلعجاز  وكِلك الرضا ح

اإلمام ف بغداد والرضةا ف املدينةة  والروايةة ف ذلةك صةحيحة سةول نوردهةا  
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وقد حاول الظاملون القيةام بةأمر األئّمةة ف التغسةيل كةام حةاول املةأمون للرضةا  

اب  ِّ وكِا سةليامن العّبةايس لإلمةام موسة  بةن جعفةر  وكةِا حةاول جعفةر الكة

وقةام إلمةام العسةكري لكنّةه مل يوّفة  وحّضة عنةده اإلمةام املهةديتغسيل ا

 بتغسيله وسول نورد الروايات ف هِا الشأن.

 وف أصل املوضوع قد وردت روايات عديدة منها:

ة ما ف البحار عن منتاةب البصةائر بسةنده إىل إبةراهيم بةن أيب سةامك قةال:  1

أّن اإلمةام ال  أيب عبةداّللّ: إّنا قةد روينةا عةن كتبو إىل أيب السن الرضا

إّن الةِي »يغّسله إالّ اإلمام وقد بلغنا هةِا الةديث  فةام تقةول فيةه؟ فكتةب إّي: 

  قال: فدخلو عليه بعد ذلك فقلو لةه: أبةوك َمةْن غّسةله وَمةْن «بلغك هو الّ  

  قلةو: وَمةْن «لعّل الِين حّضةوه أفضةل مةن الةِين َتّلفةوا عنةه»وليه؟ فقال: 

 «.مالئكة اّللّ ورمحته؛ وه الِين حّضوا يوس حّض»هم؟ قال: 

قال العاّلمة املجليّس ف تعليقه عى اخلرب: اخلرب حممول عةى التقّيةة مة  صةّحة 

اخلةةرب ف نفسةةه إذ الرمحةةة ف اخلةةرب إشةةارة إىل اإلمةةام  وحضةةور املالئكةةة ال ينةةاف 

أخبةةار كثةة ة داّلةةة عةةى حضةةور  حضةةوره  وسةةيأ  ف بةةاب تةةاريخ موسةة 

 عند الغسل. لرضاا

فةيام : »ة أيضا  ف البحار عن املناقب عةن أيب بصة  قةال: قةال الصةادق 2

أن قةال: يةا بنة   إذا أنةا مةوُّ فةال يغّسةلن  أحةد  غة ك  فةإّن  أوصاين به أيب

 (1).«اإلمام اليغّسله إالّ إمام

  قال الراوي: قلو له: ة وف البحار أيضا  عن الكاف بسنده عن الرضا 1
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ما يةدرهيم َمةْن »ّّنم حياّجونا يقولون: إّن اإلمام ال يغّسله إالّ اإلمام  قال: فقال: إ

قال: قلو: جعلو فداك  قلةو هلةم: إن قةال مةوالي إّنةه « غّسله؟ فام قلو هلم؟

غّسله  و عرش ريّب فقد صدق  وإن قال غّسةله ف َتةوم األرض فقةد صةدق  

فقلةو: أقةول « قل هلم: إيّن غّسةلته: »  فقلو: فام أقول هلم؟ قال«ال هكِا»قال: 

 (1).هلم: إّنك غّسلته

قال: قلو لةه: َمةْن  ة وف البحار عن الكاف عن املفّضل عن أيب عبداّللّ 4

  فكأيّن استعظمو ذلك من قولةه  فقةال: «ذاك أم املؤمنني»غّسل فاطمة؟ قال: 

قال: فقلو: قد كان ذلةك جعلةو فةداك  قةال: « كأّنك ضقو بام أخربتك به؟!»

ال تضيقّن فإّّنا صّديقة ومل يكن يغّسلها إالّصةّدي   أمةا علمةو أّن مةريم »فقال: 

 ».(2)يغّسلها إالّ  عيس  مل

أقول: لعّل وجه اسةتغراب املفّضةل عنةد الصةادق ومعرفةة اإلمةام منةه ذلةك 

بةِلك الغسةل مة  جةوازه لةه واملفةرتض  بسبب أّنه كي  يقةوم اإلمةام عةل

األ وىل أن تقوم امرأة بغسل الصّديقة كام ذكر ف الفقه حيةث إّن األوىل ف الغسةل 

مثةل أ ّم سةلمة  للامثل فهناك نساء جليالت فيمكن هلّن القيام بغسل الزهراء

 وأ ّم أيمن وأسامء بنو عميس.

بغسةل الزهةراء وهة  إّّنةا  وأجابه اإلمام العّلة بعدم قيةام مثةل هةؤالء النسةاء

  فالعصةةمة واملقةةام صةةّديقة ومعصةةومة وال يوجةةد هلةةا كفةةو  إالّ اإلمةةام عةةل
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 والطهارة يمن  ايخرين من القيام ِّبِه املهّمة.

ة ف البحةةار عةةن بصةةائر الةةدرجات بالسةةند إىل بعةةض أصةةحابنا عةةن أيب  1

هبا جربئيل ومعةه املالئكةة والةروح  ملّا قبض رسول اّللّ»قال:  عبداّللّ

الةِين كةةانوا هيبطةون ف ليلةةة القةةدر  قةال: ففةةت  ألم املةؤمنني برصةةه فةةرآهم ف 

لةه   وحيفرونمنته  الساموات إىل األرض يغسلون النب  معه ويصّلون معه عليه 

له غ هم  حّت  إذا وض  ف قربه نزلوا م  َمْن نزل فوضعوه  فتكّلم حفر واّللّ ما 

سمعه فسمعه يوصيهم به  فبك  وسةمعهم يقولةون: ال  ت  ألم املؤمننيوف

ره بعةد مّرتنةا هةِه  ةألوه جهدا   وإّنام هو صاحبنا بعدك إالّ أّنه ليس يعايننا ببصةن

رأ  السن والسني مثل ذلك الِي رأ  ورأيةا  حّت  إذا مات أم املؤمنني

نب  حّت  إذا مات السن رأ  أيضا  يعني املالئكة مثل الِي صنعوا بال النب 

منه السني مثل ذلك  ورأ  النب  وعلّيا  يعينان املالئكةة حّتة  إذا مةات السةني 

رأ  عّل بن السني منه مثل ذلك  ورأ  النب  وعلّيا  والسن يعينةون املالئكةة  

حّت  إذا مات عّل بن السني رأ  حمّمد بن عةّل مثةل ذلةك  ورأ  النبة  وعلّيةا  

ن والسني يعينون املالئكة  حّت  إذا مات حمّمد بن عةّل رأ  جعفةر مثةل والس

ذلك ورأ  النبّ  وعلّيةا  والسةن والسةني وعةّل بةن السةني يعينةون املالئكةة  

 (1).«حّت  إذا مات جعفر رأ  موس  منه مثل ذلك.. هكِا جيري إىل آخرنا

نةورد بعةض    وهنةاوهِه سنّة جارية جرت رمي  األئّمةة واملعصةومني

 الروايات ف هِا الشان:
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 :ه غسل النبي والصل  عليه م  قبل أمرياملؤمني 1

التفةةو إىل  ف خةةرب طويةةل  قةةال: إّن النبةةّ   (121:) ف كفايةةة األثةةر

يةا : »فقةال لةه عةلّ «. يا عل  ال يل غسل وتكفينة  غة ك»وقال:  علّ 

فقةال لةه: « ثقيل ال أستطي  أن أ قّلبةك؟رسول اّللّ  َمْن يناولن  املاء  فإّنك رجل 

فلةيغا عينيةه  فإّنةه ال » :لوقةا« إّن جربائيل معك  ويناولك الفضل املةاء»

 (1).«ير  أحد عور  غ ك إالّ انفقأت عيناه

عةةةن الصةةةدوق عليةةةه الرمحةةةة بإسةةةناده عةةةن ابةةةن عّبةةةا، قةةةال: ملّةةةا مةةةرض 

فقةال لةه: فةداك أيب وعنده أصحابه قام إليه عةاّمر بةن يةارس اّللّ رسول

ةلك منّةا إذا كةان ذلةك منةك؟ قةال:  ذاك عةّل بةن »وأ ّم  يا رسةول اّللّ  َمةْن ي غسه

 (2).«طالب  ألّنه ال هيّم بعضو من أعضائ  إالّ أعانته املالئكة عى ذلك أيب

غسةله اسةتدعا الفضةل بةن  فلةاّم أراد أم املةؤمنني وقال املحّد  القّم :

عينيه ثّم شّ  قميصةه مةن قبةل  فغسله بعد أن عّصبالعّبا، فأمره أن يناوله املاء 

جيبه حّت  بلغ إىل رّسته  وتةوىّل غسةله و نيطةه وتكفينةه  والفضةل يعاطيةه املةاء 

مل يرشةكه معةه وويعينه عليه  فلاّم فر  من غسله وجتهيزه تقّدم فصّى عليه وحةده 

الة عليةةه  وكةةان املسةةلمون ف املسةةجد خيوضةةون فةةيمن يةةؤّمهم ف أحةةد ف الصةة

إّن رسةول »وقةال هلةم:  الصالة عليه وأين يدفن  فارج إلةيهم أم املةؤمنني

إمامنا حّيا  ومّيتا  فليدخل عليه فوجا  بعد فوج منكم فيصةّلون عليةه بغة   اّللّ

قد ارتضةاه لرمسةه فيةه وإيّن إمام وينرصفون  وإّن اّللّ مل يقبض نبّيا  ف مكان إالّ و
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 (1).«لدافنه ف حجرته الت  قبض فيها فسّلم القوم لِلك ورضوا به

 :أمرياملؤمني يتوّل غسل ال هرا 

أن يتوىّل  ملّا حّضما الوفاة وّصو أم املؤمنني قال الشيخ عّبا، القّم :

ودفنهةا وعفة   أمرها ويدفنها ليال  ويعفة  قربهةا  فتةوىّل ذلةك أم املةؤمنني

 (2)موض  قربها  فلاّم نفض يده من تراب القرب هاج به الزن...

 وهِا مواف  ملا جاءت به الروايات ف وصّيتها ألم املؤمنني عند لظة وفاما:

ف روضة الواعظني: إّن فاطمة الزهراء ملّا نعيةو إليهةا نفسةها دعةو أ ّم أيمةن 

يابن عةّم  إّنةه قةد »قالو: فوأسامء بنو عميس  ووّجهو خل  عّل وأحّضته  

الحقة بأيب ساعة بعد ساعة  أّنن   اال شكانعيو إّي نفيس وإّنن  ألر  ما يب  ال 

أوصةين  بةام أحببةو  يةا بنةو : »عةلّ قةال هلةا « أ وصيك بأشياء ف قلب وانا 

يةابن »ن ف البيو  ثّم قالو: فجلس عند رأسها وأخرج َمْن كا«. رسول اّللّ

فةإذا »فأوصته بأ مور عديدة  وف ّناية الوصةّية  قالةو: ...« عهدتن  كاذبةما عمّ 

أنو قرأت )يس(  فاعلم أيّن قد قضيو نحب   فغّسلن   والتكشة  عنّة  فةإيّن 

رة  وليصّل عّل معك من أهل األدنة  فةاألدن   ومةن رزق أجةري  طاهرة مطهّ 

 ».(3)وادفنّ  ليال  ف قربي  ِّبِا أخربين حبيب  رسول اّللّ

 بتجهي ه: يقوم بتنفي  وصية أمرياملؤمني اإلمام اِلس 

فيام أخرب حمّمد بةن النفّيةة قةال: ملّةا  البنه السن فقد جاء ف وصّيته
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مجة  أيب الثانيةة مةن الكائنةة   واظلم الليل وه  الليلة وعرشينكانو ليلة إحد  

اّللّ خليفت  عليكم  وهو حسب  ونعةم »  ثّم قال هلم: وودعهم أوالده وأهل بيته

  ثةّم قةال: وأوصاهم بجمية  األحكةام التة  وّصةاه ِّبةا رسةول اّللّ« الوكيل

فغّسلن  وكّفنّ  وحنّطن  ببقّية حنةوط جةّدك رسةول  -يا أبا حمّمد -فإذا أنا موُّ »

فإّنه من كافور ارنّة  جاء به جربائيل  ثّم ضعن  عى رسيري  وال يتقّدم  اّللّ

م  مقدم أحد منكم السير وأمحلوا مؤّخره واّتبعوا مقّدمه  فأّي موض  وض  املقدَّ

ا أبا حمّمد وصةله فضعوا املؤّخر  فحيث قام رسيري فهو موض  قربي  ثّم تقّدم ي

عّل  يا بن  يا حسن  وكرّب عّل سبعا   واعلم أّنه ال حيّل ذلك عى أحد غة ي إالّ 

عى رجل خيرج ف آخر الزمان  اسمه القائم املهدي من ولد أخيك السني  يقيم 

اعوجاج الّ   فةإذا أنةو صةّليو عةّل يةا حسةن فةنّ  السةير عةن موضةعه  ثةّم 

  قةةربا  حمفةةورا   ولةةدا  مشةةقوقا   وسةةاجة منقوبةةة  فةةرت عنةةه اكشةة  الةةرتاب

فأضجعن  فيها  فإذا أردت اخلةروج مةن قةربي  فافتقةدين فإّنةك ال جتةدين  وإيّن 

نا    واعلم يا بن  ما مةن نبةّ  يمةوت وإن كةان مةدفوالح  بجّدك رسول اّللّ

بةةني روحةةةيهام  عةةةز وجةةل باملرشةةق  ويمةةوت وصةةةّيه بةةاملغرب إالّ وجيمةة  اّللّ

 هموضةعاحةد مةنهام إىل موضة  قةربه  وإىل هيام  ثّم يفرتقةان ف جة  كةّل ووجسد

 (1).«اللبن  وأهل الرتاب عّل  ثّم غّيب قربيب حدلال فيه  ثّم ارشج حا الِي

 ملّةا أ صةيب أم املةؤمنني»قال:  وف التهِيب بإسناده عن أيب عبداّللّ

: غّسةالين وكّفنةاين وحنّطةاين وامحةالين عةى رسيةري قال للحسن والسةني
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 (1).«وامحال مؤّخره...

ودفنةه ف البقية  بوصةّية  أخاه السةن وهكِا غّسل السني الشهيد

بعد شهادته ف كةربالء  ر عند أبيه السنيةحض منه  وكِا زين العابدين

بثالثة أّيام ودفنه وواراه ف لده وكتب عى قةربه: هةِا قةرب السةني بةن عةّل بةن 

 طالب الِي قتل عطشانا  غريبا . أيب

ّض وغسل ودفةن أبيةه السةّجاد  وكةِا الصةادق ألبيةه البةاقر  ةوكِا الباقر ح

نةد أبيةه وكِا موس  بن جعفر قام بتجهيةز أبيةه الصةادق  وكةِا حّضة الرضةا ع

موس  بن جعفر رغم إّنه كان بعيدا  عنه ف بغداد  وكةِا ارةواد حّضة عنةد أبيةه 

الرضا رغم بعد املسافة وقو شهادته حيةث كةان الرضةا ف خراسةان وارةواد ف 

املدينة  وكِا قام اإلمام اهلادي بتجهيز أبيه ارواد  وكِا العسةكري قةام بتجهيةز 

م بتجهيةز والةده العسةكري صةلوات اّللّ والده اهلادي  وكةِا صةاحب األمةر قةا

 عليهم أمجعني.

 اله ي اعتشههد ر لتجهي  والده موعى ب  جدفهرهَيض اإلمام الرضا

 ل بغداد حي  كان الرضا ل املدينة عند شهاد  أبيه:

عى رغم أّن بعض الاالت الت  وقعو لألئّمة الطةاهرين الةِين استشةهدوا 

بتغسيلهم بشكل إجبارّي كام حد  لإلمام  عى أيدي الطغاة حيث كانوا يقومون

الِي استشهد ف بغداد بعيدا  عن أهلةه ف قبضةة الظةاملني   موس  بن جعفر

ف الواقة   فإّّنم وإن كانوا يقومون بتغسةيله ف الظةاهر إالّ أّن اإلمةام الرضةا

الِي يقةوم بتغسةيله وجتهيةزه  عةى أّن فعلهةم اليبطةل األصةل املّتفة  عليةه بةأّن 

مام ال يغّسله إالّ إمام  وال ينقص من قدره شةياا   وقةد شةّك الةبعض ف هةِه اإل

                                                           

 .8/108( مِيب األحكام:  1)



 199  ......................................................................... والدة النور

 

حيةث  لعدم معةرفتهم بةأّن الرضةا حّضة لتغسةيل والةدهاملقولة لألئّمة

ال الرضا لعّدة مّرات عن هِا األمر وقد أجاِّبم إجابات ِصحية وبعضها  س 

 غ  ِصحية إّما تقّية  من السائل أو مراعاة  لضعال العقول.

 ومنها: ما رواه الكلين  بسنده عن أمحد بن عمر الةاّلل أو غة ه عةن الرضةا

 :قال: قلو له: إّّنم حياّجونةا يقولةون: إّن اإلمةام ال يغّسةله إالّ اإلمةام  قةال

قلةو: جعلةو فةداك  قلةو فقةال: « ما يدرهيم َمْن غّسله؟ فام قلو هلةم؟»فقال: 

فقد صدق  وإن قال غّسله ف َتوم  هلم: إن قال موالي إّنه غّسله  و عرش ريّب 

قةل هلةم: إيّن »  فقلو: فام أقةول هلةم؟ قةال: «ال هكِا»األرض فقد صدق  قال: 

 (1).ه فقال: نعمفقلو: أقول هلم: إّنك غّسلت« غّسلته

البصائر بسنده إىل إبةراهيم بةن أيب سةامك قةال: كتبةو إىل أيب  خمتصةرصاحب 

أّن اإلمةةام ال يغّسةةله إالّ  عبةةداّللّ: إّنةةا قةةد روينةةا عةةن أيب السةةن الرضةةا

إّن الةِي بلغةك هةو »بلغنا هِا الديث  فةام تقةول فيةه؟ فكتةب إّي:  اإلمام وقد

  قال: فدخلو عليه بعد ذلك فقلو له: أبوك َمْن غّسله وَمْن وليه؟ فقال: «الّ  

  قلةةو: وَمةْن هةةم؟ قةةال: «لعةّل الةةِين حّضةوه أفضةةل مةن الةةِين َتّلفةةوا عنةه»

 (2).«مالئكة اّللّ ورمحته ؛الِين حّضوا يوس حّضوه »

: إّن اإلمةام ورو  الكلين  بسنده إىل يونس بن طلحة قال: قلةو للرضةا

ره خة  ممّةن ةله قةد حضةلغسةر ةأما تدرون َمْن حض»ال يغّسله إالّ اإلمام؟ فقال: 

 (3).«روا يوس  ف ارّب حني غاب عنه أبواه وأهل بيتهةغاب عنه: الِين حض
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العاّلمة املجليس ف تعليقه عى اخلربين: لعّل اخلربين حمموالن عى التقّية قال 

إّما من أهل السنّة أو من نواقص العقول من الشيعة  م  أّن كاّل منهام صحي  ف 

نفسه إذ الرمحة ف اخلرب األّول إشارة إىل اإلمةام  وف اخلةرب الثةاين مل ينة  ِصحيةا  

 (1).ال يناف حضورهحضور اإلمام  وحضور املالئكة 

عةن اإلمةام  ورو  الكلين  أيضا  بسنده إىل أيب معّمر قال: سألو الرضةا

 .»(2)سنّة موس  بن عمران»يغّسله اإلمام؟ قال: 

: لعّله أيضا  حممول عى املصلحة  فإّن الظاهر مةن األخبةار ليسةقال املج

املعصةوم ال يغّسةل غّسلته املالئكة  واملراد أّنةه كةام غّسةل موسة   أّن موس 

 .(3)اإلمام إالّ معصوم م  أّنه حيتمل أن يكون حّض يوش  لغسله

مةن املشةّككني هة  الفرقةة الواقفّيةة التة   وأشّد ما واجةه اإلمةام الرضةا

واّدعةوا أّنةة مل يمةو حيةث إّّنةم ضةّلوا  توّقفو عند إمامة موس  بن جعفةر

زنادقة كةام جةاء ف روايةة  كّفار مرشكون ضالال  بعيدا  حيث اعتربهم اإلمام

: أ عطة  الكيّشّ بسنده إىل يوس  بن يعقوب  قال: قلو أليب السن الرضا

التعطهةم فةإّّنم كّفةار »هؤالء الِين يزعمون أّن أباك ح   من الزكاة شياا ؟ قال: 

 (4).«مرشكون زنادقة

ومةةن مجلةةة األدّلةةة التةة  يسةةتدّلون ِّبةةا عةةى عةةدم شةةهادة اإلمةةام موسةة  بةةن 
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إّّنم ُتّسكوا ِّبِا الديث املشهور أّن اإلمام ال يغّسله إالّاإلمام الِي  جعفر

بعده حيث إّّنم اّدعوا عدم حضور الرضا عند أبيه ف تغسيله ألّنه كان ف املدينةة 

نأخةِ  -ضةمن حةديث طويةل -ووالده ف بغداد وقد رّد عليهم اإلمةام ف حةوار

إسةامعيل بةن سةهل قةال: حةّدثنا بعةض رو  الكيّشّ بسةنده إىل  منه قدر الاجة:

فدخل عليةه عةّل بةن  أصحابنا وسألن  أن أكتم اسمه قال: كنو عند الرضا

اج وابةن املكةاري  فقةال لةه أيب محزة ة البطائن  أحد أعمدة الواقفّية ة وابةن الّسة

 أّن اإلمام ال يل أمره إالّ  إمام مثله. إّنا روينا عن آبائك عل بن ايب محزة

كان إمامةا  أو كةان  فأخربين عن السني بن علّ : »له أبوالسنفقال 

 قال: عّل بن السني.« فَمْن وي أمره؟»قال:  قال: كان إماما .« غ  إمام؟

  قال: كان حمبوسا  ف يةد عبيةداّللّ بةن زيةاد« وأين كان علُّ بن السني؟»قال: 

 انرصل. قال: خرج وهم كانوا ال يعلمون حّت  وي أمر أبيه ثمّ 

أن يةأ  كةربال  إّن هِا أمكةن عةّل بةن السةني: »فقال له أبوالسن

فيل أمر أبيه فهو يمكن صاحب األمر أن يةأ  بغةداد فةيل أمةر أبيةه ثةّم ينرصةل 

 (1).«وليس ف حبس وال ف أسار

ل طهوس  َيُض م  املدينة لغسل والهده اإلمهام الرضها اإلمام اجلواد

 بطري  املدج  :

باملكر والدهاء حيث كان يتقةّرب إليةه  اّتسمو سياسة املأمون م  الرضا

ف الظاهر ويبعده ف الواق  وقد فرض عليه القبول بوالية العهد لغرض حماِصة 
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اإلمام وتشويه سمعته  وملّا قام باغتياله مشة  وراء جنازتةه حةارس الةرأ، حةاف 

كةان يريةد تكةِيب املقولةة القدمني إلبعاد التهمةة عةن نفسةه  وف نفةس الوقةو 

املسّلمة عند الشيعة بأّن اإلمام ال يغّسله إالّ إمام مثله وكان خيطا لقيةام بتغسةيل 

فّوت عليه خطتةه ومكةره ملةا سةب  مةن علمةه البةاطن   اإلمام  ولكّن الرضا

إىل هرثمة بأن اليقرتب من تغسيل اإلمةام  بمحاولته اخلبيثة ولِا فقد أوىص

  وملّةةا أبلغةةه هرثمةةة ِّبةةِه الوصةةّية أخةةِها عةةى حممةةل ارةةد وإالّ تعةةرض للهةةالك

وتراج  عن قراره وباءت خطته بالفشل والرواية التالية تبنّي كيفّيةة شةهادته عةى 

 يدي املأمون ووصاياه نأخِ منها قدر الاجة:

بالسند إىل هرثمةة بةن أعةني  قةال:  رو  الصدوق ف عيون أخبار الرضا

ل )املأمون( أنا أ غّسله بيدي فةإذا قةال ذلةك فقةل لةه عنّة  فإذا أنا موُّ فسيقو»...

بينةةك وبينةةه: إّنةةه قةةال ي ال تتعةةّرض لغسةةل وال لتكفينةة  وال لةةدفن   فإّنةةك إن 

فعلو ذلك عاجلك من العةِاب مةا أ ّخةر عنةك  وحةّل بةك ألةيم مةا  ةِر فإّنةه 

 «.سينته 

فسةيجلس ف  فةإذا خةّى بينةك وبةني غسةل»قال: فقلو: نعم يا سّيدي  قال: 

علّو من أبنيته  مرشفا  عى موض  غسل ينظر  فةال تعةّرض يةا هرثمةة ليشةء مةن 

غسل حّت  تر  فسطاطا  أبةيض قةد رضبةو ف جانةب الةدار  فةإذا رأيةو ذلةك 

فةامحلن  ف أثةوايب التة  أنةا فيهةا فضةعن  مةن وراء الفسةطاط وقة  مةن ورائةةه  

  تةراين فتهلةك  فإّنةه ويكون َمْن معك دونةك  وال تكشة  عةن الفسةطاط حّتة

سيرشل عليك ويقول لك: يا هرثمة  أليس زعمتم أّن اإلمام اليغّسةله إالّ إمةام 

مثله  فمن يغّسل أباالسن عّل بن موس  وابنه حمّمد باملدينةة مةن بةالد الجةاز  

 ونحن بطو،؟!
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 فإذا قال ذلك فأجبه وقل لةه: إّنةا نقةول إّن اإلمةام ال جيةب أن يغّسةله إالّإمةام

  فإن تعّد  متعدٍّ وغّسةل اإلمةام مل تبطةل إمامةة اإلمةام لتعةّدي غاسةله  وال ثلهم

بطلو إمامة اإلمام الِي بعده بأن غلب عى غسل أبيه  ولو ترك أبوالسن عةّل 

بن موس  باملدينة لغّسله ابنه حمّمد ظاهرا  مكشوفا  وال يغّسله اين أيضةا  إالّ  هةو 

اط فسةول تةراين مةدرجا  ف أكفةاين  فضةعن  من حيث خيف   فإذا ارتف  الفسةط

 (1).«عى نع  وامحلن ...

وال خيف  بعد ذكر هِه األخبار أّن موضوع غسل اإلمام من قبل اإلمام الِي 

 بعده صار من الّضورات  ويمكن استظهار األسباب كام يل واّللّ العامل.

مةه ة حفةظ مكانةة اإلمةام الراحةل وكرامتةه وفضةله ورشفةه وعصةمته وعل 1

 وطهارته الت  ال يعرفها إالّ اإلمام الِي بعده من خالل توليه لغسله.

 ة وملعرفة منزلة ومقام اإلمام الِي بعده وإّنه وصّيه بالّ . 2

ة لقط  الطري  عى أئّمةة ارةور الةِين ظلمةوا أهةل البيةو أن يةّدعوا مقةام  1

تتّبةة  أخبةةار اإلمامةةة والوصةةاية بحرمةةاّنم مةةن هةةِا الرشةةل  وهةةِا واضةة  ملةةن 

وحماوالت الطغاة نيل رشل التغسيل  ولكن يةأب  لتةك األيةادي شهادامم

 النجسة املتلّطاة من دمائهم الطاهرة أن يقوموا بِلك.

ة إلثبات املعجزة الرّبانّية فيمن يتحّد  أمر اّللّ باخلالفة ف األرض وأّن هِا  4

 ة املعصومني.األمر )التغسيل( من أمارات االستاالل ف األرض لألئمّ 

ة وألّن هةةِا األمةةر أصةةب  مةةن الّضةةورات والسةة ة تؤّكةةد ذلةةك ف مجيةة   1

                                                           

 . :1/271- 278  عن عيون أخبار الرضا49/294( بحار األنوار: 1)
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  كةةِلك املعصةةومني فإّنةةه مل يتاّلةة  عةةن املعصةةوم األّول وهةةو رسةةول اّللّ

حيةث إّن الّضةورة  يتاّل  عن املعصوم الثالث عرش السةن العسةكري مل

لصةةالة عليةةه رغةةم قةةام بتغسةةيله وا تنطبةة  عليةةه فةةإّن ولةةده اإلمةةام املهةةدي

اب أن ينال رشل ذلك  ولكنّه خاب وخس ذلك بحسةب  ِّ حماوالت جعفر الك

الروايات املتواترة والس ة املّتصلة وشهادات من حّض املؤّيده بس ة املعصومني 

 مجيعا  املؤّكدين هلِه القيقة الساطعة...

 وعليه يكون حضور اإلمةام املهةدي لتغسةيل والةده والصةالة عليةه بحضةور

مجيةة  الشةةيعة  ووصةةول اخلةةرب للسةةلطات العّباسةةّية ومةةدامهتهم لبيةةو اإلمةةام 

للتفتةةي  عةةن اإلمةةام املهةةدي  دليةةل واضةة  وسةةاط  للةةِين ف  العسةةكري

 قلوِّبم شّك بأّن اإلمام املهدي مل يولد.

 :الداْش: كراماته بدد شهاد  أبيه واألحدا  التي رافقتها

هةو ف  تةدّلك عةى أّن اإلمةاممجي  هِه الكرامات واملعةاجز واألحةدا  

امليدان ال يغيب عن األحةدا  وخصوصةا  ف األ مةور املصة ّية التة  يثبةو فيهةا 

اإلمةةام حّقةةه وإمامتةةه  وكةةِب الظةةاملني الةةِين أرادوا إطفةةاء نةةور اّللّ  وفضةة  

 حماوالت جعفر ف اّدعاء اإلمامة.

يب حمّمةةد فةةإّن املواقةة  التةة  شةةاهدها الصةةدي  والعةةدو ف أحةةدا  شةةهادة أ

وكيةة  ترّصةةل اإلمةةام مةة  شةةيعته وعنةةد جتهيةةز جنةةازة والةةده  العسةةكري

والصالة عليها  ه  واحدة من عرشات الدالئل عى وجوده وممارسة دوره منةِ 

 .اليوم األّول من والدته ف حياة أبيه

وقد أثبةو اإلمةام بنفسةه وبةاملعجزة والكرامةة أمةام مواليةه وحمّبيةه والةوكالء 

من خراسان يسألون عن اإلمام العسةكري وفوجاةوا بشةهادته عةن الِين قدموا 
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طريةة  إخبةةارهم عةةن الغيةةب وسةةؤاله عةةن األمةةوال التةة  حيملوّنةةا وصةةفاما 

ومصادرها وأشااصها  وقد كانو هِه عالمة من العالمات الت  تعّرل عليهةا 

ِّبا الوكالء عى اإلمام الويص من بعد اإلمام العسةكري  وهة  ف نفةس الوقةو 

ة اعتاد الةوكالء عليهةا مةن قبةل األئّمةة حيةث كةانوا خيةربوهم عةن أحةوال عالم

أرادوا تثبيةةو قلةةوب  أمةةواهلم وأسةةالتهم قبةةل عرضةةها علةةيهم  ولعّلهةةم 

شيعتهم عى إمامتهم ورّبام أرادوا التمهيد لعرص الغيبة ملةا سةول يتعّرضةون مةن 

 امتحانات ف أمر والدة صاحب الزمان وغيبته.

 ستعرض املواق  واألخبار الت  تدّل عى ذلك:وف هِا الباب ن

رو  الصةدوق بسةنده إىل أيب األديةان  قةال: كنةو  :رواية اخلادم أبو األديان

  وأمحل كتبه إىل األمصار  فةدخلو عليةه ف أخدم السن بن عّل ابن حمّمد

امةض ِّبةا إىل املةدائن فإّنةك »  فكتب مع  كتبةا   وقةال: عّلته الت  توّف فيها

ر يوما   وتدخل إىل رّس َمْن رأ  يةوم اخلةامس عرشة  وتسةم  ةستغيب أربعة عش

 «.الواعية ف داري وجتدين عى املغتسل

َمةْن طالبةك »قال أبو األديان: فقلو: يا سّيدي  فإذا كةان ذلةك فَمةْن؟ قةال: 

 «.بجوابات كتب  فهو القائم من بعدي

 «.بعديَمْن يصّل عّل فهو القائم »فقلو: زدين  فقال: 

  ثةّم منعتنة  «َمْن أخرب بام ف اهلميان فهةو القةائم بعةدي»فقلو: زدين  فقال: 

عاّم ف اهلميان  وخرجو بالكتب إىل املدائن  وأخةِت جوابامةا   أن أساله هيبته

وإذا أنةا بالواعيةة ف داره  ذكةرودخلو رّس َمْن رأ  يوم اخلةامس عرشة كةام 

وإذا به عى املغتسل  وإذا أنا بجعفر أخيه بباب الدار  والشيعة من حوله يعّزونه  

 : إن يكةن هةِا اإلمةام فقةد بطلةو اإلمامةة أليّن كنةو ةوهينّونه  فقلةو ف نفسة
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 أعرفه برشب النبيِ  ويقامر باروس   ويلعب بالطنبور.

ن  عةةن يشء  ثةةّم خةرج عقيةةد فقةةال: يةةا فتقةّدمو فعّزيةةو وهنّيةةو فلةم يسةةأل

سّيدي  قد كّفن أخوك  فقم فصّل عليه  فدخل جعفر بن عل والشيعة من حوله 

يقدمهم الساّمن  والسن بن عل قبيةل املعتصةم املعةرول بسةلمة  فلةاّم ِصنةا ف 

نا   فتقّدم جعفر بن عّل ليصّل  الدار إذا نحن بالسن بن عّل  عى نعشه مكفَّ

وعى آبائه الطاهرين بوجهةه سةمرة  خيه  فلاّم هّم بالتكب  خرج صبّ  عى أ

تةأّخر يةا عةّم  »بشعره قطا  بأسنانه تفليج  فجِب برداء جعفر بةن عةّل وقةال: 

 «.فأنا أحّ  بالصالة عى أيب

فتأّخر جعفر وقد أربد وجهه واصفّر  وتقّدم الصةب  فصةّى عليةه  ودفةن إىل 

« يةا برصةي  هةات جوابةات الكتةب التة  معةك»   ثةّم قةال:جانب قرب أبيه

فدفعتها إليه  فقلو ف نفيس: هِه بّينتان  بق  اهلميان  ثّم خرجو إىل جعفر بةن 

قال له حاجز الوّشا: يا سّيدي  َمْن الصب ؟ ليقيم الّجةة عليةه  فعّل وهو يزفر  

ألوا عةن فقال: واّللّ ما رأيته قّا وال أعرفه  فنحن جلو، إذ قدم نفر من قةم فسة

فوا موتةه  فقةالوا: فَمةْن نعةّزي؟ فأشةاروا إىل جعفةر بةن عرف السن بن علّ 

عّل  فسّلموا عليه وعّزوه وهنّوه  وقالوا: معنا كتب ومال  فتقول ممّةن الكتةب؟ 

وكم املال؟ فقام ينفض أثوابه  ويقول: تريدون منّا أن نعلم الغيب  قةال: فاةرج 

ومهيةان فيةه ألة  دينةار وعرشةة  و فةالن وفةالناخلادم  فقال: معكم كتب فالن 

ذلةك  خِدنان  منها مطلية  فدفعوا إليه الكتب واملال  وقالوا: الِي وّجه بك أل

 هو اإلمام.

فدخل جعفر بن عّل عى املعتمد  وكش  ذلك له  فوّجه لةه املعتمةد بادمةه 

ه لتغّطة  فقبضوا عى صقيل ارارية فطالبوها بالصب   وأنكرته واّدعو حةبال  بة

مةوت عبيةداّللّ  بغتهمعى حال الصب   فسّلمو إىل ابن أيب الشوارب القايض  و
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بةن خاقةةان فجةأة  وخةةرج صةاحب الةةزنج بالبرصةة فشةةغلوا بةِلك عةةن اراريةةة 

 (1)فارجو عن أيدهيم والمد ّللّ رّب العاملني.

 (2).وروي ف ينابي  املوّدة عن أيب األديان نحوه

يب السن عّل بن سنان املوصل قال: حّدثنا أيب: ملّا رو  الصدوق بسنده إىل أ

وقةد َقةِدَم مةن قةم واربةال  قبض سّيدنا أبو حمّمد السن بن عّل العسكري

مل عى الرسم والعادة  ومل يكن عنةدهم خةرب وفةاة  وفود باألموال الت  كانو   

  فقيةل   فلاّم أن وصلوا إىل رّس َمْن رأ  سألوا عن سّيدنا السنالسن

هلم: إّنه قد فقد  فقالوا: وَمْن وارثه؟ قالوا: أخةوه جعفةر بةن عةل  فسةألوا عنةه  

فقيل هلم: إّنه قد خرج متنّزها   وركب زورقةا  ف الدجلةة يرشةب ومعةه املغنّةون  

القوم  قالوا: هةِه لةيس مةن صةفة اإلمةام  وقةال بعضةهم لةبعض: فتشاور قال: 

  ى أصحاِّبا..امضوا بنا حّت  نرّد هِه األموال ع

 -ثّم ذكر تفصيل لقاءهم م  جعفر واختبارهم إّياه وفشةله ف ذكةر العالمةات

فلةةاّم أن خرجةةوا مةةن البلةةد خةةرج إلةةيهم غةةالم أحسةةن وجهةةا  كأّنةةه خةةادم   -قةةال

فالن بن فالن  أجيبوا موالكم  قال: فقةالوا: أنةو موالنةا؟  ابنفصاح: يا فالن  

 س وا إليه.قال: معاذ اّللّ  أنا عبد موالكم  ف

  فةإذا ولةده سةّيدنا قال: فسنا إليه حّت  دخلنا دار موالنا السن بن علّ 

قاعد عى رسير كأّنه فلقة قمر  عليه ثياب خّضة  فسةّلمنا عليةه فةرّد   القائم

مجلة املال كِا وكِا دينةار  محةل فةالن كةِا  ومحةل فةالن »علينا السالم  ثّم قال: 
                                                           

 . 278-271ينظر: كامل الدين وُتام النعمة:  ((1

 .1/128( ينابي  املودة: 2)
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ارمي   ثّم وصة  ثيابنةا  ورحالنةا  ومةا كةان ومل يزل يص  حّت  وص  « كِا

معنا من الدواب  فاررنا سّجدا  ّللّ عّز وجّل شكرا  ملا عّرفنا وقّبلنةا األرض بةني 

أن ال  يديه  وسألنا عاّم أردنا فأجةاب  فحملنةا إليةه األمةوال  وأمرنةا القةائم

د رجةال  حيمةل نحمل إىل رّس َمْن رأ  بعدها شياا  من املال وإّنه ينصةب لنةا ببغةدا

 إليه األموال  وخيرج من عنده التوقيعات.

قةةالوا: فانرصةةفنا مةةن عنةةده ودفةة  إىل أيب العّبةةا، حمّمةةد بةةن جعفةةر القّمةة  

  قةال: «أعظم اّللّ أجرك ف نفسك»الم ي شياا  من النوط والكفن  فقال له: 

 ...(1)فام بلغ أبو العّبا، عقبة مهدان حّت  توّف 

 :  السلطة دليل عل والد  اإلمام املهدياِلادي عِّش: تّص 

هةةة وقةةد 212ف شةةهر ربية  ايخةةر سةنة  ولةد اإلمةةام السةن العسةةكري

هةة(  واملهتةدي )ت 211عاِص ثالثة من سالطني بن  العّبا، وهم: املعتةّز )ت 

هة( وقد كان املعتمد شةديد التعّصةب والقةد عةى 279هة(  واملعتمد )ت 218

ومن تصّف  كتب التاريخ املشهورة كالطربي وغ ه  واسةتقرأ مةا  آل البيو

  وه  السنوات األ وىل من حكمه علم مد  حقةده 280ة  217ف حواد  سنة 

. ولقةد عاقبةه اّللّ ف حياتةه إذ مل يكةن ف يةده يشء مةن عى أئّمة أهل البيةو

سةوء إذ ضةجر منةه ملكه حّت  أّنه احتاج إىل ثالثامئة دينار فلم ينلها  ومات ميتةة 

 (2).األتراك فرموه ف رصا  مِاب باتفاق املؤّرخني

  ومن مواقفه اخلسيسة أمره رشطتةه بعةد وفةاة اإلمةام السةن العسةكري

                                                           

 .476 -478( ينظر: كامل الدين وُتام النعمة: 1)

 . 2/107ينظر: االعالم: (2) 



 409  ......................................................................... والدة النور

 

واألمر بحبس  مبارشة بتفتي  داره تفتيشا  دقيقا  والبحث عن اإلمام املهدي

أن ينال واعتقال حالئله  يساعدهم بِلك جعفر طمعا  ف  جواري أيب حمّمد

كةام يقةول  -ف نفو، شيعته حّت  جر  بسةبب ذلةك منزلة أخيه العسكري

كّل عظيمة مةن اعتقةال وحةبس ومديةد  عى خملف  أيب حمّمد -الشيخ املفيد

 وتصغ  واستافال وذّل.

ف اخلامسة من عمةره الرشةي  وال هيةّم املعتمةد  كّل هِا واإلمام املهدي

هةةِا الصةةب  هةةو اإلمةةام الةةِي سةةيهدُّ عةةرش العّبةةايس العمةةر بعةةد أن عةةرل أّن 

سةيمأل ر مةن أهةل البيةوةالطاغوت نظرا  ملا تواتر من اخلةرب بةأّن الثةاين عشة

لاةو ظلةام  وجةورا   فكةان موقفةه مةن مهةدي األ ّمةة  الدنيا قسطا  وعدال  بعد مةا م 

 الِي ألقته أ ّمه خوفا  عليه ف اليّم صبّيا . نبّ  اّللّ موس  كموق  فرعون من

ومل يكن املعتمد العّبايس قد عرل هةِه القيقةة وحةده وإّنةام عرفهةا مةن كةان 

حريصةا  عةى أن  قبله كاملعتّز واملهدي  وهلِا كان اإلمةام السةن العسةكري

  مة  أخةِ الينترش خةرب والدة املهةدي إالّ بةني اخل ّلةص مةن شةيعته ومواليةه

التشةّي  مةن االخةتالل بعةد التداب  الاّلزمة واالحتياطات الكافية لصةيانة قةادة 

إذ أوقفهم بنفسه عى املهدي املوعود مةّرات عديةدة  وأمةرهم بكةتامن  وفاته

أمره ملعرفة الطواغيو بأّنه الثاين عرش الِي ينطب  عليه حديث جةابر بةن سةمرة 

الِي رواه القوم وأدركوا تةواتره  وإالّ فةأّي خطةر هيةّدد كيةان املعتمةد ف مولةود 

ن العمر مخس سةنني لةو مل يةدرك أّنةه هةو املهةدي املنتظةر  الةِي ياف  مل يتجاوز م

رسةةمو األحاديةةث املتةةواترة دوره العظةةيم بكةةّل وضةةوح  وبّينةةو موقفةةه مةةن 

اربابرة عند ظهوره  ولو مل يكةن األمةر عةى مةا وصةفناه فلةامذا مل تقتنة  السةلطة 



 شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  ................................................... 122

اب وزعمه بأّن أخةاه العسةكري ِّ ؟ مةات ومل خيلة  ولةدا   بشهادة جعفر الك

اب م ا  أخيه ِّ مةن غة  ذلةك  أما كان بوس  السلطة أن تعط  جعفرا  الك

 ...الترّصل األمح  الِي يدّل عى ذعرها وخوفها من ابن السن

 .الثاّن عِّش: شهاد  اْلدم واجلواري واإلما  برؤية املهدي

ف داره مة   َمةْن كةان خيةدم أبةاه العسةكري كام شاهد اإلمام املهدي

ري واإلمةاء  كطرية  اخلةادم أيب نرصة  وخادمةة إبةراهيم بةن عبةدة بعض اروا

  وأيب األديةان اخلةادم   النيسابوري الت  شاهدت م  سّيدها اإلمام املهةدي

ولد  فساّمه حمّمةدا   فعرضةه عةى  وأيب غانم اخلادم الِي قال: ولد أليب حمّمد

م وهو القائم أصحابه يوم الثالث وقال: هِا صاحبكم من بعدي وخليفت  عليك

الِي ُتتّد إليه األعناق باالنتظار  فإذا امتألت األرض جورا  وظلام  خرج فمألها 

قسطا  وعدال   وشهد بِلك أيضا : عقيد اخلادم  والعجةوز اخلادمةة  وجاريةة أيب 

  ومةةن ارةةواري اللةةوا  عةةل اخليةةزراين التةة  أهةةداها إىل اإلمةةام العسةةكري

نسيم ومارية  كام شةهد بةِلك مسةور الطّبةاخ : شهدن برؤية اإلمام املهدي

  وكّل هؤالء قد شهدوا بنحو ما شهد به أبو غانم اخلةادم ف موىل أيب السن

 .بيو العسكري

 وقد استعرضنا بعض شهادات هؤالء اخلدم ف طّيات البحو  السابقة.

 :الثال  عِّش: ممّ  شهد ل الغيبة الصغرى أّنه رآه ووصفه

وبةإذن منةه عةدد مةن  املهدي ف حيةاة أبيةه العسةكري شهد برؤية اإلمام

كام شهد آخرون منهم ومن غة هم  أصحاب اإلمام العسكري وأبيه اهلادي

ذلةك ف غيبتةه الصةغر  التة   برؤية اإلمام املهدي بعد وفاة أبيه العسةكري
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هةة  ولكثةره َمةْن شةهد عةى نفسةه بةِلك 129هةة إىل سةنة 280ابتدأت من سةنة 

هةة( الةِي 129 ما ذكره املشايخ املتقّدمون وهم: الكلين  )ت سول نقترص عى

هةةة( وقةةد أدرك مةةن 161أدرك الغيبةةة الصةةغر  بتاممهةةا تقريبةةا   والصةةدوق )ت 

هةة(  والشةيخ 411الغيبة الصغر  أكثر مةن عرشةين عامةا   والشةيخ املفيةد )ت 

تسةمية هة( وال بأ، بِكر اليس  جّدا  من روايامم اخلاّصة ف 480الطويس )ت 

مة  تعيةني  ثةّم االكتفةاء ببيةان أسةامء املشةاهدين لإلمةام املهةدي من رآه

 موارد روايامم ف كتب املشايخ األربعة ألجل االختصار.

فمن تلةك الروايةات مةا رواه الكلينة  ف أ صةول الكةاف بسةند صةحي : عةن 

المة ي قةال: حمّمد بن عبداّللّ وحمّمةد بةن حيية  مجيعةا   عةن عبةداّللّ بةن جعفةر 

عنةد أمحةد بةن إسةحاق  فغمةزين أمحةد ابةن  اجتمعو أنا والشيخ أبو عمةرو

إسحاق أن أسأله عن اخلل   فقلو لةه: يةا أبةا عمةرو  إيّن أ ريةد أن أسةألك عةن 

يشء ومةةا أنةةا بشةةاّك فةةيام أ ريةةد أن أسةةألك عنةةه  إىل أن قةةال بعةةد إطةةراء العمةةري 

و سةاجدا  وبكة  ثةّم قةال: سةل   فاةّر أبةو عمةروتوثيقه عةى لسةان األئّمةة

؟ فقةال: إي واّللّ حاجتك  فقلو له: أنو رأيو اخللة  مةن بعةد أيب حمّمةد

ومنها: ما رواه ف الكاف بسند صةحي  عةن عةّل  (1)ورقبته مثل ذا وأومأ بيده..

قةد  للعمةري: قةال: قلةو القالنيس الثقة مهران الثقة  عن بن حمّمد وهو ابن بندار

وأشةار  هةِه  مثةل رقبتةه مةن فةيكم خّل  ولكن مىض ي: قد فقال حمّمد؟ أبو مىض

 بيده.
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ومنها: ما رواه الصدوق بسند صحي  عن أجاّلء املشايخ قةال: حةّدثنا حمّمةد 

قال: حّدثنا عبةداّللّ بةن جعفةر المة ي قةال: قلةو ملحّمةد بةن  بن السن

َر   : : إيّن أسألك سؤال إبراهيم رّبه جّل جالله حني قةالعثامن العمري

 َّ َقْلبِهي
هْؤِم  َقهاَل َبهَل َولكِه  لَِيْطَمهئِ ِي املَْْوَتى َقهاَل َأَوَلْ ت  ْ  [280]البقةرة/ َأِرِّن َكْيَف َت 

فأخربين عن صاحب هِا األمر هل رأيته؟ قال: نعم  وله رقبة مثةل ذي  وأشةار 

 (1)بيده إىل عنقه.

ين(  قال:  وحّدثنا أبةو جعفةر حمّمةد بةن ومنها: ما رواه الصدوق ف )كامل الده

بعةد قال: سألن  عةّل بةن السةني بةن موسة  بةن بابويةه عل األسود

أن أسأل أبا القاسم الروح  أن يسأل موالنةا موت حمّمد بن عثامن العمري

أن يةدعو اّللّ عةّز وجةّل أن يرزقةه ولةدا  ذكةرا   قةال فسةألته   صاحب الزمان

بثالثةة أّيةام أّنةه قةد دعةا لعةّل بةن السةني وأّنةه فأّن  ذلك ثّم أخربين بعةد ذلةك 

سيولد له ولد مبارك ينف  اّللّ به وبعةده أوالد ة وقةال الصةدوق بعةد ذلةك ة قةال 

كثة ا  مةا : كان أبو جعفر حمّمةد بةن عةّل األسةودمصنّ  هِا الكتاب

يقةةول ي إذا رآين أختلةة  إىل جملةةس شةةيانا حمّمةةد بةةن السةةن بةةن أمحةةد بةةن 

وأرغب ف كتب العلم وحفظةه: لةيس بعجةب أن تكةون لةك هةِه   الوليد

 .(2)الرغبة ف العلم  وأنو ولدت بدعاء اإلمام

ومنهةةا: مةةا رواه الشةةيخ الطةةويس ف كتةةاب الغيبةةة عةةن أجةةاّلء هةةِه الطائفةةة 

وشيوخها قال: وأخربين حمّمد بن حمّمد بن النعامن والسني بن عبيداّللّ  عةن أيب 
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إىل أيب السن د الصفواين قال: أوىص الشيخ أبوالقاسمعبداّللّ حمّمد بن أمح

فقةام بةام كةان إىل أيب القاسةم )السةف  الثالةث( فلةاّم عّل بن حمّمةد السةمري

حّضته الوفاة  حّضت الشيعة عنده وسألته عن املوّكل بعده  وملن يقوم مقامه  

 ه ف هِا الشةأنفلم يظهر شياا  من ذلك  وذكر أّنه مل يؤمر بأن يويص إىل أحد بعد

وال خيف  أّن مقام السمري مقام أيب القاسم السني بن روح ف الوكالة عن   (1)

اإلمام تتّطلب رؤيته ف كّل أمر حيتاج إليه فيه  ومةن هنةا تةواتر مةا خيةرج عةى يةد 

 السفراء األربعة الِين ذكرناهم ف هِه الروايات.

األربعةةة كةةّل ف زمةةان  وهنةةاك روايةةات أ خةةر  كثةة ة ِصحيةةة برؤيةةة السةةفراء

وكالته لإلمام املهدي وكث  منها بمحّض مةن الشةيعة وهةا نحةن نشة  إىل أسةامء 

وهم: إبراهيم بن إدريس أبو أمحد  وإبراهيم بن عبةدة النيسةابوري   َمْن رآه

وإبراهيم بن حمّمد التربيزي  وإبراهيم بن مهزيار أبو إسحاق األهةوازي  وأمحةد 

عري  ورآه مةّرة أ خةر  مة  سةعد ابةن عبةداّللّ بةن أيب بن إسحاق بن سةعد األشة

خل  األشعري )من مشايخ والد الصدوق والكلينة (. وأمحةد بةن السةني بةن 

عبدامللك أبو جعفر األزدي وقيل األودي  وأمحد ابن عبداّللّ اهلاشةم  مةن ولةد 

ن العّبا، م  ُتام تسعة وثالثني رجةال   وأمحةد ابةن حمّمةد بةن املطّهةر أبةو عةل مة

  وأمحد ابن هالل أبةو جعفةر العربتةائ  الغةاي أصحاب اهلادي والعسكري

امللعون  وكان معه مجاعة منهم: عةّل ابةن بةالل  وحمّمةد بةن معاويةة بةن حكةيم  

إىل ُتام أربعني رجال   والسن بن أّيوب بن نوح  وعثامن بن سعيد العمري
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ن صال   وأبو حمّمد السن وإسامعيل بن عل النوبات  أبو سهل  وأبو عبداّللّ ب

 بن وجناء النصيب   وأبو هارون من مشايخ حمّمد بن السن الكرخ .

مةةّرتني  والسةةّيدة  رأ  اإلمةةام املهةةدي وجعفةةر عةةّم اإلمةةام املهةةدي

وقيل:  -  والزهريالعلوّية الطاهرة حكيمة بنو اإلمام حمّمد بن عّل ارواد

املةةةادراي  وأبوالقاسةةةم   ورشةةةي  صةةةاحب ومعةةةه العمةةةري -الزهةةةراين

وعبداّللّ السوري  وعمرو األهوازي  وعل بن إبراهيم بن مهزيار الروح 

األهوازي  وعل بن حمّمد الشمشاط  رسول جعفر بةن إبةراهيم الةيامين  وغةانم 

أبةةو سةةعيد اهلنةةدي  وكامةةل بةةن إبةةراهيم املةةدين  وأبةةو عمةةرو عةةثامن بةةن سةةعيد 

أبةةو نعةةيم الزيةةدي  وكةةان معةةه ف   وحمّمةةد بةةن أمحةةد األنصةةاري العمةةري

: أبو عةل املحمةودي  وعةاّلن الكلينة   وأبةو اهليةثم مشاهدة اإلمام املهدي

الديناري  وأبوجعفر األحول اهلمداين  وكانوا زهةاء ثالثةني رجةال  فةيهم السةّيد 

حمّمد بن القاسم العقيق   والسّيد املوسوي حمّمد بن إسامعيل بن اإلمةام موسة  

  وحمّمةد بةن ن أسّن شةيخ ف عرصةه مةن ولةد رسةول اّللّوكا بن جعفر

جعفر أبوالعّبا، الم ي عى رأ، وفد من شيعة مدينة قم  وحمّمد بن السةن 

بن عبيداّللّ التميم  الزيدي املعرول بأيب سورة  وحمّمد بةن صةال  بةن عةل بةن 

  وحمّمةةةةد بةةةةن عةةةةثامن حمّمةةةةد بةةةةن قنةةةةرب الكبةةةة  مةةةةوىل اإلمةةةةام الرضةةةةا

  وكةان كان قد رآه م  أربعني رجال  بةإذن اإلمةام العسةكريوالعمري

من مجلتهم: معاوية بن حكيم  وحمّمد بن أّيوب بن نوح  ويعقوب بةن منقةوش  

 ويعقوب بن يوس  الّّضاب الغّساين  ويول بن أمحد ارعفري.

ورو  الصدوق عليه الرمحة بسنده إىل حمّمةد بةن أيب عبةداّللّ الكةوف أّنةه ذكةر 

ورآه مةن  ن انتهة  إليةه ممّةن وقة  عةى معجةزات صةاحب الزمةانعددا  ممّة
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الةةوكالء ببغةةداد: العمةةري وابنةةه  وحةةاجز  والةةبالي  والعّطةةار  ومةةن الكوفةةة: 

العاصمّ   ومن أهل األهواز: حمّمد بن إبراهيم بن مهزيار  ومن أهل قةم: أمحةد 

ام   بن إسحاق  ومةن أهةل مهةدان: حمّمةد بةن صةال   ومةن أهةل الةري: البّسة

واألسدي ة يعنة  نفسةه ة ومةن أهةل آذربيجةان: القاسةم بةن العةالء  ومةن أهةل 

 نيسابور: حمّمد بن شاذان.

أبوالقاسةم بةن أيب حلةيس  وأبةو عبةداّللّ  ومن غ  الةوكالء مةن أهةل بغةداد:

  دبيسالكندّي  وأبو عبيداّللّ ارنيدي  وهارون القّزاز  والنيل  وأبوالقاسم بن 

  وأمحد وحمّمةد ابنةا بن فّروخ  ومسور الطّباخ موىل أيب السنوأبو عبداّللّ 

السن  وإسحاق الكاتب من بن  نيباو  وصةاحب النةواء  وصةاحب الرّصةة 

 املاتومة.

ومن مهدان: حمّمد بةن كشةمرد  وجعفةر بةن محةدان  وحمّمةد بةن هةارون ابةن 

 عمران.

 ة  وأبوالسن.خيّ ومن الدينور: حسن بن هارون  وأمحد بن أ  

 ومن أصفهان: ابن باذشالة.

 ومن الصيمرة: زيدان.

ومن قم: السن بن النّض  وحمّمةد بةن حمّمةد  وعةّل بةن حمّمةد بةن إسةحاق  

 وأبوه  والسن بن يعقوب.

ومن أهل الري: القاسم بن موس  وابنه  وأبو حمّمةد بةن هةارون  وصةاحب 

 فر الرفاء.الصاة  وعّل بن حمّمد  وحمّمد بن حمّمد الكلينّ   وأبو جع

 ومن قزوين: مردا،  وعّل بن أمحد.

 ومن فاقرت: رجالن.
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 ومن شهرزور: ابن اخلال.

 ومن فار،: املحروج.

ومةن مةةرو: صةاحب األلةة  دينةار  وصةةاحب املةال والرقعةةة البيضةاء  وأبةةو 

 ثابو.

 ومن نيسابور: حمّمد بن شعيب بن صال .

وابةن األعجمة   ومن اليمن: الفضل بةن يزيةد  والسةن ابنةه  وارعفةري  

 والشمشاط .

 ومن مرص: صاحب املولودين  وصاحب املال بمّكة  وأبو رجاء.

 ومن نصيبني: أبو حمّمد بن الوجناء.

 (1).ومن األهواز: الصين 

 والراوي هو حمّمد بن أيب عبداّللّ الكوف )األسدي( وهةو مةن الةوكالء  وقةد

مناسبات خمتلفة. وعددهم تسعة ذكر هؤالء الِين رأوا منه املعجزات والتقوه   

وأربعون شاصا   هِا عدا من رأوه ومل حيصه من املقةّربني واخلةدم وغة هم  ف 

 أّيام أبيه وما بعدها ف الغيبة الصغر .

 الصغرى الغيبة يف معجزاته عشر: الرابع

 وه  كث ة نورد بعضها.

فةةار، رو  الشةةيخ ابةةن بابويةةه عةةن أمحةةد بةةن  :أنهها القههائم مهه  آل ُمّمههد

يقةةول: سةةمعو ِّبمةةدان حكايةةة حكيتهةةا كةةام سةةمعتها لةةبعض اخةةواين  األديةةب

عى من  اثبتها له باط  ومل اجد اىل خمالفته سبيال وقد كتبتها وعهدمافسألن  ان 
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يعرفةةون ببنةة  راشةةد وهةةم كّلهةةم يتشةةّيعون  حكاهةةا: وذلةةك ان ِّبمةةدان ناسةةا  

ومِهبهم مِهب أهل اإلمامة  فسألو عن سبب تشّيعهم من بةني أهةل مهةدان  

 فقال ي شيخ منهم ة رأيو فيه صالحا  وسمتا .

إّن سبب ذلك أّن جدنا الِي ننتسب إليه خرج حاجا   فقال: إّنه ملا صدر مةن 

ف النزول وامليشة فمشةيو طةويال  الج وساروا منازل ف البادية  قال: فنشطو 

فإذا جاء أواخر القافلةة   ترحين  حّت  أعييو ونعسو  فقلو ف نفيس: أنام نومة  

قال: فام انتبهو إالّ بحّر الشمس ومل أر أحدا  فتوّحشةو ومل أر طريقةا  وال  قمو.

ومشيو غ  طويةل   أثرا   فتوّكلو عى اّللّ عّز وجّل وقلو: أس  حيث وجهن 

وإذا تربتهةا أطيةب   ف أرض خّضاء نّضاء كأّّنا قريبةة عهةد مةن غيةث فوقعو

 ونظرت ف سواد تلك األرض إىل قرص يلوح كأّنه سي .  تربة

فقلو: ليو شعري ما هِا القرص الِي مل أعهده ومل أسم  بةه  فقصةدته فلةاّم 

فسةةّلمو علةةيهام فةةرّدا رّدا  مجةةيال  وقةةاال:   بلغةةو البةةاب رأيةةو خةةادمني أبيضةةني

ثةّم خةرج   جلس فقد أراد اّللّ بك خ ا   فقام أحدمها ودخل واحتبس غ  بعيدا

فدخلو قرصا  مل أر بناء  أحسن من بنائه وال أضوء منه  فتقةّدم   فقال: قم فادخل

فدخلو البيو فإذا فت  جالس   اخلادم إىل سرت عى بيو فرفعه ثّم قال ي: ادخل

سق  سةي  طويةل تكةاد ظبتةه ُتةس ف وسا البيو  وقد عّل  فوق رأسه من ال

فسةةّلمو  فةةرّد السةةالم بةةألط  كةةالم   رأسةةه  والفتةة  كأّنةةه بةةدر يلةةوح ف ظةةالم

 وأحسنه.

 ثّم قال ي: أتدري من أنا؟

أنةةا الةةِي أخةةرج ف آخةةر فقةةال: أنةةا القةةائم مةةن آل حمّمةةد فقلةةو: ال واّللّ
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ملاةو جةورا   الزمان ِّبِا السي  ة وأشار إليه ة فةأمأل األرض قسةطا  وعةدال  كةام

.  وظلام 

 فسقطو عى وجه  وتعفرت.

 فقال: ال تفعل ارف  رأسك أنو فالن من مدينة باربل يقال هلا: مهدان.

 قال: أ ب أن تؤوب إىل أهلك؟ فقلو: صدقو يا سّيدي وموالي.

فقلو: نعم يةا سةّيدي وأبرشةهم بةام أتةاح اّللّ عةّز وجةّل ي  فأومةأ إىل اخلةادم 

ة وخةةرج ومشةة  معةة  خطةةوات  فنظةةرت إىل ظةةالل فأخةةِ بيةةدي ونةةاولن  ِّص 

 فقال: أتعرل هِا البلد؟ سجد.مومنارة  واشجار

 وه  تشبهها.« أسد آباد»فقلو: إّنه بقرب بلدنا بلدة تعرل بة

قال: فقال: هِه أسد آباد امض راشدا   فالتفو فلم أره  فةدخلو أسةد آبةاد  

ان ومجعةو أهةل وبرّشةمم وإذا ف الرصة أربعون أو مخسون دينارا   فوردت مهد

 (1).اّللّ عّز وجّل ي ومل نزل با  ما بق  معنا من تلك الدنان  سهةيبام 

 املال: بنقص اإلمام علم

 (2)«للغةريم» عنةدي اجتمة  قةال: شةاذان بةن حمّمةد إىل بسنده اإلمامة دالئل 

 أن وأنفةو درمها   رشونةع فنقصو درهم مخسامئة ة رهةنص وعّجل بقاه  اّللّ ةأطال

 .راملقدا هِا ناقصة ِّبا أبعث

                                                           

 .414-411( كامل الدين وُتام النعمة: 1)

 وهو من ألقابه اخلاّصة. ( قد شاع ف األخبار إطالق الغريم عليه2)
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 ي بةام أكتةب ومل (1)«جعفةر بن حمّمد» إىل ِّبا وبعثو عندي  من فأُتمتها قال: 

وصلو مخسامئة درهم ولةك فيهةا »منها  فأنفِ إّي حمّمد بن جعفر القبض  وفيه: 

 (2).«عرشون درمها  

 العمةري الشةيخ إىل بسةنده اإلمامةة دالئةل صاحب منه: عّمك ولد حّ   أخرج

  للغةريم مةال ومعةه السةواد أهةل مةن رجةال   صةحبو يقول: عثامن بن حمّمد

 قةال: «.درهةم أربعامئةة وه  منه عّمك ولد حّ   أخرج» له: وقيل عليه فردّ  فأنفِه

 عّمةه لولةد ضةيعة يةده ف وكانو املال حساب ف فنظر متعّجبا   باهتا   الرجل فبق 

 كةةام درهةةم أربعامئةةة ذلةةك مةةن هلةةم فّضةةل ِيالةة فةةإذا بعضةةها علةةيهم ردّ  كةةان قةةد

(3)فقبةةل.  البةةاق  وانفةةِ فأخرجهةةا  قةةال
 والكةةاف الةةدين كةةامل ف وروي 

 (4).نحوه واإلرشاد

 وعرشةون سةبعة األثةر منتاةب صةاحب رو  وقةد كثة ة  ذلك ف والدالئل

 حديثا .

 

 

                                                           

( قال الشيخ ف رجاله: حمّمد بن جعفر األسدي يكنّ  أبا السني الرازي كان أحد 1)

 األبواب.

 .474( منتاب األثر: 2)

 .121( دالئل اإلمامة: (1

 .121( دالئل اإلمامة: 4)
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 وكّلموه الثقات من الصغرى الغيبة يف إلتقوه من شهادة عشر: اخلامس

 كث ون نقترص عى بعض الشواهد وقد ذكرنا بعضهم سابقا .وهم 

* ينابي  املةوّدة عةن كتةاب الغيبةة  عةن إبةراهيم بةن مهزيةار األهةوازي قةال: 

قدمو املدينة ومّكة لطلةب صةاحب الزمةان  فبينةا أنةا ف الطةوال قةال ي رجةل 

بةن تعةرل إبةراهيم أأسمر اللون: من أّي البالد أنو؟ قلو: من األهةواز  قةال: 

مهزيةةار؟ قلةةو: أنةةا هةةو  فعةةانقن   فقلةةو لةةه: هةةل تعةةرل مةةن أخبةةار صةةاحب 

 الزمان؟ قال ي: فار ل مع  إىل الطائ  ف خفية من أصحابك.

فمشينا إىل الطائ  من رملة إىل رملة حّت  وصلنا إىل الفالة  فبدت لنةا خيمةة 

لنا إليهةا  قد أرشقو ِّبا الرمال  وتتألأل ِّبا تلةك البقةاع  ثةّم أرسعنةا حّتة  وصة

  «مرحبةا  بةك يةا أبةا إسةحاق»  قال ي: فباإلذن دخلو عى صاحب الزمان

 فقلو: بأيب وأ ّم  ما زلو أتفّحص عن أمرك بلدا  فبلةدا  حّتة  مةّن اّللّ عةّل بمةنه 

 «.يا أبا إسحاق  ليكن هِا املجلس مكتوما  عندك»أرشدين إليك  ثّم قال ي: 

أقتةبس منةه موضةحات األعةالم  ونةّ ات حينةا  عنةده قال إبراهيم: فمكثو 

األحكام  فأذن ي ف الرجوع إىل األهواز  وأردفن  مةن صةال  دعائةه مةا يكةون 

كةان معة  يزيةد عةى  ال  ذخرا  عنةد اّللّ ي  ولعقبة  وقرابتة   وعرضةو عليةه مةا

يةا أبةا إسةحاق  »مخسني أل  درهةم  وسةألته أن يتفّضةل بقبولةه  فتبّسةم وقةال: 

رفك  وال  زن إلعراضنا عنه  وبارك اّللّ فةيام خّولةك وأدام ةمنصاستعن به عى 

لك ما حّولك  وكتب لك أحسن ثواب املحسنني  وأسةتودعه نفسةك وديعةة ال 

 (1).«تضّي  بمنّه ولطفه إن شاء اّللّ تعاىل

                                                           

 .118 -1/111( ينابي  املودة: 1)
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 قال: رأ  املهدي صال  عبداّللّ بن أيب عن الغيبة كتاب املوّدة عن * ينابي 

. (1)«مةا ِّبةِا أ مةروا»والنةا، يزدمحةون عليةه وهةو يقةول:  عند الجةر األسةود

ورو  ف تبرصة الوي عن حمّمد بةن يعقةوب بسةنده عةن أيب عبةداّللّ ابةن صةال  

 نحوه.

* ينابي  املوّدة عن كتاب الغيبة عن إبةراهيم بةن إدريةس قةال: رأيةو املهةدي 

يةةده ورأسةةه غالمةةا  حةني أيفةة   وقّبلةو  ريض اّلل عةنهام بعةد أن مىضةة أبةو حمّمةةد

 (2).الرشي 

* كامل الدين عن عبداّللّ بةن جعفةر المة ي قةال: سةألو حمّمةد بةن عةثامن 

فقلو له: أرأيو صاحب هِا األمر؟ فقال: نعم  وآخر عهدي بةه  العمري

 (3).«اللهّم أنجز ي ما وعدتن »عند بيو اّللّ الرام وهو يقول: 

 وقد رو  صاحب املنتاب مخسة وعرشين حديثا .

 وكالئه عرب مباشرة منه الصادرة توقيعاته عشر: السادس

وه  بمثابة أقواله ورواياته وأجوبة مسةائل وردت مةن بعةض املةوالني وهة  

تعترب مةن آثةاره التة  تةدّل عةى حضةوره معنةا وتفاعلةه مة  قضةايانا  وهة  مةن 

الكرامات واملعجزات لصاحب األمر  حيث إّن بعةض األجوبةة تصةدر للسةائل 

أسالته أو َترب عاّم ف ضم ه الداخل من دون تفّوه منةه أو َتةرب عةن قبل وصول 

                                                           

 .1/129ينابي  املودة: ( (1

 .1/124( ينابي  املودة: 2)

 .440( كامل الدين وُتام النعمة: 1)
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قضةةايا إجيابّيةةة للشةةاص أو بعةةض التقصةة ات  أو عبةةارة عةةن قبوضةةات للةةامل 

ني املدفوع  أو دعاء... وقد ذكر املحّد  ارليل ابةن بابويةه ف )كةامل الةدين( اثنة

 .منه   توقيعا  ونحن ناتار بعض هِه التوقيعات الصادرةومخسني

بسنده إىل الكلين  عن إسحاق بن يعقةوب  حممد بن حممد بن عصام * رو  

أن يوصل ي كتابا  قةد سةألو فيةه عةن  قال: سألو حمّمد بن عثامن العمري

 :مسائل أشكلو عّل  فورد التوقي  باّا موالنا صاحب الزمان

أهةل بيتنةا وبنة  أّما ما سألو عنه أرشدك اّللّ وثّبتك من أمر املنكرين ي من »

عّمنا  فاعلم أّنه ليس بني اّللّ عّز وجّل وبني أحد قرابة  وَمْن أنكرين فلةيس منّة  

 .وسبيله سبيل ابن نوح

 ...أّما سبيل عّم  جعفر وولده فسبيل إخوة يوس 

 وأّما ظهور الفرج فإّنه إىل اّللّ تعاىل ذكره  وكِب الوّقاتون.

  يقتل فكفر وتكِيب وضالل.مل وأّما قول َمْن زعم أّن السني

فإّّنم حّجت  عليكم وأنا  حديثناوأّما الواد  الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة 

 حّجة اّللّ عليهم.

وعةن أبيةه مةن قبةل ة فإّنةه ثقتة  وكتابةه  وأّما حمّمد بن عةثامن العمةري ة 

 كتايب.

زيةل عنةه قلبةه وي لةه وأّما حمّمد بةن عةّل بةن مهزيةار األهةوازي فسيصةل  اّللّ

 شّكه..

ها الَّهِ يَ  آَمن هوا الَ وأّما عّلة ما وق  من الغيبة فإّن اّللّ عّز وجةّل يقةول:  َ َيها َأَيُّ

مْ  ْؤك  ْم َتس  ْبَد َلك   .[101املائدة/ ] َتْسَأل وا َعْ  َأْشَياَ  إِن ت 

إالّ وقد وقعةو ف عنقةه بيعةة لطاغيةة زمانةه   إّنه مل يكن ألحد من آبائ  
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 حني أخرج وال بيعة ألحد من الطواغيو ف عنق . وإيّن أخرج

وأّما وجه االنتفاع يب ف غيبت  فكاالنتفاع بالشةمس إذا غيّبتهةا عةن األبصةار 

السحاب  وإيّن ألمان ألهل األرض كام أّن النجوم أمةان ألهةل السةامء  فةاغلقوا 

دعاء بةاب السةةؤال عةاّم ال يعنةةيكم  وال تتكّلفةةوا علةم مةةا قةةد كفيةتم  وأكثةةروا الةة

بتعجيل الفرج  فإّن ذلك فرجكم والسالم عليك يةا إسةحاق بةن يعقةوب وعةى 

 (1).«من اّتب  اهلد 

قةال: ورد  (2)* رو  الصدوق أيضا  عن أيب السني األسدي عن أبيه

 -قةّد، اّللّ روحةه -عّل توقي  مةن الشةيخ أيب جعفةر حمّمةد بةن عةثامن العمةري

 يتقّدمه سؤال: ابتداء مل

لرمحن الرحيم لعنة اّللّ واملالئكة والنا، أمجعةني عةى َمةْن اسةتحّل بسم اّللّ ا»

 «.من مالنا درمها  

: فوق  ف نفيس أّن ذلك فيمن استحّل من مةال  األسدينيقال أبوالس

الناحية درمها  دون َمْن أكل منه غ  مستحّل له  وقلو ف نفيس: إّن ذلك ف مجي  

عى غ ه؟ قال: فوالِي بعث  ذلك للحّجةَمْن استحّل حمّرما   فأّي فضل ف 

حمّمدا  بالّ  بش ا  لقد نظرت بعد ذلك ف التوقي  فوجدته قد انقلب إىل ما وقة  

 ف نفيس:

بسم اّللّ الرمحن الرحيم  لعنة اّللّ واملالئكة والنا، أمجعني عى من أكةل مةن »

                                                           

 .461-461( ينظر: كامل الدين وُتام النعمة: 1)

 .( وهو من الوكالء للصاحب2)
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 «.مالنا درمها  حراما  

أخةرج إلينةا أبةو عةّل بةن أيب السةني  اخلزاعة : حممدقال أبو جعفر حمّمد بن 

 (1).األسدي هِا التوقي  حّت  نظرنا إليه وقرأناه

* ورو  الصدوق أيضا  عن أبيه عن سعد بن عبداّللّ قال: حّدثن  أبوالقاسم 

النص  من شعبان  فلاّم كان سةنة  ف بن أيب حليس قال: كنو أزور السني

أن ال أزور ف شعبان  فلةاّم دخةل من السنني وردت العسكر قبل شعبان ومهمو 

شةةعبان قلةةو: ال أدع زيةةارة كنةةو أزورهةةا  فارجةةو زائةةرا  وكنةةو إذا وردت 

العسكر أعلمتهم برقعة أو برسةالة  فلةاّم كةان ف هةِه الدفعةة قلةو أليب القاسةم 

السن بن أمحد الوكيل: ال تعلمهم بقدوم  فإيّن أ ريد أن أجعلهةا زورة خالصةة  

قاسم وهو يتبّسةم وقةال: بعةث إّي ِّبةِين الةدينارين وقيةل ي: قال: فجاءين أبوال

مةةن كةةان ف حاجةةة اّللّ عةةّز وجةةّل كةةان اّللّ ف »ل لةةه: اوقةة  إىل اللييسةةامأدفعهةة

  قال: واعتللو بّس َمْن رأ  عّلة شديدة أشفقو منها فأطليو مسةتعّدا  «حاجته

فرغو حّتة  أفقةو  للموت  فبعث إّي بستوقة فيها بنفسجني وأ مرت بأخِه  فام

 (2).من عّلت   والمد ّللّ رّب العاملني

 والفضالء األعالم من وكّلمه رآه َمْن وشهادة كراماته  عشر: السابع

ر وهة  تؤّكةد ةوالقصص ف هِا الشةأن ال عةّد هلةا وال حصة ف الغيبة الكرب 

يعي  منِ حياة أبيه مسةترتا  بةني النةا،  القيقة النورانّية الساطعة أّن اإلمام

                                                           

 .122النعمة: ( كامل الدين وُتام 1)

 .492( كامل الدين وُتام النعمة: 2)
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فيسم  مةنهم مسةائلهم وحةوائجهم واسةتغاثامم فيقضة هةِه الةوائج ويفةّرج 

 مهومهم وينع  مريضهم ويكش  كرِّبم ويداف  عن مظلومهم..

وهِه القصص صارت بحّد الكثرة والتواتر والوثاقة من أصحاِّبا بام ال يةدع 

ة الكةرب  واّطالعةه عةى كامةل أوضةاعنا ف الغيبة أدن  شّك ف حياة اإلمام

 فرتضيه أعاملنا السنة وتسوؤه األعامل السّياة.

وقد ذكرنا عّدة شواهد وقصص بام فيه الكفاية وهنا نِكر بعضها كشاهد عى 

 ما قصدنا ف هِا الباب.

منها قّصة الاج عل البغدادي ذكرها الشيخ النوري ف كتابه )النجم الثاقب( 

أهل بغداد اسمه الاج عل البغدادي  وكان من الصالني األخيةار  أّن رجال  من

 وقد فاز بلقاء اإلمام املهدي املنتظر  وهِه خالصة القّصة:

كان الاج عل يسافر بصورة دائمة من بغداد إىل مدينةة الكاظمّيةة ة التة  تقة  

 .ف ضاحية بغداد ة وذلك لزيارة اإلمامني الكاظم وارواد

من اخلمةس والقةوق جتم  ف ذمت  ثامنون تومان ال: كان قد يقول الاج ع

رين تومانا  منهةا إىل ةرعّية  فسافرت إىل مدينة النج  األرشل  ودفعو عشةالش

العامل الزاهد الفقيه الشيخ مرتىض األنصاري  وعرشين تومانا  إىل املجتهد الفقيةه 

شةةيخ حمّمةةد حسةةن الشةةيخ حمّمةةد حسةةني الكةةاظم   وعرشةةين تومانةةا  منهةةا إىل ال

عرشةون منهةا  قةّررت أن أدفعهةا عنةد رجةوع  إىل  ف ذمتة الرشوق   وبقيةو 

 بغداد إىل الفقيه الشيخ حمّمد حسن آل ياسني.

وعةدت إىل بغةداد ف يةوم اخلمةيس  فتوّجهةو ة أّوال  ة إىل مدينةة الكاظمّيةةة  

  ثةةّم ذهبةةو إىل دار الشةةيخ آل ياسةةني  وزرت اإلمةةامني الكةةاظم وارةةواد
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وقّدمو له جزءا  ممّا بق  عّل من اخلمس كة  يرصةفه ف مةوارده املقةّررة ف الفقةه 

اإلسالم   واستأذنو منه عى أن أدف  باق  املبلغ بصورة تدرجيّية إليه أو إىل من 

أراه مستحّقا  لِلك  ثّم أِّص الشيخ بأن أبق  عنده  فلم أجبةه إىل ذلةك  معتةِرا  

رّية  ووّدعته وتوّجهو نحةو بغةداد  فلةاّم قطعةو بأّن عّل بعض األشغال الّضو

ثلث الطري  التقيو بسيدٍّ جليل القدر  عظيم الشأن  عليةه اهليبةة والوقةار  وقةد 

تعّمم بعاممةة خّضةاء  وعةى خةّده خةال أسةود  وكةان قاصةدا  مدينةة الكاظمّيةة 

للزيةةارة  فةةاقرتب منّةة  وسةةّلم عةةّل وصةةافحن  وعةةانقن  بحةةرارة وضةةّمن  إىل 

قلةو: لقةد زرت « عةى خة ... إىل أيةن تةِهب؟»  ورّحةب يب وسةألن : صدره

 اإلمامني الكاظميني  واين أنا عائد إىل بغداد.

د إىل الكاظمني فهِه ليلة ارمعة»فقال:   قلو: ال يسعن  ذلك. «.ع 

إّن ذلك ف وسعك  ارجة  كة  أشةهد لةك بأّنةك مةن املةوالني رةّدي »فقال: 

وا ولنةةا  ويشةةهد لةةك الشةةيخ  فقةةد قةةال تعةةاىل:  أم املةةؤمنني َواْعَتْشههِهد 

 «.[262]البقرة/  َشاِهَدْي ِ 

وكنو قد طلبو من الشيخ آل ياسني أن يدف  إّي وثيقةة يشةهد ي فيهةا بةأّنن  

كةة  أجعلهةةا ف كفنةة   فسةةألو السةةّيد: مةةن أيةةن مةةن املةةوالني ألهةةل البيةةو

 «.ل املرء من وافاه حّقه!كي  ال يعر»فقال:  عرفتن ؟ وكي  تشهد ي؟

  قلةو: «الّ  الةِي قّدمتةه لةوكيل»قلو: أّي حّ  هِا الِي تقصده؟ فقال: 

 «.نعم»قلو: أهو وكيلك؟ قال:  «.الشيخ حمّمد حسن»َمْن هو؟ قال: 

فتعّجبو من كالمه  واحتملو أن تكون بيننا صداقة سابقة ال أتِّكرها  ألّنةه 

ناداين باسم  ف أّول اللقاء  كام أّنن  احتملةو أن يكةون متوّقعةا  منّة  ألن أدفة  

إليه شياا  من اخلمس ة باعتباره من ذّرّية رسول اّللّ. فقلو له: سةّيدنا.. لقةد بقة  



 427  ......................................................................... والدة النور

 

لسادة ة وقد استأذن الشيخ حمّمد حسن أن أدفعةه ف ذّمت  يشء من حّقكم ة حّ  ا

 إىل من أ حّب.

نعم... لقد دفعةو شةياا  ة مةن حّقنةا ة إىل وكالئنةا مةن النجة  »فتبّسم وقال: 

 «.األرشل

 هل َحظَ  هِا العمل بالقبول؟»فقلو: 

 «.نعم»قال: 

« وكالئةة »ثةةّم انتبهةةو إىل أّن هةةِا السةةّيد يعةةرّب عةةن أعةةاظم العلةةامء بكلمةةة 

 عظمو ذلك  ولكن عادت إّي الغفلة مّرة أ خر .فاست

فوافقةةو فةورا  وتوّجهنةةا معةا  نحةةو مدينةةة « عةد إىل زيةةارة جةّدي»ثةّم قةةال ي: 

 الكاظمّية  وكانو يدي اليس  ف يده اليمن .

ورسنا نتجاوب أطرال الديث  وكنةو أسةأله عةن مسةائل خمتلفةة وجييبنة  

األعمةة  حةةول زيةةارة السةةني هةة  عليهةةا وكةةان ممّةةا سةةألته عةةن روايةةة سةةليامن 

 «.نعم.. تام  صحي »صحي ؟ فقال: 

 لةه اإلمام السني ليلة ارمعة كان من زارقلو: سّيدنا.. هل صحي  ما يقال 

 آمنا ؟

 «.نعم.. ودمعو عيناه وبك »فقال: 

فلةةم ُتةةض علينةةا إالّ فةةرتة قصةة ة مةةن الوقةةو وإذا يب أر  نفيسةة ف روضةةة 

ن أن نمّر بالشوارع والطةرق املؤّديةة إىل الروضةة من دو اإلمامني الكاظمني

ر»الرشيفة  ووقفنا عى مدخل الرم الرشي .. فقال ي:   «.ز 

 قلو: ال أحسن القراءة.
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 قلو: نعم.« هل أقرأ الزيارة وتقرأ مع ؟»قال: 

واحةدا  فرشع ف الزيارة وجعل ي سّلم عى رسول اّللّ واألئّمةة الطةاهرين

هةل تعةرل إمةام »اإلمام العسكري... ثّم خاطبن  قائال :  بعد واحد... حّت  بلغ

 «عرصك؟

 فقلو: وكي  ال أعرفه؟

  فقلو: السالم عليك يا حّجة اّللّ يا صاحب الزمان يةابن «فسّلم عليه»قال: 

 «.عليك السالم ورمحة اّللّ وبركاته»السن  فتبّسم وقال: 

ر»فقةال ي: ثّم دخلنا الرم الرشي   وقّبلنا الّضةي  املقةّد،     قلةو: ال «ز 

 فقلو: نعم.« هل أقرأ لك الزيارة؟»أحسن القراءة  قال: 

هةل تةزور »فرشع بالزيارة املعروفة بة)أمني اّللّ( وبعةد انتهةاء الزيةارة قةال ي: 

قلو: نعم  فهِه ليلةة ارمعةة  فةزاره بالزيةارة املعروفةة بزيةارة « جّدي السني؟

التحة  بصةالة »ين بالصةالة  وقةال ي: وار   وحان وقو صالة املغةرب  فةأمر

فوقفةةو للصةةالة وبعةةد الفةةرا  مةةن الصةةالة غةةاب عنّةة  ذلةةك السةةّيد  «. ارامعةةة

 فارجو أبحث عنه فلم أجده.

فانتبهو من غفلت  وتِّكرت أّن السّيد ناداين باسم   ودعةاين إىل العةودة إىل 

ء بة)وكالئ ( ثةّم الكاظمّية م  العلم أّنن  امتنعو عن ذلك وكان يعرّب عن الفقها

 .(1)غاب عنّ  فجأة  فعلمو أّنه صاحب الزمان اإلمام املهدي

 

 

                                                           

 .180-2/110( النجم الثاقب:1)
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 :احلّجة اإلمام خبدمة احلّلي العاّلمة تشّرف

 كان العاّلمة الّل ف إحد  لياي ارمعة قد ترّشل بزيارة سّيدالشةهداء 

 وكان لوحده راكبا  عى محةاره وبيةده سةوط  وف أثنةاء الطرية  صةاحبه شةاص

عريب وكان راجال   ثّم تكّلام ف املسائل العلمّية  والعاّلمة يسأله عن مشةكالته ف 

العلوم واحدة تلو األخر   وكان هِا الشاص جييب عليها ويقوم بحّلها حّتة  

انجّر الديث إىل إحد  املسائل  فأفت  ذلك الشاص باالل مةا يةراه العاّلمةة 

 هِه الفتو . الّل وقال: مل يرد حديث عندنا يؤّيد

إّن حديثا  ف هِا الباب قد ذكره الشيخ الطةويس ف ةالتهِيب ة »فقال الرجل: 

 «.فتصّف  كتاب التهِيب  وف الصفحة الفالنّية والسطر الفالين جتده مِكورا  

 فأخِت العاّلمة ال ة  َمْن يكون هِا الشاص؟

صةاحب فسأل الرجةل  وقةال: هةل يمكةن ف زمةان الغيبةة الكةرب  أن نةر  

 أو ال؟ األمر

وف هةةِه األثنةةاء سةةقا السةةوط مةةن يةةد العاّلمةةة  فأخةةِ الرجةةل السةةوط مةةن 

األرض ووضةةةعه بيةةةد العاّلمةةةة  وقةةةال: وكيةةة  ال يمكةةةن أن يةةةر  صةةةاحب 

والال أن يده ف يدك فسةقا العاّلمةة وبةدون اختيةار مةن محةاره إىل  الزمان

تبه مل يَر أحةد  وبعةد أن وأغم  عليه  وملّا ان األرض وهو يقّبل قدم  اإلمام

وهِا الديث هةو الةِي أرشةدين إليةه «: التهِيب»رج  إىل البيو تصّف  كتاب 

 (1)صاحب األمر...

                                                           

 .71 -70(ينظر: رعاية اإلمام املهدي للمراج  والعلامء األعالم:1)
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 :كتابًا احلّلي للعاّلمة يكتب اإلمام

السّيد الشهيد القايض نور اّللّ الشوشرتي ف جمالس املةؤمنني ف ترمجةة آيةة اّللّ 

ه العاليةة  أّنةه اشةتهر عنةد أهةل اإليةامن أّن أن من مجلةة مقاماتةالعاّلمة الّل 

تلمِ عليه العاّلمة ف بعض الفنون أّلة  كتابةا  ف رّد تبعض علامء أهل السنّة ممّن 

اإلمامية  ويقرأ للنا، ف جمالسه ويضةّلهم  وكةان ال يعطيةه أحةدا  خوفةا  مةن أن 

تتلمةِه ف  صيل هِا الكتةاب إىل أن جعةل  يرده أحد من اإلمامّية  فاحتال

عليه وسيلة ألخِه الكتاب منه عارية  فالتجأ الرجةل واسةتحي  مةن رّده وقةال: 

إيّن آليو عةى نفيسة أن ال أعطيةه أحةدا  أزيةد مةن ليلةة  فةاغتنم الفرصةة ف هةِا 

 املقدار من الزمان  فأخِه منه وأت  به إىل بيته لينقل منه ما تيس منه.

وقةال:  النةوم  فحّضة الّجةة فلاّم اشتغل بكتابته وانتصة  الليةل  غلبةه

 .الكتاب وخِ ف نومك فانتبه العاّلمة وقد تّم الكتاب بإعجازه ناولن 

وظاهر عبارته يوهم أّن املالقاة واملكاملة كان ف اليقظة وهو بعيد والظاهر أّنةه 

 (1).ف املنام واّللّ العامل

 :احلّجة باإلمام توّسل من لكّل الشخصّية التجربة عشر: الثامن

وهةِا األمةر ال نعتةربه دلةيال  مسةتقاًل وإّنةام هةو مةن  أو ممّن رآه ف عةامل الرؤيةا

املؤّيدات اإليامنّية الوجدانّية والاالت العرفانّية الفطرّية الت   صل عند املةؤمن 

ف حةةاالت معّينةةة تصةةل إىل حةةّد القيقةةة واليقةةني كالشةةمس الطالعةةة ف رابعةةة 

اء حوائجةه وتفةريج مهومةه وحةّل مشةكالته عنةد النهار.. ومن هِه القضايا قض

                                                           

 -89للمراج  والعلامء األعالم:  رعايةاإلمام املهدي11/212( ينظر:بحاراألنوار: 1)
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 توّسله بصاحب األمر.

الشةةواهد والقصةةص الةةِي نقلهةةا العلةةامء ف كتةةبهم  كةة   وهنةةاك عرشةةات

مواقةة  أل نةةا، مةةن أصةةحاب املشةةكالت أو لعلةةامء كانةةو لةةدهيم معضةةالت 

 .ومسأالت حصلوا عى حّلها وارواب هلا عند توّسلهم بصاحب األمر

لشواهد صارت من الشهرة بام ال  تاج إىل تكّلة   فأغلةب وهِه املواق  وا

املؤمنني هلم جتارب شاصّية ف هِا الشةأن ألقةارِّبم وأصةدقائهم أو عةامل تةركن 

إليه أنفسهم  وليس ذلك من الوهم ولو كان ذلةك ملةا قضةيو الةوائج وحصةل 

 السائل عى مراده.

ب  وكنمةوذج وقد نقلنا جمموعة من القصص ف فصل سةاب  مةن هةِا الكتةا

 عى التجارب الشاصّية ملن توّسل بصاحب الزمان لّل معضالته:

ذهبةو برفقةة والةدي املرحةوم إىل  نقل سامحة العاّلمة السّيد عّبا، املدريّس:

ف منزلةةه الكةةائن خلةة  مدرسةةة  لقةةاء العةةامل الربةةاين آيةةة اّللّ السةةّيد حّجةةو

السّيد حّجو قصةة وقعةو لةه ف هة  فحك  لنا 1402ّية بقم املقّدسة سنة تالج

ماي شديد إىل درجةة مل أحصةل أنةا  مدق   وضي  أّيام دراسته قائال  )كنو ف فقر

 وزوجت  وأطفاي ما نأكله قدر الاجة الطبيعّية(.

وذات يوم حينام عزمو عةى اخلةروج إىل الةدر، قالةو ي زوجتة : يةا سةّيد 

  أنزلو رأيس خجال  وودعتها ليس لدينا اليوم أي يشء من الطعام عى اإلطالق

ر، وملَّا عدت إىل املنزل وجدت الوض  مؤملا  للغاية.  إىل الدَّ

فةةةدخلو غرفتةةة  وصةةةّليو ركعتةةةني هديةةةة إىل سةةةّيدي ومةةةوالي اإلمةةةام 

، ون عّلةم  ونةدر، الّجة   ثّم قلةو خماطبةا  إّيةاه: سةّيدي.. ملةن نحةن ن ةدره
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ك؟ إذا كنّا كةِلك فأعنّةا عةى ونتعّلم  ألسنا طالب مدرستك  ألسنا جنود ّنضت

 لقمة العي  ك  نواصل طريقك.

سةةاعة وإذا بطرقةةة بةةاب املنةةزل  ذهبةةو  وفتحةةو  البةةاب  سةةلَّم عةةلَّ الطةةارق 

رب أحدا  وف أمةان  وسلمن  ظرفا  وقال كّل شهر مثل هِا اليوم آتيك بمثله وال َت 

 اّللّ!

جة الغالبة. دخلةو  مش  ومل أستط  أن أ كّلمه بسبب التعّجب والسور والبه

املنزل وفتحو الظرل أمام زوجت  وكان فيه مةن املةال مةا يسةّد حاجةة العوائةل 

 املرفهة ف شامل طهران!

 ِصنا بِلك املال نشرتي مجي  حوائجنا املنزلّية ويبق  منه فائض عى الاجة!

وكام أخِ منّ  العهد مل أِّصح هلِا األمر الغريب ألحد  حّت  جاء عى وعةده 

شهر فقدم ي ظرفا  آخر  واستمّر هِا الكرم شهران آخران حّت  سألته: هةل  بعد

وعنةةواين:  .(..)مةةن املمكةةن أن أعةةرل إسةةمكم الرشةةي ؟ قةةال: إسةةم  الةةاج

 ف سوق طهران. (...)من العامرة التجارية رقم (...)الغرفة رقم (...)الطاب 

اّللّ الشةيخ  ذات يوم كنةو جالسةا  مة  شةقي  زوجتة  وهةو العةامل الكبة  آيةة

ابةن املرجة  الراحةل الشةيخ عبةدالكريم الةائري مؤّسةس  مرتىض الائري

 حوزة قم فب حو  له بالّس.

وعةود  حيةث كنةو أنتظةر الرجةل فلةم يةأت.. ثّم راحو األّيام حّت  اليوم امل

وانته  الشهر ومل أره  وبدأ املال ينفِ وينفِ حّت  ّناية الشهر ايخر فعادت أّيةام 

 وصعوبات اروع.الضي  

تةةِكرت أّنةةه أعطةةاين عنوانةةه فلةةامذا ال أذهةةب إليةةه وأستفسةة عةةن سةةبب 

 االنقطاع؟!
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وهكِا جاته عى العنوان فدخلو عليه الغرفة  سلمو وجلسو حّت  انتهة  

 الارضون من مهامهم وخرجوا.

فدنوت منه وسألته عن حاله وكنو أود أن يفا ن  باملوضوع بنفسه ولكنّةه مل 

 يفعل..

دتنةا عةى عطةاء سةا  وقةد فف ا ته به خجال  وقلو: يا حاج... كنةو قةد عوَّ

انتظرت ك حسب االتفاق ف ثالثة أشهر األخ ة  فلم أترشل باللقةاء؟! خة ا  إن 

 شاء اّللّ.

