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  المقدمة
ون، وال يؤّدي حّقه ه العادّ دحته القائلون، وال حييص نعامءَ احلمد هللا الذي ال يبلغ مِ 

وات  يف الـساماملجتهدون، وصلوات اهللا وسالمه عىل سفراء اهللا يف العاملني، وخلفائـه
 .ٍد وأهل بيته الطّيبني الطاهرينواألرضني، حممّ 

  جتاه إمام زماننا وويلّ ،ةالرشعيّ و الدينّية وظائفنا  يف أهمّ  خمترصةٌ فهذه رسالةٌ ، وبعد
، احلّجـة بـن احلـسن املهـدّي املنتظـر، عليـه أفـضل الـصالة  اهللا األعظـمنعمتنا، ويلّ 
  مـن املنتظـرين لظهـوره املبـارك،لنا اهللا تعاىلأرواحنا ملقدمه الفداء، وجعووالسالم، 

ة سـلطانه، ومـن ُخّلـص شـيعته وحمّبيـه، ومـن يـمن أنـصاره وأعوانـه، ومـن مقوّ و
 أهلـه يف  سـبحانهالذي نعـَت  ّف هني، يف الصيه، طائعني غري مكرَ املستشهدين بني يدَ 

ً    ّ ﴿ :ال، فقهكتاب  اهللا صـّىل  ه وطاعـة رسـوله عىل طاعت،)1( ﴾     ص   نٌ     ُ  ّ  
صـلوات اهللا وسـالمه علـيهم بـني، املعـصومني املكـّرمني  املنتجَ ه، وطاعة أوليائـعليه وآله
 .أمجعني

 .كتب ومصادر متعّددة من  ملّخصةً الوظائف أهّم هذه اما القّراء الكرّ  لكم أّهي أنقل

                                                           
 .٤: سورة الصف) ١(



 

 



 

)٧( 

 
 
 
 

  ىلالوظيفة األو

   عليه السالمزماننامعرفة إمام 
عليه ،  املنتظر وظائفنا يف زمان غيبة إمامنا املهدّي  أهمّ أنّ  ،ا القارئ الكريمعلم أّهي ا

 ، هي معرفـة ذاتـه املقدسـة،ل اهللا تعاىل فرجه الرشيف وعجّ ،أفضل الصالة والسالم
عليـه  طاعـة اإلمـام  فـإنّ ، للعزم عىل نـرصتهمةً  مقدّ ، ومقاماته الرفيعةومعرفة صفاته

ة موهي مقدّ  ـ املعرفة إنّ إذ  ،شكال بال خالف وال إ واجب، والعزم عىل نرصته،السالم
 .ة كام سيأيت من األدلّ  واجبة عقًال ونقالً  ـهذه الوظيفة
 ألجل التسليم الواجـب لإلمـام ، والزمةر بالذكر أّن هذه املعرفة رضوريةٌ واجلدي

 وإن كانـت خمالفـًة ملـا كـان ،مـور ما يصدر منه من األحكام واألُ  لكّل صلوات اهللا عليه
يَّ أ  ألنّ ، إلمجاع املسلمني يف ذلـك الزمـانةً  خمالفت وحتى إذا كان،الغيبةثابتًا يف زمن 

 ، وإن كان قلبًا وباطنًا ُخيِرج املعرتض عـن اإليـامنصلوات اهللا عليهاعرتاض عىل اإلمام 
 .ويدخله يف الكفر والضالل

قسٌم حيصل باالكتساب والـتعّلم، وقـسٌم هـو : املعرفة قسامنهذه  ومن املعلوم أنّ 
 يقذفه اهللا تعاىل يف قلب من يريد أن هيديه، بام جيد فيه من االستحقاق واالستعداد، نورٌ 

 َوَ  ْ ﴿  : كام قال تعاىل،  من اهللا تعاىلام هو هدايةٌ وهذا القسم ال حيصل بكثرة التعّلم، وإنّ 
 .)1( ﴾ا ُْ ْ َ  ِ  َ ُ  َ  ا   ـ ُ  َ ْ  ِ 

                                                           
 .٩٧ :سورة اإلرساء) ١(



  مام المنتظر علیه السالمالمختصر من وظائفنا نحو اإل
  

)٨( 

 ة عىل طلب املعرفة مـن اهللا الدالّ وص، للنصذه املعرفةهل لنا من طلب اهلداية فال بدّ 
 عليـه الـسالمزم عىل العبد أن يسأل اهللا تعاىل أن يرزقه معرفة إمام زمانـه ، فالّال سبحانه

 بصورة صلوات اهللا عليهم إىل معرفة األئمة األطهار  ويكملها له، إضافةً بصورة خاصة،
 .عامة

 : ـ أي للغـالم غيبـةإنّ  «:سمعُت أبا عبد اهللا يقول: ما روي عن زرارة، قال :منهـا 
 ذلـك  إذا أدركـَت ،يـا زرارة«:  يقول ثمّ ،»...قبل أن يقوم ـ عليه السالملإلمام املهدي 