أطرق الرجل رأسه قليال  ثّم نظر إّي نظرة ايسفني وقةال: إّن الةِي أمةرين أن 

 أعطيك فقد أمرين بالتوّق !

ومل يتكّلم أكثر من هِا  هنا عرفو  كم قةد خسةت  مةن لطة   سكو الرجل

حةد ولةو كةان آيةة اّللّ فو  الرشط )بأن ال أبوح بالسة اللاإلمام وكرمه عندما خا

 (1)الشيخ مرتىض الائري(!

 السااجادّية الصااحيفة يااجمللسا  تقااي حمّماد  العاّلمااة يعطاي  الزمااان صااحب 

 الرؤيا عامل يف الكاملة

رأ  صةاحب الزمةان ف عةامل الرؤيةا ليعلمةه  ويدّلةه عةى وكنموذج عى مةن 

أمور مهّمة  العاّلمة حمّمد تق  املجليس والد العاّلمة حمّمد باقر املجليس صاحب 

 بحار األنوار.

قال العامل النحرير  النقاد البص   املوىل أبو السن الرشي  العةامل الغةروي 

                                                           

 .816( قصص وخواطر: 1)
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عرصه صاحب جواهر الكالم  ف  تلميِ العاّلمة املجليس وهو جد شيخ الفقهاء

 أّمه طرل من

: إيّن كنةو ف أوائةل البلةو  ملرضةاة اّللّ  سةاعيا  ف طلةب رضةاه  ومل قال

كةان  يكن ي قرار بِكره إىل أن رأيو بني النوم واليقظةة أّن صةاحب الزمةان

واقفةةا  ف ارةةام  القةةديم بإصةةبهان قريبةةا  مةةن بةةاب الطنبةة  الةةِي اين مةةدريس  

فسّلمو عليه وأردت أن أقّبل رجله  فلم يدعن  وأخِين  فقبَّلو يةده  وسةألو 

. منه  مسائل قد أشكلو علَّ

منها إيّن كنو أوسو، ف صال   وكنو أقول إّّنا ليسو كام طلبو منّ  وأنا 

 ال يمكننةة  صةةالة الليةةل  وسةةألو عنةةه شةةيانا البهةةائ مشةةتغل بالقضةةاء  و

 فقال: صالة الظهر والعرص واملغرب بقصد صالة الليل  وكنو أفعل هكِا

أصّل صالة الليل؟ فقال: صّلها  وال تفعل كاملصةنوع الةِي  فسألو الّجة

 تب  ف باي. كنو تفعل  إىل غ  ذلك من املسائل الت  مل

ي أن أصةل إىل خةدمتك كةّل وقةو فةأعطن  كتابةا  قلو: يا مةوالي ال يتيسة 

أعمةل عليةه دائةام  فقةةال: أعطيةو ألجلةك كتابةا  إىل موالنةةا حمّمةد التةاج  وكنةةو 

: رح وخِ منه  فارجو من باب املسةجد الةِي كةان أعرفه ف النوم  فقال

مقابال  لوجهه إىل جانب دار البطيخ )حمّلة مةن إصةبهان(  فلةاّم وصةلو إىل ذلةك 

إّي؟ قلةو: نعةم  فةأخرج مةن  لاّم رآين قةال ي: بعثةك الصةاحبالشاص ف

جيبه كتابا  قديام  فلاّم فتحته ظهر ي أّنه كتةاب الةدعاء فقبلتةه ووضةعته عةى عينة  

 : فانتبهو ومل يكن مع  ذلك الكتاب.وانرصفو عنه متوّجها  إىل الصاحب

طلة  الفجةر  فرشعو ف التّّضع والبكاء  والوار لفوت ذلك الكتاب إىل أن

فلةةاّم فرغةةو مةةن الصةةالة والتعقيةةب  وكةةان ف بةةاي أّن موالنةةا حمّمةةد هةةو الشةةيخ 
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 وتسميته بالتاج الشتهاره من بني العلامء.

فلاّم جاو إىل مدرسته وكان ف جوار املسجد ارةام  فرأيتةه مشةتغال  بمقابلةة 

سةاعة  الصحيفة  وكان القاري السّيد صال  أم  ذوالفقار اررفادقاين فجلسةو

حّت  فر  منه والظاهر أّنه كان ف سند الصحيفة لكن للغم الِي كان ي مل أعرل 

كالمه وال كالمهم  وكنةو أبكة  فةِهبو إىل الشةيخ وقلةو لةه رؤيةاي وكنةو  

أبكة  لفةوات الكتةةاب  فقةال الشةةيخ: أبرشة بةالعلوم اإلهلّيةةة  واملعةارل اليقينّيةةة 

ت  مة  الشةيخ ف التصةّول وكةان ومجي  ما كنو تطلب دائام   وكةان أكثةر صةحب

مائال  إليةه  فلةم يسةكن قلبة  وخرجةو باكيةا  متفّكةرا  إىل أن ألقة  ف روعة  أن 

أذهب إىل ارانب الِي ذهبو إليه ف النوم  فلةاّم وصةلو إىل دار البطةيخ رأيةو 

رجال  صالا  اسمه آغا حسن  وكان يلّقب بتاج  فلاّم وصلو إليه وسّلمو عليه  

ن الكتةب الوقفّيةة التة  عنةدي كةّل َمةْن يأخةِه مةن الطلبةة ال يعمةل قال: يا فةال

برشوط الوق  وأنو تعمل به  وقال: وانظر إىل هِه الكتب وكّل ما  تةاج إليةه 

خِه  فِهبو معه إىل بيو كتبه فأعطاين أّول مةا أعطةاين الكتةاب الةِي رأيتةه ف 

باي أين ذكةرت لةه النوم  فرشعو ف البكاء والنحيب  وقلو: يكفين  وليس ف 

النوم أم ال  وجاو عند الشيخ ورشعو ف املقابلة م  نساته الت  كتبها جد أبيه 

م  نساة الشهيد وكتب الشهيد نساته م  نساة عميد الرؤساء وابن السكون  

 هةااوقابلها م  نساة ابن ادريس بواسطة أو بدوّنا وكانو النسةاة التة  أعطاني

من خا الشهيد وكانو موافقةة غايةة املوافقةة حتة  ف النسةخ  الصاحب مكتوبة

عةى هامشةةها  وبعةد أن فرغةو مةن املقابلةة رشع النةةا، ف التة  كانةو مكتوبةة 

صةةارت الصةةحيفة الكاملةةة ف مجيةة   املقابلةةة عنةةدي  وبربكةةة إعطةةاء الّجةةة
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الةةبالد كالشةةمس طالعةةة ف كةةّل بيةةو  وسةةّيام ف إصةةبهان فةةإّن أكثةةر النةةا، هلةةم 

لصحيفة املتعددة وصار أكثرهم صلحاء وأهةل الةدعاء  وكثة  مةنهم مسةتجابو ا

الِي أعطاين اّللّ مةن العلةوم و  الدعوة  وهِه ايثار معجزة لصاحب األمر

 بسبب الصحيفة ال احصيها.

 (1).وذكرها العاّلمة املجليس رضوان اّللّ عليه ف إجازات البحار خمترصا  

اات أثبتها العلامء ف كتبهم بل صنّفوا كتبا  وأمثال هِه القصص عرشات بل م

 خاّصة ملثل هِه اللقاءات.

 :املهدي اإلمام بوالدة األنساب علماء اعرتافات عشر: التاسع

ال شةّك أّن الرجةوع إىل أصةةحاب كةّل فةّن رضورة واألوىل مةةا نحةن فيةه هةةم 

 علامء األنساب وإليك بعضهم:

عبداّللّ بن داود بن سليامن البااري مةن ة النّسابة الشه  أبو نرص سهل بن  1

هة وهو من أشهر علامء األنساب 141أعالم القرن الراب  اهلجري  كان حّيا  سنة 

هةة. قةال ف 129الصغر  التة  انتهةو سةنة  املعاِصين لغيبة اإلمام املهدي

: السةةةن ابةةةن عةةةّل رّس السلسةةلة العلوّيةةةة: وولةةةد عةةةّل بةةةن حمّمةةد التقةةة 

ّم ولةةد نوبّيةةة تةةدع : رحيانةةة  وولةةد سةةنة إحةةد  وثالثةةني مةةن أ   العسةةكري

ومائتني وقبض سنة سّتني ومائتني بسامّراء  وهو ابن تس  وعرشين سةنة  وولةد 

اب  وإّنةام  عّل بن حمّمد التق  ِّ جعفرا  وهو الِي تسّميه اإلمامّية جعفر الكة

ائم دون ابنةةه القةة تسةةّميه اإلمامّيةةة بةةِلك الّدعائةةه مةة ا  أخيةةه السةةن

                                                           

 .276-11/278: ( بحار األنوار1)
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 (1)  ال طعنا  ف نسبه.الّجة

العمةري النّسةابة املشةهور مةن نجم الدين ايب السن عل بن حممةد  السّيد ة  2

وولةده مةن  أعالم القرن اخلامس اهلجري  قةال مةا نّصةه: ومةات أبةو حمّمةد

معلوم عنةد خاّصةة أصةحابه وثقةات أهلةه  وسةنِكر حةال والدتةه  نرجس

وامتحن املؤمنون بةل كاّفةة النةا، بغيبتةه  ورشه  واألخبار الت  سمعناها بِلك 

جعفر بن عّل إىل مال أخيه وحاله فدف  أن يكون له ولد  وأعانه بعض الفراعنةة 

 (2)عى قبض جواري أخيه.

هةة( قةال ف كتابةه الشةجرة املباركةة ف 808ة الفاةر الةرازي الشةافع  )ت  1

مةةا هةةِا نّصةةه: أّمةةا  أنسةةاب الطالبّيةةة  ةةو عنةةوان: أوالد اإلمةةام العسةةكري

فلةه ابنةان وبنتةان: أّمةا االبنةان فأحةدمها صةاحب  السن العسكري اإلمةام

الزمان عّجل اّللّ فرجه الرشي   والثاين موس  درج ف حياة أبيةه  وأّمةا البنتةان: 

 (3)ففاطمة درجو ف حياة أبيها  وأ ّم موس  درجو أيضا .

فقد وص  ف كتاب الفاةري هة( 814ة املروزي األزورقاين )ت بعد سنة  4

جعفر بن اإلمام اهلادي ف حماولته إنكار ولةد أخيةه بالكةِاب  وفيةه أعظةم دليةل 

 (1)عى اعتقاده بوالدة اإلمام املهدي.

ة السةةّيد النّسةةابة مجةةال الةةدين أمحةةد بةةن عةةل السةةين  املعةةرول بةةابن عنبةةة  1
                                                           

 . 40 -19( رس السلسلة العلوية: (1

 .110املجدي ف أنساب الطالبني: (2)

 .91 -92( الشجرة املباركة: (1

 . 121املهدي املنتظر ف الفكر اإلسالم : (4)
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عةل اهلةادي  أّمةاهة( قةال ف عمةدة الطالةب ف أنسةاب آل أيب طالةب: 626)ت

ّر َمةْن رأ   وكانةو تسةّم  العسةكر  وأ ّمةه أ ّم ولةد  ةفيلّقب العسكري ملقامه بس

وكان ف غاية الفضل وّناية النبل  أشاصه املتوّكل إىل رّس َمْن رأ  فأقام ِّبةا إىل 

  وكةان أن توّف  وأعقب من رجلني مها: اإلمام أبو حمّمد السن العسةكري

ثةاين عرشة  أمر عظيم  وهو والد اإلمام حمّمةد املهةديمن الزهد والعلم عى 

األئّمة عند اإلمامّية وهو القائم املنتظر عندهم من أ ّم ولد اسمها نةرجس  واسةم 

اب  الّدعائه اإلمامة بعد أخيه السن ِّ  .(1)أخيه أبو عبداّللّ جعفر امللّقب بالك

ترمجتةةه: أبوحمّمةةد وقةةال ف الفصةةول الفارّيةةة )مطبةةوع باللغةةة الفارسةةّية( مةةا 

السن الِي يقال له العسكري  والعسكر هةو سةامّراء  جلبةه املتوّكةل وأبةاه إىل 

سامّراء من املدينة  واعتقلهام  وهو الادي عرش مةن األئّمةة االثنة  عرشة  وهةو 

 ثاين عرشهم. والد حمّمد املهدي

الصنعاين من أعيةان ة النّسابة الزيدي السّيد أبوالسن حمّمد السين  اليامين  8

جعفةر  القرن الادي عرش  ذكر ف املشةّجرة التة  رسةمها لبيةان نسةب أوالد أيب

و ةو اسةم طالةب حمّمد بن عل الباقر بن عّل بن السةني بةن عةّل بةن أيب

مخسة من البنني وهم: اإلمام العسةكري   اإلمام عل التق  املعرول باهلادي

مبةارشة كتةب:  و اإلمةام العسةكريحّمد  عةل. و ةةوس   مةةالسني  مة

 2)حمّمد بن( وبإزائه: )منتظر اإلمامّية(.

هةة( قةال ف سةبائك الةِهب ف معرفةة 1248ة حمّمةد أمةني السةويدي )ت  7

قبائل العرب: حمّمد املهدي: وكان عمره عند وفاة أبيه مخس سنني  وكان مربةوع 

                                                           

 .199( عمدة الطالب: (1

 .122املهدي املنتظر ف الفكر اإلسالم : 2
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 1القامة  حسن الوجه والشعر  أقن  األن   صبي  اربهة.

ة النّسابة املعةاِص حمّمةد و يةس اليةدري السةوري قةال ف الةدرر البهّيةة ف  6

: أعقةةب مخسةةة األنسةاب اليدرّيةةة واألويسةّية ف بيةةان أوالد اإلمةةام اهلةادي

أوالد: حمّمةةد وجعفةةر والسةةني واإلمةةام السةةن العسةةكري وعائشةةة. فالسةةن 

ذلةك مبةارشة العسكري أعقب حمّمةد املهةدي صةاحب السةداب. ثةّم قةال بعةد 

و ةةو عنةةوان: )اإلمامةةان حمّمةةد املهةةدي والسةةن العسةةكري(: اإلمةةام السةةن 

هةة. اإلمةام حمّمةد 280هة وتوّف بسةامّراء سةنة 211العسكري: ولد باملدينة سنة 

املهدي: مل يِكر له ذّرّية وال أوالد له أبدا . ثّم عّل  ف هام  العبةارة األخة ة بةام 

عنه:  ل  وأ ّمه نرجس  وص  فقا211شعبان سنة  هِا نّصه: ولد ف النص  من

ناص  اللون  واض  اربني  أبلج الاجب  مسةنون اخلةد  أقنة  األنة   أشةم  

أروع  كأّنه غصن بان  وكأّن غّرته كوكب دّرّي ف خّده األيمن خال كأّنةه فتةات 

مسك عى بياض الفّضة  وله وفرة سمحاء تطال  شةحمة أ ذنةه  مةا رأت العيةون 

 2منه وال أكثر حسنا  وسكينة وحياء. أقصد

 .بوالدته السّنة أعالم إقرار العشرون:

وهم جمموعةة كبة ة ممّةن أقةّروا وشةهدوا بوالدتةه يوافقةون ممّةا أمجعةو عليةه 

الطائفة الشيعّية  فيكون هِا من الشواهد الداعمة واملؤّيدة لألدّلة الت  تقةّدمو. 

 وناتار نابة من هؤالء ف هِا املوض :

                                                           
 .122املهدي املنتظر ف الفكر اإلسالم : 1

 .121 -122املهدي املنتظر ف الفكر اإلسالم : 2
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صةةاحب  972ة الشةةيخ ابةةن حجةةر اهليثمةة  املّكةة  الشةةافع  املتةةوّ  سةةنة  1

 الصواع .

ة السةةّيد مجةةال الةةدين عطةةاء اّللّ بةةن السةةّيد غيةةا  الةةدين فضةةل اّللّ السةةّيد  2

 عبدالرمحن املحّد  املعرول صاحب كتاب روضة األحباب.

املتوّ  سةنة  ة عّل بن حمّمد بن أمحد املالك  املّك  الِي يعرل بابن الصّبا   1

611. 

  814ة الشيخ شمس الدين أبو املظّفةر يوسة  بةن قةزاوغل  املتةوّ  سةنة  4

 صاحب التاريخ الكب .

ة نور الةدين عبةدالرمحن بةن أمحةد بةن قةوام الةدين النفة   صةاحب رشح  1

 الكافية.

ة الشيخ الافظ أبو عبداّللّ حمّمد بن يوس  بن حمّمد الكنج   املتةوّ  سةنة  8

 . صاحب كتاب البيان ف أخبار صاحب الزمان.816

 .416ة أبوبكر أمحد بن السني بن عل الشافع   املتوّ  سنة  7

ة الشيخ كامل الدين أبو سامل حمّمد بةن طلحةة الشةافع  النصةيب   صةاحب  6

 العقد الفريد.

 ة الافظ أبو حمّمد أمحد بن إبراهيم الطويس البالذري. 9

 زِّبان  شارح الشامئل للرتمِي.ة القايض فضل بن رو 10

 .187ة العامل املشهور أبو حمّمد عبداّللّ بن أمحد بن اخلّشاب  املتوّ   11

ة الشيخ حمي  الدين أبو عبداّللّ املعرول بابن الةاُت  الطةائ  األندليسة   12

 .816املتوّ  سنة 

محويةه  السةني بةن حمّمةد بةن ة الشيخ سعد الدين حمّمد بةن املؤّيةد بةن أيب 11
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 املعرول بالشيخ سعد الدين الموي.

 .971ة أبو املواهب عبدالوّهاب بن أمحد بن عل الشعراين  املتوّ  سنة  14

 ة الشيخ حسن العراق . 11

 ة الشيخ عل اخلواج . 18

 ة حسني بن معني الدين امليبدي. 17

 .622ة الافظ حمّمد بن حممود املعرول باواجه پارسا  املتوّ  سنة  16

 ة الافظ أبوالفت  حمّمد بن أيب الفوار،. 19

 ة أبو املجد عبدال  الدهلوي البااري صاحب التصاني  الكث ة. 20

 ة الشيخ أمحد ارام  النامق . 21

 ة الشيخ فريد الدين حمّمد العّطار النيسابوري. 22

ّ  ة جالل الدين حمّمد العارل البلا  الرومة  املعةرول بةاملولوي  املتةو 21

 .872سنة 

 .784ة الشيخ صالح الدين الصفدي  املتوّ  سنة  24

 ة املولوي عل أكرب بن أسد اّللّ. 21

 كتاب مرآة األرسار أحد مشايخ الصوفّية. ة الشيخ عبدالرمحن صاحب 28

ة ملةةك العلةةامء القةةايض شةةهاب الةةدين بةةن شةةمس الةةدين الدولةةة آبةةادي  27

 «.املّواجالبحر »صاحب التفس  املوسوم بة

ة الشةةيخ سةةليامن بةةن شةةيخ إبةةراهيم املعةةرول باواجةةه كةةالن السةةين   26

 صاحب ينابي  املوّدة. 1294البلا  القندوزي املتوّ  سنة 

ذات »ة الشيخ عامر بن عامر البرصي صاحب القصةيدة التائّيةة املسةاّمة بةة 29
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ة الشيخ أبو املعاي صدر الدين القونوي صةاحب تفسة  الفا ةة ومفتةاح  11

 الغيب.

 ة الفاضل البارع عبداّللّ بن حمّمد املط ي شهرة املدين. 12

ة شيخ اإلسالم أبو املعاي حمّمةد رساج الةدين الرفةاع  صةاحب صةحاح  11

 األخبار ف نسب السادة الفاطمّية األخيار.

 .1178ّمد بن إبراهيم اروين  الشافع  املتوّ  ة الشيخ حم 14

ة القايض املحّق  ِّبلول ِّبجو أفندي مؤّل  كتاب املحاكمة ف تاريخ آل  11

 حمّمد  بالرتكّية.

 ة السّيد مؤمن بن حسن الشبلنج  صاحب كتاب نور األبصار. 18

ة الشيخ النّسابة أبو الفةوز حمّمةد أمةني البغةدادي صةاحب كتةاب سةبائك  17

 الِهب ف معرفة قبائل العرب.

ة املوىل حسني بةن عةل الكاشةف  صةاحب جةواهر التفسة   املتةوّ  سةنة  16

908. 

 ة السّيد عل بن شهاب اهلمداين. 19

ة صاحب كتاب شِرات الِهب أبو الفةالح عبةدال  بةن العةامد النةبل  40

 .1069املتوّ  سنة 

هؤالء األعةالم وَمةْن يريةد الزيةادة فل جة  للكتةب املاتّصةة. ونكتف  بِكر



  الفصل السابع

  معاني أمسائه وألقابه املباركة





 

 

 املهدي أّواًل:

ّم  باملهدي ألّن اّللّ تعاىل هيديه ويرشةده إىل األ مةور اخلفّيةة التة  اليّطلة   وس 

 عليها أحد.

إذا قةةام مهةةدينا أهةةل البيةةو  قّسةةم : »ف الةةديث عةةن البةةاقروقةةد جةةاء 

فَمْن أطاعه فقد أطاع اّللّ  وَمْن عصاه فقد عىصة اّللّ   ؛بالسوّية  وعدل ف الرعّية

ّم  املهدي ألّنه هيدي إىل أمر خف و  (1).«إّنام س 

 القائم ثانيًا:

ت م كّلكةم : يةابن رسةول اّللّ ألسةعن أيب محةزة الةثامي قةال: سةألو البةاقر

 قائمني بالّ ؟

 «.بى»قال: 

ّم  القائم قائام ؟  قلو: َفلَِم س 

بالبكةاء  تعةاىلاملالئكةة إىل اّللّ  عليةه ضةّجو ملّا ق تل جّدي السةني»قال: 

والنحيةةب  وقةةالوا: إهلنةةا وسةةّيدنا أتغفةةل عّمةةن قتةةل صةةفوتك وابةةن صةةفوتك 

فةةأوح  اّللّ عةةّز وجةةّل إلةةيهم: قةةّروا مالئكتةة   فةةوعّز   !وخ تةةك مةةن خلقةةك

وجالي ألنتقمّن منهم ولو بعد حني.. ثّم كش  اّللّ عّز وجّل عن األئّمة من ولد 

للمالئكة فّست املالئكة بِلك  فإذا أحدهم قائم يصةّل  فقةال اّللّ  السني

 (2).«عّز وجّل: بِلك القائم أنتقم منهم

ين(  عن الصقر ورو  الصدوق ف )كام د ل   قال: سةمعو أبةا  ايببن ل الده

                                                           

 .40( عقد الدرر: 1)

 .1/180( علل الرشائ : 2)
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إّن من بعد السن ابنةه القةائم بةالّ  »... يقول:  جعفر حمّمد بن عّل الرضا

ألّنه يقةوم بعةد مةوت »  فقلو له: يابن رسول اّللّ  مِلَ سّم  القائم؟ قال: «املنتظر

 (1).«وارتداد أكثر القائلني بإمامته  ذكره

 حممةد بةن عجةالن عةن ايب عبةد اّللورو  الشيخ املفيد ف اإلرشةاد عةن 

 (2).«وسّم  بالقائم لقيامه بال »... 

ورو  الشيخ الطويس ف الغيبة عن أيب سعيد اخلراسةاين أّنةه قةال: قلةو أليب 

وسّم  القائم »ة إىل أن يقول: ة « نعم»: املهدي والقائم واحد؟ فقال: عبداّللّ

 1 «.يموت  إّنه يقوم بأمر عظيم بعد ماألّنه يقوم 

كةام رواه الشةيخ الصةدوق ف معةاين األخبةار « موت ذكره»واملقصود باملوت 

 4«.وسّم  القائم قائام  ألّنه يقوم بعد موت ذكره»

ي سّم  بالقائم  ألّنةة يقةوم بةأعظم قيةام َعَرَفةه التةاريخ  قال العاّلمة القزوين :

 يشوبه باطل أبةدا    وهةِا ممّةا يمتةاز بةه قيامةه البرشي  ويقوم بالّ  الِي ال

ألّن التةةاريخ قةةد سةةّجل قيةةام بعةةض األفةةراد بثةةورات وّنضةةات  ولكةةن قيةةامهم 

يقةوم بةال ..  وّنضتهم مل تكن عى الرصاط املستقيم  إالّ أّن اإلمام املهدي

 (5).وال غ 

                                                           

 .176( كامل الدين وُتام النعمة: 1)

 .2/161( اإلرشاد: 2)

 .471الغيبة للطويس:  1

 ؟81معاين األخبار: 4

 .26( اإلمام املهدي من املهد إىل الظهور: 1)
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 املنتظر ثالثًا:

ال اإلمام حمّمةد ارةواد ألّن لةه غيبةة يكثةر »ر؟ قةال: : ومِلَ سةّم  املنتظةس 

أّيامها ويطول أمةدها فينتظةر خروجةه املالصةون وينكةره املرتةابون  ويسةتهزئ 

بِكره اراحدون  ويكِب فيها الوّقاتون  وهيلك فيها املستعجلون  وينجو فيها 

 (1).«املسّلمون

يعنة  املنتظةر الةِي « الظةاء»قال املحّد  النوري تعليقا  عى هِا اخلرب: بفت  

 (2)تعّلقو كّل اخلالئ  بانتظار قدومه.

 املنصور رابعًا:

أّنةه قةال ف  روي ف تفس  فرات بةن إبةراهيم الكةوف عةن اإلمةام البةاقر

ه  ِل تفس  ايية الرشيفة:  ِ ِْ هْلَطانا  َفهل ي  ْظل وما  َفَقْد َجَدْلنَا لَِولِي ِه ع  تَِل م  َوَم  ق 

ورا   ه  َكاَن َمنص   .[11]االرساء:  اْلَقْتِل إِنَّ

سةةّم  اّللّ املهةةدي منصةةورا  )املنصةةور ة خةةل( كةةام سةةّم  أمحةةد وحمّمةةد »قةةال: 

 (3).«وحممودا   وكام سّم  عيس  املسي 

)إمام منصةور( بةة عنه تعب ال: ولعّل النكتة من قال املحّد  النوري

  (4)ف زيةةارة عاشةةوراء ملناسةةبة مةةا ذكةةر ف اييةةة ووجههةةا واضةة   واّللّ العةةامل

                                                           

 .2/276( كامل الدين وُتام النعمة: 1)

 .1/216النجم الثاقب: (2)

 .240( ينظر: تفس  فرات الكوف: 1)

 .216/ 1( النجم الثاقب: 4)
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 انته .

أقةةول: قةةد ورد ف زيةةارة عاشةةوراء هةةِه العبةةارة التةة  أشةةار إليهةةا املحةةّد  

ةد َصةىَّ اّلل  »النوري:  َمَّ ةور ِمةْن َأْهةِل َبْيةِو حم  َقنِ  َطَلَب َثاِرَك َمَ  إَِمام َمنْص  َأْن َيْرز 

 «.َعَلْيِه َوآلِهِ 

ةةور  َعةةَى َمةةِن َأْيةةَن ا»وتؤّيةةده العبةةارة التاليةةة التةة  وردت ف دعةةاء الندبةةة:  ملَْنْص 

 «.اْعَتَد   َعَلْيِه َواْفرَت 

 الّله بقّية خامسًا:

أّنةه  ف ضةمن أخبةار القةائم ف غيبة الفضل بن شاذان عن الصةادق

فإذا خرج أسند ظهره إىل الكعبة واجتم  ثالثامئة وثالثة عرش رجال  وأّول »قال: 

ْؤِمنِيَ  َبِقيَّت  اهللَِّ َخرْيٌ ما ينط  به هِه ايية:  نت م م  ْم إِن ك   .[68]هود/ َلك 

ثّم يقول: أنا بقّية اّللّ وحّجته وخليفته عليكم  فال يسّلم عليه مسّلم إالّ قةال:  

 «.السالم عليك يا بقّية اّللّ ف أرضه

اهةر قةال: قةال رجةل زورو  فرات بةن إبةراهيم ف تفسة ه عةن عمةران بةن 

ال  ذلك اسم سّم  »بإمرة املؤمنني؟ قال: : نسّلم عى القائم رعفر بن حمّمد

قةال: فكية  «. ال ي سّم  به أحةد  قبلةه وال بعةده إالّكةافر اّللّ به أم املؤمنني

: جعفةر قةال: ثةّم قةرأ« تقول: السةالم عليةك يةا بقّيةة اّللّ»نسّلم عليه؟ قال: 

 َْؤِمنِي نت م م  ْم إِن ك   .(1)َبِقيَّت  اهللَِّ َخرْيٌ َلك 

 

                                                           

 .191( تفس  فرات الكوف: 1)
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 الصاحل اخللف ا اخللف سادسًا:

اخللةة  الصةةال  مةةن ولةةد أيب حمّمةةد »أّنةةه قةةال:  روي عةةن اإلمةةام الرضةةا

 (1).«السن بن عّل وهو صاحب الزمان وهو املهدي

 واملقصود باخلل : اخلليفة.

خلةة  مجيةة  األنبيةةاء واألوصةةياء املاضةةني  وعنةةده مجيةة  علةةومهم  وهةةو

املواريث اإلهلّيةة التة  توارثهةا وصفامم وحاالمم وخصائصهم  ومجعو له كّل 

 بعضهم عن البعض ايخر.

ولةد  وكةان النةا، يقولةون: ال  وحيتمل بام أّنه مل يكن لإلمام العسةكري

ر الشةيعة بعضةهم ةبّشة خل  له  وبق  عى هِه العقيدة مجاعة  فعندما ولةد

ِّبِا  األئّمةولعّله هلِه املسألة ل ّقب  بل لّقبه  البعض ايخر أّنه ظهر اخلل .

 وهو احتامل قوّي تسنده الروايات. (2).اللقب

 أمحد السابع:

ين( عن أم املؤمنني خيةرج »أّنه قةال:  رو  الشيخ الصدوق ف )كامل الده

رجل من ولدي ف آخر الزمان ة إىل أن يقول: ة له اسامن: اسم خيف  واسم يعلن. 

 (3).«وأما الِي يعلن فمحمد فأّما الِي خيف  فأمحد

َذَكةةَر وروي ف غيبةةة الطةةويس عةةن حِيفةةة أّنةةه قةةال: سةةمعو رسةةول اّللّ

إّنه يباي  بني الركن واملقةام  اسةمه أمحةد وعبةداّللّ واملهةدي فهةِه »املهدي فقال: 

                                                           

 .1/271( كش  الغّمة: 1)

 .1/166( النجم الثاقب: 2)

 .2/811( كامل الدين وُتام النعمة: 1)
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 1«.أسامؤه ثالثتها

 املؤمَّل الثامن:

أّنه قال حني  رو  الشيخ الكلين  والشيخ الطويس عن اإلمام العسكري

هةِا النسةل  فكية  رأوا  وازعم الظلمة أّّنم يقتلونن  ليقطعة»: ولد الّجة

ل  (2).«قدرة اّللّ  وساّمه املؤمَّ

قال املحّد  النوري: الظاهر أّنه بفت  امليم الثانية  يعن  أّن اخلالئ  يتأّملونه  

ْمنِيَّةة  شةاِئ  »وقد أ ش  ف دعاء الندبة إىل هِا املضمون:  َيَتَمنَّة  ِمةْن بِنَْفيِس َأْنةَو أ 

ْؤِمنَة َذَكرا َفَحنَّا ْؤِمن َوم   (3).«م 

 الزمان صاحب التاسع:

 ويعن  حاكم الزمان من قبل اّللّ عّز وجّل. وهو من ألقابه املشهورة

ورو  السني بن محدان عن الرّيان بن الصلو أّنه قال: سةمعو الرضةا عةّل 

ابن ابن  السن  ال ي ر  جسةمه  وال  القائم املهدي»يقول:  بن موس 

فقلنةا «. ي سّم  باسمه بعد غيبته أحد  حّت  يراه ويعلن باسمه فيّتسةمه كةّل اخللة 

هو كّله »له: يا سّيدنا  فإن قلنا صاحب الغيبة  وصاحب الزمان  واملهدي؟ قال: 

جةةائز مطلقةةا   وإّنةةام ّنيةةتكم عةةن الترصةةي  باسةةمه اخلفةة  عةةن أعةةدائنا فةةال 

 (4).«يعرفوه

                                                           

 .414الغيبة للطويس:  1

 .221( الغيبة للطويس: 2)

 .221  عن الغيبة للطويس: 1/217النجم الثاقب: ( 1)

 .197/ 1  والنجم الثاقب: 2/260( مستدرك الوسائل: 4)
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 األوصياء خامت العاشر:

عن إبراهيم بن حممد العلوي قال: حةدثن  فقد رو   وهو من ألقابه الشائعة.

أّنةةه قةةال: دخلةةو عةةى صةةاحب  طريةة  أبةةو نرصةة خةةادم اإلمةةام العسةةكري

   فأتيته به.«عّل بالصندل األمحر»فقال:  الزمان

 وابةن سةّيدي أنةوفقلةو:  «أنا؟ من» فقال: قلو: نعم. «أتعرفن ؟»ثّم قال: 

  «.هِا سألتك عن ليس»فقال:  سّيدي.

أنا خاتم األوصياء  ويب »قال:  قال طري : فقلو: جعلن  اّللّ فداك  فبنّي ي.

 (1).«يدف  اّللّ عّز وجّل البالء عن أهل وشيعت 

 املعّطلة البئر عشر: احلادي

تفسة  أّنةه قةال ف  رو  عّل بن إبراهيم ف تفسة ه عةن اإلمةام الصةادق

ِشيدريفة: ةايية الش َدطََّلة َوَقْص مَّ   .[41]الج/  َوبِْئر مُّ

ه  الت  ال ي سةتق  منهةا وهةو « وبئر مدّطلة»  قوله: هو َمَثل يل حمّمد »

 (2).«]إىل وقو ظهوره[اإلمام الِي قد غاب فال ي قتبس منه العلم 

املتداولةة لكةّل أحةد  قال املحّد  النوري: أي ال يقتبس باألسباب الظاهرّية 

ر ة)قصةالةِين هةم -ر كةّل إمةامةوف كّل وقو  كام كةان ميّسةا  ف كةّل عصة

 (3).إذ مل يكن هناك مان  خارج  غ ه -مرتف (

                                                           

 .1/161  النجم الثاقب: 441( كامل الدين وُتام النعمة: 1)

 .2/61( تفس  القم : 2)

 .161-164( النجم الثاقب: 1)
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 احلق عشر: الثاني

هْل َجهاَ  أّنه قةال ف اييةة الرشةيفة:  رو  ف الكاف عن اإلمام الباقر َوق 

...  1«.دولة الباطل وإذا قام القائم ذهب» [61]االرساء/ اِْلَ ُّ َوَزَهَ  اْلَباطِل 

قال املحّد  النةوري: وطبة  هةِا التفسة  فقةد جةاء التعبة  باملةايض ألجةل 

  تأكيد وضوحه  وهو بيان لعدم وجود شّك ف وقوعه.

 «.السالم عى الّ  ارديد: »وجاء ف زيارته

وأوامةره ونواهيةه ُتةام والظاهر أّن ف مجي  حاالته وصةفاته وأفعالةه وأقوالةه 

املناف  واخل ات واملصال  الثابتة الباقية التاّمة وليس فيها أّي رضر أو مفسدة أو 

  .(2)خطأ ف الدنيا أو ف ايخرة  ال عى نفسه  وال عى أتباعه

 الساعة عشر: الثالث

أّنةه هةو  روي ف حديث املفّضل ة الطويةل ة وغة ه عةن اإلمةام الصةادق

ْرَعاَهايية الرشيفة: الساعة ف ا اَن م  اَعِة َأيَّ  .[167]األعرال/ َيْسَأل وَنَك َعِ  السَّ

اَعةِ وف ايية املباركة الرشيفة:  . [42]النازعات/ َيْسَأل وَنَك َعِ  السَّ

اَعةِ وف ايية الرشيفة:   .[61]الزخرل/ َوِعنَْده  ِعْلم  السَّ

وَن وف ايية الكريمة:  اَعةَ َهْل َينْظ ر   . [88]الزخرل/ إاِلَّ السَّ

اَعةَ وف ايية الرشيفة:  ْدِريَك َلَدلَّ السَّ  . [81]االحزاب/  َوَما ي 

اَعِة َلِفي َضَلل َبِديدإىل قوله تعاىل:  وَن ِل السَّ اَمر   [16]الشةور /َأالَ إِنَّ الَِّ يَ  ي 

لة باملهدي ؟ قةال: «يةامرون»قال املفّضةل: قلةو: فةام معنة   .فإّّنا مجيعا  مؤوَّ
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يقولون: مت  ولد؟ ومن رأ ؟ وأين يكون؟ ومت  يظهر؟ وكّل ذلك استعجاال  »

 (1).«ألمر اّللّ  وشّكا  ف قضائه

بالساعة من جهات كث ة ال َتفة  مثةل  قال املحّد  النوري: إّن تشبيهه

عالمةات كثة ة مثةل اخلسة   ما أمره  ومثل جمياه واالثنان بغتةة  واالشةرتاك ف

واملسخ وظهور النار وغ ها  وُتّيةز املةؤمن عةن الكةافر ِّبةام  وهةالك ارّبةارين  

وعدم توقيو اّللّ عّز وجّل جمياهام عند األنبيةاء واملالئكةة  وإخبةار مجية  األنبيةاء 

هاِم اهللَِّريفة: ةوجاء ف تفس  اييةة الشة أ ممهم بمجياهام. ْم بَِأيَّ هْره   [1]ابةراهيم/َوَذك 

أن يِّكر بن  إرسائيل بأّيام  فإّن أّيام اّللّ تعاىل ثال  أّيام:  خطاب إىل موس 

    ويوم الرجعة  ويوم القيامة.يوم القائم

أّنةه سةأل  وروي ف غيبة الفضل بةن شةاذان عةن اإلمةام السةن املجتبة 

قةال: « يا رسول اّللّ  فمتة  خيةرج قائمنةا أهةل البيةو؟»قائال  له:  رسول اّللّ

يا حسن  مثله مثل السةاعة أخفة  اّللّ علمهةا عةى أهةل السةاموات واألرض ال »

 2«.تأ  إالّ بغتة

ها ورو  ف الكاف أّنةه قةال ف اييةة الرشةيفة:  وَن إِمَّ َحتَّهى إَِذا َرَأْوا َمها ي وَعهد 

ا ا اَعةَ اْلَدَ اَ  َوإِمَّ فهو خةروج القةائم  وهةو السةاعة  فسةيعلمون » [71]مةريم/ لسَّ

 (3).«ذلك اليوم وما نزل ِّبم من اّللّ عى يدي قائمه
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 السّيد عشر: الرابع

كةةر ين(  ذ  ِّبةةِا اللقةةب ف عةةّدة مةةن األخبةةار وهةةو مةةروّي ف )كةةامل الةةده

فلةاّم أغةار   للصدوق عن عّل اخليزراين عن جارية له كان أهداها أليب حمّمد

اب عى الدار جاءته فاّرة من جعفر. ِّ  جعفر الك

  وإّن اسةم أ ّم السةّيد قال أبو عةل: فحةّدثتن  أّّنةا حّضةت والدة السةّيد

حّدثها بةام جيةري عةى عيالةه  فسةألته أن يةدعو اّللّ عةّز  صقيل  وإّن أبا حمّمد

عةى قربهةا لةوح   ووجّل هلا أن جيعل منّيتها قبلةه  فامتةو ف حيةاة أيب حمّمةد

 مكتوب عليه هِا قرب أ ّم حمّمد.

رأت لةه نةورا   قال أبو عل: وسمعو هِه ارارية تِكر أّنه ملّا ولد السةّيد

ساطعا  قد ظهر منه وبلغ أ ف  السامء  ورأت طيورا  بيضاء مبا من السامء وُتس  

 أجنحتها عى رأسه ووجهه وسائر جسده ثّم تط ..

تلةك مالئكةة نزلةو للتةرّبك »ِلك فضةحك ثةّم قةال: ب فأخربنا أبا حمّمد

 «.ِّبِا املولود وه  أنصاره إذا خرج

وقد تقّدم ف الباب الساب  عن أيب جعفر حمّمد بن عثامن النائةب الثةاين  قةال: 

 (1).إىل آخره..« ملّا ولد السّيد»

 الغريم عشر: اخلامس

شةةائ  ف  عليةةهِّصح علةةامء الرجةةال أّن مةةن ألقابةةه اخلاّصةةة.. وإطالقةةه 

والغريم بمعن  )الدائن( وبمعن  )املدين(  وهنةا بمعنة  األّول  وهةِا  األخبار.

اللقةةب مثةةل )الغةةالم( كةةان للتقّيةةة  فعنةةدما كانةةو الشةةيعة تريةةد أن تبعةةث مةةاال  
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  ومةا شةابه ذلةك  أو إىل وكالئه أو يوصون إليه  أو يطالب هةو بةه إليه

 فقد كانوا ينادونه ِّبِا اللقب.

 يطلب أغلب الزّراع والتّجار وأرباب الرل والصناعات. كان وقد

ورو  الشيخ املفيد ف اإلرشاد عن حمّمد بن صال  قال: ملّا مةات أيب  وصةار 

قةال الشةيخ: وهةِا رمةز  األمر إّي  كان أليب عى النا، سفاتج من مال الغةريم.

 (1).كانو الشيعة تعرفه قديام  بينها  ويكون خطاِّبا له للتقّية

 الفقيه عشر: السادس

( عةن حمّمةد رو  الشيخ الطويس ف التهِيب ف باب )حّد حرم السةني

أسةأله هةل جيةوز أن ي سةّب   كتبةو إىل الفقيةهبن عبداّللّ الم ي أّنةه قةال: 

  وهل فيه فضةل؟ فأجةاب وقةرأت التوقية   ومنةه الرجل بطني قرب السني

أفضةل منةه ومةن فضةله  إّن املسةّب   سّب  به  فام من يشء من التسبي »نساو: 

 «.ينس  التسبي  ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبي 

أسأله عن طني القةرب يوضة  مة   عنه أيضا   قال: كتبو إىل الفقيه يورو

املّيةةو ف قةةربه هةةل جيةةوز ذلةةك  أم ال؟ فأجةةاب وقةةرأت التوقيةة  ومنةةه نسةةاو: 

 «.اّللّيوض  م  املّيو ف قربه وخيلا بحنوطه إن شاء »

 (2).قطعا   واملراد بالفقيه هنا أّنه هو
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 املوتور عشر: السابع

تةل والةده ومل  وقد ذكر هِا اللقب ف عّدة أخبار رشيفة  واملوتور بوالده أي ق 

  يطلب بدمه.

أو السةني  أو جةنس  : واملراد بالوالد إّما العسةكريوقال املجليس

 .1الوالد ليشمل مجي  األئّمة

 )املوتور بأبيه( وهو كسابقه.وهناك خرب 

  فقةد وبام أّنه مل يطلب بدم األئّمة املاضني  وقد وصل إر  اإلمامةة إليةه

انتقل هِا الّ  إليةه وسةول يطلةب بةدمهم مجيعةا   بةل إّنةه وار  مجية  األنبيةاء 

واملرسلني واألوصياء الراشدين  فسول يطلب بكّل دماء الِين استشهدوا  كام 

 (2).ف دعاء الندبةهو مِكور ِصحيا  

ألّنه يرثهم مجيعا   فهو موتور بجمي   وبمالحظة أّن مجيعهم بمنزلة والده

 تلك السلسلة العلّية.

ف حةديث إّنةه قةال أليب  وقد روي ف غيبة الةنعامين عةن اإلمةام الصةادق

لغضةةب اّللّ عةى هةةِا [يةا أبةةا حمّمةد  إّنةةه خيةرج موتةورا   غضةةبان  أِسةفا  »بصة : 

يعن  ذلةك « الِي كان عليه يوم أ حد يكون عليه قميص رسول اّللّ  ]اخلل 

 (3).القميص امللّطخ بالدم  كام سيأ  ف )الوار (
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 املضطر عشر: الثامن

أّنةه قةال ف اييةة  وروي ف تفس  عّل بةن إبةراهيم عةن اإلمةام الصةادق

ِيههب  املْ ْضههَطرَّ إَِذا َدَعههاه  ريفة: ةالشةة هه  ُي  َلَفههاَ  َأمَّ ههْم خ  َدل ك  ههوَ  َوَُيْ َوَيْكِشههف  السُّ

 . [82]النمل/ األَْرضِ 

  وهةةو واّللّ املضةةطّر إذا صةةّى ف املقةةام )يعنةة  مقةةام نزلةةو ف القةةائم»

 «.إبراهيم( ركعتني ودعا اّللّ فأجابه ويكش  السوء وجيعله خليفة ف األرض

أّنةه قةال  الباقروف تأويل اييات للشيخ رشل الدين  مروّي عن اإلمام 

إذا خةرج تعّمةم وصةّى عنةد املقةام  هِه نزلةو ف القةائم»ف ايية املِكورة: 

 يعن  أين يوّجهها تفت .« وتّّضع إىل رّبه فال ترّد له راية أبدا  

إّن القةائم إذا خةرج دخةل املسةجد »أّنةه قةال:  ورو  أيضا  عن الصةادق

ام  ثةةّم يصةةّل ركعتةةني  ثةةّم يقةةوم الةةرام فيسةةتقبل الكعبةةة  وجيعةةل ظهةةره إىل املقةة

 .]أهّيا النا،  أهّيا النا،  أنا أوىل النا، ب دم  أنا أوىل النا، بإبراهيم[فيقول: 

يةةا أهّيةةا النةةا،  أنةةا أوىل النةةا، بإسةةامعيل  أهّيةةا النةةا،  أنةةا أوىل النةةا، 

  ثّم يرف  يديةه إىل السةامء فيةدعوه ويتّّضةع حّتة  يقة  عةى وجهةه  بمحّمد

...وهو قوله عّز وجّل:  ِيب  املْ ْضَطرَّ  (1)«.إىل آخره َأمَّ  ُي 

 الوارث عشر: التاسع

عةةّده ف املناقةةب القديمةةة واهلدايةةة مةةن ألقابةةه  ويةةأ  ف اخلطبةةة الغديرّيةةة أّن 

 «.أال إّنه وار  كّل علم واملحيا به»قال:  رسول اّللّ

وار  العلوم والكامالت واملقامات واييات والبّينات  ومن الواض  أّنه
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 .رمي  األنبياء واألوصياء وآبائه الطاهرين

حّت  يرد الكوفة... »قال:  وف حديث طويل ومفّصل أّن اإلمام الصادق

فيقفةان بةني  ياةرج إليةه املهةديثّم يقول السن : خّلةوا بينة  وبةني هةِا  ف

فةأين هةراوة جةّدك  العسكرين  فيقول له السن : إن كنو مهدي آل حمّمةد

وخاُتةةه وبةةرده  ودرعةةه الفاصةةل  وعاممتةةه السةةحاب  وفرسةةه  رسةةول اّللّ

املربوع  وناقته العضباء  وبغلته الدلدل  ومحاره اليعفور  ونجيبه الرباق  وتاجةه 

بغ  تغي  وتبديل. )فيحّضة لةه السةفا  ملؤمننيواملصح  الِي مجعه أم ا

 قال املفّضل: يا سّيدي  فهِا كّله كان ف السفا؟ («.هالِي فيه مجي  ما طلب

ىص آدم  وآلةة نجةارة نةوح  ةنعم واّللّ( وتركات مجي  النبّيةني حّتة  عة»)قال: 

وتركة هود وصال   وجمموع إبراهيم  وصاع يوس   ومكيل شةعيب وميزانةه  

موسةة  وتابوتةةه الةةِي فيةةه بقّيةةة مةةا تةةرك آل موسةة  وآل هةةارون  ملةةه وعىصةة 

املالئكة  ودرع داود وعصاته  وخةاتم سةليامن وتاجةه  ورحةل عيسة  ومة ا  

 .(1)«النبّيني واملرسلني ف ذلك السفا

 :حمّمد آل نور العشرون:

 املِكورة ف القرآن.وعّده ف الِخ ة من أسامئه

 متقدمة.اخبار وهو مِكور ف عّدة 

هاوف ايية الرشيفة:  َ َقهِت األَْرض  بِن هوِر َره  يعنة  أرشقةو  .[89]الزمةر/ َأْْشَ

 .األرض بنوره

نور األنوار الِي ترشةق : »وجاء ف إحد  الزيارات ارامعة ف أوصافه
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 «.به األرض عاّم قليل

 إىلومروي ف غاية املرام وغ ه عن جابر بن عبداّللّ األنصاري قةال: دخلةو 

يكتةةب بإصةةبعه ويتبّسةةم  فقلةةو لةةه: يةةا  مسةةجد الكوفةةة وأم املةةؤمنني 

عجبو ملن يقرأ هةِه اييةة ومل يعرفهةا »أم املؤمنني  ما الِي يضحكك؟ فقال: 

هور    فقلو له: وأّي آية يا أم املةؤمنني؟ فقةال: قولةه تعةاىل: «حّ  معرفتها اهللَّ  ن 

ههوِرهِ  ههاَمَواِ  َواألْرِض َمَثههل  ن  فِيَههها   املشةةكاة حمّمةةد [11]النةةور/َكِمْشههَكا  السَّ

َجاَجهةأنا املصباح ِمْصَباٌح  َها َكْوَكهٌب الزجاجةة السةن والسةني ِل ز  َكَأُنَّ

ي   ر  َباَرَكةوهو عّل بن السني  د   َزْيت وَنةحمّمد بن عّل  ي وَقد  ِم  َشَجَر  م 

ي ههةجعفةةر بةةن حمّمةةد 
قِ عةةّل بةةن موسةة   الَ َغْربِيَّههةموسةة  بةةن جعفةةر الَ َْشْ

عةّل بةن حمّمةد  َوَلْو َلْ َْتَْسْسه  َنارٌ حمّمد بن عّل َيَكاد  َزْيت َها ي ِِض     ]الرضا[

ههور ههوٌر َعهههَل ن  هههِدي اهللَّ  لِن هههوِرِه َمهه  َيَشههها   السةةةن بةةةن عةةّل  نُّ القةةةائم  ََيْ

 «.املهدي

ف عةامل األظّلةة بةني أنةوار  املعةراج أّن نةورهوقد ذكر ف مجلةة مةن أخبةار 

مثل الكوكب الةدّرّي بةني سةائر الكواكةب  وف خةرب كةنجم وأشباح األئّمة

 (1).الصب  ألهل الدنيا

وقد ذكر صاحب النجم الثاقب طاب ثراه مائة واثنان وثامنون اسام  ولقبا  مةن 

 اكتفينا بانتااب صفوة منها. ألقابه
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  الفصل الثامن

  مشائله اجلسمية واملعنوية





 

 

 :البدنّية املهدي اإلمام صفات

 أفلج الثنايا -أقنى األنف -أجل اجلبهة

املهةدي : »( عةن أيب سةعيد اخلةدري: قةال رسةول اّلل141ّ: 4أبو داود )

لاةةو ظلةةام  منّةة    أجةةى اربهةةة  أقنةة  األنةة   يمةةأل األرض قسةةطا  وعةةدال  كةةام م 

  (1).«يملك سب  سننيو   وجورا  

 (2)أجى اربهة: الِي انحس الشعر عن جبهته وخّ  عى جانبيها.

 (3)اب ف وسطه.دأقن  األن : طويله م  دّقة أرنبته واحد

ال تقةةوم : »اّللّ( عةةن أيب سةةعيد اخلةةدري: قةةال رسةةول 17: 1وف أمحةةد )

الساعة حّت  يملةك رجةل مةن أهةل بيتة   أجةى أقنة   يمةأل األرض عةدال  كةام 

لاو قبله ظلام   يكون سب  سنني  (4).م 

املهةةدي رجةةل مةةن : »( عةةن حِيفةةة  عةةن النبةة 221: 4والفةةردو، )

ولدي  وجهه كالقمر الدّرّي  اللون لون عةريب  وارسةم جسةم إرسائةيل  يمةأل 

لاو جورا   يرىض باالفته أهل السامء وأهل األرض والطة   األرض عدال  كام م 

                                                           

بعّدة أحاديث  وفيها: عن    عن أيب سعيد عن النب 171و 189/ 1( وابن مّحاد: 1)

عن أيب سعيد اخلدري  ومل  11/172وعبدالرّزاق: «. هو رجل منّ »قال:  النب 

 يرفعه.

 .14/111لسان العرب:( (2

 .11/201لسان العرب: (1) 

ليقومّن عى أ ّمت  من أهل بيت  أقن  أجى  »  عن أيب سعيد: 187/ 2( وف أيب يعى:4)

 «.يوس  األرض عدال  كام وسعو ظلام  وجورا   يملك سب  سنني
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 (1).«ف اهلواء  يملك عرشين سنة

أّن لونةةه لةةون  لةةون عةةريب: حنطةةّ  أو أبةةيض  وقةةد ورد ف صةةفة املهةةدي

 أبيض مرشب بحمرة.النب 

وقةد كةان بنةو  وجسم إرسائيل: أي طويل مملةوء كأجسةام أبنةاء يعقةوب

 إبةةراهيم معةةروفني بكةةامل أجسةةامهم ومجةةاهلم  ومعنةةاه أّن صةةفات إبةةراهيم

  الطة  ف اهلةواء: تعبة  عةن عمةوم الرضةا باملهةدي .ظاهرة ف املهدي

 والطبيعة. وقد يكون حقيقّيا  بمعن  أّن االزدهار يشمل املجتم 

 :ال َيرم بمرور األّيام -شا  املنظر -شيخ الس 

ين:  : مةا ( عن أيب الصةلو اهلةروي قةال: قلةو للرضةا812ف )كامل الده

عالمتةةه أن يكةةون شةةيخ السةةن  شةةاب »عالمةات القةةائم مةةنكم إذا خةةرج؟ قةةال: 

عالماته أن املنظر  حّت  أّن الناظر إليه ليحسبه ابن أربعني سنة أو دوّنا  وإّن من 

 (2).«ال هيرم بمرور األّيام واللياي  حّت  يأتيه أجله

أّنةه  عبداّللّ محزة  عن أيب ( عن عّل بن أيب191و 194وف النعامين ) 

لو قد قام القائم ألنكره النا،  ألّنه يرج  إليهم شاّبا  موّفقا   ال يثبو عليه »قال: 

                                                           

  عن حِيفة.. إىل آخر املصادر. ومثله دالئل اإلمامة: 2/616( ومثله العلل املتناهية:1)

  والطرائ  ف معرفة 419  وعنه العمدة البن البطري : 198-197

واللون منه لون العريب. يمأل األرض قسطا  »  بتفاوت يس  وفيه: 1/176الطوائ :

 «.وعدال  كام ملاو ظلام  

  16  منتاب األنوار: 117/ 1  اخلرائج واررائ : 2/291ور :( وينظر: إعالم ال2)

 .261/ 12  بحار االنوار: 722/ 1إثبات اهلداة: 
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 «.األّولإالّ َمْن قد أخِ اّللّ ميثاقه ف الِّر 

وإّن أعظم البلّية أن خيرج إليهم صةاحبهم : »وف غ  هِه الرواية أّنه قال

 (1).«شاّبا  وهم حيسبونه شياا  كب ا  

ح البط  -مِّش  بحمر  -أبيض اللون  :مبدَّ

( عن أيب ارارود زياد بن املنِر  عن أيب جعفةر حمّمةد 811 :وف )كامل الّدين

وهو عى املنةرب:  قال أم املؤمنني»قال:  بن عّل الباقر عن أبيه عن جّده

خيةرج رجةةل مةةن ولةدي ف آخةةر الزمةةان أبةةيض اللةون  مرشةةب بةةالمرة  مبةةدح 

 البطن  عريض الفاِين  عظيم مشاش املنكبني  بظهره شامتان  شامة عى لةون

  له اسامن: اسم  خيفة  واسةم يعلةن  فأّمةا جلده وشامة عى شبه شامة النب 

الِي خيف  فأمحد  وأّما الِي يعلن فمحّمد  إذا هّز رايته أضاء هلا ما بني املرشةق 

واملغرب  ووض  يده عى رؤو، العباد فال يبق  مؤمن إالّ صةار قلبةه أشةّد مةن 

أربعني رجال   وال يبق  مّيةو إالّدخلةو عليةه زبر الديد  وأعطاه اّللّ تعاىل قّوة 

وهو ف قربه  وهم يتزاورون ف قبةورهم  ويتبةارشون بقيةام  ف قلبه تلك الفرحة

 (2).القائم صلوات اّللّ عليه

 :عريض ما بي املنكبي -مِّش  اِلاجبي -غائر الديني

( عةةن محةةران بةةن أعةةني قةةال: قلةةو أليب جعفةةر 224 -221ف الةةنعامين ) 

                                                           

  وعنه إثبات اهلداة: 219  ونحوه الغيبة للطويس: 229( وانظر أيضا : منتاب األنوار: 1)

 .161و 12/267  وبحار األنوار: 161و 1/112

  وإثبةات الةهةداة: 1149/ 1  واخلةرائةج: 291 -2/294( ومةثةلةه إعةالم الةور : 2)

 .11/11  و بحار األنوار: 490/ 1
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: جعلو فداك  إيّن قد دخلو املدينة وف ِحْقَويَّ مهيان فيه أل  دينار  الباقر

وقدأعطيو اّللّ عهدا  أّنن  أنفقها ببابك دينارا  دينارا   أو جتيبن  فيام أسألك عنةه! 

فقلةو: سةألتك بقرابتةك مةن  «.يا محران  سةل جتةب وال تةنفقّن دنةان ك»فقال: 

قلةو: فَمةْن هةو  «.ال»األمر والقائم بةه؟ قةال: أنو صاحب هِا  رسول اّللّ

رب محةرة  الغةائر العينةني  املرشةل الةاجبني  ةذاك املش»بأيب أنو وأ ّم ؟ فقال: 

 «.العريض ما بني املنكبني  برأسه حزاز وبوجهه أثر  رحم اّللّ موس 

فقلةو لةه: أنةو القةائم؟  وفيها عن محران بن أعني قال: سألو أبا جعفر

 «.وإيّن املطالب بالدم ويفعل اّللّ مايشاء ولدين رسول اّللّقد »فقال: 

قد عرفو حيث تِهب  صةاحبك املبةدح الةبطن  ثةّم »ثّم أعدت عليه فقال: 

 (1).«الزاز برأسه  ابن األرواع  رحم اّللّ فالنا  

أو ابةةو عبةةد  ( عةةن أيب بصةة   قةةال أبةةو جعفةةر224وف الةةنعامين ) 

يا أبا حمّمد  بالقائم عالمتةان: : »يا ابا حممد...  -الشك من ايب عصام  -اّلل

س   و كتفه ةشامة ف رأسه وداء الزاز برأسه  وشامة بني كتفيه من جانبه األي

 (2).«األيس ورقة مثل ورقة اي،

                                                           

أو أّنه  . وقال: املراد أّنه من أوالد موس  بن جعفر116/ 1( وعنه إثبات اهلداة: 1)

كام ِّصح به ف األحاديث املتواترة  وليس املراد به أّن اسمه  شبيه موس  بن عمران

 يث املتواترة. موس  ملنافاته لألحاد

  وقال: املرشل الاجبني أي ف وسطها ارتفاع من الرشفة. 11/40وبحار األنوار: 

 والزاز: ما يكون ف الشعر مثل الناالة.

 .11/41( عنه بحار األنوار: 2)



 487  ............................................................ شامئله ارسمّية واملعنوّية

 

 :اعمه اعمي.. وشامئله شامئل

ين( ) : : قةال رسةول اّللّ( عن اإلمام الصةادق411  ف )كامل الده

من ولدي  اسمه اسم   وكنيته كنيتة   وشةامئله شةامئل  وسةنّته سةنّت   القائم »

يقيم النا، عى مّلت  ورشيعت   ويدعوهم إىل كتاب ريّب عّز وجةّل  مةن أطاعةه 

فقد أطاعن   ومن عصاه فقد عصةاين  ومةن أنكةره ف غيبتةه فقةد أنكةرين  ومةن 

بن   ومةن صةّدقه فقةد صةّدقن   إىل اّللّ أشةكو ِّ به فقد ك ِّ بني ي ف أمةره  ك ِّ املكة

واراحدين لقوي ف شأنه  واملضّلني أل ّمت  عن طريقته  وسةيعلم الةِين ظلمةوا 

 «.أّي منقلب ينقلبون

 والشامئل: الطبائ   وتطل  عى مالم  البدن.

بجةةةةّده  املهةةةةدي شةةةةبه األحاديةةةةث وغ هةةةةا عةةةةى وقةةةةددّلو هةةةةِه

لقه  واّتباعه لسنّته اّللّ رسول وجتديده اإلسالم والقرآن  وبسا ف َخلقه وخ 

 نوره عى العامل  وكف  به مقاما  عظيام .

 :ل ملبسه عري  املهدي

وقال له رجل: أصلحك اّللّ   عن مّحاد بن عثامن قال: حّضت أباعبداّللّ

كةةان يلةةبس اخلشةةن  يلةةبس تفسةة  القمةةيص  ذكةةرت أّن عةةّل بةةن أيب طالةةب

إّن عّل بن »عليك اللبا، ارديد؟ فقال له: بأربعة دراهم وما أشبه ذلك  ونر  

كان يلبس ذلك ف زمان ال ينكر عليه ولو لةبس مثةل ذلةك اليةوم  أيب طالب

َر به  فا  لبا، كّل زمان لبا، أهله  غ  أّن قائمنا أهل البيو إذا قام لةبس  شهَّ

 .(1)ثياب عّل وسار بس ة علّ 
                                                           

 .40/118  بحار األنوار:1/146  وعنه وسائل الشيعة: 1/411( الكاف: 1)
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: عّجةل أّنه قال للرضةا( عن معمر بن خاّلد 448وف    العقول ) 

يا معمةر  ذاك فةرجكم أنةتم  فأّمةا أنةا فةواّللّ مةا هةو إالّ : »اّللّ فرجك  فقال

 .(1)«مزود فيه كّ  سوي  خمتوم بااتم

 :رّد صفة أْزَيل  الفخ ي 

أّنةه ذكةر املهةدي  (: إسامعيل بن عّباد  عن عةلّ 261: 1ف رشح النهج )

رجةل أجةى اربةني  أقنة  »وذكةر حليتةه فقةال:  وقال إّنه مةن ولةد السةني

وذكةر «. األن   ضام البطن  أزيل الفاِين  أبلج الثنايا  بفاِه اليمن  شةامة

  (119: 1) هةةِا الةةديث بعينةةه عبةةداّللّ بةةن قتيبةةة ف كتةةاب غريةةب الةةديث

 .(2)انته 

إىل  ( عن أيب وائةل قةال: نظةر أم املةؤمنني221-222وف النعامين ) 

سةّيدا   وسةيارج  إّن ابن  هِا سّيد  كام ساّمه رسول اّللّ»فقال:  السني

اّللّ من صلبه رجال  باسم نبّيكم  يشبهه ف اخلَل  واخل ل   خيةرج عةى حةني غفلةة 

من النا،  وإماتة للحّ  وإظهار للجور  واّللّ لو مل خيةرج لّضةبو عنقةه  يفةرح 

باروجه أهل الساموات وسّكاّنا  وهو رجل أجى اربني  أقن  األن   ضةام 

ه اليمن  شامة  أفلةج الثنايةا  ويمةأل األرض عةدال  البطن  أزيل الفاِين  بفاِ

                                                           

 .76/119( وعنه بحار األنوار:  1)

  وقال: أزيل 1/119  وف غريب الديث البن قتيبة: 19/110( وذكره ف رشحه: 2)

َيل. والنهاية:  عن  2/121الفاِين  واملراد انفراج فاِيه وتباعد ما بينهام وهو الزَّ

 .61/ 2الغريبني للهروي. والاوي: 
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 (1).«كام ملاو ظلام  وجورا  

قال العاّلمة الكوراين: أقول: مل ترد صةفة )أْزَيةل الفاةِين( مةن طرية  أهةل 

ينتهةة  إىل رواة غةة  شةةيعة     وهةةِا الةةديث عةةن أم املةةؤمننيالبيةةو

أن تكةون موضةوعة الحةتامل والقاعدة التحّفظ ف صفاته الت  مل تةرد عةنهم

ين ( 811  :لتنطب  عى شاص أفحج اّدعة  املهدّيةة. نعةم ورد ف )كةامل الةده

وهةو عةى  قةال امة  املةؤمنني عن ابيةه عةن جةده عن اإلمام الباقر

  مبةدح خيرج رجل من ولةدي اخةر الزمةان ابةيض اللةون مرشةب المةرةاملنرب:

الفاةِين بمعنة   وعةريض«. البطن  عريض الفاِين  عظةيم مشةاش املنكبةني

ضاامتهام  وهو غ  األزيل أي األفحج الِي ف فاِيةه خلةل يةؤّثر عةى مشةيه 

 وركوعه وسجوده.

َيل11/117 :وف لسان العرب تباعد مةا بةني الفاةِين  -بالتحريك -: والزَّ

كالفحج  ورجل أزيل الفاِين: منفةرجهام متباعةدمها  وهةو ذلةك ألّن املتباعةد 

 مفارق.

                                                           

ونظر   عن ارمعب ين الصحاح  وفيه: 414  والعمدة: 111( ونحوه الغيبة للطويس: 1)

  وسياجر من صلبه رجل يسّم  كام ساّمه رسول اّللّ ».. إىل ابنه السني وقال: 

  عن ارم  بني الصحاح  1/177والطرائ : «. باسم نبّيكم.. يمأل األرض عدال  

  عن فتن السليل  وفيه: دخل السني بن عّل عى عّل بن 268ومالحم ابن طاوو،: 

قيل له: ومت  ذلك يا أم املؤمنني؟ فقال:  وعنده جلساؤه فقال... أيب طالب

وإثبات اهلداة: « هيهات  إذا خرجتم عن دينكم كام َترج املرأة عن وركيها لبعلها!»

 .11/120  عن الغيبة للطويس  وبحار األنوار: 1/101
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الزيل كالفحج أو هو نفسه وهو عيب ف املعصوم  وهِا خيال  والنتيجة: أّن 

 كامل املعصوم معنوّيا  وجسمّيا .

 املعنوّية املهدي اإلمام صفات

 يدطف الرأي عل القرآن إذا عطفوا القرآن عل الرأي

يعطةة  اهلةةو  عةةى (: »21: 2ف ّنةةج البالغةةة  رشح الشةةيخ حمّمةةد عبةةده )

اهلةةو   ويعطةة  الةةرأي عةةى القةةرآن إذا عطفةةوا اهلةةد   إذا عطفةةوا اهلةةد  عةةى 

القرآن عى الرأي  حّتة  تقةوم الةرب بكةم عةى سةاق  باديةا  نواجةِها  مملةوءة 

سةةيأ  غةةد بةةام ال و -قةةام  عاقبتهةةا  أال وف غةةد  أخالفهةةا  حلةةوا  رضةةاعها  عل

يأخِ الواي من غ ها عامهلةا عةى مسةاوئ أعامهلةا  وَتةرج لةه األرض  -تعرفون

كبدها  وتلق  إليه سلام  مقاليدها  ف يكم كي  عدل الس ة  وحيي  ميةو  أفاليِ

 (1).«الكتاب والسنّة

وأخِوا يمينا  وشامال  ضعنا  (: »206ّنج البالغة  رشح صبح  الصال  ) 

ف مسالك الغة   وتركةا  ملةِاهب الرشةد  فةال تسةتعجلوا مةا هةو كةائن مرصةد  

تعجل بام إن أدركه وّد أّنه مل يدركه  ومةا وتستبطاوا ما جي ء به الغد  فكم من مس

 أقرب اليوم من تباش  غد.

 ومةنيا قوم  هِا أبان ورود كّل موعود  ودنّو مةن طلعةة مةا ال تعرفةون  أال 

أدركها منّا يسي فيها بساج من   وحيِو فيها عى مثال الصةالني  ليحةّل فيهةا 

ف سةرتة عةن النةا،  ال يبرصة ويشةعب صةدعا    يصةدع شةعبا  وربقا  ويعت  رقا  

                                                           

 181  وغرر الكم: 186/ 1  ورشح ابن ميثم البحراين: 417( وانظر: ينابي  املوّدة: 1)

 أّوله.
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القائ  أثره ولو تةاب  نظةره  ثةّم ليشةحِّن فيهةا قةوم شةحِ القةني النصةل  جتةى 

بالتنزيل أبصارهم  ويرم  بالتفس  ف مسةامعهم  ويغبقةون كةأ، الكمةة بعةد 

 .(1)«الصبوح

نّتها وأخِها بجمي  أدِّبا  قد لبس للحكمة ج 

للحكمةةة  قةةد لةةبس(: »162اخلطبةةة 281الصةةال  )  البالغةةة رشح ّنةةج

نّتها  وأخِها بجمي  أدِّبا  من اإلقبال عليهةا واملعرفةة ِّبةا والتفةّر  هلةا  فهة   ج 

عند نفسه ضاّلته الت  يطلبها  وحاجته الت  يسأل عنها  فهو مغةرتب إذا اغةرتب 

اإلسالم  ورضب بعسيب ذنبه  وألص  األرض بجرانه  بقّيةة مةن بقايةا حّجتةه  

 .(2)«يائهخليفة من خالئ  أنب

(: هةِا الكةالم فّسةه كةّل طائفةة عةى حسةب 91: 10وقال ف رشح النهج )

 اعتقادها  فالشيعة اإلمامّية تزعم أّن املراد به املهدي املنتظر عندهم.

والصوفّية يزعمون أّنه يعن  به وّي اّللّ ف األرض  وعندهم أّن الةدنيا الَتلةو 

سبعة  وعةن القطةب وهةو واحةد   عن األبدال وهم أربعون  وعن األوتاد وهم

فإذا مات القطةب صةار أحةد السةبعة قطبةا  عوضةه  وصةار أحةد األربعةني وتةدا  

عوض الوتد  وصةار بعةض األوليةاء الةِين يصةطفيهم اّللّ تعةاىل أبةداال  عةوض 

 ذلك البدل.

وأصحابنا يزعمون أّن اّللّ تعاىل ال خيل األ ّمة مةن مجاعةة مةن املةؤمنني العلةامء 

                                                           

 .818-29/811انظر: بحار األنوار:  (1)

 .111/ 11  و بحار األنوار: 417( انظر: ينابي  املوّدة: 2)
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التوحيد  وأّن اإلمجاع إّنام يكون حّجة باعتبار أقوال أ ولاك العلامء لكنّه بالعدل و

رت معةةرفتهم بأعيةةاّنم  اعتةةرب إمجةةاع سةةائر العلةةامء  وإّنةةام األصةةل قةةول  ِّ ملّةةا تعةة

ليس يش  فيه إىل مجاعة أ ولاك العلامء من  أ ولاك  قالوا: وكالم أم املؤمنني

احةد مةنهم  فيقةول: مةن صةفته كةِا  حيث هم مجاعة  ولكنّه يص  حال كةّل و

 ومن صفته كِا.

ِّبةةِا الكةةالم العةةارل وهلةةم ف العرفةةان  والفالسةةفة يزعمةةون أّن مةةراده

 وصفات أربابه كالم يعرفه َمْن له أ نس بأقواهلم.

ف آخر الوقو إذا خلقه  وليس يبعد عندي أن يريد به القائم من آل حمّمد

  فليس ف الكةالم مةا يةدّل عةى وجةوده اين  اّللّ تعاىل وإن مل يكن اين موجودا  

وقد وق  اّتفاق الفرق من املسلمني أمجعني عى أّن الدنيا والتكلي  ال ينقض إالّ 

 عليه.

نّتها: »قوله رع «قد لبس للحكمة ج    ار نّة: ما ي سترت به من السةالح كالةده

نّة الكمة قم  النفس عن املشةتهيات  وقطة   عالئة  الةنفس ونحوها  ولبس ج 

عن املحسوسات  فإّن ذلك مان  للنفس عةن أن يصةيبها سةهام اهلةو   كةام ُتنة  

 الدرع الدارع عن أن يصيبه سهام الرماية.. الخ  انته .

 يطّب  القرآن ويدّلمه للناس كام أ ن ل

وأتةاه رجةل  : قال أبةو جعفةرقال ( عن أمحد بن عمر198: 6ف الكاف )

كةِلك »فقال له: إّنكم أهل بيو رمحة اختّصكم اّللّ تبارك وتعةاىل ِّبةا  فقةال لةه: 

نحةةن والمةةد ّللّ ال نةةدخل أحةةدا  ف ضةةاللة وال نارجةةه مةةن هةةد   إّن الةةدنيا 

التِهب حّت  يبعث اّللّ عّز وجّل رجال  منّا أهل البيو يعمل بكتاب اّللّ  الير  
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 (1).«فيكم منكرا  إالّ أنكره

إذا قةام قةائم »أّنه قال:  ( عن جابر  عن أيب جعفر168: 2وف اإلرشاد )

يعّلم النا، القرآن عى ما أنةزل اّللّ عةّز وجةّل  ملن رضب فساطيا  آل حمّمد

 (2).«فأصعب ما يكون عى َمْن حفظه اليوم  ألّنه خيال  فيه التألي 

رجةةةل عةةةى ( عةةةن سةةةامل بةةةن أيب سةةةلمة قةةةال: قةةةرأ 211وف البصةةةائر ) 

وأنا أسم  حروفا  من القرآن ليس عى ما يقرؤهةا النةا،  فقةال  عبداّللّ أيب

َمْه َمْه ك  َّ عن هِه القةراءة  إقةرأ كةام يقةرأ النةا، حّتة  يقةوم : »أبو عبداّللّ

«. القائم  فإذا قام قرأ كتاب اّللّ عى حّده  وأخرج املصح  الِي كتبه عةلّ 

النا، حيث فر  منه وكتبةه  فقةال هلةم: هةِا كتةاب إىل  أخرجه علّ »وقال: 

وقد مجعته بني اللوحني  قالوا: هو ذا عنةدنا مصةح  اّللّ كام أنزل عى حمّمد

جام  فيه القرآن ال حاجة لنا به! قال: أما واّللّ ال ترونه بعد يومكم هِا أبدا   إّنام 

 (3).«كان عَلّ أن أخربكم به حني مجعته لتقرؤوه

: كةةأيّن ( عةةن حّبةةة العةةرين قةةال: قةةال أم املةةؤمنني111ين ) وف الةةنعام

أنظر إىل شيعتنا بمسجد الكوفة قد رضبوا الفساطيا يعّلمون النةا، القةرآن كةام 

 (4).«أ نزل  أما إّن قائمنا إذا قام كسه وسّو  قبلته
                                                           

 .228-12/221( وعنه بحار األنوار: 1)

  وإثبات اهلداة: 1/218  وعنه كش  الغّمة: 2/281( ومثله روضة الواعظني: 2)

1/118. 

 .66/ 92حار األنوار:   ب449/ 1  وعنه إثبات اهلداة: 811/ 2( ومثله الكاف: 1)

 .184/ 12( وعنه بحار األنوار: 4)
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(: وف رواية أيب ذر الغفاري أّنه قال: ملّا توّف رسول 111: 1وف االحتجاج )

القرآن وجاء به إىل املهاجرين واألنصار وعرضه علةيهم   مج  علّ  اّللّ

... فلةاّم اسةتال  عمةر سةأل علّيةا  أن يةدف  ملا قد أوصاه بةِلك رسةول اّللّ

إليهم القرآن  فقال: يا أبا السن  إن جاو بالقرآن الةِي كنةو قةد جاةو بةه إىل 

ذلك سبيل  إّنام جاو به هيهات ليس إىل : »أيب بكر حّت  نجتم  عليه  فقال

إىل أيب بكر لتقوم الّجة عليكم وال تقولوا يوم القيامة إّنا كنّا عن هِا غافلني  أو 

تقولوا: ما جاتنا به  إّن القرآن الِي عندي اليمّسه إالّ املطّهرون واألوصياء مةن 

نعةم  إذا قةام القةائم مةن »قال عمر: فهل إلظهاره وقو معلوم؟ فقةال: «. ولدي

 (1).«يظهره وحيمل النا، عليه فتجري السنّة به ولدي

 املفرد م  أهله! -الِّشيد الطريد الفريد الوحيد

ين:   ( عن األصبغ بن نباتة قةال: سةمعو أم املةؤمنني101ف )كامل الده

 «.صاحب هِا األمر الرشيد الطريد الفريد الوحيد»يقول: 

الثعلبة   عةن أبيةه ( عن عبداألعى بن حصني 164 -161وف النعامين ) 

ف حّج أو عمةرة فقلةو لةه: كةربت سةنّ   قال: لقيو أبا جعفر حمّمد بن علّ 

ودّق عظم  فلسو أدري يقىض ي لقاؤك أم ال  فاعهةد إّي عهةدا  وأخةربين متة  

إّن الرشيد الطريد الفريد الوحيد  املفرد من أهله  املوتور بوالده  »الفرج؟ فقال: 

فقلةو: أعةد عةَلّ  فةدعا «. الرايات  واسمه اسةم نبة  املكنّ  بعّمه  هو صاحب

 بكتاب أديم أو صحيفة فكتب ي فيها.

فقلةو: إن شةاو  فةدعا بكةراع « أحفظو أم أكتبها لةك؟»وف رواية: فقال: 

                                                           

 .41 -69/42( وعنه بحار األنوار: 1)
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من أديم أو صحيفة فكتبها ي ثّم دفعها إّي  وأخرجها حصني إلينةا فقرأهةا علينةا 

 .ثّم قال: هِا كتاب أيب جعفر

صاحب هِا األمةر : »( عن أيب ارارود  عن اإلمام الباقر164وف ) 

اسةةمه اسةةم  املفةةرد مةةن أهلةةه  هةةو الطريةةد الرشةةيد  املوتةةور بأبيةةه  املكنّةة  بعّمةةه 

 (1).«نب 

 :ومواريثه، ومواري  األنبيا  مده راية النبي

إّن القةائم : »( عن أيب بصة   عةن أيب جعفةر البةاقر129ف النعامين ) 

ثنية ذي طو   ف عّدة أهل بدر ثالثامئة وثالثة عرش رجةال  حّتة  يسةند هيبا من 

قةال عةّل بةن أيب محةزة: فةِكرت «. ظهره إىل الجر األسود  وهيةّز الرايةة الغالبةة

 (2).«كتاب منشور»فقال:  ذلك أليب السن موس  بن جعفر

ا ملّة: »( عةن أيب بصة  قةال: قةال أبةو عبةداّلل119ّوأيضا  ف النعامين ) 

  فزلزلةو ر الراية راية رسول اّللّةرة  نشةوأهل البص التق  أم املؤمنني

أقدامهم  فام اصفّرت الشمس حّت  قالوا: آمنّا يابن أيب طالب  فعند ذلةك قةال : 

ال تقتلوا األرس  وال جتهزوا عى اررح   وال تتبعوا موّليا   وَمْن ألق  سةالحه 

فهو آمن  وَمْن أغل  بابه فهو آمن. وملّا كان يةوم صةّفني سةألوه نرشة الرايةة فةأب  

                                                           

  1/111  وإثبات اهلداة: 17/ 11  وعنه بحاراألنوار:  468( وف دالئل اإلمامة: 1)

 وقال: ورواه أيضا  بعّدة طرق.

ِا مثبو ف   وقال: أي ه12/170  وبحار األنوار: 1/147( وعنه إثبات اهلداة: 2)

 الكتاب املنشور  أو معه الكتاب  أو الراية كتاب منشور.
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  فقةةال وعةةاّمر ابةةن يةةارس بالسةةن والسةةنيعلةةيهم فتحّملةةوا عليةةه 

يا بنّ   إّن للقوم مّدة يبلغوّنا وإّن هِه راية الينرشها بعدي إالّ القائم »للحسن: 

 (1).«صلوات اّللّ عليه

( عن املفّضل بن شاذان قال: وروي أّنه يكون ف رايةة 101: 12وف البحار )

 (2).: إسمعوا وأطيعوااملهدي

علمنا غةابر  ومزبةور   وَنْكةو  ف : »( عن الصادق2/168وف اإلرشاد )

وإّن عندنا ارفةر األمحةر وارفةر األبةيض ومصةح   ؛القلوب  وَنْقر  ف األسامع

ال عن تفس  «. وإّن عندنا ارامعة فيها مجي  ما حيتاج النا، إليه ؛فاطمة فس 

أّما الغابر فالعلم بام يكون  وأّما املزبور: فالعلم بام كان  وأّمةا »هِا الكالم فقال: 

نسةةم   ؛النكةةو ف القلةةوب فهةةو اإلهلةةام  والنقةةر ف األسةةامع: حةةديث املالئكةةة

ألمحةةر: فوعةةاء فيةةه سةةالح رسةةول كالمهةةم وال نةةر  أشااصةةهم  وأّمةةا ارفةةر ا

حّت  يقوم قائمنا أهل البيو  وأّما ارفر األبيض: فوعاء فيةه  يظهر  ولن اّللّ

تةةوراة موسةة  وإنجيةةل عيسةة  وزبةةور داود وكتةةب اّللّ األ وىل  وأّمةةا مصةةح  

ففيه ما يكون من حاد   وأسامء كّل َمْن يملك إىل أن تقوم الساعة   فاطمة

مةن فلة  فيةه  كتاب طوله سبعون ذراعا  أماله رسةول اّللّوأّما ارامعة: فه  

بيةده  فيةه واّللّ مجية  مةا حيتةاج النةا، إليةه إىل يةوم  وخّا عّل بن أيب طالب

 «.القيامة  حّت  أّن فيه أرش اخلدش وارلدة ونص  ارلدة

إّن حةةةديث  حةةةديث أيب وحةةةديث أيب حةةةديث جةةةّدي  »يقةةةول:  وكةةةان

                                                           

 .12/211  بحار االنوار: 119( وانظر: الغيبة للنعامين: 1)

 .1/162( وعنه إثبات اهلداة: 2)
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أيب طالب أم املؤمنني  وحديث عّل أم املؤمنني وحديث جّدي حديث عّل بن 

 (1).«اّللّ عّزوجّل  اّللّ قول   وحديث رسولاّللّ حديث رسول

قةةال: قلةةو لةةه:  ( عةةن أيب بصةة  عةةن أيب عبةةداّلل209ّوف البصةةائر ) 

  فمسسةةو صةةدره «افعةةل»جعلةةو فةةداك  إيّن أ ريةةد أن أملةةس صةةدرك  فقةةال: 

فقلو: جعلةو فةداك  إيّن سةمعو أبةاك وهةو « ومِلَ يا أبا حمّمد؟»ومناكبه  فقال: 

يةا »فقال: «. إّن القائم واس  الصدر  مسرتسل املنكبني  عريض  ما بينهام»يقول: 

عةى األرض  وأنةا  تسةتابوكانةو  ّللّأبا حمّمد  إّن أيب لةبس درع رسةول ا

 لبستها فكانو وكانةو  وإّّنةا تكةون مةن القةائم كةام كانةو مةن رسةول اّللّ

مةةن جةةاز  صةةاحب هةةِا األمةةر ولةةيس نطاقهةةا بحلقتةةني ترفةة  كانةةو مشةةمرة

 (2).«أربعني

: أنةو صةاحبنا أعنة  (: قلةو أليب عبةداّلل221ّوف إثبات الوصّية ) 

فانجّرت علَّ وإّنةه ليأخةِ ي  درع رسول اّللّ ألبسو»صاحب األمر؟ فقال: 

ثةّم «. بالركاب  وإّن صاحبكم يلبس الدرع فتستوي عليه وال يؤخِ له بالركةاب

 «.أّن  يكون ذلك ومل يولد الغالم الِي ترّبيه جّدته»قال ي: 

 ( عن عبداألعى بن أعني قال: سمعو أباعبةداّلل204ّوف البصائر ) 

مةدفوع  السةالحإّن »ثّم قال:  ؛«ال أ نازع فيه رسول اّللّعندي سالح »يقول: 

إّن هِا األمةر يصة  إىل »  ثّم قال: «عنه  لو وض  عند رّش خل  اّللّ كان أخ هم

                                                           

  ومثله إعالم الور : 2/161  وعنه كش  الغّمة: 2/114( ومثله اإلحتجاج: 1)

 .16/ 28وعنهام بحار األنوار:   1/121  وعنه إثبات اهلداية: 1/111-118

 .1/120  وعنه إثبات اهلداة: 2/891( ومثله اخلرائج: 2)
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َمْن يلوي له النك  فإذا كانو مةن اّللّ فيةه املشةّية خةرج فيقةول النةا،: مةا هةِا 

 (1).«الِي كان  ويض  اّللّ له يده عى رأ، رعّيته

: املتوّثةب ( عن عبداألعى  قال: قلو أليب عبةداّلل264ّ: 1وف الكاف )

«. ي سةال عةن الةالل والةرام»عى هِا األمر املّدع  له  ما الّجةة عليةه؟ قةال: 

ثالثة من الّجة مل جتتم  ف أحد إالّ كةان صةاحب هةِا »قال: ثّم أقبل عّل فقال: 

  ويكةةون عنةةده السةةالح  ويكةةون األمةةر: أن يكةةون أوىل النةةا، بمةةن كةةان قبلةةه

صاحب الوصّية الظاهرة  الت  إذا قدمو املدينة سألو عنهةا العاّمةة والصةبيان: 

 (2).«إىل من أوىص فالن؟ فيقولون: إىل فالن بن فالن

أّنه قةال:  ( عن يعقوب بن شعيب  عن أيب عبداّلل210ّوف النعامين ) 

و: بةةى  قةةال: فةةدعا بَقْمَطةةر فقلةة« أال أ ريةةك قمةةيص القةةائم الةةِي يقةةوم عليةةه؟»

س ةرشه فةإذا ف كّمةه األيةة)حمفظة الكتب( ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنة

الةِي عليةه يةوم رضبةو رباعّيتةه وفيةه  هِا قميص رسول اّللّ»دم  فقال: 

 فقّبلةةو الةةدم ووضةةعته عةةى وجهةة   ثةةّم طةةواه أبوعبةةداّللّ«. يقةةوم القةةائم

 (3).ورفعه

  عن عبةدامللك بةن أعةني قةال: أراين أبةو جعفةر( 162وف البصائر ) 

قلةو: مةا أبةني « ألّي يشء كتبو هِه الكتةب؟»ثّم قال ي:  بعض كتب علّ 

  قلو: علم أّن قائمكم يقوم يومةا  فأحةّب أن يعمةل بةام «هات»الرأي فيها  قال: 

                                                           

 .209/ 28  وعنه بحاراألنوار: 2/196( ومثله اإلرشاد: 1)

 .21/116  بحار األنوار: 1/117( ومثله اخلصال: 2)

 .111/ 12  بحار األنوار: 142: 1( وعنه إثبات اهلداة 1)
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 (1).«صدقو»فيها  قال: 

يقةول:  اّللّ( عن عبداّللّ بن سنان قال: سمعو أبا عبةد241النعامين ) 

ملّةا توّجةه تلقةاء  عصا موس  قضيب آ، من غر، ارنّة  أتاه ِّبةا جربئيةل»

مدين  وه  وتابوت آدم ف بح ة طربّية  ولةن يبليةا ولةن يتغةّ ا حّتة  خيةرجهام 

 (2).«إذا قام القائم

 ( عن حمّمد بن الفيض  عن حمّمد بةن عةلّ 204-201وف البصائر ) 

كانو عصةا موسة  يدم فصةارت إىل شةعيب ثةّم صةارت إىل موسة  بةن »قال: 

نتزعةو مةن أ  عمران وإّّنا لعندنا  وإّن عهدي ِّبا آنفا  وه  خّضاء كهياتها حني 

شجرها  وإّّنا لتنط  إذا است نْطِقو  أ عّدت لقائمنا ليصن  كام كان موس  يصةن  

 «.ِّبا  وإّّنا لرتوع وتلق 

علمه وسالحه  أن يقبضه أور  علّيا  اّلل ملّا أراد  إّن رسول اّللّ»قال: 

وما هناك ثّم صار إىل السن والسني  ثّم حني قتل السني اسةتودعه أ ّم سةلمة  

 «.ض بعد ذلك منهابِ ثّم ق  

قال: فقلو: ثّم صار إىل عّل بن السني ثةّم صةار إىل أبيةك ثةّم انتهة  إليةك؟ 

 .(3)«نعم»قال: 

                                                           

 .11/ 28  بحار األنوار: 120: 1 ( وعنه إثبات اهلداة1)

 .12/111  بحار األنوار: 140: 1( وعنه إثبات اهلداة 2)

إّّنا حيث أقبلو تلق  ما يأفكون  يفت  هلا »  وفيه: 1/211( ونحوه ف الكاف: 1)

شعبتان: إحدامها ف األرض واأل خر  ف السق   وبينهام أربعون ذراعا  تلق  ما 
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 َّ  :علّ ي ظهر القرآن بخ

ف قولةةه  ( عةةن عاصةةم بةةن محيةةد  عةةن أيب جعفةةر267: 6ف الكةةاف )

وَعى اْلكَِتاَ  َفاْخت لَِف فِيههِ عّزوجّل:  اختلفةوا »؟ قةال: [110]هةود/ َوَلَقْد آَتْينَا م 

كام اختلفو هِه األ ّمة ف الكتاب  وسياتلفون ف الكتاب الِي م  القائم الِي 

 «.كث  فيقّدمهم فيّضب أعناقهميأتيهم به حّت  ينكره نا، 

 .مده عهٌد مدهود م  النبي

: إذا قةةال رفعةةه اىل ايب جعفةةرابةةن حمبةةوب ( عةةن 101: 12ف البحةةار )

  والقائم يوماِ بمّكة عند الكعبةة مسةتج ا  ِّبةا يقةول: ..خس  بجي  السفياين

قةد  اّللّ  فيبايعونه بني الةركن واملقةام.. ومعةه عهةد مةن رسةول «أنا وّي اّللّ»

تواترت عليه ايباء  فإن أشكل عليهم من ذلك اليشء فإّن الصوت من السامء ال 

 (1).يشكل عليهم إذا نودي باسمه واسم أبيه

 :عاقي األ ّمة ل املحِّش اإلمام املهدي

لعةّل بةن  ( عن عبداّللّ بةن عمةر: قةال رسةول اّلل10ّف )مائة منقبة  

يا عل  أنا نِير أ ّمت  وأنو هادهيا  والسن قائةدها  والسةني : »طالب أيب

سائقها  وعّل بن السةني جامعهةا  وحمّمةد بةن عةّل عارفهةا  وجعفةر بةن حمّمةد 

كاتبها  وموس  بن جعفةر حمصةيها  وعةّل بةن موسة  معربهةا ومنجيهةا وطةارد 

                                                           
 

  وإثبات اهلداة: 289  واالختصا : 871: 2كامل الدين ومثله «. يأفكون بلساّنا

 .116: 12و  111/ 24األنوار:   وبحار 116و 1/419

 .1/211( وعنه إثبات اهلداة: 1)



 461  ............................................................ شامئله ارسمّية واملعنوّية

 

دين مؤمنيها  وحمّمد بن عّل قائمها وسائقها  وعلّ   بن حمّمد ساترها مبغضيها وم 

وعاملها  والسن بن عّل منادهيا ومعطيهةا  والقةائم اخللة  سةاقيها ومناشةدها: 

 َِمي َتَوع   (1).«[71]الجر/ إِنَّ ِل ذلَِك الََيا  لِْلم 

أقول: لعّل اسم عبداّللّ بن عمر ف سند الديث تصحي  لعبداّللّ آخةر  فلةم 

 يعهد عنه رواية مثل هِه األحاديث.

وي  :وهو الصا  السَّ

( عةةن عيسةة  بةةن داود النّجةةار  عةةن أيب السةةن 121: 1ف تأويةةل اييةةات )

وَن َمهْ  سألو أيب عن قول اّللّ عّز وجّل: »قال:  موس  بن جعفر َفَسهَتْدَلم 

هِوي  َوَمهِ  اْهَتهَدى هاِ  السَّ َ ؟ قةال: الرصةاط السةوي هةو [11]طةه/ َأْصَحا   الص 

َوإِّن    واهلد  من اهتد  إىل طاعته. ومثلها ف كتاب اّللّ عّز وجّل: القائم

مَّ اْهَتَدى َ  َتاَ  َوآَمَ  َوَعِمَل َصاِِلا  ث 
اٌر ملِ  (2).«قال: إىل واليتنا [62]طه/ َلَغفَّ

 :وهو صاحب ليلة القدر

ها ( عن عّل بن إبراهيم ف قوله: 290: 2ف تفس  القّم  ) َأْنَ ْلنَهاه  ِل َلْيَلهِة إِنَّ

املعمور ف ليلة القدر مجلة واحدة  وعةى  القرآن أ نزل إىل البيو قال: فهو اْلَقْدرِ 

 رَوَمهها َأْدَراَ  َمهها َلْيَلههة  اْلَقههْد سةةنة.  وعرشةةين ثةةال  ف طةةول رسةةول اّللّ

                                                           

  و بحار األنوار: 721/ 1   وإثبات اهلداة: 1/211( وانظر: مناقب ابن شهر آشوب: 1)

18/270. 

 .49/146  بحار األنوار:  1/10( وعنه الربهان: 2)
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ومعن  ليلة القدر أّن اّللّ يقّدر فيها ايجال واألرزاق وكّل أمر حيةد  مةن مةوت 

هلُّ َأْمهر أو حياة أو خصب أو جدب أو خ  أو رّش  كةام قةال اّللّ:  ْفهَرق  ك  فِيَهها ي 

 إىل سنة. [4]الدخان/ َحكِيم

ِْم قوله:  وح  فِيَها بِ ِْذِن َره  َكة  َوالرُّ
ل  املََْلئِ ل  َأْمرَتنَ َّ قال: تنزل  [4]القدر/ ِمْ  ك 

املالئكة وروح القد، عةى إمةام الزمةان  ويةدفعون إليةه مةا قةد كتبةوه مةن هةِه 

 (1).األ مور

( عةةن عبةةداّللّ بةةن مسةةكان  عةةن أيب جعفةةر  290: 2وف تفسةة  القّمةة  )

ا َأنَ ْلنَاه   :عبداّللّ  وأيب السن وأيب ها ِل َلْيَلهة يعن  القةرآن  إِنَّ َباَرَكهة إِنَّ م 

نهِ ِري َ  نَّها م  وهة  ليلةة القةدر  أنةزل اّللّ القةرآن فيهةا إىل البيةو املعمةور مجلةة  ك 

ف طةوال ثةال  وعرشةين  واحدة. ثّم نزل من البيو املعمور عى رسول اّللّ

ْفَرق  سنة.  لُّ َأْمهر َحكِهيمف ليلة القدر  فِيَها ي  أي يقةّدر اّللّ كةّل أمةر مةن  ك 

ومن الباطل وما يكون ف تلك السنة  وله فيه البداء واملشّية  يقّدم ما يشاء   الّ  

ويؤّخر ما يشاء من ايجةال واألرزاق والباليةا واألعةراض واألمةراض  ويزيةد 

  إىل أم املةةؤمنني فيهةةا مةةا يشةةاء ويةةنقص مةةا يشةةاء  ويلقيةةه رسةةول اّللّ

   صةاحب الزمةةانحّتة  ينتهة  إىل إىل األئّمةة ويلقيةه أم املةؤمنني

 (2).«ويشرتط له ما فيه البداء واملشّية والتقديم والتأخ 

 :وهو الكوكب الدّرّي والنور اإلهلي ل اآلية

تفسةة  الةةنعامين عةةن ب ( املعةةرول21ف املحكةةم واملتشةةابه ) وف رسةةالة 
                                                           

 .94/14( وعنه بحار األنوار: 1)

خمترصا   وقال: عن  1/81  وجمم  البيان: 4/101  بحار األنوار: 202( وعنه املحّجة: 2)

 .ابن عّبا، وقتادة وابن زيد  وهو املروي عن أيب جعفر وأيب عبداّللّ 
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يقةول ف  إسامعيل بن جابر قال: سمعو أبا عبداّللّ جعفر بن حمّمد الصةادق

عةن  حديث طويل عن أنواع آيات القرآن  فيه جمموعة أسةالة ألم املةؤمنني

عن أقسام النور ف القرآن  فقال:  وسألوه »آيات القرآن وأحكامه  قال فيه: 

النور: القرآن  والنور: اسم من أسامء اّللّ تعاىل  والنةور: النورّيةة  والنةور: ضةوء 

املواالة الت  يلبس هلا نورا  يوم القيامةة  والنةور  القمر  والنور: ضوء املؤمن وهو

 ف مواض  من التوراة واإلنجيل والقرآن حّجة اّللّ عى عباده  وهةو املعصةوم...

ههههههم  فقةةةةةةال تعةةةةةةاىل:  ههههههَك ه 
ْنههههههِ َل َمَدههههههه  أ ْولئِ ههههههوا النُّههههههوَر الَّههههههِ ي أ  َبد  َواتَّ

ونَ  فالنور ف هِا املوض  هو القرآن  ومثله ف سورة التغابن [117]االعةرال/املْ ْفلِح 

ولِِه َوالنُّهوِر الَّهِ ي َأنَ ْلنَهاقوله تعاىل:  يعنة  سةبحانه  [6]التغةابن/ َفآِمن وا بِاهللَِّ َوَرع 

القرآن ومجي  األوصياء املعصومني  من محلة كتاب اّللّ تعةاىل وخّزانةه وترامجتةه  

وَن ِل اْلِدْلهِم فقال:  الِين نعتهم اّللّ ف كتابه اِعهخ  َوَمها َيْدَلهم  َتْأِويَلهه  إاِلَّ اهللَّ  َوالرَّ

نَها ل  ِمْ  ِعنِد َرب  فهةم املنعوتةون الةِين أنةار اّللّ ِّبةم  [7]ال عمةران/ َيق ول وَن آَمنَّا بِِه ك 

ههور  الةةبالد وهةةد  ِّبةةم العبةةاد  قةةال اّللّ تعةةاىل ف سةةورة النةةور:  ههامَواِ  اهللَّ  ن  السَّ

َهها  َجاَجههة  َكَأُنَّ َجاَجههة ال ُّ ههوِرِه َكِمْشههَكا  فِيَههها ِمْصههَباٌح املِْْصههَباح  ِل ز  َواألَْرِض َمَثههل  ن 

ي ة َوالَ َغْربِيَّة َيَكاد  َزْيت َها ي ِِض   
قِ َباَرَكة َزْيت وَنة الَّ َْشْ ي  ي وَقد  ِم  َشَجَر  م  ر  َكْوَكٌب د 

هور ََيْهِدي اهللَّ  لِن هوِرِه َمه  َيَشها   َوَيْضهَوَلْو َلْ َْتَْسْس  هوٌر َعهَل ن  ِر   اهللَّ  األَْمَثهاَل هه  َناٌر نُّ

ههل  َشْ  َعلِههيمٌ    واملصةةباح فاملشةةكاة رسةةول اّللّ [11]النةةور/ لِلنَّههاِس َواهللَّ  بِك 

    والزجاجة فاطمة  والشةجرة املباركةة رسةول اّللّالويص واألوصياء

 (1).«الِي يمأل األرض عدال   الدّرّي القائم املنتظروالكوكب 

                                                           

 .90/21( عنه بحار االنوار: 1)
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( عن عيس  بن راشد  عن حمّمد بن عّل بن 116وف التوحيد للصدوق ) 

املشةكاة نةور »قةال:  َكِمْشهَكا  فِيَهها ِمْصهَباٌح ف قوله عةّز وجةّل:  السني

َجاَجهة .»العلم ف صدر النب    الزجاجةة صةدر عةلّ » املِْْصهَباح  ِل ز 

ي  ي وَقد  ِمه   .إىل صدر علّ  صار علم النبّ   ر  َا َكْوَكٌب د  َجاَجة  َكَأُنَّ ال ُّ

َبهههاَر َ  ي هههة َوالَ َغْربِيَّهههة«. نةةةور»قةةةال:  ةَشهههَجَر  م 
قِ الهيودّيةةةة »قةةةال:  الَّ َْشْ

يكةةاد العةةامل مةةن آل » ي   َوَلههْو َلْ َْتَْسْسههه  َنههارٌ هَِيَكههاد  َزْيت َههها ي ضهه«. والنرصةةانّية

يعن  إماما  مؤّيةدا  بنةور » نُّوٌر َعَل ن وريتكّلم بالعلم قبل أن ي سال.  حمّمد

وذلةك مةةن لةدن آدم إىل أن تقةةوم العلةم والكمةة ف إثةةر إمةام مةةن آل حمّمةد

الساعة  فهؤالء األوصياء الِين جعلهم اّللّ عّز وجّل خلفاءه ف أرضه وحججه 

 (1).«األرض ف كّل عرص من واحد منهم عى خلقه  ال َتلو

 :هم السب  املثاّن املهدي واألئّمة

ف  ( عةن القاسةم بةن عةروة  عةن أيب جعفةر210: 2ف تفس  العّيايش )

ْرآَن اْلَدظِهيمَ قول اّللّ:  سةبعة »قةال: [67]الجةر/ َوَلَقْد آَتْينَاَ  َعْبدا  ِمَ  املََْثاِّن َواْلق 

 «.أئّمة والقائم

إّن ظاهرهةةا المةةد  وباطنهةةا ولةةد الولةةد. »قةةال:  اإلمةةام الصةةادق وعةةن

 ».(2)والساب  منها القائم

 

                                                           

  وتأويل اييات: 212: 7ن   وجمم  البيا1/240( وعنه مناقب ابن شهر آشوب: 1)

 .1/114  والربهان: 1/116

 .117/ 24  بحار األنوار: 111  املحّجة: 111: 1و 829/ 1( وعنه إثبات اهلداة: 2)
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 :له عيف م كور م  جّده عبداملّطلب

( عةةةن السةةةن بةةةن راشةةةد قةةةال: سةةةمعو أبةةةا 222-220: 4ف الكةةةاف )

ملّا احتفر عبداملّطلب زمزم وانته  إىل قعرها خرجةو عليةه »يقول:  إبراهيم

جوانب البار رائحة منتنة أفظعته  فأب  أن ينثن   وخرج ابنه الةار  من إحد  

عنه  ثّم حفر حّتة  أمعةن فوجةد ف قعرهةا عينةا  َتةرج عليةه برائحةة املسةك  ثةّم 

احتفر فلم حيفر إالّ ذراعا  حّت  جتاّله النوم فرأ  رجال  طويل الباع حسةن الشةعر 

ةد تسةلم  وال  مجيل الوجه جّيد الثوب طّيب الرائحة وهو يقول: احفر تغنم  وج 

تّدخرها للمقسم  األسيال لغ ك والبار لك  أنو أعظةم العةرب قةدرا   ومنةك 

خيرج نبّيها وولّيهةا واألسةباط النجبةاء الكةامء العلةامء البرصةاء  والسةيول هلةم 

وليسوا اليةوم منةك وال لةك  ولكةن ف القةرن الثةاين منةك ِّبةم ينة  اّللّ األرض 

ن أقطارها ويِهّلا ف عّزها  وهيلكها بعد قّوما  ويِّل األوثان وخيرج الشياطني م

ويقتل عّبادها حيث كةانوا  ثةّم يبقة  بعةده نسةل مةن نسةلك هةو أخةوه ووزيةره 

 ودونه ف السّن..

فوجد ثالثة عرش سيفا  مسندة إىل جنبه فأخةِها وأراد أن يبةّو فقةال: وكية  

بدا له قرن الغةزال ورأسةه فاسةتارجه  ومل أبلغ املاء  ثّم حفر فلم حيفر شربا  حّت 

 «.ال إله إالّ اّللّ  حمّمد رسول اّللّ  عّل وّي اّللّ  فالن خليفة اّللّ»وفيه طب  

مل جي ء بعةد وال جةاء يشء »فسألته فقلو: فالن مت  كان قبله أو بعده؟ قال: 

 من أرشاطه..

سةيول صةفائ  رأ  عبداملّطلب أن يبطل الرؤيا الت  رآها ف البار ويّضب ال

للبيو  فأتاه اّللّ بالنوم فغشةيه وهةو ف حجةر الكعبةة  فةرأ  ذلةك الرجةل بعينةه 
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ويتبعةك  امحةد ربةك فأنةه سةيجعلك لسةان االرضوهو يقول: يةا شةيبة المةد  

  فةادف  هةِه الثالثةة ...ضة  السةيول ف مواضةعها قري  خوفا ورهبة وطمعا 

كثر من هِا  وسي  لك منها واحد عرش سيفا  إىل ولد املازومّية  وال يبان لك أ

سيق  من يدك فال جتد له أثرا  إالّ أن يستجنّه جبل كةِا وكةِا فيكةون مةن أرشاط 

 قائم آل حمّمد!

فانتبه عبداملّطلب وانطل  والسيول عى رقبتةه فةأت  ناحيةة مةن نةواح  مّكةة 

مةن ففقد منها سيفا  كان أرّقها عنده  فيظهر من ثّم  ونحن نقةول: ال يقة  سةي  

...  1«.أسيافنا ف يد غ نا إالّ رجل يعني به معنا إالّ صار فحام 

 

                                                           

انته  الفصل الثامن وقد تم اإلستفادة من )املعجم املوضوع  ألحاديث اإلمام  (1)

 لية.    علام انا أخرجنا النصو  من مصادرها األص:241- 282املهدي



  الفصل التّاسع

مقام اإلمام املهدي عليه السالم عند ا  





 

 

 اجلّنة أهل سادة سبعة أحد املهدي اإلمام

 بن مالك قال: سمعو رسةول اّللّ( عن أنس 1186: 2رو  ابن ماجة )

نحةةن ولةةد عبةةداملّطلب سةةادة أهةةل ارنّةةة: أنةةا  ومحةةزة  وعةةّل  وجعفةةر  »يقةول: 

 (1).«والسن  والسني  واملهدي

يقةول:  ( عن أنس قال: سمعو رسول اّلل448ّ: 2وف املسند ارام  )

 نحةةن ولةةد عبةةداملّطلب سةةادة أهةةل ارنّةةة: أنةةا ومحةةزة وعةةّل وجعفةةر والسةةن»

                                                           

«. أنا وعّل وجعفر ومحزة»  وصّححه عى رشط مسلم  وفيه: 1/211( ومثله الاكم: 1)

نحن سبعة بنو عبداملّطلب سادات أهل ارنّة: أنا وعّل »  وفيه: 414/ 9وتاريخ بغداد: 

. 197/ 1وتلايص املتشابه: «. أخ  وعّم  محزة وجعفر والسن والسني واملهدي

  91ومناقب ابن املغازي: «. بن  عبداملّطلب سادة...: »وفيه 11/ 1والفردو،: 

  عن أيب نعيم. وبيان 106/ 1. ومقتل السني للاوارزم : وليس فيه املهدي

كابن ماجة  وقال: هِا الديث صحي  أخرجه ابن ماجة الافظ ف  466الشافع : 

جعفر بن عمر صحيحه كام سقناه  ورزقناه عاليا  بحمد اّلّل. وأخرجه الطرباين عن 

الصباح  عن سعد بن عبدالميد كام أخرجناه  ورواه أبو نعيم الافظ ف مناقب املهدي 

 144كابن ماجة بتفاوت يس . وعقد الدرر:  69و 11بطرق شّت . وذخائر العقب : 

كتاريخ بغداد وقال: أخرجه مجاعة من أئّمة الديث ف كتبهم  منهم اإلمام أبو عبداّللّ 

يد بن ماجة القزوين  ف سننه  وأبوالقاسم الطرباين ف معجمه  والافظ أبو حمّمد بن يز

عن ابن ماجة  وقال: أورده البااري  44/ 1نعيم األصبهاين وغ هم. وفتن ابن كث : 

 .118: 7ف التاريخ  وابن حاتم ف اررح والتعديل. ومج  اروام  
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 (1).«والسني واملهدي

(: وقةةد وجةةدت مةةا يصةةل  أن يكةةون 142وقةةال ابةةن الصةةدي  املغةةريب ) 

للحديث شةاهدا   قةال الطةرباين ف املعجةم الصةغ : حةّدثنا أمحةد بةن حمّمةد ابةن 

 اّللّ العّبا، املّري القنطري... عةن أيب أّيةوب األنصةاري قةال: قةال رسةول

نبّينا خ  األنبياء وهةو أبةوك  وشةهيدنا خة  الشةهداء وهةو عةّم أبيةك »لفاطمة: 

محزة  ومنّا مةن لةه جناحةان يطة  ِّبةام ف ارنّةة حيةث يشةاء وهةو ابةن عةّم أبيةك 

 (2).«سني ومها ابناك  ومنّا املهديجعفر  ومنّا سبطا هِه األ ّمة السن وال

( قةال: كانةو قةري  160 -179ومن مصادرنا: كتاب سليم بن قةيس ) 

إذا جلسو ف جمالسها  فرأت رجال  من أهل البيةو قطعةو حةديثها  فبيةنام هة  

جالسة إذ قال رجل منهم: ما مثل حمّمد ف أهةل البيةو إالّ كمثةل نالةة نبتةو ف 
                                                           

  جام  املسانيد والسنن: 2/1186  سنن ابن ماجة: 721/ 8( وجام  األحاديث: 1)

  14121/ 6  رشح أ صول االعتقاد أهل السنّة: 114/ 2  مصباح الزجاجة: 21/11

  الكش  والبيان: 211و 214  استجالب ارتقاء الغرل: 796و 711الدّر النظيم: 

  عوامل النصو : 466  كفاية الطالب: 101/ 2  مسند شمس األخبار: 112/ 6

  221/ 1كاملسند ارام . ونحوه العلل املتناهية:  س عن النب   وكّلها عن أن104

  عن ابن عّبا، قال رسول 217/ 1  ومناقب حمّمد بن سليامن: 796والدّر النظيم: 

أّول سبعة يدخلون ارنّة أنا وعّل والسن والسني ومحزة وجعفر واملهدي : »اّللّ 

خ  هِه األ ّمة : »قال رسول اّللّ  : عن ابن س ين:149: 2وف «. حمّمد بن عبداّللّ

عّل ومحزة وجعفر والسن »قالوا: يا رسول اّللّ  من هم؟ قال: «. بعد نبّيها سّتة

 «.والسني واملهدي

 .1/17( املعجم الصغ : (2
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فغضب ثّم خرج فأت  املنرب فجلس عليه حّتة   كناسة! فبلغ ذلك رسول اّللّ

 وأثنة  عليةه ثةّم قةال... وأورد خطبةة طويلةة ف اجتم  النا،  ثّم قام فحمد اّللّ

أال ونحةن بنةو عبةداملّطلب سةادة أهةل »جةاء فيهةا: فضله وفضل أهةل بيتةه

 (1).«ارنّة: أنا وعّل وجعفر ومحزة والسن والسني وفاطمة واملهدي

( عن األصبغ بن نباتة قال: كنّةا مة  عةّل 476/479وف دالئل اإلمامة ) 

  وقد اجتم  هو وأصحاب حمّمةد فقةال: بغلة رسول اّللّبالبرصة  وهو عى 

قلنةةةا: بةةةى يةةةا « اال أ خةةةربكم بأفضةةةل خلةةة  اّللّ عنةةةد اّللّ يةةةوم جيمةةة  الرسةةةل؟»

أفضل الرسةل حمّمةد  وإّن أفضةل اخللة  بعةدهم األوصةياء  »أم املؤمنني  قال: 

وأفضل األوصياء أنا  وأفضةل النةا، بعةد الرسةول واألوصةياء األسةباط  وإّن 

السةةني  وإّن أفضةةل اخللةة  بعةةد وخةة  األسةةباط سةةبطا نبةةّيكم  يعنةة  السةةن 

قةال ذلةك النبة    ؛األسباط الشهداء  وإّن أفضل الشهداء محةزة بةن عبةداملّطلب

  بكرامةةة خةةّص اّللّ عةةّز وجةةّل ِّبةةا خمتصةةانوجعفةةر بةةن أيب طالةةب ذوارنةةاحني  

ّمةةة مةة منّةةا ف آخةةر نبةةّيكم  واملهةةدّي  نَتَظةةر الزمةةان مل يكةةن ف أ  ن األ مةةم مهةةدي  ي 

 (2).«غ ه

منّا سبعة خلقهةم اّللّ »قال:  ( عن أم املؤمنني11وف قرب اإلسناد ) 

                                                           

نحن بنو عبداملّطلب سادة أهل ارنّة: »  عن أنس  وفيه: 182( ونحوه ف أماي الصدوق: 1)

سّيدالشهداء  وجعفر ذوارناحني  وعّل  وفاطمة  والسن  رسول اّلّل  ومحزة 

  261  كالاكم  والعمدة البن البطري :161والغيبة للطويس: «. والسني  واملهدي

   خمترصا   عن الثعلب .. الخ.1/178كابن ماجة عن الثعلب   والطرائ : 

 .174: 1( وعنه إثبات اهلداة 2)
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سةّيد األّولةني وايخةرين  عّز وجّل مل خيل  ف األرض مثلهم: منّا رسول اّللّ

وخاتم النبّيني  ووصةّيه خة  الوصةّيني  وسةبطاه خة  األسةباط حسةنا  وحسةينا  

 (1).«وسّيدالشهداء محزة عّمه  ومن قد طار م  املالئكة جعفر  والقائم

أقول: كف  ِّبِا الديث الرشي  دليال  عةى مكانةة هةؤالء العظةامء مةن أبنةاء 

  فهةةو حةةديث بقّوتةةه   ومةةنهم اإلمةةام املهةةديعبةةداملّطلب سةةالم اّللّ علةةيهم

 ووضوحه حاكم  عى كّل ما رووه من أفضلّية زيد وعمرو.

 :وجّل عّز الّله من مصطفى خمتاٌر املهدي اإلمام

ذات يةوم  خرج النبةّ  »قال:  ( عن اإلمام الصادق10: 6ف الكاف )

وهو مستبرش يضحك رسورا   فقال له النا،: أضحك اّللّ سةنّك يةا رسةول اّللّ  

: إّنه ليس من يوم وال ليلة إالّوي فةيهام  فةة وزادك رسورا   فقال رسول اّللّ

من اّللّ  أال وإّن ريّب أ فن  ف يوم  هِا بتحفة مل يتحفنة  بمثلهةا فةيام مىضة  إّن 

من ريّب السالم وقال: يةا حمّمةد  إّن اّللّ عّزوجةّل اختةار مةن جربئيل أتاين فأقرأين 

بن  هاشم سبعة مل خيل  مثلهم فيمن مىض وال خيلة  مةثلهم فةيمن بقة : أنةو يةا 

سةّيد الوصةّيني  والسةن وصةيك رسول اّللّ سةّيد النبّيةني  وعةّل بةن أيب طالةب 

بةن عّمةك  والسني سبطاك سّيدا األسباط  ومحزة عّمك سّيدالشةهداء  وجعفةر

الطّيار ف ارنّة يط  م  املالئكة حيث يشاء  ومنكم القائم يصّل عيس  بن مريم 

 «.خلفه إذا أهبطه اّللّ إىل األرض  من ذّرّية عّل وفاطمة  من ولد السني

قةةال  ( عةن أيب أّيةوب األنصةاري أّن رسةول اّلل811ّوف املسرتشةد ) 

ال مل يعطها أحد من األّولةني قبلنةا  إّنا أهل بيو أ عطينا سب  خص: »لفاطمة

                                                           

 .271/ 22( وعنه بحار األنوار: 1)
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وال يدركها أحد من ايخرين غ نا: نبّينا خ  األنبياء وهو أبةوك  ووصةّينا خة  

األوصياء وهو بعلك  وشهيدنا خ  الشهداء وهو محزة عّمك  ومن له جناحةان 

يط  ِّبام ف ارنّة حيث يشاء وهو جعفةر بةن أيب طالةب ابةن عّمةك  ومنّةا سةبطا 

 «.ّمة  ومهدهّيم ولدكهِه األ  

( عن ابن عّبا، قال: لنا أهةل البيةو سةب  خصةال  مةا 17وف اإلرشاد ) 

  ومنّا الويص خ  األ ّمة بعةده عةّل ابةن أيب منهّن خصلة ف النا،: منّا النبّ  

  ومنّا محزة أسد اّللّ وأسد رسوله وسّيدالشهداء  ومنّةا جعفةر بةن أيب طالب

يط  ِّبةام ف ارنّةة حيةث يشةاء  ومنّةا سةبطا هةِه األ ّمةة  طالب املزّين بارناحني 

وسّيدا شباب أهل ارنّة السن والسني  ومنّا قائم آل حمّمةد الةِي أكةرم اّللّ بةه 

 (1).«نبّيه  ومنّا املنصور

بأّنةه منصةور ف أكثةر  قال العاّلمة الكوراين: ورد وصة  اإلمةام املهةدي

ْظل ومها  َفَقهْد َجَدْلنَها  قوله تعاىل: من حديث  كام ورد لقبا  له ف تفس  تَِل م  َوَم  ق 

هورا   ه  َكهاَن َمنص  ِ  ِل اْلَقْتِل إِنَّ ِْ ْلَطانا  َفل ي  كةام ورد اسةام  أو  [11]االرساء/ لَِولِي ِه ع 

 لقبا  لوزيره املنصور اليامين.. الخ.

ألّنه ينه  الظلةم ويسةف  دم  أّما السّفاح فلعّله ورد وصفا  لإلمام املهدي

أعداء اّللّ تعاىل  وكان املسلمون يتداولون أسةامء هةؤالء املوعةودين ويتصةّورون 

                                                           

 عن اإلرشاد  وقال: لعّل املراد باملنصور أيضا  القائم 46/ 17( وف بحار األنوار: 1)

فإّنه منصور ف  بقرينة أّن بالقائم يتّم السب   وحيتمل أن يكون املراد به السني

 الرجعة.
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أّّنم سيظهرون قريبا ! وكان اليامنّيون يفتارون باملنصور املوعةود مةنهم  والةِي 

  وكةةان القرشةةّيون املتعّصةةبون ينفةةون ذلةةك عةةن اليامنّيةةني هةةو وزيةةر املهةةدي

 منهم!ويّدعون أّنه 

( أّن ابن 186  والربهان: 79: 2وعنه الاوي  (217: 1فقد رو  ابن مّحاد )

عمرو العا  كان يقول لليامنّيني: يةا معرشة الةيمن  تقولةون إّن املنصةور مةنكم  

  جةّد هةو لةه ة  بيده إّنه لقريّش أبوه  ولةو أشةاء أن أ سةّميه إىل أقصةةوالِي نفس

 ((1لفعلو  انته .

قةةال: قةةال  ( بسةةندين عةةن أيب عبةةداّللّ عةةن آبائةةه71الةةنعامين ) وف 

إّن اّللّ عّز وجّل اختار مةن كةّل يشء شةياا : اختةار مةن األرض : »اّللّ رسول

مّكة  واختار من مّكة املسجد  واختةار مةن املسةجد املوضة  الةِي فيةه الكعبةة  

ة  الضةأن  واختةار مةن األّيةام يةوم ارمعة الغةنم واختار من األنعةام إناثهةا  ومةن

من الشهور شهر رمضان  ومن اللياي ليلة القدر  واختار من النةا، بنة   واختار

هاشم  واختارين وعلّيا  من بن  هاشم  واختار منّ  ومن عّل السةن والسةني  

ر إماما  من ولد السني  تاسعهم بةاطنهم وهةو ظةاهرهم وهةو ةوتكملة اثن  عش

الغةةالني وانتحةةال املبطلةةني وتأويةةل أفضةةلهم وهةةو قةةائمهم  ينفةةون عنةةه  ريةة  

  «.اراهلني

إّن اّللّ عةّز وجةّل اختةار : »( قال رسةول اّلل221ّوف إثبات الوصّية ) 

من األّيةام يةوم ارمعةة  ومةن الليةاي ليلةة القةدر  ومةن الشةهور شةهر رمضةان  

واختةةارين مةةن الرسةةل  واختةةار منّةة  علّيةةا   واختةةار مةةن عةةّل السةةن والسةةني  

                                                           

 . 271 -270املعجم املوضوع  ألحاديث اإلمام املهدي: (1)
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 (1).«منهام تسعة  تاسعهم قائمهم وهو ظاهرهم وهو باطنهم واختار

: اّللّ ( عن ابن عّبا،  قال رسةول271الدين )  أ صول ف املسلك وف

إّن اّللّ اّطل  إىل األرض اّطالعة فاختارين منها  ثّم اّطل  ثانية فاختار منهةا علّيةا  »

حججةا  عةى عبةةاده   وهةو أبةو سةبط َّ السةن والسةةني. إّن اّللّ جعلنة  وإّيةاهم

أئّمة يقومون بأمري  التاس  منهم قائم أهل بيتة   وجعل من صلب السني

 (2).«ومهدي أ ّمت 

إّن اّللّ عّز وجّل اختار من األّيام ارمعة  ومن اللياي ليلة القدر  ومةن »وفيه: 

مةن الرسةل  واختةار منةه  الشهور شهر رمضان  واختار جّدي رسةول اّللّ

ار من عّل السن والسني  واختار من السني تسعة أئّمة وتاسةعهم علّيا   واخت

 (3).«ظاهرهم وباطنهم  وهو سمّ  جّده وكنّيه

دخلو أنا وأخة  السةن عةى »قال:  ( عن اإلمام السني174وف ) 

فأجلسةن  عةى فاةِه وأجلةس أخة  عةى فاةِه ايخةر  جّدي رسول اّللّ

من إمامني زكّيني صالني  اختةاركام اّللّ عةّز وجةّل وقّبلنا  وقال: بأيب وأ ّم  أنتام 

منّةة  ومةةن أبةةيكام وأ ّمكةةام  واختةةار مةةن صةةلبك يةةا حسةةني تسةةعة أئّمةةة  تاسةةعهم 

 «.قائمهم  وكالكام ف املنزلة سواء
                                                           

« أئّمة ينفون..»  وفيه: 414  دالئل اإلمامة: 261: ( ومثله كامل الدين وُتام النعمة1)

واختار من السني حّجة العاملني  تاسعهم قائمهم »  عن جابر وفيه: 9ومقتضب األثر: 

 .109ونحوه ف  «. أعلمهم أحكمهم

 .عن اإلمام الصادق 174( ونحوه ف اهلداية الكرب : 2)

 خمترصا . 91:    غيبة الطويس181( ومثله ف  اهلداية الكرب : 1)
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عى أّن األئّمة مةن بعةده  ( نّص رسول اّلل162ّوف تقريب املعارل ) 

إمام ابةن إمةام أخةو إمةام أنو : »للحسني بن علّ    كقولهاثنا عرش

 (1) .«أبو أئّمة حجج تس   تاسعهم قائمهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم

وقد أجلس السني بن  ( عن سلامن قال: رأيو رسول اّلل420ّوف ) 

إمةام ابةن إمةام أبةو أئّمةة حجةج »عى فاِه وتفّر، ف وجهه ثّم قةال:  علّ 

 «.تس   تاسعهم قائمهم أحلمهم أعلمهم

 (2)«.تاسعهم قائمهم»قال:  ( عن أيب جعفر421) وف 

: ( عن عبداّللّ بن عّبا، قال: قال رسول اّلل711ّف أماي الصدوق ) 

ملّا عرج يب إىل السامء السابعة ومنها إىل سةدرة املنتهة  ومةن السةدرة إىل حجةب »

النور  نةاداين ريّب جةّل جاللةه: يةا حمّمةد  أنةو عبةدي وأنةا رّبةك  َفةِل فاخضة   

وإّياي فاعبد  وعَلّ فتوّكل  ويب َفثِ   فإيّن قد رضيو بك عبدا  وحبيبةا  ورسةوال  

بابا   فهو حّجت  عى عبادي وإمام خللق   به يعةرل ونبّيا   وبأخيك عّل خليفة و

أوليائ  من أعدائ   وبه يمّيز حزب الشيطان من حزيب  وبةه يقةام دينة  و فةظ 

حدودي وتنفِ أحكام   وبك وبةه وباألئّمةة مةن ولةده أرحةم عبةادي وإمةائ   

وبالقائم منكم أعمر أريض بتسبيح  ومليل وتقدييس وتكب ي وُتجيدي  وبةه 

ر األرض من أعةدائ  وأ ورثهةا أوليةائ   وبةه أجعةل كلمةة الةِين كفةروا يب أ طهّ 

السفى وكلمتة  العليةا  وبةه أحية  عبةادي وبةالدي بعلمة   ولةه أ ظهةر الكنةوز 

والِخائر بمشّيت   وإّياه أظهر عى األرسار والضامئر بإراد   وأمةّده بمالئكتة  

                                                           

 .عن النب  عن اإلمام الصادق عن آبائه 419( ونحوه ف  1)

 .تاسعهم قائمهم يكون تسعة أئمة بعد السني ( الديث عن ايب جعفر(2
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 «.حّقا  ومهدي عبادي صدقا  لتؤّيده عى إنفاذ أمري وإعالن دين   ذلك ولّي  

 :املالئكة حتّدثه حمّدٌث املهدي

ِيط هوَن بِهِه (: 81: 2ف تفس  القّم  ) هْم َوالَ َي  َيْدَلم  َما َبْيَ َأْيِدَيِْم َوَمها َخْلَفه 

قال: ما بني أيدهيم ما مىض مةن أخبةار األنبيةاء  ومةا خلفهةم مةن  [110]طه/ ِعْلام  

وه  لِْلَحهي  اْلَقيُّهوِم . وقوله: أخبار القائم ج  أي ذّلةو.  [111]طةه/  َوَعنَِت اْلو 

ْم ِذْكرا  وأّما قوله:  ِْد   هَل   يعنة  مةا حيةد  مةن أمةر القةائم [111]طةه/ َأْو َي 

 والسفياين.

 :للمهدي امليثاق الّله أخذ

إّن اّللّ تبةارك »قال:  ( عن محران  عن أيب جعفر91-90ف البصائر ) 

وتعاىل حيث خل  اخلل  خل  ماء  عِبا  وماء  مالا  أ جاجا  فامتزج املةاءان  فأخةِ 

طينا  من أديم األرض فعركةه عركةا  شةديدا  فقةال ألصةحاب اليمةني وهةم فةيهم 

كالةِّر يةةدّبون: إىل ارنّةةة بسةةالم  وقةال ألصةةحاب الشةةامل يةةدّبون: إىل النةةار وال 

نَّها َعهْ  : أ باي. ثّم قال ها ك  ْم َقال وا َبَل َشِهْدَنا َأْن َتق ول وا َيْوَم اْلِقَياَمهِة إِنَّ َأَلْست  بَِرب ك 

 «.[111]طه/ هَ ا َغافِلِيَ 

مْ قال: ثّم أخِ امليثاق عى النبّيةني فقةال:  ثةّم قةال: وأّن هةِا  َأَلْسهت  بِهَرب ك 

 حمّمد رسول اّللّ وأّن هِا عّل أم املؤمنني؟ 

قةةالوا: بةةى. فثبتةةو هلةةم النبةةّوة  وأخةةِ امليثةةاق عةةى أ وي العةةزم أال إيّن رّبكةةم  

وحمّمد رسوي  وعّل أم املؤمنني وأوصياؤه من بعده والة أمري وخّزان علم   

ر به لدين   وأ ظهر به دولت   وأنتقم به من أعدائ   وأ عبةد بةه ةوأّن املهدي أنتص
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 طوعا  وكرها ؟ 

وشةهدنا يةا رب  ومل جيحةد آدم ومل يقةّر  فثبتةو العزيمةة هلةؤالء قالوا: أقررنا 

اخلمسةةة ف املهةةدي  ومل يكةةن يدم عةةزم عةةى اإلقةةرار بةةه وهةةو قولةةه عةةّز وجةةّل: 

  َوَلَقْد َعِهْدَنا إَِل آَدَم ِم  َقْبل  َفنَِسَ َوَلْ َنِجْد َله  َعْ ما /[111]طه .» 

فأ ّججةةو فقةةال ألصةةحاب الشةةامل: ثةةّم أمةةر نةةارا   إّنةةام يعنةة  فةةرتك.»قةةال: 

ادخلوها  فهابوها  وقال ألصحاب اليمني: ادخلوها  فدخلوها فكانةو علةيهم 

بردا  وسالما   فقةال أصةحاب الشةامل: يةا رّب أقلنةا  فقةال: قةد أقلةتكم  اذهبةوا 

 (1).«فادخلوها  فهابوها  فثّم ثبتو الطاعة واملعصية والوالية

و الروايةة فينبغة  أن تكةون نسةبة ذلةك إىل قال العاّلمةة الكةوراين: إذا صةحّ 

 .قبل نزوله إىل الدنيا  واجتباء اّللّ له وجعله نبّيا  معصوما   آدم

 :حبّبهم نبّيه الّله أمر أربعة أحد املهدي

قةال: قةال  ( عن الفردو،  عةن جةابر بةن عبةداّلل126ّف كش  اليقني ) 

قد أحةّبهم اّللّ وأمةرين بحةّبهم: ارنّة تشتاق إىل أربعة من أهل  : »رسول اّلل

الةِي يصةّل خلفةه  صى اّلل عليهم عّل بن أيب طالب والسن والسني واملهدي

 ».(2)عيس  ابن مريم

 

                                                           

: 1  وإثبات اهلداة: 181-182بتفاوت يس   وخمترص البصائر:  6/ 2( ومثله ف الكاف: 1)

 .211 -1/212  بحار األنوار: 481

 .1/12وعنه كش  الغّمة:  (2)
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 :مَلك وفيها ُتِظلُّه غمامٌة املهدي ُترافق

( عةةن عبةةداّللّ بةةن عمةةرو قةةال: قةةال رسةةول 78-71 ف بيةةان الشةةافع  )

غاممة  فيها مناد ينادي: هِا املهدي خليفةة اّللّ خيرج املهدي عى رأسه : »اّللّ

 (1).وقال: هِا حديث حسن ما رويناه إالّ من هِا الوجه«. فاّتبعوه

خيةرج : »( عةن ابةن عمةر قةال: قةال رسةول اّلل481ّكفاية الطالةب ) 

وف «. املهدي عى رأسه غاممة فيها منةاد ينةادي: هةِا املهةدي خليفةة اّللّ فةاّتبعوه

 بالعني وهو تصحي .« عى رأسه عاممة»ت: بعض الروايا

قةال:  ( عن عبداّللّ بن عمةرو  عةن النبة 417: 1وف تلايص املتشابه )

 (2).«خيرج املهدي وعى رأسه ملك ينادي: إّن هِا املهدي فاّتبعوه»

جاء رجةل إىل »قال:  ( عن السني بن علّ 222 -221وف النعامين ) 

                                                           

  فرائد 111  ومثله عقد الدرر: ( أقول: أخرجه أبو نعيم ف مناقب املهدي1)

«. هِااملهدي فاّتبعوه»كام ف بيان الشافع  بتفاوت يس   وفيه:  118/ 2السمطني: 

  وقال: روته الّفاظ كأيب نعيم  والطرباين  وغ مها. ومثله 296وعنه الفصول املهّمة: 

 .10  عن أيب نعيم  وفرائد فوائد الفكر: 266/ 2ريخ اخلميس: تا

  عن عبداّللّ بن عمرو  وقال: قلو: هِا حديث حسن روته 112( ومثله بيان الشافع : 2)

   171الّفاظ واألئّمة من أهل الديث كأيب نعيم والطرباين وغ مها. ومثله املغريب: 

غاممة تظّله من الشمس تدور معه : »مرسال    :201وف مواليد األئّمة ووفيامم

يفهمه كّل »وفيه 811/ 1  إثبات اهلداة: «حيثام دار  تنادي بصوت فصي  هِا املهدي

 «.قوم بلساّنم
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فقال له: يةا أم املةؤمنني  نّبأنةا بمهةدّيكم هةِا؟ فقةال: إذا درج  أم املؤمنني

 الدارجون وقّل املؤمنون وذهب املجلبون  فهناك هناك.

فقال: يةا أم املةؤمنني  ممّةن الرجةل؟ فقةال: مةن بنة  هاشةم  مةن ذروة طةود 

العرب وبحةر مغيضةها إذا وردت  وخمفةر أهلهةا إذا أ تيةو  ومعةدن صةفوما إذا 

  وال ينكل إذا (1)  وال خيور إذا املنون اكتنعوهلعوجيبن إذا املنايا  اكتدرت  ال

الكامة اصطرعو  مشمر  مغلوب ظفر  رضغامة  حصد خمدش ذكةر  سةي  مةن 

سيول رسول اّللّ  رأ، قثم  نشو رأسه ف بةاذخ السةؤدد وغةارز جمةده ف أكةرم 

منةا   إن  املحتد  فال يرصفنّك عن بيعته صارل عارض ينو  إىل الفتنةة كةّل 

 «.قال فرّش قائل  وإن سكو فِو دعاير

أوسةةعكم كهفةةا   وأكثةةركم علةةام   »فقةةال:  ثةةّم رجةة  إىل صةةفة املهةةدي

ّمةة  وامجة  بةه شةمل األ ّمةة   وأوصلكم رمحا   اللهّم فاجعل بعثه خروجا  مةن الغ 

ةديو  ّفقةو لةه  وال جتةوزّن عنةه إن ه  فإن خار اّللّ لك فةاعزم وال تنةثِن عنةه إن و 

 (2).«شوقا  إىل رؤيته -وأومأ بيده إىل صدره -يه  هاهإل

 :األنبياء معجزات يده على تظهر

( عن إثبات الرجعة للفضل بن شاذان بسندين قال: 700: 1ف إثبات اهلداة )

ما من معجزة مةن معجةزات األنبيةاء واألوصةياء إالّ ويظهةر اّللّ تبةارك وتعةاىل »

 (3).«عى األعداءمثلها ف يد قائمنا  إلُتام الّجة 

                                                           

 ( اكتنعو: دنو واقرتبو.(1

 .111/ 11  بحار األنوار: 117/ 1( وعنه: إثبات اهلداة: 2)

 .1/160(معجم احاديث اإلمام املهدي: 1)
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 :البيت أهل عند مقامه

ال أبةو عبةداّلل212ّف النعامين )  : هةل ( عن خاّلد بن الصّفار قال: س 

 (1).«ال  ولو أدركته خلدمته أّيام حيا »؟ فقال: ولد القائم

 :اجلّنة يف مقامه

املهةدي طةاوو، : »( عن ابن عّبةا،  عةن النبة 119: 2ف الفردو، )

 (2).«أهل ارنّة

( عةةن كعةةب قةةال: املهةةدي خاشةة  ّللّ كاشةةوع النسةة 221وف ابةةن مّحةةاد )

(  وقةال: فةيام ذكةره نعةيم ف خشةوع 44بجناحه. وف مالحم ابن طاوو، ) 

املهدي: وفيه: كاشوع الزجاجة. ومعن  كاشوع النس بجناحيه: ألّنه خيفضهام 

 .عند مشيه  أو ط انه  وكاشوع الزجاجة: أي شّفال الروح كالزجاجة

 :املهدي لولّيه الّله يعطيه الذي امللك عظمة

يملك مشةارق األرض  تواترت األحاديث عند ارمي  أّن اإلمام املهدي

ومغارِّبةةا  ويملؤهةةا قسةةطا  وعةةدال   وهةةو أمةةر ال سةةابقة لةةه ف تةةاريخ األنبيةةاء 

 وأوصيائهم!

إّن : »( وغ ه قول اإلمام الباقر474رو  الشيخ الطويس ف الغيبة ) 

القائم ليملك ثالثامئة وتس  سنني كةام لبةث أصةحاب الكهة  ف كهفهةم  يمةأل 

                                                           

 .146/ 11  و بحار األنوار: 180لدرر: ( انظر: عقد ا1)

 .101( وعنه: بيان الشافع : 2)
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لاةةو ظلةةام  وجةةورا   ويفةةت  اّللّ عليةةه رشق األرض  األرض عةةدال  وقسةةطا  كةةام م 

وغرِّبا.. يدعو الشمس والقمر فيجيبانةه  وتطةو  لةه األرض  فيةوح  اّللّ إليةه 

 (1)«.فيعمل بأمر اّللّ

إّن اّللّ تبةارك »قةال:  رجةل  عةن أيب جعفةر ( عن246وف اخلصال ) 

وتعاىل مل يبعث األنبياء ملوكا  ف األرض إالّ أربعة بعةد نةوح: ذوالقةرنني واسةمه 

رق ة. فأّمةةا عّيةةاش فملةةك مةةا بةةني املشةةعّيةةاش  وداود  وسةةليامن  ويوسةة 

واملغرب  وأّما داود فملك ما بني الشامات إىل بالد اصطار  وكِلك كان ملك 

 «.سليامن  وأّما يوس  فملك مرص وبرارهيا  مل جياوز إىل غ ها

)أي الشيخ الصدوق(: جاء هِا اخلرب هكةِا   قال مصنّ  هِا الكتاب

والصحي  الِي أعتقةده ف ذي القةرنني أّنةه مل يكةن نبّيةا  وإّنةام كةان عبةدا  صةالا  

وفةةيكم : »ؤمننيأحةةّب اّللّ فأحّبةةه اّللّ  ونصةة  ّللّ فنصةةحه اّللّ. قةةال أم املةة

  ملكةا     وذوالقرنني ملك مبعو  وليس برسول وال نبّ  كةام كةان طةالوت«مثله

ههْم َطههال وَ  َملِكهها  قةةال اّللّ عةةّز وجةةّل:  ْم إِنَّ اهللََّ َقههْد َبَدههَ  َلك  ههْم َنبِههيُّه   َوَقههاَل هَل 

وقد جيوز أن يِكر ف مجلة األنبياء َمْن ليس بنبّ  كةام جيةوز أن يةِكر ف  [247]البقرة/

ْلنَهها لِْلَمَلئَِكههِة َمةةْن لةةيس بملةةك  قةةال اّللّ عةةّز وجةةّل ثنةةاؤه:  املالئكةةةمجلةةة  َوإِْذ ق 

وا إاِلَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَ  اجْلِ    وا اِلَدَم َفَسَجد  د    (2).[10]الكه / اْعج 

( عن سامل األشل  قال: سمعو أبا جعفر حمّمد 247 -248وف النعامين ) 

نظر موس  بن عمةران ف السةفر األّول إىل مةا يعطة  »يقول:  ابن عّل الباقر

                                                           

 .418ينظر: دالئل اإلمامة:  (1)

 .161/ 12  بحار األنوار: 140/ 2( وانظر أيضا : تفس  العّيايش: 2)
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قائم آل حمّمد من التمكني والفضل  فقال موسة : رّب اجعلنة  قةائم آل حمّمةد  

ثل ذلك فقةال فقيل له: إّن ذاك من ذرّية أمحد  ثّم نظر ف السفر الثاين فوجد فيه م

مثله  فقيل له مثل ذلك  ثّم نظر ف السفر الثالث فرأ  مثله فقال مثلةه  فقيةل لةه 

 (1).«مثله

ين عةةل بةةةن ايب  سةةيد االوصةةياء امةةة  املةةؤمنني( عةةةن 262وف )كةةامل الةةده

األئّمةة بعةدي اثنةا عرشة  أّوهلةم أنةو يةا عةّل : »: قال رسول اّللّطالب

 عةةةّز وجةةةّل عةةةى يديةةةه مشةةةارق األرض وآخةةةرهم القةةةائم الةةةِي يفةةةت  اّللّ

 (2).«ومغارِّبا

: أخربين بعدد األئّمة بعدك  فقال: يةا قلو لرسول اّللّ(: »726وف ) 

 (3).«عل  هم اثنا عرش أّوهلم أنو وآخرهم القائم

 سيد العابدين عةل بةن السةني ( عن 262) كامل الدين وُتام النعمة  وف

سةيد االوصةياء امة  املةؤمنني عةل بةن ايب عةن  سيد الشهداء السني بن علعن 

أّوهلم أنو يا عةل  ؛األئّمة بعدي اثنا عرش: »قال: قال رسول اّللّ طالب

 «.وآخرهم القائم الِي يفت  اّللّ عّز وجّل عى يديه مشارق األرض ومغارِّبا

ف قولةةه  ( رو  أبةةو ارةةارود  عةةن أيب جعفةةر67: 2وف تفسةة  القمةة  )

                                                           

  وعنه 28  عقد الدرر: 814 141/ 1  إثبات اهلداة: 11/77( وانظر: بحار األنوار: 1)

 .217 /2الرصاط املستقيم: 

 .97  أماي الصدوق:  1/ 18:( ومثله: عيون أخبار الرضا2)

: 1  وإثبات اهلداة 1/296  وابن شهر آشوب: 1/102( انظر: روضة الواعظني: 1)

818. 
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وا تعةةاىل:  َكههاَ  َوَأَمهههر  ا ال َّ ههَلَ  َوآَتهههو  وا الصَّ ْم ِل األَْرِض َأَقههام  نَّهههاه  الَّههِ يَ  إِن َمكَّ

هورِ  َبهة  األ م 
وِ  َوَُنَْوا َعِ  املْ نَكِر َوهللَِِّ َعاقِ وهةِه اييةة : »قةال [41]الةج/ بِاملَْْدر 

األرض إىل آخةر اييةة  واملهةدي وأصةحابه يمّلكهةم اّللّ مشةارق يل حمّمد

ين وي ميو اّللّ به وأصحابه البدع والباطل كام أمةات السةفه  ومغارِّبا  وي ظهر الده

 (1).«الّ  حّت  ال ير  أثر للظلم

 ( عن رفاعة بن موس  قةال: سةمعو أبةا عبةداّلل161ّ: 1وف العّيايش )

اَمَواِ  َواألَْرِض َطْوعها  َوَكْرهها  وَ يقول:  هونَ َوَله  َأْعَلَم َمْ  ِل السَّ ْرَجد  ]آل  إَِلْيهِه ي 

ال يبق  أرض إالّ نودي فيها بشهادة أن ال إلةه  إذا قام القائم»قال:  [61عمران/

 (2).«إالّ اّللّ وأّن حمّمدا  رسول اّللّ

عةن قولةه:  ( عن ابن بك  قال: سألو أبا السةن161: 1وف العّيايش )

  ِهاَمَوا هونَ َوَله  َأْعهَلَم َمهْ  ِل السَّ ْرَجد  ؟ قةال: َواألَْرِض َطْوعها  َوَكْرهها  َوإَِلْيهِه ي 

إذا خرج )أمر( بةاليهود والنصةار  والصةاباني والزنادقةة  أ نزلو ف القائم»

وأهةةل الةةردة والكّفةةار ف رشق األرض وغرِّبةةا فعةةرض علةةيهم اإلسةةالم  فمةةن 

أسلم طوعةا  أمةره بالصةالة والزكةاة ومةا يةؤمر بةه املسةلم وجيةب ّللّ عليةه  ومةن 

. قلةو «يسلم رضب عنقه حّت  اليبق  ف املشارق واملغارب أحد إالّ وّحد اّللّ مل

إّن اّللّ إذا أراد أمرا  قّلل الكث  »له: جعلو فداك  إّن اخلل  أكثر من ذلك! فقال: 

 (3).«وكّثر القليل

                                                           

  181/ 24  بحار األنوار: 1/181  إثبات اهلداة: 1/141( ومثله: تأويل اييات: 1)

 .141املحّجة: 

 .12/140  بحار األنوار: 10  املحّجة: 149/ 1( وعنه: إثبات اهلداة: 2)

 .12/140  بحار األنوار: 149/ 1( وعنه: إثبات اهلداة: 1)
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عةةن    ( عةةن عةةّل بةةن عقبةةة  عةةن أبيةةه161 -164 : 2وف اإلرشةةاد )

حكةم بالعةدل  وارتفة  ف أّيامةه ارةور   إذا قةام القةائم: »قال الصادق

وأمنو به السبل  وأخرجو األرض بركاما  ورّد كّل حّ  إىل أهله  ومل يب  أهل 

َوَلهه  يقةول:  تعاىلدين حّت  يظهروا اإلسالم ويعرتفوا باإليامن  أما سمعو اّللّ 

اَمَواِ  َواألَْرِض َطْوعا  َوَكْرها  َوإَِليْ  ْرَجد ونَ َأْعَلَم َمْ  ِل السَّ وحكم بني النا، ِه ي 

 فةال  فحيناِ ت ظهر األرض كنوزها وت بدي بركاما بحكم داود وحكم حمّمد

 «.رّبه لشمول الغن  مجي  املؤمنني!لجيد الرجل منكم يوماِ موضعا  لصدقته وال

إّن دولتنا آخر الدول ومل يب  أهل بيو هلم دولة إالّ ملكوا قبلنا لةااّل »ثّم قال: 

يقولوا إذا رأوا س تنا.. إذا ملكنا رسنا بمثل س ة هةؤالء  وهةو قةول اّللّ تعةاىل: 

 َتَِّقي َبة  لِْلم 
 (1). [126]االعرال/ « َواْلَداقِ

جةاء  الصةادق( عةن أيب بصة   عةن اإلمةام 471وف غيبة الطويس ) 

شاه( وه  مدينة مل يفتحها أحد قا غ ه فيفتحهةا  ثةّم  ثّم يتوّجه إىل )كابل»فيه: 

« يتوّجه إىل الكوفة فينزهلا وتكون داره  ويبهرج سبعني قبيلة من قبائةل العةرب..

 (2).«يفت  قسطنطينّية والرومّية وبالد الصني»ُتام اخلرب. وف خرب آخر: 

يملك القائم ثالثامئةة سةنة »قال:  إلمام الباقرعن ا 190: 12وف البحار 

ويزداد تسعا  كام لبةث أهةل الكهة  ف كهفهةم  يمةأل األرض عةدال  وقسةطا  كةام 

                                                           

/ 1  وعنه كش  الغّمة: 412  وإعالم الور : 2/281( ونحوه روضة الواعظني: 1)

 .116/ 12  بحار األنوار: 126/ 1  إثبات اهلداة: 211

 .111/ 12  وعنه بحار األنوار: 194( منتاب األنوار: 2)
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لاةةو ظلةةام  وجةةورا   فيفةةت  اّللّ لةةه رشق األرض وغرِّبةةا  ويقتةةل النةةا، حّتةة   م 

اليبق  إالّ دين حمّمد  ويسة  بسة ة سةليامن بةن داود  ويةدعو الشةمس والقمةر 

 (1).«جيبانه وتطو  له األرض ويوح  إليه فيعمل بالوح  بأمر اّللّفي

أّن  ( عةةةن جةةةابر بةةةن عبةةةداّللّ األنصةةةاري216: 1وف ينةةةابي  املةةةوّدة )

املهةةدي مةةن ولةةدي الةةِي يفةةت  اّللّ بةةه مشةةارق األرض »قةةال:  اّللّ رسةةول

إالَّمةْن ومغارِّبا  ذاك الِي يغيب عن أوليائه غيبةة ال يثبةو عةى القةول بإمامتةه 

 «.امتحن اّللّ قلبه لإليامن

( ف حةديث شةمعون بةن محةون الراهةب 212وف كتاب سليم بن قيس ) 

ف رجوعةةه مةةن صةةّفني  وهةةو طويةةل فيةةه وصةة   الةةِي لقةة  أم املةةؤمنني

حّتة  يبعةث اّللّ رجةال  مةن العةرب مةن ولةد »واألئّمة بعده  جاء فيةه: النب 

رض تدع  مامة  من قرية يقال هلا مّكة  من أالرمحن إسامعيل بن إبراهيم خليل 

يقةةال لةةه أمحةةد  األنجةةل العينةةني  املقةةرون الةةاجبني  صةةاحب الناقةةة والةةامر 

  ثةةّم ذكةةر مبعثةةه ومولةةده «ر اسةةام  ةوالقضةةيب والتةةاج يعنةة  العاممةةة  لةةه اثنةةا عشةة

مةن وهجرته وَمْن يقاتله وَمْن ينرصه وَمْن يعاديه  وكةم يعةي   ومةا تلقة  أ ّمتةه 

إىل أن ينزل وفيه تسمية كل امام هد  وامام ظاللة  من الفرقة واالختالل. بعده

اّللّ عيسةة  بةةن مةةريم مةةن السةةامء  فةةِكر ف الكتةةاب ثالثةةة عرشةة رجةةال  مةةن ولةةد 

إسامعيل بن إبراهيم خليل اّللّ صّى اّللّ عليهم  هم خ  َمْن خل  اّللّ وأحّب َمةْن 

خلةة  اّللّ إىل اّللّ  وأّن اّللّ وّي َمةةْن واالهةةم وعةةدّو َمةةْن عةةاداهم  َمةةْن أطةةاعهم 

اهم ضّل  طاعتهم ّللّ طاعةة  ومعصةيتهم ّللّ معصةية  مكتوبةة اهتدي  وَمْن عص

                                                           

 .1/164( إثبات اهلداة: 1)
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فيه أسامؤهم وأنساِّبم ونعتهم وكم يعي  كّل رجةل مةنهم  واحةدا  بعةد واحةد  

ومن يملك وينقةاد لةه  وكم رجل منهم يسترت بدينه ويكتمه من قومه  وَمْن يظهر

ه عةى آخةرهم  فيصةّل عيسة  خلفة بةن مةريم حّت  ينةزل اّللّ عيسة  النا،

  فيتقّدم فيصةّل بالنةا، وعيسة  «إّنكم أئّمة ال ينبغ  ألحد أن يتقّدكم»ويقول: 

  له مثل أ جورهم وأ جةور َمةْن آخرهمخلفه إىل الصّ  األّول  أّوهلم وأفضلهم و

أطةةاعهم واهتةةد  ِّبةةداهم.. فةةأّول َمةةْن يظهةةر مةةنهم يمةةأل مجيةة  بةةالد اّللّ قسةةطا  

 (1).ب حّت  يظهره اّللّ عى األديان كّلهارق واملغرةوعدال   ويملك ما بني املش

للملةك العظةيم ف قولةه  وف اخلتام ينبغ  أن نش  إىل تفس  أهل البيةو

م  اهللَّ  ِمهه  َفْضههلِِه َفَقههْد آَتْينَهها آَل إِبههَراِهيَم تعةةاىل:  وَن النَّههاَس َعههَل َمهها آَتههاه  ههد  َأْم ََيْس 

م  ْكَمَة َوآَتْينَاه 
ْلكا  َعظِيام  اْلكَِتاَ  َواِْلِ وأّنةه الطاعةة املفروضةة للنبة   [14]النسةاء/ م 

 .(2)1الت  تفوق ما أ عط  من قبلهم من األنبياء وآله

                                                           

 عن سليم بن قيس اهلالي. 74( انظر:الغيبة للنعامين: 1)

 .11(بصائرالدرجات: 2)

( انته  الفصل التاس  تم األستفادة فيه من )املعجم املوضوع  ألحاديث اإلمام  1)

   علام انا خرجا النصو  من مصادرها األصلية. :287- 278املهدي





  الفصل العاشر

  معرفة اإلمام املهدي عليه السالم ومقاماته





 

 

 اإلمامة: مقام

مقام اإلمام البّد أن نعرل أّن كّل صةفة مةن صةفات اإلمةام  قبل الديث عن

إّنام ه  عطاء من اّللّ سةبحانه وتعةاىل  ألّنةه الواحةد املتفةّرد اخلةال  القةادر املةدّبر 

 العزيز الكيم الِي هيب ملن يشاء من فيوضه بقدرته وحكمته.

َمْن هو وما هة  صةفاته واختصاصةاته البةّد  ولك  نعرل اإلمام املهدي

أّوال  أن نعرل املقام الةِي تقّلةده ة وأعنة  بةه اإلمامةة ة حّتة  نسةتطي  أن نعةرل 

 شاصه الكريم.

فاإلمامة حلقة  من حلقات نظةام هةِا الوجةود املّتصةل اتصةاال  وثيقةا  بعقيةدة 

ا كةِلك فهة  التوحيد واملعاد والنبّوة والرسالة  وهو غةرض هةِا اخللة   وألّّنة

عميقةةة األغةةوار  بعيةةدة املنةةال  وحمةةيا ال ّنايةةة لةةه  فةةنحن بوسةةائلنا البرشةةّية 

وإمكانّياتنا ال نستطي  املعرفة إالّ بمقدار مةا حيمةل املةرء ف كّفةه قطةرة مةن بحةار 

 املحيطات!!

 فام ه  اإلمامة؟

 وَمْن هو اإلمام؟

 ؟وَمْن هو صاحب الزمان

ل اإلمامة بأّّنا هه   َوإِِذ اْبهَتَل ف قوله تعةاىل: « عهد اّللّ» القرآن يعره إِْبهَراِهيَم َربُّ

َيتِي َقاَل الَ َينَهال  َعْههِدي  ر  َّه  َّ َقاَل إِّن  َجاِعل َك لِلنَّاِس إَِماما  َقاَل َوِمْ  ذ  بَِكلاَِم  َفَأَْت

 .[124]البقرة/ الظَّاملِِيَ 

والةةِي جيةةب معرفتةةه أن  فهةةل نسةةتطي  إدراك حقيقةةة هةةِا العهةةد الرّبةةأين؟!

نعرتل بقصورنا عن نيل غةور هةِا املحةيا مةا مل يرشةح األئّمةة)عليهم السةالم( 

 قلوبنا وين وا عقولنا بكلاممم النورانّية..

ف حديث طويل حقيقة اإلمام فأشار ف معرض  فقد عّرل اإلمام الرضا
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 كالمه أّّنا ليسو سهلة املنال:

وأعظم  شأنا  وأعى مكانا   وأمن   جانبةا   وأبعةد  غةورا  إّن اإلمامة أجلُّ قدرا   »

 «.من أن يبلغها النا، بعقوهلم  أو ينالوهم ب رائهم  أو يقيموا إماما  باختيارهم

رحا  لةرراء الشاصةّية أو االستحسةان والقيةا،  أو إصةابة ةفه  ليسو مسة

لةةيس مةةن البرشةة  ألّّنةةا مقةةام أعطةةاه اّللّ خلاّصةةة أوليائةةه باختيةةار منةةه و ؛العقةةول

ولِلك فالنا، ال حيّ  هلم تنصيب اإلمام ألّنه من خمتّصاته وجعلةه  فهةو اخلةال  

 واراعل املدّبر العامل الكيم بأرسار خلقه.

فاإلمامة من أ صول العقائد وليسةو مةن فةروع األحكةام حّتة  تصةب  جمةاال  

 لالجتهاد والتنظ  واالختيار.

 فّضل به عى عباده الِين اصطفاهم.فهو رس  ملكوّ  هيبه اّللّ ويت

 فهِا املقام ال ينال إالّ بمراتب ومرورا  بسلسلة امتحانات.

فقد تفّضل اّللّ سبحانه وتعاىل ِّبا عى نبةّ  اّللّ إبةراهيم اخلليةل ف آخةر عمةره 

الرشةي  ليتةةّوج ِّبةةا مقاماتةةه ومنازلةةه التةة  مةةّر ِّبةةا وهةة  مقةةام العبودّيةةة والنبةةّوة 

 ة ثّم مقام اإلمامة ف أعى املقامات.والرسالة واخللّ 

وقد جعل اّللّ اإلمامة جعال  ال بالكسةب وال بالطلةب  وحرصةها ف الصةفوة 

من عباده  َمْن هم ف سلسلة الطهةارة والعصةمة والنبةّوة  وال يناهلةا غة هم ِمةن 

عدم إدراك النا، حقيقتها  أهل الِنوب والعصيان  وقد عّلل اإلمام الرضا

 لتالية:باأل مور ا

مةن التفضةيل وهة  صةيغة مبالغةة ف جةالل « أجّل »وصيغة « أجلُّ قدرا  »ة  1

 القدر واملنزلة واملقام وهويكش  حالة عجز اإلنسان من معرفة هِا املقام.

 ة كام وصفها اإلمام بأّّنا عظيمة الشأن عى نفس صيغة التفضيل واملبالغة. 2

ة علّو مكاّنا  فةالعلّو متعّلة  باملكةان  فهة  أعةى الةدرجات واملكانةة  فةال  1
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 يوجد درجة أعى منها.

ة منعتها  ومتعّل  املنعة عّزة ارانب  بمعن  أّّنا ممنوعة املعرفةة  والوصةول  4

إىل درجتها فال تطاول  فَمةْن هةو ف هةِه املنزلةة عزيةز ارانةب  غنة   ف ذاتةه ال 

ْن هو دونه  فهو قوي  مقتدر مستغن  مفتقر  إليه غة  مفتقةر إالّ إىل اّللّ حيتاج إىل مَ 

سبحانه  ألّنه هو الِي هيب هِه العّزة ألوليائه  فقدجاء ف الدعاء املأثور عنهم: 

ههولِِه كةةام قةةال تعةةاىل ف كتابةةه: « فأوليائةةه بعةةّزه يعتةةّزون...»...  َوهللَِِّ اْلِدهه َّ   َولَِرع 

ْؤِمنِيَ   .[6]املنافقون/ َولِْلم 

فةةالعّزة مسةةتمّدة مةةن عةةّزة اّللّ سةةبحانه وتعةةاىل  وألّّنةةم يعتةةّزون بعّزتةةه فةةإّّنم 

 حيصلون عى هِا املقام.

يصةفها  يدّل عى العم  الِي ال ينال بسهولة.. فاإلمةام« أبعد غورا  »ة  1

ال يعةةرل غورهةةا بأّّنةةا حمةةيا ال ّنايةةة لةةه  يقةة  الفكةةر البرشةةي ف ابتةةدائها و

ألّّنا صةناعة رّبانّيةة صةاغها ربُّ العةّزة بقةدرة وحكمةة وتةدب  وفة   ؛وانتهاءها

 مصلحة لعباده.

عةةى قولةةه بشةةاهد واقعةة  وتةةارخي  مةةن القةةرآن  ويسةةتدّل اإلمةةام الرضةةا

 الكريم  فيقول:

بعد النبةّوة واخلّلةة  إّن اإلمامة خّص اّللّ عّز وجّل ِّبا إبراهيم اخلليل»... 

 إِّن  َجاِعل َك لِلنَّاِس إَِماما  مرتبة  ثالثة  وفضيلة  رّشفه ِّبا وأشاد ِّبا ذكره  فقال: 

ورا  ِّبا:  فقال اخلليل [124]البقرة/ يَّتيرس  ر    قةال اّللّ تبةارك وتعةاىل: َوِمْ  ذ 

 َالَ َينَال  َعْهِدي الظَّاملِِيةّل ظةامل إىل يةوم القيامةة    فأبطلةو هةِه اييةة إمامةة ك 

وصةةارت ف الصةةفوة  ثةةّم أكرمةةه اّللّ تعةةاىل بةةأن جعلهةةا ف ذّرّيتةةه أهةةل الصةةفوة 

َي* والطهةارة فقةةال:  ههًل َجَدْلنَهها َصههاِِلِ ههوَ  َنافَِلههة  َوك  َوَوَهْبنَهها َلههه  إِْعههَحاَق َوَيْدق 
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وَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا  ة  ََيْد  ْم َأئِمَّ هَلِ  َوإِيَتهاَ  َوَجَدْلنَاه  اِ  َوإَِقهاَم الصَّ هرْيَ إَِلْيِهْم فِْدَل اْْلَ

َكاِ  َوَكان وا َلنَا َعابِِدي َ   .[71-72]االنبياء/ ال َّ

فلم تزل ف ذّرّيته يرثها بعض  عةن بعةض  قرنةا  فقرنةا   حّتة  وّرثهةا اّللّ تعةاىل 

هوه  َوههَ ا النَّبِهيُّ إِنَّ َأْوَل النَّاِس فقال جّل وتعاىل:  النبّ   َبد  ِ يَ  اتَّ بِ ِْبَراِهيَم َللَّ

 فكانةةو لةةه خاّصةةة  فقّلةةدها [86]ال عمةةران/ َوالَّههِ يَ  آَمن ههوا َواهللَّ  َوِلُّ املْ ههْؤِمنِيَ 

بأمر اّللّ تعاىل عى رسم ما فرض اّلل  فصارت ف ذّرّيته األصفياء الةِين  علّيا  

هوا اْلِدْلهَم َواالْ ِيهاَمَن َلَقهْد آتاهم اّللّ العلم واإليةامن بقولةه تعةاىل:  َوَقهاَل الَّهِ يَ  أ وت 

ة  إىل يوم خاّص  فه  ف ولد علّ  [18]الةروم/ َلبِْثت ْم ِل كَِتاِ  اهللَِّ إَِل َيْوِم اْلَبْدِ  

 (1).«فِمن أين خيتار هؤالء ارّهال؟! القيامة إذ ال نبّ  بعد حمّمد

وبعةةد هةةِه اإلشةةارة املاترصةةة ملقةةام اإلمامةةة يطةةرح السةةؤال التةةاي: َمةةن هةةو 

 اإلمام؟!

لك  نأخِها من لسانه الناط  عن اّللّ تعةاىل  نعود إىل كلمة اإلمام الرضا

 حيث أورد أكثر من مخسني صفة لإلمام ومنها:

دانيه أحد  وال يعادله عامل   وال يوجةد منةه بةدل   وال » اإلمام  واحد دهره  ال ي 

لهه من غ  طلب منةه لةه وال اكتسةاب  بةل  له مثل  وال نظ   خمصو  بالفضل ك 

ةةل الوّهةة اب  فمةةن ذا الةةِي يبلةةغ معرفةةة اإلمةةام أو ي مكنةةه اختصةةا  مةةن املفضه

 (2).«اختياره....

لِقوا ف ساب   وألّن األئّمة صنائ  اّللّ واخلل   بعد صنائعهم  وألّّنم أّول ما خ 

                                                           

 .1/199( الكاف: 1)

  والصدوق ف 474  وذكر هِا القول كل من الشيخ املفيد ف االماي: 1/201( الكاف: 2)

 .878  وف كامل الدين وُتام النعمة:  :189عيون اخبار الرضا
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علمه من نور عظمته فزّجوا ف عوامل النور واملراتب واملقامات القدسةّية  فكية  

 يتكّرر واليمكن ألحد أن يصةل واحد ال «وحيد دهره»ال يكون اإلمام ف زمانه 

إىل مسةةتو  فهمةةه ومعرفتةةه  ألّن علمةةه مةةن علةةم اّللّ  فةةإذا كةةان ويّص سةةليامن 

قةد جلةب عةرش بلقةيس مةن الةيمن إىل القةد، بطرفةة عةني « آص  بن برخيا»

فكي  بالةِي عنةده علةم الكتةاب كّلةه  فةِلك العةامل « علم  من الكتاب»وعنده 

عنةده حميطةات ام املعصوم مةن آل بيةو حمّمةدعنده قطرة من العلم  أّما اإلم

 «.فهو ال يعادله عامل»من بحر املعارل فكي  ال حيّرك العامل بأرسه من مكانه 

ذلك من الواهب الصان  اخلال  القادر العليم الِي هيب هةِا املنصةب  وكّل 

 بالطلب وال باالكتساب. تعاىل فهو ليس منه بفضلواختصا  هو أهل  له ملن

 املنتظر؟ اإلمام هو َمْن

رغةةم صةةعوبة البحةةث واعرتافنةةا بةةالعجز عةةن درك أغةةواره وأرساره ولكةةن 

لعّلها تكةون دلةيال  لنةا لنعةرل ومضةات  نستفيد من إشارات كلامت األئّمة

 من بحار نوره الزاخر.

لةةه مقامةةات  وصةةفات  واختصاصةةات  وأسةةامء  وعنةةاوين  فاإلمةةام

الةنجم »وري طةاب ثةراه ف كتابةه القةّيم أحصاها العامل املحّد  ارليل الشيخ الن

مائة واثنني وثامنني مقاما  وصةفة   ةو عنةوان: « الثاقب ف معرفة اإلمام الغائب

   أّما حقيقة مقاماته فه  ال حرص هلا.«أسامؤه وألقابه»

ونحن هنا نِكر بعض الصفات واملقامات لإلمام الثاين عرش )عّجل اّللّ تعاىل 

ي  وبمعونة بياّنم ضمن الروايات واألدعية والزيارات فرجه الرشي ( بام نستط

 الت  وردت ف حّقه وشأنه.
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 النورانّية أّواًل:

النورانّية من األ مور الغامضة لنا حيث ال يمكن معرفة حقيقتها ولكنّنةا نةورد 

ل فيةةه  مانفهمةةه مةةن أقةةواهلم ومةةا ورد ف حّقةةه مةةن القةةرآن الكةةريم وأ وه

 امت تدّل عى أّنه نور متمّيز مبارك.وقدوردت عّدة مصطلحات وكل

 :ه نور اهللّ عبحانه وتدال 1

هم جتّليات لنةور اّللّ سةبحانه وتعةاىل عنةد وذلك ألّن النب  وآله األطهار

 مدحّية وال قمةر مه حيث ال سامء  مبنّية وال أرضما خلقهم من نوره ف ساب  عل

مضياة وال يشء سواه سبحانه  فلةم يةزل أحةد  فةرد  صةمد  حة    من ا  وال شمس

قّيوم   وعنةدما أراد خلقهةم تكّلةم بكلمةة فصةارت نةورا   وتكّلةم بكلمةة أ خةر  

ومنةه خلة  علّيةا   فصارت روحا   ومزج النور بالروح فال  نور النبّ  حمّمد

تسّب  اّللّ تعاىل  ثّم فاطمة والسن والسني... وبقو هِه األنوار معّلقة ف ظّله 

فهةةم واسةةطة الفةةيض والرمحةةة اإلهلّيةةة  ؛وبواسةةطة أنةةوارهم خلةة  سةةائر األشةةياء

  وكان نةور الثةاين عرشة مةن األئّمةة املعصةومني املهةدي بةن السةن (1)للوجود

                                                           

إّن اّللّ خلقن  وخل  » :( فعن حمّمد بن السن الطويس بإسناده عن أنس عن النبّ  1)

حني ال سامء مبنّية وال أرض  قبل أن خيل  آدمعلّيا  وفاطمة والسن والسني 

مدحّية وال ظلمة وال نور وال شمس وال قمر وال جنّة وال نار. فقال العّبا،: فكي  

كان بدء خلقكم يا رسول اّللّ؟ فقال يا عّم: مّلا أراد اّللّ أن خيلقنا تكّلم بكلمة خل  منها 

مزج النور بالروح فالقن  وخل  علّيا   نورا  ثّم تكّلم بكلمة أخر  فال  منها روحا  ثمّ 

وفاطمة والسن والسني فكّنا نسّبحه حني ال تسبي  ونقّدسه حني ال تقديس فلاّم أراد 

اّللّ أن ينشو خلقه فت  نوري فال  منه العرش  فالعرش من نوري ونوري من نور اّللّ 
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 متمّيز ويتألأل من وسطهم.

هوَر اهللَِّ فف  سورة الصّ  قال تعاىل:  وَن لِي ْطِفئ هوا ن  ِريهد  هتِمُّ ي  بِهَأْفَواِهِهْم َواهللَّ  م 

ونَ  فكانةو إرادة الظةاملني طةوال مسة مم مة   [6]الصة / ن وِرِه َوَلهْو َكهِرَه اْلَكهافِر 

األنبيةةاء هةة  حماولةةة القضةةاء عةةى الرسةةاالت وعةةى أنبيةةاء اّللّ وأوصةةيائهم لكةة  

ممتةّدا  متلةاأل  حيّققوا أطامعهم الدنيوّية  ولكن إرادة اّللّ قضو إبقاء النور حمفوظةا  

ألّنه عصارة األنوار متمّثال  ف بقّيه ساللة األنبياء واألوصياء املهدي بن السةن  

عَبةد اّللّ تعةاىل فالبةّد  وألّنه آخرهم وآخر الجج  وبه حيفظ البالد والعباد  وبةه ي 

من حفظه والعناية كونه الِخ ة وبقّية الصفوة إلقامةة الةدين وبسةا العدالةة ف 

 عمورة.مجي  امل

وف معرض هِه ايية املباركة يقةول آيةة اّللّ الشةيخ وحيةد اخلراسةاين ضةمن 

 حمارضاته املدّونة:

                                                           
 

املالئكة من نور ونوري أفضل من العرش  ثّم فت  نور أخ  عل  فال  منه املالئكة ف

عل ونور عل من نور اّلّل وعل أفضل من املالئكة  ثّم فت  نور ابنت  فال  منه 

الساموات واألرض  فالساموات واألرض من نور ابنت  فاطمة  ونور ابنت  فاطمة من 

نور اّللّ  وابنت  فاطمة أفضل من الساموات واألرض  ثّم فت  نور ولدي السن  فال  

لقمر  فالشمس والقمر من نور ولدي السن ونور السن من نور اّللّ منه الشمس وا

والسن أفضل من الشمس والقمر  ثّم فت  نور ولدي السني  فال  منه ارنّة والور 

العني  فارنّة والور العني من نور ولدي السني ونور ولدي السني من نور اّللّ 

 .11-11/10بحار األنوار: «. وولدي السني أفضل من ارنّة والور العني
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مّرة بشةكل  ؛ف ايية املباركة من سورة الصّ  إضافة إىل اسمه املقّد، مّرتني

املضمر ومّرة إىل اسمه الرصي ... فمن اخلصائص الِاتّيةة لإلضةافة أّن املضةال 

ائصه من املضال إليه  وكّلام كان املضال أعى درجة كةان يكتسب معرفته وخص

 حيث التعري  ف املضال أعى!

وف اإلضةةافتني الظةةاهرة واملضةةمرة بحةةث عميةة   تكمةةن فيةةه معرفةةه اإلمةةام 

لِي ْطِفئ هوا   فاإلضافة األ وىل هة  الظةاهرة ملرحلةة ظهةوره: صاحب الزمان

تِمُّ ن وِرهِ  :غيبته  والثانية املضمرة ملرحلة ن وَر اهللَِّ مظهر  فهو َواهللَّ  م 

اسم اّللّ الظاهر ومظهر اسمه الباطن  فهو نور اّللّ الِي ال يطفو  وفيةه مجة  اّللّ 

  هر غيبتةه  حّتة  يةاذن اّللّ بظهةور نةوره فيةةالغيب والشهود  ونحن اين ف عص

الظهةةور وهنالةةك يّتكةةو عةةى ركةةن الكعبةةة وخيطةةب ويبةةدأ نةةور اّللّ مرحلةةة 

 .(1)املقّدسة

ةتّم » ومن جتّليات نوره سبحانه أن جعل ولّيه الّجة بن السن املهةدي م 

وعنةدما يظهةر ويقةوم تكتمةل الرسةاالت واألديةان  ويتحّقة  « نور اّللّ ف أرضه

ين الّ  ف كّل األرض حّت  يظهر اّللّ دين اإلسالم عى مجية  األديةان كّلهةا   الده

أشةهد أن ال إلةه إالّ اّللّ وأّن حمّمةدا  »رض إالّ وينةاد  فيهةا: وال تبق  بقعةة ف األ

   ويعّم العدل واخل ات والربكات والسعادة للبرشّية مجعاء.«رسول اّللّ

وكام ف سورة الصّ  كِلك ورد ف آيات عديدة يكش  اّللّ سبحانه مستقبل 

 .العامل بكامل نوره بحّجته من آل حمّمد

هوَر اهللَِّ بِهَأْفَواِهِهْم َوَيهْأَبى اهللَّ  إاِلَّ َأن  قال ف سورة التوبة: ْطِفئ هوا ن  وَن َأن ي  ِريد  ي 

                                                           

 .111( الّ  املبني ف معرفة املعصومني: 1)
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ه   لِي ْظِههَره   َدى َوِديِ  اِْلَ وَله  بِاهْل  َو الَِّ ي َأْرَعَل َرع  وَن* ه  تِمَّ ن وَره  َوَلْو َكِرَه اْلَكافِر  ي 

ك ونَ  ِه َوَلْو َكِرَه املْ ِّْشِ ل  يِ  ك   .[11-12التوبة/] َعَل الد 

وأوالده املعصةةومني ف  وحيةةث إّن اإلسةةالم اكتمةةل بواليةةة أم املةةؤمنني

يوم الغدير كونه الضامن خلّا النبّوة واستمرار علم النبّوة وتطبي  وحيها أ خةِت 

ْم َوَأْْتَْمهت  البيعة لعّل يوم الغدير  فقال تعاىل:  ْم ِديهنَك  ْم اْلَيْوَم َأْكَمْلت  َلك  َعَلهْيك 

م  اإِلْعَلَم ِدينا    .[1]املائدة/ نِْدَمتِي َوَرِضيت  َلك 

وقد علم اّللّ تعاىل وأخرب رسوله بأّن األ ّمة سةول تغةدر باإلمةام بعةده  فقةال 

إّن األ ّمة ستغدر بك بعدي وأنو تعي  عى مّلتة  وت قَتةل عةى »لعّل:  النبّ  

أبغضن   وإّن هِه ستاضب مةن هةِا ة سنّت   َمْن أحّبك أحّبن   وَمْن أبغضك 

 (1).«يعن  ليته من رأسه

ْيهِل إَِذا وعلم سةبحانه أّن الليةل سيغشة  قبةل أن يةتجّى النهةار  فقةال:  َواللَّ

لَّ  هوَر   وأخرب تعةاىل أّّنةم [2-1]الليةل/ َيْغَشى* َوالنََّهاِر إَِذا ََتَ وَن لِي ْطِفئ هوا ن  ِريهد  ي 

هههوَر اهللَِّثةةةّم أخةةةرب  اهللَِّ ْطِفئ هههوا ن  وَن َأن ي  ِريهههد  هههتِمُّ فقةةةال سةةةبحانه:  ي  َواهللَّ  م 

تِمَّ ن وَره  ...ن وِرهِ  وقىض جتّل النهار املوعود عى يةد اإلمةام  َوَيْأَبى اهللَّ  إاِلَّ َأن ي 

تّم نور اّللّ تعاىل»فكان هو  املهدي  «.م 

ين عى يد جّده املصطف  بإمامة ولكةن  جةّده أم املةؤمنني لقد اكتمل الده

هِا االكتامل مل يتحّق  به اهلدل الِي هو إُتةام النةور اإلهلة  فجعلةه اّللّ عةى يةد 

 وخّصة اّللّ بأّنه متمُّ نوره ف األرض! إمامنا املهدي

وكةّل  هو غاية الغايات ومنته  النهايات لبعثة نبّينةا إّن عمله ودوره

                                                           

 .141/ 1( املستدرك : 1)
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ين كّله وهو مقام  األنبياء فهو ارزء األخ  للعّلة التاّمة وبه يظهر اّللّ دينه عى الده

  وال نبّ  بعد نبّينا  وال أحد أفضل اختّصه اّللّ به من بني األنبياء واألوصياء

وقد ورد ف األثر أّن املقصةود مةن هةِا النةور ف هةِه اييةات هةو نةور  .منه

 .اإلمام املنتظر

كانو من حّجة عامل  حيي  فيها  مل َتل األرض منِ: »قال اإلمام الصادق

هوَر اهللَِّ بِهَأْفَواِهِهْم َواهللَّ  ثّم تال هِه ايية: « ما يميتون من الّ   وَن لِي ْطِفئ هوا ن  ِريد  ي 

ونَ  تِمُّ ن وِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكافِر     (1)م 

هَدى ف قول اّللّ تعةاىل:  وقال هوَله  بِاهْل  هَو الَّهِ ي َأْرَعهَل َرع  ه   ه  َوِديهِ  اِْلَ

ك ونَ  ِه َوَلْو َكِرَه املْ ِّْشِ ل  يِ  ك  واّللّ ما نةزل تأويلهةا »قال:  [11/التوبة ] لِي ْظِهَره  َعَل الد 

  فإذا خرج القةائم مل يبة  كةافر بةاّللّ بعد  وال ينزل تأويلها حّت  خيرج القائم

إالّ كره خروجه  حّت  أن لةو كةان كةافرا  أو مرشةكا  ف  باالمام العظيم وال مرشك

 (2).«بطن صارة لقالو: يا مؤمن ف بطن  كافر فاكسين واقتله

َدى َوِديهِ  ف قوله تعاىل:  وقال أم املؤمنني وَله  بِاهْل  َو الَِّ ي َأْرَعَل َرع  ه 

هههِ  ل  يِ  ك  هه   لِي ْظِهههَره  َعههَل الههد  كةةاّل  »قةةالوا: نعةةم  قةةال: « أظهةةر بعةةد ذلةةك؟» اِْلَ

 ؛فوالِي نفيس بيده حّتة  ال تبقة  قريةة إالّ ينةاد  فيهةا بشةهادة أن ال إلةه إالّ اّللّ

 (3).«بكرة  وعشّيا  

 

                                                           

 .221( كامل الدين وُتام النعمة: 1)

 .870( كامل الدين وُتام النعمة: 2)
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 :ه النور الدظيم 2

ة والةِي  جاء ف دعاء العهد الِي رواه السّيد ابن طاوو، عن الصةادق

يكش  عن مضامني عالية ال تصدر إالّ عن أهةل بيةو الةوح  تغنة  عةن سةنده 

مَّ َربَّ النُّوِر اْلَعظِيمِ »فقد جاء ف مطل  هِا الدعاء:   «.الّله 

   ملاذا وصفه اّللّ سبحانه بالعظمة؟

ذلك ألّنه من جتّليات نوره سبحانه وتعاىل حيث خلقهةم اّللّ مةن نةور عظمتةه 

ال ندرك حقيقته إالّ أّننا نعرل أّنه ال يبلغه أحد  مقّرب مةن ملةك  وهو مقام رفي 

 .وال نبّ  إالّ نبّينا حمّمد

سدرة املنته  فكان قاب قوسةني أو دنة   وكةان  فعندما عرج بنبّينا حمّمد

  فقال رربائيل: تقّدم! فقال له جربائيل: لو تقةّدمو جربائيل مصاحبا  للنب 

 يبلغه إالّ النب  وأهل بيتةه األطهةار ألّّنةم مةن ذلةك حرتقو!... وهِا مقام الال

لِقوا!  املقام خ 

فنةةور اإلمةةام املهةةدي مةةن هةةِا النةةور املنحةةدر مةةن نةةور النبةة  وعةةّل وفاطمةةة 

والسن والسني واألئّمة األطهار  ومن نور األنبياء واملرسلني  فقةد اجتمعةو 

واألوصةياء  وكةان قبلةه  فيه مجي  هِه األنوار  فكان يتقّلب ف أصةالب األنبيةاء

 يتقّلب ف مقامات النور الرّبانّية.

فكي  ال يكون هو النور العظيم وبه خيتم اّللّ سلسلة األوصياء وحيّق  وعةده 

 لعباده بالعدل املطل .

وقةةد ورد ف الروايةةات أّن نةةوره املبةةارك كالكوكةةب الةةدّرّي يةةتألأل مةةن بةةني 

واخلةةةوارزم   أورد السةةةّيد   كةةةام ف روايةةةة الشةةةافع  المةةةوي أنةةةوارهم

 قائال :« املهدي ف القرآن»الش ازي ف كتابه 
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أخرج الفقيه الشافع  )الموين ( حمّمد بةن إبةراهيم ف فرائةده  وكةِا الفقيةه 

 :قال ةالنف  موّف  بن أمحد اخلوارزم  ف املقتل بأسانيده العديدة املِكور

يقةةول:  اّللّقةةال: سةةمعو رسةةول  عةةن أيب سةةلم  راعةة  رسةةول اّللّ

ْنهِ َل إَِلْيهِه ليلة أ رسي يب إىل السامء قال ي ارليل جّل جالله: » ول  بِهاَم أ  ع  آَمَ  الرَّ

هههِ  ؟ قةال: صةةدقو يةةا حمّمةد  قةةال: مةةن  َاملْ ْؤِمن ههونَ وقلةةو:  [261]البقةرة/ ِمه  َرب 

 خّلفو ف أ ّمتك؟ قلو: خ ها! قال: عّل بن أيب طالب؟ قلو: نعم يا رب.

قال: يا حمّمد  إيّن اّطلعو إىل األرض اّطالعة فاخرتتةك منهةا  وشةققو لةك 

فأنةا املحمةود وأنةو حمّمةد   ؛اسام  من أسامئ  فال أ ذكر ف موض  إالّ ذ كرت مع 

 وهوعّل. األعى فأنا أسامئ  من اسام   له وشققو منها علّيا   فاخرتت الثانية اّطلعو ثمّ 

علّيا  وفاطمة والسةن والسةني واألئّمةة مةن )يا حمّمد( إيّن خلقتك وخلقو 

 ؛ولده من شب  نوري  وعرضو واليةتكم عةى أهةل السةاموات وأهةل األرض

 فَمْن قبلها كان عندي من املؤمنني  وَمْن جحدها كان عندي من الكافرين.

)يا حمّمد( لو أّن عبدا  من عبيدي عبدين حّت  ينقط  أو يص  كالشّن الباي ثةّم 

 ا  لواليتكم ما غفرت له حّت  يقّر بواليتكم.أتاين جاحد

)يةا حمّمةةد(  ةةّب أن تةراهم؟ قلةةو: نعةةم يةةا رّب  فقةال ي: التفةةو عةةن يمةةني 

العرش  فالتفوُّ فإذا بعّل وفاطمة والسن والسني وعّل بن السني وحمّمد بن 

عّل وجعفر بن حمّمد وموس  بن جعفر وعّل بن موس  وحمّمد بن عّل وعّل بن 

حمّمةةد والسةةن بةةن عةةّل واملهةةدي ف ضحضةةاح مةةن نةةور قيامةةا  يصةةّلون وهةةو ف 

 وسطهم ة يعن  املهدي ة كأّنه كوكب دّرّي.

وقال: )يا حمّمد( هؤالء الجج وهو الثةائر مةن عرتتةك  وعةّز  وجةالي إّنةه 

 انته  الديث.« املحّجة الواجبة ألوليائ  واملنتقم من أعدائ 
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 يعن  املاء الكث  وقد استع  هنا ملجم  النور. ثّم قال املؤّل : ضحضاح

قولةةه: )وهةةو ف وسةةطهم( يعنةة  كةةأّن األئّمةةة ف صةةورة دائةةرة قيةةام  واإلمةةام 

 املهدي ف وسطهم قائم.

 قوله: )كوكب دّرّي( أي كالنجمة املتأللاة.

 ألّنه يثور عى الظلم والباطل. قوله: )وهو الثائر( يعن  اإلمام املهدي

 (1).أي الطري  إىل ال  )واملحّجة(

 :نوره القديس الظاهرية  1

:... ثّم قةال: عن حسن بن حمبوب الثقة من أصحاب اإلمجاع عن الرضا

  عليةه جيةوب بأيب وأ ّم  سم ُّ جّدي شةبيه   وشةبيه موسة  بةن عمةران»

 (2).«النور تتوّقد بشعاع القد،

ما يظهةر يسةتغن  ومن عظمة نوره املبارك ينبعث منه نور ظاهرّي م رشق عنةد

النا، عن نور الشمس والقمر.. بسبب ما ينبعث منه نةور مصةدره وقةوده لةيس 

املاّدة ولكن هو مةن نةور األنةوار ألّنةه جتةّل لنةور اّللّ تعةاىل حّتة  أّن طّيةات قبائةه 

وعباءته وثيابه ينبعث منها النةور التصةاله بشةعاع القةد، حّتة  صةارت روحةه 

 ياء القد،!!وبدنه وثيابه تتوّقد بشعاع ض

ف قولةةه تعةةةاىل:  بإسةةةناده عةةن الصةةادق فقةةد رو  الشةةيخ املفيةةد

ا َ َقِت األَْرض  بِن وِر َره    .[89]الزمر/ َوَأْْشَ

                                                           

 .18ة  11( املهدي ف القرآن: 1)

 .114برصة:   اإلمامة والت1/10: ( عيون أخبار الرضا2)
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 النةا،أرشقو األرض بنور رِّّبةا واسةتغن   إذا قامان قائمنا : »قال

 «....عن ضوء الشمس وذهبو الظلمة

يقةول  أّنه سم  أبا عبداّللّبإسناده إىل املفّضل بن عمر  ورو  القم 

هههاف قولةةةه:  َ َقهههِت األَْرض  بِن هههوِر َره  رّب األرض يعنةةة  إمةةةام »قةةةال:  َوَأْْشَ

إذا  يسةتغن  النةا، عةن ضةوء »  فقلو: فإذا خةرج يكةون مةاذا؟ قةال: «األرض

 (1).«الشمس ونور القمر وجيتزئون بنور اإلمام!

القمةر وجيتزئةون بنةور  وهِا التعب  يستغن  النا، عن ضةوء الشةمس ونةور

رّس رّبةايّن كبة  وإّنةه  اإلمام يكش  عن حقيقة عظيمة ه  أّن اإلمام املهدي

عندما حيّض من عامل الغيب إىل عامل الشهود تقوم أشّعة بدنه وجيوب النةور التة  

خّصه اّللّ ِّبا  مقام نور الشمس والقمر! كام أّن أشةّعة نفسةه املباركةة ترشةق عةى 

: اإلنسةانّية مةن القةّوة إىل الفعةل  وكةام قةال رسةول اّللّ دنعاالبرش فتارج م

 (2)«....النا، معادن كمعادن الِهب والفّضة»

رب بةةالمرة ةأّن وجهةه أبةةيض مشةةوقةد ورد ف وصةةفه الظةةاهري عةةنهم

 كالكوكب الدّرّي كام ف الروايات التالية:

من ولةدي خيرج رجل  »أّنه قال:  بإسناده عن أم املؤمنني عن الباقر

 (3).«...ف آخر الزمان أبيض اللون  مرشب بالمرة

املهةدي مةن ولةدي  وجهةه : »وعن حِيفةة الةيامن قةال: قةال رسةول اّللّ

                                                           

 .211/ 2 :( تفس  القّم 1)
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كالكوكب الدّرّي  واللةون لةون عةريب  وارسةم جسةم إرسائةيل  يمةأل األرض 

 (1).«عدال  كام ملاو جورا  

 :النور ه ا إطفا  ُماوال 

جرت حماوالت من تفّرق وابتعاد عن أهل البيوومنِ ما حّل باملسلمني 

عديدة للقضاء عةى هةِه الِّرّيةة الطةاهرة للوصةول إىل غةايتهم وهة  منة  توّلةد 

ب الطغاة وقد ولةد القةائم رّسا  وعةاش رّسا   ِّ القائم أو قتله  ولكّن اّللّ سبحانه ك

ين كّلةه ولةو كةره  ف غيبته الصغر   ثّم ف غيبته الكرب  حّت  يظهره اّللّ عى الةده

فةوق كةّل « ال إله إالّ اّللّ وأّن حمّمدا  رسول اّللّ»املرشكون حيث ينادي بشهادة أن 

 منارة وف كّل قرية ف الدنيا.

وعنةةدها َتيةةب آمةةال الظةةاملني ويتحّقةة  الوعةةد اإلهلةة  بإُتةةام نةةوره الوّضةةاء 

وَن وظهوره عى مجي  األديان. كام أنبةأ ف كتابةه املبةارك:  ِريهد  هوَر اهللَِّ ي  لِي ْطِفئ هوا ن 

ونَ  تِمُّ ن وِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكافِر   بَِأْفَواِهِهْم َواهللَّ  م 

وقرينة صدق هِا الوعةد أّن هةِا النةور مقةرتن بةاّللّ سةبحانه وتعةاىل العظةيم 

 حماوالمم مثل َمْن حياول أن يطفو نور الشمس بفيه. فمثل للوعد  الصادق القادر

 ره م  يشا :َيدي اهللّ لنو

ههِدي اهللَّ  لِن ههوِرِه َمههْ  فقةةد جةةاء ف تفسةة   ههاَمَواِ  َواألَْرِض... ََيْ ههور  السَّ اهللَّ  ن 

وهو أحةد أبةرز مصةادي  « إّنه القائم املهدي: »عن أم املؤمنني َيَشا   

 هِه ايية املباركة.

                                                           

 .441( دالئل اإلمامة للطربي: 1)
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لنةور وألّن اّللّ سبحانه هو الواجد لنور الكون الظةاهري كةِلك هةو الواجةد 

 أوليائه ونور الرساالت.

وألّننا ال نعةرل وال يمكةن أن نفهةم نةور اّللّ سةبحانه وتعةاىل املنةّزه عةن نةور 

هوِرِه...املالوقني فإّنه تعاىل قال:  أّن نةور االنبيةاء واألوصةياء مةن هةِا  َمَثل  ن 

 الصن  الِين اصطفاهم ف ساب  علمه وكانوا جتّليات لنوره سبحانه وتعاىل.

اهلداية واملعرفة ُتّةو ف تلةك العةوامل وأ خةِت علةيهم املواثية  وعةرل وألّن 

ق ف  النا، الّ  باليقني فطبعو املعرفة ف نفوسةهم بةالفطرة  فَمةْن سةّلم وصةدَّ

 ؛هِه الدنيا فإّنام هو عن علم وتصدي  تّم ف عامل الِر ولكن اهلداية ف مّد وجزر

فف  عامل الدنيا  تاج هِه اهلداية إىل سق  بنور املعرفة والعلم حّتة  تنمةو وتثمةر 

 باملحّبة والعمل والوالء والعلم.

وال شّك أّن اهلداية درجات فكّلام رق  املؤمن درجةة زاده اّللّ درجةة أ خةر   

ْم َتْقَواكام قال تعاىل:  دى  َوآَتاه  ْم ه  مْ َوالَِّ يَ  اْهَتَدْوا َزاَده   .[17]حممد/ ه 

وهنالك فرق بني إنسان حمّب وبني مؤمن مةواي  وبةني شةاص مةن األوليةاء 

 واملقّربني.

وفرق بني َمْن يصب  يعرل إمامه فهو ف ضم ه وقلبه وهيتّم له وحيزن لزنةه 

 ويفرح لفرحه وبني َمْن هو ال أ باي.

داف  عنهم بلسانه ويده وفكره  وبةني  َمةْن ال وال يقا، شاص يصب  وهو م 

يعمل  وفرق بني َمةْن هةو ثابةو ال  ّركةه العواصة  وبةني َمةْن يتزلةزل ألبسةا 

 األحدا  والضغوطات.

ب وهو جاحةد  ومةن  ِّ وبني هِه املستويات هنالك درجات أ خر   فمن ي ك

 هو عدّو وشاّك  وهنالك ف املقابل املالصون واملسلهمون واملنتظرون.



 127  ....................................................... مقاماتهمعرفة اإلمام املهدي و

 

حّت  ي صنّ  اإلنسان نفسه مةن أّي الفاةات  وف  ولِا تأ  أمهّية معرفة القائم

 .الرواية التالية تصني  خط  ملوق  النا، من القائم

أّنةه  بسند مفّصل عةن أيب جعفةر حمّمةد بةن عةلّ  فقد رو  الصدوق

ألّن له غيبة يكثر أّيامها ويطول : »قال:... فقلو له: ومل سّم  املنتظر؟ فقال

املالصةةةون  وينكةةةره املرتةةةابون  ويسةةةتهزء بةةةِكره أمةةةدها  فينتظةةةر خروجةةةه 

اراحةةدون  ويكةةِب فيهةةا الوّقةةاتون  وهيلةةك فيهةةا املسةةتعجلون  وينجةةو فيهةةا 

 (1).«املسلهمون

أّنه كان  من هنا تأ  أمهّية املعرفة بصاحب الزمان  فقد ورد عن الصادق

ر  إّن اّللّ تعةاىل مل يّّضك تقّدم هِا األمر أو تأّخ  هاعرل العالمة فإذا عرفت»يقول: 

لَّ أ َناس بِ َِماِمِهمْ يقول:  و ك  فمن عرل إمامةه كةان كمةن ؛ [71]االرساء/ َيْوَم َنْدع 

 (2).«كان ف فسطاط املنتظر

 :الّله بقّية ثانيًا:

قال: سأله رجل عن القائم ي سةلَّم عليةه  عن عمر بن زاهر عن أيب عبداّللّ

مل يسةّم بةه أحةد   أم املؤمنني به سّم  اّللّال  ذاك اسم »بإمرة املؤمنني؟ قال: 

قلو: جعلو فداك  كي  ي سلَّم عليةه؟ قةال: «. بعده إالّ كافر به  قبله وال يسّم 

نههت م   ثةّم قةرأ: «يقولةون: السةالم عليةك يةةا بقّيةة اّللّ» هْم إِن ك  َبِقيَّههت  اهللَِّ َخهرْيٌ َلك 
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ْؤِمنِيَ   (1).«[68]هود/ م 

اّللّ بعد غيبتةه ف بيةو اّللّ الةرام ويسةند ظهةره إىل الكعبةة عندما يظهر حّجة 

ل نفسه قائال :   «.بقّيو اّللّ خ  لكم إن كنتم مؤمنني»جيتم  حوله أصحابه ويعره

ين( بسند إىل حمّمد بن مسلم  قال: سمعو أبا جعفر حمّمةد  وجاء ف )كامل الده

الكعبةة واجتمة  إليةه  فةإذا خةرج أسةند ظهةره إىل»... يقةول:  بن عّل الباقر

هْم إِن ثالثامئة وثالثة عرش رجال   وأّول ما ينط  به هِه ايية:  َبِقيَّت  اهللَِّ َخرْيٌ َلك 

ْؤِمنِيَ  نت م م  ثّم يقول: أنا بقّية اّللّ ف أرضه وخليفته وحّجته عليكم  فال يسّلم  ك 

 (2)..«عليه مسلهم إالّ قال: السالم عليك يا بقّية اّللّ ف أرضه..

ما يبق  من اليشء  ويفضل  واإلمام يعن  به نفسه الطاهرة « بقّية اّللّ»ومعن  

واملباركة وهو البقّية الباقية من صفوة أولياء اّللّ الِين هم أفضل طبقةات البرشة  

فةةال نبةةّ  بعةةده  والوصةةاية ختمةةو باإلمةةام  فةةالنبّوة ختمةةو برسةةول اّللّ

 فال إمام بعده وهو بقّية املرسلني الِي اختاره اّللّ إلصالح البرشّية. املهدي

 األنبياء: ومواريث اإلمام

 املنتهة  إليةه مواريةث األنبيةاء ولديةه»كام جاء ف الروايات:  فمن صفاته

 (3).«آثار األصفياء موجود

ثمرامةا   فهو نقطة ّناية املطال ف دائرة النبّوة واإلمامة  وعةى يةده حيّقة  اّللّ

وفيه جيم  اّللّ ما شاء من ألطافه اخلاّصة الت  وّزعها ف أنبيائةه وأوليائةه  مةا كةان 
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  فيجمعهةةا ف خةةاتم الجةةج أعطةةاه إىل نةةوح وإبةةراهيم وموسةة  وعيسةة 

 .(1)وحمّق  أهدال األنبياء

ولِا فهو وار  علوم مجي  األنبياء  وما جاؤوا به من كتةب وعلةوم  ووار  

املصطف  واألئّمةة مةن أجةداده الطةاهرين كةام أّنةه وار  رمية  آثةار  رّده النبّ  

األنبياء كااتم سليامن  وقميص يوس   وحجر موس  وعصةاه  ورايةة رسةول 

اّللّ ودرعه... كام أّنه عامل بجمي  الكتب السةاموّية التة  جةاء ِّبةا األنبيةاء  ويزيةد 

علم  ففة  أّيةام عهةده يظهةر اّللّ عليهم أيضا  بأّنه اخلاتم واملبنيه للحّ  والعدل وال

عى يديه مجي  العلوم فيحّول العامل إىل جنّة ف األرض وتصب  مجية  املالوقةات 

 ةةو إمرتةةه وخدمتةةه  فاملالئكةةة مةةن جنةةوده وخدمةةه  ويعطيةةه اّللّ القةةدرات 

التكوينّية فيصب  الرعب من أسلحته الت  هيزم به األعداء  وت طةو  لةه األرض  

  ويصب  املؤمن قّوته تعادل قّوة أربعني رجةل  وَتةرج األرض وتتكامل العقول

 ثامرها  وينترش األمن حّت  تتحّول السباع إىل حيوانات أليفه.

أنا بقّية اّللّ وخليفته »وعندما يقوم يسند ظهره إىل الكعبة ويبدأ باطبته قائال : 

أسند ظهره  قال: القائم يوماِ ف مّكة قد   كام عن الباقر(2)«وحّجته عليكم

ظهره إىل البيو الةرام مسةتج ا  بةه فينةادي: أهّيةا النةا،  إّنةا نستنرصة اّللّ ومةن 

أجابنةةةا مةةةن النةةةا، فإّنةةةا أهةةةل بيةةةو نبةةةّيكم حمّمةةةد  ونحةةةن أوىل النةةةا، بةةةاّللّ 

نةوح ف فَمْن حاّجن  ف آدم فأنا أوىل النا، بة دم  وَمةْن حةاّجن   ؛وبمحّمد

بةراهيم فأنةا أوىل النةا، بةإبراهيم  وَمةْن ف إفأنا أوىل النا، بنوح  وَمْن حاّجن  
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فأنا أوىل النا، بمحّمد  وَمةْن حةاّجن  ف النبّيةني فأنةا أوىل  حاّجن  ف حمّمد

إِنَّ اهللََّ اْصهَطَفى آَدَم َون وحها  َوآَل النا، بالنبّيني  أليس اّللّ يقول ف حمكم كتابةه: 

 ِ َها ِم  َبْدهض َواهللَّ  َعهِميٌ  َعلِهيمٌ إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَل اْلَداملَ ة  َبْدض  يَّ ر  ]ال  َي* ذ 

 .[14-11عمران/

فأنا بقّية من آدم  وذخ ة من نوح  ومصطف  من إبراهيم  وصفوة من حمّمد  

 )صّى اّللّ عليهم أمجعني(.

 أال فَمْن حاّجن  ف كتاب اّللّ فأنا أوىل النا، بكتاب اّللّ.

 .فأنا أوىل بسنّة رسول اّللّ ف سنّة رسول اّللّأال وَمْن حاّجن  

غ الشةاهد مةنكم الغائةب  وأسةألكم ملةا أبلة فأنشد اّللّ َمْن سم  كالم  اليةوم

حةةّ  رسةةوله وبحّقةة  فةةإّن ي علةةيكم حةةّ  القربةة  مةةن رسةةول اّللّ ببحةةّ  اّللّ و

ديارنا وأبنائنا  ممّن يظلمنا  فقد أ ِخفنا وظ لِمنا  وط ردنا من ومنعتمونا إالّأعنتمونا

فِعنةةا عةةن حّقنةةا  وافةةرت  أهةةل الباطةةل علينةةا. فةةاّللّ اّللّ فينةةا ال  وب غةة  علينةةا  ود 

 (1).«َتِلونا  وانرصونا ينرصكم اّللّ

ومعن  املحاّجة هنا لعّله يريد القول أّن من أراد أن حيتّج عّل بأّنةه أوىل وأحةّ  

وراثة ف العلم فأنا أوىل بِلك وأجدر جيادلن  وخياصمن  ب دم أو عيس  نسبا  أو 

باييةة  كوين البقّية من هؤالء... نسبا .. ألّنن  مةن سةاللة األنبيةاء. ويسةتدّل 

 َداملَِيَ هَْل الههَْمَراَن عههَراِهيَم َوآَل ِعهههوحا  َوآَل إِبْ هَفى آَدَم َون  هإِنَّ اهللََّ اْصطَ املباركة 

 إبراهيم.فهو من نفس الساللة من آل  .[11آل عمران/]

إِنَّ َأْوَل النَّهاِس وكِلك اّتباعا  ومنهجا  ف الرسالة.. والنيفّية. وقوله تعاىل: 

َبد وه  َوهَ ا النَّبِيُّ َوالَِّ يَ  آَمن هوا َواهللَّ  َوِلُّ املْ هْؤِمنِيَ  ِ يَ  اتَّ  .[86]آل عمةران/ بِ ِْبَراِهيَم َللَّ
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الِي هو من سةاللة إبةراهيم اخلليةل  اّللّفهو أوىل بإبراهيم ألّن جّده رسول 

.  وهو أوىل به من غ ه نسبا  وّنجا  وعلام 

والدليل ايخر هو أوىل بكتاب اّللّ وسةنّة نبّيةه كونةه العةامل بالكتةاب والسةنّة. 

ْكِر إِن وهِا ليس اّدعاء  ولكّن رّب العةاملني يصةّدقه ف كتابةه:  َفْسهَأل وا َأْههَل اله  

نت م الَ َتدْ  ونَ ك  وأمر اّللّ بالرجوع إليهم دليل أعلمّيةتهم بالكتةاب   .[41]النحل/  َلم 

 ومثل هِا االّدعاء مل يّدع به غ هم )صلوات اّللّ عليهم(.

 ؟«مؤمنني كنتم إن لكم خري» يعين ماذا

  يمكن استظهار أمرين أساسّيني من ايية:

الشامل رمي  مناح   ؟ ال شّك إّنه اخل  املطل خرٌي لكمماذا تعن   أّوال :

 الياة ف الدنيا وايخرة.

رّية طةوال ةفهو يمّثل الّ  والعدل واألمن واالستقرار الِي تفتقةر إليةه البشة

 مس ما.

  إّنه يوم  حيَلم به كّل مستضع  وكّل حمروم وكّل مظلوم...

بةنيه للعلةوم  ففة  عهةده  إّنه اهلادي املهدي الِي هيدي إىل كّل أمر خفة   وم 

نبةو األرض خضةت رواما ةكون حضارة راقية آمنة مزدهرة تكتمل فيه العقول وت 

ةرج األرض بركامةا  وهةو  رتم القةوق وت صةان األوطةان وَت  وتأمن السبل  و  

 سفينة النجاة وعني الياة.

والسؤال ايخر: َمةْن حيصةل عةى هةِا اخلة  املطلة ؟ إّنةام حيصةل عليةه  ثانيا :

ب فةإّن مصة ه وينعم به من آمن وصّدق  ِّ وأخلص له  وأّما من عاند وكابر وكة

إىل الشقاء  فينزل به القصا  والعقاب فإّنه ال جمال للعفو  فقد أمهةل اّللّ عبةاده 

وأعطةةةاهم الفرصةةةة الكافيةةةة آالل السةةةنوات ومةةةّرت علةةةيهم آالل الجةةةج 
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والرباهني  وبعةث اّللّ إلةيهم مائةة وأربعةة وعرشةون ألة  نبة  وويص  فَمةْن ال 

 وب ويرج  إىل الرصاط املستقيم يالق  جزاء عمله.يت

 :التاّمة الكلمة ثالثًا:

قةرأ ف ليلةة مةيالد  جاء ف مصباح املتهّجد للشيخ الطويس الدعاء الِي ي 

تِةَك »اإلمام املهةدي منتصة  شةعبان:  جَّ ِه َوَمْول وِدهةا َوح 
ِِ ةمَّ بَِحة ه َلْيَلتِنةا هة الّله 

تِ   وِدَها  الَّ َل َوَمْوع  َبةده ْو َكلَِمت َك ِصْدقا  َوَعْدال   الَ م  َقَرْنَو إىِل َفْضلِها َفْضال   َفَتمَّ

 .(1)«لَِكلِامتَِك 

قةةرأ بعةةد زيةةارة آل ياسةةني:  ةةمَّ َصةةله َوَسةةلهْم »وجةةاء ف الةةدعاء الةةِي ي  الّله 

ِة ِف َأْرِض  َعَى  تَِك َوَكلَِمتَِك التَّامَّ جَّ يَفتَِك  َوح 
 (2)«.َك َدلِيلَِك  َوَخلِ

 :ماذا تدني الكلمة التاّمة 

وملةاذا اسةتادمها « الكلمةة»وقبل معرفة الكلمة التاّمة البّد أن نعةرل معنة  

رّب العاملني عى الِوات وعى املعاين والقائ ؟ وبمعن  آخةر: ملةاذا اسةتادمها 

اهللََّ إِنَّ ف قوله  رّب العّزة عى أوليائه من األنبياء واألوصياء فسّم  عيس 

ه  املَِْسي   ِعيَسى اْب   َمْرَيمَ  ِ  بَِكلَِمة ِمنْه  اْعم  َبِّش    ؟![41]ال عمران/ ي 

هنا ه  اللفظ املشتمل عى األحرل؟ أو عى فعل اّللّ وإرادتةه « الكلمة»فهل 

 وأمره؟

ه  املَِْسي   املفّسون ف ايية املباركة  يرّجحون كونه مّتصةال   بَِكلَِمة ِمنْه  اْعم 

ههون  بةةاألمر اإلهلةة  سةةبحانه وتعةةاىل  ههْ  َفَيك  حيةةث إّن عيسةة  مل يتكةةّون عةةرب  ك 
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 السنن الكونّية الطبيعّية وإّنام خلقه اّللّ بكلمة منه تعاىل.

ِّبِه األحرل الظاهرة  ولكةن هةو  ك  فيكونوال يعن  األمر اإلهل  هنا 

 بحانه وتعاىل.األمر اإلهل  الِي تعّلقو به إرادته س

إّن إرادة اّللّ ومشياته الّرة تتجّسد ف أمر إهلة   يسةّميه القةرآن بالكلمةة  ألّن 

عةةرّب عنةةه  كةةّل أمةةر يصةةدر منّةةا نحةةن الةةِين يتحةةّد  القةةرآن لنةةا حسةةب فهمنةةا  ي 

كةةام أّنةةه مةةن الواضةة  أّن الكلمةةة تطلةة  عةةى القةةائ  واألحكةةام  .(1)بالكلمةةة

كالم اّللّ تعاىل.. ألّّنا مرادة ّللّ سبحانه وتعاىل أوجةدها واييات القرآنّية فتسّم  

 وأرادها ورّشعها وسنّها للنا،.

واإلمامة تعط  املعنيني حيث تعط  املعنة  لألحكةام ألّّنةا مةوطن لألحكةام 

وترمجة وتطبيقا  وبالتاي فهام  من مصادر الترشي  فلِا صارت مةن أكةرب وأصةدق 

 الكلامت الرّبانّية.

عةةى األنبيةةاء واألوصةةياء ألّّنةةم ال ينفصةةلون عةةن إرادة اّللّ  وكةةِا تصةةدق

سبحانه  فهم مواطن هلا وأوكار هلا  ال يشاؤون إالّ ما يشةاء اّللّ سةبحانه وتعةاىل  

َفْسَأل وا َأْهَل وكِا فإّّنم أهل العلم والوح  الِين فّضلهم اّللّ عى العباد فقال: 

ونَ  نت م الَ َتْدَلم  ْكِر إِن ك    ال  

 :الباقية الكلمة

الكلمةةة ف اييةةة املباركةةة التاليةةة: وقةةد سةةّم  اّللّ سةةبحانه وتعةةاىل األئّمةةة

 َِوَجَدَلَهههها َكلَِمهههة  َباقَِيهههة  ِل َعِقبِهههه /وقةةةد سةةةأل املفّضةةةل اإلمةةةام  .[26]الزخةةةرل

يعنةة  بةةِلك اإلمامةةة : »عةةن معنةة  هةةِه اييةةة  فقةةال اإلمةةام الصةةادق
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 (1).«إىل يوم القيامة... جعلها اّللّ ف عقب السني

وقد ورد ف القةرآن الكلمةة والكلةامت مةّرات عديةدة وأ ريةد منهةا أشةاا  

 .األئّمة

ه  بَِكلاَِم ...ومنها ما جاء ف ايية املباركة    [124]البقرة/ َوإِِذ اْبَتَل إِْبَراِهيَم َربُّ

عةن قةول قةال: سةألته  فقدجاء ف تأويلها عن املفّضل بن عمر عن الصةادق

 ه  الكلةامت التة  تلّقاهةا آدم»اّللّ عّز وجّل )ايية( ما هِه الكلامت؟ قال: 

من رّبةه فتةاب عليةه  وهةو أّنةه قةال: يةا رّب أسةألك بحةّ  حمّمةد وعةّل وفاطمةة 

 «.والسن والسني إالّ تبو عَلّ  فتاب اّللّ عليه إّنه هو التّواب الرحيم

َّه  َّ بقولةه  ز وجةلعة فقلو: يابن رسول اّللّ  فام يعنة  يعنة  »؟ قةال: َفهَأَْت

 «.تسعة من ولد السني ؛اثن  عرش إماما   أُتّهّن إىل القائمف

قال املفّضل: فقلةو لةه: يةابن رسةول اّللّ  فةأخربين عةن قةول اّللّ عةّز وجةّل: 

 َِوَجَدَلَها َكلَِمة  َباقَِية  ِل َعِقبِه  :يعنة  بةِلك اإلمامةة جعلهةا اّللّ ف عقةب »قال

 «.إىل يوم القيامة السني

  فكيةة  صةةارت اإلمامةةة ف ولةةد فقلةةو لةةه: يةةابن رسةةول اّللّقةةال: 

وسةةبطاه  ومهةةا مجيعةةا  ولةةدا رسةةول اّللّ دون ولةةد السةةن السةةني

 لني مرسةنينبّيةكانةا إّن موسة  وهةارون : »وسّيدا شباب أهل ارنّةة؟ فقةال

  فجعل اّللّ النبّوة ف صلب هارون دون صلب موس   ومل يكن ألحد أن ينأخو

اّللّ عةّز وجةّل لةيس ألحةد أن مةن يقول: مِلَ فعةل اّللّ ذلةك؟ وإّن اإلمامةة خالفةة 

ألّن اّللّ عةّز وجةّل  يقول: مِلَ جعلها اّللّ ف صلب السني دون صلب السةن
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 .(1)«ي سالونهو الكيم ف أفعاله ال ي سال عاّم يفعل وهم 

هةةِه اييةةات وغ هةةا ت فصةة  عةةن حقيقةةة  أّن القةةرآن أراد مةةن الكلةةامت 

ألّّنم هم الكلمة بكّل معانيها  وِّبم تعةرض أنبيةاء اّللّ لالمتحةان ف  األئّمة

 امليثاق  وف العوامل السابقة كام جر  إلبراهيم ونبّ  اّللّ آدم..

فلاّم صدقوا بتلةك الكلةامت واعرتفةوا ِّبةا أعطةاهم اّللّ املقامةات والةدرجات 

العالية  وكةِا املالئكةة الةِين أطةاعوا اّللّ وقبلةوا السةجود يدم سةألوا رىض اّللّ 

وعةةى العكةةس مةةنهم إبلةةيس الةةرجيم الةةِي سةةقا ف االمتحةةان باالمتنةةاع عةةن 

ْم بَِأْعامئِِهْم َقهاَل َأَلْ َقاَل َيا آَدم  َأْنبِئْ السجود  كام قال تعاىل:  ِهْم َفَلامَّ َأْنَبَأه 
ْم بَِأْعاَمئِ ه 

وَن*  نْت ْم َتْكت م  وَن َوَما ك  ْبد  امواِ  َواألَْرِض َوَأْعَلم  َما ت  ْم إِّن  َأْعَلم  َغْيَب السَّ ْل لَّك  َأق 

وا إاِلَّ إِ  ْوا آِلَدَم َفَسههَجد  د  َكههِة اْعههج 
ْلنَهها لِْلَمَلئِ ْبلِههيَس َأَبههى َواْعههَتْكَ َ َوَكههاَن ِمههَ  َوإِْذ ق 

 اْلَكافِِري َ 

توّسةل بةاّللّ « تةرك األوىل»أّما آدم فلاّم نزل إىل األرض عى ما اقرتل من خطأ 

هَو من أجةل التوبةة  فقةال تعةاىل:  هه  ه  هِه َكلِهاَم  َفَتهاَ  َعَلْيهِه إِنَّ هى آَدم  ِمهْ  َرب  َفَتَلقَّ

ِحيم   ا   الههرَّ تفسةة  هةةِه  . فقةةد ورد عةةن النبةةّ  وأهةةل بيتةةه[17قةةرة/الب] التَّههوَّ

 الكلامت.

عةةن  فقةةد رو  ابةةن بابويةةه بسةةنده إىل ابةةن عّبةةا،  قةةال: سةةألو النبةةّ  

سةةأله بحةةّ  حمّمةةد وعةةّل »الكلةةامت التةة  تلّقاهةةا آدم مةةن رّبةةه فتةةاب عليةةه  قةةال: 
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 .(1)«وفاطمة والسن والسني إالّ تبو عّل فتاب اّللّ عليه

 :التاّما الكلام  

 مت  تتّم هِه الكلامت؟

وألّن آيات اّللّ وكلامته ه  الكامل حيث تقوم عةى أسةا، الصةدق والعةدل  

وتف  لاجة البرش  وال يمكن ألحةد أن يةأ  ببةديل عنهةا  واليسةتطي  أحةد أن 

يغّ هةةا ويبةةّدهلا إىل مةةا هةةو أصةةدق وأعةةدل وأتةةّم  كةةِلك األمةةر بالنسةةبة لألئّمةةة 

يمّثلون كلةامت اّللّ التاّمةة  حيةث خلقهةم اّللّ سةبحانه ف أحسةن األطهار  فإّّنم 

صةةور  وجعلهةةم أعةةى املثةةل  فعصةةمهم وطّهةةرهم وأودع فةةيهم علمةةه فصةةاروا 

مظهرا  للكلامت وترمجانا  للقيم واألخالق  فأصبحوا مظهةرا  مةن مظةاهر العةدل 

 اإلهل  وكِا الصدق والعفو والكرم و...الخ.

 تعّلقو بجعلهم كامل الكلمة وُتامها منِ بدء خلقهموذلك ألّن إرادة اّللّ 

ف أرحام أ ّمهامم  فأكرمهم بالعلم والفهم والعصمة منِ اللحظة األ وىل ولِا 

 صاروا الكلمة التاّمة الت  ال تبديل هلا.

بةةن ظبيةةان قةةال:  يةةونسفقةةد أفصةةحو الروايةةات بةةأّّنم الكلمةةة التاّمةةة فعةةن 

مةةن  إذا أراد أن خيلةة  اإلمةةام عةةز وجةةلاّللّ إّن »يقةةول:  سةةمعو أبةةا عبةةداّللّ

دفعها إىل اإلمةام أوقعها أو بعث ملكا  فأخِ رشبة  من ماء  و العرش ثّم  االمام

بعةد  ثةم يسةم  الكةالم  فرشِّبا  فيمكث ف الرحم أربعني يوما  ال يسم  الكةالم

 إليةه ذلةك امللةك الةِي أخةِ الرشةبة فكتةب عةىاّلل ذلك فإذا وضعته أ ّمه بعةث 

هِمي   عضده األيمن:  هَو السَّ َل لَِكلاَِمتِِه َوه  َبد  َّْت َكلَِمت  َرب َك ِصْدقا  َوَعْدال  الَم  َوَْت
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ف كّل بلدة منارا  ينظر بةه إىل  ]له[فإذا قام ِّبِا األمر رف  اّللّ  [111]االنعام/ اْلَدلِيم  

 (1).«العباد ]أعامل[

إّن اّللّ تبةارك »يقةول:  عبةداّللّوعن السةن بةن راشةد قةال: سةمعو أبةا 

وتعاىل إذا أحّب أن خيل  اإلمام أمر ملكا  يأخِ رشبةة مةن مةاء مةن  ةو العةرش 

فيسقيها إّياه  فمن ذلك خيل  اإلمام  ويمكث أربعني يومةا  وليلةة ف بطةن أ ّمةه ال 

يسم  الصوت  ثّم يسم  بعد ذلك الكالم  فإذا ولةد بعةث ذلةك امللةك فيكتةب 

َّههبةةني عينيةةه  ههِمي   َوَْت ههَو السَّ َل لَِكلاَِمتِههِه َوه  َبههد  ههَك ِصههْدقا  َوَعههْدال  الَم  ْت َكلَِمههت  َرب 

  فإذا مىض اإلمام الِي كان من قبله  رف  هلِا منارا  من نور ينظر بةه إىل اْلَدلِيم  

 (2).«أعامل اخلالئ   فبهِا حيتّج اّللّ عى خلقه

كوّنم ف بطون أ ّمهامم وحّتة  فبهِا العلم املوهوب هلم من رّب العاملني منِ 

بعد ممامم إىل قيام الساعة  حيث ال يغيب عنهم أعامل العباد  فهم أكمةل النةا، 

فةإذا كةانوا كةِلك فةال  ؛وأفضلهم وأعلمهم  يصبحون الّجة البالغة عى اخلل 

شّك أّّنم أولياء اخلل  من األّولني وايخرين وهم ساسةة العبةاد وأركةان الةبالد 

 .ّمة  وهم أوىل باخلالفة السياسّية ف األ ّمة بعد رسول اّللّوقادة األ  

ض إليةه أ مةور العبةاد  فهةو مطَّلة  علةيهم  وهِه مةن صةفة الةوي القائةد املفةوَّ

هةو الةوّي املّطلة   وتعرض عليةه أعامهلةم  وصةاحب الزمةان اإلمةام املهةدي

امليةداين لرعايةة  املرفوع إليه أعامل اخلل   وهو يعي  ف أوساطهم ويامر، دوره

 مصال  النا، وإن خف  عليهم.
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 :التاّمة؟ وكلماته الّله أمساء بني العالقة هي ما

وبمعن  آخر: ماذا يعن  قوهلم نحةن األسةامء السةن ؟ فهةل هنةاك ربةا بةني 

 وبني أسامء اّللّ السن ؟ فكي  صاروا يمّثلوّنا؟أهل البيو

  وهة  كاشةفة عةن صةفات كام ذكرنا أّن الكلامت عبةارة عةن حقةائ  ومعةاين

وأسامء اّللّ السن  إّنةام هة  إخبةار عةن معنة  وحقيقةة  فةِات اّللّ سةبحانه غة  

ألّن  ؛اسمه ولِا ورد ف الروايات الصةحيحة أّن عبادتنةا للمعنة  ولةيس لالسةم

 عبادة االسم واملعن  يساوي الرشك.

 :كام جاء عن الصادق

  وَمةْن كفةراملعنة  فقةد دون ْن َعَبد االسم َمْن َعَبد اّللّ بالتوّهم فقد كفر  ومَ »

بإيقاع األسامء عليه بصفاته الت  ومن عبد املعن   فقد ارشك  املعن االسم و عبد 

أ ولاةك هةم  تةهوعالني ئرهوص  ِّبا نفسه فعقد عليه قلبه  ونط  به لسانه ف رّسا

 (1).«املؤمنون حّقا  

التة  ال يقبةل اّللّ مةن  نحن واّللّ األسامء السن : »وعن موالنا الصادق

 (2).«العباد عمال  إالّ بمعرفتنا

وسائل معرفة ذاته  ووسائا ظهور صفاته  وأرباب أنةواع  وذلك ألّّنم

خملوقاته  وال حيصل ألحد العلم باألسامء كّلها إالّ إذا كان مظهرا  هلا  وال يكةون 

 (3)مظهرا  هلا كّلها إالّ إذا كان ف جبّلته استعداد قبول ذلك...
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ورّب العاملني أعط  ألهل البيو هِه االمتيازات والصفات وجعلهم مظهرا  

يياتةةه ونعمةةه وصةةفاته  ومّيةةزهم ووسةةمهم واشةةتّ  هلةةم اسةةام  مةةن أسةةامئه. ففةة  

 الديث القديس:

الميةد وأنةا     هةِا حمّمةداشباح أفضةل خالئقة  وبرّيةااليا آدم  هِه »

اسةم   وهةِا عةّل وأنةا العةّل العظةيم  املحمود ف فعةاي  شةققو لةه اسةام  مةن 

 (1).«...شققو له اسام  من اسم 

فهم الدليل إىل اّللّ سبحانه ووسائل إليةه  وهةم الطرية  إىل معرفتةه وشةفعائه 

لقبةةول األعةةامل والعبةةادات  ألّن اّللّ سةةبحانه وتعةةاىل منةةّزه عةةن مبةةارشة خلقةةه 

ملشةّيته  كةّل ذلةك بعطةاء فجعلهم الوسائا إليه  ومظهر علمه وقدرتةه وأوكةارا  

 وتفّضل ومنّة منه سبحانه وتعاىل ألفضل خلقه.

فقةةد ورد ف الةةدعاء الةةِي يقةةرأ ف كةةّل يةةوم مةةن رجةةب الصةةادر عةةن الناحيةةة 

اللهةّم »املقّدسة عى يد نائبه األّول عثامن العمري وقد ذكةره الشةيخ ف املصةباح: 

الة  أمةةرك  ا ملةةةأمونون عةةةى رّسك  إيّن أسةةألك بمعةةةاين مجيةةة  مةةا يةةةدعوك بةةةه و 

املستبرشون بةأمرك  الواصةفون لقةدرتك  املعلنةون لعظمتةك  أسةألك بةام نطة  

فيهم من مشّيتك فجعلتهم معادن لكلامتك وأركانا  لتوحيدك وآياتك ومقاماتك 

الت  التعطيل هلا ف كّل مكان يعرفك ِّبا من عرفك ال فرق بينك وبينها إالّ أّّنةم 

ها منةك وعودهةا إليةك أعضةاد  وأشةهاد  عباد ك وخلقك فتقها ورتقه ا بيدك بدؤ 

ومناة  وأذواد  وحفظة  ورواد  فبهم مألت سامئك وأرضك حّت  )ظهر( أن ال إلةه 
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 (1).«إالّ أنو فبِلك أسالك...

 :التاّمات! الكلمات ذروة املهدي اإلمام

العسةكري ممّا تقّدم نصل إىل النتيجة التالية وه  أّن اإلمام الّجة بةن السةن 

ري ( هةو الكلمةة التاّمةة وذرومةا وسةنامها.. وذلةك ألّنةه ة)عّجل اّللّ فرجه الش

البقّية الباقية من تلةك الكلةامت التاّمةات اجتمعةو ف شاصةه املبةارك فصةارت 

موطنا  هلا ومصداقا  جل  فهو وار  مجي  األنبياء واملرسلني والصّديقني  ورافة  

ظهةر ييةات اّللّ وقدرتةه  وحمّقة  وعةده وُتةام ريعة ومةلواء التوحيد وحام  الش

 نوره املبارك.

وقد شاءت إرادة اّللّ سبحانه وتعاىل بأّنه الكلمة التاّمة والنةور الةِي جيةب أن 

 يتّم والوعد الِي جيب أن يتحّق  ف األرض.

ْكِر َأنَّ األَْرَض يَ قال تعةاىل:  هوِر ِمه  َبْدهِد اله   ب  َهها ِعَبهاِدَي َوَلَقهْد َكَتْبنَها ِل ال َّ ِرث 

ونَ  اِِل  ك ونَ وقال تعاىل:   الصَّ تِمُّ ن وِرِه َوَلْو َكِرَه املْ ِّْشِ  .َواهللَّ  م 

ْم ِل وقال تعاىل:  اِ  َلَيْسهَتْخلَِفنَّه  هاِِلَ ْم َوَعِمل وا الصَّ َوَعَد اهللَّ  الَِّ يَ  آَمن وا ِمنك 

هْم األَْرِض َكاَم اْعَتْخَلَف الَِّ يَ  ِمه   م  الَّهِ ي اْرَتَضه هَل  هْم ِديهنَه  نَ َّ هَل  َقهْبلِِهْم َوَلي ههَمك 

وَن ِّب َشْيئا   ك  وَننِي الَ ي ِّْشِ م م   َبْدِد َخْوفِِهْم َأْمنا  َيْدب د  َلنَّه   .[11]النور/ َوَلي َبد 

َل لِكَ »وهِا هو مصداق معن :  َبده ْو َكلَِمت َك ِصْدقا  َوَعْدال   الَ م   «.لِامتَِك َفَتمَّ

أي إّنه مظهر ال  والعدل اإلهل  إىل واق  الوجود ولِا نقول أيضا  ف زيارتةه 

 الت  أوردها السّيد ابن طاوو، ف املصباح وأورده القم  ف املفاتي :

سالم اّللّ الكامل التاّم الشامل العام وصلواته الدائمة وبركاته القائمة التاّمةة »

رضه ف بالده وخليفته عى خلقه وعبةاده وسةاللة النبةّوة عى حّجة اّللّ وولّيه ف أ

                                                           

 .129( املصباح للكفعم :  1)



 141  ....................................................... معرفة اإلمام املهدي ومقاماته

 

لقةن أحكةام القةرآن  وبقّية العةرتة والصةفوة صةاحب الزمةان ومظهةر اإليةامن وم 

 (1).«ومطهر األرض ونارش العدل ف الطول والعرض...

 :احلياة عني رابعًا:

ةالم  »قد ورد ف دعاء يوم ارمعة التسليم عى صاحب الزمةان:  َعَلْيةَك َيةا السَّ

 «.َعنْيَ اْلََياةِ 

رغم أّنه وردت للعةني معةان عديةدة ف اللغةة  فام هو املقصود من عني الياة؟

العربّية مثل عني املاء  وكِلك عني اإلنسان البةاِصة  وكةِلك للشةاص الةِي 

 يّطل  عى أحوال النا، ويراقبهم أو ما ي سّم  باراسو،.

يوض  املقصود عن كلمة العني حيةث أضةافها  أّما ف هِه العبارة فإّن السياق

إىل الياة فأعطو معنا  جديدا   فكام أّن عني املاء الت  ترّوي األرض امليتة فتحييها 

 حيي  القلوب املّيتة بنور علمه وس ته وعمله. بالنبات كِلك اإلمام

وهةِه املقارنةةة بةةني حيةةاة األرض بةةالزرع وحيةاة النفةةو، يشةة  إليهةةا القةةرآن 

م بِهاَم  ريم ف اييات التالية: الك ْم َغهْورا  َفَمه  َيهْأتِيك  ك  ْل َأَرَأْيت ْم إِْن َأْصهَبَ  َمهاؤ  ق 

هةِه نزلةو ف القةائم  »ف تأويلهةا  قةال:  فعةن أيب جعفةر [10]امللةك/ َمِدي

يقول: إن أصب  إمامكم غائبا  عنكم ال تدرون أين هو  فَمْن يأتيكم بإمام ظاهر  

 «.يأتيكم بأخبار السامء واألرض وحالل اّللّ عّز وجّل وحرامه؟

 (2).«واّللّ ما جاء تأويل هِه ايية والبّد أن جي ء تأويلها: »ثّم قال

 .الروايات عن أهل البيو ف تأويل هِه ايية بالقائموقد استفاضو 
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ْيِي األَْرَض َبْدَد أّما ايية األ خر  ف هِا الشأن: قال تعاىل:  وا َأنَّ اهللََّ َي  اْعَلم 

ْم َتْدِقل ونَ  م  اآلَياِ  َلَدلَّك  ا َقْد َبيَّنَّا َلك  قةال:  فعةن أيب جعفةر  [17]الديةد/ َمْوَِتَ

 (1).«والكافر مّيو -بموما كفر أهلها -عّز وجّل بالقائم بعد موماحيييها اّللّ »

َشهَ  وقد جاءت هِه ايية املباركة بعد هِه ايية:  هِ يَ  آَمن هوا َأن ََّتْ َأَلْ َيْأِن لِلَّ

هوا اْلكَِتهاَ   هوا َكالَّهِ يَ  أ وت  ون  ه   َوالَ َيك  ْم لِِ ْكِر اهللَِّ َوَما َنَ َل ِمهَ  اِْلَ ل وه   ِمه  َقْبهل   ق 

يِهي  ْ هوا َأنَّ اهللََّ َي  ْم َفاِعهق وَن* اْعَلم  ْم َوَكثِهرٌي ِمهنْه  هوه   ل  َفَطاَل َعَلْيِهم  األََمهد  َفَقَسهْت ق 

ْم َتْدِقل ونَ  م  اآلَياِ  َلَدلَّك  ا َقْد َبيَّنَّا َلك   .األَْرَض َبْدَد َمْوَِتَ

والقسةوة التة   فمن خالل سياقها تكش  عن حقيقة وربا بني حالةة املةوت

 ّل بالقلوب وبني نور اإليامن وذكةر اّللّ الةِي حيية  القلةوب مةن جديةد  وهةو 

 ةةِير لأل ّمةةة عةةن حالةةة اليةةأ، والغفلةةة وقسةةوة القلةةوب  ورضورة انتظةةار 

ألّنه األمل الِي حيي  النفو، من مةرض اليةأ،  وألّنةه املةاء املعةني  القائم

ي  القلوب من الظمأ.  الِي سول حي 

يصّدره  ده أّن اّللّ تعاىل استعمل تعب  إحياء األرض ف عّدة مواض   وملويؤيّ 

بةةة)اعلموا( إالّ ف هةةِا املةةورد  وإّنةةه اسةةتعمل تعبةة  اعلمةةوا ف بضةةعة وعرشةةين 

 موضعا  كّلها مهّمة  وُتّثل أهّم األ مور الت  ينبغ  للمؤمنني أن يعلموها...

 (2).ال حيتاج إىل تنبيه بقوله )اعلموا( السنويوإحياء األرض 

هةو العلةم  إّن أهّم نعمة فقةدناها مةن غيةاب اإلمةام املهةدي واق  الال:

 الِي حيي  النفو، ويوقظ الضامئر ويبعث العقول.

أّمةةا عةةى الصةةعيد االجتامعةة  فةةإّن التمةةّزق الاصةةل ف املجتمةة  اإلسةةالم  
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قدان اإلمام املنتظر ألّن املجتم  والتناقضات واملِاهب والرصاعات ه  نتيجة ف

 من دون قيادة موّحدة يؤول إىل الضع  واالختالل  واهلزيمة أمام األعداء.

ومةا نشةاهده مةن سةيطرة القةةو  االسةتكبارّية عةى الةبالد اإلسةالمّية وّنةةب 

 .ثرواما ما ه  إالّ نتيجة من نتائج الغيبة لإلمام 

ربكات واخل ات رغةم تةوّفر النعمةة أّما عى الصعيد االقتصادي فإّن نقص ال

العظيمة ومصادرها ف بالدنا إالّ أّن اروع والترّشد وعدم وجود املأو  والعي  

الكريم  ووجود عرشات املشاكل االقتصادّية من الفقر والتضّام والظلم وعدم 

 العدالة ف توزي  الثروة.

فاسةدة التة  تعمةل أّما عى الصعيد السيايس فقد تسّلطو األنظمة الظاملةة وال

 بارور والقتل والفس  والفجور عى رقاب النا،.

وعى صعيد األمن الشاصة فقةد انترشةت األمةراض الفّتاكةة التة  يصةعب 

رش اإلرهاب الِي حيصةد النفةو، واألرواح ف كةّل يةوم  فالينةام ةعالجها وانت

 اإلنسان إالّ عى اخلول والرعب.

ارةارل مةن الظلةم وارةور والفسةاد ما أحوجنا اليوم ونحن نشةاهد السةيل 

الِي هيّدد الكرة األرضّية وَمْن عليها بالزوال إىل الفزع والعودة إىل رّب العةاملني 

والتوّسل إليةه مةن أجةل أن يعّجةل فةرج املنقةِ املصةل  الةِي ي رجة  األ مةور إىل 

 نصاِّبا.

ى الكةرة إّننا ننتظر تلك اللحظة الت  تنفجر عني الياة عى البرشّية فتسةيل عة

األرضةةّية فتحيةة  األرض وتطّهةةر النفةةو، امليتةةة  وتعيةةد الةةّ  إىل أهلةةه  وتعيةةد 

 القرآن إىل الياة  فتجر  األحكام والسنن واألخالق.

ما أحوجنا إىل تلك النظرة الت  يطّل ِّبا عى العامل فينبلج النةور بعةد الظلمةة  
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 والياة بعد املوت  والعدل بعد ارور.

ان  وإمةةام اإلنةةس وارةةان  والعلةةم املنصةةوب  والعلةةم إّنةةه صةةاحب الزمةة

 املصبوب.. إّنة عني الياة!

 األرض؟ إىل املعني املاء عودة عند حيدث ماذا

ملّةا : »رسةول اّللّ لجاء ف حديث املعراج عن عبداّللّ بن عّبةا، قةال: قةا

نور  عرج يب إىل السامء السابعة ومنها إىل سدرة املنته  ومن السدرة إىل حجب ال

ناداين ريّب جّل جالله: يا حمّمد  أنو عبدي وأنا رّبك  َفِل فاخض  وإّيةاي فاعبةد 

وعَلّ فتوّكل  ويب فثِ   فإيّن رضيو بك عبةدا  وحبيبةا  ورسةوال  ونبّيةا   وبأخيةك 

عّل خليفة وبابا   فهو حّجت  عى عبادي  وإماما  خللق   بةه يعةرل أوليةائ  مةن 

الشةيطان مةن حةزيب  وبةه يقةام دينة  و فةظ حةدودي أعدائ   وبه يمّيز حةزب 

وتنّفِ أحكام   وبك وبةه وباألئّمةة مةن ولةده أرحةم عبةادي وإمةائ   وبالقةائم 

  وتكبة ي وُتجيةدي  وبةه أ طّهةر ةمنكم أعمر أريض بتسبيح  ومليل وتقديس

السةفى   يب األرض من أعدائ  وأ ورثها أوليائ   وبه أجعل كلمةة الةِين كفةروا

الكنةوز والةِخائر  ولةه اظهةر  العليا  وبه أحي  عبادي وبالدي بعلمة   وكلمت

بمشيات   وإّياه أ ظهر عى األرسار  والضامئر بةإراد   وأمةّده بمالئكتة  لتؤّيةده 

 (1).«عى إنفاذ أمري وإعالن دين   وذلك ولّي  حّقا   ومهدّي عبادي صدقا  

 املاء املعني إىل الياة:وقد تضّمن هِا اخلرب آفاقا  كب ة عند عودة 

إحياء األرض بالتوحيد وتطه ها من الرشك: حّت  يشةهد أهةل الكةرة  أّوال :

ين اإلسالم   األرضّية بشهادة أن ال إله إالّ اّللّ وأّن حمّمدا  رسول اّللّ  ويكون الده

ين الوحيد  وتتوّحد القيادة الرّبانّية  و راية اإلمام املهةدي   ويفةت  هو الده

                                                           

 .711( اماي الصدوق: 1)



 141  ....................................................... معرفة اإلمام املهدي ومقاماته

 

ّللّ عةةى يديةةه مجيةة  الةةبالد والصةةون  وال يبقةة  شةةاص  واحةةد خةةارج إطةةار ا

ينةزل مةن السةامء  اإلسالم  وقد ورد ف بعةض الروايةات أّن نبةّ  اّللّ عيسة 

ويصّل خل  صاحب الزمان ف القد،  وهو من األ مور الت  تساعد عى اّتبةاع 

ين اإلسالم .  املسيحّيني الده

اإلكةامل بسةنده إىل حمّمةد بةن مسةلم قةال: سةمعو أبةا وقد رو  الصدوق ف 

القائم منّا منصور بالرعب  مؤّيد بالنرص  »يقول:  الباقر جعفر حمّمد بن علّ 

تطو  له األرض  وتظهر له الكنوز  يبلغ سلطانه املرشةق واملغةرب  ويظهةر اّللّ 

رض خةراب عّز وجّل به دينه عى الدين كّله ولو كره املرشكون  فةال يبقة  ف األ

 (1).«فيصّل خلفه... عّمر  وينزل روح اّللّ عيس  ابن مريمقد إالّ 

وبه »تطه  األرض من الظاملني وتوليتها الصالني: كام جاء ف الديث  ثانيا :

 «.أ طّهر األرض من أعدائ   وأ ورثها أوليائ ...

وذلك ألّن اّللّ سبحانه وتعاىل اّدخر االنتقام من أعداء اّللّ عى يد ولّيه اإلمةام 

املنتظةةر  فإّنةةه يقةةوم بعملّيةةة القصةةا  العةةادل مةةن مجيةة  أعةةداء اّللّ مةةن األّولةةني 

وايخرين  األحياء منهم واألموات  حيث خيرجهم من قبورهم فيجري علةيهم 

لصةالني  واسةتولوا عةى رقةاب العبةاد القصا  العادل بةام حةاربوا األنبيةاء وا

كرها   وعاثوا ف األرض فسادا  فأحيوا البدعة وأمةاتوا السةنّة  وعّطلةوا الةدود  

واستحّلوا حرام اّللّ وحّرموا حالله  وحّرفوا كالمةه  وسةفكوا دمةاء الصةالني  

 وقتلوا األنبياء وذرارهيم من األوصةياء  ولةِا فإّنةه خيةرج أ ولاةك الةِين حةاربوا

النب  األعظم من قبورهم ويصلبهم بام حّرفوا وبّدلوا وخانوا وانقلبةوا عليةه مةن 
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 بعده  وظلموا عرتته وانتهبوا حّقهم وإرثهم  وغصبوا اخلالفة منهم.

فةةإّن اّللّ اّدخةةره لةةِلك اليةةوم الرهيةةب حيةةث يقةةوم باملحاكمةةة العادلةةة التةة  

 يشهدها العامل بأرسه.

ِريد  َأن نَّ قال تعاىل:  هة  َون  هْم َأئِمَّ وا ِل األَْرِض َوَنْجَدَله  م  َّ َعَل الَِّ يَ  اْعت ْضهِدف 

ها  َ ن وَدمه  هِرَي فِْرَعهْوَن َوَهاَمهاَن َوج  هْم ِل االْ َْرِض َون  هَ  هَل  م  اْلهَواِرثَِي* َون َمك  َوَنْجَدَله 

ونَ  ا َكان وا ََيَْ ر  م مَّ   ِمنْه 

وبه أجعل كلمة الِين »كلمة اّللّ ه  العليا وكلمة الِين كفروا السفى:  ثالثا :

 «.كفروا يب السفى وكلمت  العليا

وألّن اّللّ قد أعط  للظاملني والكةافرين املهلةة ليةزدادوا إثةام  وجةورا  ولتكةون 

وا إِْثام  الّجة عليهم بالغة كام قال تعاىل:  ْم لَِيْ َداد  ْمِل هَل  اَم ن  ِهيٌ  إِنَّ ْم َعَ اٌ  م   َوهَل 

 .[176آل عمران/]

فقد ظفر أهل ارور عى أهل العةدل غالبةا   وعةاش املؤمنةون والصةالون ف 

خول ورعب وترشيد وقتةل  وف املقابةل تةنّعم الظةاملون والفاسةقون بماتلة  

بوا أوليةةاءه   ِّ الةةنعم بةةارور والباطةةل  وعصةةوا اّللّ جهةةرة   و ةةّدوا أوامةةره وكةة

 أحكامه فأصب  الرام شائعا  واملنكر معروفا .. وخالفوا

فف  مثل هِه الظرول الت  تغّ ت املوازين  فأصب  ارور حممودا   والعةدل 

قبيحا   فال أمل وال رجاء باخلال  والفرج إالّ بمن اّدخره اّللّ لِلك اليوم الِي 

لاو ظلام  وجورا .  يش  الوجود بنوره فيمأل الدنيا عدال  بعد ما م 

فأقول: يا سّيدي  يا فرج اّللّ  أهّيا اإلمةام املنتظةر  وحّتة  لظةة اإلذن الرّبةاين 

 أرنا نظرة لوجهك املرشق  واسقنا من عني ماءك فقد طال الصد .
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ْم ِل ف قوله عّز وجّل:  فعن أيب ارارود عن أيب جعفر نَّهاه  الَِّ يَ  إِن َمكَّ

ا  َلَ  َوآَتو  وا الصَّ وِ  َوَُنَهْوا َعهِ  املْ نَكهِر َوهللَِِّ َعاقَِبهة  األَْرِض َأَقام  وا بِاملَْْدر  َكاَ  َوَأَمر  ال َّ

ورِ   .[41]الج/األ م 

املهةةدي وأصةةحابه  يمّلكهةةم اّللّ مشةةارق األرض  ؛هةةِه يل حمّمةةد»قةةال: 

ومغارِّبا  ويظهر الدين  ويميو اّللّ عّز وجّل به وبأصةحابه البةدع والباطةل كةام 

ّ  حّت  ال ي ر  أثر من الظلم  ويأمرون باملعرول وينهةون عةن أمات السفهة ال

 (1).«املنكر  وّللّ عاقبة األ مور

وبه أحي  عبةادي وبةالدي »ظهور العلم اإلهل  وإحياء البالد والعباد:  رابدا :

 «.بعلم 

يظهةةر اّللّ عةةى يةةد ولّيةةه مجيةة  العلةةوم التةة   يةة  القلةةوب مةةن ظمةةأ ارهةةل 

 العقول للتكامل والنشاط ووصول ايفاق.والضاللة  ويبعث 

وعى رغم ما وصلو إليه البرشّية من التطّور العلمة  إالّ أّنةه ال يعةّد شةياا  ف 

  حيث تتكامل العقةول ف عرصةه ويظهةر اّللّ عةى يديةه عرص اإلمام املهدي

 مجي  العلوم  ويصب  الرجل بقّوة أربعني رجال .

استادام لألجهزة الديثة وإّنام  دون املرشق واملغرب من وينكش  للمؤمن

 يرف  كّفه ليجد ما يريد من العلوم واألحكام واملشاهد ف الدنيا.

تقضة ف بيتهةا بكتةاب اّللّ مةن دون الرجةوع إىل  ؛وتصب  املرأة عاملةة قاضةية

 أحد.

                                                           

 .188 -24/181( بحار األنوار: 1)
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وتطو  األرض للمؤمنني  وتسةّار هلةم الريةاح  فتصةب  األرض كّلهةا مثةل 

 حيتاج إىل وسيلة السفر املعهودة.القرية الواحدة  فال 

وتصب  األرض جنّة تفيض منها األّنار وامليةاه  وتكسةوها اخلّضةة فالتةر  

شربا  بال خّضة  كام أّن األعامر تزداد حّت  يةر  اإلنسةان لةه ألة  ولةد وحفيةد  

وتتطّور الياة االقتصادّية فيقسم فيها بالسوّية  ويصب  املال كدوسا  مةن كثرتةه  

 ل الرتاب حيثوه اإلمام حثوا  ملن يريده فال جتد مريضا  وفق ا .ويصب  مث

وتتحّول الدنيا إىل جنّة مثالّية بربكات صةاحب الزمةان  والنصةو  ف ذلةك 

 كث ة:

وضةة  يةةده عةةى رؤو،  إذا قةةام قائمنةةا: »منهةةا: مةةا ورد عةةن البةةاقر

 (1).«العباد  فجم  ِّبا عقوهلم  وكملو ِّبا أحالمهم

إّن قائمنةةا إذا قةةام مةةّد اّللّ عةةّز وجةةّل لشةةيعتنا ف : »الصةةادقومنهةةا: قةةال 

أسامعهم وأبصارهم حّت  ال يكون بينهم وبني القةائم بريةد  يكّلمهةم فيسةمعون 

 .(2)«وينظرون إليه وهو ف مكانه

إّن املؤمن ف زمان القائم وهو باملرشق ل   أخاه : »ومنها: قال الصادق

 .(3)« املغرب ير  أخاه الِي باملرشقاملغرب  وكِا الِي ف الِي ف

وله أ ظهر الكنوز والةِخائر »تسا  مجي  املعادن والكنوز األرضّية:  خامسا :

 «.بمشيات 
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فال  ؛إذا تصّورنا الياة قبل مائة عام وأكثر فال توجد الوسائل الياتّية الديثة

نفا وال معادن ِّبِه الصور  وال طائرات وال سّيارات وال تلفون وال حاسةوب 

 وال أنرتنو وال فضائّيات وال كّل هِه الوسائل الديثة..

ألّن  ؛أّما عرص صاحب الزمان فةإّن اليةاة تتبةّدل ُتامةا  حيةث تزدهةر األرض

الزمةان والقائةد  مجي  املعادن والِخائر الغ  معروفة اين تصب  ف متناول إمةام

العام  فف  ذلك اليوم ال نحتاج إىل هِه الوسائل السةتاراج هةِه املعةادن  فةال 

حيتاج اإلمةام لرصةل آالل العةاّمل وخمتلة  الوسةائل وإّنةام هةو بربكاتةه ودعائةه 

 وأمره بإذن اّللّ سبحانه وتعاىل.

ف  .«وإّيةةاه أ ظهةةر عةةى األرسار والضةةامئر بةةإراد »تطةةّور القضةةاء: عادعهها : 

يتطةةّور القضةاء والكةةم فةةال حيتةاج إىل البّينةةة الّطالعةه عةةى الضةةامئر  عهةده

 .والنفو، فيحكم بحكم نبّ  اّللّ داوود

إّنةام »يعتمةد البّينةة ويةأمر ِّبةا كةام قةال:  وقد يسأل السائل: أمل يكن النبة 

هةِا  فصارت سنّة جارية عند املسلمني إىل يومنا « أقض بينكم باأليامن والبّينات

 فلم حيكم بعلمه الشاص؟!

أراد أن تكون تلك سةنّة ف أ ّمتةه لكة   ويمكن اإلجابة عى ذلك أّن النبّ  

ال يأ  أحد من حّكام ارور الِي يتسّلطون عى األ ّمةة اإلسةالمّية فيقضة ِّبةواه 

  فقد سّد الباب ف وجوه املةّدعني خلالفتةه وميله  ويّدع  أّّنا سنّة من النب 

االستفادة السّياة لطريقة النب  ف الكم  وعى رغم أّن النب  لو حكم بعلمةه من 

ق من اّللّ سبحانه وتعاىل.  الشاص كان هو الصواب والّ  ألّنه مصدَّ

أّما ف عهد اإلمام املهدي وهو اخلاتم لألوصةياء فةال دولةة للجةائر مةن بعةده 

ر  عةى تطبية  الةّ  حّت  خيال مةن الةِين يةأتون مةن بعةده  ولةِلك فإّنةه حية
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بحِاف ه من دون إجحال بأحد  وإّنام هو بالعدل والقسا والزم والدّقة  وقد 

 كثرت الروايات ف هِا الشأن:

عليةه وعلةيهم  إذا قةام قةائم آل حمّمةد»قةال:  منها: ما جةاء عةن الصةادق

يحكم حكم بني النا، بحكم داوود  ال حيتاج إىل بّينة  يلهمه اّللّ تعاىل  ف السالم

 (1).«...طنوهببعلمه  وخيرب كّل قوم بام است

: ألّي يشء سّم  ومنها: عن جابر بن يزيد ارعف  قال: قلو أليب جعفر

ألّنه هيدي ألمر خف   يبعث إىل الرجل من أصحابه اليعةرل لةه »املهدي؟ قال: 

 (2).«ذنب فيقتله

مة  العلةم أّنةه والسؤال: كي  يطّب  العدالة ف كّل مكةان وف مجية  البلةدان  

يعمةةل بعلمةةه ف القضةةايا واملرافعةةات التةة  يرجةة  لةةه فيهةةا؟ وبمعنةة  آخةةر: هةةل 

 يستطي  بمفرده إدارة مجي  املشكالت والبّو فيها؟

يقوم هو شاصةّيا  ِّبةِه األ مةور  فأنصةاره  ليس من الّضوري أّن اإلمام

الرجوع إىل منهم علامء ويستطيعون  111الِين يبعثهم ف البلدان حّكاما  وقضاة 

اإلمةام ف املسةائل أرسع مةةن الوسةائل الديثةة فيحصةةلون عةى الكةم الرشةةع  

حيث يكشة  اّللّ هلةم عةن أبصةارهم ويمةّد هلةم ف أسةامعهم فتصةب  املسةافات 

 واالّتصاالت واملعلومات أرسع ما يمكن.

إذا قام القائم بعةث ف »إّنه قال:  فقد ورد أيضا  ف الروايات عن الصادق

م األرض ف كّل إقليم رجال .. يقول: عهدك ف كّفك  فةإذا ورد عليةك أمةر  أقالي
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 (1).«ال تفهمه وال تعرل القضاء فيه فانظر إىل كّفك واعمل بام فيها

وهِا األمرليس مستبعدا  ف الوقو الِي نشاهده ونتعامةل اليةوم مة  التقنيةة 

قو ف كّل أصةقاع املتطّورة الت  تنقل الصوت والصورة واملعلومات ف نفس الو

العامل.. فإذا كان البرش العادّيني قد توّصلوا إىل هِا التطّور فكي  باإلمام املهدي 

الةةِي يفةةت  اّللّ عةةى يديةةه مشةةارق األرض ومغارِّبةةا  ويسةةّار اّللّ لةةه الريةةاح 

 واألرايض وبواطنها  ومجي  املالوقات  و إرادته!

تطّور والعقول تتكامل  واملقدرة ويتقّدم القضاء ف عهده وذلك ألّن األفهام ت

 التدب ّية )الكمة( تتقّدم عند النساء أيضا .

فمن املعرول ف زماننا أّن الرشيعة اإلسالمّية ال جتّوز منصب القضاء للمةرأة 

فةإّن  بسبب الرتكيب النفيس العاطف  الت  ُتتاز ِّبا املرأة  أّما ف عهد اإلمةام

لكمةة تةأ  للمةرأة والعلةم والفهةم حّتة  أّّنةا النا، يتغّ ون ويتطةّورون فةإّن ا

 تقض ف بيتها ملعرفتها بكتاب اّللّ سبحانه.

تؤتون الكمة ف زمانه حّت  أّن املرأة لتقض ف : »... فقد ورد عن الباقر

 ».(2)بيتها بكتاب اّللّ وسنّة رسوله

والقضةاء فإذا كانو املرأة تصل بربكاتةه إىل هةِا املسةتو  مةن العلةم والفهةم 

الةِي يةر  مجية  علةوم األنبيةاء ويةؤت  علةم مجية   فكي  هو شأن اإلمةام

الكتب الساموّية  ويؤت  علم النفو، والضامئر  ويقام له عمود مةن نةور يعةرل 

 به مجي  األخبار والبلدان.
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َل لَِكلاَِمتِهِ كام قال تعاىل:  َبد  َّْت َكلَِمت  َرب َك ِصْدقا  َوَعْدال  الَم   َوَْت

 ؛فالكلمة الصادقة هو اإلمام املعصوم الصادق العادل ف قوله وفعله وحكمه

 ألّنه مواف  ملا يريده اّللّ سبحانه وتعاىل.

وأمّده بمالئكت  لتؤّيده عى إنفاذ أمري »تأييد اّللّ سبحانه بجنود منه:  عابدا :

 «.وإعالن دين   ذلك ولّي  حّقا   ومهدي عبادي صدقا  

به اإلمام من إنجازات حضارّية عى مستو  الكرة األرضةّية وكّل الِي يقوم 

بمشياة من اّللّ سبحانه وإرادته وإذنه وتأييده باملالئكة وغ ها من أجل أن يقةوم 

 ِّبّمته العاملّية اإلصالحّية عى مستو  البرشّية مجعاء.

ف قولةةه  فقةةد جةةاء ف األخبةةار عةةن عبةةدالرمحن بةةن كثةة  عةةن الصةةادق

هةو أمرنةا أمةر اّللّ عةّز »  فقال: [1]النحةل/ َتى َأْمر  اهللَِّ َفَل َتْسَتْدِجل وه  أَ عّزوجّل: 

وجةةّل أالّ تسةةتعجل بةةه حّتةة  يؤّيةةده ثالثةةة أجنةةاد: املالئكةةة واملةةؤمنني والرعةةب  

هَك وذلك قوله عةّز وجةّل:  وخروجه كاروج رسول اّللّ َكهاَم َأْخَرَجهَك َربُّ

ونَ ِم  َبْيتَِك بِاِْلَ     (1).«[1االنفال/] َوإِنَّ َفِريقا  ِمَ  املْ ْؤِمنَِي َلَكاِره 

نزلةو  إذا قةام القةائم : »محزة قال: قال أبو عبةداّللّ وعن عّل بن أيب

ثلث عى خيةول شةهب  وثلةث عةى خيةول بلة    ؛مالئكة بدر وهم مخسة آالل

 (2).«ه  المر»  قلو: ما الّو؟ قال: «وثلث عى خيول حوّ 
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 الّله باب خامسًا:

نقل الشيخ املفيةد والشةهيد ف املةزار  زيارتةه ف السةداب ف سةامّراء  ومنهةا 

ْؤت  إاِلَِّمنْه  »هِه العبارة:  ي الَ ي 
ِِ الم  َعَلْيَك َيا باَب اّللِّ الَّ  (1).«السَّ

 هِه العبارة تشتمل عى نف  وإثبات.

ةؤت  إالّ »فف  القسةم الثةاين مةن العبةارة  نفة  يفيةد الرصة أي نفة  « منةهال ي 

   خاتم األوصياء اإلمام املهدي طري  وهو واحد طري  عن إالّ  والطرق السبل

 اّللّ ف أرضه. وبقّية املرسلني  وصفوة األنبياء ووار  الصالني  وذخ ة

وإّنام حرص الطري  فيه ألّن َمْن َقبَِله قبَِل مجي  األنبياء واألوصياء  وَمْن أنكره 

 أنكرهم مجيعا !

 كام أّن العكس صحي  أيضا !!

والقبةةول يعنةة  املعرفةةة والةةوالء واالّتبةةاع كةةام أراده اّللّ سةةبحانه مةةن املكّلةة  

 وليس حسب ما يميل إليه اإلنسان ِّبواه ومقاسه الشاص.

والبةةّد أن نعرفةةه عةةرب الطريةة  الةةِي رسةةمه اّللّ سةةبحانه وتعةةاىل وهةةم أهةةل 

ألّّنم الناطقون الرسمّيون الوحيدون عن اّللّ سبحانه وتعةاىل ولةيس  البيو

رق والغةرب  وَمةْن ينطة  عةن ةعن طري  َمْن يتسّم  بأّنه عامل أو يّتب  أفكار الشة

 .الشيطان أمثال الفالسفة واملتصّوفني املاالفني لنهج أهل البيو

آخةر ال يكةون  ألّن العبارة الت  وردت عن أهل البيو ف حّقه نفةو أّي بةاب

 «.الِي ال ي ؤت  إالّ منه: » باب اإلمام املهديغ 
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فاإلثبات ال يمكن إالّ بإسقاط السبل الت  مل ينّصها اّللّ تعةاىل لعبةاده  فهة  ال 

ه    أتوصل إىل اّللّ سبحانه  ألّّنا فاقدة للهد  كام قال تعاىل:   ََفَم  ََيْهِدي إَِل اِْلَ

تََّبَ  َأمْ  ونَ  َأَح ُّ َأن ي  م  ك  ْم َكْيَف ََتْ َْدى َفاَم َلك  ي إاِلَّ َأن َي   .[10]يونس/ َم  الَ ََيِد 

 يقولون؟! كما اخلالئق أنفاس بعدد الطرق هل

هناك َمْن يعتقد أّن كّل الطرق تةؤّدي إىل اّللّ فةيمكن األخةِ ِّبةا كّلهةا  ولكةن 

النةاطقني عنةه مةن هِا القول باطل ألّنه خيال  الّ  الِي رسمه اّللّ وحرصه ف 

 املعصومني املطّهرين  وخيال  سنّة املرسلني املصطفني الِين يوح  إليهم.

فهنةةاك اخةةتالل كبةة  ف األ ّمةةة  وهنةةاك منةةاهج متناقضةةة ف تفسةة  الرشةةيعة 

والقرآن  وهناك تباين ومعاداة من املِاهب لبعضها  فهل ارمي  عةى الة ؟ أم 

 لأل ّمة كام ف حديث الثقلني؟!إّن هناك ضامن رسمه رّب العاملني 

الطري  إىل معرفة اّللّ وعبادته وطاعته هو اّتباع السبل الت  عّينها اّللّ سةبحانه 

ْم  َوَمةْن »كام جاء ف زيارة ارامعة:  ةَده  َقبِةَل َعةنْك  ةْم  َوَمةْن َوحَّ َمْن َأَراَد اّللََّ َبَدَأ بِك 

مْ  َه بِك   «.َقَصَده  َتَوجَّ

ي  الرصي ّللّ سبحانه البّد أن يةأ  مةن أبةواِّبم ألّن املقةادير وعليه فإّن الطر

 والتدب ات واألرزاق للعباد تنزل عى صاحب الزمان.

بةاب اّللّ... ِّبةِه الدّقةة ف التعبة  واالسةتثناء  يقول الشيخ وحيد اخلراسةاين:

املبنة  للمجهةول  يةؤت  املطلة  ر القطع   وتأكيده بالنف   وبلفظ ةاملفيد للحص

الِي يعن  أّن كّل آت ف كّل مكان ف كّل مقام  من جربائيل ف املةأل األعةى  إىل 

 .(1)اإلنسان العادي عى كرتنا األرضّية  إّنام يأ  بربكتهم صلوات اّللّ عليهم
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 الّله؟ إىل باب عليه الّله صلوات إّنه يعين ماذا

من الواض  إّنه ليس بابا  ماّدّيةا  وإّنةام هةو وسةيلة إىل اّللّ سةبحانه وبةاب  أّوال :

أنةا مدينةة : »ف حةّ  أم املةؤمنني عةلّ  علم وهد  كةام قةال رسةول اّللّ

 «.العلم وعل  باِّبا

ارام  رمية  األسةامء السةن  والصةفات « اّللّ»أ ضي  الباب إىل اسم  ثانيا :

بةةاب الةةرمحن  وبةةاب الةةرحيم  وبةةاب العلةةيم  وبةةاب  العليةةا! فبةةاب اّللّ يعنةة 

الكيم... وُتام األل  خصوصّية منحرصة ف ذاته املقّدسة التة  التنةال إالّ عةن 

 هِا الطري .

كون اإلمام هو باب اّللّ ليس هو مبالغةة وال خيةال وال جمةاز  وإّنةام هةو  ثالثا :

ليكةون الوسةيلة إليةه  تنصيب من اّللّ سبحانه وتعاىل وعطةاء وتفّضةل منةه لعبةده

 واخلليفة عى عباده.

إّن اّللّ سبحانه وتعاىل أمرنا أن نأ  البيوت من أبواِّبا  فإذا كان العرل  رابدا :

يفهم ذلك  ويستقب  الدخول إىل البيوت من غة  األبةواب املجعولةة ف املبةاين  

نه تعةاىل  فكي  الدخول إىل طاعة اّللّ وعلمه وهديه من غ  األبواب املجعولة م

 ولِا فإّن الطاعة منحرصة بطاعة اإلمام واّتباعه.

ْم َفَقْد َعىَص اّللََّ» ْم َفَقْد َأَطاَع اّللََّ  َوَمْن َعَصاك   (1).«َمْن َأَطاَعك 

هوَل َوأ وِل األَْمهِر وقال تعاىل:  ع  هوا الرَّ هوا اهللََّ َوَأطِيد  ها الَّهِ يَ  آَمن هوا َأطِيد  َ َيها َأَيُّ

مْ   .[19]النساء/ ِمنْك 
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 الّله حّجة :سادسًا

هو حّجة اّللّ عى خلقه  ولكن  ذكرنا فيام سب  معن  الّجّية  وأّن اإلمام

السؤال الِي يفرض نفسه هةو: مةا مةد  حّجّيةة صةاحب الزمةان زمانةا  ومكانةا  

 وأشااصا ؟

حّجّيته شاملة عى سّكان السةاموات واألرضةني: مةن املالئكةة املقةّربني  أّوال :

وحّت  ارّن واإلنس واليوان والنبةات وارةامد  فقةد جةاء ف البحةار ف السةالم 

السةةةالم عليةةةك يةةةا حّجةةةة اّللّ عةةةى َمةةةن ف األرض »عةةةى صةةةاحب الزمةةةان: 

 .(1)«والسامء

م رمية  املالوقةات مةن أهةل والقرائن اللفظّية من هِا السةالم تؤّيةد العمةو

 السامء واألرض.

 «.يفيد العموم« من»فحرل 

 وكِلك األرض والسامء املحاّلن باألل  والاّلم يفيد العموم من دون تقييد.

نحن  الّجة  البالغة عى َمْن دون السامء وفوق : »وقد ورد عن أيب عبداّللّ

 (2).«األرض

عصةةومون وهةةم يعملةةون  ةةو واليةةة فاملالئكةةة املقّربةةون مةةن اّللّ سةةبحانه  م

القائم  ألّنه وّي العرص ووّي الزمان عى مجي  اخلل   فإّّنم ينزلون باملقةادير عةى 

وح  فِيَهها بِه ِْذِن صاحب الزمان ف ليلة القدر كام قال تعةاىل:  َكهة  َوالهرُّ
ل  املََْلئِ َتنَه َّ

ل  َأْمر ِم ِم  ك   .[4]القدر/ َره 
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امللتةزم يصةب  أفضةل مةن املالئكةة فكية  باإلمةام املعصةوم  فإذا كان املةؤمن

 حّجة اّللّ وسف ه وخليفته عى عباده أالّ يكون أفضل منهم؟

وقد عرضنا قّصة بداية اخللة  وكية  إّن اّللّ سةبحانه عّلةم آدم األسةامء وأمةر 

 املالئكة أن تتعّلم منه وأن تسجد له طاعة  وكرامة  وعبودّية  ّللّ سبحانه.

حّجّيته عى النا، فهةو مةن األ مةور املسةّلمة  فةإّن اّللّ بعةث األنبيةاء رمحةة   أّما

 للعاملني وحّجة عليهم يوم القيامة.

حّجة اّللّ عى املاضني والباقني: وهِا دليل عى عظمةة سةلطان اإلمةام  الثاّن:

  فهو حّجة عى اخلل  املاضني من األنبياء واألولياء  حيث أخةِ اّللّ املهدي

يثاق عى األنبياء ملحّمد وآله الطاهرين  فمعرفته وواليته كانو مفروضةة عةى امل

 ارمي  كونه خاتم األوصياء.

أشةةهد أّنةةك الّجةةة عةةى َمةةْن مىضةة وَمةةْن »فقةد ورد ف املةةزار للشةةهيد األّول: 

 (1).«...بق 

اسةام  مشةهورا  لةه وعلةام  ي عةَرل بةه رغةم أّن مجية  « الّجة»وقد صارت كلمة 

األنبياء واألوصياء من آل حمّمد حجج اّللّ إالّ أّنه إذا ذكةر الّجةة مةن دون قرينةة 

 .فيقصد به هو

فقةةد ورد عةةن أيب هاشةةم ارعفةةري أّنةةه قةةال: سةةمعو أبةةا السةةن صةةاحب 

اخلل  من بعدي ابن  السن  فكي  بكم باخلل  من بعد »يقول:  العسكر

 «اخلل ؟
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 فقلو: ومِلَ جعلن  اّللّ فداك؟

 «.ألّنكم ال ترون شاصه وال حيّل لكم ذكره باسمه»ل: فقا

 ».(1)قولوا: الّجة من آل حمّمد»قال:  قلو: فكي  نِكره؟

قال املحّد  النوري: وهو من ألقابةه الشةائعة املةِكورة ف كثة  مةن األدعيةة 

ِّبةةِا واألخبةةار  وقةةد ذكةةره أكثةةر املحةةّدثني  ومةة  أّنةةه يشةةارك بةةاق  األئّمةةة

حّجة اّللّ عى اخلل   ولكن م  ذلك فهةو خمةتّص بةه  فكّلةام ذكةر  اللقب  وكّلهم

 .بدون قرينة ف اد به هو

وقال بعضهم: لقبه )حّجة اّللّ( بمعن  غلبةة وتسةّلا اّللّ عةى اخلالئة   فةإّّنام 

 سول يكونان بواسطته عند ظهوره.

اخلةاتم ونق  خاُته )أنا حّجةة اّللّ(. وبروايةة: )حّجةة اّللّ وخالصةته(. وِّبةِا 

 (2).سول حيكم األرض

 الّله وعد سابعًا:

ي َضِمنَه  »ورد ف زيارة آل ياسني: 
ِِ اَلم  َعَلْيَك َيا َوْعَد اّللَِّ الَّ  «.السَّ

ةةّم  اإلمةةام ؟ وملةةاذا نسةةبه رّب العةةاملني إىل نفسةةه «وعةةد اّللّ»بةةة ملةةاذا س 

 عّزوجّل؟

الوعةةد مةةن األ مةةور املحرتمةةة والقةةيم العظيمةةة عنةةد اّللّ سةةبحانه وتعةةاىل  وف 

الرشائ  كّلها بل ف كّل القوانني البرشّية تعترب مةن األخةالق الرفيعةة املمدوحةة  

كام أّن خمالفة الوعد من األ مور املِمومة عند العقالء  بةل إذا اّتصةلو بالتزامةات 
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الفتها من األ مور التة  يعاقةب عليهةا ف القةانون قانونّية وعقود بني النا، فإّن خم

 البرشي وكِا ف الرشع.

وصدق الوعد من الصفات الت  أثن  اّللّ تعاىل عى ذاته املقّدسةة ف أكثةر مةن 

 آية مباركة:

ْلِف  اهللَّ  َوْعَده  قال تعاىل:   .[8]الروم/َوْعَد اهللَِّ الَ َي 

ه  َمْفد وال  وقال:   .[8املزمل/] َكاَن َوْعد 

ه  َمْأتِّيا  وقال:  ه  َكاَن َوْعد   .[81]مريم/ ... إِنَّ

م  اهللَّ  َوْعَده  وقال:   .[112]آل عمران/ َوَلَقْد َصَدَقك 

 .[122]النساء/ َوْعَد اهللَِّ َحّقا  َوَمْ  َأْصَدق  ِمَ  اهللَِّ قِيل  وقال: 

مفةردات أّن وعةده صةادق وقد وص  نفسه ف هِه اييات املباركةات بعةّدة 

 وال خيلفه وهو حمّق  فعّل وآّ  ال حمالة.

وهنالك الكث  من الوعود الت  وعد اّللّ عليها املؤمنني ومنهةا وعةده بالنرصة 

ا حيث قال تعاىل:  للمؤمنني واملستضعفني والصالني واألنبياء واألئّمة إِنَّ

َلنَا َوالَِّ يَ  آَمن وا... ع   [11فر/]غا َلنَنص   ر 

هَنا...وقال:  ْم َنْص  هِ ب وا َجهاَ ه  ل  َوَظنُّوا َأُنَّ ْم َقهْد ك  ع   َحتَّى إَِذا اْعَتْيَأَس الرُّ

 [110]يوس /

وقةةةد وعةةةد اّللّ األنبيةةةاء وخةةةاُتهم بالنرصةةة الشةةةامل ووراثةةةة األرض كّلهةةةا 

آيةات كثة ة  كةام ف قولةه تعةاىل:  الةدين اإلسةالم  ف األ مم مجيعهةا ف ودخول

 َون اِِل  َها ِعَباِدَي الصَّ ْكِر َأنَّ األَْرَض َيِرث  ب وِر ِم  َبْدِد ال     َوَلَقْد َكَتْبنَا ِل ال َّ

هِه وقوله:  ل  يِ  ك  ه   لِي ْظِههَره  َعهَل الهد  َدى َوِديِ  اِْلَ وَله  بِاهْل  َو الَِّ ي َأْرَعَل َرع  ه 

ك ونَ   .[9]الص / َوَلْو َكِرَه املْ ِّْشِ
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ونَ وقوله:  تِمَّ ن وَره  َوَلْو َكِرَه اْلَكافِر   .َوَيْأَبى اهللَّ  إاِلَّ َأن ي 

وا ِل األَْرِض وكام قال سبحانه وتعاىل:  ه َّ َعهَل الَّهِ يَ  اْعت ْضهِدف  ِريد  َأن نَّم  َون 

م  اْلَواِرثِيَ  ة  َوَنْجَدَله  ْم َأئِمَّ  .َوَنْجَدَله 

َ  وقوله تعاىل:  م َون َمك  ها ِمهنْه  َ ن وَدمه  ِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوج  ْم ِل االْ َْرِض َون  هَل 

ونَ  ا َكان وا ََيَْ ر   .[8]القصص/ مَّ

ْم ِل وقولةةه:  اِ  َلَيْسههَتْخلَِفنَّه  ههاِِلَ ههوا الصَّ ْم َوَعِمل  َوَعههَد اهللَّ  الَّههِ يَ  آَمن ههوا ِمههنك 

 األَْرضِ 

ْلِههف  اهللَّ  َوْعههَده  َولكِهه َّ َأْكَثههَر النَّههاِس الَ َوْعههَد وقولةةه سةةبحانه أيضةةا :  اهللَِّ الَ َي 

ونَ    َيْدَلم 

وهِا الوعد مل يتحّق  بعد وال نةزال ننتظةره  وألّنةه سةبحانه أصةدق القةائلني 

 فالبّد أن يتّم ال حمالة.

وثورتةه عةى مجية   وقد أ ّولو هِه اييات املباركةة بقيةام اإلمةام املهةدي

 ظاملني  و قي  الدولة اإلسالمّية العاملّية ف مجي  الكرة األرضّية.الكّفار ال

ف قوله  رو  الافظ القندوزي النف  بإسناده إىل اإلمام جعفر الصادق

هِه َوَلهْو تعاىل: ) ل  يِ  ك  ه   لِي ْظِههَره  َعهَل الهد  َدى َوِديهِ  اِْلَ وَله  بِاهْل  َو الَِّ ي َأْرَعَل َرع  ه 

ك ونَ َكِرَه    فةإذا واّللّ ما جي ء تأويلها حّت  خيرج القةائم املهةدي»( قال: املْ ِّْشِ

خرج مل يب  مرشك إالّ كره خروجه  وال يبق  كافر إالّ ق تل  حّت  لو كان كافر ف 

 (1).«رين واقتلهةبطن صارة قالو: يا مؤمن  ف بطن  كافر فاكس

مةاجي ء »قةال:  أيب طالةبورو  أيضا  بإسناده عن أم املؤمنني عةّل بةن 
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نرص اّللّ حّت  تكونوا أهون عى النا، من امليتة  وهو قول ريّب عّزوجّل ف كتابةه 

ْم ف سةةورة يوسةة :  ههِ ب وا َجههاَ ه  ههل  َوَظنُّههوا َأُنَّ ههْم َقههْد ك  ع  َحتَّههى إَِذا اْعههَتْيَأَس الرُّ

َنا  (1).«وذلك عند قيام )قائمنا( املهدي َنْص 

َوَلَقهْد َكَتْبنَها ِل ف قوله تعةاىل:  اده إىل الباقر والصادقورو  أيضا  بإسن

ونَ  هاِِل  َهها ِعَبهاِدَي الصَّ ْكِر َأنَّ األَْرَض َيِرث  ب وِر ِمه  َبْدهِد اله   هةم القةائم »قةال:   ال َّ

 «.وأصحابه

ْؤِمن ههوَن أخةةرج العاّلمةةة النيسةةابوري ف تفسةة ه ف قولةةه تعةةاىل:  الَّههِ يَ  ي 

قال: املهدي املنتظر الِي وعد اّللّ به ف القةرآن بقولةه تعةاىل:  .[1]البقةرة/ بِاْلَغْيِب 

 ِْم ِل األَْرض اِ  َلَيْسههَتْخلَِفنَّه  ههاِِلَ ههوا الصَّ ْم َوَعِمل   َوَعههَد اهللَّ  الَّههِ يَ  آَمن ههوا ِمههنك 

لو مل يبة  مةن الةدنيا إالّ يةوم واحةد لطةّول اّللّ ذلةك : »وماورد عنه [11]النةور/

اليةةوم حّتةة  خيةةرج رجةةل مةةن أ ّمتةة  يةةواطو اسةةمه اسةةم   وكنيتةةه كنيتةة   يمةةأل 

 (2).«األرض قسطا  وعدال  كام ملاو جورا  وظلام  

ف كشة  البيةان  « الشيباين»ورو  صاحب تفس  الربهان عن العامل النف  

ِريهد  َأن أّّنام قاال ف اييةة املباركةة  عن أيب جعفر وأيب عبداّللّ ه َّ َعهَل َون  نَّم 

م  اْلَواِرثِيَ  ة  َوَنْجَدَله  ْم َأئِمَّ وا ِل األَْرِض َوَنْجَدَله  اييةة  أّن هةِه:  الَِّ يَ  اْعت ْضِدف 

خمصوصة بصةاحب األمرالةِي يظهةر ف آخرالزمةان ويبيةد اربةابرة والفراعنةة  
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لاو جورا    (1).ويملك األرض رشقا  وغربا  فيمألها عدال  كام م 

ْلِف  اهللَّ  َوْعهَده  َولكِه َّ َأْكَثهَر النَّهاِس الَ وف تفس  ايية املباركة:  َوْعَد اهللَِّ الَ َي 

ونَ  للمقديس الدمشةق  بسةنده عةن حِيفةة « عقد الدرر»جاء ف  [8]الةروم/ َيْدَلم 

ويل هلِه األ ّمة من ملةوك جبةابرة  كية  يقتلةون »قال:  ابن اليامن عن النب 

ملطيعةةني إالّ مةةن أظهةةروا طةةاعتهم  فةةاملؤمن التقةة  يصةةانعهم بلسةةانه وخييفةةون ا

وخيالفهم بقلبه فإذا أراد اّللّ عةّز وجةّل أن يعيةد اإلسةالم عزيةزا  قصةم كةّل جّبةار 

 «.عنيد وهو القادر عى ما يشاء أن يصل  أ ّمة بعد فسادها

يا حِيفة  لةو مل يبة  مةن الةدنيا إالّ يةوم واحةد لطةّول اّللّ ذلةك » :ثّم قال

 «.اليوم حّت  يملك رجل من أهل بيت   جتري املالحم عى يديه وي ظهر اإلسالم

ْلِف  اهللَّ  َوْعَده   :قال  (2).وهو رسي  الساب الَ َي 

وأّنةه مةن وقد أّكةدت الروايةات املتةواترة واملستفيضةة أّن خروجةه ال بةّد منةه 

العالمةات  املحتومات املؤّكةدة. وف معةرض ذكرالعالمةات  ذكةر الصةادق

التمّية خلروج القائم  ثّم أشةار اإلمةام أّن العالمةات فيهةا البةداء  فقةال السةائل 

فاملوعود ال  ؛ذلك من املوعود: »لإلمام: وهل ف خروج القائم البداء؟ فقال

يدة ّللّ رّب العاملني وه  ال تتاّل  عن يمكن أن يتاّل  ألّّنا من الصفات الم

املتعلة  « صةادق الوعةد»وبام أّنه سبحانه عّز وجّل وص  نفسه بةة «.ذاته املقّدسة

 «.املوعود»  فلِا عرل صاحب األمر بةباروج صاحب الزمان

 قال املحّد  النوري: عّده ف اهلداية من ألقابه.

ال ف اييةةة الرشةةيفة: أّنةةه قةة ورو  الشةيخ الطةةويس عةةن اإلمةةام السةةّجاد
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 ْم ه  َِلَ   ِمْثَل َما َأنَّك  امِ  َواألَْرِض إِنَّ وَن* َفَو َر   السَّ ْم َوَما ت وَعد  ك  امِ  ِرْزق  َوِل السَّ

  .[21-22]الِاريات/ َتنطِق ونَ 

ونقل عن ابن عّبا، مثله. ثّم قال: «. من آل حمّمد قيام القائم»قال: 

الةةِي يكةةون سةةببا   تأويةةل الةةرزق ف اييةةة بظهةةورهيريةةد  وحيتمةةل أّنةةه

النتشار اإليامن والكمةة وأنةواع العلةوم واملعةارل وهة  حقيقةة الةرزق وسةند 

َفْلَينظ ههِر اليةةاة اإلنسةةانّية وعةةي  اخللةةود  كةةام فّسةة الطعةةام ف اييةةة الرشةةيفة: 

 بالعلم.. .[24]عبس/اإِلنَسان  إَِل َطَداِمهِ 

يعنةة  ذلةةك املوعةةود الةةِي  ومهها توعههدونأو يكةةون املقصةةود مةةن تفسةة  

ِعَد بمجياه مجي  األ مم هو جمياه ِعدت م به وو  السةالم : »  كةام ف زيارتةهو 

 «.عى املهدي الِي وعد اّللّ به األ مم أن جيم  به الكلم

واليوِم املوعود  وشةاهد : »وجاء ف إحد  الزيارات ارامعة ف أوصافه

 (1).«مشهودو

 الّله ميثاق الثامن:

َده  »ورد ف زيارة آل ياسني:  ه  َوَوكَّ َِ ي َأَخ
ِِ الم  َعَلْيَك َيا ِميثاَق اّللِّ الَّ  «.السَّ

 ماذا يعن  أّنه ميثاق اّللّ؟ وماذا يعن  أّنه وّكده؟

لعّله إشارة إىل امليثاق الِي أ ِخِ عى اخلل  قبةل هةِه النشةأة ف عةامل األرواح 

وبأهةل بيتةه  الِّر  حيث خلقهم وأقامهم وعّرفهم بنفسةه تعةاىل ونبّيةه وعامل

الطاهرين  فأخِ عليهم امليثاق بالربوبّية واإلقرار بالتوحيد واإلقرار بنبةّوة النبة  
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  فمةةن أعطةة  والواليةةة لعةةّل وألوالده املعصةةومني حّتةة  آخةةرهم املهةةدي

النبّوة والوالية  ومةن أقةّر امليثاق بصدق اللسان والقلب فقد ثبو عى التوحيد و

 وهو مكَره وغ  موقن فقد ثبو كفره ونفاقه ونصبه.

والقرآن يش  إىل موضةوع امليثةاق ف آيةات عديةدة بشةكل جممةل  ومةن هةِه 

ْم َعههَل اييةةات:  ْم َوَأْشههَهَده  ههَته  يَّ ر  ههوِرِهْم ذ  ه  ههَك ِمهه  َبنِههي آَدَم ِمهه  ظ  َوإِْذ َأَخههَ  َربُّ

ِسِهْم  نَّها َعهْ  ههَ ا َأْنف  ها ك  ْم َقهال وا َبهَل َشهِهْدَنا َأن َتق ول هوا َيهْوَم اْلِقَياَمهِة إِنَّ َأَلْست  بَِرب ك 

 [172]االعرال/ َغافِلِيَ 

 العزم: ُأولي وخصوصًا األنبياء، من امليثاق أخذ

وقد جاء ف الرواية بأّن عّلة تسميتهم بأ وي العزم ألّّنم أقةّروا لإلمةام املهةدي 

دوا فثبتو هلم العزيمة بعكةس آدم حيةث مل ينكةر ومل جيحةد ولةِا قةال عنةه وشه

 .[111]طه/َوَلَقْد َعِهْدَنا إَِل آَدَم ِم  َقْبل  َفنَِسَ َوَلْ َنِجْد َله  َعْ ما  تعاىل: 

إّن اّللّ تبةارك »قةال:  فقد جاء ف الكةاف بسةنده إىل محةران عةن أيب جعفةر

وتعاىل حيث خل  اخلل   خل  مةاءا  عةِبا  ومةاءا  مالةا  أ جاجةا   فةامتزج املةاءان  

فأخِ طينا  من أديم األرض فعركه عركةا  شةديدا   فقةال ألصةحاب اليمةني وهةم 

ّر يدّبون: إىل ارنّة بسالم  وقال ألصةحاب الشةامل: إىل النةار وال أ بةاي  ثةّم  ِّ كال

نَّا َعْ  : ألسو برّبكم قالوا: بى  جلعز و قال ا ك  َشِهْدَنا َأن َتق ول وا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّ

  هَ ا َغافِلِيَ 

ثّم أخِ امليثاق عى النبّيني  فقال: ألسو  بةرّبكم وأّن هةِا حمّمةد  رسةوي  وأّن 

هِا عل  أم املؤمنني؟ قالوا: بى  فثبتو هلم النبّوة  وأخِ امليثاق عى أ وي العةزم 

أّنن  رّبكم  وحمّمد رسوي  وعل  أم املؤمنني  وأوصةياؤه مةن بعةده والة أمةري 



 181  ....................................................... معرفة اإلمام املهدي ومقاماته

 

ملهدي أنترص به لدين   وأ ظهر به دولت   وأنتقم به من   وأّن اوخّزان علم 

أعدائ   وأ عبد به طوعا  وكرها   قالوا: أقررنا يا ربه وشةهدنا  ومل جيحةد آدم ومل 

يقّر فثبتو العزيمة هلؤالء اخلمسة ف املهدي  ومل يكن يدم عزم  عى اإلقةرار بةه  

 «.َي َوَلْ َنِجْد َله  َعْ ما  هِآَدَم ِم  َقْبل  َفنَسَوَلَقْد َعِهْدَنا إَِل وهو قوله عّزوجّل: 

إّنةةام هةةو: فةةرتك. ثةةّم أمةةر نةةارا  فأ ّججةةو  فقةةال ألصةةحاب الشةةامل: »قةةال: 

ادخلوها  فهابوها  وقال ألصحاب اليمني: ادخلوها  فدخلوها فكانةو علةيهم 

اذهبةوا بردا  وسالما   فقةال أصةحاب الشةامل: يةا رّب أِقْلنةا  فقةال: قةد أقلةتكم  

 (1).«فادخلوها  فهابوها  فَثّم ثبتو الطاعة والوالية واملعصية

وهنةةاك تأكيةةد عةةى خصوصةةّية امليثةةاق للمهةةدي كونةةه صةةاحب النرصةة عةةى 

األعةداء وحمّقةة  الدولةة اإلسةةالمّية العاملّيةة العادلةةة  فهةو وعةةد اّللّ الةِي ضةةمنه 

 يثاق عى األنبياء.للعباد وأمل األنبياء واملستضعفني... وِّبِه الصفة أخِ امل

كةام جةاء ف الزيةارة:  أّما: ملاذا التأكيد عى امليثاق بالنسةبة لإلمةام املهةدي

 ؟«ووّكده»

 فيه احتامالت:

هناك ترصي   ف روايات امليثاق أّنه قد أ خِ امليثاق مةّرات عديةدة عةى  األّول:

العباد  ف مجي  العوامل السابقة: ف عامل األرواح  ثّم ف عةامل الطينةة )الةِر( ثةّم ف 

عامل األصالب. وألمّهّية عموم امليثاق بالتوحيد والنبّوة والوالية أخِ كةرارا  عةى 

 ف طّياته معاين وأهدال رّبانّية كب ة. العباد  ألّن االنتظار حيمل
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وألّن ميةةزان األعةةامل باواتيمهةةا كةةان هنةةاك تأكيةةد ف أخةةِ امليثةةاق  الثههاّن:

لصاحب الزمان  ألّن اإليامن به إيامن بجمي  األنبيةاء واألوصةياء ومجية  الكتةب 

 الساموّية الت  وعدت به.

ألهةل اإليةامن والتسةليم  وألّن الغيبة من األ مور االعتقادّية الراسةاة الثال :

بالغيةةب وتصةةدي  بوعةةد اّللّ سةةبحانه وتعةةاىل  وملّةةا يكةةون ف زمةةان الغيبةةة مةةن 

االمتحانات الشديدة الت  ال يثبو فيها إالّ َمةْن حمةض اإليةامن حمضةا .. وف ذلةك 

روايات عديدة  خالصتها إّنه ال ينجو وال يثبو إالّ َمْن كان أ خِ عليه امليثةاق ف 

  ووّ  بِلك امليثاق.تلك العوامل

فقد جاء ف الرواية عةن الكةاف وكةامل الةدين والةنعامين عةن املفّضةل عةن أيب 

إّياكم والتنويه  أما واّللّ ليغيةبّن »يقول:  قال: سمعو أبا عبداّللّ عبداّللّ

إمامكم سنينا  من دهركم  ولتمّحصّن حّتة  يقةال: مةات  قتةل  هلةك  بةأّي واد 

عيون املؤمنني  ولتكفأّن كام تكفأ السةفن ف أمةواج البحةر سلك؟ ولتدمعّن عليه 

فةةال ينجةةو إالّ مةةن أخةةِ اّللّ ميثاقةةه  وكتةةب ف قلبةةه اإليةةامن  وأّيةةده بةةروح منةةه  

 «.ول فعّن اثنا عرشة راية مشتبهة ال يدر  أّي من أّي 

ّفة   قال: فبكيو  ثّم قلو: كي  نصن ؟ قال: فنظر إىل الشمس داخلة ف الص 

واّللّ ألمرنةا : »قلةو: نعةم  فقةال« يا أبا عبداّللّ  تر  هِه الشمس؟»فقال: 

 (1).«أبني من هِه الشمس

 نسأل اّللّ الثبات وأن يوّفقنا لنرصته إّنه سمي  الدعاء.
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 الّله داعي التاسع:

اَلم  َعَلْيَك َيا َداِعَ  اّللِ»جاء ف زيارة آل ياسني:   «.السَّ

إىل اّللّ سبحانه فيه إشارة إىل كامل هِه الصةفة ال شّك أّن نسبة صفته بالداع  

  حيث تصل دعوته كام ف األخبةار والنصةو  القرآنّيةة إىل العةامل كّلةه لديه

فال يبق  هنالك مرشك أو كافر إالّ آمةن  ألّن إرادة اّللّ قضةو أن يةتّم نةوره ولةو 

ين األوحةةد للعةةامل ين اإلسةةالم  هةةو الةةده   الةةِي كةره املرشةةكون  وأن يكةةون الةةده

 ارتضاه للبرشّية منِ اليوم األّول.

يِ  قال تعاىل:  ه   لِي ْظِههَره  َعهَل الهد  هَدى َوِديهِ  اِْلَ وَله  بِاهْل  َو الَِّ ي َأْرَعَل َرع  ه 

ك ونَ  ِه َوَلْو َكِرَه املْ ِّْشِ ل  فقد جاء ف تفس ها عن الكنج  الشافع  والشةبلنج   ك 

جاء ف تفس  الكتاب عةن سةعيد  ونور األبصار  قاال:الشافع  ف كتابيهام البيان 

هك ونَ بن جب  ف تفس  قولةه تعةاىل:  هِه َوَلهْو َكهِرَه املْ ِّْشِ ل  يِ  ك   لِي ْظِههَره  َعهَل الهد 

 قاال: هو املهدي من ولد فاطمة )ريض اّللّ عنهام(.

  وبةِلك رك فةال يعبةد غة  اّللّةوف عهده يطّهر اّللّ عى يديه األرض من الش

يتحّق  الوعد اإلهل  بوراثةة األرض للعبةاد الصةالني كةام قةال ف كتابةه املجيةد: 

 ْم ِل األَْرِض َكههاَم اِ  َلَيْسههَتْخلَِفنَّه  ههاِِلَ ههوا الصَّ ْم َوَعِمل  َوَعههَد اهللَّ  الَّههِ يَ  آَمن ههوا ِمههنك 

ْم ِدينَ  نَ َّ هَل  ه  اْعَتْخَلَف الَِّ يَ  ِم  َقْبلِِهْم َوَلي هَمك  م م  َلنَّه  هْم َوَلي َبهد  م  الَِّ ي اْرَتَضه هَل  ه 

وَن ِّب َشْيئا   ك  وَننِي الَ ي ِّْشِ   َبْدِد َخْوفِِهْم َأْمنا  َيْدب د 

ْؤِمن هوَن فقد أخةرج النيسةابوري ف تفسة ه عنةد تفسة  قولةه تعةاىل  الَّهِ يَ  ي 

َوَعهَد اهللَّ  قال: املهدي املنتظر الِي وعد اّللّ به ف القرآن بقولةه تعةاىل  بِاْلَغْيِب 
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ْم ِل األَْرِض... اِ  َلَيْسَتْخلَِفنَّه  اِِلَ ْم َوَعِمل وا الصَّ   (1)الَِّ يَ  آَمن وا ِمنك 

هةم »أّنةه قةرأ اييةة وقةال:  ورو  العّيايش بإسناده عن عةّل بةن السةني

البيو  يفعل ذلك ِّبةم عةى يةدي رجةل منّةا وهةو مهةدي هةِه واّللّ شيعتنا أهل 

: لو مل يب  من الدنيا إالّ يوما  لطّول اّللّ ذلك األ ّمة  وهو الِي قال رسول اّللّ

اليوم حّت  يل رجةل مةن عةرت  اسةمه اسةم   يمةأل األرض عةدال  وقسةطا  كةام 

لاو ظلام  وجورا    (2).«م 

 ك ف نفس السياق:وقد جاء ف دعاء االفتتاح تأييد ذل

تابِةَك  َواْلقةاِئَم بِةِدينَِك  اْسةَتْالِْفه  ِف االْ َْرِض َكةاَم »
اِعَ  إىِل كِ مَّ اْجَعْله  الةدَّ الّله 

ي اْرَتَضْيَته  َلةه   َأْبِدْلةه  ِمةْن َبْعةِد َخْوفِةِه 
ِِ ْن َله  ِدينَه  الَّ يَن ِمْن َقْبلِِه  َمكه

ِِ اْسَتْاَلْفَو الَّ

ك  بَِك َشْياا  َأْمنا  َيْعب د    «.َك الَ ي رْشِ

 ثّم يقول أيضا :

ةه  َنرْصةا  َعِزيةزا   َواْفةَتْ  َلةه   ْ ة بِةِه  َواْنرص  ةه  َواْنَترِصْ ْ ه  َوَأْعِزْز بِِه  َواْنرص  مَّ َأِعزَّ الّله 

ةمَّ َأْظِهةْر بِةِه ِدينَة ةْلطانا  َنِصة ا . الّله  ْنَك س  ةنََّة َفْتحا  َيِس ا    َواْجَعْل َله  ِمْن َلةد  َك َوس 

 .(3)«ْ ء ِمَن اْلَ ه خَماَفَة َأَحد ِمَن اخْلَْلِ  ةَنبِيهَك َحتَّ  الَ َيْسَتْاِفَ  بَِش 

 الّله وجه العاشر:

ه  إَِلْيِه األَْولَِياء  »نقرأ ف دعاء الندبة:  ي َيَتَوجَّ
ِِ  «.َأْيَن َوْجه  اّللَِّ الَّ

 كي  يكون وجه اّللّ؟

                                                           

 .104( املهدي ف القرآن والسنة: (1

 .1/820( تفس  نور الثقلني: 2)

 .1/142( إقبال األعامل :1)
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توحيةد اّللّ وصةفاته إّنةه لةيس بجسةم وال مةاّدة حّتة   من املسةّلامت الثابتةة ف

 يكون له يد أو وجه أو ما شابه ذلك!

 ولكن ماذا يعن  إضافة الوجه إليه سبحانه وتعاىل؟

جيب تأويل مجي  ظواهر النصو  الواردة ف هِا االطار توافقا  مة  الثوابةو 

والتجّسةم الةِي والّضورات بأّن اّللّ لةيس كمثلةه يشء لكة  ال نقة  ف التشةبيه 

 يؤّدي إىل الرشك باّللّ سبحانه وتعاىل.

وألّن الوجه هو الِي يتوّجه إليه اإلنسان وخياطب صاحبه والِي فيه وسيلة 

االستامع واإلدراك والعقل  وقد جرت عادت النا، ف احرتام املااطب بالنظر 

 إىل وجهةةه  وكّلةةام كةةان املااطةةب عظةةيم الشةةأن ازداد االحةةرتام وشةةّدة الةةّب 

 والسور.

بأّننا وجه اّللّ  ولك  ال يتوّهم املتوّهم بأّن املقصود من كلامت أهل البيو

 أو جنب اّللّ أو عينه املعن  الظاهري  فلننظر إىل كلاممم املرشقة ف تأويل ذلك:

ههلُّ َشْ  َهالِههٌك إاِلَّ َوْجَهههه  ف قولةةه:  عةةن أيب محةةزة عةةن أيب جعفةةر   ك 

  .[66]القصص/

فيفن  كّل يشء ويبقة  الوجةه  اّللّ أعظةم مةن أن يوصة ؟ ال  ولكةن »قال: 

معناه كّل يشء هالك إالّ دينةه  ونحةن الوجةه الةِي يةؤت  منةه  مل نةزل ف عبةاده 

مادام اّللّ له فةيهم روّيةة  فةإذا مل يكةن لةه فةيهم روّيةة رفعنةا اّللّ إليةه ففعةل بنةا مةا 

 «.أحّب 
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 (1).«الاجة»قال:  قلو: جعلو فداك  وما الروّية؟

فسةأله  وعن أيب بص  عن الار  بةن املغة ة قةال: كنّةا عنةد أيب عبةداّللّ

هلُّ َشْ  َهالِهٌك إاِلَّ َوْجَههه  رجل عن قول اّللّ تبارك وتعةاىل  مةا : »فقةال ك 

 قلو: يقولون: هلك كّل يشء إالّ وجهه! « يقولون؟

كّل يشء هالةك إالّ وجهةه سبحان اّللّ  لقد قالوا عظيام   إّنام عن  : »فقال

 (2).«الِي يؤت  منه  ونحن وجهه الِي يؤت  منه

وّي اّللّ وخليفته وحّجته وجه  ولِا فإّن صاحب األمر املهدي بن السن

اّللّ حيث إّن اخلل  ال يمكن هلم النظر إىل وجه اّللّ ألّنه ليس بامّدة والجسم  وبةام 

ه وطلب الوائج منه تعةاىل  فالبةّد أّّنم مفتقرون وحمتاجون ومضطّرون ملااطبت

هلم من التوّجه إىل الواسطة الِي يكون الطري  إىل اّللّ سبحانه فيوصةل طلبةامم 

ومسائلهم إىل البةاري عةّز وجةّل.. حيةث إّنةه عّينةه ولّيةا  خللقةه ومسةؤوال  عةنهم 

 وقائدا  ودليال  وعينا  وناِصا  ومعينا  هلم عى نوائب الدهر.

رش العادّيني نقرتل الِنوب واملعايص واملحّرمات الت  تسةّبب وألّننا نحن الب

بعدنا عن اّللّ وعدم نظره إلينا  وعدم قبولةه ورضةاه عةن أعاملنةا  وعةدم قابلّيتنةا 

ملااطبته مبارشة فالبّد من التوّجه إىل سةاحة ولّيةه األعظةم حّجةة اّللّ عةى خلقةه 

 املهدي بن السن أرواحنا له الفداء.

الِي جيعلنا نتوّجةه إىل صةاحب الزمةان  فمةن دونةه الينفةت   هِا هو السبب

 الطري  إىل اّللّ وال يمكن أن يقبل توّسلنا ودعائنا وأعاملنا من دون رضاه عنّا.

                                                           

 .24/191( بحار األنوار: 1)

 .14/200( بحار األنوار: 2)
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ولكن السؤال ايخةر: هةل كةّل النةا، يوّفقةون للتوّجةه إىل صةاحب الزمةان 

 فيكون شفيعهم إىل اّللّ تعاىل؟!

ن لِلك  فهنةاك فاةة خاّصةة مةن النةا، وهةم يبدو إّنه ليس كّل النا، يوّفقو

   فَمْن هم هؤالء؟الِين يتوّجهون إىل اّللّ به

َأالَ إِنَّ َأْولَِيههاَ  اهللَِّ الَ إّّنةةم أوليةةاء اّللّ الةةِين يصةةفهم رّب العةةاملني ف كتابةةه: 

َ ن وَن* الَِّ يَ  آَمن وا َوَكان وا َيتَّق وَن*  ْم ََيْ ىَخْوٌ  َعَلْيِهْم َوالَ ه  م  اْلب ِّْشَ َيهاِ   هَل  ِل اِْلَ

َو اْلَفْوز  اْلَدظِيم   ْنَيا َوِل اآلِخَرِ  الَ َتْبِديَل لَِكلاَِمِ  اهللَِّ ذ لَِك ه   [84-82]يونس/ الدُّ

ويصفهم القرآن أيضا  بأّّنم املسلهمون للغيةب  املوالةون املعتقةدون باإلمامةة  

ال* ذلَِك اْلكَِتا   ايية املباركة: املنتظرون لصاحب الزمان  فقد جاء ف تفس  

ْم  َّا َرَزْقناه  لَ  َومِم وَن الصَّ ِقيم  ْؤِمن وَن بِاْلَغْيِب َوي  تَِّقَي* الَِّ يَ  ي  ى لِْلم  د  الَ َرْيَب فِيِه ه 

ههونَ  نِْفق  ةةال  فقةةال:  وعةةن الصةةادق ي    املّتقةةون شةةيعة عةةلّ »عنةةدما س 

َوَيق ول هوَن َلهْوالَ هو الّجة الغائب  وشاهد ذلك قةول اّللّ عةّز وجةّل: فوالغيب 

هم ِمهَ  املْ نَْتظِهِري َ  وا إِّن  َمَدك  هاَم اْلَغْيهب  هللَِِّ َفهانَتظِر  هْل إِنَّ هِه َفق   أ نِ َل َعَلْيهِه آَيهٌة ِمه  َرب 

 (1).«[20]يونس/

َوَيق ول وَن َلْوالَ أ نِ َل َعَلْيهِه بايية املباركة  وعندما يستدّل اإلمام الصادق

هِ  ةل للغيةب الةِي هةو الّجةة آَيٌة ِم  َرب    فهةو اييةة كشاهد ومؤّيد ومفصه

املحّق  نزوهلا  وقد أمر اّللّ نبّيه أن ينتظرها النا، وأن يكون معهم من املنتظةرين 

 َ م ِمَ  املْ نَْتظِِري وا إِّن  َمَدك  يةة مةن الغيةب املاةتّص بةاّللّ   وإّن هةِه ايَفانَتظِر 

                                                           

 .16( كامل الدين وُتام النعمة: 1)
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اَم اْلَغْيب  هللَِِّتعاىل  ْل إِنَّ  .َفق 

وعليه فاالنتظار عقيدة قرآنّية بأمر من اّللّ سبحانه للنا،  وه  جاريةة حّتة  

 .عى نبّينا

إىل رؤيةة ولةده صةاحب الزمةان ف  ولِلك ال غرابة عندما يتشّوق النبة 

َّ نبيهةك»يقةول الةدعاء... ظهوره  كام ورد ف دعةاء العهةد حيةث   الّلهةّم ورس 

 «.برؤيته وَمْن تبعه عى دعوته...

بةةل وال غرابةةة عنةةدما يتمنّةة  النبةةّ  رؤيةةة هةةؤالء املالصةةني األوليةةاء الةةِين 

يكونون م  صاحب الزمان والِين يعتقدون به وينتظرون قدومه ويسّلمون فقد 

ذات يةةوم  قةةال: قةةال رسةةول اّللّ ورد عةةن أيب ارةةارود عةةن أيب جعفةةر

ةة مةّرتني ة فقةال َمةْن حولةه مةن « الّلهّم لّقن  إخةواين»وعنده مجاعة من أصحابه: 

ال  إّنكةم أصةحايب  وإخةواين »أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول اّللّ؟ فقةال: 

قوم من آخر الزمان آمنوا يب ومل يروين  لقد عّرفنيهم اّللّ بأسامئهم وأسةامء آبةائهم 

من أصالب آبائهم وأرحام أ ّمهامم  ألحدهم أشّد بقّية عى من قبل أن خيرجهم 

دينةه مةةن خةرط القتةةاد ف الليلةة الظلةةامء  أو كالقةابض عةةى مجةر الغضةةا  أ ولاةةك 

 (1).«مصابي  الدج   ينّجيهم اّللّ من كّل فتنة غرباء مظلمة

 الّله عني عشر: احلادي

ف خةةالل أعةةامل ارمعةةة الةةدعاء  رو  الشةةيخ ف املصةةباح عةةن الرضةةا

َوَعْينِةَك النَّةاظَِرِة بِإِْذنِةَك  َوَشةاِهِدَك َعةةى »... لصةاحب األمةر  حيةث جةاء فيةةه: 

                                                           

 .104( بصائر الدرجات: 1)
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 1«.ِعَباِدكَ 

ه عن الشبه م  خلقه فلةيس لةه  قد ذكرنا ف املقام العارش )وجه اّللّ( أّن اّللّ منزَّ

لتعظيم وبيان ما حب  اّللّ بةه جوارح كام يتصّور املجّسمون ولكن اإلضافة شأنّية 

من املقام والوالية عى اخلل .. فكأّنام يراد القةول إن كةان هنةاك  ولّيه الّجة

إىل معاين  املعنة  « عينك»عني ّللّ سبحانه وتعاىل وهو ليس كِلك  فالبّد تأويل 

األّول: أي الناظر املراقب لعباده  والشاهد علةيهم وهةو صةاحب الزمةان حيةث 

ه الوالية التاّمة عى اخلل   فهو الِي تنزل عليه مقادير العباد وله ترفة  أ عطيو ل

صحائ  أعامهلم  وي كَش  له رسائر اخلل  وي طلعه بإذنه عةى نوايةاهم وأعامهلةم 

ض والوكيل  والسف  والشاهد غدا  عليهم ف يوم القيامة..  ليكون املفوَّ

نزلة ليكون الشاهد عى العباد كام وسياق الكالم يدّل عى أّن اّللّ أعطاه هِه امل

 «.وشاهدك عى عبادك»جاء ف الدعاء: 

والسؤال: ما الفائدة من اّطةالع صةاحب األمةر عةى أعةامل العبةاد مة  أّن اّللّ 

سبحانه هو املّطل  عى رسائر وقلوب اخلل  قبل وبعد وجودهم و قي  أعامهلةم 

 ف الواق  اخلارج ؟!

وعرل سنّة اّللّ ف خلقه ف مجي  الشةؤون الدنيوّيةة وارواب واض  ملن تأّمل 

 واأل خروّية والتكوينّية والترشيعّية..

 ومن هِه السنن:

.. فجعل لكّل يشء سببا  كام قةال تعةاىل ف كتابةه: عنّة األعبا  واملسّببا ة  1

                                                           

 .409( مصباح املتهجد:  1)
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  ل  َشْ  َعَببا نَّا َله  ِل األَْرِض َوآَتْينَاه  ِم  ك  ا َمكَّ   .[64/]الكه  إِنَّ

فجعل الشمس رساجا  والقمر نورا  واألرض فراشةا .. وخلة  الكةون ضةمن 

م بأسباب  فظه  ومن أسةباب نظةام اليةاة والكةون والعبةاد أن  د ومقوَّ نظام حمدَّ

جعةةل ألوليائةةه والصةةفوة مةةن خلقةةه الواليةةة عةةى خلقةةه  فهةةم الوسةةائا لتسةةي  

ه عن املبارشة م  خلقه.  شؤون اخلل  وهو منزَّ

أن جعل نظام الطاعة لةه والعبةادة عةرب طاعةة أوليةاءه ومل يقبةل  م  السن ة  2

وا إاِلَّ إِْبلِهيَس منهم طاعته بشكل مبارش كام قال ملالئكته:  ْوا آِلَدَم َفَسهَجد  د  اْعهج 

فكان أّول َمْن كفر وعةارض نظةام الوسةيلة وطاعةة اّللّ  [14]البقرة/ َأَبى َواْعَتْكَ َ 

 دا  وعنادا  وتكرّبا .عرب طاعة أولياءه حس

ثابتةةة ف خملوقاتةةه ملصةةال  ولغايةةات وحكمةةة أرادهةةا اّللّ  وعههنّة التفاضههلة  1

سبحانه لك  يمتحن عباده بالطاعة من حيث أراد المةن حيةث أرادوا  والقةرآن 

ْم َفْوَق َبْدض َدَرَجا  لَِيتَِّخهَ  شاهد عى هِه القيقة  قال تعاىل:  َوَرَفْدنَا َبْدَضه 

ْخِرّيا   م َبْدضا  ع  ه   .[12]الزخرل/ َبْدض 

وضمن هِه القوانني اإلهلّية يكون صاحب األمةر عةني اّللّ النةاظرة إىل اخللة  

ونظره يعن  الرمحة للعباد  وتقسيم األرزاق  و قي  املصال   والرقابةة علةيهم  

 والشاهد عى أعامهلم.

 ويشهد عى ذلك مجلة من الروايات:

ف قةةول اّللّ تبةارك وتعةةاىل:  بةةن خنةيس عةةن أيب عبةداّللّمنهةا: عةةن معةّى 

 َول ه  َواملْ ْؤِمن ون ْم َوَرع  ى اهللَّ  َعَمَلك  هةو رسةول »قةال:  [101]التوبةة/ اْعَمل وا َفَسرَيَ
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 (1).«واألئّمة تعرض عليهم أعامل العباد كّل مخيس اّللّ

شاهد عى اخلل  ف عرصه ذلك مةا أّكةده القةرآن الكةريم ف قولةه  وكونه

لَّ أ َناس بِ َِماِمِهمْ تعاىل:  و ك   فقد ورد ف تفس ها عن عبةد [71]االرساء/ َيْوَم َنْدع 

السةم  والطاعةة »يقةول:  األعى )موىل آل سةام( قةال: سةمعو أبةا عبةداّللّ

والسام  العةايص الحّجةة لةه  وإمةام أبواب اخل   السام  املطي  ال حّجة عليه  

يقةول اّللّ »ثةّم قةال: «. املسلمني ُتّو حّجته واحتجاجه يةوم يلقة  اّللّ عةّز وجةّل 

لَّ أ َناس بِ َِماِمِهمْ تبارك وتعاىل:  و ك   ».(2)َيْوَم َنْدع 

 ف قةول اّللّ عةزّ  ويشهد عى ذلك مةا رواه سةامعة قةال: قةال أبةو عبةداّللّ

ة بَِشِهيد َوِجْئنَا ِم  إَِذا ِجْئنَا َفَكْيَف وجّل:  ل  أ مَّ الَ ِ  َعَل  بَِك  ك    .[41]النساء/ َشِهيدا   هؤ 

عليهم  خاّصة  ف كّل قرن منهم إمام  منّا شاهد  نزلو ف أ ّمة حمّمد»قال: 

 (3).«شاهد علينا وحممد

حيةةث إّن أي الةةافظ لةةدين اّللّ « عةةني اّللّ»واملعنةة  الثةةاين: رّبةةام يكةةون معنةة  

استادام العني يستادم جمازا  أل مور منها أّنه العني الرقيب  واملعن  ايخر كنايةة 

 عن الفظ  فعندما يقال: ارنود هم العني الساهرة أي الارسة الافظة لألمن.

 وف بيان ذلك قال الشيخ الصدوق ف معرض رشحه لقول أم املةؤمنني
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فإّنه يعن  به « عني اّللّ» : وأّما قولهقال (1)«أنا علم اّللّ... وعني اّللّ..»

ْلهَك بَِأْعي نِنَهاالافظ لدين اّللّ  وقد قال اّللّ عّز وجّل:  أي  .[17]هةود/ َواْصنَِ  اْلف 

معنةاه عةى  .[19]طةه/ َولِت ْصهنََ  َعهَل َعْينِهيبحفظنا  وكِلك قولةه عةّز وجةّل: 

 (2).حفظ 

األمةر هةو الةافظ لةدين اّللّ ف األرض  وعليه فإّن املعن  يكون: إّن صاحب 

واملعن  األّول فيكون املعن : عينه الناظرة هو الةافظ  ورّبام نوّف  بني كالمه

لدين اّللّ والافظ للحياة والكون والعباد بسبب ما أعطةاهم اّللّ سةبحانه وتعةاىل 

ذلةك  من الوالية الترشيعّية والتكوينّية  والفةظ هةو فةرع الواليةة  ويشةهد عةى

 مجلة من الروايات:

ر ارمعة الصادر من الناحيةة املقّدسةة أليب ةفقد جاء ف الدعاء الِي ي قرأ عص

ْض إَِلْيةِه ِديةةَن »... السةن الّّضةاب اإلصةبهاين ف صةفات سةةّيد املرسةلني:  امل َفةوَّ

 وهو إشارة إىل الوالية الترشيعّية.« اّللَِّ...

رواهةةا الصةةدوق ف الفقيةةه والعيةةون عةةن وقةةد جةةاء ف الزيةةارة ارامعةةة التةة  

 :موس  بن عبداّللّ الناع  عن اإلمام اهلادي

امَء َأْن َتَقةَ  َعةَى » ْمِسك  السَّ ْم ي  ل  اْلَغْيَث َوبِك  نَزه ْم ي  تِم  َوبِك  ْم خَيْ ْم َفَتَ  اّللّ  َوبِك  بِك 

نَفهس  اهْلَمَّ َوَيْكِشة ْم ي  ةل ه  االْ َْرِض إاِلَّ بِإِْذنِِه َوبِك  س  ْم َمةا َنَزَلةْو بِةِه ر  ة َوِعنْةَدك  َّ    الّضُّ

وح  االْ َِمني   ِعَث الرُّ ْم َوإىل َأِخيك ب  ك   «.َوَهَبَطْو بِِه َمالِئَكت ه  َوإىِل َجده

 ثّم يقول:
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مْ » وَن بِِوالَيتِك  ْم َوفاَز اْلفاِئز  َقِو االْ َْرض  بِن وِرك  ْم َوَأرْشَ ء َلك  لُّ يَشْ  «.َوَذلَّ ك 

 ارة إىل الوالية التكوينّية.وهو إش

 امليثمة  عةن أبيةه عةن أيب عبةداّللّ الرواية عن حمّمد بةن السةن وجاء ف

حّتة  قّومةه عةى مةا أراد ثةّم فةّوض  إّن اّللّ أّدب رسوله»قال: سمعته يقول: 

واإليه فقال:  ْم َعنْهه  َفهانَته  وه  َوَمها َُنَهاك  ه   هول  َفخ  ع  م  الرَّ فةام  .[7رش/ة]الة َمها آَتهاك 

 (1).«فّوض اّللّ إىل رسوله فقد فّوضه إلينا

: أنةةتم ورثةةة لةةه فقلةةو وعةةن أيب بصةة   قةةال: دخلةةو عةةى أيب جعفةةر

ام علمةوا؟ رسول اّللّ وار  األنبياء  علم كةقلو: «. نعم»؟ قال: اّللّ رسول

 «.نعم»فقال ي: 

أنتم تقدرون عى أن  يوا املوت  وتربؤوا األكمه واألبر ؟ فقال ي: فقلو: 

وعةى  وجهة  فمس  عىفدنوة    «ادن  منّ  يا أبا حمّمد»  ثّم قال: «نعم بإذن اّللّ»

 قةالثةم   البلدرت الشمس والسامء واألرض والبيوت وكّل يشء ف ةبصفأعين  

ما عليهم يوم القيامةة أو تعةود أ ّب أن تكون هكِا ولك ما للنا، وعليك : »ي

قلةو: أعةود كةام كنةو  قةال: فمسة  عةى عينة  «. كام كنو ولك ارنّةة خالصةا  

 فعدت كام كنو.

  فقال: أشهد أّن هةِا حةّ  كةام أّن النهةار ِّبِا قال عّل: فحّدثو ابن أيب عم 

 (2).حّ  

 الافظةة والشةاهدة عةى اخللة  الافظةة« عينةك النةاظرة»وعليه يكون معن  
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 «.رشيعة  وتكوينا  »لدينهم ودنياهم 

وكام أّن العني الظاهرة هلا دورين النظر والرقابة والفظ كةِلك هةو صةاحب 

 الزمان فإّنه عني اّللّ ف أرضه فهو شاهد  عليهم وحافظ  لدين اّللّ  واّللّ العامل.

 للعاملني رمحة عشر: الثاني

وفيه أسامء األئّمةة  اّللّجاء ف حديث اللوح الِي أهداه جربائيل لرسول 

وأكمل ذلك بابنه : »...املعصومني وساممم ة املروي عن الصادق عن الباقر

 (1).«...)م ح م د( رمحة  للعاملني

رمحةة »وال يمكننا أن نفهةم معنة   قال الشيخ الوحيد اخلراساين )حفظه اّللّ(:

ْمد  هللَِِّ ر   إالّ إذا فهمنا معن : « للعاملني   فبعدها اسامن من أسةامء اْلَداملَِيَ اِْلَ

  السبب ف ذلك أّن ربوبّية عوامل الوجود مةن عةوامل «الرمح  الرحيم»اّللّ السن  

هامَواِ  ر  سنّة اّللّ ف خملوقاته: ةامللك وامللكوت  هلا ل ّب وهلا قش إِنَّ ِل َخْلِ  السَّ

ْيهههِل َوالنََّههههاِر    [190]آل عمةةةران/ آلَيههها  الَ  ْوِل األَْلَبهههاِ  َواألَْرِض َواْخهههتَِلِ  اللَّ

 َهون ْرَجد  هل  َشْ  َوإَِلْيهِه ت  هو   ك  ْبَحاَن الَِّ ي بَِيهِدِه َمَلك  رش ة  أّمةا القة[61]يةس/ َفس 

ليسة  نحةو « الرمحن»الِي هو عامل امللك فيحتاج إىل ربوبّية وتربية بواسطة اسم 

« الةرحيم»ت  فيحتةاج إىل ربوبّيةة باسةم تكامله  وأّما اللب الِي هو عامل امللكةو

 ليبلغ كامله.

إّن القرآن معجزة لكاّفة النا،  وهو معجزة باألخّص للةِين يفهمةون! فهةم 

الِين يدركون أّن كامل البرشّية ال يتحّق  إالّبالقرآن الةِي نةزل عةى قلةب سةّيد 

وأّن الِي جيم  مظهر االسمني معا : الرمحن الرحيم  مها شاصةان املرسلني
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 !وخاتم الوصّيني اإلمام املهدي ف الوجود: خاتم النبّيني

هِا هو مقام الّجة بن السن أرواحنا فداه  وإّنةام يعرفةه اإلنسةان إذا وصةل 

م أّنةه الكمة والعلم  فيفه   ويصل إىل مخ«رمحة للعاملني»فة: مستو  يؤّهله ملعر

حيثام ذهةب ف منةاط  الوجةود وتعّقةل أّن الفاعةل الةِي منةه الوجةود هةو ذات 

اخلال  املقّد، عّز وجّل  فةإّن مةا بةه الوجةود ف كةّل العةوامل  هةو حّجةة اّللّ عةى 

 (1).خلقه الّجة بن السن صلوات اّللّ عليه

املتقن ودوران  وهِا يعن  أّن الياة القائمة بام فيها من األفالك والنظام القائم

الليل والنهار ونزول األمطار وثمر األشةجار وجريةان البحةار واألّنةار واليةاة 

املادّية القائمة للبرش من توّفر العي  والنعم والرمحة واألمن بني العباد مةن بركةة 

  وقةدتواترت الروايةات لفظةا  حّجة اّللّ عى اخلل  اإلمام املهدي بن السن

 «.الّجة لساخو األرض بأهلهالوال »ومعنا  أّنه: 

وعند ظهوره يكون رمحة للعاملني حيةث تتكامةل العقةول واألفهةام والعلةوم  

وتظهر األرض كنوزها  ويعبد اّللّ وحده وال يرشك به شياا   فاليكةون غة  ديةن 

اّللّ اإلسالم الِي أراده للبرشّية  وبربكته تصب  الدنيا جنّة مةن اخلضةار والةثامر  

ويتحّق  العدل  وينته  الفقر واألمراض والروب ومجي  مشاكل  وتأمن السبل

 البرشّية  وحّت  الوحوش تصب  من اليوانات األليفة املطيعة لإلنسان.

وإن كان ف هِا اخلل  مةن نةور اهلدايةة إّنةام هةو بربكةة فيضةه ولطفةه وواليتةه 

هةو بعنايتةه  عليهم  وإن كان هناك أمن وسالم ومساجد يِكر فيهةا اسةم اّللّ إّنةام

                                                           

 .191( الّ  املبني ف معرفة املعصومني: 1)



 شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  ................................................... 012

 ولطفه الِي منحه اّللّ إّياه فجعله رمحة  للعاملني.

 ُيسامى ال عزٍّ عقيد

ما ذكرنا من املقامات واخلصائص ما ه  إالّ قطةرة مةن بحةره العمية  ونةوره 

الوّضاء  وأّن  لنا إدراك قعره ونحن مل نؤت  قةدرة الغةو ! فنسةأل اّللّ سةبحانه 

ال تتأّت  ألحد إالّ منةه تعةاىل  ونحةن نطلةب منةه أن يزيدنا ويبرّصنا بمعرفته ألّنه 

أعةرل رسةولك..  ألّلهّم عّرفن  نفسك فإّنك إن مل تعّرفن  نفسةك مل»كام عّلمنا: 

أعةرل حّجتةك.. ألّلهةّم  ألّلهّم عّرفن  رسةولك فإّنةك إن مل تعّرفنة  رسةولك مل

 (1)«.عّرفن  حّجتك فإّنك إن مل تعّرفن  حّجتك ضللو عن دين 

جيةةب أن نسةةع  باملقةةدار الةةِي نسةةتطي  أن نعرفةةه بالتأّمةةل ف مناقبةةه  كةةام أّننةةا

ت الت  َتّصه حيث يوجةد فيهةا وصفاته وأسامئه الت  وردت ف األدعية والزيارا

من املعارل يعجز مثل استاراجها  فأسأل اّللّ أن يفت  قلب  وينةّوره بنةور  كنوز

 معرفته.

ّن َمْن أخرب عنه اّللّ سبحانه وتعاىل وأّن  لنا إدراكها فه  خارجة عن قدرتنا أل

رهم بةه ووعةدهم النرصة عةى ةوبّشة مجي  األنبياء من آدم حّت  خاتم األنبياء

ّيو له أسباب القدرة والنرص عى أعداء اّللّ  البّد أن تكون مقاماتةه  يديه بعد ما هي 

 وصفاته بمستو  املهّمة الت  وّكله ِّبا  والِي أعطاه هو الِي يعرفه.

وردت اإلشةارات إىل مقاماتةه بشةكل مطلة  وبصةيغة املبنة  للمجهةول  وقد

 الِي يدّل عى اإلطالق وعدم الدود.

 :فقد ورد ف دعاء الندبة ف اإلشارة إليه
                                                           

 .411مصباح املتهجد: ( (1



 161  ....................................................... معرفة اإلمام املهدي ومقاماته

 

َسام ..»  بِنَْفيِس َأْنَو ِمْن َعِقيِد ِعزٍّ الَ ي 

اَر ..  بِنَْفيِس َأْنَو ِمْن َأثِيِل جَمْد الَ جي 

 ِمْن تاِلِد نَِعم الَ ت ضاه ..بِنَْفيِس َأْنَو 

ل الَ ي ساَو ..  «.بِنَْفيِس َأْنَو ِمْن َنِصيِ  رَشَ

ار  وال ي ضاه  وال ي ساو !! وبكلمة واحدة اليمكةن  فهو ال ي سام  وال جي 

 معرفته!!

 فقد جاء ف دعاء الندبة:

   فِيةةَك َوَأيَّ إىِل َمَتةة  َأَحةةار  فِيةةَك َيةةا َمةةْوالَي َوإىَِل َمَتةة  َوَأيَّ ِخطةةاب َأِصةة»

 «.َنْجَو ...

 





  الفصل احلادي عشر

   اإلمام احلجة عليه السالم ومنازهلم وأقسامهمأصحاب





 

 

يقصةد ِّبةم غالبةا  أصةحابه  عندما يكةون الةديث عةن أصةحاب اإلمةام

اخلاّصون )ثالثامئة وثالثة عرش( وهم القيادات والوزراء وحّكةام الةبالد  ولكةن 

ريفة  أّمةا ةهنالك حديث عن عرشة ايالل جندي ينطلقةون معةه مةن مّكةة الشة

الِين يلتحقون به ف مس ة النهضة والتحرير فرّب العاملني أعلم ِّبم  كام يوجةد 

غيبته الِين يؤنسةونه ويعملةون  ةو يديةه وفة  برنةامج  حديث  عن أصحابه ف

يةةون مةةن قبةةورهم يلتحقةةون  معةةنّي  وهنةةاك روايةةات تتحةةّد  عةةن أنصةةار حي 

  هِا عدا املالئكة واملنتظرين عى مّر األجيال  وسول نتحّد  عةن باإلمام

 كّل قسم بيشء من التفصيل.

 :تعاىل سبحانه الّله من بعّدتهم خمتارون

إّّنم معلومون خمتارون من قبل اّللّ سبحانه بعةّدمم وأسةامئهم والسؤال: هل 

 وصفامم أم ال؟

عندما يتحّد  القرآن عن عّدة تكتمل إّنام يقصد ِّبا جمموعةة خاّصةة معلومةة 

 عند اّللّ تعاىل وخمتارة ف ساب  علمه.

أال بةأيب وأ ّمة   هةم مةن عةّدة أسةامؤهم ف : »فقد جةاء عةن أم املةؤمنني

 (1).«معروفة وف األرض جمهولة..السامء 

 :القرآن يف املعدودة األّمة هم

ْرَنها ف قوله تعةاىل:  ( عن علّ 121: 1رو  ف تفس  القّم  ) ْ  َأخَّ
َوَلهئِ

هه   بِس  وَد  َلَيق ول  َّ َما ََيْ ة َمْدد  م  اْلَدَ اَ  إَِل أ مَّ األ ّمةة املعةدودة »  قةال: [6]هةود/ َعنْه 

 «.الثالثامئة والبضعة عرشأصحاب القائم 
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أصةةةحاب »قةةةال:  ( عةةةن اإلمةةةام البةةةاقر17: 2وف تفسةةة  العّيةةةايش )

الثالثامئة والبضعة عرش رجال   هم واّللّ األ ّمة املعةدودة التة  قةال اّللّ  القائم

وَد ف كتابه:  هة َمْدهد  م  اْلَدهَ اَ  إَِل أ مَّ ْرَنها َعهنْه  ْ  َأخَّ
 . قةال: جيمعةون لةه فَوَلهئِ

 «.ساعة واحدة قزعا  كقزع اخلري 

وهةم »قةال ف تفسة ها:  ( عن اإلمام البةاقر201: 2وف تفس  القّم  )

جيتمعةةون واّللّ إليةةه ف سةةاعة واحةةدة  فةةإذا جةةاء إىل  واّللّ أصةةحاب القةةائم

البيداء خيرج إليه جي  السةفياين فيةأمر اّللّ األرض فتأخةِ أقةدامهم وهةو قولةه: 

 وا ِمه  َمَكهان َقِريهبَوَلْو َتَرى وا َفَل َفْوَ  َوأ ِخ   يعنة  بالقةائم مةن آل  إِْذ َفِ ع 

ْم َوَبهْيَ َمها  حمّمد ش  ِم  َمَكان َبِديد ه إل قوله: ه َوِحيَل َبْيهنَه  م  التَّنَاو  َوَأنَّى هَل 

ونَ  بوا  َيْشَته  ِّ ِدَل بَِأْشَياِعِهم ِم  َقْبل  يعن  أن ال يع ْن كان قبلهم يعن  مَ  َكاَم ف 

بني هلكوا  ِّ ِريبمن املك  (1).«[14-11]سبأ/ إُِنَّ ْم َكان وا ِل َشك  مُّ

العةةِاب خةةروج »قةةال:  ( عةةن اإلمةةام الصةةادق247وف الةةنعامين ) 

 «.واصحابه   واأل ّمة املعدودة عّدة أهل بدرالقائم

العةةةِاب هةةةو : »( عةةةن اإلمةةةام الصةةةادق221: 1تأويةةةل اييةةةات )وف 

وهو عِاب عى أعدائه  واأل ّمة املعدودة هم الِين يقومون معه بعدد  القائم

 «.أهل بدر

وكوّنم ِّبِا العدد واألسامء املعلومة عنةد اّللّ سةبحانه وتعةاىل يعنة  مقةامهم 

العاي ودرجامم العظيمة  وأّن هِا املقام ال ينالةه املتمنّة   ولكةن هةو اختيةار ف 

 ساب  علم اّللّ تعاىل.
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يعَلمةون هةؤالء األصةحاب بأسةامئهم وأسةامء آبةائهم  أهل البيوكام أّن 

وقبةةائلهم وكيفّيةةة جميةةاهم ومجيةة  حةةاالمم  فقةةد  ةةّد  أهةةل البيةةو كثةة ا  عةةن 

ف الديث السةاب :  حاالمم وصفامم والثناء عليهم حّت  قال أم املؤمنني

 «.بأيب وأ ّم  هم...»

بةةني اإلمةةام الصةةادق علمةةه ِّبةةم وبحةةاالمم والثنةةاء  وف الةةديث التةةاي ي 

كةان »قةال:  ( عةن اإلمةام الصةادق277روي ف غيبة الطويس )  عليهم:

يقول: ال يزال النةا، ينقصةون حّتة  ال يقةال )اّللّ(  فةإذا كةان  أم املؤمنني

ين بِنبه  فيبعث اّللّ قوما  من أطرافها   جيياون قزعا  ]و[ ذلك رضب يعسوب الده

إيّن ألعةرفهم وأعةرل أسةامءهم وقبةائلهم واسةم أمة هم  كقزع اخلرية   واّللّ 

وهم قةوم حيملهةم اّللّ كية  شةاء مةن القبيلةة الرجةل والةرجلني  ومناخ ركاِّبم 

حّت  بلغ تسعة  فيتوافون من ايفاق ثالثامئة وثالثة عرش رجةال  عةّدة أهةل بةدر  

هم  اهللَّ  مَجِيوهو قول اّللّ:  ون وا َيْأِ  بِك  هل  َشْ  َقهِديرٌ َأْيَ  َما َتك   دها  إِنَّ اهللََّ َعهَل ك 

 «.فال حيّل حبوته حّت  يبّلغه اّللّ ذلك (1)حّت  أّن الرجل ليحتب  .[146]البقرة/

( عن سليامن بن هارون العجةل  قةال: سةمعو 120نعامين ) لل الغيبة وف

لةةه أصةةحابه  لةةو ذهةةب  ةإّن صةةاحب هةةِا األمةةر حمفوظةة»يقةةول:  أباعبةةداّللّ

ها النا، مجيعا  أت  اّللّ له بأصحابه وهم الِين قال اّللّ عةّز وجةّل:  هْر ِهَ َفه ِن َيْكف 

ها بَِكهافِِري َ  وا ِهَ ا َقْوما  َلْيس  ْلنَا ِهَ الَِ  َفَقْد َوكَّ   وهةم الةِين قةال اّللّ [69]االنعةام/ هؤ 

ِبُّوَنههه  َأِذلَّههة َعههَل املْ ههْؤِمنَِي َأِعهه َّ  َعههَل فةةيهم:  ْم َوَي  ِههبُّه  َفَسههْوَ  َيههْأيِت اهللَّ  بَِقههْوم َي 
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 (1).«[14]املائدة/ اْلَكافِري َ 

أصةحاب »قةال:  ( عن أيب ارارود  عن أيب جعفر البةاقر129وفيه ) 

السحاب ّنارا    القائم ثالثامئة وثالثة عرش رجال   أوالد العجم بعضهم حيمل ف

ويعرل باسمه واسم أبيه ونسبه وحليته  وبعضهم نةائم عةى فراشةه  فيوافيةه ف 

 (2).«مّكة عى غ  ميعاد

ين حّتة  »قةال:  ( عن التيم   عن عةلّ 190: 1وابن مّحاد ) يةنقض الةده

رب ةوقال بعضهم: حّتة  ال يقةال: اّللّ  اّللّ  ثةّم يضة« ال إله إالّ اّللّ»اليقول أحد 

عسوب الدين بِنبه  ثّم يبعث اّللّ قومةا  قةزع كقةزع اخلرية   إيّن ألعةرل اسةم ي

 .«أم هم ومناخ ركاِّبم

ين ) ( عن عبدالعظيم بن عبةداّللّ السةن   قةال: قلةو 177  وف كامل الده

: إيّن ألرجو أن تكون القةائم مةن أهةل بيةو حمّمةد ملحّمد بن عّل بن موس 

لاةةو جةةورا  وظلةةام   فقةةال الةةِي يمةةأل األرض قسةةطا  وعةةدال   يةةا أبةةا : »كةةام م 

القاسم  ما منّا إالّ وهو قائم بأمر اّللّ عةّز وجةّل وهةاد إىل ديةن اّللّ  ولكةن القةائم 

هةا عةدال  وارحةود  ويمأل الِي يطّهر اّللّ عّز وجّل بةه األرض مةن أهةل الكفةر

هم وقسطا   هو الِي َتف  عى النا، والدته ويغيب عةنهم شاصةه وحيةرم علةي

وكنّيه  وهو الِي تطةو  لةه األرض  ويةِّل  تسميته  وهو سم ُّ رسول اّللّ

له كّل صعب  وجيتم  إليه من أصحابه عّدة أهل بدر: ثالثامئة وثالثة عرش رجال  

هم  اهللَّ  من أقايص األرض  وذلك قةول اّللّ عةّز وجةّل:  هوا َيهْأِ  بِك  ون  َأْيهَ  َمها َتك 
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ههل  َشْ  َقههِديرٌ  مَجِيدهها  إِنَّ اهللََّ َعههَل  فةةإذا اجتمعةةو لةةه هةةِه العةةّدة مةةن أهةةل   ك 

اإلخال  أظهر اّللّ أمره  فإذا كمل له العقد وهو عرشة آالل رجل خرج بةإذن 

قةةال  اّللّ عةةّز وجةةّل  فةةال يةةزال يقتةةل أعةةداء اّللّ حّتةة  يةةرىض اّللّ عةةّز وجةةّل.

ريض؟ قةال:  وجةّل قةدعبدالعظيم: فقلو له: يا سّيدي  وكي  يعلةم أّن اّللّ عةّز 

ّز  فأحرقهام»  «.يلق  ف قلبه الرمحة  فإذا دخل املدينة أخرج الاّلت والع 

وصفهم ألصحابه وأراهم إّياهم قبل أن يولدوا وأراهةم  كام أّن الصادق

 حاالمم عيانا .

 ( عةن أيب بصة   قةال: كنةو عنةد أيب عبةداّلل121ّف االختصا  ) 

يكّلمةه بلسةان ال أفهمةه  ثةّم رجة  إىل يشء  وعنده رجل من أهل خراسان وهةو

فإذا بحر تلةك « أركض برجلك األرض»يقول:  فهمته  فسمعو أبا عبداّللّ

األرض عى حاّفتيها فرسان قد وضعوا رقاِّبم عى قرابيس رسوجهةم فقةال أبةو 

 ».(1)هؤالء أصحاب القائم: »عبداّللّ

 :وتعاىل سبحانه الّله عند مقامهم

االختيار من اّللّ سةبحانه وتعةاىل فالبةّد أن يكونةوا بةأعى الةدرجات فإذا كان 

مةة  خةةاتم األوصةةياء وعةةى أيةةدهيم  نواملقامةةات  ألّّنةةم األنصةةار الةةِين يكونةةو

ين  تتحّقةة  العدالةةةة الرّبانّيةةةة ف األرض ومجيةةة  األحكةةام اإلهلّيةةةة وهيةةةيمن الةةةده

ين اإلسةالم  بحةِاف  ه عةى النةا، حيةث اإلسالم  عى املعمورة  ويطّب  الةده

حّكاما  وقضاة  ووزراء  فالبةّد أّّنةم ف أعةى درجةات  يبعثهم اإلمام املهدي
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العلم واإليامن وهلم الكرامات واييات املباركة والروايات تص  هةؤالء وتبةنّي 

 مراتبهم.

 :أّوال : ل يسبقهم األّولون وال يدركهم اآلخرون

وصةةّححه عةةى رشط الشةةياني  عةةن ( 114: 4رو  الةةاكم ف املسةةتدرك )

فسةةأله رجةةل عةةن املهةةدي  فقةةال  حمّمةةد بةةن النفّيةةة  قةةال: كنّةةا عنةةد عةةلّ 

ذاك خيةرج ف آخةر الزمةان  إذا »  ثّم عقد بيده سبعا   فقال: «هيهات: »علّ 

قال الرجل اّللّ اّللّ قتل  فيجم  اّللّ تعاىل له قوما  قزع كقزع السحاب  يؤّلة  اّللّ 

  ال يستوحشون إىل أحد وال يفرحون بأحةد يةدخل فةيهم  عةى عةّدة بني قلوِّبم

أصحاب بدر  مل يسبقهم األّولون وال يدركهم ايخةرون  وعةى عةدد أصةحاب 

 «.طالوت الِين جاوزوا معه النهر

قال أبو الطفيل: قال ابن النفّية: أتريده؟ قلو: نعم  قال: إّنه خيةرج مةن بةني 

اّللّ ال أرهيام حّت  أمةوت  فةامت ِّبةا ةيعن  مّكةة هِين اخلشبتني. قلو: ال جرم و

 (1).حرسها اّللّ تعاىل

 :ثانيا : أُّنم أفضل م  أصحا  مجي  األنبيا 

قةةال رسةةول »قةةال:  ( عةةن أيب جعفةةر104)  الةةدرجات ففةة  بصةةائر

ذات يوم وعنده مجاعة من أصحابه: أللهّم لّقنة  إخةواين ة مةّرتني ة فقةال  اّللّ

َمةةْن حولةةه مةةن أصةةحابه: أمةةا نحةةن إخوانةةك يةةا رسةةول اّللّ؟ فقةةال: ال  إّنكةةم 

أصحايب  وإخةواين قةوم مةن آخةر الزمةان آمنةوا يب ومل يةروين  لقةد عةّرفنيهم اّللّ 
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آبائهم وأرحام أ ّمهامم  بأسامئهم وأسامء آبائهم من قبل أن خيرجهم من أصالب 

هم أشدُّ ب قَية  عى دينه من خرط القتاد ف الليلةة الظلةامء  أو كالقةابض عةى  ألحد 

(1)«.مجر الغضا  أ ولاك مصابي  الدج   ينّجيهم اّللّ من كّل فتنة غرباء مظلمة
 

وددت أّنةا قةد رأينةا ...(: »110: 1ويؤّيده ما ف صحي  مسلم النيسابوري )

أنةتم أصةحايب وإخواننةا »قالوا: أولسنا إخوانةك يةا رسةول اّللّ؟ قةال:  «.إخواننا

اّللّ؟  فقالوا: كي  تعرل َمْن مل يأت بعد من أ ّمتك يا رسةول«. الِين مل يأتوا بعد

أرأيو لو أّن رجال  له خيل غّر حمّجلة بني ظهري خيل دهم ِّبم أال يعرل »فقال: 

فإّّنم يأتون غّرا  حمّجلني من الوضوء  وأنا »قالوا: بى يا رسول اّللّ  قال: « خيله؟

فرطهم عةى الةوض  أال ليةِادّن رجةال عةن حةويض كةام يةِاد البعة  الضةاّل! 

حقا   حقا  س   «.أ نادهيم أال هلّم  فيقال: إّّنم قد بّدلوا بعدك! فأقول: س 

ر هلم السحا   :ثالثا : تطوى هلم األرض وي سخَّ

: بن عمر قةال: قةال أبةو عبةداّللّ ( عن املفّضل872 وف كامل الدين )

َأْيَ    قوله عّز وجّل لقد نزلو هِه ايية ف املفتقدين من أصحاب القائم»

م  اهللَّ  مَجِيدا   ون وا َيْأِ  بِك  إّّنم ليفتقدون عن فرشهم ليال  فيصبحون بمّكةة   َما َتك 

قال: قلةو:  «.وبعضهم يس  ف السحاب ي عرل باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه

 «.الِي يس  ف السحاب ّنارا  »جعلو فداك  أهّيم أعظم إيامنا ؟ قال: 

إذا : »( عن املفّضل بن عمر  قةال: قةال أبةو عبةداّلل87ّ: 1وف العّيايش )

أ وذن اإلمةةام دعةةا اّللّ باسةةمه العةةرباين األكةةرب فانتحيةةو لةةه أصةةحابه الثالثامئةةة 

فتقةد مةن والثالثة عرش قزعا  كقزع اخلري  وهم أص حاب الوالية  ومةنهم َمةْن ي 
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فراشه ليال  فيصب  بمّكة  ومنهم َمْن ي ر  يس  ف السحاب ّنارا   ي عةرل باسةمه 

 «.واسم أبيه وحسبه ونسبه

الِي يسة  ف السةحاب ّنةارا   »قلو: جعلو فداك  أهّيم أعظم إيامنا ؟ قال: 

ههواَمهها  َأْيهه َ اييةةة:  وفةةيهم نزلةةو هةةِه املفقةةودون  وهةةم ون  ههم   َيههْأِ   َتك  اهللَّ   بِك 

 ».(1)مَجِيدا  

 رابدا : كراماَتم وواليتهم عل املخلوقا 

قةةال:  ( عةةن جةةابر بةةن يزيةةد  عةةن أيب جعفةةر871  وف كةةامل الةةدين )

وقةةد أحةةاطوا بةةام بةةني اخلةةافقني  فلةةيس مةةن يشء  كةةأيّن بأصةةحاب القةةائم»

يطلب رضاهم ف كةّل يشء إالّوهو مطي  هلم حّت  سباع األرض  وسباع الط   

حّتةة  تفاةةر األرض عةةى األرض  وتقةةول: مةةّر يب اليةةوم رجةةل مةةن أصةةحاب 

  ».(2)القائم

 :خامسا : وهم املوعودون باالعتخل  والتمكي ل األرض

عةن قةول اّللّ جةّل جاللةه:  عن عبداّللّ بن سنان  قال: سألو أبا عبةداّللّ

 ْم ِل األَْرِض َكههاَم َوَعههَد اهللَّ  الَّههِ يَ  آَمن ههوا اِ  َلَيْسههَتْخلَِفنَّه  ههاِِلَ ههوا الصَّ ْم َوَعِمل  ِمههنك 

 ».(3)هم األئّمة»قال:   اْعَتْخَلَف الَِّ يَ  ِم  َقْبلِِهمْ 

( عن جابر بن عبداّللّ األنصاري  قال: دخل جندب 18وف كفاية األثر ) 

فقةال: يةا حمّمةد  أخةربين عةاّم  بن جنادة اليهودي ة من خيرب ة عى رسةول اّللّ

                                                           

 .  :12( معجم احاديث اإلمام املهدي 1)

 .  :262  معجم احاديث اإلمام املهدي121( وينّض: اإلمامة والتبرصة:  2)

 . 194-1/191( الكاف: 1)
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أّمةا مةا : »اّللّ ليس ّللّ  وعاّم ليس عنةد اّللّ  وعةاّم ال يعلمةه اّللّ  فقةال رسةول

ليس ّللّ فليس ّللّ رشيك  وأّما ما ليس عند اّللّ فليس عند اّللّ ظلةم للعبةاد  وأّمةا 

 «.واّللّ ال يعلم له ولدا   اّللّ  ابن عزير   إّنه يا معرش اليهود قولكم اّللّ فِلك يعلمه ما ال

فقةةال جنةةدب: أشةةهد أن ال إلةةه إالّ اّللّ وأّنةةك رسةةول اّللّ حّقةةا   ثةةّم قةةال: 

فقةةال ي:  اّللّ  إيّن رأيةةو البارحةةة ف النةةوم موسةة  بةةن عمةةران يارسةةول

  فقةد أسةلمو «ياجندب  أسلم عى يد حمّمد واستمسك باألوصةياء مةن بعةده»

 وصياء بعدك ألُتّسك ِّبم.فرزقن  اّللّ ذلك  فأخربين باأل

فقةال: يةا «. يا جندب  أوصيائ  من بعةدي بعةدد نقبةاء بنة  إرسائيةل»فقال: 

نعةم  األئّمةة »رسول اّللّ  إّّنم كانوا اثن  عرشة  هكةِا وجةدنا ف التةوراة  قةال: 

ال ولكةنّهم »فقال: يا رسول اّللّ  كّلهةم ف زمةن واحةد؟ قةال: «. بعدي اثنا عرش

 اّللّ. قال: فسّمهم ي يا رسول«. ك ال تدرك منهم إالّ ثالثةخل  بعد خل   فإنّ 

نعم  إّنك تدرك سّيد األوصياء ووار  األنبياء وأبا األئّمة عّل بةن أيب »قال: 

طالب بعدي  ثّم ابنه السن  ثّم السني  فاستمسك ِّبم مةن بعةدي واليغّرّنةك 

سّيد العابةدين يقضة  جهل اراهلني  فإذا كانو وقو والدة ابنه عّل بن السني

 «.اّللّ عليك ويكون آخر زادك من الدنيا رشبة من لبن ترشبه

شةةرّبا  وشةةب ا  ينقطةةة ليةةا افقةةال: يةةا رسةةول اّللّ  هكةةِا وجةةدت ف التةةوراة 

 أعرل أساميهم  فكم بعد السني من األوصياء وما أساميهم؟ فلم

تسعة من صلب السني واملهدي منهم  فإذا انقضو مّدة السني قةام »فقال: 

باألمر بعده ابنه عّل وي لّقب بةزين العابةدين  فةإذا انقضةو مةّدة عةّل قةام بةاألمر 

بعده حمّمد ابنه ي دع  بالباقر  فإذا انقضو مّدة حمّمد قام باألمر بعةده ابنةه جعفةر 

ةدع  ي دع  بالصادق  فةإذا انقضةو مةّدة جع فةر قةام بةاألمر بعةده ابنةه موسة  ي 
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بالكاظم  ثّم إذا انتهو مّدة موس  قام باألمر بعده ابنه عّل ي ةدع  بالرضةا  فةإذا 

انقضو مّدة عّل قام باألمر بعده حمّمد ابنه ي دع  بالزك   فإذا انقضو مّدة حمّمد 

بةاألمر بعةده  قام باألمر بعده عّل ابنه ي دع  بالنق   فةإذا انقضةو مةّدة عةّل قةام

 «.السن ابنه ي دع  باألمني  ثّم يغيب عنهم إمامهم

 «.ال ولكن ابنه الّجة»قال: يا رسول اّللّ  هو السن يغيب عنهم؟ قال: 

 «.ال ي سّم  حّت  يظهره اّللّ»قال: يا رسول اّللّ  فام اسمه؟ قال: 

وسة  ابةن قال جندب: يا رسول اّللّ  وجدنا ذكرهم ف التوراة  وقةد برّشةنا م

 عمران بك وباألوصياء بعدك من ذّرّيتك.

اِ   :ثةةّم تةةال رسةةول اّللّ ههاِِلَ ههوا الصَّ ْم َوَعِمل  َوَعههَد اهللَّ  الَّههِ يَ  آَمن ههوا ِمههنك 

م  الَِّ ي  ْم ِدينَه  نَ َّ هَل  ْم ِل األَْرِض َكاَم اْعَتْخَلَف الَِّ يَ  ِم  َقْبلِِهْم َوَلي هَمك  َلَيْسَتْخلَِفنَّه 

م م   َبْدِد َخْوفِِهْم َأْمنا  ارْ  َلنَّه  ْم َوَلي َبد    َتَض هَل 

يا جندب  ف زمن كّل واحةد »فقال جندب : يا رسول اّللّ  فام خوفهم؟ قال: 

منهم سلطان يعرتيه ويؤذيةه  فةإذا عّجةل اّللّ خةروج قائمنةا يمةأل األرض قسةطا  

لاو جورا  وظلام    «.وعدال  كام م 

طوب  للصابرين ف غيبته  طوب  للمّتقني عى حمّجتهم  أ ولاك : »ثّم قال

ْؤِمن وَن بِاْلَغْيِب وصفهم اّللّ ف كتابه وقال:  َك ِحهْ    اهللَِّ وقال:  الَِّ يَ  ي 
أ ولئِ

ونَ  م  املْ ْفلِح   (1).«[22]املجادلة/ َأالَ إِنَّ ِحْ َ  اهللَِّ ه 

 :عادعا : وهم املوعودون بوراثة األرض

                                                           

  معجم احاديث اإلمام 108-18/104  بحار األنوار: 80-18( ينظر: كفاية األثر: 1)

 . :1/9املهدي
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ف تفسة  قولةه تعةةاىل:  الصةادقعةن اإلمةةام  (1/71) الةزام الناصةبف 

 َون هاِِل  َها ِعَباِدَي الصَّ ْكِر َأنَّ األَْرَض َيِرث  ب وِر ِم  َبْدِد ال   قةال:   َوَلَقْد َكَتْبنَا ِل ال َّ

ونَ الكتةةب كّلهةةا ذكةةر» ههاِِل  َههها ِعَبههاِدَي الصَّ  القةةائم»قةةال:  َأنَّ األَْرَض َيِرث 

 (1).«وأصحابه

َد ِمنَّها َفْضهل  َيها ( ف قولةه تعةاىل: 128: 2وف تفس  القم  ) َوَلَقهْد آَتْينَها َداو 

ِديَد  ِّب َمَده  َوالطَّرْيَ َوَأَلنَّا َله  اِْلَ   .[10]سبأ/ ِجَبال  َأو 

يعا أحدا  من أنبياء اّللّ مةن اييةات  عّلمهةام  أعط  داود وسليامن مامل»قال: 

فر من غ  نار  وجعلو اربال يسّبحن مة  منط   الط   وأالن هلام الديد والصه

داود  وأنةةزل اّللّ عليةةه الزبةةور فيةةه توحيةةد وُتجيةةد ودعةةاء  وأخبةةار رسةةول 

  وأخبةةةةار الرجعةةةةة واألئّمةةةةة مةةةةن ذّرّيةةةةتهام وأم املةةةةؤمننياّللّ

ههوِر ِمهه  َبْدهدِ   لقولةةه: والقةائم ب  َههها  َوَلَقههْد َكَتْبنَها ِل ال َّ ْكِر َأنَّ األَْرَض َيِرث  الهه  

ونَ  اِِل   «.ِعَباِدَي الصَّ

 َفَسْوَ  َيْأيِت اهللَّ  بَِقْومعابدا : وهم القوم املوعودون ل اآلية: 

: إّن ( عةن سةليامن بةن هةارون أّنةه قةال لإلمةام البةاقر128: 1العّيايش )

عنةد عبةداّللّ بةن السةن   بعض هِه العجلة يزعمةون أّن سةي  رسةول اّللّ

واّللّ مةةا رآه هةةو وال أبةةوه بواحةةدة مةةن عينيةةه إالّ أن يكةةون رآه أبةةوه عنةةد »فقةةال: 

  وإّن صاحب هِا األمر حمفوظ له فال تِهبّن يمينا  وال شةامال   فةإّن السني

األمر واّللّ واض   واّللّ لو أّن أهل السامء واألرض اجتمعوا عى أن حيّولوا هةِا 

من موضعه الِي وضعه اّللّ فيه ما استطاعوا  ولو أّن النةا، كفةروا مجيعةا  األمر 

                                                           

 .1/71( الزام الناصب:1)
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 «.حّت  ال يبق  أحد راء اّللّ هلِا األمر بأهل يكونون من أهله

ْم َعه  ِدينِهِه أما تسم  اّللّ يقول: »ثّم قال:  ا الَّهِ يَ  آَمن هوا َمهْ  َيْرَتهدَّ ِمهنْك  َ َيا َأَيُّ

ِبُّوَنههه  َأِذلَّههة َعههَل املْ ههْؤِمنَِي َأِعهه َّ  َعههَل اْلَكههافِريَ  َفَسههْوَ  َيههْأيِت اهللَّ  بِ  ْم َوَي  ِههبُّه  َقههْوم َي 

ْؤتِيهِه َمه  َيَشها   َواهللَّ   م ذلِهَك َفْضهل  اهللَِّ ي 
وَن ِل َعبِيِل اهللَِّ َوالَ ََيَاف وَن َلْوَمَة الَئِ َاِهد  ُي 

ها حّت  فر  من ايية وقال ف آيةة أ خةر :  [14]املائدة/ َواِعٌ  َعلِيمٌ  هْر ِهَ َفه ِن َيْكف 

ا بَِكافِِري َ  وا ِهَ ا َقْوما  َلْيس  ْلنَا ِهَ الَِ  َفَقْد َوكَّ إّن هِه ايية هم أهةل »ثّم قال: «.  هؤ 

 (1).«تلك ايية

ا الَِّ يَ  آَمن وا َمْ  (: قوله: 170: 1وف تفس  القم  ) َ ْم َعه  َيا َأَيُّ َيْرَتهدَّ ِمهنْك 

الِين غصبوا آل حمّمد حّقهةم  هو خماطبة ألصحاب رسول اّللّ»قال:  ِدينِهِ 

ِبُّوَنههه  وارتةةّدوا عةةن ديةةن اّللّ   ْم َوَي  ِههبُّه  نزلةةو ف  َفَسههْوَ  َيههْأيِت اهللَّ  بَِقههْوم َي 

وَن ِل َعبِيِل اهللَِّ َوالَ ََيَاف وَن وأصحابه  القائم َاِهد   ».(2)َلْوَمَة الَئِمُي 

 :ثامنا : هم الرك  الشديد لومام املهدي

َقهاَل َلهْو َأنَّ ِل ف قةول اّللّ:  ( عن اإلمةام الصةادق118: 2ف العّيايش )

ْك  َشِديد وَّ   َأْو آِوي إَِل ر  ْم ق  قةّوة القةائم  والةركن الشةديد: »قةال: [ 60]هود/ بِك 

( عن أيب بص : قةال 871وف كامل الدين )  «.ر أصحابهةالثالثامئة وثالثة عش

                                                           

  إعالم 274عن سليامن بن هارون بتفاوت  اإلرشاد:  177و174( ومثله ف: البصائر: 1)

  479/ 1  الربهان:  2/162  كش  الغّمة: 2/171  واإلحتجاج: 276الور : 

عن سعيد الساّمن  إثبات اهلداة:  1/212  الغيبة للنعامين  الكاف: 84املحّجة: 

1/440. 

 .1/110  وتأويل اييات: 206/ 1( وعنه جمم  البيان: 2)
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هوَّ   َأْو آِوي إَِل لقومةه:  ما كان قول لوط: »أبو عبداّللّ هْم ق  َلهْو َأنَّ ِل بِك 

ْك  َشِديد   وال ذكةر إالّ شةّدة أصةحابه  وإّن الرجةل إالّ ُتنّيا  لقّوة القائم ر 

بر الديد  ولو مّروا بجبةال منهم لي عط  قّوة أربعني رجال   وإّن قلبه ألشّد من ز

 «.الديد لقلعوها  واليكفون سيوفهم حّت  يرىض اّللّ عّز وجّل 

 :تاعدا : هم املظلومون املأذون هلم بالقتال

ف قةةةول اّللّ  ( عةةةن أيب بصةةة   عةةةن أيب عبةةةداّلل246ّف الةةةنعامين ) 

ههههوا عّزوجةةةةّل:  لِم  َقههههاَتل وَن بِههههَأُنَّ ْم ظ  ههههِ يَ  ي  ههههِهْم أ ِذَن لِلَّ َوإِنَّ اهللََّ َعههههَل َنْصِ

 «.وأصحابه ه  ف القائم»قال:  [19]الج/َلَقِديرٌ 

 :وعد اآلخر  لليهود عاْشا : هم وإمامهم

ْم َفَلَها َفه َِذا (: 14: 2تفس  القم  ) ْم َوإِْن َأَعْأت  ِسك  إِْن َأْحَسنت ْم َأْحَسنت ْم ألَنف 

 (1).يعن  القائم صلوات اّللّ عليه وأصحابه (َجاَ  َوْعد  اآلِخَر ِ 

 عبداّللّ ( عن الّجال  عن بعض أصحابه  عن أيب211:  6وف الكاف )

هْلَطانا  قال: سألته عن قول اّللّ عّز وجّل:  ْظل وما  َفَقْد َجَدْلنَها لَِولِي هِه ع  تَِل م  َوَم  ق 

ْس  ه   َكاَن هَفل ي  ورا  ِر  ِل اْلَقْتِل إِنَّ   لو قتل أهل نزلو ف السني»قال:  َمنص 

 (2).«األرض به ما كان رسفا  

 :اِلادي عِّش: هم املنتصون ل اآلية

َوملََههِ  ف قولةةه: ) ( عةةن جةةابر  عةةن أيب جعفةةر199ف تفسةة  فةةرات ) 

                                                           

 .11/41  بحار األنوار: 409/ 2( وعنه الربهان: 1)

 .1/260( ومثله تأويل اييات: 2)
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ْلِمِه َفأ ولئَِك َما َعَلْيِهم ِم  َعبِيل ر ةالقةائم إذا قةام انتصة» [41]الشور / (انَتَصَ َبْدَد ظ 

بني والنّصاب وهو قوله:  ِّ هوَن من بن  أ مّية واملك هبِيل  َعهَل الَّهِ يَ  َيْظلِم  هاَم السَّ إِنَّ

 «.[42]الشور / النَّاَس َوَيْبغ وَن ِل األَْرِض بَِغرْيِ اِْلَ   

 :الثاّن عِّش: وهم م  املتوّعمي ل اآلية

ين )  إذا : »بن تغلب  قال: قال أبو عبةداّللّ( عن أبان 871ف كامل الده

قام القائم مل يقم بني يديه أحد من خل  الرمحن إالّ عرفه صال  هو أم طةال  ألّن 

 (1).«فيه آية للمتوّسمني وه  بسبيل مقيم

إِنَّ ف قوله تعةاىل:  عن أم املؤمنني (404: 1) مناقب ابن شهر آشوب

ِقههيمِل ذلِههَك الََيهها   َهها َلبَِسههبِيل مُّ ههِمَي* َوإُِنَّ َتَوع  فكةةان »قةةال:  [78-71]الجةر/ لِْلم 

وإّّنةا لبسةبيل »رسول اّللّ املتوّسم واألئّمة من ذّرّيت  املتوّسمون إىل يةوم القيامةة 

 ».(2)فِلك السبيل املقيم هو الويص بعد النب « مقيم

قةال:  أيب عبةداّللّ( ورو  عبداّللّ بن عجالن عةن 168:2وف اإلرشاد )

ال حيتةاج إىل بّينةة   حكم بةني النةا، بحكةم داود إذا قام قائم آل حمّمد»

يلهمه اّللّ تعاىل فةيحكم بعلمةه وخيةرب كةّل قةوم بةام اسةتبطنوه  ويعةرل ولّيةه مةن 

َا عدّوه بالتوّسم  قال اّللّ سبحانه:  ِمَي* َوإُِنَّ َتَوع  َلبَِسبِيل إِنَّ ِل ذلَِك الََيا  لِْلم 

ِقيم  ».(3)مُّ

                                                           

 .12/121  بحار األنوار: 491/ 1: ( وعنه إثبات اهلداة1)
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كةةأيّن أنظةةر إىل : »  عةةن جةةابر عةةن البةةاقر144وف منتاةةب األنةةوار: 

 شةةنووأصةةحابه ف نجةة  الكوفةةة كةةأّن عةةى رؤوسةةهم الطةة    القةةائم

  قد أّثر السجود بجباههم  ليةو  (متنّكبني قسّيهم)وخلقو ثياِّبم  (1)زادهمم

بالنهار ورهبان بالليل  كأّن قلوِّبم زبر الديد  يعط  الرجل مةنهم قةّوة أربعةني 

  ال يقتل أحد مةنهم إالّ كةافرا  أو منافقةا  فقةد (ويعطيهم صاحبهم التوّسم)رجال  

ِميَ وصفهم اّللّ بالتوّسم ف كتابه:  َتَوع   ».(2)إِنَّ ِل ذلَِك الََيا  لِْلم 

 ومسريهم التحاقهم حاالت

كي  يلتح  األصحاب واألنصار باإلمةام املهةدي عةى اخةتالل أصةنافهم؟ 

وأيةةةن ملتقةةةاهم؟ وأيةةةن مسةةة هم؟ ومةةةا هةةةو هةةةدفهم وشةةةعارهم ومطعمهةةةم 

 ورشاِّبم؟!

نحن ف الواق  ال نستطي  أن نتصّور حاالمم ومس هم بشةكل واضة  ُتامةا  

  ّدثو عن ذلك.ولكن نستعرض الروايات الت  

 كي  يعرل األصحاب قيام اإلمام؟ وكي  يلتحقون به؟ والسؤال اآلن:

طاعةة »أّما األحيةاء فيصةل إلةيهم العلةم عةن طرية  صةحيفة مكتةوب عليهةا 

 كام جاء ف اخلرب عن عبداّللّ بن عجالن قال: ذكرنا خروج القةائم«. معروفة

يصةب  أحةدكم »فقلو له: كي  لنةا أن نعلةم ذلةك؟ فقةال:  عند أيب عبداّللّ
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 (1).«و و رأسه صحيفة عليها مكتوب: طاعة معروفة

ون بةةني االلتحةةاق  ةة َّ ةةرَبون ف قبةةورهم بقيامةةه وخي  أّمةةا األمةةوات فةةإّّنم خي 

 وبني املقام ف رمحة اّللّ؟ باإلمام

املةؤمن »: فقد جاء ف اخلرب عن سي  بن عم ة قةال: قةال ي أبةو جعفةر

إذا قام القائم  فيقال له: قد قام صاحبك  فإن أحببو أن تلح  بةه  ف قربه  ليارب

 (2).«فال   وإن أحببو أن تقيم ف كرامة اّللّ فأقم

وَمْن مات من أصحابنا ينتظره   وعن املفّضل بن عمر  قال: ذكرنا القائم

فيقال له: يا هِا إّنه قد ظهر إذا قام أ   املؤمن ف قربه  : »فقال لنا أبو عبداّللّ

صةةاحبك  فةةإن تشةةأ أن تلحةة  بةةه فةةال   وإن تشةةأ أن تقةةيم ف كرامةةة رّبةةك 

 (3).«فأقم

وهِا املعن  أّكد عليه دعاء العهد أّن املؤمن خيرج من قربه ماتزرا  كفنه شةاهرا  

لّبيا  دعوة سّيده ومواله صاحب الزمان  .سيفه جمّردا  قناته م 

 شّتى؟ بالد يف وهم به يلتحقون كيف

أّول مةا خيةرج ويظهةر ف مّكةة املكّرمةة عنةد بيةو اّللّ  فإّن اإلمةام املهةدي

الةةرام فيوافونةةه هنةةاك ويكةةون مركةةز التجّمةة  عنةةد الكعبةةة بةةني الةةركن واملقةةام  

وطريقة االلتحاق والسفر واملج ء عن طري  املعجةزة كةام يظهةر مةن النصةو  

ة هلةةم بحيةةث يتغّلبةةون عةةى عنرصةة الةةزمن الرشةةيفة وهةةِا ي عطةة  القةةّوة والقةةدر
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وتعقيدات األمن املعاِص  فهم يأتون بطريقة غ  تقليدّية ممّا ي فّوت الفرصة عةى 

املاابرات وأجهزة األمن والدول فال يأتون عن طري  ارامرك واملطارات  وإّنام 

ات يأتون عرب السحاب وعرب املياه ورّبام ابت ل بعضهم بامليشة  كةل  بحسةب درجة

مل عى السحاب  ويفتقةدون فجةأة  مةن بيةومم  إيامنه  وأقو  هؤالء إيامنا  من حي 

وفراش نومهم  وغالبا  ما تكون الركة ف الليل أو الفجر  ويكون مركز التجّم  

 ف املسجد الرام.

 :واحدة ليلة يف واملغرب املشرق من الّله جيمعهم

إذا قام قائم أهةل حمّمةد  : »( عن علّ 297: 1فف  خمترص تاريخ دمش  )

مج  اّللّ له أهل املرشق وأهل املغرب  فيجتمعون كام جيتمة  قةزع اخلرية   فأّمةا 

 «.الرفقاء فمن أهل الكوفة  وأّما األبدال فمن أهل الشام

 كةان أم املةؤمنني»قال:  ( عن الصادق477وف غيبة الطويس ) 

ال يةةزال النةةا، ينقصةةون حّتةة  ال يقةةال )اّللّ( فةةإذا كةةان ذلةةك رضب »يقةةول: 

يعسوب الدين بِنبه  فيبعث اّللّ قوما  من أطرافها  جيياون قزعا  كقةزع اخلرية . 

واّللّ إيّن ألعرفهم وأعرل أسامئهم وقبائلهم واسةم أمة هم  وهةم قةوم حيملهةم 

  بلغ تسعة  فيتوافون من ايفةاق اّللّ كي  شاء من القبيلة الرجل والرجلني  حتّ 

هوا َيهْأِ  ثالثامئة وثالثة عرش رجال  عّده أهل بدر  وهةو قةول اّللّ:  ون  َأْيهَ  َمها َتك 

ل  َشْ  َقِديرٌ  م  اهللَّ  مَجِيدا  إِنَّ اهللََّ َعَل ك  حّت  أّن الرجل ليحتب  فال حيّل حبوتةه بِك 

 (1).«حّت  يبّلغه اّللّ ذلك
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 جميئهم كيفّية

إذا أ وذن اإلمةام دعةا اّللّ : »عن املفّضل بةن عمةر  قةال: قةال أبةو عبةداّللّ

ر قزعةا  كقةزع ةباسمه العرباين األكرب فانتحيو له أصحابه الثالثامئة والثالثةة عشة

اخلري  وهم أصحاب الوالية  ومنهم َمْن يَفتقد من فراشه لةيال  فيصةب  بمّكةة  

ي عةةرل باسةةمه واسةةم أبيةةه وحسةةبه ومةةنهم مةةن يةةر  يسةة  ف السةةحاب ّنةةارا   

 «.ونسبه

الِي يسة  ف السةحاب ّنةارا   »قلو: جعلو فداك  أهّيم أعظم إيامنا ؟ قال: 

ههوا َأْيهه َ اييةةة:  هةةِه وفةةيهم نزلةةو املفقةةودون  وهةةم ون  ههم  اهللَّ   َيههْأِ   َمهها َتك  بِك 

 ».(1)مَجِيدا  

 احلرام: املسجد يف يتجّمعون

سةيأ  : »بن تغلب  قال: قال أبو عبداّللّ( عن أبان 111ف البصائر ) 

من مسجدكم هِا ة يعن  مّكة ة ثالثامئة وثالثة عرش رجال   يعلم أهل مّكةة أّنةه مل 

يلدهم آبائهم وال أجدادهم  عليهم السيول مكتوب عى كّل سي  كلمةة تفةت  

أل  كلمةة  تبعةث الةري  فتنةادي بكةّل واد: هةِا املهةدي  هةِا املهةدي  يقضة 

 (2).«آل داود وال يسأل عليه بّينة بقضاء

محةزة  عةن أيب  ( عن عبداّللّ بن مّحاد  عن ابةن أيب212النعامين )  غيبة وف

إذا قام القائم نزلو سيول القتال  عى كّل سي  اسم الرجل »قال:  عبداّللّ
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 . :4/11( معجم احاديث اإلمام املهدي2)



 801  .......................................... أصحاب اإلمام الّجة ومنازهلم وأقسامهم

 

 (1).«واسم أبيه

ف  ( عن أبان بن تغلب  قال: كنةو مة  جعفةر بةن حمّمةد127وفيه ) 

يةا أبةان  سةيأ  اّللّ بثالثامئةة وثالثةة عرشة »بمّكة وهو آخِ بيدي  فقةال: مسجد 

رجال  ف مسجدكم هِا  يعلم أهل مّكة أّنةه مل خيلة  آبةاؤهم وال أجةدادهم بعةد  

عليهم السيول مكتوب عى كّل سي  اسم الرجل واسم أبيه وحليته ونسبه  ثّم 

د وسليامن  ال يسةأل عةى ذلةك يأمر مناديا  فينادي: هِا املهدي يقض بقضاء داو

 .(2)«البّينة

( عن عّل بن أيب محةزة قةال: قةال أبةو عبةداّللّ جعفةر بةن 110وفيه أيضا  ) 

توافةوا إىل صةاحبهم الشيعة عى ظهور سطوحهم نيام إذ  بينا شباب: »حمّمد

 (3).«ف ليلة واحدة عى غ  ميعاد  فيصبحون بمّكة

 :واملقام الركن بني  املهدي يبايعون

يكةون : »( عن عبداألعى اللب  قال: قال أبو جعفر17: 2ف العّيايش )

ثةّم أومةأ بيةده إىل ناحيةة ذي « لصاحب هِا األمةر غيبةة ف بعةض هةِه الشةعاب

حّت  إذا كان قبل خروجه بليلتني انته  املوىل الِي يكون بني يديه حّتة  »طو   

تم هاهنا؟ فيقولون: نحو مةن أربعةني رجةال   يلق  بعض أصحابه  فيقول: كم أن

فيقول: كي  أنتم لو قةد رأيةتم صةاحبكم؟ فيقولةون: واّللّ لةو يةأوي بنةا اربةال 

                                                           

 .12/118( وعنه بحار األنوار: 1)

 .849  اخلصال: 2/871(ومثله كامل الدين وُتام النعمة: 2)

 .12/170( بحار األنوار: 1)



 شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  ................................................... 121

ألويناهةةا معةةه  ثةةّم يةةأتيهم مةةن القابلةةة  فيقةةول هلةةم: أشةة وا إىل ذوي أسةةنانكم 

ة  فيش ون له إليهم فينطل  ِّبم حّت  يأتوا صةاحبهم  ويعةدهم  خياركم عشاو

 «.الليلة الت  تليهاإىل 

واّللّ لكأيّن أنظر إليه وقد أسند ظهةره إىل الجةر  ثةّم : »ثّم قال أبو جعفر

ينشد اّللّ حّقه  ثّم يقول: يا أهّيا النا،  َمْن حيةاّجن  ف اّللّ فأنةا أوىل النةا، بةاّللّ  

نةوح فأنةا وَمْن حياّجن  ف آدم فأنا أوىل النا، ب دم  يا أهّيا النا، َمةْن حيةاّجن  ف 

أوىل النا، بنوح  يا أهّيا النا، َمْن حياّجن  ف إبراهيم فأنا أوىل بةإبراهيم  يةا أهّيةا 

النا، َمْن حياّجن  ف موس  فأنا أوىل النا، بموس   يا أهّيا النةا، َمةْن حيةاّجن  

ف عيس  فأنا أوىل النا، بعيسة   يةا أهّيةا النةا، َمةْن حيةاّجن  ف حمّمةد فأنةا أوىل 

  يةةا أهّيةةا النةةا، َمةةْن حيةةاّجن  ف كتةةاب اّللّ فأنةةا أوىل النةةا، بمحّمةةدالنةةا، 

 «.بكتاب اّللّ  ثّم ينته  إىل املقام فيصّل ركعتني  ثّم ينشد اّللّ حّقه

ه  هةو واّللّ املضةطّر ف كتةاب اّللّ  وهةو قةول اّللّ: : »قال أبةو جعفةر َأمَّ

ِيب  املْ ْضهَطرَّ إَِذا َدَعهاه  َوَيْكِشهف   َلَفهاَ  األَْرضِ ُي  هْم خ  َدل ك  هوَ  َوَُيْ  .[82]النمةل/ السُّ

وجربئيل عى امليزاب ف صورة طائر أبيض  فيكون أّول خل  اّللّ يبايعه جربئيل  

 «.ويبايعه الثالثامئة والبضعة عرش رجال  

فمن ابتل ف املس  وافاه ف تلةك السةاعة  ومةن مل : »قال: قال أبو جعفر

ِقَد عن فراشهيبتل باملس    «.ف 

: املفقودون عةن فرشةهم  وهةو هو واّللّ قول عّل بن أيب طالب»ثّم قال: 

ههم  اهللَّ  مَجِيدهها  قةةول اّللّ:  ههوا َيههْأِ  بِك  ون  اِ  َأْيههَ  َمهها َتك  ههرْيَ أصةةحاب  َفاْعههَتبِق وا اْْلَ

قةال اّللّ  هم واّللّ األ ّمة املعدودة الت »  قال: «القائم الثالثامئة وبضعة عرش رجال  

وَد ف كتابةةه:  ههة َمْدههد  م  اْلَدههَ اَ  إَِل أ مَّ ْرَنهها َعههنْه  ْ  َأخَّ
جيمعةةون ف »قةةال: «. َوَلههئِ
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ساعة واحدة قزعا  كقزع اخلري  فيصب  بمّكة فيدعو النا، إىل كتاب اّللّ وسةنّة 

 (1).«فيجيبه نفر يس  نبّيه

 املدينة إىل مّكة من احلركة انطالق

أصحابه واملالئكة بني الركن واملقام ي علن بيانةه املشةهور ف يةوم وعندما يباي  

عاشوراء ويمكث ف مّكةة فةرتة ويسةتعمل عليهةا واي مةن أصةحابه ويتوّجةه إىل 

وف الطرية  بةني  املدينة  وف األثناء يتوّجه جةي  السةفياين ملواجهةة اإلمةام

و أقةدامهم فةال مّكة واملدينة ينزل اّللّ ِّبم العِاب وهةو خسة  األرض مةن  ة

يبق  منهم إالّ اثنةان: بشة  ونةِير  إّمةا بشة  فياةرب اإلمةام وأصةحابه  والنةِير 

 فيارب مجاعة السفياين بِلك.

ثّم تضي  رواية )عبداألعى اللب  السابقة( تفصةيل األحةدا  وتسلسةلها: 

تلة ويستعمل عى مّكة ثّم يس  فيبلغه أن قد قتل عامله! ف ج  إليهم فيقتل املقا»

ال يزيد عى ذلك شياا  يعن  السب   ثّم ينطل  فيدعو النةا، إىل كتةاب اّللّ وسةنّة 

والةرباءة مةن عةدّوه وال  طالةب نبّيه عليه وآله السالم  والوالية لعّل بن أيب

يسّم  أحدا  حّت  ينته  إىل البيداء  فيارج إليه جي  السفياين فيأمر اّللّ األرض 

ههوا َفههَل َفههْوَ  وهةةو قةةول اّللّ:  فيأخةةِهم مةةن  ةةو أقةةدامهم  َوَلههْو َتههَرى إِْذ َفِ ع 

وا ِم  َمَكان َقِريب* َوَقال وا آَمنَّا بِهِ  يعنة  بقةائم آل حمّمةد )َوَقةْد  [12-11]سةبأَوأ ِخ  

وا بِِه(يعن  بقائم آل حمّمد  إىل آخر السورة  وال يبق  منهم إالّ رجةالن يقةال  َكَفر 

وههام ف أقفيتهام يمشيان القهقر  خيةربان النةا، بةام هلام وتر ووت  من مراد  وج

فعل بأصحاِّبام ثّم يدخل املدينة فتغيب عنهم عند ذلك قةري   وهةو قةول عةّل 

                                                           

 .142-12/141( بحار األنوار: 1)
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ي عندها موقفا  واحدا  جزر جةزور بكةّل : واّللّ لوّدت قري  أطالب بن أيب

 ما ملكو وكّل ماطلعو عليه الشمس أو غربو!

د  حدثا  فإذا هو فعل  ذلك قالو قري : أخرجوا بنا إىل هِا الطاغيةة  ثّم حي 

فواّللّ أن لو كان حمّمديا  ما فعل  ولو كان علوّيا  ما فعل  ولو كان فاطمّيا  ما فعل! 

فيمنحه اّللّ أكتافهم  فيقتل املقاتلة ويسب  الِّرّية  ثّم ينطلة  حّتة  ينةزل الشةقرة 

 قتله ليس قتل الّرة إليها بيشء.قتلوا عامله ف ج  إليهم فيقتلهم م قد أّّنم فيبلغه

ثةةةّم ينطلةةة  يةةةدعو النةةةا، إىل كتةةةاب اّللّ وسةةةنّة نبّيةةةه والواليةةةة لعةةةّل بةةةن 

والرباءة من عدّوه  حّتة  إذا بلةغ إىل الثعلبّيةة قةام إليةه رجةل مةن  طالب أيب

صلب أبيه وهو مةن أشةّد النةا، ببدنةه وأشةجعهم بقلبةه مةا خةال صةاحب هةِا 

تصن ؟ فواّللّ إّنك لتجفةل النةا، إجفةال الةنعم أفبعهةد  األمر  فيقول: يا هِا ما

أم بةةامذا؟ فيقةةول املةةوىل الةةِي وي البيعةةة: واّللّ لتسةةكتّن أو  مةةن رسةةول اّللّ

أ سةكو يةا فةالن  إي واّللّ إّن : »ألرضبّن الِي فيه عيناك  فيقول لةه القةائم

الزنفليجةة    هةات ي يةا فةالن العيبةة أو الطيبةة أومع  عهدا  من رسةول اّللّ

فيقةول: جعلنة  اّللّ فةداك  أعطنة   فيأتيه ِّبا في قرئه العهةد مةن رسةول اّللّ

رأسك أ قّبله فيعطيه رأسه فيقّبله بني عينيه  ثّم يقول: جعلنة  اّللّ فةداك جةّدد لنةا 

 (1).«بيعة  فيجّدد هلم بيعة

 :العراق إىلاإلمام حركة

قةال:  أيب عبةداّللّ ( عةن أيب سةعيد اخلراسةاين  عةن260ف البصائر ) 

إذا قام القائم بمّكة وأراد أن يتوّجه إىل الكوفة ناد  مناديه: : »قال أبو جعفر

                                                           

 .19 -2/17( تفس  العيايش: 1)
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أال الحيمل أحد منكم طعاما  وال رشابا   وحيمل حجر موسة  بةن عمةران  وهةو 

وقر بع   وال ينزل منزال  إالّ انبعث عني منه  فَمْن كةان جائعةا  شةب   وَمةْن كةان 

 (1).«زادهم حّت  نزلوا النج  من ظهر الكوفة ظم ن روي  فهو

يرسل قائةدا  مةن أصةحابه مة  قّواتةه املتوّجهةة إىل  أقول: يظهر أّن اإلمام

بسةب  قبةاب )العراق  أّما هو فيكةون عنةده برنةامج آخةر  ويةدخل العةراق جةّوا  

 (2)(مضياة ال يعرل ف أهّيا هو!

هه   هَيهها َمْدَشههعةةن جةةابر ف تفسةة  قولةةه تعةةاىل:  فعةةن اإلمةةام البةةاقر َر اجْلِ

وَن  ه   ْوا الَ َتنف  امَواِ  َواألَْرِض َفانف    ْوا ِم  َأْقَطاِر السَّ َواإِلنِس إِِن اْعَتَطْدت ْم َأن َتنف   

هْلَطان م  اهللَّ وقولةه تعةاىل: [ 11]الةرمحن/ إاِلَّ بِس  وَن إاِلَّ َأن َيهْأتَِيه  ِل  َههْل َينْظ هر 

ور   ْرَج   األ م  ِِضَ األَْمر  َوإَِل اهللَِّ ت  َلل ِمَ  اْلَغاَمِم َواملََْلئَِكة  َوق   .[210]البقرة/ ظ 

ينزل القائم يوم الرجفة بسب  قباب من نةور ال يعلةم ف أهّيةا هةو حّتة  »قال:  

إّنةه نةازل ف قبةاب مةن نةور حةني ينةزل بظهةر »  وف روايةة: «ينزل ظهةر الكوفةة

 (3).«وفة عى الفاروق  فهِا حني ينزلالك

ومضةةافا  إىل جانبةةه اإلعجةةازي يةةدّل عةةى أّن الوضةة  األمنةة  يسةةتوجب مةةن 

                                                           

   870  كامل الدين وُتام النعمة: 216  الغيبة للنعامين: 1/211( ومثله الكاف: 1)

حجر موس  بن عمران الِي انبجسو منه اثنتا    وفيه: وحيمل معه2/890اخلرائج: 

عرشة عينا   فال ينزل منزال  إالّ نصبه فانبعثو منه العيون   فمن كان جائعا  شب  ومن 

وي.  كان ظم نا ر 

 .1/41( معجم احاديث اإلمام املهدي: 2)

 .101/ 1( تفس  العّيايش: 1)
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هةةِا االحتيةةاط  فالوضةة  العةةامل  معةةاد لةةه والعةةراق مل يةةتّم  اإلمةةام املهةةدي

 تطه ه بعد  ويظهر أّنه ينزل ف النج   فينضّم إليه جيشه الِي يأ  من املدينة.

األعى اللب  عن أيب جعفر تفاصيل أ خر  ف وصةوله  رواية عبدثّم تضي  

 إىل النج  والكوفة.

لكأيّن أنظر إليهم مصةعدين مةن نجة  الكوفةة ثالثامئةة : »قال أبو جعفر

ر رجال  كأّن قلوِّبم زبر الديد  جربائيةل عةن يمينةه وميكائيةل عةن ةوبضعة عش

ّده اّللّ بامسةةة آالل مةةن يسةةاره  يسةة  الرعةةب أمامةةه شةةهرا  وخلفةةه شةةهرا   أمةة

املالئكة مسّومني  حّت  إذا صعد النجة   قةال ألصةحابه: تعبةدوا ليلةتكم هةِه 

ّرعون إىل اّللّ حّتة  إذا أصةب   قةال: خةِوا بنةا ةفيبيتون بةني راكة  وسةاجد يتضة

 «.طري  النايلة وعى الكوفة جند جمندّ 

بالنايلة  راهيمإي واّللّ حّت  ينته  إىل مسجد إب»قلو: جند جمنّد؟ قال: 

فيصّل فيه ركعتني فيارج إليه َمْن كان بالكوفة من مرجاها وغة هم مةن جةي  

 «.السفياين فيقول ألصحابه: استطردوا هلم ثّم يقول كّروا عليهم

وال جيوز واّللّ اخلندق منهم خمرب  ثّم يدخل الكوفةة فةال : »قال أبو جعفر

يقةةول  قةةول أم املةةؤمنني يبقةة  مةةؤمن إالّ كةةان فيهةةا أو حةةّن إليهةةا وهةةو

فيعطيةه  ألصحابه: س وا إىل هِا الطاغية  فيدعوه إىل كتاب اّللّ وسنّة نبّيه

صةنعو؟  [مةا]السفياين من البيعة سلام  فيقول له كلب ة وهةم أخوالةه ة : يةا هةِا 

واّللّ ما نبايعك عى هِا أبدا   فيقول: ما أصن ؟ فيقولون: استقبله  فيسةتقبله ثةّم 

: خةةِ حةةِرك فةةإّنن  أّديةةو إليةةك وأنةةا مقاتلةةك  فيصةةب  يقةةول لةةه القةةائم

 فيقاتلهم فيمنحه اّللّ أكتافهم ويأخِ السفياين أس ا   فينطل  به ويِبحه بيده.

تحّضون بقّيةة بنة  أ مّيةة  فةإذا انتهةوا إىل ثّم يرسل جريدة خيل إىل الروم فيس
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الروم  قالوا: أخرجوا إلينةا أهةل مّلتنةا عنةدكم فيةأبون ويقولةون: واّللّ النفعةل  

فيقول ارريدة: واّللّ لةو أمرنةا لقاتلنةاكم  ثةّم ينطلقةون إىل صةاحبهم فيعرضةون 

سلطان ذلك عليه  فيقول: انطلقوا فأخرجوا إليهم أصحاِّبم فإّن هؤالء قد أتوا ب

هوا وهو قول اّللّ:  [عظيم] هوَن* الَ َتْرك ض  نَْهها َيْرك ض  هم م  وا َبْأَعنَا إَِذا ه  َفَلامَّ َأَحسُّ

نَّها  ها ك  ْسهَأل وَن* َقهال وا َيها َوْيَلنَها إِنَّ هْم ت  ْم َلَدلَّك  ْتهِرْفت ْم فِيهِه َوَمَسهاكِنِك  َواْرِجد وا إَِل َما أ 

ْم َحتَّىَظاملَِِي* َفاَم َزاَلْت تِْلَك  ْم َحِصيدا  َخاِمِدي َ  َدْعَواه   .[11-12]االنبياء/ َجَدْلنَاه 

ر رجةال  إىل ةال يبق  منهم خمرب ثّم يرج  إىل الكوفة فيبعث الثالثامئة والبضعة عش

 ايفاق كّلها  فيمس  بني أكتافهم وعى صدورهم فال يتعايون ف قضاء.

وال تبق  أرض إالّ نودي فيها شهادة أن ال إله إالّ اّللّ وحده ال رشيك له وأّن 

ههاَمَواِ  َواألَْرِض َطْوعهها  حمّمةةدا  رسةةول اّللّ  وهةةو قولةةه:  َوَلههه  َأْعههَلَم َمههْ  ِل السَّ

ْرَجد ونَ   .[61]آل عمران/ َوَكْرها  َوإَِلْيِه ي 

وهةو قةول اّللّ:  سةول اّللّوال يقبل صاحب هِا األمر ارزية كام قبلها ر

َِِّي   هلل وَن الد  وَن فِْتنٌَة َوَيك  ْم َحتَّى الَ َتك   «.[191]البقرة/ َوَقاتِل وه 

يقةاتلون ة واّللّ ة حّتة  ي وّحةد اّللّ وال ي رشةك بةه شةياا   : »قةال أبةو جعفةر

ةرج  وحّت  َترج العجوز الضعيفة من املرشق تريد املغرب وال ينهاهةا أحةد  وخي 

نةزل مةن السةامء قطرهةا  وخيةرج النةا، خةراجهم عةى  اّللّ من األرض بِرها وي 

  ويوّس  اّللّ عى شيعتنا  ولوال مةا يةدركهم مةن السةعادة رقاِّبم إىل املهدي

لبغوا  فبينا صاحب هِا األمر قد حكم ببعض األحكام وتكّلةم بةبعض السةنن  

ل ألصحابه: انطلقةوا إذ خرجو خارجة من املسجد يريدون اخلروج عليه  فيقو

فتلحقةةوا ِّبةةم ف الةةتاّمرين  فيأتونةةه ِّبةةم أرس  ليةةأمر ِّبةةم فيةةِبحون  وهةة  آخةةر 
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 (1).انته « خارجة َترج عى قائم آل حمّمد

 :العامل على حّكامًا أصحابه اإلمام يبعث

إذا »( عن أبان بن تغلب  عن أيب جعفر أّنةه قةال: 487ف دالئل اإلمامة ) 

: عهةدك ف كّفةك لةه فيقةول ف كل اقليم رجةال األرضقام قائمنا بعث ف أقاليم 

 (2).«واعمل بام تر 

إذا قةام القةائم بعةث : »( عن اإلمام الصةادق114النعامين ) غيبة وف 

ف أقاليم األرض ف كّل إقليم رجال  يقول: عهدك ف كّفةك فةإذا ورد عليةك أمةر 

ال تفهمه وال تعرل القضاء فيه فانظر إىل كّفك  واعمةل بةام فيهةا  قةال: ويبعةث 

جندا  إىل القسطنطينّية  فإذا بلغوا اخللةيج كتبةوا عةى أقةدامهم شةياا  ومشةوا عةى 

ر إليهم الروم يمشون عى املاء  قالوا: هؤالء أصةحابه يمشةون عةى املاء  فإذا نظ

املاء فكي  هو؟ فعند ذلك يفتحون هلم أبواب املدينة فيدخلوّنا فيحكمون فيهةا 

 (3).«يريدونما 

 أقول: البّد أن يكون معن  يفتحون هلم املدينة: يسّلموّنم مقاليد بلدهم.

 

 

                                                           

 .441 -12/441  بحار األنوار: 81 -2/18( ينظر: تفس  العّيايش: 1)

عن مناقب فاطمة عن أبان بن ت غلب عن أيب  171: 1( ومثله إثبات اهلداة 2)

 .عبداّللّ 

 .12/181( بحار األنوار: 1)
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 وأقسامهم أصنافهم

ت واختصاصةةات  فكةّل صةةن  مةنهم لةةه مهّمةةة هةم عةةى درجةات ومسةةتويا

  وبعضةهم بدرجةة األوليةاء  خاّصة.. فبعضهم األنبياء كاخلّضة وكعيسة 

وبعضةةهم بدرجةةة الشةةهداء  وبعضةةهم مةةن األحيةةاء  وبعضةةهم مةةن األمةةوات  

 وبعضهم من املالئكة  وبعضهم من النجباء.

 وف التقسيم التاي يوض  كّل قسم صفاته ومهاّمته واختصاصاته.

 :عشر والثالثة الثالمثائة اخلاّصون أصحابه األّول: القسم

وهةةم الةةِين حةةازوا درجةةات الثنةةاء واملةةدح ف لسةةان القةةرآن الكةةريم والسةةنّة 

 املباركة  ومّر ذكر صفامم ومقامامم عند اّللّ سبحانه وتعاىل.

هم أّول َمْن يبايعون املهدي بني الركن واملقةام  وهةم الةِين يشةّكلون أركةان 

جي  اإلمام  والقيادات امليدانّية والّكام الِين يديرون الدولة العاملّيةة العادلةة  

 فلهم من الكرامات ما يؤّهلهم للقيام ِّبِه املهّمة الكب ة.

 النهار: وفرسان الليل رهبان

كأّّنم ليو  قد خرجةوا مةن غةاب  قلةوِّبم » قائال : يصفهم أم املؤمنني

وا بإزالة اربال الروايس ألزالوها عن مواضعها  فهم مثل زبر الديد  لو أّّنم مهّ 

الِين وّحدوا اّللّ حّ  توحيةده  هلةم بالليةل أصةوات كأصةوات الثواكةل خوفةا   

وخشةةية  مةةن اّللّ تعةةاىل  قةةّوام الليةةل  صةةّوام النهةةار  كةةأّنام رّبةةاهم أب واحةةد وأ ّم 

 (1).«واحدة  قلوِّبم جممعة باملحّبة والنصيحه

                                                           

 .111  جمم  النورين: 2/174( إلزام الناصب: 1)
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 :لإلمام موحّبه عالقتهم

  يتمّسةةحون بسةةج اإلمةةام...»ف قولةةه:  يصةةفهم اإلمةةام الصةةادق

يطلبةةون بةةِلك الربكةةة  وحيّفةةون بةةه يقونةةه بأنفسةةهم ف الةةروب ويكفونةةه مةةا 

 (1).«...يريد

 وهؤالء ينقسمون إىل قسمني:

  حيةةث وهةةم األحيةةاء الةةِين تكتمةةل عةةّدمم قبةةل قيامةةه القسههم األّول:

آبائهم وهم الِخائر والودائ  الِين اختةارهم ليكونةوا خيرجهم اّللّ من أصالب 

 .من أنصار صاحب الزمان

: أصةلحك اّللّ  أمل يكةن فعن إبراهيم الكرخ   قةال: قلةو أليب عبةداّللّ

    قةال: فكية  ظهةر عليةه القةوم«بى»قوّيا  ف دين اّللّ عّز وجّل؟ قال:  علّ 

عّزوجةةّل  ف كتةةاب اّللّآيةةة : »وكيةة  مل يةةدفعهم ومةةا منعةةه مةةن ذلةةك؟ قةةال

ْبنَا الَّهِ يَ  : تعةاىلآيةة هة ؟ قةال: قولةه  قال: قلو: وأّي «. منعته هوا َلَده َّ ل  َلهْو َتَ يَّ

ْم َعَ ابا  َألِيام   ْوا ِمنْه  إّنه كان ّللّ عّز وجّل ودائ  مؤمنني ف أصالب  [21]الفةت / َكَفر 

دائة   فلةاّم ليقتل ايباء حّتة  خيةرج الو قوم كافرين ومنافقني  فلم يكن علّ 

من ظهر فقاتله  وكِلك قائمنةا أهةل البيةو لةن يظهةر  خرجو الودائ  ظهر عى

 (2).«أبدا  حّت  تظهر ودائ  اّللّ عّز وجّل  فإذا ظهرت ظهر عى من ظهر فقتله

وهم األموات الِين يبعثهم اّللّ من قبةورهم وهةم َمةْن حَمَةَض  الثاّن: القسمو

 :صنفانامن حمضا  وهم اإلي

                                                           

 .12/106( بحار األنوار: 1)
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هم املسّجلون من أنصاره وقد ولدوا ثّم مةاتوا ولكةن يبعةثهم  األّول: الصنف

 اّللّ ف جيشه.

وَمْن مات من أصةحابنا ينتظةره  فعن املفّضل بن عمر  قال: ذكرنا القائم

إذا قام أ   املؤمن ف قربه في قال له: يا هِا  إّنه قةدظهر : »فقال لنا أبو عبداّللّ

 (1).«صاحبك فإن تشأ تلح  به فال   وإن تشأ أن تقيم ف كرامة رّبك فأقم

وا بِهاهللَِّ َجْههَد َأْياَمُِنِهْم الَ ف تأويل قولةه تعةاىل:  وعن أيب عبداّللّ َوَأْقَسهم 

و   َبَل َوْعدا  َعَلْيِه َحّقا  َولكِ َّ َأْكَثَر النَّاسِ  ونَ الَ  َيْبَد   اهللَّ  َم  َيم   [61]النحل/ َيْدَلم 

سةيوفهم عةى  (2)لو قد قةام قائمنةا بعةث اّللّ إليةه قومةا  مةن شةيعتنا قبةاي »قال: 

عواتقهم  فيبلغ ذلك قوما  من شيعتنا مل يموتوا فيقولون: ب عث فةالن وفةالن مةن 

 (3).«قبورهم م  القائم

  فقةام «العجب كّل العجب بني مجاد  ورجب»قال:  وعن أم املؤمنني

رجةةل وقةةال: يةةا أم املةةؤمنني  مةةا هةةِا العجةةب الةةِي ال تةةزال تتعّجةةب منةةه؟ 

ربون كةّل عةدّو ّللّ ةثكلتك أ ّمك وأّي عجب أعجب من أموات يضة: »فقال

ا الَِّ يَ  آَمن وا الَ َتَتَولَّْوا َقْوما  بيته  وذلك تأويل هِه ايية  ولرسوله وألهل َ َيا َأَيُّ

ب هورِ َغِضَب اهللَّ  َعَلْيِهْم قَ  هار  ِمهْ  َأْصهَحاِ  اْلق  فَّ  ْد َيئِسوا ِمَ  االِْخَرِ  َكهام َيهئَِس اْلك 

ورّبةام تفيةد بعةض الروايةات أّنةه يمكةن للمةؤمن السةع  حّتة   (4).«[11]املمتحنة/

                                                           

 .419( الغيبة للطويس: 1)

 ى طرل مقبض السي  من فّضة أو حديد.( القبيعة: ما كان ع2)
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يكةةون مةةن املسةةّجلني ف قائمةةة األنصةةار وال يكةةون ذلةةك إالّ بةةاإليامن املحةةض 

والعقيدة الراساة بقيام اإلمام والدعاء  والتقو  والتسليم ألمر أهل البيو

أّنةه قةال:  ف ذلك حّت  يكون من األنصار  فقد ورد ف الرواية عن الصادق

كان من أنصار قائمنةا  فةإن مةات قبلةه  العهدمن دعا إىل اّللّ أربعني صباحا  ِّبِا »

 (1).«أخرجه اّللّ من قربه وأعطاه بكّل كلمة أل  حسنة وحما عنه أل  سّياة

ةمَّ »وقد وردت عبارة ف الدعاء املِكور تؤّكةد مةا جةاء ف الروايةة وهة :  الّله 

ي َجَعْلَته  َعةَى 
ِِ مَّ إِْن حاَل َبْينِ  َوَبْينَه  املَْْوت  الَّ اْجَعْلنِ  ِمْن َأْنصاِرِه َوَأْعوانِِه... الّله 

ْؤَتِزرا   ي م 
دا  َقنةاِ   ِعباِدَك َحْتام  َمْقِضّيا  َفَأْخِرْجنِ  ِمْن َقرْبِ َةره َكَفنِة  شةاِهرا  َسةْيِف  جم 

اِع ... َلبهيا  َدْعَوَة الدَّ  (2)«.م 

الثةةاين: فةةإّن اّللّ يبعةةث ف الرجعةةة أقوامةةا  كةةانوا ف زمةةان سةةاب  عةةى  الصةةن 

اإلسةةالم وكةةِا ف صةةدر اإلسةةالم ة مثةةل أصةةحاب الكهةة   وبعةةض أصةةحاب 

وأصةحاب  م املةؤمننيعيس   وبعض األنبياء  وبعةض أصةحاب رسةول اّللّ وأ

فعةةن األصةةبغ بةةن نباتةةة ف حةةديث طويةةل عةةن  ء... الةاإلمةةام السةةني ف كربةة

فيبعةث اّللّ : »قال فيةه عةن قيةام أهةل الكهة  مة  املهةدي أم املؤمنني

ملياةا  وآخةر مخالهةا  ومهةا فهم م  كلةبهم  مةنهم رجةل يقةال لةه الفتية من كه

 ».(3)الشاهدان املسلامن للقائم

يا مفّضل  أنةو وأربعةة : »املفّضل بن عمر  قال: قال ي أبو عبداّللّوعن 

وأربعون رجال   رشون م  القائم  أنو عى يمني القائم تأمر وتنه   والنا، إذ 

                                                           

 .881( املزار للمشهدي:1)
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 (1).«ذاك أطوع لك منهم اليوم

ويقبل السني ف أصحابه الةِين قتلةوا معةه  ومعةه »قال:  وعن الصادق

موسة  بةن عمةران  فيةدف  إليةه القةائم اخلةاتم  فيكةون  سبعون نبّيا  كام ب عثوا م 

 (2).«هو الِي يل غسله وكفنه وحنوطه ويواريه ف حفرته السني

إذا قةةام قةةائم آل حمّمةةد »قةةال:  وعةةن املفّضةةل بةةن عمةةر  عةةن أيب عبةةداّللّ

ر مةن قةوم موسة  ةمخسةة عشة ؛رين رجةال  ةاستارج من ظهر الكعبة سبعة وعشة

بالّ  وبه يعدلون  وسبعة مةن أصةحاب الكهة   ويوشة  ويص  يقضونالِين 

موس   ومؤمن آل فرعون  وسةلامن الفةاريس  وأبةا دجانةة األنصةاري  ومالةك 

 .فيكونون بني يديه أنصارا  وحّكاما   (3)«األشرت

العجةب كةّل العجةب »وهِا األمر من أعجب العجب كام ذكره أم املةؤمنني 

العجب أعجب من أموات يّضبون كّل عدّو  وأّي »ثّم قال: « بني مجاد  ورجب

 «.ّللّ ولرسوله وألهل بيته

ألّن ضةةعال اإليةةامن والعقةةول ال يعتقةةدون برجةةوع األمةةوات إىل عةةامل  ملةةاذا؟

الةةةدنيا رهلهةةةم بقةةةدرة اّللّ سةةةبحانه وتعةةةاىل  كةةةام ذكةةةر اّللّ سةةةبحانه ف كتابةةةه: 

 ْوا بِاهللَِّ َجْهَد َأْياَمُِنِْم الَ َيب هو   َبهَل َوْعهدا  َعَلْيهِه َحّقها  َولكِه َّ َوَأْقَسم  َد   اهللَّ  َم  َيم 

ونَ   .[16]النحل/ َأْكَثَر النَّاِس الَ َيْدَلم 
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ا الَِّ يَ  آَمن وا الَ َتَتَولَّْوا َقْوما  َغِضهَب اهللَّ  َعَلهْيِهْم َقهْد َيئِسهوا وقوله تعاىل:  َ َيا َأَيُّ

ب ورِ ِمَ  االِْخَرِ  َكام َيئَِس  ار  ِمْ  َأْصَحاِ  اْلق  فَّ    اْلك 

وموضةةوع الرجعةةة ثابةةو ف العقائةةد اإلمامّيةةة وقةةد تناوهلةةا العلةةامء ف كتةةبهم 

للحةةّر العةةامل  « اإليقةةاظ مةةن اهلجعةةة بالربهةةان عةةى الرجعةةة»بالتفصةةيل  مثةةل 

 للسّيد عبداّللّ شرّب  وكتاب )الرجعة( لالسرتآبادي  وغ ها.« حّ  اليقني»و

 مراتب ودرجات وتصنيفات لألصحاب. وهنالك

 :منهم: أبدال الشام، ونجبا  مص، وأخبار الدراق

( عن حمّمد بن سويد األشعري  قال: دخلو أنا وفطةر 10ف أماي املفيد ) 

  فقّرب إلينا ُتةرا  فأكلنةا  وجعةل ينةاول فطةرا  بن خليفة عى جعفر بن حمّمد

« ف األبةدال؟ حّدثتن  عةن أيب الطفيةلكي  الديث الِي »منه ثّم قال له: 

يقةةول:  فقةةال فطةةر: سةةمعو أبةةا الطفيةةل يقةةول: سةةمعو علّيةةا  أم املةةؤمنني

«. الشام  والنجباء من أهل الكوفة جيمعهم اّللّ لرّش يوم لعدّونااهل األبدال من »

دأ البالء ثّم بكم  وبنةا يبةدأ الرخةاء يبرمحكم اّللّ  بنا : »فقال جعفر الصادق

 (1).«بكم  رحم اّللّ من حّببنا إىل النا، ومل يكرهنا إليهم ثمّ 

: ( عةن جةابر ارعفة  قةال: قةال أبةو جعفةر477وف غيبة الطويس ) 

يباي  القائم بني الركن واملقام ثالثامئة ونّي  عةّدة أهةل بةدر  فةيهم النجبةاء مةن »

اشةاء اّللّ أهل مرص  واألبدال من أهل الشام  واألخيار من أهل العراق  فيقيم م

 (2).«أن يقيم

                                                           

 .12/147بحار األنوار: ( 1)
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قّبةةة اإلسةةالم »( عةةن عةةّل: 298: 1عسةةاكر ) وف تةةاريخ مدينةةة دمشةة  البةةن

 «.بالكوفة  واهلجرة باملدينة  والنجباء بمرص  واألبدال بالشام وهم قليل

فِكر اخلوارج  فقام رجل فلعةن أهةل وعن أيب الطفيل قال: خطبنا علّ 

وأشةياعه   [يعنة  معاويةة]و العنا  ففالنا  وحيك ال تعّم  إن كن»الشام  فقال له: 

 (1)«.ومنكم العصبفإّن منهم األبدال 

 )األبدال( غيبته يف اخلاّصون أصحابه الثاني: القسم

هؤالء يعملون  و يده  ويقومون بادمته  ويتوّلةون املهةاّمت التة  يكّلفهةم 

 اإلمام ِّبا لتسي  شؤون األ ّمة وحراستها ورعايتها.

األبدال لدهيم عمر حمّدد  وبعد مومم يستبدل اإلمةام غة هم  وهةم وهؤالء 

من أعوانه ف غيبته حّتة  يظهةره وقةد اّدخةره  ثالثون شاصا   كام أّن اخلّض

  وعى أّن الغيبة ثابتةة ف سةنن اّللّ ليكون معينا  ودليال  عى طول عمر اإلمام

 األنبياء واألولياء.

البّد لصاحب هِا األمر »قال:  الصادق ( عن اإلمام140: 1ف الكاف )

 «.من غيبة والبّد له ف غيبته من عزلة  ونعم املنزل طيبة  وما بثالثني من وحشة

( عةةن املفّضةةل بةةن عمةةر ارعفةة   عةةن أيب عبةةداّللّ 178وف الةةنعامين ) 

إّن لصاحب هِا األمر غيبتةني  إحةدامها تطةول حّتة  يقةول »قال:  الصادق

بعضهم مات وبعضهم يقول قتل  وبعضهم يقول: ذهب فال يبق  عى أمره مةن 

أصحابه إالّ نفر يس   ال يّطل  عى موضعه أحد من ويٍّ وال غ ه إالّاملوىل الِي 

لكةان فيةه الةديث  هةِا  قال النعامين: ولو مل يكن يةروي ف الغيبةة إالّ «. يل أمره
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 (1).كفاية ملن تأّمله

من عزلةة   لصاحب هِا االمرالبّد : »ويدّل عليه أيضا  قول اإلمام الباقر

 (2).«...والبّد ف عزلته من قّوة

 :أصحابه م  مّكة ل ال كّية النفس

وهو الِي ي قتل شهيدا  ف مّكة ف املسجد الةرام بةني الةركن واملقةام  واسةمه 

  ويبدو أّنه من أصحابه اخلاّصني الةِين بن السن من نسل رسول اّللّحمّمد 

بإلقةاء خطةاب داخةل املسةجد الةرام ليكةون ُتهيةدا  لنهضةته  يكّلفةه اإلمةام

املباركة وإللقاء الّجة عى أهِل مّكةة وكشة  أعامهلةم اإلرهابّيةة هلةم وفضةحهم 

أمام العامل  ويكةون عملهةم سةببا  لغضةب اّللّ علةيهم وتعجيةل خةروج صةاحب 

 الزمان بعد مخسة عرش يوما .

 .ة املتوافقة لقرب ظهورهوقتل النفس الزكّية من العالمات املحتوم

مةن املحتةوم »قال:  فف  غيبة النعامين عن محران بن أعني  عن أيب عبداّللّ

الِي البّد أن يكون من قبل قيام القائم خروج السفياين  وخس  بالبيداء  وقتل 

 (3).«النفس الزكّية  واملنادي من السامء

يقةول:  الصةادق وعن صال  موىل بن  العِراء  قال: سمعو أبا عبةداّللّ

 (4).«ليس بني قيام قائم آل حمّمد وبني قتل النفس الزكّية إالّ مخسة عرش ليلة»
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وعن إبراهيم ارريةري  الةنفس الزكّيةة غةالم مةن آل حمّمةد اسةمه: حمّمةد بةن 

السن  يقتل بةال جةرم وال ذنةب  فةإذا قتلةوه مل يبة  هلةم ف السةامء عةاذر وال ف 

اّللّ قةائم آل حمّمةد ف عصةبة هلةم أدّق ف أعةني األرض ناِص  فعنةد ذلةك يبعةث 

النا، مةن الكحةل  إذا خرجةوا بكة  هلةم النةا،  ال يةرون إالّ  أّّنةم خيتطفةون  

يفةةت  اّللّ هلةةم مشةةارق األرض ومغارِّبةةا  أال وهةةم املؤمنةةون حّقةةا   أال إّن خةة  

 (1).ارهاد ف آخر الزمان

ومةن هةةِه الروايةات روايةةة وقةد ذكةر خةةرب شةهادة الةنفس الزكّيةةة الفريقةان  

 يقول القائم ألصحابه(: »)قال:  طويلة عن أيب بص  عن الباقر

مرسل  إليهم ألحتّج عليهم بام ينبغ    نّ يا قوم  إّن أهل مّكة ال يريدونن  ولك

ملثل أن حيتّج عليهم  فيدعوا رجال  من أصحابه  فيقول له: امض إىل أهةل مّكةة  

فقل: يا أهل مّكة  أنا رسول فالن إليكم وهو  يقول لكةم: إّنةا أهةل بيةو الرمحةة 

نا وساللة النبّيني  وإّنا قدظ لِم ومعدن الرسالة واخلالفة  ونحن ذّرّية حمّمد

ِهرنةةا وابت ةةّز منّةةا حّقنةةا منةةِ قةةبض نبّينةةا إىل يومنةةا هةةِا  فةةنحن  واضةةط ِهدنا وق 

 ركم فانرصونا!ةنستنص

الفت  ِّبِا الكالم أتوا إليةه فةِبحوه بةني الةركن واملقةام  وهة  هِا فإذا تكّلم 

أخةربتكم أّن أهةل مّكةة  الالنفس الزكّية  فإذا بلغ ذلةك اإلمةام قةال ألصةحابه: أ

اليريدوننا! فال يدعونه حّت  خيرج فيهبا من عقبة ذي طةو  ف ثالثامئةة وثالثةة 

عنةد مقةام إبةراهيم فيةه عرش رجال  عّدة أهل بدر حّت  يأ  املسجد الرام فيصّل 
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أرب  ركعات ويسند ظهره إىل الجر األسود ثّم حيمد اّللّ ويثن  عليه ويِكرالنب  

 (1).«...ه ويتكّلم بكالم مل يتكّلم به أحد من النا،ويصّل علي

 االعتبارّيون األنصار الثالث: القسم

املعتقدون بإمامته  املسلهمون له  املنتظرون لقيامه عى مّر األجيال فإّّنم  وهم

إذا ماتوا ومل يبعثوا عند قيامه فإّّنم حيصلون عى وسام النرصة جةزاء  العتقةادهم 

فهةم «. نّيةة املةؤمن خة  مةن عملةه»انطالقا  من الديث املشهور ونّيتهم السنة  

حيصلون عى درجة شهادة األنصار  ولعّلها درجة اعتبارّية وبتعب  آخر حيصلون 

وسول يتّم الديث عةن هةؤالء وثةواِّبم ومنةازهلم  عى ثواب نرصة اإلمام

 ف فصل االنتظار واملعرفة.

 القّوة( ُأولي - )العقد األنصار وهم الرابع: القسم

 مّكةويتحّرك ِّبم نحو املناط . يتجّمعون معه ف عرشة  آالل مقاتل وهم

( عن أيب بص   قال: سأل رجل من أهل الكوفة أبةا 814 ف كامل الدين )

؟ فإّّنم يقولةون: إّنةة خيةرج معةه مثةل عةّدة : كم خيرج م  القائمعبداّللّ

وما خيرج إالّ ف أ وي قّوة  وما تكةون »أهل بدر ثالثامئة وثالثة عرش رجال ؟ قال: 

 «أ ولوا القّوة أقّل من عرشة آالل

ال : »( عن مّحاد بن عثامن  قةال أبةو عبةداّلل114ّ: 1وف تفس  العّيايش )

 «.ف أقّل من الفاة  وال تكون الفاة أقّل من عرشة آالل خيرج القائم

: أبةو عبةداّللّ( عن العةوام بةن الةزب   قةال: قةال 424وف اخلصال ) 

من تسعة أحياء: من ح ٍّ رجةل  ومةن رجال   ف مخسة وأربعني  يقبل القائم»
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ح ٍّ رجالن  ومن حّ  ثالثة  ومن حّ  أربعة  ومن حّ  مخسة  ومن حةّ  سةّتة  

ومن حّ  سبعة  ومن حّ  ثامنية  ومن حّ  تسعة  وال يزال كةِلك حّتة  جيتمة  

 (1).«له العدد

املنصةةو  مةةن أنصةةاره ورّبةةام التحةة  بةةه ماةة ت ايالل مةةن هةةِا هةةو العةةدد 

 .املؤمنني ممّن يعتقدون باإلمام

 املالئكة من أنصاره اخلامس: القسم

أّول إشارة وإنِار لألعداء واملاالفني هو النداء الِي يصدر من السامء باسم 

املهدي ونسبه ويناد  أّن الّ  معه  ويصدر هةِا الصةوت مةن جربائيةل يسةمعه 

 .العالمات املحتومة لقيامه كّل إنسان عى وجه األرض  وهو من

 فأّول َمْن ينرص اإلمام بجربائيل حيث ي دخل الرعب ف قلوب األعداء.

وقد ورد أّن اإلمام يأ  بسالح الرعب ونحةن ال نعلةم حقيقةة هةِا السةالح  

 .ولعّله ما يقوم به املالئكة الِين ينزلون ويعملون  و إمرة اإلمام

إذا هلةك اخلاطةب وزا  صةاحب »املنةرب:  أّنه قةال عةى عن أم املؤمنني

العرص  وبقيو قلوب تتقّلةب مةن خمصةب وجمةدب  هلةك املتمنّةون واضةمحّل 

املضمحّلون وبق  املؤمنون وقليل  ما يكونون  ثالثامئة أو يزيدون  جتاهةد معهةم 

 (2).«يوم بدر مل تقتل ومل ُت و عصابة جاهدت م  رسول اّللّ

إذا قام القائم صةلوات اّللّ : »وعن عّل بن أيب محزة  قال: قال أبو عبداّللّ

عليه نزلو مالئكة بدر وهم مخسةة آالل  ثلةث  عةى خيةول شةهب  وثلةث  عةى 
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وّ  ؟ قال: «خيول ب ْل   وثلث  عى خيول ح   (1).«ه  المر»  قلو: وما ال وُّ

َأَتهى ف قةول اّللّ عةّز وجةّل:  وعن عبدالرمحن بن كث   عن أيب عبةداّللّ

ال هةةو أمرنةةا  أمةةر اّللّ عةةّز وجةةّل أن »قةةال:  [1]النحةةل/ َأْمههر  اهللَِّ َفههَل َتْسههَتْدِجل وه  

ستعجل به حّت  يؤّيده اّللّ بثالثة أجناد: املالئكة واملؤمنني والرعةب. وخروجةه ت

ههَك ِمهه  َبْيتِههَك َكههاَم َأْخَرَجههَك   وذلةةك قولةةه تعةةاىل: كاةةروج رسةةول اّللّ َربُّ

 (2).«[1]االنفال/ بِاِْلَ   

ينصه اهللّ بثلثة عِّش ألف م  امللئكة ال ي  كانوا م  األنبيها  واله ي  ن لهوا 

  .عند ق  اِلسي

قةال:  ( عن أبان بن تغلب  عةن أيب عبةداّلل214ّف كامل الزيارات ) 

فينةتفض هةو ِّبةا  اّللّ كأيّن بالقائم عى نج  الكوفة وقد لةبس درع رسةول»

فتسةةتدير عليةةه فيغشةةيها بحداجةةة مةةن اسةةتربق  ويركةةب فرسةةا  أدهةةم بةةني عينيةةه 

شةةمراخ  فينةةتفض بةةه انتفاضةةة ال يبقةة  أهةةل بلةةد إالّ وهةةم يةةرون أّنةةه معهةةم ف 

عمودها من عمود العةرش  وسةائرها مةن نرصة  ؛بالدهم  فينرش راية رسول اّللّ

يب  مؤمن إالّ صةار قلبةه  اّللّ  ال هيوي ِّبا إىل يشء أبدا  إالّ هتكه اّللّ  فإذا هّزها مل

كزبر الديد  ويعط  املؤمن قّوة أربعني رجال   وال يبق  مؤمن إالّ دخلةو عليةه 

بقيةام القةائم   تلك الفرحة ف قربه  وذلك حني يتزاورون ف قبورهم ويتبارشون

 «.فينحّا عليه ثالثة عرش أل  ملك وثالثامئة وثالثة عرش ملكا  

نعةةم  الةِين كةةانوا مة  نةةوح ف السةةفينة  »قةال:  قلةو: كةةّل هةؤالء املالئكةةة؟
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والِين كانوا م  إبراهيم حني أ لق  ف النار  والِين كانوا مة  موسة  حةني فلة  

ني رفعةه اّللّ إليةه  وأربعةة آالل البحر لبن  إرسائيل  والِين كانوا م  عيس  حة

ر مالئكةةة ةمسةةّومني وألةة  مةةردفني  وثالثامئةةة وثالثةةة عشةة ملةةك مةة  النبةةّ  

فلم يؤذن هلةم  بدرّيني  وأربعة آالل ملك هبطوا يريدون القتال م  السني

ف القتال  فهم عند قربه شعث غرب يبكونه إىل يوم القيامة  ورئيسةهم ملةك يقةال 

ره زائةةر إالّ اسةةتقبلوه  وال يوّدعةةه مةةوّدع إالّ شةةّيعوه  وال لةةه منصةةور  فةةال يةةزو

يمرض مريض إالّ عادوه  وال يموت إالّ صّلوا عى جنازتةه واسةتغفروا لةه بعةد 

 (1).«إىل وقو خروجه موته  وكّل هؤالء ف األرض ينتظرون قيام القائم

 يديه؟! بني والشهداء الزمان صاحب أنصار من نصبح كيف

الّلهةةّم »كثةة  مةةن األدعيةةة لصةةاحب الزمةةان ومنهةةا دعةةاء العهةةد: قةةد ورد ف 

اجعلن  من أنصاره وأعوانةه والةِاّبني عنةه  املسةارعني إليةه ف قضةاء حوائجةه  

رادتةةه واملستشةةهدين بةةني واملتمّثلةةني ألوامةةره واملحةةامني عنةةه  والسةةابقني إىل إ

 (2).«يديه...

 باللسان فقا؟ ألفاظ إىل الكلامت إىل حقيقة واقعّية وليس كي  نحّول هِه

 وهل يمكن الوصول إىل درجة األنصار أم ال؟

هةم ثالثامئةة وثالثةةة عرشة  فقةةد  الروايةة تؤّكةد عةةى أّن أصةحاب اإلمةةام

يتساءل املرء: وكي  ي أن أصب  من أنصاره وأصةحابه ِّبةِه القّلةة القليلةة وقةد 
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وهةم عةى وزن أنصةار كتب اّللّ أنصاره منِ األزل  فهم أهل اإليةامن والبصةائر  

رسول اّللّ مثل سلامن واملقداد وأنصار أم املؤمنني وأمثال مالك األشةرت وحمّمةد 

بةةن أيب بكةةر  وأمثةةال حبيةةب وبريةةر وزهةة  مةة  السةةني  فةةأّن  ي أن أكةةون مثةةل 

 هؤالء؟!

 ولإلجابة عى هِا السؤال نقول:

ّد عى أن يصةب  إّن القرار بيد اإلنسان نفسه فلو نو  بصدق وسع  بج أّوال :

منهم فإّنه سول يصل إىل غايته ألّن اّللّ عادل يعطة  اإلنسةان عةى نّيتةه وسةعيه  

فلةو أوصةل اإلنسةان نفسةه إىل مسةتو  سةلامن املحّمةدي ة مةثال  ة ف اإلخةال  

والطاعة والتسليم والصدق وأصل  نفسه فإّن اّللّ سبحانه سول يشمله بالعنايةة 

ذا عرفنةا قةانون البةداء  فةإّن اّللّ يسةتجيب دعةاء فيجعله من أ ولاةك  خصوصةا  إ

 املؤمن ويشكر سعيه ويعطيه عى قدر نّيته.

وتبةةدأ اإلنطالقةةة مةةن صةةدق النّيةةة ثةةّم التصةةميم والسةةع  ارةةّدي هلةةِا األمةةر 

نامذجا  ممّن أصبحوا كبةارا  مل يكونةوا  ولِلك نجد ف تاريخ أتباع أهل البيو

بةل لكةنّهم صةدقوا العةزم والنّيةة  فأعطةاهم اّللّ معروفني بالتدّين واإليامن مةن ق

مرتبة األنصار والشهداء  أمثال الّر بن يزيد الرياح  الةِي كةان ف جبهةة عمةر 

  وكِلك زهة  ابةن القةني بن سعد ولكنّه رسعان ما  ّول إىل جبهة السني

ة  الِي مل يكن مواليا  ألهل البيو ولكن لقاءه مة  السةني غةّ ه ف لظةة واحةد

 وأمثال هؤالء كث  ف تاريخ اإلسالم.

وألّن النّية تقوم مقام العمل  فإذا كةان اإلنسةان صةادقا  ف نّيتةه وسةاعيا   ثانيا :

بجّد ومل يسعفه الّظ ف حياته وقد أدركه األجل املكتوب له فقةد يوّفة  أن يبعثةه 

رهةا ف نفسةه  اّللّ من قربه ليكون من أنصاره بسبب املؤّهالت الروحّيةة التة  وفّ 
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ويلتح  بصفوفه ويقاتل بني يديةه  وهةِه حقيقةة قةد أّكةدها دعةاء العهةد نفسةه  

 فنقول ف الدعاء:

ههمَّ إِْن حههاَل َبْينِههي َوَبْينَههه  املَْههْو   الَّههِ ي َجَدْلَتههه  َعههَل ِعبههاِدَ  َحههْتام  َمْقِضههّيا  » الّله 

ْؤَتِ را  َكَفنِي شاِهرا   ي م  اِعي  َفَأْخِرْجنِي ِمْ  َقْ ِ َلب يا  َدْعَوَ  الهدَّ دا  َقنايِت م  َر  َعْيِفي ُم 

 (1).«ِل اِْلاِِضِ َواْلباِدي...

ف رواية رواها أبو محزة الثامي عن أيب  وقد ذكر هِه القيقة أم املؤمنني

فيا عجبةاه وكية  ال أعجةب مةن : »قال: قال أم املؤمنني جعفر الباقر

أموات يبعثهم اّللّ أحياء  يلّبون زمرة زمرة بالتلبية: لّبيك لّبيك يةا داعة  اّللّ  قةد 

أطّلوا بسكك الكوفة  قد شهروا سيوفهم عى عواتقهم  يّضبون ِّبا هام الكفرة 

وجبابرمم وأتباعهم من جبابرة األّولني وايخرين  حّتة  ينجةز اّللّ مةا وعةدهم 

ْم ف قوله عّز وجّل:  اِ  َلَيْسهَتْخلَِفنَّه  هاِِلَ ْم َوَعِمل وا الصَّ َوَعَد اهللَّ  الَِّ يَ  آَمن وا ِمنك 

هْم  م  الَّهِ ي اْرَتَضه هَل  هْم ِديهنَه  نَ َّ هَل  ِل األَْرِض َكاَم اْعَتْخَلَف الَِّ يَ  ِم  َقْبلِِهْم َوَلي َمك 

م م   َبْدهِد َخهوْ  َلنَّه  وَن ِّب َشهْيئا  َوَلي َبد  هك  ِّْشِ وَننِي الَي  أي يعبةدونن    فِِهْم َأْمنها  َيْدب هد 

 (2).«آمنني ال خيافون أحدا  من عبادي  ليس عندهم تقّية...

فهةةِا القسةةم األّول الةةِي أسةةعفهم الةةّظ للعةةودة إىل الةةدنيا لنرصةةة صةةاحب 

 .الزمان

أّما القسم ايخر فهةم الةِين يةدركهم املةوت وال يعةودون إىل الةدنيا  ولكةن 
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يكتبون من أنصاره والضةاربني بةني يديةه بالسةي  بسةبب انتظةارهم ومعةرفتهم 

وصربهم واستقامتهم عةى طةول املةّدة  وإخالصهم ف والئهم ألهل البيو

مةاف املحاسةن  وشّدة املحنة  وقد أّكدت هِه القيقة مجلة مةن األحاديةث  منهةا

َمْن مات منكم عى : »( عن العالء بن سيابة  قال: قال أبو عبداّلل171ّ: 1)

بةل بمنزلةة َمةْن  أمرنا هِا فهو بمنزلةة َمةْن رضب فسةطاطه إىل رواق القةائم

يّضب معه بسيفه  بةل بمنزلةة َمةْن استشةهد معةه  بةل بمنزلةة َمةْن استشةهد مة  

 «.رسول اّللّ

ر ةقد ال يصل املؤمن بدرجة األصحاب الةِين هةم ثالثامئةة وثالثةة عشة ثالثا :

رة ةعشة[ولكن قد يكون من األنصار الِين هم أقّل رتبة من أ ولاةك وهةم العةّدة 

 .]آالل

 حيث ورد ف األحاديث أّن اإلمام يتحّرك بجي  من مّكة هِا قوامه.

 ( عةةن أيب بصةة  سةةأل رجةةل مةةن أهةةل الكوفةةة814 ف كةةامل الةةدين )

؟ فإّّنم يقولون: إّنه خيرج معه مثةل عةّدة : كم خيرج م  القائمأباعبداّللّ

ما خيرج إالّ ف أ وي القّوة  وما تكةون »أهل بدر ثالثامئة وثالثة عرش رجال ؟ قال: 

 «.أ ولوا القّوة أقّل من عرشة آالل

ويبدو أّن مسألة اخلروج من القرب ونرصة صةاحب الزمةان ال َتةص َمةْن هةم 

 بدرجة األصحاب وإّنام قد يكونوا بمنزلة األنصار.فقا 

 الزمان؟ صاحب أنصار من نكون كيف

وقةد تقةّدم اإلخال  ف الوالية واملعرفة واالنتظار والتسةليم هلةم أّوال :

 عرض هِا املوضوع مسبقا .



 827  .......................................... أصحاب اإلمام الّجة ومنازهلم وأقسامهم

 

 الورع واالجتهاد وحسن األخالق: فعن أيب بص  عةن أيب عبةداّللّ ثانيا :

مةةن رّسه أن يكةةون مةةن أصةةحاب القةةائم فلينتظةةر وليعمةةل » أّنةةه قةةال ذات يةةوم:

بالورع وحماسن األخالق وهو منتظر   فةإن مةات وقةام القةائم بعةده كةان لةه مةن 

ل أجةةر َمةةْن أدركةةه  فجةةّدوا وانتظةةروا  هنياةةا  لكةةم أّيتهةةا العصةةابة ةاألجةةر مثةة

 (1) .«املرحومة

هنالك جمموعة من املستحّبات واألذكةار واألدعيةة التة  جيةب املواظبةة  ثالثا :

ال  لنرصة صاحب الزمان  وه  كام يل: عليها حّت  يكون املؤمن مؤهَّ

سةةةورة اإلرساء: ورد ف املفةةةاتي  ف أعةةةامل ليلةةةة ارمعةةةة عةةةن السةةةني بةةةن 

عةة  مل بنة  إرسائيةل ف كةّل ليلةة مجسةورة َمْن قرأ : »العالء عن الصادق أيب

 (2).«يكون من أصحابه و يمو حّت  يدرك القائم

مةةن دعةةا إىل اّللّ )تعةةاىل( أربعةةني »أّنةةه قةةال:  دعةةاء العهةةد: عةةن الصةةادق

صباحا  ِّبِا العهد  كان من أنصار قائمنا   فإن مات قبله  أخرجه اّللّ )تعاىل( مةن 

 «.قربه  وأعطاه بكّل كلمة أل  حسنة  وحما عنه أل  سّياة

مصةباح املتهجةد اللهّم صةله عةى حمّمةد وآل حمّمةد وعّجةل فةرجهم: جةاء ف 

الّلهّم صةّل عةى حمّمةد » وبعد صالة الظهر:  صالة الفجرَمْن قال بعد  همرسال  أنّ 

 »....(3)وآل حمّمد  وعّجل فرجهم مل يمو حّت  يدرك القائم

                                                           

 .207( الغيبة للنعامين: 1)

 .2/278( تفس  العّيايش: 2)

 .186( مصباح املتهجد: (1
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املؤمن إذا قام ِّبا يظهر من جمموع هِه األعامل ة القرآن واألدعية واألذكار أّن 

 وداوم عليها يوّف  لنرصة القائم.

وقةد ذكرنةةا غةة  مةةّرة أّن الروايةةات تؤّكةةد َمةْن كةةان عةةى الةةّ  ويقةةّر باإلمامةةة 

رته وإن مل يدركةه  ةويعرل أئّمتةه ويةواليهم وينتظةر قةائمهم كتةب لةه ثةواب نصة

 وهِه األعامل تدخل  و هِه القاعدة كام يبدو.

األعامل جتعل املؤمن جيّدد نّيته ومبايعته واّتصاله وذكر  ولعّل الدوام عى هِه

 القائم  وهِا هو أحد الطرق لالرتباط بالوالية واالنتظار.

بصناعة اإلنسان املنتظر للقائم وإن كانو عةرب وقد اهتّم أئّمة  أهل البيو

 الوسائل الشكلّية إذا كانو تؤّدي الغرض نفسه.

كم خلةةروج القةةائم : »فعةةن أيب بصةة  قةةال: قةةال أبةةو عبةةداّللّ نَّ أحةةد  لي ِعةةدَّ

ينسةو ف عمةره حّتة   ألن ولوسهام   فإّن اّللّ تعاىل إذا علم ذلك من نّيته  رجوت

 (1).«يدركه  فيكون من أعوانه وأنصاره

ولعّل هِا الديث وأمثاله يشّج  ويقوي روح األمةل واالنتظةار  وإّنةه البةّد 

ألّن االعتقةاد بوعةد اّللّ يةدّلل عةى  من خروج صاحب الزمان ولو طال الزمةان 

 2اليقني وشّدة التسليم.

                                                           

 .111( الغيبة للنعامين: 1)

ع  ألحاديث اإلمام انته  الفصل الادي عرش تم اإلستفادة من)املعجم املوضو 2

   علام انا خرجنا النصو  من مصادرها األصلية.)141- 171املهدي



  الفصل الثاني عشر

  تكاليفنا يف زمن الغيبة





 

 

 االنتظار أّواًل:

 األ ّمةة أعةامل أفضل واعتربته االنتظار أمّهّية عى والسنّة القرآن نصو  أّكدت

 أعةامل أفضةل» قةال: النبة  عةن جةاء كةام األكةرب  الفرج وإّنه العبادة وأحسن

 .(1)«وجّل  عزّ  اّللّ فرج انتظار أ ّمت 

 .(2)«أفضل العبادة انتظار الفرج»أيضا : وقال

 فيا تر  ماذا يعن  االنتظار  مفهوما  وحكام ؟

نصةةل إىل مفهةةوم  نحةاول مةةن خةةالل مجةة  النصةةو  القرآنّيةةة والروايةةات أن

واض  وذلك من خالل تقسيم هِه النصةو  إىل طوائة  وأقسةام لكة  نصةل 

 إىل النتيجة والكم.

 لغًة؟ االنتظار معنى ما

يقةال نظةةرت  فالنةا  وانتظرتةةه بمعنةة  و قةال ابةةن منظةور: والنظةةر واالنتظةةار  

 واحد  فإذا قلو انتظرت فلم جياوزك فعلك فمعناه وقفو وُتّهلو.

ء: تقةول العةرب: أنظةرين أي انتظةرين قلةيال   ويقةول املةتكّلم ملةةن وقةال الفةّرا

ي عجل ه أنظرين..
(3). 

 .(4)وف املنجد: انتظره: ترّقبه  توّقعه  تأّن  عليه

                                                           

 .122/ 12( بحار األنوار: 1)

 .12/121( بحار األنوار: 2)

 .1/218( لسان العرب: 1)

 )م/نظر(. 617( املنجد: 4)
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 .(1)وقال الف وزآبادي: ونظره وانتظره وتنظره: تأّن  عليه

خالصةةة األقةةوال: األلفةةاظ التةة  وردت مرتادفةةة ومتقاربةةة وهةةو: التوّقةة  

ّهل والتأيّن  والرتّقب والتوّقة  فةإذا جةاء الفعةل بصةيغة األمةر )أنتظةر( أي والتم

ل وال تعجل وترقَّب وال تيأ، وبمعن  آخر فإذا كان املنتظر ف حالةة العجلةة  ُتهَّ

 يقال له اصرب وتأيّن وترو  وملن استبطأ عليه يقال له كن مرتّقبا  والتيأ،.

 االنتظار ف النصو :

 ن  اللغوي:والنصو  تؤّيد املع

ما أحسن الصةرب : »فعن حمّمد بن السني  عن البزنط   قال: قال الرضا

هْم َرقِيهٌب وانتظار الفرج  أما سةمعو قةول اّللّ عةّز وجةّل:   َواْرَتِقب هوا إِّن  َمَدك 

فانتظروا إيّن معكم من املنتظرين  فعليكم بالصرب فإّنه إّنةام جية ء الفةرج   [91]هةود/

 .(2)«كان الِين من قبلكم أصرب منكمعى اليأ،  فقد 

عفةةة مةةن ديةةن األئّمةةة الةةورع وال: »وف خةةرب األعمةة  قةةال الصةةادق

 .(3)«والصالح ة إىل قوله: ة وانتظار الفرج بالصرب

 االنتظار = الص :

هةةاتني الةةروايتني فّسةةت وقرنةةو االنتظةةار بالصةةرب وعةةدم اليةةأ، مةةن طةةول 

عةةن  مسةةلم عةةن أيب عبةةداّللّاالنتظةةار  وجةةاء عةةن أيب بصةة  وحمّمةةد بةةن 

ف األربعامئة الت  عّلم فيها أصةحابه أربعامئةة مسةألة وهة  مةن  أم املؤمنني

انتظروا الفرج وال تيأسةوا مةن روح اّللّ  : »الروايات الصحيحة السند  قال

                                                           

 .141-2/144( القامو، املحيا: 1)

 .129/ 12( بحار األنوار: 2)

 .12/122( بحار األنوار: 1)
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 «.فإّن أحّب األعامل إىل اّللّ عّز وجّل انتظار الفرج

ةل  »وقال أيضا :  اْعهَتِدين وا  مزاولة قل  اربال أيس مةن مزاولةة ملةك مؤجَّ

تَِّقههيَ  َبههة  لِْلم 
َههها َمههْ   َيَشهها   ِمههْ  ِعَبههاِدِه َواْلَداقِ وا إِنَّ االْ َْرَض هللِِّ ي وِرث   بِههاهللَِّ َواْصههِ  

مةةد التعةةاجلوا األمةةر قبةةل بلوغةةه فتنةةدموا  وال يطةةولّن علةةيكم األ[126]االعةةرال/

 .(1)«فتقسوا قلوبكم

 اليأ، والعجلة:

 وقد أشارت الروايات السابقة إىل مفهوم االنتظار وه  تعالج حالتني:

ة االنتظار ف مقابل اليأ، والقنوط من رمحةة اّللّ و ةّث عةى عةدم القسةوة  1

من طول الغيبةة ألّّنةام طرية  االّنيةار وتزلةزل العقيةدة بةالفرج مةن اّللّ سةبحانه 

  وقةد أّكةد املعنة  اللغةوي هةِه الظلم والفساد عى يد ولّيه القائموإصالح 

وهةو يعنة  أّن اإلنسةان املةؤمن جيةب أن يكةون ف « الرتّقةب»القيقة بام جةاء إّنةه 

 حالة دائمة من توّق  الفرج وترّقبه وعدم القنوط واليأ،.

ب بوعد اّللّ وهو أكةرب الةِنوب  بيةنام ِّ  رّب إّن خطر اليأ، جيعل اإلنسان يك

العاملني أعط  األمل للمؤمنني ووعدهم بالنرص واالستاالل.. ف قولةه تعةاىل: 

...ْم ِل األَْرِض اِ  َلَيْسَتْخلَِفنَّه  اِِلَ ْم َوَعِمل وا الصَّ   َوَعَد اهللَّ  الَِّ يَ  آَمن وا ِمنك 

ة الالةةة الثانيةةة وهةة  عةةدم االسةةتعجال قبةةل األوان ألّّنةةا مةةن الصةةفات  2

ة عند اّللّ عّز وجّل  وقد أمر بالصةرب والرتّقةب واالنتظةار لكة  اليعجةل املِموم

اإلنسان ويقّدم أمره عةى أمةر اّللّ سةبحانه وتعةاىل والعجلةة ليسةو مةن صةفاته  

وخصوصا  ف موضوع إصالح األرض وَمْن عليها وأّنةه عةّز وجةّل قةّدر األ مةور 

                                                           

 .12/121( بحار األنوار: 1)
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د إذا استعجلوا ف أ مورهم قبل وف  حكمة بالغة  والبّد أن تبلغ أواّنا  وأّن العبا

األوان املناسةةب أرضوا بأنفسةةهم وعّرضةةوها للهةةالك وهةةِا يعنةة  أّن املظلةةومني 

مون مزيدا  من الضحايا واخلسائر من دون فائةدة ألّّنةم ال يبلغةون أمةرا  قبةل  يقده

 أوانه.

 يقول العاّلمة الكوراين:

اإلهلة  مرشةوع  ضةام   مرشوع إّناء الظلم عى األرض وإقامة دولة العةدل 

وهو جزء  أسايّس من املاّطةا الرّبةاين ليةاة اإلنسةان ومسةتقبله  لكنّةه حيتةاج ف 

 استيعابه إىل رق  فكري  وف  ّمله إىل رسوخ إيامن وقّوة أعصاب.

ولةةِلك كانةةو مشةةكلة النةةا، ف األديةةان أّّنةةم يسةةتعجلون نرصةة اّللّ تعةةاىل 

عّز وجّل فعله عى قوانني وحكم خاّصة  ولِلك وعقوبته للظاملني  بينام بن  اّللّ 

برتبية املؤمنني عى توسي  أ فقهم العقل والةِهن   واألئّمة اهتّم النب 

 1والشعوري وضبا أعصاِّبم  والتسليم ألمر اّللّ تعاىل وانتظار الفرج.

م  عنإبراهيم بن ( عن 189: 1ف الكاف ) هزَّ قال:  أيب عبداّللّ ابيه عن م 

إّنام هلك النا، مةن اسةتعجاهلم هلةِا األمةر  »عنده ملوك آل فالن  فقال:  ذكرنا

إّن اّللّ عّز وجّل ال يعجل لعجلة العباد  إّن هلِا األمر غاية ينتهة  إليهةا  فلةو قةد 

 .«بلغوها مل يستقدموا ساعة ومل يستأخروا

بةأخالق وعليه فإّن اّللّ سبحانه ال يعجل لعجلة العباد  ولِا فيجةب التاّلة  

اّللّ سبحانه وتعاىل  بالصرب واألناة وضةبا األعصةاب حّتة  يةأ  الفةرج مةن اّللّ 

 سبحانه.

  ف قةول ف غيبة النعامين بسنده عن عبدالرمحن بن كثة  عةن أيب عبةداّللّ

                                                           

 . :411( ينظر املعجم املوضوع  ف احاديث االمام املهدي(1
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هو أمرنا أمر اّللّ ال يسةتعجل »قال:   َأَتى َأْمر  اهللَِّ َفَل َتْسَتْدِجل وه  اّللّ عّز وجّل: 

عةب  وخروجةهب كاةروج  ه يؤّيده ثالثةة أجنةاد: املالئكةة  واملؤمنةون  والرُّ

 .(1)َكاَم َأْخَرَجَك َربَُّك ِم  َبْيتَِك بِاِْلَ   وذلك قوله تعاىل:  رسول اّللّ

 وكيفّيته: االنتظار معنى

 يظهر من مفهوم االنتظار ف اللغة والنصو  أّن له ب عَدين:

 واالعتقاد.األّول: يرتبا باملفهوم 

 والثاين: يرتبا بالنفس والسلوك.

وقةةد أراد الرشةةع أن يعةةالج ف اإلنسةةان املةةؤمن خصوصةةا  حةةالتني مةةن نقةةاط 

ضعفه وهة  اليةأ، والعجلةة  وإّن عليةه أن يعةالج اليةأ، بالتسةليم والتصةدي  

ألمةةر اّللّ فةةال يقسةةو قلبةةه مةةن طةةول األمةةل وطةةول االنتظةةار والغيبةةة  فعليةةه 

عليه أن يعالج العجلة بالصرب وضبا األعصاب  وتربية النفس  باالستقامة  وإنّ 

باألخالق والسلوك الت  تريض اّللّ سبحانه وتعاىل  وتةريض رسةوله وأهةل بيتةه 

 وإمام زمانه  ك  يكون من املوسومني باملنتظرين.

  اإلمةام الثةاين عرشة وعليه فاإلنتظار هو امتداد لالعتقاد باإلمام املهةدي

لد ف زمن أبيه وغاب عن األنظار حّت  يأذن اّللّ تعةاىل لةه  وإّن بال فصل الِي و

الواجب عى املؤمن هو التصدي  ِّبِا االعتقاد  ولزومه االنتظار الِي هةو فةرع 

االعتقاد والتصةدي  بوعةد اّللّ سةبحانه  وإّنةه ال جيةوز إنكةار ذلةك ألّنةه يسةاوي 

 اإلهلة  عةى يةد ولّيةه تكِيب الوعد اإلهل  ويؤّدي إىل اليةأ، مةن  قية  النرصة

  ومن املعلوم إّن اليأ، مةن رمحةة اّللّ وفرجةه مةن املحّرمةات فيكةون القائم

                                                           

 .204( الغيبة للنعامين: 1)
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 االنتظار مصداق واعرتال وتصدي  بالوعد اإلهل .

 أّما كيفّيته فهو حاله نفسّية وسلوكّية.

 قال امل زا حمّمد تق  االصفهاين صاحب كتاب )مكيال املكارم(:

نبعث منها التهّيةؤ ملةا تنتظةره  وضةّده اليةأ،  فكّلةام كةان هو كيفّية نفسانّية ي»

االنتظار أشّد كان التهّيؤ آكد  أال تر  إّنه إذا كان لك مسافر تتوّق  قدومةه ازداد 

مّيؤك لقدومه كّلام قرب حينه  بل رّبام تبّدل رقادك بالسهاد لشّدة االنتظار  وكةام 

تفاوت مراتبه مةن حيةث حّبةك تتفاوت مراتب االنتظار من هِه ارهة  كِلك ت

ملن تنتظره  فكّلام اشتّد الّب ازداد التهّيؤ للحبيب  وأوجة  فراقةه بحيةث يغفةل 

املنتظر عن مجي  ما يتعّل  بحفظ نفسه  واليشةعر بةام يصةيبه مةن ايالم املوجعةة  

 والشدائد املفظعة.

تهّيةؤ لةِلك فاملؤمن املنتظر لقدوم مواله كّلام اشةتّد انتظةاره ازداد جهةده ف ال

بةةالورع واالجتهةةاد  ومةةِيب نفسةةه عةةن األخةةالق الرذيلةةة  واقتنةةاء األخةةالق 

الميدة حّت  يفوز بزيارة مةواله ومشةاهدة مجالةه ف زمةن غيبتةه كةام اّتفة  ذلةك 

 (1)رم  من الصالني األخيار...

 وجّل عّز الّله عند واملنتظرين االنتظار مقام

 والروايات ف ذلك عى طوائ :

 الطائفة األ وىل: االنتظار سنّة اّللّ للمرسلني:

النصو  مدحو االنتظار واعتربته أفضل األعةامل وأفضةل العبةادات وهةو 

الفرج ألّن اّللّ أمر نبّيه أن ينتظر مة  املنتظةرين واملرتّقبةني ومةن يكةون معةه اّللّ ف 
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 أمر فهو عني الفرج.

ل املحبوبة عنده ملا كّل  نبّيه ولوال أّن الرتّقب واالنتظار من الصفات واألعام

 أن يكون م  املنتظرين واملرتقبني.

قال: سمعته  ( عن أمحد بن حمّمد  عن أيب السن الرضا20: 2العّيايش )

مةةا أحسةةن الصةةرب وانتظةةار الفةةرج  أمةةا سةةمعو قةةول العبةةد الصةةال : »يقةةول: 

 َ م ِمَ  املْ نَْتظِهِري وا إِّن  َمَدك  ؟ أولةيس تعلةم أّن انتظةار الفةرج [20]يةونس/ َفانَتظِر 

هْم َرقِيهٌب إّن اّللّ تبارك وتعاىل يقول: »ثّم قال: « من الفرج؟  َواْرَتِقب وا إِّن  َمَدك 

 «[91]هود/

قةال:  ( عن حمّمد بن الفضيل  عةن أيب السةن الرضةا116: 2العّيايش )

إّنةه يقةول: أوليس أّن انتظار الفرج من الفةرج  »سألته عن يشء ف الفرج  فقال: 

 َ م ِمَ  املْ نَْتظِِري وا إِّن  َمَدك   .»(1)َفانَتظِر 

 الطائفة الثانية: انتظار الفرج رشط قبول األعامل

والةةِي يظهةةر مةةن األحاديةةث أّن انتظةةار الفةةرج لةةيس مةةن األ مةةور السةةنة 

واملفّضلة ف األعامل فقا وإّنام هو رشط لقبول األعةامل ألّنةه جةزء مةن االعتقةاد 

جيب أن يصدق به املؤمن  ويّتص  به قلبّيا  وهو روح األمل وعةدم اليةأ،  الِي

 بةالفرج مةةن اّللّ سةةبحانه حيةةث قطةة  عةةى نفسةةه وعةةدا  بقيةةام اإلمةةام الّجةةة

 وظهوره عى الظاملني..

فهِا الوعةد جيةب عةى املةؤمن التمّسةك بةه وال ييةأ، منةه  واليةأ، يسةاوي 

 .وأهل بيته وبام جاء من رسوله التكِيب بام جاء ف كتاب اّللّ سبحانه
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وهِه العقيدة ه  الت  يؤمن ِّبا آل البيو ويِّكرون ِّبةا املةؤمنني املالصةني  

فقد جاء أبو ارارود للباقر يسأله عن الدين والعقيدة التة  جيةب أن يتمّسةك ِّبةا 

 فأجابه بأّن االنتظار للقائم أحد الرشائا ف ذلك:

: يةةابن ود  قةةال: قلةةو أليب جعفةةر( عةةن أيب ارةةار21: 2ففةة  الكةةاف )

رسول اّللّ  هل تعرل موّد  لكم وانقطاع  إليكم ومواال  إّياكم؟ قال: فقال: 

  قال: فقلو: فإيّن أسألك مسةألة جتيبنة  فيهةا فةإيّن مكفةول البرصة قليةل «نعم»

  قلةو: أخةةربين «هةات حاجتةةك»امليشة وال أسةتطي  زيةةارتكم كةّل حةةني  قةال: 

ّللّ عّز وجّل به أنو وأهل بيتك ألدين اّللّ عّز وجّل به؟ قال: بدينك الِي تدين ا

إن كنو أقرصت اخلطبة فقد أعظمو املسألة  واّللّ أل عطينّك دين  ودين آبةائ  »

 شةهادة أن ال إلةه إالّاّللّ وأّن حمّمةدا  رسةول اّللّ ؛الِي ندين اّللّ عّز وجةّل بةه

لولّينا  والةرباءة مةن عةدّونا  والتسةليم  من عند اّللّ  والواليةبه واإلقرار بام جاء 

 «.ألمرنا  وانتظار قائمنا  واالجتهاد والورع

ين الرتّقب وتوّق  انتظةار الفةرج لةوّي اّللّ اإلمةام  ولِا صار من رضورات الده

املهدي حّت  ال يكون املؤمن غافال  وقاسيا  ف قلبه عن أمر اّللّ تعاىل  ألّنه أمر  من 

أنبيائه ورسله بإبال  أقوامهم بانتظار خروج القائم بالّ  املهةدي  اّللّ سبحانه إىل

 .بن السن

 تعاىل الّله عند عبادة وأفضلها األعمال أحّب االنتظار الثالثة: الطائفة

أفضةةل أعةةامل : »قةةال رسةةول اّللّ :(1 :19 )ف عيةةون أخبةةار الرضةةا

 .(1)أ ّمت  انتظار فرج اّللّ عّز وجّل 

أفضةةل العبةةادة انتظةةار : »بسةةنده إىل النبةةّ  ( 177) وف كةةامل الةةدين 

                                                           

 .122/ 12( بحار األنوار: 1)



 819  ............................................................... تكاليفنا ف زمن الغيبة

 

 «.الفرج

فإّن أحّب األعةامل : »: قال أم املؤمنني(818)  اخلصال ف األربعامئة

 1«ىل اّللّ عّز وجّل انتظار الفرجإ

أقةةول: ولعةةّل األفضةةلّية هنةةا مةةن حيةةث األمهّيةةة ودرجةةة الثةةواب والتقةةّرب 

العبادة جتعل اإلنسان مسّلم ألمر اّللّ مرتقب والطاعة ّللّ سبحانه وتعاىل ألّن هِه 

 لفرجه باستمرار  وال يعن  أّّنا مقّدمة عى سائر الواجبات.

الطائفةةة الرابعةةة: منةةازل املنتظةةرين وصةةفامم ودرجةةامم وجةةزاؤهم عنةةد اّللّ 

 سبحانه وتعاىل:

قةةد ذكرنةةا أّن حقيقةةة االنتظةةار هةة  السةةكون وعةةدم االسةةتعجال والرتّقةةب 

ر حّت  جمياه  فةإّن امللتةزمني املةؤمنني بصةفة االنتظةار هةم مطيعةون لصاحب األم

مسّلمون ألهل البيو  ألّّنم ال يتقّدمون عى أمرهم وال يستعجلون ما مل يعّجله 

  وألّّنةم ِّبةِه الصةفة فةإّن الروايةات قةد اّللّ تعاىل وال يسبقون أهةل البيةو

درجةامم ومنةازهلم وثةواِّبم أثنو عليهم ووصفتهم بالصةفات الميةدة وبّينةو 

 بسبب انتظارهم  الروايات كث ة جّدا  نكتف  ببعض منها:

 أيب عةن جةابر إىل بسةنده الصدوق رو  الغيث: ويسق  البالء اّللّ يدف  ِّبم ة 1

 للثةابتني فيةاطوب  إمامهم  عنهم يغيب زمان النا، عى يأ » قال: أّنه جعفر

 جةل الباري ينادهيم أن الثواب من هلم يكون ما أدن  إنّ  الزمان  ذلك ف أمرنا عى

 بحسةن فأبرشةوا بغيبة   وصةّدقتم ّريةبسة آمنةتم وإمةائ  عبةادي : فيقةول جالله

 أغفةر ولكةم أعفةو وعةنكم أتقّبةل مةنكم حّقةا   وإمةائ  عبادي فأنتم منّ   الثواب
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 «.عِايب عليهم ألنزلو ولوالكم البالء  عنهم وأدف  الغيث عبادي أسق  وبكم

جابر: فقلةو: يةابن رسةول اّللّ  فةام أفضةل مةا يسةتعمله املةؤمن ف ذلةك  قال

 (1)«حفظ اللسان ولزوم البيو»؟ قال: الزمان

أقول: هِا املةدح والثنةاء مةن اّللّ سةبحانه وتعةاىل للمنتظةرين يكشة  رضةاه 

عنهم وعن فعلهم وإّّنم حّجة عةى العبةاد  ولةِلك يةدف  اّللّ ِّبةم العةِاب عةن 

 اخلل .

ذيل الديث فيه أمر  للمؤمنني بّضوره التقّية )حفظ اللسةان( )ولةزوم  كام أنّ 

البيو( ولعّلها تش  إىل األوقات الرجة من حفظ اللسان بعدم التعّرض لةاكم 

ارور ولزوم البيو بعةدم االسةتعجال ف اخلةروج لربةه  ومثةل هةِه الروايةات 

نتظةةار وعةةدم اسةةتعجال تةةريّب املةةؤمنني املةةوالني عةةى الصةةرب واالسةةتقامة عةةى اال

 األمور قبل أواّنا.

 زمان: أهل كّل أفضل املنتظرون ا 2

 ملاذا؟

ألّّنةةةم عةةةارفون مسةةةّلمون مصةةةّدقون ملةةةا جةةةاء مةةةن عنةةةد اّللّ تعةةةاىل وأهةةةل 

وألّّنم كِلك فقد أعطاهم اّللّ العقل والفهةم واملعرفةة والبصة ة حّتة  بيته

 أصبحو عندهم الغيبة بمنزلة املشاهدة.

يةا أبةا خالةد  إن أهةل ... » :حديث طويل عن االمام زيةن العابةدينوجاء ف 

زمان غيبته القائلني بإمامته واملنتظرين لظهوره أفضل من أهل كّل زمان  فإّن اّللّ 

تبارك وتعاىل أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة ما صارت بةه الغيبةة عنةدهم 

ملجاهدين بني يدي رسةول اّللّ بمنزلة املشاهدة  وجعلهم ف ذلك الزمان بمنزلة ا
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يةن اّللّ عةّز وجةّل بالسي   أ ولاك املالصون حّقا  وشيعتنا صدقا   والةدعاة إىل د

 (1)«رّسا  وجهرا  

 .(2)«انتظار الفرج من أعظم الفرج: »وقال

 :: املنتظر املحتسب كاملجاهد م  اإلماماإلمام الباقرة  1

عن الر  بن املغ ة  قال: كنّا عند عن العّيايش ( 881: 2 تأويل االيات)ف 

العارل مةنكم هةِا األمةر املنتظةر لةه املحتسةب فيةه اخلة  »فقال:  أيب جعفر

 «. بسيفهكمن جاهد واّللّ م  قائم آل حمّمد

بسةيفه ثةم قةال بةل واّلل   رسةول اّللّ جاهةد مة  بل واّللّ كمن»ثّم قال: 

قلةو: «. ة مةن كتةاب اّللّف فسطاطه  وفيكم آي كمن استشهد م  رسول اّلل

هلِِه قةول اّللّ عةّز وجةّل: »وأّي آية جعلو فداك؟ قال:  ع  َوالَّهِ يَ  آَمن هوا بِهاهللَِّ َور 

ِهمْ  َهَدا   ِعنَد َره  يق وَن َوالشُّ د  م  الص  َك ه 
ِصتةم واّللّ »ثةّم قةال: «. [19]الديةد/ أ ولئِ

 «.صادقني شهداء عند رّبكم

عبدالميةةةد الواسةةةط   قةةةال: قلةةةو أليب  ( عةةةن171 :1وف املحاسةةةن )

: أصلحك اّللّ واّللّ لقد تركنا أسواقنا انتظارا  هلِا األمر حّتة  أ وشةك جعفر

يا عبدالميد  أتر  من حبس نفسه عةى اّللّ ال »الرجل منّا يسأل ف يديه! فقال: 

ا  حةبس نفسةه جيعل اّللّ له خمرجا ؟ بى واّللّ ليجعلّن اّللّ له خمرجةا   رحةم اّللّ عبةد

 «.علينا  رحم اّللّ عبدا  أحيا أمرنا

القائةل مةنكم إن أدركةو »قال: فقلو: فإن مّو قبل أن أدرك القةائم؟ فقةال: 
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 .(1)«حمّمد نرصته كاملقارع معه بسيفه  والشهيد معه له شهادتان آل القائم من

 ة املنتظر بمنزلة الشهيد م  رسول اّللّ والقائم وإن مل يدركه: 4

مةن : »قةال: قةال أبةو عبةداّللّ   عةن أيب عبةداّللّبةعالء بن سياالعن 

 .»(2)مات منكم عى هِا األمر منتظرا  له كان كمن كان ف فسطاط القائم

: ما تقول قلو أليب عبداّللّعن السندي عن جده  وف املحاسن )للربق (

مة  القةائم ف  هةو بمنزلةة َمةْن كةان»ف َمْن مات عى هِا األمر منتظرا  لةه؟ قةال: 

 .»(3)هو كمن كان م  رسول اّللّ»ثّم سكو هنياة ثّم قال: « فسطاطه

سةّيد  عةل بةن السةني بسنده إىل عمرو بن ثابو  قةال: قةالورو  الصدوق 

من ثبو عى واليتنا ف غيبةة قائمنةا أعطةاه اّللّ أجةر ألة  شةهيد : »العابدين

 .(4)«مثل شهداء بدر وأ حد

 :املسّلمون إخوان رسول اّللّة املنتظرون  1

ذات يةوم وعنةده    قال: قال رسول اّللّعن أيب بص   عن أيب جعفر

ة مّرتني ة فقال من حولةه مةن أصةحابه: « الّلهّم لّقن  إخواين»مجاعة من أصحابه: 

ال إّنكم أصحايب  وإخواين قةوم ف آخةر »أما نحن إخوانك يا رسول اّللّ؟ فقال: 

مل يروين  لقد عّرفنيهم اّللّ بأسةامئهم وأسةامء آبةائهم مةن قبةل أن الزمان آمنوا يب و

خيرجهم من أصالب آبائهم وأرحام أ ّمهامم  ألحدهم أشةّد بقّيةة عةى دينةه مةن 

خةرط القتةةاد ف الليلةةة الظلةةامء  أو كالقةةابض عةى مجةةر الغضةةا  أ ولاةةك مصةةابي  
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 .(1)«الدج   ينجيهم اّللّ من كّل فتنة غرباء مظلمة

 املنتظرون هم املّتقون الِين يؤمنون بالغيب:ة  8

عةن قةول  القاسم  قال: سألو الصادق جعفر بن حمّمد عن حيي  بن أيب

ْؤِمن هوَن اّللّ عّز وجّل:  تَِّقهَي* الَّهِ يَ  ي  ى لِْلم  هد  ال* ذلَِك اْلكَِتها   الَ َرْيهَب فِيهِه ه 

هةو الّجةة الغائةب  وشةاهد فوالغيةب  املّتقون شيعة علّ »فقال:    بِاْلَغْيِب 

اَم اْلَغْيهب  هللَِِّ ذلك قول اّللّ عّز وجّل:  ْل إِنَّ ِه َفق  َوَيق ول وَن َلْوالَ أ نِ َل َعَلْيِه آَيٌة ِم  َرب 

ههم ِمههَ  املْ نَْتظِههِري َ  وا إِّن  َمَدك  فةةأخرب اّللّ عةةّز وجةةّل أّن اييةةة هةة  الغيةةب   َفههانَتظِر 

هه  ذلك قول اّللّ عّز وجّل: والغيب هو الّجة  وتصدي   َوَجَدْلنَا اْبهَ  َمهْرَيَم َوأ مَّ

 .(2)«يعن  حّجة [10]املؤمنون/ آَية  

 ة كاملتشّحا بدمه ف سبيل اّللّ: 7

ايخةةِ بأمرنةةا معنةةا غةةدا  ف : »عةةن أم املةةؤمننيرشح االخبةةار: جةةاء ف 

 .(3)«حظ ة القد،  واملنتظر ألمرنا كاملتشّحا بدمه ف سبيل اّللّ

 ة أولياء اّللّ ال خول  عليهم وطوب  هلم: 6

ف قةول اّللّ عةّز وجةّل:  بص   قال: قال الصادق جعفر بن حمّمد عن أيب

 آَمنَْت ِم  َقْبهل  َأْو َكَسهَبْت  ْ َا َلْ َتك  َيْوَم َيْأيِت َبْدض  آَياِ  َرب َك الَ َينَْف   َنْفسا  إِياَمُن 

 «.يعن  يوم خروج القائم املنتظر منّا»قال:  [116]االنعام/ِل إِياَمُِنَا َخرْيا  

يا أبا بص   طةوب  لشةيعة قائمنةا املنتظةرين لظهةوره ف غيبتةه  : »ثّم قال
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واملطيعةةني لةةه ف ظهةةوره  أ ولاةةك أوليةةاء اّللّ الةةِين ال خةةول علةةيهم وال هةةم 

 .(1)«حيزنون

 ة هلك املستعجلون ونجا املنتظرون: 9

هلكةو : »النعامين بسنده إىل أيب املرهة   قةال: قةال أبةو عبةداّللّف غيبة 

بةون  وثبةو »  قلو: ومةا املحاضة ؟ قةال: «املحاض  املسةتعجلون  ونجةا املقره

الصن عى أوتادها  كونوا أحال، بيوتكم  فإّن الفتنة عى من أثارها  وإّّنم ال 

 .(2)«ض هلميعر اال منإالّ أتاهم اّللّ بشاغل  جائحةيريدونكم ب

مجة  « املحاضة » :وف معاين مفردات هِا الديث قال العاّلمة املجليس

 املحض  وهو الفر، الكث  العدو.

بون»و ر الةراء املشةّددة أي الةِين يقولةون الفةرج قريةب أو يةدعو ةبكس« املقره

وثبةةو »لقربةةه  أو بفةةت  الةةراء أي الصةةابرون الةةِين فةةازوا بالصةةرب بقربةةه تعةةاىل.

أي يعود رضر « الفتنة عى َمْن أثارها» أي استقّر حصن دولة املاالفني.« الصن

 الفتنة عى َمْن أثارها أكثر من غ ه.

 بسنده عن صال  بن نبا وبكر املثنّ  عن أيب جعفر الباقر النعامينورو  

بون وثبو الصةن عةى أوتادهةا  »أّنه قال:  هلك أصحاب املحاض   ونجا املقره

 .(3)«فتحا  عجيبا   إّن بعد الغمّ 

وإىل  : انظةروا رمحكةم اّللّ إىل هةِا التأديةب مةن األئّمةةقال الةنعامين

أمرهم ورسمهم ف الصرب والكّ  واالنتظةار للفةرج وذكةرهم هةالك املحاضة  
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واملستعجلني  وكِب املتمننّي  ووصةفهم نجةاة املسةّلمني  ومةدحهم الصةابرين 

 ثبات الصن عى أوتادها.ب الثابتني  وتشبيههم إّياهم عى الثبات

وسةّلموا لقةوهلم  وال جتةاوزوا ومتثلةوا امةرهم فتأّدبوا رمحكةم اّللّ بتةأديبهم  

 (1)رسمهم..

 الطائفة اخلامسة: لزوم االنتظار عى املؤمنني:

أال أ خربكم بام اليقبةل »إّنه قال ذات يوم:  عبداّللّ بص   عن أيب عن أيب

شةهادة أن ال إلةه إالّ اّللّ »قلو: بى  فقال: « اّللّ عّز وجّل من العباد عمال  إالّ به؟

وأّن حمّمدا  عبده ورسوله  واإلقرار بام أمر اّللّ والوالية لنا  والةرباءة مةن أعةدائنا 

جتهةاد والطمأنينةة  واالنتظةار يعن  األئّمة خاّصة  والتسةليم هلةم  والةورع واال

 . »(2)للقائم

: يةابن وبنفس املضمون تقريبا  عةن أيب ارةارود  قةال: قلةو أليب جعفةر

رسول اّللّ  هل تعرل موّد  لكم وانقطاع  إليكم ومواال  إّياكم؟ قال: فقال: 

  قال: فقلو: فإيّن أسألك مسةألة جتيبنة  فيهةا فةإيّن مكفةول البرصة قليةل «نعم»

  قلةو: أخةةربين «هةات حاجتةةك»وال أسةتطي  زيةةارتكم كةّل حةةني  قةال:  امليشة

بدينك الِي تدين اّللّ عّز وجّل به أنو وأهل بيتك ألدين اّللّ عّز وجّل به؟ قال: 

إن كنو أقرصت اخلطبة فقد أعظمو املسألة  واّللّ أل عطينّك دين  ودين آبةائ  »

 الّ اّللّ وأّن حمّمةدا  رسةول اّللّشةهادة أن ال إلةه إ ؛الِي ندين اّللّ عّز وجّل بةه

واإلقرار بام جةاء مةن عنةد اّللّ  والواليةة لولّينةا  والةرباءة مةن عةدّونا  والتسةليم 
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 .(1)«ألمرنا  وانتظار قائمنا  واالجتهاد والورع

الطائفة اخلامسة كشفو أّنه ال يقبةل عمةل املةؤمن إالّ برشةوط فيةا تةر  هةِه 

 واملحبوبّية فقا أو من باب اإللزام؟الرشوط من باب األفضلّية 

ف وجةوب »قال امل زا االصفهاين صاحب )مكيةال املكةارم( ف املقةام الثةاين 

وقد استدّل بالروايات املتقّدمةة ف الطائفةة اخلامسةة  « انتظار القائم عى كّل أحد

 واستدّل أيضا  بالرواية التالية:

ين(  وممّا يةدّل عةى وجةوب االنتظةار مةا رواه الشةيخ الصةدوق ف )كةامل الةده

بإسناده عةن عبةدالعظيم السةن   قةال: دخلةو عةى سةّيدي حمّمةد بةن عةّل بةن 

وأنا أ ريةد موس  بن جعفر بن حمّمد بن عّل بن السني بن عّل بن أيب طالب

يةا أباالقاسةم  إّن : »ي هةو املهةدي أو غة ه  فابتةدأين فقةالأأن أسأله عن القةائم 

اع ف ظهوره وهةو الثالةث هدي الِي جيب أن ينتظر ف غيبته ويطالقائم منّا هو امل

 (2)«من ولدي

 واستدّل أيضا :

أقرب ما يكون العبةاد مةن »قال:  وفيه بسندين صحيحني عن أيب عبداّللّ

فلةم يظهةر هلةم عز وجل  اّللّ عّز وجّل وأرىض ما يكون عنهم إذا فقدوا حّجة اّللّ

يعلمةون أّنةه مل تبطةل حجةج اّللّ عةّز وجةّل وال يعلموا بمكانه وهةم ف ذلةك  ومل

بّيناته  فعندها فتوّقعوا الفرج صباحا  ومساء   وإّن اشّد ما يكةون غضةب اّللّ عةى 

  فلم يظهر هلم  وقد علم أّن أولياءه ال يرتابون ولو علةم ةوا حجّ أعدائه إذا افتقد

 عةى رأ، رشار أّّنم يرتابون ما غّيب عنهم حّجته طرفة عني وال يكون ذلك إالّ 
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 (1)«النا،

فنقول: »وقال أيضا  ف املقام اخلامس ف بيان حكم ضّد االنتظار وهو اليأ،: 

 إّنه يتصّور عى أقسام:

األّول: اليأ، من أصل ظهور القائم بالكّلّية  وال شبهة ف حرمة ذلك اتفاقةا  

حيتمةل أن ألّن ظهور القائم وقيامه من رضورّيات مِهب اإلمامّيةة بةأمجعهم بةل 

يكةةون أصةةل ظهةةور القةةائم مةةن رضورّيةةات ديةةن اإلسةةالم  ألّن األحاديةةث فيةةه 

متواترة عن خ  األنام من طرق اخلاّ  والعةام بةل اعةرتل علامئهةم ِّبةِا املةرام 

وإّنةةام اخلةةالل ف تعيةةني شاصةةه ووجةةوده فعةةال   ف قبةةال العاّمةةة القةةائلني بأّنةةه 

 .سيوجد  فإنكاره بالكّلية تكِيب النب 

( عن 114: 11اّللّ عليه ف )البحار ويشهد ملا ذكرنا ماحكاه املجليس رضوان

ابن أيب الديد الِي هو من أعيان العلامء العاّمة أّنه قةال: قةد وقة  اتفةاق الفةرق 

 هدي  انته .امل من املسلمني عى أّن الدنيا والتكلي  الينقض إالّعى

معّينةة بحسةب الدسةّيات  ف مةّدة القسم الثاين: اليأ، من ظهورالقةائم

ال يظهةر إالّ  بعةد مخسةني سةنة  والزم والومهّيات بأّنةه يقةال مةثال  إّن القةائم

ذلك عةدم االنتظةار ف تلةك املةّدة  والظةاهر مةن مالحظةات األحاديةث ايمةرة 

باالنتظار ف كةّل صةباح ومسةاء حرمةة هةِا القسةم مةن اليةأ، لظهةور األمةر ف 

 ما  قطعا .الوجوب   وترك الواجب حمرّ 

ثّم  استدّل بروايات كث ة منها روايةة مّحةاد بةن عةثامن املروّيةة ف اإلقبةال عةن 

توّق  أمر صةاحبك ليلةك وّنةارك  فةإّن اّللّ كةّل يةوم هةو ف »قال:  الصادق
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 .(1)«شأن  ال يشغله شأن عن شأن

أقول: مل أجد ف كلامت الفقهةاء بحثةا  يتعّلة  بحكةم االنتظةار بشةكل مسةتقل 

هم اعتربوه جزء االعتقاد باملهدي وغيبته وما يرتّتب عى ذلك من االمتحان ولعلّ 

ومِيب النفس والتسليم ألمر اّللّ سبحانه  ومهام يكن فإّن الروايات أّكدت عى 

أمهّية االنتظار وإن يتسم املةؤمن ِّبةِه الصةفة املمدوحةة مةن اّللّ عةّز وجةّل  وأن 

واليغفل عن ذلك وأن هيّيو نفسه لنرصةة  يكون مّهه الِي يشغله صباحا  ومساء  

 .صاحب الزمان

 الزمان إمام معرفة الثاني: التكليف

 ماذا يعن  املعرفة؟

 وما ه  املعرفة الواجبة؟

مةةن مةةات ومل : »قةةد ورد ف الروايةةات املتةةواترة عنةةد الفةةريقني عةةن النبةة 

 .(2)«يعرل إمام زمانه مات ميتة جاهلّية

 ؟لإلمامما ه  أ سس املعرفة 

 تقوم املعرفة عى مقّدمات وأ سس اعتقادّية البّد منها وه :

أّوال : إّنام يعرل اّللّ َمةْن عةرل إمةام زمانةه: هةِه هة  القيقةة الناصةعة التة  

 الغبار عليها!

وكي  يعرل اإلنسان رّب العاملني من دون إمام يأتّم به ويصّدقه ويِعن إليه 

 ويأخِ بأقواله وأفعاله.
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املعرفة مرتابطة ومتسلسلة  وإّن األسا، هو معرفة اّللّ سةبحانه وتعةاىل  فإّن 

فإذا مل يعرل اّللّ حّ  املعرفة فإّنةه يعبةد غة  اّللّ ألّن اّللّ وضة  طريقةا  إىل معرفتةه 

وإمةةام الزمةةان والتصةةدي  هلةةام وطةةاعتهام  وهةةِا هةةو  وهةةو معرفةةة الرسةةول

 الطري  املوصل للمعرفة القيقّية.

 ن الفصل بني معرفة اّللّ ومعرفة اإلمام.فال يمك

إّنةةام »يقةةول:  ولةةِا ورد ف الةةديث عةةن جةةابر  قةةال: سةةمعو أبةةا جعفةةر

يعرل اّللّ عّز وجّل ويعبده مةن عةرل اّللّ وعةرل إمامةه منّةا أهةل البيةو  ومةن 

يعبةد غة  يعةرل و يعرل اإلمام منّا أهةل البيةو فةإّنام ال اليعرل اّللّ عّز وجّل و

 .(1)«هكِا واّللّ ضالال  اّللّ  

ثانيا : املعرفة قائمة عى أسا، التصدي  واإليامن واالّتباع: ألّن املعرفة ليسو 

ه  نظرّيات ف الِهن أو خيةال أو أوهةام وإّنةام هة  إيةامن بةام جةاء مةن عنةد اّللّ 

وتصدي  وإذعان  ألّن املعرفة األساسّية ه  من اّللّ ليس للعباد فيها دخل   وقةد 

عباده هِه املعرفة وفطرهم عليها ف عةامل الةِّر  ومنهةا معرفةة اإلمةام  ومةن أهلم 

وظيفتنا التصدي  بام جاء من اّللّ ورسوله واألئّمة اهلداة  وهِه ه  املعرفة الّقةة 

 ّللّ سبحانه وتعاىل.

إّنام يعبةد اّللّ : »فقد ورد ف الروايات عن أيب محزة  قال: قال ي أبو جعفر

قلةو: جعلةو «. هكةِا ضةالال  يعبةده    فأّما من ال يعرل اّللّ فإّنام من يعرل اّللّ

  تصةةدي  اّللّ عةةّز وجةةّل  وتصةةدي  رسةةوله»فةةداك  فةةام معرفةةة اّللّ؟ قةةال: 

والةرباءة إىل اّللّ عةّز وجةّل مةن    واالئتامم به وبأئّمة اهلد ومواالة علّ 
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 .(1)«عدّوهم  هكِا يعرل اّللّ عّز وجّل 

 ؟اإليامن باّللّ ورسوله وعدم اإليامن باإلماموهل يكف  

: أخةربين عةن معرفةة اإلمةام مةنكم جاء عن زرارة قال: قلو أليب جعفر

إىل النةةا،  إّن اّللّ عةةّز وجةةّل بعةةث حمّمةةدا  »واجبةةة عةةى مجيةة  اخللةة ؟ فقةةال: 

أمجعني رسةوال  وحّجةة ّللّ عةى مجية  خلقةه ف أرضةه  فمةن آمةن بةاّللّ وبمحّمةد 

 واّتبعه وصّدقه  فإّن معرفة اإلمام منّا واجبة عليه  ومةن مل يةؤمن بةاّللّ رسول اّللّ

ورسوله ومل يّتبعه ومل يصّدقه ويعرل حّقهام فكي  جيب عليه معرفة اإلمام وهةو 

 «رسوله ويعرل حّقهام؟!بال يؤمن باّللّ و

قال: قلو: فام تقول فةيمن يةؤمن بةاّللّ ورسةوله ويصةّدق رسةوله ف مجية  مةا 

 معرفتكم؟ ح  ل اّللّ  جيب عى أ ولاكأنز

 «نعم  أليس هؤالء يعرفون فالنا  وفالنا ؟»قال: 

أتر  أّن اّللّ هو الِي أوق  ف قلةوِّبم معرفةة هةؤالء؟ واّللّ »قلو: بى  قال: 

ما أوقة  ذلةك ف قلةوِّبم إالّ الشةيطان  ال واّللّ مةا أهلةم املةؤمنني حّقةا  إالّاّللّ عةّز 

 .(2)«وجّل 

بسنده إىل أيب محةزة  الصدوقرو   التسليم املطل  ونب  القياس والرأي: ثالثا :

إّن دين اّللّ عةّز وجةّل ال يصةاب بةالعقول : »الثامي قال: قال عّل بن السني

الناقصة وايراء الباطلة واملقاييس الفاسدة  وال يصاب إالّبالتسليم  فمةن سةّلم 

بالقيةا، والةرأي هلةك  ومةن لنا سلم  ومن اقتد  بنا هدي  ومةن كةان يعمةل 

وجد ف نفسه شياا  ممّا نقولةه أو نقضة بةه حرجةا  كفةر بالةِي أنةزل السةب  املثةاين 
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 (1)«.والقرآن العظيم وهو ال يعلم

  وهةِه هة  نظةرة بعد املعرفةة والتصةدي  يةأ  التسةليم ألقةوال األئّمةة

والةةدين اإلنسةةان املةةؤمن ألّنةةه ال يسةةتطي  معرفةةة اخلفايةةا والغيةةب مةةن العلةةم 

 وخصوصا  املتشاِّبات واالعتقادات الت  ال نعرل كنهها  وحقيقتها املغّيبة عنّا..

فإذا سرت عنّا بعض الغيبيات ومل نستطي  معرفة املتشاِّبات فالبّد من التوّقة  

 والتسليم وعدم اخلوض ف أ مور ليسو بوس  اإلنسان إتياّنا.

لةةرأ  واسةةتادام العقةةول وهةةِا ال يكةةون إالّ بةةالتاّل عةةن مةةنهج القيةةا، وا

 القاِصة عن طاقتها  واالذعان والتسليم والطاعة.

ومن هِه القضايا معرفة اإلمام وما يتعّل  به مةن أ مةور ف خصةو  الةوالدة 

والغيبة والقيام والكرامات واملعاجز وأقواله وأحاديثةه وأدعيتةه ومةا صةدر عنةه 

 من التوقيعات.

بةةالبعض بنةةاء  عةةى قيةةا، أو رأي  فهةةو مةةن أّمةةا اإليةةامن بةةالبعض واالعتقةةاد 

 املشكالت الكب ة ف منهج املعرفة الدينّية.

وأهةل بيتةه تفاصةيل كثة ة عةن اإلمةام الّجةة  فقد ورد عن رسةول اّللّ

ومنها موضوع االسم والوالدة والغيبة فأمرنةا بالطاعةة االئةتامم ف الغيبةة وعةدم 

  إىل حةبا عمةل اإلنسةان املةؤمن وأد التكِيب وإالّ أّد  إىل تكِيب النب 

من بات ولةيس »حيث إّن الروايات املتعّددة املتواترة لفظا  ومعنا  قد ِّصحو أّنه 

 وموت اراهلّية يساوي الضاللة والكفر والنفاق.« له إمام مات ميتة جاهلّية
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 الزمان؟ صاحب غيبة إنكار حكم ما

رنةةةةا أهةةةةل مةةةةن األرسار الغيبّيةةةةة التةةةة  أم غيبةةةةة اإلمةةةةام املهةةةةدي

التسليم هلا والتصدي  ِّبا وعدم البحث عن العلل املستورة عنّا  وقةد البيو

ين يمّثلةه اسةام   اعترب الرسول األعظم أّن صاحب الزمان مةن رضورات الةده

وكنية  وصفة  ومنهجةا  وأقةواال   وطاعتةه عةني طاعتةه  ومعصةيته معصةية النبة   

 .وإنكار غيبته يساوي إنكار النب 

 والرواية التالية تسّلا الضوء عى ذلك:

القائم من ولدي اسمه اسم   وكنيتةه كنيتة   وشةامئله : »قال رسول اّللّ

شامئل  وسنّته سنّت   يقيم النا، عى مّلت  ورشيعت   ويةدعوهم إىل كتةاب ريّب 

عّز وجّل  من أطاعه فقد أطاعن   ومن عصاه فقد عصاين  ومن أنكره ف غيبتةه 

بن  ومن صّدقه فقد صّدقن ...فقد أنكر ِّ به فقد ك ِّ  .(1)«ين ومن ك

والرواية تسّلا الضوء عى منكر اإلمام ف الغيبةة ولةيس بشةكل مطلة   فقةد 

يكون هناك من يعتقد باإلمام املهدي ولكن ليس بالشكل واملضمون الِي يريده 

فهو يقيس برأيه ويفّصةل إمةام الزمةان حسةب رأيةه ومفهومةه ال أهل البيو

فمةةن أنكةةر اإلمةةام ف زمةةان الغيبةةة فقةةد أنكةةر  ؛املفهةةوم الةةِي صةةّورته الروايةةات

 .النب 
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 ؟للنيب منكرًا الغيبة منكر يصبح ملاذا

ة عندما ينكر املكّل  غيبة صاحب الزمان فإّنه خيال  الديث املشهور بةني  1

 .(1)«َمْن مات وليس يعرل إمام زمانه مات ميتة جاهلّية»املسلمني 

يعنةة  كفةةر ونفةةاق وضةةالل  « ميتةةة جاهلّيةةة»ورد ف الروايةةات تفسةة  وقةةد 

فإّن الزمه إنكار غيبته فعنةدها يكةون بةال  وعندما ينكر والدة اإلمام املهدي

إمةةام يةةأتّم بةةه فيصةةب  مةةن املحبطةةني ف أعامهلةةم ومةةن املرتةةّدين عةةى أعقةةاِّبم إىل 

 اراهلّية.

 عفر حمّمد بن عةّل البةاقرفعن حمّمد بن مسلم الثقف   قال: سمعو أبا ج

نفسه وال إمةام لةه مةن اّللّ تعةاىل فسةعيه  فيها كّل من دان لعبادة اّللّ بجهد»يقول: 

غ  مقبول  وهو ضاّل متحّ   واّللّ شانو ألعامله  ومثله كمثل شاة مةن األنعةام 

 «.ضّلو عن راعيها...

 إمةام لةه مةن اّللّ هكِا واّللّ يابن مسلم من أصب  من هةِه األ ّمةة ال»ثّم قال: 

عّزوجّل أصب  تائهةا   متحةّ ا  ضةاال   إن مةات عةى هةِه الةال مةات ميتةة كفةر 

 .(2)«ونفاق...

ر املؤمنني من الشّك ف والدة القةائم وأن الجيعلةوا  ِّ ولِا جاء عن الرسول حي

والةِي بعثنة  »إّنةه قةال:  للشيطان عليهم سةبيال   وقةد ورد عةن رسةول اّللّ

ليغيةبّن القةائم مةن ولةدي بعهةد معهةود إليةه منّة  حّتة  يقةول أكثةر  بالّ  بش ا  

النا،: مةا ّللّ ف آل حمّمةد حاجةة  ويشةّك آخةرون ف والدتةه  فَمةْن أدرك زمانةه 
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فليتمّسك بدينه وال جيعل للشيطان إليه سبيال  يشّككه فيزيله عةن مّلتة  وخيرجةه 

 .(1)«ن دين م

ة ألّن إنكار الغيبة إنكار القيقةة التة  أخةربت عنهةا النصةو  املستفيضةة  2

املتواترة القطعّية عن النب  وآله الطاهرين  وإنكةار أقةوال النبة  يسةاوي تكِيبةه 

 .وعدم تصديقه والزمه الكفر بام جاء من عندهم 

مةة  أّن الروايةةات ف هةةِا البةةاب هةة  بةةايالل وليسةةو بالعرشةةات وإنكةةار 

 امت والّضورّيات يعن  عناد اإلنسان وضالله.املسلّ 

التشةكيك بالقةائ  والسةنن الرّبانّيةة التة   ة إنكار غيبة اإلمةام الّجةة 1

وإنكار القيقة الساطعة أّن األرض  أخرب عنها ف القرآن من غيبات األنبياء

 ال َتلو من إمام مفرتض الطاعة من اّللّ سبحانه.

شكيك ف قدرة اّللّ سبحانه وتعاىل من أّنةه اليسةتطي  ة إنكار الغيبة يعن  الت 4

أن يطيل أعامر أوليائه  وهةو منةال ملةا هةو ثابةو مةن أّن اّللّ سةبحانه أطةال عمةر 

وأبق  اخلّض حّيا  لك  يستدّل به عى بقاء وطةول عمةر صةاحب  النب  نوح

 الزمان..

قيعةات مةن أقةوال وتو ة إنكار الغيبة إنكار لكةّل مةا صةدر عةن الّجةة 1

وكرامات ومعاجز وأدعية وزيارات وآثار وأعامل وأوامر وإقرارات  وقد أثبةو 

العلامء واملحّدثني والفقهاء آثار اإلمام حيث إّّنةم يبنةون عليهةا تكةالي  رشعّيةة 

من واجبات وحمّرمات ومستحّبات ومكروهات ومباحات. وإنكاره يعن  إنكار 

الواقة  كبنةاء املسةاجد وأعةامل اخلة   لكث  من ايثةار واألعةامل التة   ّققةو ف

 ومساعدة املؤمنني وإغاثتهم وإجابة دعوامم.
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ة وإنكار الغيبة إنكار وتكِيب ملاات الفقهاء العظام من الطائفة املحّقة الت   8

ثّبتوا فيها لقاءامم بإمام الزمان عيانا  وإجابة  عى أسالتهم مشةافهة   باإلضةافة إىل 

   منهم وللمؤمنني عاّمة.املنامات الصادقة لكث

ة إنكارها يعن  إنكار لكث  من آيات القةرآن النازلةة ف عمةوم األئّمةة وفيةه  7

هههل  َقهههْوم َههههادخاّصةةةة مثةةةل سةةةورة القةةةدر وآيةةةة  نهههِ ٌر َولِك  هههاَم َأنهههَت م   إِنَّ

 وغ مها كث .[7]الرعد/

ين الةِي جةاء مةن رّب العةاملني  6 حيةث أمرنةا ة إنكار الغيبة يعن  إنكةار الةده

 بالتسليم للنب  وأوصيائه من بعده وللفقهاء من نّواِّبم العاّمني ف كّل زمان..

 فهل بق  يشء من الدين بعد إنكار الغيبة!!

 ي صب  من الكّفار واملنافقني الضاّلني!! وعليه فإّن منكرها كام جاء عنهم

 املدرفة الُضورّية:

بلو  املعرفةة الكاملةة بةأّي ؟ ال يمكن هل يمكن بلو  كامل معرفة اإلمام

 حال من األحوال! ولِا البّد من التنبيه عى أ مور مهّمة:

أّوال : البّد من التمّسك باأل سس ف املعرفةة التة  سةلفو وهة  التصةدي  بةام 

جاء من اّللّ ورسوله واألئّمة الطاهرين وأّن معرفتهم مّتصلة ومرتابطةة ال يمكةن 

ب أن يطلبها املؤمن من رّبةه سةبحانه وتعةاىل ألّّنةا التفكيك بينهام  وإّن املعرفة جي

ه  األسا، والباق  إّنام هو متفّرع من ذلك ولِا فقد ورد ف الدعاء املعرول ف 

  نبيةكالّلهّم عّرفنة  نفسةك فإّنةك إن مل تعّرفنة  نفسةك مل أعةرل »زمان الغيبة: 

ك  الّلهةةّم الّلهةةّم عّرفنةة  رسةةولك فإّنةةك إن مل تعّرفنةة  رسةةولك مل أعةةرل حّجتةة
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 1«.عّرفن  حّجتك فإّنك إن مل تعّرفن  حّجتك ضللو عن دين 

وهِا الدعاء من التكالي  للمؤمنني ألّنه يأ  ف سةياق املعرفةة والثبةات عةى 

ف زمانةةه قةد أوضةة  أمّهّيةةة هةةِا  العقيةدة بالغيبةةة ولةةِا فةإّن اإلمةةام الصةةادق

 ته.الدعاء كونه ين  قلب املؤمن ويزيد ف بص ته وثبا

فعنةةدما سةةأله زرارة: مةةاذا أصةةن  ف ذلةةك الزمةةان لةةو أدركتةةه؟ قةةال: جعلةةو 

يةا زرارة  إن أدركةو : »فداك  إن أدركو ذلك الزمان أّي يشء أعمل؟ قال

 .(2)وساق الدعاء الساب « هِا الزمان فادع ِّبِا الدعاء

ّتة  كام أّنه البّد من التسةليم والصةرب ملةا أمرونةا بةه ف زمةان الغيبةة وغ هةا ح

نكةةةون نِعةةةم املةةةوالني الةةةِين يةةةدخلون الفةةةرح والسةةةور عةةةى قلةةةوِّبم)عليهم 

 السالم(وهو موجب لرضاهم عنّا.

وألّننةةا ال يمكةةن أن نصةةل إىل املعرفةةة الكاملةةة لإلمةةام فالبةةّد مةةن التسةةليم 

والتصدي  والتوّق  عن األ مور الت  ال نبلغها بعقولنةا  وحيةث ورد إّن ديةن اّللّ 

فةإّن وظيفتنةا األساسةّية التسةليم والطاعةة واألخةِ بةام قةالوا ال يصاب بةالعقول 

 واالنتهاء عاّم ّنوا عنه.

ثانيا : ما هو أدنة  املعرفةة الّضةورّية ف اإلمامةة؟ جييبنةا عةى التسةاؤل إمامنةا 

وأدنة  معرفةة اإلمةام أّنةه ِعةدل النبة  إالّدرجةة »...   حيث يقول: الصادق

اّللّ وطاعةة رسةول اّللّ والتسةليم لةه ف كةّل أمةر النبّوة ووارثه  وإّن طاعته طاعةة 

طالةب  عّل بن أيب والرّد إليه واألخِ بقوله  ويعلم أّن اإلمام بعد رسول اّللّ

السن ثّم السني ثّم عّل بن السني ثّم حمّمد بن عّل ثّم أنا ثّم مةن بعةدي  وبعده
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ّمد عّل ابنه وبعةد عةّل ولده عّل  وبعد عل حمّمد ابنه وبعد حم وبعدهموس  ابن  

 .(1)«السن ابنه والّجة من ولد السن

نحةن الةِين فةرض »قال: سمعته يقةول:  وعن أيب سلمة عن أيب عبداّللّ

اّللّ طاعتنا  ال يس  النا، إالّ معرفتنا وال يعِر النا، بجهالتنةا  َمةْن عرفنةا كةان 

ينكرنا كان ضاال  حّت  يرج  إىل مؤمنا   وَمْن أنكرنا كان كافرا   وَمْن مل يعرفنا ومل 

اهلد  الِي افرتض اّللّ عليه من طاعتنا الواجبة فإّنه يمو عى ضاللته يفعةل اّللّ 

 .(2)«به ما يشاء

وأدن  املعرفة لإلمام ه  الطاعة والتصدي  والتسليم واالّتباع هلم.. والةرباءة 

واالعتقةاد بغيبتةه من أعدائهم واإليامن باألئّمة االثنة  عرشة إىل آخةرهم املهةدي 

 وظهوره وإّنه امتداد للنب  اسام  وفعال  وصفة  وس ة  وقوال ....

القائم من ولدي اسةمه اسةم  وكنيتةه كنيتة  وشةامئله »إّنه قال: جاء عنه

شامئل وسنّته سنّت   يقيم النا، عى مّلت  ورشيعتة   ويةدعوهم إىل كتةاب ريّب 

عصةاه فقةد عصةاين  وَمةْن أنكةره ف غيبتةه عّز جّل  َمْن أطاعه فقد أطاعن  وَمْن 

بن   وَمْن صّدقه فقدصّدقن ... ِّ به فقد ك ِّ  .(3)«فقد أنكري  وَمْن ك

 منازل وجزاء العارفني إلمام زماّنم:

ين والعقيةدة   املعرفة الّقة تأ  ف الدرجة األ وىل للمكّلة  وهة  أسةا، الةده

به فةال يسةقا ف الفةتن وال ألّّنا تعطة  اإلنسةان البصة ة بةالّ  وأهلةه وأصةحا
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خيض  للضغوطات  وال ييةأ، مةن طةول الغيبةة وال يقسةو قلبةه وال يكةون مةن 

املستعجلني الِين يسبقون إمام زماّنم ف القيةام  فةإّن اّللّ سةبحانه وتعةاىل جعةل 

هلم منازل ومراتب عاليةة فجعلهةم بمنزلةة املنتظةرين وإن مةاتوا قبةل أن يةدركوا 

الشةهداء واملجاهةدين الةِين يقةاتلون  ةو لةواء رسةول  القائم وجعلهم بمنزلة

 ولواء القائم. اّللّ

وألّن املعرفة ه  األسا، لسالمة اإلنسان وحسن عاقبته فقد جعلها األنبيةاء 

أهّم من مسألة االنتظار  وهِا التفضيل يأ  من األئّمة لك  يثّبتوا شيعتهم عليها 

 وعدم استعجال األ مور قبل أواّنا.

 درفة واالنتظار... م  الفرجه امل 1

فقد يتمنّ  املةؤمن الفةرج رسيعةا  ال لكة  يظهةر الةّ  رسيعةا  وإّنةام هةو لنفةاد 

 الصرب والعجلة.

ولةةِا فةةإّن األئّمةةة األطهةةار كةةانوا يرّبةةون شةةيعتهم قبةةل والدة اإلمةةام القةةائم 

بسنوات طويلة عى الصةرب والثبةات وااللتةزام بمعرفةة األئّمةة  وفيهةا حيصةلون 

 روح الفرج ألّن املؤمن عندما يكون عى الّ  فإّن اّللّ معه.

: جعلةو ( عن أيب بصة   قةال: قلةو أليب عبةداّلل171ّ: 1فف  الكاف )

يا أبا بص   وأنةو ممّةن يريةد الةدنيا؟ َمةْن عةرل هةِا »فداك  مت  الفرج؟ فقال: 

 (1)«األمر فقد فّرج عنه النتظاره

 أو بعده إذا كان عارفا   قبل ظهور اإلمامة ال فرق عى املؤمن إن مات  2

 إلمامه

عن إسامعيل بن حممد اخلزاع  قال سأل ابو بص  أباعبةد  (:171: 1الكاف )
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يةا أبةا بصة   ألسةو »؟ فقةال: فقال: تراين أدرك القةائم وانا اسم   اّلل

يةا  واّللّ ما تبةاي»فقال: إي واّللّ  وأنو هو  وتناول يده  فقال: « تعرل إمامك؟

 .»(1)تبيا  بسيفك ف ظّل رواق القائمأبا بص  أالّ تكون حم

يةا : »( عن مالك ارهن   قةال: قةال ي أبةو عبةداّلل148ّ: 6وف الكاف )

مالك  أما ترضون أن تقيموا الصالة وتؤتوا الزكةاة وتكّفةوا وتةدخلوا ارنّةة؟ يةا 

يوم القيامة يلعنهم ويلعنونةه  مالك إّنه ليس من قوم ائتّموا بإمام ف الدنيا إالّ جاء

إالّ أنتم ومن كان عى مثل حالكم.. يا مالك  إّن املّيو واّللّ منكم عى هِا األمر 

 «.لشهيد بمنزلة الضارب بسيفه ف سبيل اّللّ

قةال:  ( عن عّل بن هاشم  عن أبيه  عةن أيب جعفةر172: 1وف الكاف )

 «. وسا فسطاط املهدي وعسكرهما رّض من مات منتظرا  ألمرنا أالّ يموت ف»

( عةن السةني بةن أيب محةزة  عةن أبيةه  881: 2وف تأويل اييات الظةاهرة )

: جعلو فداك  قةد كةرب سةنّ  ودّق عظمة  واقةرتب قال: قلو أليب عبداّللّ

يةا أبةا محةزة  »أجل وقد خفو أن يدركن  قبل هِا األمر املةوت! قةال: فقةال ي: 

يا أبةا محةزة  مةن »قلو: نعم جعلو فداك  فقال ي: « أوما تر  الشهيد من قتل؟

آمن بنا وصّدق حديثنا وانتظر أمرنةا كةان كمةن قتةل  ةو رايةة القةائم  بةل واّللّ 

 «. و راية رسول اّللّ

أّنه قةال ذات  ( عن أيب بص   عن أيب عبداّلل207ّالنعامين )  غيبة وف

فقلةو: بةى  « العباد عمال  إالّ بةه؟ نم أال أ خربكم بام ال يقبل اّللّ عّز وجّل »يوم: 

شهادة أن ال إلةه إالّ اّللّ وأّن حمّمةدا  عبةده ورسةوله  واإلقةرار بةام أمةر اّللّ »فقال: 
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والوالية لنا  والرباءة مةن أعةدائنا يعنة  األئّمةة خاّصةة  والتسةليم هلةم  والةورع 

 «.واالجتهاد والطمأنينة  واالنتظار للقائم

 «.ِّبا إذا شاء اّلل لة جي ءإّن لنا دو»ثّم قال: 

َمةْن رّسه أن يكةةون مةةن أصةحاب القةةائم فلينتظةر وليعمةةل بةةالورع »ثةّم قةةال: 

وحماسن األخالق وهو منتظر  فإن مات وقام القائم بعده كان له من األجر مثةل 

 «.أجر من أدركه  فجّدوا وانتظروا  هنياا  لكم أّيتها العصابة املرحومة

 عن عبداّللّ بن عجالن  عةن أيب عبةداّللّ (277الغيبة للطويس )  وف

من عرل ِّبِا األمر ثّم مات قبل أن يقوم القائم كان له أجر مثل مةن قتةل »قال: 

 «.معه

 ه الدار  م  أهل اِلكمة وإن ما  كم  هو م  القائم ل فسطاطه 3

ين )  هْؤَ  (: سأله أبو بص  عن قول اّللّ تعةاىل: 419ف إعالم الده  َوَمه  ي 

ويِتَ َخرْيا  َكثرِيا  
ْكَمَة َفَقْد أ  معرفةة اإلمةام »ما عنة  بةِلك؟ فقةال:  [289]البقرة/ اِْلِ

واجتناب الكبائر  ومن مات وليس ف رقبته بيعة إلمةام مةات ميتةة جاهلّيةة  وال 

يعِر النا، حّت  يعرفوا إمامهم  فمن مات وهو عارل باإلمامةة مل يّّضةه تقةّدم 

قال: ثّم مكةث هنياةة «. فكان كمن هو م  القائم ف فسطاطههِا األمر أو تأّخر  

ال بةةل واّللّ كمةةن استشةةهد مةة  »  ثةةّم قةةال: «ال بةةل كمةةن قاتةةل معةةه»ثةةّم قةةال: 

 .»(1)اّللّ رسول

 :والقائم ه الدار  املنتظر كم  اعتشهد م  رعول اهللّ 7

من »: ( عن العالء بن سيابة قال: قال أبو عبداّلل171ّوف املحاسن ) 

 مات منكم عى أمرنا هِا فهو بمنزلةة مةن رضب فسةطاطه إىل رواق القةائم
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بل بمنزلة من يّضب معه بسيفه  بل بمنزلةة مةن استشةهد معةه  بةل بمنزلةة مةن 

 «.استشهد م  رسول اّللّ

(: عةةن الفضةةيل بةةن يسةةار قةةال: سةةألو 172ونحةةوه  171: 1وف الكةةاف )

هلَّ أ َنهاس بِ َِمهاِمِهمْ عن قول اّللّ تبةارك وتعةاىل:  أباعبداّللّ و ك  ؟  َيهْوَم َنهْدع 

يا فضيل  اعرل إمامك فإّنك إذا عرفو إمامك مل يّّضك تقّدم هِا األمر »فقال: 

أو تأّخر  ومن عرل إمامه ثّم مات قبل أن يقوم صاحب هِا األمةر كةان بمنزلةة 

 «.قعد  و لوائه من كان قاعدا  ف عسكره  ال بل بمنزلة من

 .»(1)بمنزلة من استشهد م  رسول اّللّ»قال: وقال بعض أصحابه: 

 فراشه على مات وإن شهيد املؤمن

 ( عن حيية  بةن العةالء  عةن أيب جعفةر878 روي ف أماي الطويس )

كّل مةؤمن شةهيد وإن مةات عةى فراشةه فهةو شةهيد  وهةو كمةن مةات ف »قال: 

 .(2)«نفسه عى اّللّ ثّم ال يدخله ارنّةأحيبس »قال: «. عسكر القائم

 التكليف الثال : الثبا  عل املدرفة والوالية واالنتظار

جيب عةدم التزلةزل والضةاللة واالنحةرال واسةتعجال األ مةور واليةأ، مةن 

 الفرج ألّن املؤمن ف زمان الغيبة ف بوتقة امتحان لصربه و ّمله واستقامته.

وألّن سةةنّة اّللّ ف أوليائةةه أن جيةةري علةةيهم االمتحةةان ليتبةةنّي الصةةادق مةةن 

الكاذب واملالص من غ ه  ومن إيامنه بوزن اربةال  ومةن دينةه بمقةدار جنةاح 
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 بعوضة.

وحيث إّن لكّل واحد مةن هةؤالء جةزاء ومراتةب  فةإّن الثةابتني يزيةدهم مةن 

عن فاةة املةؤمنني املنتظةرين  فضله ودرجاته  أّما الضعفاء والِين ضّلوا وخرجوا

 فقد خسوا خسانا  كب ا .

وقد كشفو الروايات أّن الكث  مةن غة  املالصةني سةول ينهةارون بسةبب 

 ضغوطات الياة وطول األمد.

رون شيعتهم من تشكيك املشةّكني ومةن يعمةل عةى  ِّ ولِا فإّن أهل البيو حي

 إزالتهم عن دينهم.

بةن جعفةر عةن أخيةه اإلمةام موسة  بةن  فف  العلل للصدوق بسةنده إىل عةلّ 

إذا فقد اخلامس من ولد الساب  فاّللّ اّللّ ف أديةانكم ال يةزيلكم »قال:  جعفر

 أحد عنها.

حّت  يرج  عةن هةِا األمةر َمةْن  تهه البّد لصاحب هِا األمر من غيبيا بنّ   إنّ 

لةم آبةاؤكم كان يقول به  إّنام ه  حمنة من اّللّ عّز وجّل امةتحن ِّبةا خلقةه  ولةو ع

 «.وأجدادكم دينا  أصّ  من هِا الّتبعوه

 فقلو: يا سّيدي  َمْن اخلامس من ولد الساب ؟

يا بن   عقولكم تصغر عن هِا  وأحالمكم تضي  عن محله  ولكن إن »قال: 

 .(1)«تعيشوا فسول تدركوه

: وف غيبة الطويس رو  بسنده عن جابر ارعف   قال: قلو أليب جعفةر

هيهةات هيهةات ال يكةون فرجنةا حّتة  تغربلةوا ثةّم »فرجكم؟ فقال: مت  يكون 

الكةةدر ويبقةة   اّلل تعةةاىل ة يقوهلةةا ثالثةةا  ة حّتةة  يةةِهب ثةةم تغربلةةوا تغربلةةوا

                                                           

 .241 - 244( علل الرشائ : 1)



 881  ............................................................... تكاليفنا ف زمن الغيبة

 

 .(1)«الصفو

 ثوا  الثابتي عل الوالية:

وبعد بيان التحِير وما يق  فيه النا، من االمتحةان والفتنةة  تبةنّي الروايةات 

 لوالية ف زمن الغيبة.ثواب الثابتني عى ا

َمْن ثبو عى »والصدوق ف )كامل الدين( بإسناده إىل سّيد العابدين  أّنه قال: 

أعطةةةاه اّللّ أجةةةر ألةةة  شةةةهيد مثةةةل شةةةهداء بةةةدر  واليتنةةةا ف غيبةةةة قائمنةةةا

 .(2)«وأ حد

 طوبى للثابتي:

يةأ  عةى النةا، »أّنةه قةال:  جعفةر البةاقر أيضا  بسنده عن جةابر عةن أيب

يغيب عنهم إمامهم  فيا طوب  للثابتني عى أمرنا ف ذلك الزمةان  إّن أدنة   زمان

مةائ   وإ : عبةاديفيقةول ما يكون هلم مةن الثةواب أن ينةادهيم البةاري عةّز وجةّل 

آمنتم بّسي  وصّدقتم بغيب   فأبرشوا بحسن الثواب منّ   فأنتم عبادي وإمائ  

كةم أسةق  عبةادي الغيةث وأدفة  حّقا   منكم أتقّبل وعنكم أعفو ولكم أغفةر وب

 «.عنهم البالء  ولوالكم ألنزلو عليهم عِايب

قال جابر: فقلةو: يةابن رسةول اّللّ  فةام أفضةل مةا يسةتعمله املةؤمن ف ذلةك 

 .(3)«حفظ اللسان ولزوم البيو»الزمان؟ قال: 
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 احلّق؟ على ونثبت ديننا على حنافظ حّتى تكليفنا ما

 واملعرفة:ة الدعاء ألنفسنا بالثبات  1

وألّن االمتحةةان شةةديد والفةةتن والشةةبهات ترشةة  املةةؤمن مةةن كةةّل حةةدب 

وصةوب  فةال يسةعنا حيناةِ إالّ الةدعاء وااللتجةاء إىل رّب العةاملني إلنقاذنةا مةةن 

 اهللكة واملحنة!

وأشّد ما يواجه املؤمنني هم أهل الضالل والشبهات واملشّككني  وأصةحاب 

لِين ال يأخِون وال يسةّلمون إىل علةوم أهةل الرأي والتأويل الباطل والتكّل  ا

 .البيو

حيث جيهدون أنفسهم عى تشويه القائ  وتشوي  الرؤية واضةعال اليقةني 

 باملسلامت ويسعون ف املقابل نش  األفكار اإللادّية والفلسفّية املعادية للدين.

عظةم الزمان عندما أشاروا لنا بأمّهّيةة الةدعاء ألّنةه أوقد سب  أهل البيو

 األسلحة إطالقا !! وهو سالح األنبياء الِي يرّد به القضاء وقد أ برم إبراما .

إّنه الةدعاء الةِي يرجة  اإلنسةان إىل عهةده وفطرتةه األ وىل التة  فطةر النةا، 

عليها  وإذا ما ُتّسك النا، بفطرمم فإّن مجي  املعاول تتكّس وال تنال مةن إيةامن 

 املؤمنني!!

أحةد أبةرز املةوالني وهةو  يث الِي ي عّلم فيه الصادقانظروا إىل هِا الد

زرارة كي  يترّصةل لةو كةان ف ذاك الزمةان واملوقة  أي عنةد التشةكيك بغيبةة 

 اإلمام املهدي ووالدته!!

  قةال: سةمعو ابةن اعةني فقد رو  الصدوق عليه الرمحة بإسناده عةن زرارة

« خيةال»و له: ومِلَ؟ قال:   قل«إّن للقائم غيبة قبل أن يقوم»يقول:  أباعبداّللّ

يا زرارة  وهو املنتظر  وهو الِي يشةّك النةا، ف »ثّم قال:  ؛وأومأ بيده إىل بطنه

والدته  منهم َمْن يقول: هو محل  ومنهم َمْن يقول: هو غائب  ومنهم َمْن يقول: 
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وتعةاىل ما ولد  ومنهم َمْن يقول: قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتني  غ  أّن اّللّ تبةارك 

 «.حيّب أن يمتحن الشيعة  فعند ذلك يرتاب املبطلون

قال زرارة: فقلو: جعلو فداك  فإن أدركو ذلك الزمان فأّي يشء أعمةل؟ 

الّلهّم عّرفنة  نفسةك »هِا الدعاء:  أدميا زرارة  إن أدركو ذلك الزمان ف»قال: 

فنةة  نفسةةك مل أعةةرل نبّيةةك  الّلهةةّم عّرفنةة  رسةةولك  فإّنةةك إن فإّنةةك إن مل ت عره

تعّرفن  رسولك مل أعرل حّجتك  الّلهّم عّرفنة  حّجتةك فإّنةك إن مل تعّرفنة   مل

 «.حّجتك ضللو عن دين 

  قلةو: جعلةو فةداك  ألةيس «يا زرارة  البّد من قتل غالم باملدينةة»ثّم قال: 

ال ولكن يقتله جي  بن  فالن  خيةرج حّتة  يةدخل »يقتله جي  السفياين؟ قال: 

ي النةا، ف أّي يشء دخةل  فيأخةِ الغةالم فيقتلةه  فةإذا قتلةه بغيةا  املدينة فاليدر

 .(1)«وعدوانا  وظلام  مل يمهلهم اّللّ عّز وجّل  فعند ذلك فتوّقعوا الفرج

ستصةةيبكم شةةبهة فتبقةةون »قةةال:  ورو  أيضةةا  بسةةنده عةةن أيب عبةةداّللّ

د   وال ينجو منها إالّ مةن دعةا بةدعاء الغ   قلةو: «رية بالَعلم  ي ر  وال إمام ه 

تقول: يةا اّللّ يةا رمحةن يةا رحةيم  يةا مّقلةب القلةوب »وكي  دعاء الغري ؟ قال: 

  فقلةةو: يةةا اّللّ يةةا رمحةةن يةةا رحةةيم  يةةا مقّلةةب القلةةوب «ثّبةةو قلبةة  عةةى دينةةك

إّن اّللّ عةةّز وجةةّل مقّلةةب القلةةوب »واألبصةةار ثّبةةو قلبةة  عةةى دينةةك. فقةةال: 

قّلةةب القلةةوب ثّبةةو قلبةة  عةةى يةةا م: »لةةك واألبصةةار  ولكةةن قةةل كةةام أقةةول

 .(2)«دينك
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أقول: يتبنّي من ذيل الديث أّنه ال جيوز لإلنسان تغي  النص الوارد من أهةل 

 البيو سواء  بزيادة أو نقيصة أو تغي   ثّم ينسبه إىل اإلمام املعصوم.

 ة ولتحقي  الثبات عى والية أهل البيو ف زمن الغيبة هنالك رشوط 2

 أ خر :

الروايات  نش  إليها إشارة  فقا ألّّنةا أ مةور تتكةّرر ومطلوبةه ف كةّل فّصلتها 

 زمان ومكان.

  والتسةليم هلةم  إّن الوالية تتكامل بةالرباءة مةن أعةداء أهةل بيةو حمّمةد

وحفظ أرسارهم  والعمل عى التكافل م  املةؤمنني ومعةونتهم والعمةل بةالورع 

 واالجتهاد.

أال أ خربكم بةام ال يقبةل »أّنه قال ذات يوم:  عبداّللّ بص  عن أيب عن أيب

شةهادة أن ال إلةه إالّ اّللّ »فقلةو: بةى  فقةال: « اّللّ عّز وجّل العباد عمةال  إالّ بةه؟

وأّن حمّمدا  عبده ورسوله  واإلقرار بام أمر اّللّ والوالية لنا  والةرباءة مةن أعةدائنا 

هةاد والطمأنينةة  واالنتظةار يعن  األئّمة خاّصة  والتسةليم هلةم  والةورع واالجت

 «.للقائم

 «.ِّبا إذا شاء اّلل إّن لنا دولة جي ء»ثّم قال: 

مةن رّسه أن يكةةون مةةن أصةحاب القةةائم فلينتظةر وليعمةةل بةةالورع »ثةّم قةةال: 

وحماسن األخالق وهو منتظر  فإن مات وقام القائم بعده كان له من األجر مثةل 

 .(1)«لكم أّيتها العصابة املرحومةأجر من أدركه  فجّدوا وانتظروا  هنياا  

 التكلي  الراب : الدعاء ة الزيارة ة الصالة عليه

هنالك من األدعية والزيارات والصلوات املاتّصة به وهة  كثة ة  وبعضةها 
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 .مشرتك م  سائر األئّمة األطهار

وأهّم ما توّفره وتصنعه هِه الربامج الروحّية ه  إضاءة الةروح ألّّنةا تّتصةل 

النةةور الةةِي يضةةء الةةدنيا بةةه  فةةنحن كّلةةام زدنةةا ف دعائنةةا لةةه ومعرفتنةةا بةةه بعةةامل 

وارتباطنا به تتقو  الرابطة والعالقة بةه  فنعةي  مهومةه وقضةاياه  ونتعاهةد بةه  

وف ّناية املطال تزداد بص تنا ف ديننا  وأن نوّفة  لرضةاه ومعرفتةه  وأن نكةون 

بته أن ندعوا له بتعجيةل الفةرج ألّن من أنصاره  وقد ورد من تكاليفنا ف زمن غي

  ومن ممّيزات األدعية أمره بيد اّللّ سبحانه  وهِا أقّل ما نستطي  القيام به له

إّّنا تبنّي صفاته ومقاماته وأعامله وحاالته ف غيبتةه ومةا يقةوم  والزيارات له

به عند قيامه من هدم حصون الرشك والضاللة وظهةور الةدين كةام أّّنةا تتضةّمن 

الةةدعاء لةةه بةةالفظ والسةةالمة والنجةةاة مةةن الظةةاملني  والطلةةب مةةن رّب العةةاملني 

بتعجيل فرجه  وأن نكون من أنصاره وأعوانه  ولكّل دعاء أو زيةارة اختصةا  

 وامتياز ومعن  ترّكز عليه وتريد إيصاله إىل القارئ.

 وهنا نورد بعض األدعية والزيارات وخاصّية كّل واحد منها: 

 العهد األّول: دعاء

  والطلةب مةن ويمتاز هِا الدعاء إّنه جيّدد العهد والبيعةة لإلمةام املنتظةر

اّللّ عّز وجةّل أن نكةون مةن أنصةاره وأعوانةه  ولةِا فقةد رو  ف املصةباح البةن 

وعنه القم  ف املفاتي : َمْن دعةا إىل اّللّ تعةاىل  طاوو، الرواية عن الصادق

أنصار قائمنا  فةإن مةات قبلةه أخرجةه اّللّ مةن أربعني صباحا  ِّبِا العهد كان من 

 قربه  وأعطاه بكّل كلمة أل  حسنة وحم  عنه أل  سّياة  وهو هِا:

نِْزَل » وِر َوم  فِيِ  َوَربَّ اْلبَْحِر املَْْسج  ْريِسه الرَّ يِم َوَربَّ اْلك 
مَّ َربَّ النُّوِر اْلَعظِ الّله 

ب وِر وَ  يِم َوَربَّ التَّْوراِة َواالْ ِْنِجيِل َوالزَّ
ْرآِن اْلَعظِ نِْزَل اْلق  وِر َوم  َربَّ الظهله َواْلَر 
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َك بِاْسِمَك اْلَكِريِم َوبِن وِر  مَّ إيِنه َأْسَأل   َواملْ ْرَسلنَِي.. الّله 
ِ
بنَِي َواالْ َْنبِياء املاَْلِئَكِة املْ َقرَّ

َك اْلَقِديِم َيا َح ُّ َيا َقيُّوم  
ْلكِ َقْو بِِه  َوْجِهَك املْ نِِ  َوم  ي َأرْشَ ِِ َك بِاْسِمَك الَّ َأْسَأل 

له َح ٍّ َوَيا َحّيا  ِحنَي الَ  له َح ٍّ َوَيا َحّيا  َبْعَد ك  وَن َيا َحّيا  َقْبَل ك  اَموات  َواالْ ََرض  السَّ

مَّ   َيا َح ُّ الَ إِلَه إاِلَّ َأْنَو. الّله 
ِ
ِيَو االْ َْحياء ِْيَ  املَْْوت  َومم  ْغ َمْوالَنا االْ ِماَم َح َّ َيا حم  َبله

اهْلاِدَي املَْْهِديَّ اْلقاِئَم بَِأْمِرَك َصَلوات  اّللِّ َعَلْيِه َوَعَى آباِئِه الطَّاِهِريَن َعْن مَجِيِ  

ها َوَبْحِرها  املْ ْؤِمننَِي َواملْ ْؤِمناِت ِف َمشاِرِق االْ َْرِض َوَمغاِرِِّبا َسْهلِها َوَجَبلِها َوَبره

ه   َوَعنه  امتِِه َوَما َأْحصاه  ِعْلم 
َلواِت ِزَنَة َعْرِش اّللِّ َوِمداَد َكلِ َوَعْن َوالَِديَّ ِمَن الصَّ

اِم   ا َوَما ِعْشو  ِمْن َأيَّ َِ د  َله  ِف َصبِيَحِة َيْوِم  ه مَّ إيِنه أ َجده . الّله  ه  تاب 
َوَأحاَط بِِه كِ

ن قِ  ول  َعنْهَعْهدا  َوَعْقدا  َوَبْيَعة  َله  ِف ع  مَّ اْجَعْلنِ  ِمْن  ا  الَ َأح  ول  َأَبدا . الّله  َوالَ َأز 

 َحَواِئِجهِ 
ِ
ابهنَي َعنْه  واملْ ساِرِعنَي إَِلْيِه ِف َقضاء َِّ حاِمنَي َعنْه   َأْنصاِرِه َوَأْعوانِِه َوال َواْلةم 

ابِِقنَي إىِل إِراَدتِِه َواملْ ْستَْشَهِديَن َبنْيَ َيَدْيِه. مَّ إِْن حاَل َبْينِ  َوَبيْنَه  املَْْوت   َوالسَّ الّله 

ْؤَتِزرا  َكَفنِ  شاِهرا   ي م 
ي َجَعْلَته  َعَى ِعباِدَك َحتْام  َمْقِضّيا  َفَأْخِرْجنِ  ِمْن َقرْبِ

ِِ الَّ

مَّ َأِريِن  اِع  ِف اْلارِضِ َواْلباِدي. الّله  َلبهيا  َدْعَوَة الدَّ دا  َقناِ  م  َره ْلَعَة َسْيِف  جم   الطَّ

ِشيَدَة وَ  َة اْلَِميَدَة َواالرَّ رَّ ْل اْلغ  ْل  كح  ْل َفَرَجه  َوَسهه ِري بِنَْظَرة ِمنه  إَِلْيِه َوَعجه
ناظِ

مَّ بِِه  ِر الّله  . َواْعم  ْد َأْزَره  ِْ َأْمَره  َواْشد  َته  َوَأْنِف خَمَْرَجه  َوَأْوِسْ  َمنَْهَجه  َواْسل ْك يِب حَمَجَّ

: )َظَهَر اْلَفَساد  ِف اْلرَبه َواْلَبْحِر باَِم باِلدَ  َك اْلَ ُّ ْلَو َوَقْول  َك َوَأْحِ  بِِه ِعباَدَك َفإِنََّك ق 

مَّ َلنا َولِيََّك َواْبَن بِنِْو َنبِيهَك املْ َسمَّ  بِاْسِم  ؛َكَسَبْو َأْيِدي النَّاِ،( َفَأْظِهِر الّله 

ولَِك  . َحتَّ  الَ َيْظَفَر بِ  َرس  َقه  َقه  َّ اْلَ َّ َوحي 
ِ
َقه  َوحي  ء ِمَن اْلباطِِل إاِلَّ َمزَّ يَشْ

دا  ملَِا  َده َك َوجم  َْن الجََيِد  َله  ناِِصا  َغْ َ
مَّ َمْفَزعا  ملَِْظل وِم ِعباِدَك َوناِِصا  ملِ َواْجَعْله  الّله 

َشيهدا  ملَِا َوَرَد ِمنْ  تابَِك  َوم 
طهَل ِمْن َأْحكاِم كِ نَِن َنبِيهَك  ع   َأْعالِم ِدينَِك َوس 

دا  َواْجَعْله  اللّ  َمَّ َّ َنبِيََّك حم  مَّ َورس  نَْته  ِمْن َبْأِ، املْ ْعَتِديَن.. الّله  مَّ مِمَّْن َحصَّ  ه 

ِه  ِِ مَّ اْكِشْ  ه . اللَّه  ْؤَيتِِه َوَمْن َتبَِعه  َعَى َدْعَوتِِه َواْرَحِم اْستِكاَنَتنا َبْعَده  َة َعْن بِر  مَّ اْلغ 
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وَره   ْل َلنا ظ ه  وِرِهَوَعجه ض  ِة بِح  ِه االْ  مَّ
ِِ إِّنَّ ْم َيَرْوَنه  َبِعيدا  َوَنَراه  َقِريبا   )فرجه(ه

امِحنِيَ   «.بَِرمْحَتَِك َيا َأْرَحَم الرَّ

اْلَعَجةَل اْلَعَجةَل َيةا »ثّم تّضب عى فاِك األيمن بيدك ثال  مّرات وتقول: 

مانِ َمْوالَي َيا صاحِ   .(1)«َب الزَّ

 الثاين: دعاء الندبة

قال القم : أفرد السّيد بةن طةاوو، ف كتةاب مصةباح الزائةر فصةال  ألعةامل 

السداب املقّد، فأثبو فيه سوَّ زيةارات ثةّم قةال: ويلحة  ِّبةِا الفصةل دعةاء 

 ف كّل يوم بعد فريضة الفجر.. النُّدبة وما يزار به موالنا صاحب األمر

ةدع  بةه ف األعيةاد األربعةة )أي عيةد الفطةر  ثّم قةال القمة : ويسةتحب أن ي 

َو:  واألضح  والغدير ويوم ارمعة( وه 

ةِّكر بمظلومّيةة أهةل  واسم هِا الدعاء يعط  املضمون القيق  له حيث إّنه ي 

وما يعانيه صاحب األمةر مةن الةزن العمية  والبكةاء الطويةل واهلةّم البيو

عى هةِا الةدعاء جيعلنةا نةؤّدي حّقةا  واحةدا  مةن  والغّم هلِه املصائب.. واملواظبة

حقوق صاحب الزمان وهو أن نشاركه حزنه ومّهه واالستعداد معه ألخِ ثارات 

 أجداده  والدعاء هو:

ِحيمِ » مْحِن الرَّ  بِْسِم اّللَِّ الرَّ

ةد َنبِيهةهِ  َمَّ .  اْلَْمد  ّللِِّ َربه اْلعةاملنََِي َوَصةىَّ اّللّ  َعةَى َسةيهِدنا حم  َوآلِةِه َوَسةلََّم َتْسةلِيام 

ْم لِنَْفِسَك  يَن اْسَتْاَلْصَته 
ِِ َك ِف َأْولِياِئَك الَّ مَّ َلَك اْلَْمد  َعَى َما َجر  بِِه َقضاؤ  الّله 

ي الَ َزواَل َلةه  َوالَ 
ِِ ة َت هَل ْم َجِزيةَل َمةا ِعنْةَدَك ِمةَن النَِّعةيِم املْ ِقةيِم الَّ َوِدينَِك إِِذ اْخرَتْ

                                                           

 .418 -411( مصباح الزائر:1)
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فِهةا اْضمِ  ْخر  نِيَّةِة َوز  ْنَيا الدَّ ِه الدُّ
ِِ ْهَد ِف َدَرجاِت ه ْطَو َعَلْيِهم  الزُّ ْحالَل َبْعَد َأْن رَشَ

ْمَو  ْم َوَقةدَّ ْبَته  ْم َوَقةرَّ م  اْلَوفةاَء بِةِه َفَقبِْلةَته  ط وا َلَك ذلَِك َوَعلِْمَو ِمنْه  َوِزْبِرِجها َفرَشَ

ْكَر اْلَعةةِلَّ َوالثَّنةةا ِه ْم بَِوْحِيةةَك هَل ةةم  الةة ْمَته  َء اْرَةةِلَّ َوَأْهَبْطةةَو َعَلةةْيِهْم َمالِئَكَتةةَك َوَكةةرَّ

ِريَعةَ  َِّ م  ال إَِلْيةةَك َواْلَوِسةةيَلَة إىَِل ِرْضةةوانَِك  )الةةِرائ (َوَرَفةةْدَم ْم بِِعْلِمةةَك َوَجَعْلةةَته 

ْيَتةه  َوَمةْن َفَبْعض  َأْسَكنَْته  َجنََّتَك إىَِل َأْن َأْخَرْجَته  ِمنْها َوَبْعض  مَحَ  ْلكِةَك َوَنجَّ ْلَته  ِف ف 

َته  لِنَْفِسَك َخلِةيال  َوَسةَأَلَك لِسةاَن ِصةْدق  ِْ َ آَمَن َمَعه  ِمَن اهْلََلَكِة بَِرمْحَتَِك َوَبْعض  اَتَّ

ْمَتةه  ِمةْن َشةَجَرة  (االِْخةِرينَ ) خرةاال ِف  َفَأَجْبَتةه  َوَجَعْلةَو ذلِةَك َعلِّيةا   َوَبْعةض  َكلَّ

يام  َوَجَعْلةةَو َلةةه  ِمةةْن َأِخيةةِه ِرْدءا  َوَوِزيةةرا  َوَبْعةةض  َأْوَلْدَتةةه  ِمةةْن َغةةْ ِ َأب َوآَتْيَتةةه  َتْكلِةة

َت  ْ يَعة  َوَّنَْجَو َله  ِمنْهاجا  َوََتَ َّ
ْعَو َله  رَشِ ل  رَشَ ِ، َوك  د  وِح اْلق  ْدَته  بِر  اْلَبيهناِت َوَأيَّ

ْسَتْحِفظا  َبْعدَ  ةة  َعةَى  َله  َأْوِصياَء م  جَّ ة إِقاَمةة  لِةِدينَِك َوح  ةدَّ ة إىَِل م  ةدَّ ْسَتْحِفظ ِمةْن م  م 

ةوَل َأَحةد  َلةْوال  ِه َوَيْغلَِب اْلباطِل  َعَى َأْهلِةِه َوالَ َيق  وَل اْلَ ُّ َعْن َمَقره ِعباِدَك َولَِاالَّ َيز 

َوَأَقْمَو َلنا َعَلةام  هادِ  را  ِِ نْ وال  م  لَّ َأْرَسْلَو إَِلْينا َرس  ِِ يةا  َفنَتَّبةةَِ  آياتِةَك ِمةْن َقْبةِل َأْن َنة

ةةد َصةىَّ اّلل  َعَلْيةةِه وآلِةةِه  َمَّ َوَنْاةز   إىَِل َأِن اْنَتَهْيةةَو بِةاالْ َْمِر إىِل َحبِيبِةةَك َوَنِجيبِةَك حم 

اْجَتَبْيَته  َوَأْكَرَم  َفكاَن َكاَم اْنَتَجْبَته  َسيهَد َمْن َخَلْقَته  َوَصْفَوَة َمِن اْصَطَفْيَته  َوَأْفَضَل َمنِ 

ْمَته  َعَى َأْنبِياِئَك َوَبَعْثَته  إىَِل الثََّقَلنْيِ ِمْن ِعباِدَك َوَأْوَطْأَتةه  َمشةاِرَقَك  َمِن اْعَتَمْدَته   َقدَّ

اَق َوَعَرْجَو  ْرَت َله  اْلرب  َسامِئَك َوَأْوَدْعَته  ِعْلَم َما  إىَِل  (بِهِ ) بروحه َوَمغاِرَبَك  َوَساَّ

ِئيَل َوِميكاِئيَل  ْعِب َوَحَفْفَته  بَِجرْبَ َته  بِالرُّ  َخْلِقَك ث مَّ َنرَصْ
ِ
ون  إىَِل  اْنِقضاء كاَن َوَما َيك 

ِه َوَلْو َكِرهَ  له يِن ك  ْظِهَر ِدينَه  َعَى الده ِمنَي ِمْن َمالِئَكتَِك َوَوَعْدَته  َأْن ت  وَن  َواملْ َسوه ك  املْ رْشِ

ِضَ  لِلنَّاِ،  َل َبْيو و  َأ ِصْدق ِمْن َأْهلِِه َوَجَعْلَو َله  َوهَل ْم َأوَّ َبوَّ ْأَته  م  َوذلَِك َبْعَد َأْن َبوَّ

د   لِْلعاملنََِي فِيِه آيات  َبيهنات  َمقام  إِْبراِهيَم َوَمةْن َدَخَلةه  كةاَن  باَركا  َوه  َة م  ي بَِبكَّ
ِِ َللَّ

ْم َتْطِهة ا   آِمنا   وَ  ةَرك  َطهه ْجَس َأْهةَل اْلَبْيةِو َوي  م  الره ِهَب َعنْك  ِْ ِريد  اّللّ  لِي  ْلَو: إِنَّام ي  ق 

ْم  ك  ْلَو: ق ْل الََأْسَأل  َم ْم ِف كِتابَِك َفق  َك َعَلْيِه َوآلِِه َمَودَّ د َصَلوات  َمَّ ث مَّ َجَعْلَو َأْجَر حم 
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ْلَو: مةا َعَلْيِه َأْجرا  إاِلَّ املََْودَّ  ْم  َوق  َو َلك  ْم ِمْن َأْجر َفه  ْلَو: َما َسَأْلت ك  ْرب    َوق  َة ِف اْلق 

ةِه َسةبِيال    َِ إىَِل َربه ْم َعَلْيِه ِمْن َأْجر إاِلَّ َمةْن َشةاَء َأْن َيتَِّاة ك  ةبِيَل وَأْسَأل  ةم  السَّ كةان وا ه 

 إَِلْيَك َواملَْْسَلَك إىَِل ِرْضوانَِك.

ةام هاِديةا  إِْذ َفَلامَّ اْنقَ  َك َعَلْيِهام َوآهِلِ ه  َأقاَم َولِيَّه  َعِلَّ ْبَن َأيِب طالِب َصَلوات  ام  َضْو َأيَّ

نْةو  َمةْواله  َفَعةِل  َمةْواله    : َمةْن ك  له َقْوم هاد  َفقاَل َواملاَْلَ   َأماَمةه  َر َولِك 
ِِ َو املْ نْ كاَن ه 

مَّ َواِل َمْن وااله  َوعاِد َمْن  . َوقةاَل: الّله  َلةه  َِ ْل َمةْن َخ  ِ ه  َواْخ ْ َمْن َنرَصَ عاداه  َواْنرص 

ه   َوقاَل: َأَنا َوَعِل  ِمْن َشَجَرة واِحَدة َوساِئر  النَّةاِ، ِمةْن  نْو  َأَنا َنبِيَّه  َفَعِل  َأِم   َمْن ك 

: َأْنَو مِ  وس  َفقال َله  وَن ِمْن م  وَن ِمةْن َشَجر َشتَّ   َوَأَحلَّه  حَمَلَّ َهار  نه  بَِمنِْزَلِة هةار 

 اْلعةاملنََِي  َوَأَحةلَّ َلةه  ِمةْن 
ِ
َجةه  اْبنََتةه  َسةيهَدَة نِسةاء وس  إاِلَّ َأنَّه  الَ َنبِة َّ َبْعةِدي  َوَزوَّ م 

: َأَنةا َمْسِجِدِه َما َحلَّ َله   َوَسدَّ االْ َْبواَب إاِلَّ باَبه   ث مَّ َأْوَدَعه  ِعْلَمه  َوِحةْكةَمةةَته  َفقةاَل 

ةْكةَمةَة َفْلَيْأِما ِمْن باِِّبا  ث مَّ قاَل: َأْنةَو 
ا َفَمْن َأراَد املَِْدينََة َواْلِ  َمِدينَة  اْلِعْلِم َوَعِل  باِّب 

َك ِسةةْلِم   ةةَك ِمةةْن َدِمةة  َوِسةةْلم  ةةَك ِمةةْن َلِْمةة  َوَدم  َأِخةة  َوَوِصةةيه  َوواِرثِةة  َلْم 

الِا  َلَْمَك َوَدَمَك َكاَم خاَلَا َلِْم  َوَدِم   َوَأْنَو َغدا  َوَحْرب َك َحْريِب  َواالْ ِيامن  خم  

نِْجز  ِعداِ  َوِشيَعت َك َعَى َمنابَِر ِمْن ن ور  َعَى اْلَْوِض َخلِيَفتِ  َوَأْنَو َتْقِض َدْينِ  َوت 

ةةْم ِجةة ايِن  َوَلةةْوال َأْنةة ْم َحةةْوِي ِف اْرَنَّةةِة َوه  ه  ةةوه  ج  ةةة  و  ْبَيضَّ ْعةةَرِل م  َو َيةةا َعةةِلُّ مَلْ ي 

الِل َون ورا  ِمَن اْلَعم  َوَحْبةَل اّللِّ املَْتِةنَي  د   ِمَن الضَّ املْ ْؤِمن وَن َبْعِدي  َوكاَن َبْعَده  ه 

ْلَح   ِف َمنَْقَبةة  ْسَب   بَِقراَبة ِف َرِحم َوالَ بِسابَِقة ِف ِدين َوالَ ي  َوِِصاَطه  املْ ْسَتِقيَم  الَي 

قاتِةل  َعةَى التَّْأِويةِل َوالَ  (َمناِقبِهِ  ِمنْ ) ةام َوي 
وِل َصىَّ اّللّ  َعَلْيِهام َوآهِلِ س  َو الرَّ ِْ و َح  ِ حَيْ

ه  ِف اّللِّ َلْوَمةةة  الِئةةم  َقةةْد َوَتةةَر فِيةةِه َصةةناِديَد اْلَعةةَرِب َوَقَتةةَل َأْبطةةاهَل ْم َونةةاَوَش   ِ ةة َتْأخ 

ةةةوَِّب ْم أَ  ل  ْؤبةةةاَّن ْم َفةةةَأْوَدَع ق  نَّ َفَأَضةةةبَّْو ذ  ه  نَْينِيَّةةةة  َوَغةةةْ َ ةةةة  َوح  يَّ
َوَخْيرَبِ ة  ْحقةةةادا  َبْدِريَّ

تِِه َحتَّ  َقَتَل النَّاكِثنَِي َواْلقاِسطنَِي َواملْاِرِقنَي. َعَى  َِ ناَب  َعداَوتِِه َوَأَكبَّْو َعَى م 
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وِل َوملََّا َقىض َنْحَبه  َوَقَتَله  َأْشَق  االِْخِريَن َيْتَب   َأْشَق  ا ةْمةَتةَثْل َأْمر  َرس  لنَِي مَلْ ي  الْ َوَّ

ةة  َعةَى َقطِيَعةِة َرمِحِةِه  رِصَّ ةة  م  اّللِّ َصىَّ اّلل  َعَلْيةِه َوآلِةِه ِف اهْلةاِديَن َبْعةَد اهْلةاِديَن َواالْ  مَّ

يَل مِمَّْن َوَ  
ْلِدِه إاِلَّ اْلَقلِ  و 

ِ
تِةَل َمة ؛لِِرعاَيةِة اْلَة ه فِةيِهمْ  َوإِْقصاء ةبَِ  َمةْن َفق  تِةَل َوس  ْن ق 

ْسةن  املَْث وَبةِة إِْذ كاَنةِو  ْرجة  َلةه  ح  بَِ  َوأ ْقِصَ َمْن أ ْقِصَ  َوَجَر  اْلَقضاء  هَل ْم باَِم ي  س 

وِرث ها َمْن َيشاء  ِمْن ِعباِدهِ  نةا  الصالني االْ َْرض  ّللِِّ ي  ةْبحاَن َربه تَِّقنَي  َوس  َواْلعاِقَبة  لِْلم 

ةةَو اْلَعِزيةةز  اْلَكِةةيم  إِْن كةةاَن وَ  ْلِةةَ  اّللّ  َوْعةةَده  َوه  ةةوال   َوَلةةْن خي  نةةا ملََْفع  َفَعةةَى  ؛ْعةةد  َربه

ْم  ةاه  وَن َوإِيَّ ام َفْلَيْبةِك اْلبةاك 
د َوَعِلٍّ َصىَّ اّللّ  َعَلْيِهام َوآهِلِ َمَّ االْ َطاِئِب ِمْن َأْهِل َبْيِو حم 

ِب النَّةةاِدب وَن  َوملِِةةْثلِهِ  وَن َوَيِضةةجَّ َفْلَينْةةد  ةةاِرخ  ةةِخ الصَّ وع  َوْلَيرْص  م  ِرِل الةةدُّ ِْ ْم َفْلَتةة

وَن. وَن َوَيِعجَّ اْلعاجُّ اجُّ  الضَّ

؟ صالِ   َبْعةَد صةالِ  َوصةاِدق  َبْعةَد  َأْيَن اْلََسن   َأْيَن اْل َسنْي   َأْيَن َأْبناء  اْل َسنْيِ

بِيِل  َأْيَن  بِيل  َبْعَد السَّ و،  الطَّالَِعةة   صاِدق  َأْيَن السَّ ةم  ِة  َأْيةَن الشُّ َ َ
ة  َبْعَد اخْلِ َ َ

اخْلِ

يِن َوَقواِعد  اْلِعْلِم  َأْيَن َبِقيَّ  اِهَرة   َأْيَن َأْعالم  الده م  الزَّ ة  َأْيَن االْ َْقامر  املْ نَِ ة   َأْيَن االْ َْنج 

ِة اهْلاِدَيِة  َأْينَ  تِ  الَ ََتْل و ِمَن اْلِعرْتَ َلَمِة  َأْيَن املْ نَْتَظر  اِل ِقاَمِة  اّللِّ الَّ املْ َعدُّ لَِقْطِ  دابِِر الظَّ

َخر  لَِتْجِديةةِد  ةةْدواِن  َأْيةةَن املْ ةةدَّ االْ َْمةةِو َواْلِعةةَوِج  َأْيةةَن املْ ْرجَتةة  اِل ِزاَلةةِة اْرَةةْوِر َواْلع 

ِة َوا نَِن  َأْيَن املْ َتَا َّ  اِل ِعاَدِة املِْلَّ  اْلكِتةاِب اْلَفراِئِض َوالسُّ
ِ
ل  اِل ِْحياء يَعِة  َأْيَن املْ َؤمَّ ِ لرشَّ

يِن َوَأْهلِِه  َأْيَن قاِصم  َشْوَكِة املْ ْعَتِديَن  َأْيَن هاِدم  َأْبنَِيِة  ِْي  َمعامِلِ الده وِدِه  َأْيَن حم  د  َوح 

وِق َواْلِعْصياِن َوالطُّْغي س  بِيد  َأْهِل اْلف  ِك َوالنهفاِق  َأْيَن م  ْ وِع الرشه ةر  اِن  َأْيةَن حاِصةد  ف 

ِب  ِْ   َأْيةةَن قةةاطِ   َحباِئةةِل اْلكِةة
ِ
ْيةةِغ َواالْ َْهةةواء ةةقاِق  َأْيةةَن طةةاِمس  آثةةاِر الزَّ اْلَغةة ه َوالشه

بِيد  اْلعَوا   َأْيَن م 
ِ
ْسَتْأِصل  َأْهِل اْلِعناِد َوالتَّْضلِيِل َواالْ ِْلةاِد  دانالْفرِتاء َواملََْرَدِة  َأْيَن م 

عِ   َأْيةَن جةاِم   اْلَكلَِمةِة َعةَى التَّْقةو   َأْيةَن بةاب  اّللِّ َأْيَن م 
ِ
لُّ االْ َْعةداء ِِ  َوم 

ِ
زُّ االْ َْولِياء

ةَبب  املْ تَِّصةل  َبةنْيَ  ه  االْ َْولِياء   َأْيَن السَّ ي إَِلْيِه َيَتَوجَّ
ِِ ْؤت   َأْيَن َوْجه  اّللِّ الَّ ي ِمنْه  ي 

ِِ الَّ

  َأْينَ 
ِ
امء َؤلهة   َشةْمِل  االْ َْرِض َوالسَّ صاِحب  َيْوِم اْلَفْتِ  َونةارِش  راَيةِة اهْل ةد   َأْيةَن م 
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ِ
وِل االْ َْنبِياء ح   ِ ضا  َأْيَن الطَّالِب  بِ الِح َوالره  )الصَّ

ِ
 االْ َْنبِياء

ِ
  َأْيَن الطَّالِب  بِةَدِم (َوَأْبناء

ور  َعَى َمِن اْعَتد  ي  املَْْقت وِل بَِكْرَبالَء  َأْيَن املَْنْص  ِِ ة َعَلْيةِه َواْفةرَت   َأْيةَن املْ ْضةَطرُّ الَّ

و اْلرِبه َوالتَّْقو   َأْيَن اْبن  النَّبِ ه املْ ْصَطف  َواْبةن   اب  إِذا َدعا  َأْيَن َصْدر  اخْلاَلِئِ  ذ  جي 

رْبَ . َعِلٍّ املْ ْرَتىض َواْبن    َواْبن  فاطَِمَة اْلك 
ِ
اء  َخِدجَيَة اْلَغرَّ

  بَِأيِب َأْنَو 
ِ
بنَِي  َيةاْبَن النَُّجبةاء اَدِة املْ َقرَّ م  َياْبَن السَّ

َوأ مه  َوَنْفيِس َلَك اْلِوقاء  َواْلِ

بنَِي  َيةاْبَن اْلَغطاِرَفةِة االْ َْنَجبِةنَي  َِّ ِة املْ َهة ةَ َ
نَي  َيةاْبَن اخْلِ  االْ َْكَرِمنَي  َياْبَن اهْل داِة املَْْهِديه

ِريَن  َياْبَن اخْلَضاِرَمِة املْ نَْتَجبنَِي  َياْبَن اْلَقامِقَمِة االْ َْكَرِمنَي  َيةاْبَن َياْبَن االْ َطاِئِب املْ َطهَّ 

اِهةَرِة   ةِم الزَّ ِب الثَّاِقَبةِة  َيةاْبَن االْ َْنج  ةه  ِج املْ ِضيَاِة  َياْبَن الشُّ وِر املْ نَِ ِة  َياْبَن السُّ  اْلب د 

ب ِل اْلواِضَحِة  َياْبَن  ةنَِن َياْبَن السُّ ل ةوِم اْلكاِمَلةِة  َيةاْبَن السُّ االْ َْعالِم الالَِّئَحِة  َياْبَن اْلع 

وَدِة  الِئِل املَْْشةه  وَدِة  َياْبَن الةدَّ وَرِة  َياْبَن املَْعامِلِ املَْْأث وَرِة  َياْبَن املْ ْعِجزاِت املَْْوج   املَْْشه 

اِط املْ ْسَتِقيِم  َياْبَن النََّبأ الْ  تاِب َلَد  اّللِّ َعِل  َياْبَن الرصه
َو ِف أ مه اْلكِ يِم  َياْبَن َمْن ه 

َعظِ

. يم 
 َحكِ

الِئِل الظَّةاِهراِت  َيةاْبَن اْلرَباِهةنِي اْلواِضةحاِت  َياْبَن االْياِت َواْلَبيهناِت  َياْبَن الدَّ

ابِغاِت  َيا ْحَكامِت  اْلباِهراِت  َياْبَن اْل َجِج اْلبالِغاِت  َياْبَن النهَعِم السَّ ْبَن طه َواْلةةم 

اِرياِت  َيةاْبَن الطُّةوِر َواْلعاِديةاِت  َيةاْبَن َمةْن َدنةا َفَتةَدىلَّ َفكةاَن قةاَب  َِّ َياْبَن يس َوالة

ّوا  َواْقرِتابا  ِمَن اْلَعِله االْ َْعى. ن   َأْو َأْدن  د 
 َقْوَسنْيِ

ِقلَُّك َأْو َثةر   َأبَِرْضةو   ْت بَِك النَّو   َبْل َأيُّ َأْرض ت  َلْيَو ِشْعِري َأْيَن اْسَتَقرَّ

ها َأْم ِذي ط و   َعِزيز  َعَلَّ َأْن َأَر  اخْلَْلَ  َوالَ ت ر  َوالََأْسَم   َلةَك َحِسيسةا  
َأْو َغْ ِ

ويِنَ  ةةيَا بِةةَك د 
ِ ةةَك ِمنهةة  َضةةِجيج  َوالَ َوالَ  َنْجةةو . َعِزيةةز  َعةةَلَّ َأْن     اْلَبْلَويةةَوالَ  َينال 

َغيَّب مَلْ خَيْةل  ِمنَّةا  بِنَْفيِسة َأْنةَو ِمةْن نةاِزح َمةا َنةَزَح َعنَّةا   َشْكو   بِنَْفيِس َأْنَو ِمْن م 

ْؤِمن َومْؤِمنَة َذَكرا َفَحنَّا  بِنَْفيِس أَ  ْمنِيَّة  شاِئ  َيَتَمنَّ  ِمْن م  ْنَو ِمْن َعِقيِد بِنَْفيِس َأْنَو أ 
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ةاَر   بِنَْفيِسة َأْنةَو ِمةْن تِةالِد نَِعةم الَ  ِعزٍّ الَ ي سام   بِنَْفيِس َأْنَو ِمْن َأثِيِل جَمْد الَ جي 

ل الَ ي ساَو .  ت ضاه   بِنَْفيِس َأْنَو ِمْن َنِصيِ  رَشَ

َك َوَأيَّ َنْجةَو  إىِل َمَت  َأحار  فِيَك َيا َمْوالَي َوإىَِل َمَت  َوَأيَّ ِخطاب َأِصة   فِية

َلَك اْلةَوَر   َعِزيةز    ِ َيَك َوخَيْ
وَنَك َوأ ناَغ   َعِزيز  َعَلَّ َأْن َأْبكِ َعِزيز  َعَلَّ َأْن أ َجاَب د 

يَل َمَعةه  اْلَعِويةَل َواْلب كةاَء  
ِعني َفأ طِ وَّن ْم َما َجَر   َهْل ِمْن م  ِرَي َعَلْيَك د  َعَلَّ َأْن جَيْ

وع َيْو َعةنْي  َفسةاَعَدْما َعْينِة  َعةَى  َهْل ِمْن َجز 
ِِ َفأ سةاِعَد َجَزَعةه  إِذا َخةال  َهةْل َقة

نةا بِِعةدَ  َِ   َهْل إَِلْيَك َياْبَن َأمْحََد َسبِيل  َفت ْلق   َهْل َيتَِّصةل  َيْوم  َفنَْحظة   َمَتة   هاْلَق

َة َفنَْرَو   َمَت  َننَْتِق    ِويَّ َنِرد  َمناِهَلَك الرَّ
(1) ِْ ةد   ِمةْن َعة ِب ماِئةَك َفَقةْد طةاَل الصَّ

َت لِواَء النَّرْصِ ت َر    َك َفن ِقرَّ َعْينا   َمت  َترانا َوَنراَك َوَقْد َنرَشْ َمت  ن غاِديَك َون راِوح 

مُّ املاَْلَ َ َوَقْد َمالَ َْت االْ َْرَض َعْدال  َوَأَذْقَو َأْعةداَءَك َهوانةا   َأَتَرانا َنح  ُّ بَِك َوَأْنَو َتؤ 

ةوَل وَ  يَن َواْجَتَثْثةَو أ ص  ِ تاَة َوَجَحةَدَة اْلَة ه َوَقَطْعةَو َدابِةَر املْ َتَكةربه ِعقابا   َوَأَبْرَت اْلع 

: اْلَْمد  ّللِِّ َربه اْلعاملنََِي. ول   الظَّاملِِينََوَنْحن  َنق 

ال  اْلَك  رْ َِب َواْلَبْلَو  َوإَِلْيَك َأْسَتْعِدي َفِعنْ  مَّ َأْنَو َكشَّ َدَك اْلَعْدَو   َوَأْنةَو الّله 

َبْيَدَك املْ ْبَتى  َوَأِرِه َسيهَده  َيا َشةِديَد  ْنيا َفَأِغْث َيا ِغياَ  املْ ْسَتِغيثنَِي ع  َربُّ االِْخَرِة َوالدُّ

يَله  َيا َمْن َعَى اْلَعْرِش اْسةَتَو  وَ 
ْد َغلِ َو  َوَأِزْل َعنْه  بِِه االْ ََس  َواْرََو   َوَبره َمةْن اْلق 

ْجع  َواملْ نَْته .  إَِلْيِه الرُّ

ِر بَِك َوبِنَبِيهَك  َخَلْقَته  َلنا ِعْصةَمة   كه َِ وَن إىِل َولِيهَك  املْ  َك التَّاِئق  مَّ َوَنْحن  َعبِيد  الّله 

ْغةة ةةْؤِمننَِي ِمنَّةةا إِمامةةا  َفَبله يَّةةة  َوَمةةالذا  َوَأَقْمَتةةه  َلنةةا ِقوامةةا  َوَمعةةاذا   َوَجَعْلَتةةه  لِْلم 
ه  ِمنَّةةا َ ِ

قامةا   َوَأُْتِةْم  ا  َوم  ْسةَتَقرَّ ه  َلنةا م  ْسَتَقرَّ َوَسالما   َوِزْدنا بِِلَِك َيا َربه إِْكراما   َواْجَعْل م 

                                                           

( ف مجي  النسخ بالفاء )ننتف ( ولكّن الظاهر أّّنا بالقال بقرينة كلمة )الصد ( ف آخر 1)

 «.منه»ارملة  ويشهد بِلك تعّل  )من( اراّرة ِّبا دون الباء 
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َلصاِئَك.  ِمْن خ 
ِ
َهداء راَفَقَة الشُّ اه  َأماَمنا َحتَّ  ت وِرَدنا ِجنَاَنَك َوم   نِْعَمَتَك بَِتْقِديِمَك إِيَّ

مَّ  د َوَصله الّله  َمَّ د َوآِل حم  َمَّ ةد  جةدهَعَى َصله َعَى حم  َمَّ ةيهِد  حم  ةولَِك السَّ َوَرس 

ةد صةىَّ  َمَّ رْب  فاطَِمَة بِنِْو حم  يَقِة اْلك  ده تِِه الصه يهِد االْ َْصَغِر َوَجدَّ  َوَعَى َأبِيِه السَّ
االْ َْكرَبِ

َرِة َوَعَلْيةِه َأْفَضةَل َوَأْكَمةَل اّللّ َعلْيِه وآلِِه َوَسلَّم َوَعَى َمِن اْصةَطَفيْ  َو ِمةْن آباِئةِه اْلةرَبَ

تَِك ِمْن َخْلِقةَك  ْيَو َعَى َأَحد ِمْن َأْصِفياِئَك َوِخَ َ َوَأَتمَّ َوَأْدَوَم َوَأْكَثَر َوَأْوَفَر َما َصلَّ

 .(اَد اِل ََمِدهاَوالَ َنف)َوَصله َعَلْيِه َصالة  الَ غاَيَة لَِعَدِدها َوالَ ِّناَيَة ملََِدِدها 

مَّ َوَأِقْم بِِه اْلَ َّ َوَأْدِحْض بِِه اْلباطَِل َوَأِدْل بِِه َأْولِيةاَءَك َوَأْذلِةْل بِةِه َأْعةداَءَك   الّله 

  ِ ةة راَفَقةةِة َسةةَلِفِه َواْجَعْلنةةا مِمَّةةْن َيْأخ  ةةَؤدهي إىِل م  ْصةةَلة  ت  ةةمَّ َبْينَنةةا َوَبْينَةةه  و  َوِصةةِل الّله 

ْجَزِمِْم وَ  وِقِه إَِلْيِه  َواالْجتِهةاِد ِف طاَعتِةِه  بِح  ق  ث  ِف ظِلهِهْم  َوَأِعنَّا َعَى َتْأِدَيِة ح  َيْمك 

ه  َما  عاَءه  َوَخْ َ َواْجتِناِب َمْعِصَيتِِه  َواْمن ْن َعَلْينا بِِرضاه   َوَهْب َلنا َرْأَفَته  َوَرمْحََته  َود 

ن وَبنةا بِةِه َننال  بِِه َسةَعة  ِمةْن َرمْحَتِةَك َوَفة ْوزا  ِعنْةَدَك  َواْجَعةْل َصةالَتنا بِةِه َمقب وَلةة  َوذ 

وَمنةا بِةِه َمْكِفيَّةة    ةوَطة   َومه   ْسَتجابا   َواْجَعْل َأْرزاَقنةا بِةِه َمْبس  عاَءنا بِِه م  وَرة   َود  َمْغف 

ةْر َوَحَواِئَجنا بِِه َمْقِضيَّة   َوَأْقبِْل إَِلْينةا بَِوْجِهةَك اْلَكةِريِم  وَ  َبنةا إَِلْيةَك  َواْنظ  اْقَبةْل َتَقرُّ

ةوِدَك  َواْسةِقنا  ْفها َعنَّا بِج  إَِلْينا َنْظَرة  َرِحيَمة  َنْسَتْكِمل  ِِّبَا اْلَكراَمَة ِعنَْدَك ث مَّ الَ َترْصِ

ِه َصىَّ اّلل  َعَلْيِه َوآلِِه بَِكْأِسةِه َوبَِيةِدِه َرّيةا  َرِوّيةا  َهنِياةا  سة اِئغا  الَ َظَمةَأ ِمْن َحْوِض َجده

امِحنِيَ   .(1)«َبْعَده  َيا َأْرَحَم الرَّ

 الثالث: الدعاء ف زمن الغيبة

ومن امتيازات هِا الةدعاء إّنةه يزيةد معرفةة املةؤمن بإمةام زمانةه  ويثبتةه عةى 

 .واليته واالعتقاد بغيبته  ويرسخ ف قلبه روح االنتظار واألمر باروجه

                                                           

 .812 -808  مفاتي  ارنان: 411 -448( مصباح الزائر:1)
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 بةن أمحةد نيعليه(  قةال: حةّدثنا أبةو حمّمةد السةرو  الصدوق )رضوان اّللّ 

املكتهب  قال: حّدثنا أبو عّل بن مهام ِّبِا الدعاء وذكر أّن الشيخ العمةري قةّد، 

 .روحه أماله عليه وأمره أن يدعو به وهو الدعاء ف غيبة القائم

ْفنِة  َنْفَسةَك » َعره ْفنِ  َنْفَسةَك َفإِنَّةَك إِْن مَلْ ت  مَّ َعره ةمَّ الّله  ةوَلَك. الّله  مَلْ َأْعةِرْل َرس 

ْفنِة   ةمَّ َعره َتةَك. الّله  جَّ ةوَلَك مَلْ َأْعةِرْل ح  ْفنِة  َرس  َعره ةوَلَك َفإِنَّةَك إِْن مَلْ ت  ْفنِ  َرس  َعره

ِْتنِ  ِمْيَتة  جاهِ  مَّ الَُت  َتَك َضَلْلو  َعْن ِدينِ . الّله  جَّ ْفنِ  ح  َعره َتَك َفإِنََّك إِْن مَلْ ت  جَّ يَّة  ح 
 لِ

ةمَّ َفَكةام َهةَدْيَتنِ  لِِوالَيةِة َمةْن َفَرْضةَو َعةَلَّ  ِزْ  َقْلبِ  َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنِ . الّله  َوالَ  ت 

الَة  َك َعَلْيةِه َوآلِةِه َحتَّة  واَلْيةو  و  ولَِك َصَلوات  الِة َأْمِرَك َبْعَد َرس  طاَعَته  ِمْن ِوالَيِة و 

ةدا  َوَجْعَفةرا  َأْمِرَك َأِمَ  املْ ْؤِمننَِي  َمَّ ّيةا  َوحم 
َعِلَّ ْبَن َأيِب طالِب َواْلََسَن َواْل َسةنْيَ َوَعلِ

َك َعَلةْيِهْم  ةَة اْلقةاِئَم املَْْهةِديَّ َصةَلوات  ّيا  َواْلََسةَن َواْل جَّ
دا  َوَعلِ َمَّ ّيا  َوحم 

وَس  َوَعلِ َوم 

ةةمَّ َفَثبهْتنِةة  َعةةَى ِدينِةةَك َواْسةةتَ  ْ َقْلبِةة  لِةةَوِيه َأْمةةِرَك َأمْجَِعةةنَي الّله  ْعِمْلنِ  بِطاَعتِةةَك َوَلةةنيه

َته  َعةْن  ي َسةرَتْ
ِِ ة َوعافِنِ  مِمَّا اْمَتَحنْةَو بِةِه َخْلَقةَك َوَثبهْتنِة  َعةَى طاَعةِة َوِيه َأْمةِرَك الَّ

ر   َوَأْنَو اْلعامِل  
تَِك  َوَأْمَرَك َينَْتظِ ةِم بِاْلَوْقةِو َخْلِقَك َوبِإِْذنَِك غاَب َعْن َبِريَّ َغْ   املْ َعلَّ

يِن َعةَى  ْ ِه َفَصةربه
ي فِيِه َصالح  َأْمِر َولِيهَك ِف االْْذِن َله  بِإِْظهاِر َأْمِرِه َوَكْشةِ  ِسةرْتِ

ِِ الَّ

ْلةةَو  َوالَ َكْشةةَ  َمةةا  ةةْرَت َوالَ َتةةْأِخَ  َمةةا َعجَّ ذلِةةَك َحتَّةة  الَ أ ِحةةبَّ َتْعِجيةةَل َمةةا َأخَّ

َت  َوالَ  اْلَبْحَث َعامَّ َكَتْمَو  َوالَ أ ناِزَعَك ِف َتْدبِِ َك  َوالَ َأق وَل مِلَ َوَكْيَ  َومةا  َسرَتْ

لَّهةا  ةوِري ك  ض  أ م  بال  َوِيه االْ َْمِر الَ َيْظَهر  َوَقةِد اْمةَتالَ َِت االْ َْرض  ِمةَن اْرَةْوِر  َوأ َفةوه

 إَِلْيَك.

ِرَينِ  َك َأْن ت  مَّ إيِنه َأْسَأل  َِ الّله  َمةَ  ِعْلِمة  بِةَأنَّ َلةَك  كْمةرِ أل  َوِيَّ َأْمِرَك ظاِهرا  نافِة

َة َفاْفَعةةْل ذلِةةَك يِب  ةةوَّ ةةَة َواملَِْشةةيََّة َواْلَةةْوَل َواْلق  هةةاَن َواْل جَّ ْ ةةْدَرَة َواْلرب  ةةْلطاَن َواْلق  السُّ

ةَر إىَِل َوِيه َأْمةِرَك َصةَلوات   َك َعَلْيةِه ظةاِهَر املَْقاَلةِة واِضةَ  َوبَِجِميِ  املْ ْؤِمننَِي َحتَّة  َننْظ 

الَلةِ  شاَهَده  َوَثبهْو َقواِعةَده   الدَّ الَلِة شافِيا  ِمَن اْرَهاَلِة   َأْبِرْز َيا َربه م  هاِديا  ِمَن الضَّ
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تِِه وَ  نا َعَى ِملَّ ْؤَيتِِه َوَأِقْمنا بِِاْدَمتِِه َوَتَوفَّ ْمَرتِِه.َواْجَعْلنا مِمَّْن َتِقرُّ َعْين ه  بِر  نا ِف ز  ْ  اْحرش 

ْرَت   ه  ِمةةْن رَشه مَجِيةةِ  َمةةا َخَلْقةةَو َوَذَرْأَت َوَبةةَرْأَت َوَأْنَشةةْأَت َوَصةةوَّ ِْ ةةمَّ َأِعةة الّله 

تِةِه  َواْحَفْظه  ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َوَعةْن َيِمينِةِه َوَعةْن ِشةاملِِه َوِمةْن َفْوِقةِه َوِمةْن َ ْ

 ِِ ولَِك َعَلْيِه بِِحْفظَِك الَّ وَلَك َوَويِصَّ َرس  ي الَ َيِضي   َمْن َحِفْظَته  بِِه َواْحَفْظ فِيِه َرس 

. الم   َوآلِِه السَّ

ْمةةِرِه َوِزْد ِف َأَجلِةةِه َوَأِعنْةةه  َعةةَى َمةةا  ةةدَّ ِف ع  ةةمَّ َوم  َعْيَته  َوِزْد ِف أالّله  ْيَتةةه  َواْسةةرَتْ َولَّ

كِة ُّ النَِّقة ُّ ْهةِديُّ َواْلقةاِئم  املْ تةاملَْهْ وي َكراَمتَِك َله  َفإِنَّه  اهْلةادِ  ِدي َوالطَّةاِهر  التَِّقة ُّ الزَّ

. ْجَتِهد  ور  اْلةم  ك  ابِر  الشَّ يِضُّ املَْْريِضُّ الصَّ  الرَّ

نْ  ِه َعنَّةا َوالَت  ْبنَا اْلَيِقةنَي لِط ةوِل االْ ََمةِد ِف َغْيَبتِةِه َواْنِقطةاِع َخةرَبِ مَّ َوالَ َتْسل  ِسةنا الّله 

الَة َعَلْيِه َحتَّة   عاَء َله  َوالصَّ وِرِه َوالدُّ َة اْلَيِقنِي ِف ظ ه  وَّ ِذْكَره  َواْنتِظاَره  َواالْيامَن بِِه َوق 

ةولَِك  ةوَن َيِقين نةا ِف ذلِةَك َكَيِقينِنةا ِف ِقيةاِم َرس  َقنهَطنا ط ول  َغْيَبتِةِه ِمةْن ِقياِمةِه َوَيك  الَ ي 

َك َعَلْيِه  ل وَبنةا َعةَى االْ ِيةامِن بِةِه َصَلوات  َك  َفَقةوه ق 
َوآلِِه َوَما جاَء بِِه ِمْن َوْحِيَك َوَتنِْزيلِ

ْسةَط    ِريَقةَة اْلو  ْظَمة  َوالطَّ َة اْلع  َحتَّ  َتْسل َك بِنا َعَى َيَدْيِه ِمنْهاَج اهْل َد  َواْلةةَمَحجَّ

تاَبَعتِِه  نا َعَى طاَعتِِهَوَثبهْتنا َعَى م  اِضنَي َوَقوه َواْجَعْلنا ِف ِحْزبِِه َوَأْعوانِِه َوَأْنصاِرِه َوالرَّ

انةا َوَنْحةن  َعةَى ذلِةَك  ْبنا ذ لَِك ِف َحَياتِنةا َوالَ ِعنْةَد َوفاتِنةا َحتَّة  َتَتَوفَّ بِِفْعلِِه َوالََتْسل 

بنَِي. ِه َك ْرتابنَِي َوالَ م  ثنَِي َوالَ م 
نَي َوالَ ناكِ  الَشاكه

مَّ َعجه  ْل خاِذلِيِه  َوَدْمةِدْم َعةَى الّله   ِ يِه َواْخ ْ ناِِصِ ْده  بِالنَّرْصِ َواْنرص  ْل َفَرَجه  َوَأيه

ِْ بِةِه ِعبةاَدَك  َب بِةِه  َوَأْظِهةْر بِةِه اْلَة َّ َوَأِمةْو بِةِه اْرَةْوَر  َواْسةَتنِْق َِّ َمْن َنَصَب َله  َوَك

له  َواْنَعْ  بِِه اْلةبِ  ُِّ وَ، املْ ْؤِمننَِي ِمَن ال ؤ  ْفةِر َواْقِصةْم بِةِه ر  الَد َواْقت ةْل بِةِه َجبةابَِرَة اْلك 

ةةْل بِةةِه اْرَبَّةةاِريَن َواْلكةةافِِريَن  َوَأبِةةْر بِةةِه املْ نةةافِِقنَي َوالنَّةةاكِثنَِي َومَجِيةةَ   ةةالَلِة َوَذله الضَّ

هةةا وَ  َبْحِرهةةا َوَسةةْهلِها امل اةةالِِفنَي َواملْ ْلِحةةِديَن ِف َمشةةاِرِق االْ َْرِض َوَمغاِرِِّبةةا َوَبره
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ْم بِةالَدَك َواْشةِ   ةْر ِمةنْه  ْبِقةَ  هَل ةْم آثةارا  َطهه ةارا  َوالَ ت  ْم َديَّ َوَجَبلِها َحتَّ  الَ َتَدَع ِمةنْه 

ْد بِِه َما اْمَتح  وَر ِعباِدَك َوَجده د  ْم ص  ْكِمَك  ِمنْه  َل ِمْن ح  ده ِمْن ِدينَِك َوَأْصلِْ  بِِه َما ب 

َ ِمْن س   وَد ِدين َك بِِه َوَعَى َيَدْيِه َغّضا  َجِديدا  َصِحيحا  الَ ِعَوَج فِيِه َوغ  ه نَّتَِك َحتَّ  َيع 

ي اْسَتْاَلْصةَته   َوالَ بِْدَعَة َمَعه  َحتَّ 
ِِ ة َك الَّ ةه  َعْبةد  ْطِفَو بَِعْدلِةِه نِة اَن اْلكةافِِريَن َفإِنَّ ت 

ْأَته  ِمَن لِنَْفِسَك َواْرَتَضْيَته  لِنرَْصِ ِدينَِك َواْص  ن وِب َوَبرَّ ُِّ َطَفْيَته  بِِعْلِمَكَوَعَصْمَته  ِمَن ال

ْيَتةه  ِمةَن  ْجِس َوَنقَّ ْرَتةه  ِمةَن الةره ي وِب  َوَأْنَعْمَو َعَلْيةِه َوَطهَّ ي وِب َوَأْطَلْعَته  َعَى اْلغ  اْلع 

َنِس.  الدَّ

ةِ  مَّ َفَصله َعَلْيِه َوَعَى آباِئِه االْ َِئمَّ ةْم  الّله  الطَّاِهِريَن َوَعَى ِشةيَعتِِه املْ نَْتَجبِةنَي َوَبلهْغه 

ةْمَعة  ْبَهة َوِرياء َوس  له َشكٍّ َوش  ل وَن َواْجَعْل ذلَِك ِمنَّا خالِصا  ِمْن ك  ْم َما َيْأم 
ِمْن آماهِلِ

َك َوالَ َنْطل َب بِِه إاِلَّ َوْجَهَك. ِريَد بِِه َغْ َ  َحتَّ  الَ ن 

مَّ إِنَّا ةوَع اْلِفةَتِن  الّله  ق  ماِن َعَلْينا َوو  َة الزَّ و إَِلْيَك َفْقَد َنبِيهنا َوَغْيَبَة إِماِمنا َوِشدَّ َنْشك 

َة َعَدِدنا. نا َوِقلَّ وه  َعَلْينا َوَكْثَرَة َعد 
ِ
َر االْ َْعداء  بِنا َوَتظاه 

ل ه  َوَنرْص ِمنَْك  مَّ َفاْفِرْج ذلَِك َعنَّا بَِفْت  ِمنَْك ت َعجه ه   الّله  ْظِهةر  ه  َوإِمةاِم َعةْدل ت  ِعزُّ ت 

 إِلَه اْلَ ه آِمنَي.

َك َأْن َتْأَذَن لَِولِيهَك ِف إِْظهاِر َعْدلَِك ِف ِعباِدَك َوَقْتةِل َأْعةداِئَك ِف  مَّ إِنَّا َنْسَأل  الّله 

ة  باِلِدَك َحتَّ  الَ َتَدَع لِْلَجْوِر َيا َربه ِدعاَمة  إاِلَّ َقَصْمَتها َوالَ بَ  ةوَّ ِقيَّة  إاِلَّ َأْفنَْيَتها َوالَ ق 

ْكنا  إاِلَّ َهَدْمَته  َوالَ َحّدا  إاِلَّ َفَلْلَته  َوالَِسالحا  إاِلَّ َأْكَلْلَتةه  َوالَ  را َيةة  إاِلَّ َأْوَهنَْتها َوالَ ر 

ْلَتةه  وَ  َِ ةجاعا  إاِلَّ َقَتْلَتةه  َوالَ َجْيشةا  إاِلََّخ ْسَتها َوالَ ش  اْرِمِهةْم َيةا َربه بَِحَجةِرَك إاِلَّ َنكَّ

ْجِرِمنَي   ه  َعةِن اْلَقةْوِم اْلةةم  دُّ ي الَ َتةر 
ِِ ة ِّْب ْم بَِسْيِفَك اْلقاطِِ  َوَبْأِسَك الَّ اِمِغ َوارْضِ الدَّ

َك َعَلْيةِه َوآلِةِه  بَِيةِد َولِيهةَك  ولَِك َصَلوات  ْب َأْعداَءَك َوَأْعداَء َولِيهَك َوَأْعداَء َرس  ِه َوَع

 ِدي ِعباِدَك املْ ْؤِمننَِي.َوَأيْ 

ْر بَِمْن  ِه َوَكْيَد َمْن َأراَده  َواْمك  وه َتَك ِف َأْرِضَك َهْوَل َعد  جَّ مَّ اْكِ  َولِيََّك َوح  الّله 
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َم ْم َوَأْرِعةْب َلةه   وءا  َواْقَطْ  َعنْه  مةادَّ  َعَى َمْن َأراَد بِِه س 
ِ
ْوء َمَكَر بِِه َواْجَعْل داِئَرَة السَّ

ْد َعَلْيِهْم َعةِاَبَك َوَأْخةِزِهْم ِف ق   ْم َجْهَرة  َوَبْغَتة  َوَشده ه  ِْ ْم َوخ  ل وَِّب ْم َوَزْلِزْل َأْقداَمه 

ْم َأْسةةَفَل نةةاِرَك َوَأِحةةْا ِِّبِةةْم َأَشةةدَّ َعةةِابَِك  نْه 
ْم ِف بِةةالِدَك َوَأْسةةكِ ِعبةةاِدَك َواْلَعةةنْه 

مْ  ب وَر َمْوتاه  ةالَة  َوَأْصلِِهْم نارا  َواْح   ق  وا الصَّ نارا  َوَأْصلِِهْم َحرَّ ناِرَك َفإِّنَّ ْم َأضاع 

َهواِت َوَأَضلُّوا ِعباَدَك َوَأْخَرب وا باِلَدَك. وا الشَّ َبع   َواتَّ

ل ةوَب  َمةدا  الَ َلْيةَل فِيةِه َوَأْحةِ  بِةِه اْلق  ْرآَن َوَأِرنا ن وَره  رَسْ مَّ َوَأْحِ  بَِولِيهَك اْلق  الّله 

ْاَتلَِفَة َعةَى اْلَة ه َوَأِقةْم بِةِه  املَْيهَتةَ  وَر اْلَوِغَرَة  َوامْجَْ  بِِه االْ َْهواَء اْلةم  د  َواْشِ  بِِه الصُّ

َلَة َواالْ َْحكاَم املْ ْهَمَلَة َحتَّ  الَ َيْبق  َحة   إاِلَّ َظَهةَر َوالَ َعةْدل  إاِلَّ َزَهةَر  وَد املْ َعطَّ اْل د 

ي ِمنْ  َواْجَعْلنا َيا َربه  َقوه اِضةنَي بِِفْعلِةِه  َأْعوانِِه َوم  ْلطانِِه َواملْ ْؤَتةِمةةِريَن اِل َْمةِرِه َوالرَّ س 

ي  ِِ ة َواملْ َسلهِمنَي اِل َْحكاِمِه َومِمَّْن الَ حاَجَة بِِه إىَِل التَِّقيَِّة ِمةْن َخْلِقةَك َوَأْنةَو َيةا َربه الَّ

يب  املْ ْضَطرَّ إِذا دَ 
ِ َّ َوجت  َّ َتْكِش   الّضُّ نِْج  ِمَن اْلَكْرِب اْلَعظِيِم َفاْكِشْ  الّضُّ عاَك َوت 

. يَفة  ِف َأْرِضَك َكام َضِمنَْو َله 
 َعْن َولِيهَك َواْجَعْله  َخلِ

 آِل 
ِ
َعْلنِ  ِمْن َأْعةداء الم  َوالَ جَتْ د َعَلْيِهم  السَّ َمَّ  آِل حم 

ِ
َصامء َعْلنِ  ِمْن خ  مَّ الَ جَتْ الّله 

د َعَليْ  َمَّ ةد َعَلةْيِهم  حم  َمَّ َعْلنِة  ِمةْن َأْهةِل اْلَنَةِ  َواْلَغةْيِظ َعةَى آِل حم  ةالم  َوالَ جَتَ ِهم  السَّ

يِن َوَأْسَتِج   بَِك َفَأِجْريِن. ِْ وذ  بَِك ِمْن ذلَِك َفَأِع الم  َفإيِنه َأع   السَّ

د َواْجَعْلنِ  ِِّبِْم فةاِئزا   َمَّ د َوآِل حم  َمَّ مَّ َصله َعَى حم  ْنيا َواالِْخةَرِة  الّله  ِعنْةَدَك ِف الةدُّ

بنَِي آِمنَي َربَّ اْلعاملنَِيَ   .(1)«َوِمَن املْ َقرَّ

 الراب : دعاء الفظ والتأييد لصاحب الزمان ف زمن الغيبة

وقةةد ذكةةر الشةةيخ الطةةويس ف مصةةباح املتهّجةةد ف أعةةامل يةةوم ارمعةةة عةةن 
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ّللّ فرجةه الرشةي  ِّبةِا إّنه كان يأمر بالدعاء لصاحب األمةر عّجةل ا الرضا

الدعاء وذكةر السةّيد ف مصةباح الزائةر ف أعةامل السةداب الةِي هةو حمةّل غيبةة 

 :اإلمام

ِ َعنْةَك » تَِك َعَى َخْلِقَك َولِسانَِك املْ َعةربه جَّ يَفتَِك َوح 
مَّ اْدَفْ  َعْن َولِيهَك َوَخلِ الّله 

بِإِْذنِةةَك َوشةةاِهِدَك َعةةَى ِعبةةاِدَك اْرَْحجةةاِح النَّةةاطِِ  بِِحْكَمتِةةَك َوَعْينِةةَك النَّةةاظَِرِة 

ه  ِمةةْن رَشه مَجِيةةِ  َمةةا َخَلْقةةَو َوَبةةَرْأَت  ِْ  بِةةَك اْلعابِةةِد ِعنْةةَدَك َوَأِعةة
ِِ جاِهِد اْلعاِئةة اْلةةةم 

ْرَت َواْحَفْظه  ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َوَعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشاملِهِ  َوِمةْن  َوَأْنَشْأَت َوَصوَّ

وَلَك َوآبةاَءه   ي الَ َيِضي   َمْن َحِفْظَته  بِِه َواْحَفْظ فِيِه َرس 
ِِ تِِه بِِحْفظَِك الَّ َفْوِقِه َوِمْن َ ْ

ي الَ  ِِ ة تِة  الَ َتِضةي   َوِف ِجةواِرَك الَّ َتَك َوَدعاِئَم ِدينَِك َواْجَعْله  ِف َوِديَعتَِك الَّ َوَأِئمَّ

َْفر  َوِف َمنِْعَك َوعِ  ل  َمةْن خي  َِ ة ْ ي الَ خي 
ِِ ة ْقَهةر  َوآِمنْةه  بَِأمانِةَك اْلَوثِيةِ  الَّ ي الَ ي 

ِِ ة َك الَّ زه

ْده   َك اْلَعِزيز َوَأيه ه  بِنرَْصِ ْ رام  َمْن كاَن فِيِه َواْنرص  ي الَي 
ِِ آَمنَْته  بِِه  َواْجَعْله  ِف َكنَِفَك الَّ

تَِك َوَأْردِ  وَّ ِه بِق  نِْدَك اْلغالِِب َوَقوه ْفه  بَِمالِئَكتَِك َوواِل َمْن وااله  َوعةاِد َمةْن عةاداه  بِج 

ه  بِاملاَْلِئَكِة َحّفا . فَّ  َوَأْلبِْسه  ِدْرَعَك اْلَِصينََة َوح 

ْ  بِِه اْلَفْتَ   َوَأِمةْو بِةِه اْرَةْوَر َوَأْظِهةْر بِةِه اْلَعةْدَل  اللّ  ْدَع َواْرت  مَّ اْشَعْب بِِه الصَّ ه 

ْن بِط وِل  ْل َوَزيه  ِ يةِه َواْخة ْعِب َوَقةوه ناِِصِ ه  بِالرُّ ْ ْده  بِالنَّرْصِ َواْنرص  َبقاِئِه االْ َْرَض  َوَأيه

ةَدَه   م  ْفةِر َوع  ةه  َواْقت ةْل بِةِه َجبةابَِرَة اْلك  ةْر َمةْن َغشَّ خاِذلِيِه َوَدْمِدْم َمْن َنَصةَب َلةه  َوَدمه

ةةالَلِة وَ  وَ، الضَّ ؤ  َيةةَة َوَدعاِئَمةةه   َواْقِصةةْم بِةةِه ر  َقوه ةةنَِّة َوم  ِيَتةةَة السُّ شةةاِرَعَة اْلبِةةَدِع َومم 

ْل بِِه اْرَبَّاِريَن َوأبِر بِِه اْلكافِِريَن  َومَجِيَ  املْ ْلِحِديَن ِف َمشةاِرِق االْ َْرِض  اْلباطِِل  َوَذله

ْم دَ  ها َوَبْحِرها َوَسْهلِها َوَجَبلِها َحتَّ  الَ َتَدَع ِمةنْه  ْبِقةَ  هَل ةْم َوَمغاِرِِّبا َوَبره ةارا  َوالَ ت  يَّ

 آثارا .

ةنََن  ْم ِعباَدَك َوَأِعزَّ بِِه املْ ْؤِمننَِي َوَأْحةِ  بِةِه س  ْم باِلَدَك َواْشِ  ِمنْه  ْر ِمنْه  مَّ َطهه الّله 

كْ  َل ِمةْن ح  ةده ْد بِِه َما اْمَتَح  ِمْن ِدينَِك َوب  ْكِم النَّبِيهنَي َوَجده ِمةَك املْ ْرَسلنَِي َوداِرَ، ح 
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ِعيَد ِدينََك بِِه َوَعَى َيَدْيِه َجِديدا  َغّضا  حَمْضا  َصِحيحا  الَ ِعَوَج فِيةِه َوالَ بِْدَعةَة  َحتَّ  ت 

ْفِر َوت وِضَ  بِةِه َمعاِقةَد اْلَة ه  ْطِفَو بِِه نِ اَن اْلك  َلَم اْرَْوِر َوت  نَِ  بَِعْدلِِه ظ  َمَعه  َوَحتَّ  ت 

ةةوَل اْلَعةةْدِل  ي اْسَتْاَلْصةةَته  لِنَْفِسةةَك َواْصةةَطَفْيَته  َعةةَى َغْيبِةةَك َوجَمْه 
ِِ ةة َك الَّ ةةه  َعْبةةد  َفإِنَّ

ْمَته  ِمةَن  ْجِس َوَسةلَّ ْرَتةه  ِمةَن الةره ي ةوِب َوَطهَّ ْأَتةه  ِمةَن اْلع  ن وِب َوَبرَّ ُِّ َوَعَصْمَته  ِمةَن الة

َنِس.  الدَّ

مَّ َفإِنَّا َنْشَهد  َله  َيْوَم اْلِقياَمِة وَ  نِْب َذْنبةا  َوالََأَتة   الّله  ِْ ة ةه  مَلْ ي  ةِة َأنَّ ل ةوِل الطَّامَّ َيْوَم ح 

ْل َلةَك  َبةده ْرَمةة  َومَلْ ي  َضيهْ  َلَك طاَعة  َومَلْ هَيْتِْك َلةَك ح  َحْوبا  َومَلْ َيْرَتكِْب َمْعِصَية  َومَلْ ي 

ةه  اهْلةاِدي املْ هْ  يَعةة  َوَأنَّ ْ َلةَك رَشِ َغة ه يِضُّ َفِريَضة  َومَلْ ي  َتةِدي الطَّةاِهر  التَِّقة ُّ النَِّقة ُّ الةرَّ

 .املريض

ِقةرُّ بِةِه َعْينَة تِِه َومَجِيِ  َرِعيَّتِةِه َمةا ت  تِِه َوأ مَّ يَّ ره مَّ َأْعطِِه ِف َنْفِسِه َوَأْهلِِه َوَوَلِدِه َوذ  ه  الّله 

ُّ بِِه َنْفَسه   ْلَك املْ اْم َوَتس  َم   َله  م  لهها َقرِ  لكَوجَتْ يبِها َوَبِعيِدها َوَعِزيِزها َوَذلِيلِها َحتَّ  ك 

لَّ باطِل. ِه ك  ْكم َوَتغَلَب بَِحقه له ح  ْكَمه  َعَى ك  ِرَي ح  ْ  جت 

ِريَقةةَة  ْظَمةة  َوالطَّ َة اْلع  ةةمَّ اْسةةل ْك بِنةةا َعةةَى َيَدْيةةِه ِمنْهةةاَج اهْل ةةَد  َواْلةةةَمَحجَّ الّله 

تِ  َيْرِج   إَِلْيَها ا ْسَط  الَّ نةا َعةَى طاَعتِةِه َوَثبهْتنةا َعةَى اْلو  ْلغاِي َوَيْلَح   ِِّبا التَّاِي  َوَقوه

ةابِِريَن َمَعةه    متابعته اِمنَي بِةَأْمِرِه  الصَّ تاَبَعتِِه َواْجَعْلنةا ِف ِحْزبِةِه اْلَقةوَّ َواْمن ْن َعَلْينا بِم 

نا َيْوَم ا َ ناَصَحتِِه َحتَّ  َ ْرش  َيةِة الطَّالِبنَِي ِرضاَك بِم  َقوه ْلِقياَمةِة ِف َأْنصةاِرِه َوَأْعوانِةِه َوم 

ْلطانِهِ   س 

ةْمَعة َحتَّة   ةْبَهة َوِريةاء َوس  ةله َشةكٍّ َوش  مَّ َواْجَعةْل ذلِةَك َلنةا خالِصةا  ِمةْن ك  الّله 

عَ  نا حَمَلَّه  َوجَتْ لَّ
ِ َك َوالَ  َنْطل َب بِِه إاِلَّ َوْجَهَك َوَحتَّ     َلنا ِف اْرَنَِّة َمَعه  الََنْعَتِمَد بِِه َغْ َ

ْأَمِة َواْلَكَسِل وَ  نا ِمَن السَّ ِْ ِعةزُّ بِةِه َنْصةالفرتة َوَأِع َر ةَواْجَعْلنا مِمَّْن َتنَْترِص  بِِه لِِدينَِك َوت 

َو َعَلْين نا َعَلْيَك َيِس   َوه  نا َفإِنَّ اْستِْبداَلَك بِنا َغْ َ  .كب ا َولِيهَك َوالَ َتْسَتْبِدْل بِنا َغْ َ
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ف اعامرهةم وزد ف  دومةوصل عى وليك ووالة عهدك واألئمةة مةن والةده  

 .(1)«اجاهلم وبلغهم اقىص اعامهلم انك عى كل يشء قدير

 اخلامس: أدعية الفرج املشهورة لد  عموم الشيعة

منهةةةا مةةةا أورده الكلينةةة  ف الكةةةاف عةةةن حمّمةةةد بةةةن عيسةةة  بإسةةةناده عةةةن 

من شهر رمضةان هةِا الةدعاء  ليلة ثال  وعرشين قال: تكّرر ف الصالني

سةةاجدا  وقةةائام  وقاعةةدا  وعةةى كةةّل حةةال وف الشةةهر كّلةةه وكيةة  أمكنةةك ومتةة  

 :دهرك كقول بعد  ميداّللّ تبارك وتعاىل والصالة عى النبّ   حّضك من

ةةِ » ةْن لَِولِيهةَك اْل جَّ ةمَّ ك  الّله 
ةله سةاَعة وَ  (2) ةاَعِة َوف ك  ِه السَّ

ِِ لِّيةا  َوحافِظةا  ِف هة

َتهَعةه  فِيهةا  َحتَّة  [َعْينةا  عونةا ]َ ووقائةدا  َوناِِصا  َوَدلِةيال   نَه  َأْرَضةَك َطْوعةا  َوُت 
ْسةكِ ت 

 .(3)«َطِويال  

لرجةةل حمبةةو،  ومنهةةا دعةةاء الفةةرج: وهةةو دعةةاء عّلمةةه صةةاحب األمةةر

 فالص:

َجةةاء    اللهةةم » ةةَم اْلةةَباَلء   َوَبةةِرَح اخْلََفةةاء   َواْنَكَشةةَ  اْلِغَطةةاء   َواْنَقَطةةَ  الرَّ َعظ 

ةةاَمء   َوَأْنةةَو املْ ْسةةَتَعان  َوإَِلْيةةَك املْ ْشةةَتَك   َوَعَلْيةةَك  نَِعةةِو السَّ َوَضةةاَقِو االْ َْرض  َوم 

ةةمَّ َصةله َعةةَى  . الّله 
ِ
َخةاء ِة َوالرَّ ةةدَّ ل  ِف الشه يَن املْ َعةوَّ ِِ ةة ةةد أ وِي االْ َْمةِر الَّ َمَّ ةد َوآِل حم  َمَّ حم 

ِهةْم َفَرجةا  َعةاِجال   ْج َعنَّةا بَِحقه ْم َفَفةره ْفَتنَا بِةِلَِك َمنْةِزَلَته  َفَرْضَو َعَلْينَا َطاَعتِِهْم َوَعرَّ

                                                           

 .419 -417( مصباح الزائر: 1)

( الوارد ف نساه هِه الرواية )فالن بن فالن( والظاهر هو من أجل التحّفظ وااللتزام 2)

بالتقّية لعدم الترصي  باسم صاحب الزمان حيث أمرت الروايات أن تقولوا: )الّجة 

 من آل حمّمد(.

 هر رمضان.باب الدعاء العرش األواخر من ش 182: 4( الكاف 1)
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د  َيا َعِلُّ  َيا َعةِلُّ َيةا َمَّ َو َأْقَرب   َيا حم   َأْو ه 
اَم  َقِريبا  َكَلْمِ  اْلَبرَصِ ةد   اْكِفيةايِن َفةإِنَّك  َمَّ حم 

َمةاِن االْ ََمةاَن االْ ََمةاَن   اَي  َيا َمْوالََنا َيةا َصةاِحَب الزَّ ام َناِِصَ ايِن َفإِنَّك  َ َكافَِياَي  َواْنرص 

اَعَة  اْلَعجَ  اَعَة السَّ اَعَة السَّ َل اْلَغْوَ  اْلَغْوَ  اْلَغْوَ   َأْدِرْكنِ  َأْدِرْكنِ  َأْدِرْكنِ   السَّ

د َوآلِِه الطَّاِهِرينَ  َحمَّ امِحنَِي بِم   .(1)«اْلَعَجَل اْلَعَجَل  َيا َأْرَحَم الرَّ

                                                           

 .178( مصباح الكفعم : 1)



 باب الزيارات

والزيارات ه  إحد  مناب  املعرفة لألئّمة  ومعرفة صفامم  ومقةامهم عنةد 

 اّللّ سبحانه وتعاىل. وآثارها عى الزائر كث ة.

 أّّنا تزيد ف والية املؤمن والرباءة من عدّوهم. ة منها 1

 ة جتعل املواي املحّب جيّدد العهد والبيعة هلم واالستعداد لنرصمم. 2

 ة طلب الاجات والتوّسل ِّبم إىل اّللّ سبحانه وتعاىل. 1

وزيارات اإلمام الّجة كث ة نورد بعضها حيث إّن لكّل زيةارة امتيةاز وطعةم 

 :خا  والزيارات ه 

 الزيارة األ وىل: السالم عى وي اّللّ

ثةّم ائةو رسداب الغيبةة وعليةك السةكينة والوقةار وصةّل ركعتةني ف عرصةة 

 السداب وقل:

ي َهدانا » ِِ هِلَةِا اّللّ  َأْكرَب  اّللّ  َأْكرَب  الَ إِلَه إاِلَّ اّللّ  َواّللّ  َأْكرَب  َوّللِِّ اْلَْمد  اْلَْمد  ّللِِّ الَّ

َعْلنا ِمَن املْ عانِِديَن النَّاِصبنَِي َوالَ َوَعرَّ  تِنا َومَلْ جَيْ َقنا لِِزياَرِة َأِئمَّ َفنا َأْولِياَءه  َوَأْعداَءه  َوَوفَّ

يَن. ِ ِضنَي َوالَ ِمَن املْ ْرتابنَِي املْ َقرصه الِة املْ َفوه  ِمَن اْلغ 

الم  َعَى َوِيه اّللِّ َواْبِن َأْولِياِئِه  السَّ   اّللِّ َوَبةواِر السَّ
ِ
َخِر لَِكراَمِة َأْولِيةاء الم  َعَى املْ دَّ

ةتِمَّ ن ةوَره   ْفِر إِْطفاَءه  َفةَأَب  اّللّ  إاِلَّ َأْن ي  ي َأراَد َأْهل  اْلك 
ِِ الم  َعَى النُّوِر الَّ َأْعداِئِه  السَّ

ْرِهِهْم  ْظِهَر َعَى َيِدِه اْلَ َّ بِ  وامدهبِك  َرْغِمِهْم. َأْشَهد  َأنَّ اّللَّ اْصةَطَفاَك بِاْلََياِة َحتَّ  ي 

ْبةةَو  ْبطِةةَل اْرِ ل وَمةةه  َكبِةة ا  َوَأنَّةةَك َحةة   الََُت ةةوت  َحّتةة  ت  َصةةِغ ا  َوَأْكَمةةَل َلةةَك ع 

وَت.  َوالطَّاغ 

ه  َسةرْتا  َعِزيةزا   ْ اِمِه َوَأْعوانِةِه َعةَى َغْيَبتِةِه َوَنْأِيةِه َواْسةرت  دَّ مَّ َصله َعَلْيِه َوَعَى خ  الّله 

ْ، َموالِيةِه  عانِِديةِه َواْحةر  ةمَّ َوْطَأَتةَك َعةَى م  ِد الّله  َواْجَعْل َلةه  َمْعِقةال  َحِريةزا  َواْشةد 

ةمَّ َكةام َجَعْلةَو قَ  ةورا  َفاْجَعةْل ِسةالِح  َوزاِئِريِه. الّله  ْكِرِه َمْعم 
ِِ دون نرصةته ْلبِة  بِة

ي َجَعْلَتةه  َعةَى  مشهودا  ]بنرصته مشهورا [
ِِ ة َوإِْن حاَل َبْينِة  َوَبةنْيَ لِقاِئةِه املَْةْوت  الَّ

وِجةِه ظةاِهرا  ِمةنْ  ر  يَقتِةَك َرْغةام  َفةاْبَعْثنِ  ِعنْةَد خ 
 ِعباِدَك َحةْتام  َوَأْقةَدْرَت بِةِه َعةَى َخلِ
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ي َأْثنَْيةَو َعةَى َأْهلِةِه ِف  ِِ ة ة ه الَّ ْؤَتِزرا  َكَفنِ  َحتَّ  أ جاِهَد َبنْيَ َيَدْيةِه ِف الصَّ ْفَرِ  م  ح 

. و   نْيان  َمْرص  ْلَو َكَأّنَّ ْم ب  تابَِك َفق 
 كِ

مَّ طاَل االْنتِظار  َوَشِمَو  ةمَّ  بناالّله  . الّله  َب َعَلْينَةا االْنتِصةار  ار  َوَصةع  جَّ َأِرنةا  اْلف 

ْجَعةِة َبةنْيَ َيةَدْي  مَّ إيِنه َأِدين  َلَك بِالرَّ ون ِف َحياتِنا َوَبْعَد املَْن وِن. الّله  َوْجَه َولِيهَك املَْْيم 

ْصَلتَِك  ماِن َقَطْعو  ِف و  ِه اْلب ْقَعِة اْلَغْوَ  اْلَغْوَ  اْلَغْوَ  َيا صاِحَب الزَّ
ِِ صاِحِب ه

ةوَن اخْل الَّ َن َوَهَجْرت  لِ  ِزياَرتِةَك االْ َْوطةاَن َوَأْخَفْيةو  َأْمةِري َعةْن َأْهةِل اْلب ْلةداِن لَِتك 

ْسِن التَّْوفِيِ  ِي َوإِْسباِ  النهْعَمِة َعةَلَّ  َشِفيعا  ِعنَْد َربهَك َوَريبه َوإىَِل آباِئَك َوَمواِيَّ ِف ح 

.  َوَسْوِق االْ ِْحساِن إَِيَّ

َمَّ  مَّ َصله َعَى حم  د َأْصحاِب اْلَ ه َوقاَدِة اخْلَْلِ  َواْسَتِجْب ِمنه  َما الّله  َمَّ د َوآِل حم 

يةد   ْنياَي إِنََّك مَحِيد  جَمِ ْ  بِِه ِف د عاِئ  ِمْن َصالِح ِدينِ  َود 
َدَعْوت َك َوَأْعطِنِ  َما مَلْ َأْنطِ

د َوآلِِه الطَّاِهِرينَ  َمَّ  «.َوَصىَّ اّللّ  َعَى حم 

 لصّفة وصّل ركعتني وقل:ثّم ادخل ا

ي َفَرْضةَو طاَعَتةه  َعةَى اْلَعبِيةِد »
ِِ ة وِر الَّ  َولِيهةَك املَْةز 

ِ
اِئةر  ِف فِنةاء َك الزَّ مَّ َعْبد  الّله 

مَّ اْجَعْلها ِزيةاَرة  َمْقب وَلةة  ذاَت  َت بِِه َأْولِياَءَك ِمْن َعِاِب النَّاِر. الّله  ِْ َواالْ َْحراِر َوَأْنَق

ْسَتجا ْرتاب.د عاء م  ق بَِولِيهَك َغْ ِ م  َصده  ب ِمْن م 

َعْله  آِخَر اْلَعْهِد بِِه َوالَ بِِزياَرتِِه َوالَ َتْقَطْ  َأَثةِري ِمةْن َمْشةَهِدِه َوِزيةاَرِة  مَّ الَ جَتْ الّله 

ْنيةاَي  مَّ َأْخلِةْ  َعةَلَّ َنَفَقتِة  َواْنَفْعنِة  بِةام َرَزْقَتنِة  ِف د  ِه. الّله  َوآِخةَرِ  ِي  َأبِيِه َوَجده

وز  بِةِه املْ ْؤِمن ةوَن  ي َيف 
ِِ َا االْ ِمام  الَّ َك اّللَّ َأهيُّ ِ  َأْسَتْوِدع  َواِل ِْخوايِن َوَأَبَويَّ َومَجِيِ  ِعرْتَ

ب وَن. َيا َمْوالَي َياْبَن اْلََسِن ْبِن َعِلٍّ ِجْات ةَك زاِئةرا   ِه وَن املْ َك ك  َعَى َيَدْيِه اْلكافِر 
 َوهَيْلِ

ْم. ْعَتِقدا  إِماَمَتك  ْم م  نا  اْلَفْوَز بِك  َتَيقه َك م   َلَك َواِل َبِيَك َوَجده

نَي  ةاِلِ يهنَي َوَبلهْغنِ  َبةالَ  الصَّ ياَرَة ِي ِعنَْدَك ِف ِعله هاَدَة َوالزه ِه الشَّ
ِِ مَّ اْكت ْب ه الّله 
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بهِهْم َيا َربَّ اْلعاملنَِيَ   .(1)«َواْنَفْعنِ  بِح 

 الزيارة الثانية: الّ  ارديد

 وه  أن تقول: ذكرها السّيد بن طاو،

ةةالم  َعةةَى » . السَّ ةةه  الَ َيبِيةةد  ي ِعْلم 
ِِ ةة ةةالم  َعةةَى اْلَةة ه اْرَِديةةِد َواْلعةةامِلِ الَّ ِْيةة   السَّ حم 

الم  َعَى  َمْهِديه االْ  َمِم َوجةاِمِ  الْ  بِِ  اْلكافِِريَن. السَّ ةالم  َعةَى املْ ْؤِمننَِي َوم  َكلِةِم. السَّ

وِد.  ةِة املَْْعب ةوِد َوَكلَِمةِة اْلةةَمْحم  جَّ الم  َعةَى ح  ِل. السَّ َ َلِ  َوصاِحِب الرشَّ َخَلِ  السَّ

 َوخةةاتِِم 
ِ
ةالم  َعةةَى واِرِ  االْ َْنبِيةاء . السَّ

ِ
له االْ َْعةةداء ِِ ة  َوم 

ِ
ِعةزه االْ َْولِيةةاء ةالم  َعةةَى م  السَّ

الم   . السَّ
ِ
اِهِر  الغائبَعَى اْلقاِئِم املْ نَْتَظِر االْ َْوِصياء ْيِ  الشَّ الم  َعَى السَّ املْ ْشَتَهِر. السَّ

الم  َعَى  الم  َعَى َشْمِس الظَّالِم َوَبْدِر الةتَّامِم. السَّ اِهِر َوالنُّوِر اْلباِهِر. السَّ َواْلَقَمِر الزَّ

ةامِ ةَوَنْضة ]االيةام[ َربِي ِ  ْمصةاِم االْ َنةامِ  َرةِ ةَوَنْضة َرِة االْ َيَّ ةالم  َعةَى صةاِحِب الصَّ . السَّ

الم  َعَى  ةالم   ]صةاحب[ َوَفالَِّق اهْلاِم. السَّ تةاِب املَْْسةط وِر. السَّ
يِن املَْةْأث وِر َواْلكِ الةده

 
ِ
تِةِه َعةَى ِعَبةاِدِه املْ نَْتهة  إَِلْيةِه َمواِريةث  االْ َْنبِيةاء جَّ َوَلَدْيةِه  َعَى  َبِقيَّةِة اّللِّ ِف بِةالِدِه َوح 

ةالم  َعةَى  ه َواْلةَوِيه لاِلْ َْمةِر. السَّ الم  َعَى املْ ْؤَُتَِن َعَى السه . السَّ
ِ
ود  آثار  االْ َْصِفياء َمْوج 

ةَعَث  ي َوَعَد اّللّ  َعةزَّ َوَجةلَّ بِةِه االْ  َمةَم َأْن جَيَْمةَ  بِةِه اْلَكلِةَم َوَيل ةمَّ بِةِه الشَّ
ِِ املَْْهِديه الَّ

نِْجَز بِِه َوْعَد املْ ْؤِمننَِي. َوَيْمالَ َ َن َله  َوي  َمكه  بِِه االْ َْرَض ِقْسطا  َوَعْدال  َوي 

ْنيا َوَيةْوَم  تِة  َوَمةواِيَّ ِف اْلََيةاِة الةدُّ َة ِمْن آباِئةَك َأِئمَّ َأْشَهد  َيا َمْوالَي َأنََّك َواالْ َِئمَّ

َك َيةةا َمةةْوالَي َأنْ  ةةوم  االْ َْشةةهاد   َأْسةةَأل  َتْسةةَأَل اّللَّ َتبةةاَرَك َوَتعةةاىل ِف َصةةالِح َشةةْأيِن  َيق 

ْنيةةاَي َوآِخةةَرِ    بَِيةةِدي ِف ِدينِةة  َود 
ِِ ن ةةويِب َواالْ َْخةة ْفةةراِن ذ   َحةةواِئِج  َوغ 

ِ
َوَقضةةاء

ور  َرِحيم    .(2)«َواِل ِْخوايِن املْ ْؤِمننَِي َواملْ ْؤِمناِت إِنَّه  َغف 
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اثنت  عرشة ركعة  تسّلم بعد كّل ركعتني  ثّم صّل صالة الزيارة بام قّدمناه  أي

واْهِد ثواِّبةا إىل موالنةا صةاحب الزمةان عّجةل  منها وتسّب  تسبي  الزهراء

 اّللّ فرجه  فإذا فرغو فقل:

اِع  إىَِل » تَِك ِف َأْرِضَك َوَخلِيَفتَِك ِف بِةالِدَك الةدَّ جَّ مَّ َصله َعَى ح  َسةبِيلَِك  الّله 

نِةِ   َواْلقاِئِم بِِقْسطَِك  ْلَمةِة َوم  َله الظُّ بِِ  اْلكافِِريَن َوجم  َواْلفاِئِز بَِأْمِرَك َوِيه املْ ْؤِمننَِي َوم 

ْدِق َوَكلَِمتَِك َوَعْيَبتَِك َوَعْينِةَك ِف  ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة اْلََسنَِة َوالصه
اِدِع بِاْلِ اْلَ ه َوالصَّ

قهِب اخْلاِئِ  الْ  َوِيه النَّاِصِ  َسِفينَِة النَّجةاِة َوَعَلةِم اهْل ةَد   َون ةوِر َأْبصةاِر َأْرِضَك املْ رَتَ

ِزيةِل اهْلَةمه  ِج اْلَكةْرِب َوم  َفةره ةوِر َوم  ةَص َواْرَتةد  َواْلةِوْتِر املَْْوت  اْلَوَر  َوَخْ ِ َمْن َتَقمَّ

ِة اهْلاِديَن َواْلقاَدِة املَْياِمنِي َمةا َصَلوات  الّل ِه َعَلْيِه َوَعَى آباِئِه االْ َِئمَّ  َوكاِشِ  اْلَبْلَو 

ْيةةل   َطَلَعةْو َكواكِةب  االْ َْسةةحاِر َوَأْوَرَقةِو االْ َْشةةجار  َوَأْينََعةِو االْ َْثةةامر  َواْخَتَلةَ  اللَّ

ةَو لِواِئةهِ  ْمَرتِةِه َوَ ْ نا ِف ز  ْ بهِه َواْحرش  مَّ اْنَفْعنا بِح  . الّله  َدِت االْ َْطيار  إِلةَه  َوالنَّهار  َوَغرَّ

 .(1)«اْلَ ه آِمنَي َربَّ اْلعاملنَِيَ 

ةد َوَأْهةِل َبْيتِةِه َوَصةله َعةَى َوِيه اْلََسةِن »الصلوات عليه:  َمَّ ةمَّ َصةله َعةَى حم  الّله 

مَّ َصله  ِر اِل ِْذنَِك الّله 
َعَلْيِه َوَوِصيهِه َوواِرثِِه اْلقاِئِم بَِأْمِرَك َواْلغاِئِب ِف َخْلِقَك َواملْ نَْتظِ

َواْكِشْ  َعْن َبْأِسِه ِحجاَب اْلَغْيَبةِة َوَأْظِهةْر  ْعَده  َوَأْنِجْز َوْعَده  َوَأْوِل َعْهَده  ْب ب  َوَقره

ْعَب َوَثبهْو بِةِه اْلَقْلةَب َوَأِقةْم بِةِه اْلَةْرَب  ْم َأماَمه  الرُّ وِرِه َصحاِئَ  اْلةِمْحنَِة َوَقده بِظ ه 

نْد ِمَن  ْده  بِج  ِمنَي َوَسةلهْطه  َعةَى َوَأيه َسةوه ْمةه  َأْن الَ   املاَْلِئَكِة م 
 ِدينِةَك َأمْجَِعينََوَأهْلِ

ِ
َأْعةداء

ه  وَ  ه  َوالَ فاِسقا  إاِلَّ َحةدَّ ه  َوالَ َكْيدا  إاِلَّ َردَّ ه  َوالَ هاما  إاِلَّ َقدَّ ْكنا  إاِلَّ َهدَّ ْم ر  الَ َيَدَع ِمنْه 

ْلطانا  إاِلَّ َكَسةَبه  َوالَ فِْرَعْونا  إاِلَّ َأْهَلَكه   َسه  َوالَ س  َوالَ ِسرْتا  إاِلََّهَتَكه  َوالَ  َعَلام  إاِلَّ َنكَّ
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َوالَ َس  َقه  َوالَ ِمنرَْبا إاِلَّ َأْحَرَقه  نْدا  إاِلَّ َفرَّ َوالَِمْطَردا  إاِلَّ َخَرَقه  َوالَ ج  حْما  إاِلَّ َقَصَفه  ْيفا  ر 

ه  َوالَ  َصنَ  ه  َوالَ َدما إاِلَّ َأراَقةه  َوالَ َجةْورا  إاِلَّ َأبةاَده  َوالَ ِحْصةنا  إاِلَّ إاِلََّكَسَ ام  إاِلَّ َرضَّ

َبةةه  َوالَ َمْسةةَكنا  إاِلَّ َفتََّشةةه  َوالَ َسةةْهال  إاِلَّ  َهَدَمةةه  َوالَ بابةةا  إاِلََّرَدَمةةه  َوالَ َقرْصةةا  إاِلَّ َخرَّ

امِحنِيَ  َوالَ  َكنْزا  إاِلَّ َأْخَرَجه  بَِرمْحَتَِك َياَأْرَحمَ  َأْوَطَأه  َوالََجَبال  إاِلَّ َصِعَده    .(1)«الرَّ

 :بعدها تقرأ هِا الدعاء املروّي عنه

مَّ َعظ َم اْلَبالء  َوَبِرَح اخْلَفاء  َواْنَكَشَ  اْلِغطةاء  َوضةاَقِو االْ َْرض  َوَمنََعةِو » الّله 

امء  َوإَِلْيَك َيا َربَّ املْ ْشَتك  مَّ َصةله َعةَى  السَّ . الّله 
ِ
خاء ِة َوالرَّ دَّ ل  ِف الشه َوَعَلْيَك املْ َعوَّ

ِهةْم  ْج َعنَّةا بَِحقه ْم َفةره ْفَتنا بِِلَِك َمنْةِزَلَته  ْم َفَعرَّ يَن َفَرْضَو َعَلْينا طاَعَته 
ِِ د َوآلِِه الَّ َمَّ حم 

َو َأْقَرب  ِمْن ذلِ  ةد  َفَرجا  عاِجال  َكَلْمِ  اْلَبرَصِ َأْو ه  َمَّ د  َيةا َعةِلُّ َيةا َعةِلُّ َيةا حم  َمَّ َك َيا حم 

مةاِن  ام كافِيةاَي َيةا َمةْوالَي َيةا صةاِحَب الزَّ ام نةاِِصاَي َواْكِفيةايِن َفةإِنَّك  ايِن َفإِنَّك  اْنرص 

 .(2)«اْلَغْوَ  اْلَغْوَ  اْلَغْوَ  َأْدِرْكنِ  َأْدِرْكنِ  َأْدِرْكنِ 

 نيالزيارة الثالثة: زيارة آل ياس

وه  من الزيارات املهّمة جّدا  الت  يزار ِّبا موالنا صاحب العرص )عّجل اّللّ 

فرجه الرشي ( وفيها مضامني عالية حيث تسلا الضوء عى خصائص وحاالته 

وواجباتنا جتاهه  وكِا الدعاء الِي بعد الزيةارة أيضةا . وقةد أورده  وصفاته

بةام رو  عنةه نفسةه  زرهالشيخ عّبا، القم  منةِ أعةامل السةداب  قةال: و

الرشيفة كام عن الشيخ ارليل أمحد بن أيب طالةب الطةربيس ف كتةاب االحتجةاج 

إّنه خرج من الناحية املقّدسة إىل حمّمةد المة ي بعةد ارةواب عةن املسةائل التة  

 سأهلا:
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ِحيِم الَ اِل َْمِرِه َتْعِقل ةوَن » مْحِن الرَّ ِحْكَمةة  ] اِئةِه َتْقَبل ةونَ َوالَ ِمةْن َأْولِي[بِْسِم اّللِّ الرَّ

ةةةالم  َعَلْينةةةا َوَعةةةَى ِعبةةةاِد اّللِّ  ْؤِمن ةةةوَن السَّ ر  َعةةةْن َقةةةْوم الَ ي   ِ ْغنِةةة  النُّةةة بالَِغةةةة  َفةةةاَم ت 

نيَ  اِلِ  .(1)«الصَّ

 إذا أردتم التوّجه بنا إىل اّللّ تعاىل وإلينا فقولوا كام قال اّللّ تعاىل:

الم  َعَلْيةَك َيةا » ايِنَّ آياتِِه  السَّ الم  َعَلْيَك َيا داِعَ  اّللِّ َوَربَّ َسالم  َعَى آِل يس  السَّ

ةالم  َعَلْيةَك َيةا  ةِه  السَّ الم  َعَلْيَك َيا َخلِيَفةَة اّللِّ َونةاِِصَ َحقه اَن ِدينِِه  السَّ باَب اّللِّ َوَديَّ

َة اّللِّ َوَدلِيَل إِراَدتِِه  ا جَّ ةالم  َعَلْيةَك ح  انِةِه  السَّ تاِب اّللِّ َوَتْرمج 
الم  َعَلْيَك َيا تاِيَ كِ لسَّ

الم  َعَلْيَك َيا  الم  َعَلْيَك َيا َبِقيََّة اّللِّ ِف َأْرِضِه  السَّ َك َوَأْطراِل َّناِرَك  السَّ
 َلْيلِ
ِ
ِف آناء

ةالم  َعَلْية َده   السَّ ه  َوَوكَّ َِ ي َأَخ
ِِ ةالم  ِميثاَق اّللِّ الَّ ي َضةِمنَه   السَّ

ِِ ة َك َيةا َوْعةَد اّللِّ الَّ

مْحَة  اْلواِسَعة  َوْعدا  َغْ َ  وب  َواْلِعْلم  املَْْصب وب  واْلَغْو   َوالرَّ َا اْلَعَلم  املَْنْص  َعَلْيَك َأهيُّ

الم  َعَليَك ِحنَي  وب  السَّ  ِ د  َمْك ةالم  َعَلْيةَك ِحةنَي َتْقع  ةالم  َعلَ تقةوم  السَّ ْيةَك   السَّ

ةالم  َعَلْيةَك ِحةنَي َتْرَكة    الم  َعَلْيَك ِحةنَي ت َصةله َوَتْقن ةو   السَّ َبنيه   السَّ ِحنَي َتْقَرأ  َوت 

الم  َعَلْيَك ِحنَي  د   السَّ َمةد  َوَتْسةَتْغِفر   مَ و    ت َكربه  َوَتْسج  الم  َعَلْيَك ِحةني َ ْ لهل    السَّ

الم  َعَلْيَك ِحنَي  يِْسةالسَّ ْيةِل إِذا َيْغشةيَوالنَّهاِر إِذا وَ  ُت  ةالم  َعَلْيةَك ِف اللَّ ْصةبِ     السَّ ت 

ال ول   السَّ م  املَْْأم  َا املْ َقدَّ الم  َعَلْيَك َأهيُّ ون   السَّ َا االْ ِمام  املَْْأم  الم  َعَلْيَك َأهيُّ م  جَتَىَّ   السَّ

َك َيةا َمةْوالَي  الِم أ ْشةِهد  َأينه َأْشةَهد  َأْن الَ إِلةَه إاِلَّ اّللّ  َوْحةَده  الَ  َعَلْيَك بَِجواِمِ   السَّ

َك َيةا َمةْوالَي  ةه  َوأ ْشةِهد  َو َوَأْهل  ه  الََحبِيَب إاِلَّ  ه  ول  ه  َوَرس  دا  َعْبد  َمَّ يَك َله  َوَأنَّ حم  رَشِ

ت ةه  َواْل َسةنْيَ  جَّ ت ه  َواْلََسةَن ح  جَّ ّيا  َأِمَ  املْ ْؤِمننَِي ح 
ت ةه  َوَعةِلَّ ْبةَن اْل َسةنْيِ  َأنَّ َعلِ جَّ ح 

ت ةه   جَّ وَسة  ْبةَن َجْعَفةر ح  ت ةه  َوم  جَّ ةد ح  َمَّ ت ه  َوَجْعَفَر ْبَن حم  جَّ َد ْبَن َعِلٍّ ح  َمَّ ت ه  َوحم  جَّ ح 
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َواْلَ  ت ه  جَّ ةد ح  َمَّ ت ه  َوَعِلَّ ْبةَن حم  جَّ َد ْبَن َعِلٍّ ح  َمَّ ت ه  َوحم  جَّ وس  ح  َسةَن ْبةَن َوَعِلَّ ْبَن م 

ْم َح   الَ َرْيةَب  ل  َواالِْخر  َوَأنَّ َرْجَعَتك  ة  اّللِّ َأْنت م  االْ َوَّ جَّ ت ه   َوَأْشَهد  َأنََّك ح  جَّ َعِلٍّ ح 

ْن آَمنَْو ِمْن َقْبل  َأْو َكَسةَبْو ِف إِيامِّنةا َخةْ ا  َوَأنَّ  ا مَلْ َتك  فِيها َيْوَم الَ َينَْف   َنْفسا  إِيامّن 

ةة َحةة   َواْلَبْعةةَث َحةة   َوَأنَّ املَْةة را  َوَنكِةة ا  َحةة    َوَأْشةةَهد  َأنَّ النَّرْشَ
ْوَت َحةة   َوَأنَّ نةةاكِ

سةاَب َحة   َواْرَنَّةَة 
ة َحة   َواْلِ اَط َح   َواملِْْرصةاَد َحة   َواملِْيةزاَن َحة   َواْلرَْشَ الرصه

.َوالنَّاَر َح   َواْلَوْعَد َواْلَوِعيَد ِِّبِ   ام َح  

َك َعَلْيِه  ْم َفاْشَهْد َعَى َما َأْشَهْدت  ْم َوَسِعَد َمْن َأَطاَعك  َيا َمْوالَي َشِقَ  َمْن خاَلَفك 

وه   وه  َواْلباطِةةل  َمةةا َأْسةةَاْطت م  َك َفةةاْلَ ُّ َمةةا َرِضةةيت م  وه َوَأَنةةا َوِي  َلةةَك َبةةِريء  ِمةةْن َعةةد 

ْم بِِه َوا ول  َما َأَمْرت  يةَك َلةه  َواملَْْعر  ْؤِمنَة  بِاّللِّ َوْحَده  الَ رَشِ ملْ نَْكر  َما َّنَْيت ْم َعنْه  َفنَْفيِس م 

ةةولِِه َوبِةةَأِمِ  املْ ةةْؤِمننِيَ  ْم  وبأئمةةة املةةؤمنني َوبَِرس  ةةْم َوآِخةةِرك  لِك  ةةْم َيةةا َمةةْوالَي َأوَّ َوبِك 

ْم آِمنيَ  ِ  َخالَِصة  َلك  ْم َوَمَودَّ ة  َلك  َعدَّ ِ  م   .(1)«آِمنيَ  َون رْصَ

 ثّم اقرأ هِا الدعاء بعد هِه الزيارة وهو:

د َنبِ ه َرمْحَتَِك َوَكلَِمِة ن وِرَك َوَأْن َُتاْلَ َ َقْلبِ  » َمَّ َ َعَى حم  َك َأْن ت َصله مَّ إيِنه َأْسَأل  الّله 

ِ  ن وَر اْلَيِقنِي َوَصْدِري ن وَر االْ ِيامِن َوفِْكِري ن ةوَر النهيَّةاِت َوَعْزِمة ةوَّ   ن ةوَر اْلِعْلةِم َوق 

ةي ن ةوَر  ةْدِق َوِدينِة  ن ةوَر اْلَبصةاِئِر ِمةْن ِعنْةِدَك َوَبرَصِ ن وَر اْلَعَمةِل َولِسةايِن ن ةوَر الصه

ةالم   د َوآلِةِه َعَلةْيِهم  السَّ َحمَّ ِ  ن ةوَر املْ ةواالِة لِةةم  ْكَمِة َوَمةَودَّ
 َوَسْمِع  ن وَر اْلِ

ِ
ياء الضه

.َحتَّ  َأْلَقاَك وَ   َقْد َوَفْيو  بَِعْهِدَك َوِميثاِقَك فلتسعن  َرمْحََتَك َيا َو ِيُّ َيا مَحِيد 

اِع  إىَِل  تِةَك ِف َأْرِضةَك َوَخلِيَفتِةَك ِف بِةالِدَك َوالةدَّ جَّ ةد ح  َمَّ مَّ َصله َعةَى حم  الّله 

َك َوالثَّةةاِئِر بِةةَأْمِرَك َوِيه املْ ةةْؤمِ 
َةةله َسةةبِيلَِك َواْلقةةاِئِم بِِقْسةةطِ ننَِي َوَبةةَواِر اْلكةةافِِريَن َوجم 

ةةِة ِف َأْرِضةةَك  ةةْدِق َوَكلَِمتِةةَك التَّامَّ ْكَمةةِة َوالصه
نِةةِ  اْلَةة ه َوالنَّةةاطِِ  بِاْلِ ْلَمةةِة َوم  الظُّ
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َر  املْ ْرَتِقِب اخْلاِئِ  َواْلَوِيه النَّاِصِ  َسِفينَِة النََّجاِة َوَعَلةِم اهْل ةَد  َون ةوِر َأْبصةاِر اْلةوَ 

ي َيْمةالَ   االْ َْرَض َعةْدال  َوِقْسةطا  َكةاَم  ِِ ة َةله اْلَعَمة  الَّ َص َواْرَتد  َوجم  َوَخْ ِ َمْن َتَقمَّ

. ء َقِدير  له يَشْ لَِاْو ظ ْلام  َوَجْورا  إِنََّك َعَى ك   م 

مْ  يَن َفَرْضَو َطاَعَته 
ِِ مَّ َصله َعَى َولِيهَك َواْبِن َأْولَِياِئَك الَّ ةْم  الّله  ه  َوَأْوَجْبةَو َحقَّ

ْرَم ْم َتْطِه ا . ْجَس َوَطهَّ م  الره  َوَأْذَهْبَو َعنْه 

ْ بِِه َأْولِياَءَك َوَأْولَِيةاَءه  َوِشةيَعَته  َوَأْنصةاَره   ه  َواْنَترِصْ بِِه لِِدينَِك َواْنرص  ْ مَّ اْنرص  الّله 

ْم.  َواْجَعْلنا ِمنْه 

ه  ِمْن رَشه  ِْ مَّ َأِع له با  َوطا  َوِمْن رَشه مَجِيِ  َخْلِقَك َواْحَفْظه  ِمْن َبنْيِ َيَدْيةِه الّله  ك 

ةوء  ْسةه  َواْمنَْعةه  ِمةْن َأْن ي وَصةَل إَِلْيةِه بِس  َوِمْن َخْلِفِه َوَعْن َيِمينِةِه َوَعةْن ِشةاملِِه َواْحر 

ولَِك َوَأْظِهْر بِِه اْلَعْدَل وَ  وَلَك َوآَل َرس  يةِه َواْحَفْظ فِيِه َرس  ْ ناِِصِ ْده  بِالنَّرْصِ َواْنرص  َأيه

ةةاَر  فَّ ْفةةِر َواْقت ةةْل بِةةِه اْلك  ْل خاِذلِيةةِه َواْقِصةةْم قاِصةةِميِه َواْقِصةةْم بِةةِه َجبةةابَِرَة اْلك   ِ َواْخةة

هةةا  َواملْ نةةافِِقنَي َومَجِيةةَ  املْ ْلِحةةِديَن َحْيةةث  كةةان وا ِمةةْن َمشةةاِرِق  االْ َْرِض َوَمَغاِرِِّبةةا َبره

ا َواْمالَ ْ بِِه االْ َْرَض َعْدال  َوَأْظِهْر بِِه ِديَن َنبِيهَك َصىَّ اّلل  َعَلْيِه وآلِِه َواْجَعْلنِ  َوَبْحِره

ةالم  َمةا  ةد َعَلةْيِهم  السَّ َمَّ مَّ ِمْن َأْنصاِرِه َوَأْعوانِِه َوَأْتباِعِه َوِشةيَعتِِه َوَأِريِن ِف آِل حم  الّله 

ِهْم َمة وه ل وَن َوِف َعد  وَن إِلةَه اْلَة ه آِمةنَي َيةا َذا اْرَةالِل َواالْ ِْكةراِم َيةاَأْرَحَم َيْأم  ر  َِ ة ا حَيْ

امِحنِيَ   .(1)«الرَّ

 الزيارة الرابعة: سالم اّللّ الكامل

وقةةد ذكرهةةا السةةّيد ف املصةةباح  وأوردهةةا الشةةيخ القمةة  ف بةةاب االسةةتغاثة 

سةتغاثة بالّجةة وقال: قال السّيد عل خان ف الكلةم الطيةب: هةِه ا بالّجة
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صاحب العرص )صلوات اّللّ عليه( صّل أينام كنو ركعتني بالمد وما شاو من 

 السور ثّم ق  مستقبال  القبلة  و السامء وقل:

ةةه  اْلقاِئَمةةة  » اِئَمةةة  َوَبَركات  ه  الدَّ ةةاِمل  اْلعةةامُّ  َوَصةةَلوات  َسةةالم  اّللِّ اْلكاِمةةل  التَّةةامُّ الشَّ

جَّ  ة  َعى ح  ةالَلِة التَّامَّ يَفتِِه َعى َخْلِقِه َوِعباِدِه  َوس 
ِة اّللِّ َوَولِيهِه ِف َأْرِضِه َوباِلِدِه  َوَخلِ

ةِن َأْحكةاِم  َلقه ْظِهةِر االْ ِيةامِن  َوم  مةاِن  َوم  ْفَوِة  صةاِحِب الزَّ ِة َوالصَّ ِة َوَبِقيَِّة اْلِعرْتَ النُّب وَّ

ةةِر االْ َْرض   َونةةارِشِ  َطهه ةةْرآِن  َوم  ةةِة اْلقةةاِئِم  اْلق  اْلَعةةْدِل ِف الطُّةةوِل َواْلَعةةْرِض  َواْل جَّ

 
ِ
ةِة الطَّةاِهِريَن  اْلةَويِصه اْبةِن االْ َْوِصةياء املَْْهِديه  االْ ِماِم املْ نَْتَظِر املَْْريِضه  َواْبةِن االْ َ ِئمَّ

ِة اهْل داِة املَْعْ  وِم اْبِن االْ َ ِئمَّ ِعةزَّ املَْْرِضيهنَي  اهْلاِدي املَْْعص  ةالم  َعَلْيةَك َيةا م  ةوِمنَي. السَّ ص 

ةالم   يَن الظَّاملنَِِي  السَّ
ِ
لَّ اْلكافِِريَن املْ َتَكربه

ِِ
الم  َعَلْيَك َيا م  املْ ْؤِمننَِي املْ ْسَتْضَعِفنَي  السَّ

ة ةوِل اّللِّ  السَّ ةالم  َعَلْيةَك َيةا اْبةَن َرس  مةاِن  السَّ الم  َعَلْيَك َيا َمْوالَي َيةا صةاِحَب الزَّ

 
ِ
 َسةيهَدِة نِسةاء

ِ
ْهةراء ةالم  َعَلْيةَك َيةا اْبةَن فاطَِمةَة الزَّ َعَلْيَك َيةا اْبةَن َأِمةِ  املْ ةْؤِمننَِي  السَّ

الم  َعَلْيَك َيةا  ِة اْل َجِج َعَى اخْلَْلِ  َأمْجَِعنَي  السَّ الم  َعَلْيَك َيا اْبَن االْ َ ِئمَّ اْلعاملنََِي  السَّ

 ْ   َأْشَهد  َأنََّك االْ ِمام  املَْْهِديُّ َقْوال  َوفِْعال   َوَأْنَو ءلِص َلَك ِف اْلِوالَمْوالَي َسالَم خم 

ةَل اّللّ  َفَرَجةَك   ْلةام  َوَجةْورا   َفَعجَّ َاْو ظ 
لِ ي َُتاْلَ   االْ َْرَض ِقْسطا  َوَعْدال  َبْعَد ما م  ِِ الَّ

َب َزماَنَك  َوَكثَّةَر َأنْ  َل خَمَْرَجَك  َوَقرَّ صةاَرَك َوَأْعواَنةَك  َوَأْنَجةَز َلةَك َوَعةَدَك َوَسهَّ

ينَ  ِِ نَّ َعَى الَّ ِريد  َأْن َنم  َو َأْصَدق  اْلقاِئلنَِي َون  مْ  َفه  وا ِف االْ َْرِض َوَنْجَعَله   اْست ْضِعف 

م  اْلواِرثنَِي  َيا َمْوالَي حاَجتِ  َكِا َوَكِا )واذكر حاجتك عوض  ة  َوَنْجَعَله  َأِئمَّ

احببةةو وتنرصةةل وال  ةةول  بةةام دعا  وِا( َفاْشةةَفْ  ِي ِف َنجاِحهةةاوكةةكلمةةة كةةِا 

 (1).وجهك حت  َترج من الباب

 الزيارة اخلامسة: زيارة البيعة
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  يزار ِّبا كّل يوم بعد صالة الفجر وه :

مةةاِن َصةةَلوات  اّللِّ َعَلْيةةِه َعةةْن مَجِيةةِ  » ةةْغ َمةةْوالَي صةةاِحَب الزَّ ةةمَّ َبله املْ ةةْؤِمننَِي الّله 

هةا َوَبْحِرهةا َوَسةْهلِها َوَجَبلِهةا َحةيهِهْم  َواملْ ْؤِمناِت ِف َمشاِرِق االْ َْرِض َوَمغاِرِِّبا َوَبره

ةَلواِت َوالتَِّحيَّةاِت ِزَنةَة َعةْرِش اّللِّ  ْلةِدي َوَعنهة  ِمةَن الصَّ َوَميهتِِهْم َوَعةْن والِةَديَّ َوو 

نَْته  رِ  امتِِه َوم 
ةمَّ إيِنه َوِمداَد َكلِ . الّله  ةه  ةه  َوَأحةاَط بِةِه ِعْلم  تاب 

ضاه  َوَعَدَد َما َأْحصةاه  كِ

ةةمَّ َكةةاَم  ةةله َيةةْوم َعْهةةدا  َوَعْقةةدا  َوَبْيَعةةة  ِف َرَقَبتِةة . الّله  ا اْلَيةةْوِم َوِف ك  َِ د  َلةةه  ِف هةة أ َجةةده

ِه اْلَفِضةيلَ  ِِ ْلَتنِ  ِِّب يِ  َوَفضَّ ا التَّرْشِ َِ ْفَتنِ  ِِّب ِه النهْعَمةِة َفَصةله رَشَّ ِِ ِة َوَخَصْصةَتنِ  ِِّبة

ابهنَي  َِّ مةاِن َواْجَعْلنِة  ِمةْن َأْنصةاِرِه َوَأْشةياِعِه َوالة َعَى َمْوالَي َوَسيهِدي صةاِحِب الزَّ

ي َنَعةوَّ 
ِِ ة ة ه الَّ ْكةَره ِف الصَّ َواْجَعْلنِ  ِمَن املْ ْسَتْشَهِديَن َبنْيَ َيَدْيِه طاِئعةا  َغةْ َ م  َعنْه 

ةولَِك  و   َعَى طاَعتَِك َوطاَعةِة َرس  نَْيان  َمْرص  ْلَو: َصّفا  َكَأّنَّ ْم ب  تابَِك َفق 
َأْهَله  ِف كِ

ن ِق  إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمةِ  ِه َبْيَعة  َله  ِف ع 
ِِ مَّ ه . الّله  الم   .(1)«َوآلِِه َعَليِهم  السَّ

 

 

                                                           

 .411( مصباح الزائر: 1)



 

 واملراجعصادر فهرس امل

 

 القرآن الكريم. -1

الشةةةيخ عةةةل اليةةةزدي  :الناصةةةب ف اثبةةةات الجةةةة الغائةةةب إلةةةزام -2

 السيد عل عاشور. :   قي هة(1111)تالائري

م/املطبعةة 21/1971طلةويس معلةول    :واألعةالم املنجد ف اللغة -1

 . ب وت -الكاثوليكية 

 .هة(617القامو، املحيا: الف وز آبادي)ت  -4

االمام الةةافظ أيب عيسةة  حممةد بةةن عيسةة  بةةن سةةورة سةنن الرتمةةِي: -1

 قي  وتصحي : عبد الوهاب عبةد اللطية   هة(  279الرتمِي) ت 

م  النةةةةارش: دار الفكةةةةر للطباعةةةةة والنرشةةةة 1961-هةةةةة 1401  2ط

 لبنان .  -  ب وت والتوزي 

الشةيخ أيب نرصة سةهل بةن عبةد اّلل بةن داود بةن  رس السلسلة العلوية: -8

قية  وتقةديم وتعلية : السةيد حممةد صةادق بحةر هةة(   141سليامن)

ش  النةةارش: انتشةةارات الرشةةي  1171 -هةةة 1411  1العلةةوم  ط

 الريض. 
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إسةةةامعيل بةةةن كثةةة  البدايةةةة والنهايةةةة: االمةةةام الةةةافظ ايب الفةةةداء  -7

 -هةةةة 1406  1هةةةة(   قيةةة : عةةةل شةةة ي  ط774الدمشةةةق )ت 

 نان. لب -م  النارش: دار احياء الرتا  العريب ب وت 1966

     قيةة  عةةالء آل جعفةةر(411)تالشةةيخ املفيةةد :رسةةائل ف الغيبةةة -6

هةة 1414  2ط   النارش: دار املفيد للطباعة والنرش والتوزي   بة وت

 .م1991/

الشةةيخ عةةل  : املهةةدي )عةةج( اإلمةةام لألحاديةةثاملعجةةم املوضةةوع   -9

 هة.1427  2طالكوراين العامل  

النارش: دار أحياء الرتا     هوديب قي : حممد الباقر ال : بحار االنوار -10

 .م1401/1961   1ط   العريب  ب وت

الكاف: الشيخ الكلين    قي  وتصحي  وتعلي : عل اكةرب الغفةاري   -11

  مطبعةةةة ش1182  4  ط طهةةةران  النةةةارش: دار الكتةةةب االسةةةالمية

 اليدري.

الشةةيخ حسةةن  :رشح ّنةةج البالغةةة: ابةةن ايب الديةةد املعتةةزي   قيةة  -12

  م1981 /ش1181  1  ط  النارش: دار مكتبة الياة  ب وتالتميم
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للم زا حممةد تقة  اإلصةفهاين   :مكيال املكارم ف فوائد الدعاء للقائم -11

 .هة1420 1ط  مؤسسة األعلم   املحققة

العالمةةة السةةيد حممةةد كةةاظم : اإلمةةام  املهةةدي مةةن املهةةد إىل الظهةةور -14

   1بةةةةةة وت  ط   القزوينةةةةةة   مؤسسةةةةةةة النةةةةةةور للمطبوعةةةةةةات

 .م1991هة/1411

املحد  الشةيخ حسةني  :النجم الثاقب ف أحوال اإلمام الجة الغائب -11

 هة.1411  1ط  النوري  املطبعة أنوار اهلد 

السةةةيد حممةةةد هةةةادي املةةةيالين  مؤسسةةةة آل  :قادتنةةةا كيةةة  نعةةةرفهم -18

 هة.1411  2إلحياء الرتا   طالبيو

الصةاف  مؤسسةة الشيخ لط  اّلل  :منتاب األثر ف اإلمام الثاين عرش -17

 هة.1419شعبان 11  1السيدة املعصومة  ط

رنة تةألي  مةن  :اإلمام املهدي املنتظر خاتم األوصياءأعالم اهلداية  -16

  طباعةةة مركةةز الطباعةةة والنرشةة املجمةة  العةةامل  ألهةةل البيةةو

 هة.1422  1للمجم  العامل  ألهل البيو  ط

ايب جعفر حممد بن عل بن السني بن موسة   االماي: الشيخ الصدوق -19

مؤسسةة  اإلسالميةهة(  قي : قسم الدراسات 161) بن بابويه القم 
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  النارش: مركةز الطباعةة والنرشة ف مؤسسةة البعثةةاملرشفة    قم  البعثة

 .هة1417  1ط

ايب جعفر حممةد بةن عةل بةن  الشيخ الصدوق :كامل الدين وُتام النعمة -20

 قيةة  وتصةةحي    هةةة(161) ن بابويةةه القمةة السةةني بةةن موسةة  بةة

التابعةة  اإلسةالم النارش: مؤسسةة النرشة   عل اكرب الغفاري :وتعلي 

 .ش 1181/هة 1401 املرشفة  طب  سنة قم  رامعة املدرسني

عرص الظهور: الشيخ عل الكوراين العةامل  النةارش: مكتةب االعةالم  -21

 هة.1406  1املرشفة  ط االسالم   قم

النةارش دار حسةن بةن عةل السةقال  األلباين الواضةحات:  تناقضات  -22

 .م1992/هة 1412  4األردن  ط -النووي  عامن اإلمام

الشيخ الصدوق ايب جعفر حممد بن عل بةن السةني بةن علل الرشائ :  -21

 قية  وتقةديم: السةيد حممةد  هةة( 161موس  بةن بابويةه القمة  )ت 

 -اليدريةة ومطبعتهةا  النارش: منشةورات املكتبةة   صادق بحر العلوم

 م.1988 -هة 1161  األرشلالنج  

كشةة  الغمةةة: املؤلةة  ابةةن ايب الفةةت  االربةةل  النةةارش: دار االضةةواء  -24

 لبنان. -ب وت 
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: بحو  مستفادة من حمةارضات ال  املبني ف معرفة املعصومني  -21

 النةارش:  العامل الشيخ عل الكوراين: الشيخ وحيد اخلراساين  تألي 

 م.2001 -هة 1424   2ط قم املرشفة   دار اهلد  

بصائر الدرجات: املحةد  الشةيخ حممةد بةن السةن الصةفار القمة    -28

 قي  وتصحي  وتعلية  وتقةديم: الةاج مة زا حسةن كوجةه  بةاغ   

 .هة1404املرشفة   منشورات مكتبة آية اّلل املرعيش النجف   قم

 بةن حممةد ابةن الصةةبا  الفصةول املهمةة ف معرفةة األئمةة: الشةةيخ عةل -27

 هة1422  1املالك   نرش: دار الديث للطباعة والنرش  ط

كتاب الغيبة: الشيخ حممد بةن إبةراهيم بةن جعفةر الكاتةب )الةنعامين(   -26

مطبعةة  املرشةفة   النارش: انواراهلد   قةم  فار، حسون كريم : قي 

 .هة1422  1  طمرص

مؤسسةة  النةارش:ازي  السةيد صةادق الشة آيةة اّلل املهدي ف القةرآن:  -29

 .7ط   املرشفة برهيزكار للطباعة والنرش  قم

  ارنةةان: الشةةيخ عبةةا، القمةة   النةةارش: مؤسسةةة االعلمةة   تيمفةةا -10

 م.2009/هةة 1410  2ط  ب وت
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لسان العرب: ابن منظور  دار احياء الرتا  العرايب ومؤسسةة التةاريخ  -11

 .م1997هة/1416  2ط   العريب  ب وت

املحةةد  السةةيد هاشةةم البحةةراين  مؤسسةةة األعلمةة   تفسةة  الربهةةان: -12

 .م1999هة/1419  1طللمطبوعات  ب وت   

مرآة العقول ف رشح أخبار آل الرسول  العالمة املجليس  دار الكتةب  -11

 هة.1412  1طاإلسالمية  طهران  

السةيد حممةد الصةدر   :تاريخ الغيبةة الكةرب  موسوعة االمام املهدي   -14

 -هةةةة1412 لبنةةةان -  بةةة وت طبوعةةةاتمطبعةةةة دار التعةةةارل للم

 .م1992

الشةيخ عبةاد اّلل الطهةراين  عةل  :الشيخ الطويس   قي  :كتاب الغيبة -11

 قةم  طبعةة ِّبمةنم  امحد ناص   النارش: مؤسسةة املعةارل االسةالمية

 .هة1411  1طاملرشفة  

: وحجة اخلصام ف تعةني اإلمةام مةن طرية  اخلةا  والعةام غاية املرام -18

املوسةةةوي  لبحةةةراينا ابةةةن السةةةيد سةةةليامن هاشةةةم املكةةةارمأبو السةةةيد

 السيد عل عاشور. :   قي  هة(1107)ت التوبل
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دالئةةل االمامةةة: حممةةد بةةن جريةةر الطةةربي   قيةة  قسةةم الدراسةةات   -17

النارش: مركةز الطباعةة والنرشة ف مؤسسةة   االسالمية  مؤسسة البعثة

 .هة1412  1ط  قم املرشفة  البعثة

ايب جعفر حممد بن عل بن السني بةن  الشيخ الصدوقمعاين االخبار:  -16

عةةل اكةةرب  :هةةة(   تصةةحي  وتعليةة 161) موسةة  بةةن بابويةةه القمةة 

النارش: مؤسسة النرش االسالمية التابعة رامعة املدرسةني ف   الغفاري

 ش. 1116/هة 1179سنة الطب  املرشفة  قم 

علةةيهم  هةةة(   قيةة : مؤسسةةة ال البيةةو411)االرشةةاد: الشةةيخ املفيةةد -19

والتوزية     النارش: دار املفيد للطباعة والنرشالسالم لتحقي  الرتا    

 م.1991هة/1414  2ط  لبنان  -ب وت 

ابةو   املة زا :وىل حممد صال  املازندراين   قية املرشح اصول الكاف:  -40

دار احيةاء : النةارش   السن العراق   ضةبا وتصةحي : عةل عاشةور 

-هةة 1421  1ط   بة وت   والنرش والتوزية الرتا  العريب للطباعة 

 .م2000
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مؤسسةة  :خالصة عبقات االنوار: املؤل  السيد حامد نقةوي  النةارش -41

 مطبعة سيد الشهداء  قةم  قسم الدراسات االسالمية  طهران -البعثة

 هة 1408سنة الطب    املرشفة

ايب جعفةةر حممةةد بةةن عةةل بةةن السةةني بةةن  اخلصةةال: الشةةيخ الصةةدوق -42

هة(  تصحي  وتعلي : عل اكرب غفاري  161) ابويه القم موس  بن ب

 ش.1182-هة1401ذي القعدة  16سنة الطب  

عالمةةات املهةةدي املنتظةةر: الشةةيخ مهةةدي محةةد الفةةتالوي  دار اهلةةادي  -41

 م.2001هة/1412  1طللطباعة والنرش والتوزي   ب وت  

سةيد كفاية األثر ف النص عى االثنة  عرشة: اخلةزاز القمة    قية : ال -44

 عبد اللطي  السين  اخلوئ  الكوهكمري.

كتاب القطةرة مةن بحةار مناقةب النبة  والعةرتة رمحةه اّلل  السةيد أمحةد  -41

 .1412املستنبا  مطبعة أم   الطبعة الثانية املحققة 

إعالم الور  بإعالم اهلد : أمني اإلسالم الطةربيس   قية  مؤسسةة    -48

الحياء الرتا   قم املرشفة   مؤسسة آل البيو  :النارش  آل البيو

  هة.1417  1طمطبعة ستاره قم  
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منتهةة  ايمةةال: املحةةد  الشةةيخ عبةةا، القمةة   طبةة  ونرشةة مؤسسةةة  -47

 هة.1422  1النرش االسالم   قم املرشفة  ط

قصص وخواطر: الشةيخ عبةد العظةيم املهتةدي البحةراين  منشةورات  -46

  8منقحةةةة ومزيةةةدة  ططبعةةةة ذوي القربةةة   مطلةةةب سةةةليام نةةةزاده  

 م.1162هة/1424

 قية  وتعلية : رنةة مةن  تفس  جمم  البيان: أمني اإلسالم الطةربيس  -49

مؤسسةةةةة األعلمةةةة  النةةةةارش:  العلةةةةامء واملحققةةةةني واالخصةةةةائني 

 م.1991هة/1411  1طللمطبوعات  ب وت  

التبيان ف تفس  القرآن: شةيخ الطائفةة أيب جعفةر الطةويس  دار إحيةاء  -10

 .الرتا  العريب  ب وت

السةيد حممةد تقة  املةدريس  دار حمبة   آيةة اّلل تفس  من هد  القرآن  -11

 م.1999هة/1419  1السني  طهران  ط

تفسةة  نةةور الثقلةةني: املحةةد  عبةةد عةةل بةةن مجعةةة الةةويزي   قيةة   -12

وتصحي  وتعلي : السيد هاشةم الرسةوي املحةال   النةارش: مؤسسةة 

مطبعةة : مؤسسةة   ةاسامعيليان للطباعة والنرشة والتوزية   قةم املرشةف

 .ش1170/هة 1412  4ط  إسامعيليان
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 قية    هةة(129)تفس  القم : أليب السةن عةل بةن ابةراهيم القمة  -11

 وتصحي  وتعلي  وتقديم: السيد طيةب املوسةوي ارزائةري  النةارش:

 هة  مطبعة النج . 1167مؤسسة األعلم  للمطبوعات  ب وت   

لكاشةةةاين  دار الكتةةةب الفةةةيض ا :كتةةةاب الصةةةاف ف تفسةةة  القةةةرآن -14

 هة.1419   1ط  اإلسالمية  مطبعة مروي

لالمةةام ايب السةةني مسةةلم بةةن الجةةاج بةةن مسةةلم : ارةةام  الصةةحي  -11

 لبنان. -   النارش: دارالفكر  ب وتالقش ي النيسابوري

شمس خل  السحاب: مةاهر ال شةرب  بحةث ف غيبةة االمةام املهةدي  -18

 عج.

د بةن حبةان بةن امحةد ايب حةاتم لالمام الةافظ حممةكتاب املجروحني:  -17

 نرشةةوابةةراهيم زايةةد   : حممةةود   قيةة هةةة(114التميمةة  البسةةت )ت 

 دار الباز للنرش والتوزي   مكة املكرمة. : يتوز

رنةةة مةةن  : مناقةةب ال ايب طالةةب: املؤلةة  ابةةن شةةهر اشةةوب   قيةة   -16

النجة  االرشل.  -لنارش: مطبعة اليدريةااساتِة النج  االرشل  

 .م1918هة 1178سنة الطب  
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السةةيد حممةةد السةةني الشةة ازي  دار العلةةوم  آيةةة اّلل كتةةاب الفقةةه:  -19

 م.1969هة/1410   1طب وت  

الةةةدائ  النةةةارضة: املحةةةد  الفقيةةةه الشةةةيخ يوسةةة  البحةةةراين  دار  -80

   1طاألضةةةةةةةواء للطباعةةةةةةةة والنرشةةةةةةة والتوزيةةةةةةة   بةةةةةةة وت  

 م.1991هة/1412

لةةل  مطبعةةة مكتةةب العالمةةة ا :خمتلةة  الشةةيعة ف أحكةةام الرشةةيعة -81

 هة.1421 2طاإلعالم اإلسالم   

وسةةائل الشةةيعة: املحةةد  الةةر العةةامل  مؤسسةةة آل البيةةو إلحيةةاء  -82

 م.1991هة/1411   1طالرتا   ب وت  

مسةةتدرك الوسةةائل: املحةةد  النةةوري  مؤسسةةة آل البيةةو إلحيةةاء  -81

 م.1991هة/1411 1طالرتا   

السيد عةل الطباطبةائ   دار  :رياض املسائل ف بيان األحكام بالدالئل -84

 م.1992هة/1412  1طاهلادي  ب وت  

الشةةيخ العالمةةة زيةةن املحةةدثني حممةةد بةةن الفتةةال روضةةة الةةواعظني:  -81

تقديم: العالمة ارليةل السةيد حممةد مهةدي   هة(106النيسابوري)ت 
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 قيةة : السةةيد حممةةد مهةةدي السةةيد حسةةن السةةيد حسةةن اخلرسةةان 

 ي  الريض  قم املرشفة.اخلرسان  النارش: منشورات الرش

   قية  أيب منصور أمحد بن عل بةن أيب طالةب الطةربيس  االحتجاج:  -88

 -هةةة 1168 بةةدون طبعةةة:) السةةيد حممةةد بةةاقر اخلرسةةان  :وتعليةة 

 .النارش: دارالنعامن للطباعة والنرش النج  االرشل م( 1988

: العالمةة الةاج مة زا   ف ذكر مةن فةاز بلقةاء الجةة  جنة املأو  -87

 سني النوريح

العالمة عالء الةدين عةل املتقة  : ف سنن األقوال واألفعال كنز العامل -86

 وضةبا   قية     هةة(971بن حسام الدين اهلندي الربهان فوري)ت 

 السةةقا   الشةةيخ صةةفوة    الشةةيخ بكةةري حيةةا   :وتفسةة   وتصةةحي 

 م.1969 - هة 1409  لبنان -النارش: مؤسسة الرسالة ب وت

هةة(  114 : ايب عبةد اّلل السةني بةن محةدان اخلصةيب  )اهلداية الكةرب -89

النةةارش: مؤسسةةة الةةبال  للطباعةةة والنرشةة والتوزيةة   بةة وت  مطبعةةة 

 م.1991هة/1411  4مؤسسة البال   ط

هةة(  النةةارش: دار 1242جةالء العيةون: املؤلة  السةةيد عبةد اّلل شةرب ) -70

 .م1426/2007  1املنتظر للطباعة والنرش والتوزي   ب وت  ط
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 -هة(  النارش: دار الكتةب العلميةة 180املعجم الصغ : الطرباين )ت  -71

 لبنان )د.ت(. -ب وت

(  1سليم بن قيس اهلالي: التةابع  الكبة  سةليم بةن قةيس اهلةالي )ق -72

  قي : حممد باقر األنصاري الزنجاين.

(   قيةةة : الشةةيخ امحةةةد 4املسرتشةةد: حممةةةد بةةن جريةةةر الطةةربي )ق -71

قةةم  النةةارش:  -هةةة  مطبعةةة سةةلامن الفةةاريس1411  1املحمةةودي  ط

 مؤسسة الثقافة اإلسالمية لكوشانبور.

قرب اإلسناد: الشيخ ارليل ايب العبةا، عبةد اّلل بةن جعفةر المة ي  -74

 -الحيةاء الةرتا  هة(  قي  ونرشة: مؤسسةة ال البيةو100)ت 

 قم. -هة  مطبعة مهر1411  1قم  ط

السةن بةن يوسة  بةن املطهةر  كش  اليقني ف فضائل امة  املةؤمنني: -71

(   قية : حسةني الةةدركاه   ابةا حممةد حسةن حسةةني 728الةل)ت 

 إيران. -م  طهران1991 -هة1411 1آبادي  ط

(  7البيةان ف أخبةار صةاحب الزمةان: للحةافظ الكنجة  الشةةافع  )ق -78

 -هةةة1421  1 قيةة  وتقةةديم: الشةةيخ مهةةدي امحةةد الفةةتالوي  ط
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 -البيضةةاء  دار الرسةةول األكةةرم  لبنةةانم  النةةارش: دار املحجةةة 2000

 ب وت.

هةةة  1242حةة  اليقةةني ف معرفةةة أصةةول الةةدين السةةيد عبةةد اّلل شةةرب  -77

م  1997 -هةةة1416 1النةةارش: مؤسسةةة االعلمةة  للمطبوعةةات  ط

 لبنان. -ب وت

الفصول العرشة: الشيخ املفيد :  قي : الشيخ فار، حسون  النةارش:  -76

 -هةة1414  2لبنان  ط -وزي   ب وتدار املفيد للطباعة والنرش والت

 م.1991

كش  ال  او االربعون: العامل ارليةل حممةد صةادق اخلةاتون آبةادي   -79

هةة(  ترمجةةة و قية : السةةيد ياسةةني املوسةوي تقةةديم مركةةز 1272)ت

هة  مطبعة ثةامن 1429  4الدراسات التاصصية ف اإلمام املهدي  ط

 .  النارش: مؤسسة السيد املعصومةالجج

بات اهلداة بالنصو  واملعجزات: للشيخ حممد بةن السةن بةن عةل اث -60

هةةة(  تقةةديم: شةةهاب الةةدين 1104بةةن السةةني الةةر العةةامل  )ت 

 -املرعيش النجف   النةارش: مؤسسةة االعلمة  للمطبوعةات  بة وت

 م.2004 -هة 1421  1لبنان  ط
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  1املهةةدي املنتظةةر ف الفكةةر االسةةالم : تةةألي  مركةةز الرسةةالة  ط -61

 ايران. -قم  النارش: مركز الرسالة  قم -هة  مطبعة: مهر1417

هة   قي : مدرسة آل البيو 1120خاُتة املستدرك: امل زا النوري  ت -62

هة  مطبعة: ستارت قم  النةارش: مؤسسةة 1418  1الحياء الرتا   ط

 آل البيو الحياء الرتا .

 : هة(   قية112تفس  فرات الكوف: فرات بن إبراهيم الكوف  )ت  -61

م  النارش: مؤسسة الطب  والنرش 1990 -هة1410  1حممد كاظم  ط

 طهران. -التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالم 

 م.1922  مطبعة األم ية بالقاهرة 1املصباح املن : الفيوم   ط -64

هةةة(  النةةارش: دار العلةةم 1410االعةةالم: خةة  الةةدين الةةزركل  )ت -61

 لبنان. -للماليني  ب وت

الطةةالبني: عةةل بةةن حممةةد العلةةوي العمةةري  )ت  انسةةاب ف  املجةةد -68

هة(  قي : الةدكتور امحةد املهةدوي الةدامغاين  ارشال: الةدكتور 490

هة  مطبعة سيد الشةهداء  النةارش: 1409  1السيد حممود املرعيش  ط

 مكتبة آية اّلل العظم  املرعيش النجف  العامة  قم املقدسة.
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هة(   قية  وتقةديم 141لبااري  )ت رس السلسة العلوية: ايب نرص ا -67

ش  1117 -هة1411  1وتعلي : السيد حممد صادق بحر العلوم  ط

 النارش: انتشارات الرشي  الريض.

هةةة(   قيةة : 171اخلةةرائج وارةةرائ : قطةةب الةةدين الراونةةدي  )ت -66

بةةةارشال السةةةيد حممةةةد بةةةاقر املوحةةةد  مؤسسةةةة االمةةةام  املهةةةدي

  1قةةةم املقدسةةةة  ط -ملهةةةدي األبطحةةة   النةةةارش: مؤسسةةةة االمةةةام ا

 هة.1409

هة(   قي : مؤسسةة 129: املؤل : عل بن بابويه  )تفقه الرضا -69

هةة  النةارش: 1408  1قةم املرشةفة  ط -الحياء الرتا  آل البيو

 مشهد املقدسة. - املؤُتر العامل  لإلمام الرضا

املقن : الشيخ الصدوق ايب جعفر حممد بن عل بن السةني بةن موسة   -90

   قيةة : رنةةة التحقيةة  التابعةةة ملؤسسةةة هةةة( 161) بابويةةه القمةة بةةن 

هة  النةارش: مؤسسةة اإلمةام 1411  مطبعة اعتامد  االمام املهدي

 .اهلادي
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خالصة عبقات األنوار: السةيد حامةد النقةوي   قية : االمةام السةيد  -91

قسةةم الدراسةةات  -حامةةد حسةةني الكهنةةوي  النةةارش: مؤسسةةة البعثةةة 

 هة.1401ايران  مطبعة اخليام   -ناالسالمية  طهرا

خمترص بصائر الدرجات: السن بن سليامن الل  النةارش: منشةورات  -92

 م.1910 -هة 1170  1النج  االرشل  ط -املطبعة اليدرية 

هة(   قي : عبد الرمحن عم ة  النارش: دار 718املواق : اإلجي  )ت  -91

 م.1997 -هة1417  1ب وت دار جليل  ط -اريل  مطبعة لبنان

: الشةيخ الصةدوق ايب جعفةر حممةد بةن عيون اخبار االمام الرضا -94

   قيةة  هةةة(161) عةةل بةةن السةةني بةةن موسةة  بةةن بابويةةه القمةة 

م  1964 -هةةة1404وتصةةحي  وتعليةة : الشةةيخ حسةةني االعلمةة   

 النارش: مؤسسة االعلم   مطبعة مؤسسة االعلم   ب وت لبنان.

 -النةارش: نرشة أدب الةوزةهةة(  711لسان العرب: ابةن منظةور )ت -91

 ايران. -قم

السةةين  )ت  عةةل بةةن أمحةةد الةةدين عمةةدة الطالةةب: ابةةن عنبةةة مجةةال -98

هةةةة(   قيةةة  وتصةةةحي : حممةةةد حسةةةن آل الطالقةةةاين  النةةةارش: 626

 م.1981 -هة1160  2منشورات املطبعة اليدرية  ط
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الشةةجرة املباركةةة النسةةاب الطالبيةةة: العالمةةة فاةةر الةةدين الةةرازي  -97

 قي : السيد مهدي الرجةائ   النةارش مكتبةة املرعيشة   هة( 808)ت

 هة.1419  2ط

   قي : رشح الشيخ حممد عبةده  ّنج البالغة: خطب اإلمام عل -96

  1قةةةم  ط-ايةةةران  املطبعةةةة: النهضةةةة  -قةةةم -النةةةارش: دار الةةةِخائر

 ش.1170 -هة1412

هةةة(   قيةة  274املحاسةةن: امحةةد بةةن حممةةد بةةن خالةةد الربقةة )ت  -99

 -هةة1170وتصحي  وتعلي : السيد جةالل الةدين السةين  )د.ط(  

 طهران.  -ش  النارش: دار الكتب اإلسالمية1110

(   قيةةة : جةةةواد القيةةةوم  810املةةةزار: حممةةةد بةةةن املشةةةهدي:)ن  -100

نةارش:   مطبعة مؤسسةة النرشة االسةالم   ال1419  1االصفهاين  ط

 ايران.  -قم -نرش القيوم

هة(   قي : جواد 187كامل الزيارات: جعفر بن حممد بن قولويه)ت  -101

  النةارش: مؤسسةة نرشة الفقاهةة  مطبعةة النرشة 1417  1القيوم   ط

 االسالم . 
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رسالة ف املحكةم واملتشةابه املعةرول بتفسة  الةنعامين: السةيد املرتىضة  -102

 علم اهلد   النارش: دار الشبسرتي للمطبوعات  قم. 

هةة(   قية : مصةطف  عبةد 481تاريخ بغداد: اخلطيب البغدادي)ت  -101

 -م  النةةارش: دار الكتةةب العلميةةة1997 -1417/ 1القةةادر عطةةا  ط

 ب وت لبنان. 

افظ شة ويه بةن شةهردار بةن شة ويه الةديلم   فردو، االخبار: ال -104

م  دار الفكةةر للطباعةةة والنرشةة والتوزيةة   1997 -هةةة  1416/ 1ط

 ب وت لبنان. 

مقتل السةني: ايب املؤيةد املوفة  بةن امحةد املكة  اخطةب خةوارزم)ت  -101

هة(   قي : العالمةة الشةيخ حممةد السةاموي  تصةحي  دار انةوار 186

 م  مطبعة مهر. 2001 -هة1421  1ط اهلد   النارش: انوار اهلد  

ذخائر العقب  ف مناقب ذوي القرب : العالمة الافظ حمب الدين أمحد  -108

القةاهرة   -هة(   النةارش: مكتبةة القةديس 894بن عبد اّلل الطربي)ت 

 هة . 1118

السةةيد صةةادق الشةة ازي  النةةارش: آيةةة اّلل املهةةدي ف القةةران والسةةنة:  -107

 .2007 -1426  1رش والتوزي   طمؤسسة البال  للطباعة والن
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ايب جعفةةر حممةةد بةةن عةةل بةةن  الشةةيخ الصةةدوقمةةن ال حيّضةةه الفقيةةه:  -106

   قيةة  وتصةةحي  هةةة(161) السةةني بةةن موسةة  بةةن بابويةةه القمةة 

وتعلي : عل اكرب الغفاري  النارش: مؤسسةة النرشة االسةالم  التابعةة 

 رامعة املدرسني بقم املرشفة.

(   قيةة : مدرسةةة 981لسةةين  )ت تأويةةل االيةةات: رشل الةةدين ا -109

 -الوزة العلمية -اإلمام املهدي  النارش: مدرسة االمام املهدي )عج(

 قم املقدسة  ارشال: السيد حممد باقر املوحد األبطح  االصفهاين.

(   قيةة  وتقةةديم: الةةدكتور 266الفةةتن: نعةةيم بةةن محةةاد املةةروزي )ت -110

 -بة وت-والتوزية   سهيل زكار  النارش: دار الفكر للطباعةة والنرشة

 م.1991-1414لبنان  

(   قية : 601منتاب األنوار املضياة: السيد ِّباء الدين النجف  )ت  -111

    النةةارش: مؤسسةةة اإلمةةام اهلةةاديمؤسسةةة اإلمةةام اهلةةادي

 ش.1176-1410  1قم  ط -مطبعة: اعتامد

(   قيةة : عةةل شةة ي  171تةةاريخ مدينةةة دمشةة : ابةةن عسةةاكر )ت -112

لبنةةان   -بةة وت  -ر للطباعةةة والنرشةة والتوزيةة  النةةارش: دار الفكةة

 هة.1411
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املزار: شيخ الفقهاء االمناء وصفوة الشهداء من العلامء حممد بن مكة   -111

(  768العةةةةامل ارزينةةةة  الشةةةةه  ف االفةةةةاق بالشةةةةهيد االول )ت 

 -  النةارش: مدرسةة اإلمةام املهةدي قي :مدرسة اإلمام املهةدي

  هة.1410  1قم  ط - قم املقدسة  املطبعة : أم 

هة(   قي : دكتور عبةد اّلل 278غريب الديث: ابن قتيبة الدينوري ) -114

 هة.1406  1اربوري  النارش: دار الكتب العلمية قم  ط

املسةةةتدرك عةةةى الصةةةحيحني: لإلمةةةام الةةةافظ أيب عبةةةد اّلل الةةةاكم  -111

(   قي : يوس  عبد الرمحن املرعيش  ارشال: 480النيسابوري )ت

 لبنان. -يوس  عبد الرمحن املرعشل  دار املعرفة   ب وت  الدكتور

مصباح الزائر: مجال العارفني ريض الةدين السةيد عةل بةن موسة  بةن  -118

هة(   قي : مؤسسة ال البيو عليهم السالم إلحياء 884طاوو، )ت

ش  النارش: مؤسسة ال البيو عليهم 1171 -هة 1418الرتا    قم  

 عة استارة   قم. السالم إلحياء الرتا   مطب

جنة االمان الواقية وجنة االيامن الباقية املشتهر باملصةباح: الشةيخ تقة   -117

هةة(   901الدين ابراهيم بن عل بن حممد بن صال  العامل الكفعم )
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  النةةارش: مؤسسةةة االعلمةة  للمطبوعةةات 1961 -هةةة 1410  1ط

 لبنان .  -ب وت

سن بن عل بةن السةن مصباح املتهجد: الشيخ ايب جعفر حممد بن ال  -116

  1هةة(  ط480الطويس املشتهر بشيخ الطائف  والشةيخ الطةويس )ت 

 لبنان .  -ب وت  -م  مؤسسة فقه الشيعة1991 -هة 1411

كفاية الطالب ف مناقةب ال ايب طالةب ويليةه البيةان ف اخبةار صةاحب  -119

الزمان: الافظ ايب عبيد اّلل حممد بن يوس  بن حممد القريش الكنج  

هةةة(  تقةةديم و قيةة  وتعليةة : الةةدكتور الشةةيخ حممةةد 816فع )الشةةا

هةةادي االميينةة   النةةارش: رشكةةة الكتبةة  للطباعةةة والنرشةة والتوزيةة   

 م. 1991 -هة 1411  4لبنان  ط -ب وت 

املعجةةم الكبةة : للحةةافظ ايب القاسةةم سةةليامن  بةةن امحةةد الطةةرباين)ت  -120

  النارش: دار 2هة(   قي  وَتريج: محدي عبد املجيد السلف   ط180

 احياء الرتا  العريب. 

املعجم االوسةا: للحةافظ ايب القاسةم سةليامن  بةن امحةد الطةرباين)ت  -121

هة(   قية : قسةم التحقية  بةدار الةرمني  النةارش: دار الةرمني 180

 م. 1991 -هة 1411للطباعة والنرش والتوزي   
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صةدر  السيد حممةد ال : صغر تاريخ الغيبة الموسوعة اإلمام املهدي   -122

 -هةةةة1412 لبنةةةان -  بةةة وت مطبعةةةة دار التعةةةارل للمطبوعةةةات

 .م1992

اررح والتعديل: اإلمام الافظ شيخ اإلسالم أبة  حممةد عبةد الةرمحن  -121

بن أيب حاتم  حممد بن إدريس بن املنِر التميمة  الةنظل الةرازي )ت 

 -م   مطبعة دائرة املعارل العثامنية1912 -هة 1171  1هة(   ط127

 ب وت .  -اهلند  النارش: دار إحياء الرتا  العريب  -باد الدكن بحيدر آ

املناقةةةب: املوفةةة  بةةةن أمحةةةد بةةةن حممةةةد بةةةن مكةةة  البكةةةري النفةةة   -124

  -هةةةةة(   قيةةةة : الشةةةةيخ مالةةةةك املحمةةةةودي 186اخلةةةةوارزم )ت 

 النارش:مؤسسة  النرش األسالم  التابعة رامعة املدرسني بقم املرشفة. 

أبو الفرج عبد الرمحن بن نزيه: اإلمام الافظ دف  شبه التشبيه بأك  الت -121

  1هةةة(   قيةة  وتقةةيم: حسةةن السةةقال  ط197ارةةوزي النةةبل)ت 

 .   األردن -عامن-م  النارش: دار اإلمام النووي 1992 -هة 1411

مِيب الكامل  ف أسامء الرجال: الافظ املتقن مجال الدين أيب الجاج  -128

م    قيةةة : 1961 -هةةةة 1408  4هةةةة(  ط742يوسةةة  املةةةزي)ت 
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 -الةةدكتور بشةةار عةةواد معةةرول   النةةارش: مؤسسةةة الرسةةالة بةة وت 

 لبنان. 

خزانةةة األدب ولةةب لبةةاب لسةةان العةةرب: عبةةد القةةادر بةةن عمةةرو  -127

 : حممةةد نبيةةل طريفةة   إميةةل بةةدي  هةةة(   قيةة1091البغةةدادي)ت 

دار الكتةةةب العلميةةةة    -م   مطبعةةةة: بةةة وت 1996  1يعقةةةوب  ط

 النارش: دار الكتب العلمية. 

 جمموعة الرسائل: الشيخ لط  اّلل الصاف الكلبايكاين.  -126

هةة(  تقةديم: حممةد 1119الكن  واأللقاب: الشيخ عبا، القمة )ت  -129

 طهران.  -هادي األمين   النارش: مكتبة الصدر 

هةةة(  262األخبةةار الطةةوال: أيب حنيفةةة أمحةةد بةةن داوود الةةدينوري)ت -110

  1 قي : عبد املنعم عامر  مراجعة: الدكتور مجةال الةدين الشةيال  ط

 يب . م  النارش: دار إحياء الكتب العر1980

هةة(   قية : 278املعارل: أبو حممد عبةد اّلل بةن مسةلم بةن قتيبةة)ت  -111

 الدكتور ثروت عكاشة مطبعة القاهرة  النارش: دار املعارل. 
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هة(  171قصص األنبياء: قطب الدين سعيد بن هبة اّلل الراوندي)ت  -112

 قي : امل زا غالم رضا عرفانيان اليزدي اخلراساين  النةارش: اهلةادي  

 ش   مطبعة مؤسسة اهلادي. 1178 -هة 1416  1ط

العةةدد القويةةة لةةدف  املاةةاول اليوميةةة: ريض الةةدين عةةل بةةن يوسةة    -111

ن(   قي : السيد مهةدي الرجةائ    إرشال : -701املطهر الل)ت 

    هةة   مطبعةة: سةيد الشةهداء1406  1السيد حممود املرعيش  ط

 النارش: مكتبة آية املرعيش العامة. 

: أيب السةن عةل بةن حممةد بةن م عةل بةن أيب طالةبمناقب اإلمةا -114

هةة(  461الطيب الشافع  املالك  الواسط  الشه  بةابن املغةازي)ت 

م  النةةارش: دار األضةةواء للطباعةةة والنرشةة 2001 -هةةة 1424  1ط

 والتوزي . 

مجةة  اروامةة : اإلمةةام الةةافظ جةةالل الةةدين عبةةد المةةن بةةن أيب بكةةر  -111

تعلي  وظبا: خالد عبد الفتاح شبل  هة(  َتريج و911السيوط )ت 

 -هةةةة 1421  1لبنةةةان  ط -النةةةارش: دار الكتةةةب العلميةةةة بةةة وت 

 م. 2000
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 مائة منقبة من مناقب أم  املؤمنني عل بن أيب طالب واألئمة من ولةده -118

بن عل بن السن القم   حممد بن أمحدأيب السن   : الشيخ الفقيه

ا علةةوان  النارش:مؤسسةةة    قي :نبيةةل رضةةابن شةةاذانبةة املعةةرول

 م.2001 -هة  1428 - 4قم ط -للطباعة والنرش أنصاريان 

  وايل: الةاج الشةةيخ عبةا، القمةة مةةال ف تةواريخ النبةة  منتهة  اي -117

  1ترمجةةة: نةةادر التقةة   النةةارش: مؤسسةةة املحبةةني للطباعةةة والنرشةة  ط

 .م2004-هة1421

االمةام بةاقر العلةوم  مدرسة كتاب اّلل واهل البيو ف حديث الثقلني:  -116

  1  ط قيةة : رنةةة التحقيةة  ف مسةةالة االمامةةة  النةةارش: دليةةل مةةا

 هة املطبعة نكارش.1422

عةةل بةةن موسةة  بةةن جعفةةر بةةن إقبةةال األعةةامل: السةةيد ريض الةةدين  -119

   النةةارش:   قيةة : جةةواد القيةةوم  األصةةفهاينهةةة(884)ت طةةاوو،

الم   سةةةمكتةةةب اإلعةةةالم اإلسةةةالم   مطبعةةةة مكتةةةب اإلعةةةالم اإل

 هة. 1414

ة ف أحكام الرشةيعة: أمحةد بةن حممةد مهةدي النراقة )ت مستند الشيع -140

مشةهد  -إلحيةاء الةرتا   قية : مؤسسةة آل البيةو هة(  1241
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هةةة   مطبعةةة سةةتارة  النةةارش: مؤسسةةة آل البيةةو 1411  1  طاملقسةةة

   قم.  -إلحياء الرتا 

الطةةاهرة: حممةةد بةةن مجةةال الةةدين املكةة   الةةدرة البةةاهرة مةةن األصةةدال -141

   قية : جةالل الةدين هةة(768العامل املعةرول بالشةهيد االول)ت 

 عل الصغ . 

 قيةةة  هةةةة(  271سةةةنن أيب داود:أبةةةن األشةةةعث السجسةةةتاين)ت  -142

م  النةارش: دار 1990 -هةة 1410  1وتعلي :سعيد حممد اللحةام  ط

 الفكر للطباعة والنرش والتوزي .

الشةافع )ت  ف مناقب آل الرسةول:حممد بةن طلحةة مطالب السؤول -141

 هة(   قي : ماجد بن أمحد العطية. 812

هة(  480األماي: شيخ الطائفة ايب جعفر حممد بن السن الطويس)ت  -144

مؤسسةة البعثةة للطباعةة والنرشة  - قي : قسم الدراسةات االسةالمية

 قم. -هة  النارش دار الثقافة 1414  1والتوزي   ط

يةةان ف تفسةة  القةةرآن: آيةةة اّلل الشةةيخ حممةةد بةةاقر امللكةة  منةةاهج الب -141

هةةة   مؤسسةةة الطباعةةة والنرشةة وزارة الثقافةةة 1417   1امليةةانج   ط 

 طهران. –واإلرشاد 
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اإلمامة اإلهلية: بحو  آية اّلل الشيخ حممد السند   تألي : السيد حممد  -148

  : قةم   مركةز التوزية –  منشةورات االجتهةاد  2عل بحر العلوم  ط 

 الغدير للطباعة والنرش والتوزي 
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 296.................... ؟ما هو حكم الترصي  باسمه املبارك: هل هو الرمة أم اإلباحة

 :،121 .................................... والدة النورالفصل الساد 

 : ..............................................121األدّلة عى والدة اإلمام املهدي



 010  ................................................................... فهرسة املحتويات

 148.............................................. أحوال السّيدة نرجس وقّصة رؤياها:

 : .................111وصول السّيدة نرجس إىل رّس َمْن رأ  ولقاؤها اإلمام اهلادي

 111........................................... ووالدته: كيفّية المل بإمام العرص

 168............................. اإلمام جييب عاّم ف ضم  السائل وهو ابن أرب  سنني:

رب عن املال الالل من الرام:  167............................................ اإلمام خي 

 416.......................................................... علم اإلمام بنقص املال:

 : ....................................429ترّشل العاّلمة الّل بادمة اإلمام الّجة

 410............................................. يكتب للعاّلمة الّل كتابا : اإلمام

يعط  العاّلمة حمّمد تق  املجلسة  الصحيفة السجادّية الكاملة ف  صاحب الزمان

 411........................................................................ عامل الرؤيا

 : 441 ...................... معاين أسامئه وألقابه املباركةالفصل الساب 

 :481 .......................... شامئله ارسمّية واملعنوّيةالفصل الثامن 

 : مقام اإلمام املهديالفصل التاس  ّ467 ................... عند اّلل 

 469...................................... أحد سبعة سادة أهل ارنّة اإلمام املهدي

 492................................ خمتار  مصطف  من اّللّ عّز وجّل: اإلمام املهدي

 497................................................. حمّد    ّدثه املالئكة: املهدي

 : .....................................................497أخِ اّللّ امليثاق للمهدي

 496........................................ بحّبهم: أحد أربعة أمر اّللّ نبّيه املهدي

 499......................................... غاممة  ت ظِلُّه وفيها مَلك: ت راف  املهدي

 : .............................................100تظهر عى يده معجزات األنبياء

 : .......................................................101مقامه عند أهل البيو

 101................................................................... مقامه ف ارنّة:
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 : ....................................101عظمة امللك الِي يعطيه اّللّ لولّيه املهدي

 :معرفة اإلمام املهديالفصل العارش 109 ................ ومقاماته 

 111..................................................................... مقام اإلمامة:

 111............................................................ َمْن هو اإلمام املنتظر؟

 126......................................................... ام ومواريث األنبياء:اإلم

 111............................................ ؟«خ  لكم إن كنتم مؤمنني»ماذا يعن  

 116....................................... ما ه  العالقة بني أسامء اّللّ وكلامته التاّمة؟:

 140....................................... ذروة الكلامت التاّمات!: اإلمام املهدي

 144...................................... ماذا حيد  عند عودة املاء املعني إىل األرض؟

 114..................................... هل الطرق بعدد أنفا، اخلالئ  كام يقولون؟!

 111....................................... ماذا يعن  إّنه صلوات اّللّ عليه باب إىل اّللّ؟

 184.................................... أخِ امليثاق من األنبياء  وخصوصا  أ وي العزم:

 160................................................................عقيد عزٍّ ال ي سام 

 :أصحا  اإلمام اِلّجةالفصل الادي عرش ومنازهلم وأقسامهم

 ................................................................. 161 

 161............................................. خمتارون بعّدمم من اّللّ سبحانه تعاىل:

 161...................................................... هم األّمة املعدودة ف القرآن:

 169................................................... مقامهم عند اّللّ سبحانه وتعاىل:

 199...................................................... حاالت التحاقهم ومس هم

 800.............................................. يلتحقون به وهم ف بالد شّت ؟كي  

 801................................... جيمعهم اّللّ من املرشق واملغرب ف ليلة واحدة:

 802...................................................................... كيفّية جمياهم



 010  ................................................................... فهرسة املحتويات

 802...................................................... يتجّمعون ف املسجد الرام:

 801........................................... بني الركن واملقام:  يبايعون املهدي

 801................................................. انطالق الركة من مّكة إىل املدينة

 808...................................................... إىل العراق:حركة اإلمام

 810...................................... أصحابه حّكاما  عى العامل: يبعث اإلمام

 811.............................................................. أصنافهم وأقسامهم

 811...................................................... رهبان الليل وفرسان النهار:

 : .....................................................812عالقتهم وحبّهم لإلمام

 821....................... كي  نصب  من أنصار صاحب الزمان والشهداء بني يديه؟!

 828........................................... كي  نكون من أنصار صاحب الزمان؟

 :829 ........................ تكاليفنا ف زمن الغيبةالفصل الثاين عرش 

 811.................................................................... أّوال : االنتظار

؟ما معن  اال  811............................................................ نتظار لغة 

 811........................................................... معن  االنتظار وكيفّيته:

 818......................................... مقام االنتظار واملنتظرين عند اّللّ عّز وجّل 

  ............................................846التكلي  الثاين: معرفة إمام الزمان

 812.............................................. ما حكم إنكار غيبة صاحب الزمان؟

 811.............................................. ؟ملاذا يصب  منكر الغيبة منكرا  للنب 

 881................................................. املؤمن شهيد وإن مات عى فراشه

 884................................. ما تكليفنا حّت  نحافظ عى ديننا ونثبو عى الّ ؟

 864 ................................................... باب الزيارات 

  894 ........................................ فهر، املصادر واملراج 



 

 