اللهم عّرفني نفسك، فإّنك إن مل تعّرفنـي نفـسك مل أعـرف :  فادُع هبذا الدعاء،الزمان
تـك، نبيَّ   هـمّ اللّ ك، اللهّم عّرفني رسولك، فإّنك إن مل تعّرفني رسـوَلك مل أعـرف حجَّ

 .)1(» عن دينيعّرفني حّجتك، فإّنك إن مل تعّرفني حّجتك ضللُت 
صـلوات اهللا ة الطـاهرين طلب بالنسبة ملعرفة األئمّ  مثل هذا امل يف الرواياتوقد ورد
 . بصورة عامةعليهم أمجعني

 :نـوف البكـايل، ويف آخـرهل ه الذي عّلمعليه الـسالم أمري املؤمنني ما يف دعاء :منها
 فعبـدوك ، به خلاّصـة أوليائـك، فوّحـدوك وعرفـوكك الذي ظهرَت مباسفأسألك «

 ألُقِّر بربوبّيتك عىل حقيقة اإليامن بـك، وال جتعلنـي يـا ،بحقيقتك، أن تعّرفني نفسك
ر هبـا قلبـي نـوِّ سـم دون املعنـى، واحلظنـي بلحظـٍة مـن حلظاتـك، تُ إهلي ممّن يعبد اال

 .)2( »ل يشٍء قديربمعرفتك خاّصة، ومعرفة أوليائك، إّنك عىل ك
ام كملت عنـد  وكلّ ، من استكامهلا فال بدّ ،هلا أنحاء خمتلفةبقسميها  هذه املعرفة وإنّ 
 . أكثرعليه السالم ومن اإلمام لهآ اهللا عليه وصّىل  أكثر كان قربه من اهللا ورسوله شخصٍ 
 : أقولعّز وجّل د االستعانة باهللا فبع

                                                           
 .٥ ح ٣٣٧ / ١: الكايف )١(
 .د حسني النوري، الدعاء األولالصحيفة العلوية املباركة للمريزا حممّ  )٢(



 

)٩( 

 
 
 
 

  المعرفة األولى

   عليه السالمونسبه المباركمعرفة اسمه الشريف 
 فنعتقـد مـن ،ة خصوصًا بالنسبة لنا نحـن الـشيعة اإلمامّيـ،وهذه املعرفة واضحة

د املهـدي ابـن اإلمـام  إمام زماننا هـو حمّمـ أنّ ،الروايات املعتربة الواردة عن الفريقني
 .عليهام السالماحلسن العسكري 

 مـور أُ ورة عامـة، ووجـوب معرفـة اإلمـام بـصعرفـة عىل وجـوب هـذه املدّل يو
 :وروايات كثرية

عثامن حممد بن  يف الصحيح عن ،»كامل الدين«يف  قّدس ّرسه ما رواه الصدوق :منها
 امعلـيه د احلسن بن عيلُسِئل أبو حممّ : سمعت أيب يقول: يقول ،اهللا روحهقّدس  العمري
ض ال ختلو مـن  األرإنّ «: عليهم السالموي عن آبائه ذي رُ  عن اخلرب الّ ، وأنا عندهالسالم

 ن مـات ومل يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـةً  َمـ وإنّ ، عىل خلقه إىل يوم القيامةحجٍة هللا
يـا ابـن رسـول :  فقيل له،»إنَّ هذا حٌق كام أّن النهار حّق «: لسالمعليه ا  فقال،»جاهلية

ة د هـو اإلمـام واحلّجـبنـي حمّمـا«: عليـه الـسالمة واإلمام بعدك؟ فقال ن احلجّ  فمَ ،اهللا
 وهيلك ، حيار فيها اجلاهلون له غيبةً  أما إنّ ،ن مات ومل يعرفه مات ميتًة جاهليةً  مَ ،ديبع

ب فيها الوقّ ،فيها املبطلون  فكأين أنظر إىل األعالم البـيض ختفـق ، خيرج ثمّ ،اتون وُيكذَّ
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)١٠( 

 .)1(»فوق رأسه بنجف الكوفة
يح عن الرّيـان  يف الصح، أيضاً »كامل الدين«يف  قّدس ّرسه ما رواه الصدوق :ومنهـا 

أنـا «: أنـت صـاحب هـذا األمـر؟ فقـال: عليـه الـسالم قلت للرضا: بن الصلت قالا
 وكيـف أكـون ،لئت جوراً  كام مُ  بالذي أمألها عدالً ي لسُت  ولكنّ ،صاحب هذا األمر

 الشيوخ  القائم هو الذي إذا خرج كان يف سنّ  وإنّ !ذلك عىل ما ترى من ضعف بدين؟
 يـده إىل أعظـم شـجرٍة عـىل وجـه األرض ّد ى لـو َمـ حتّ ، بدنه قوّيًا يف،ناومنظر الشبّ 

 يكون معه عـصا موسـى وخـاتم ،ها ولو صاح بني اجلبال لتدكدكت صخورُ ،لقلعها
 ،ظهـره ثـم يُ ،شـاء  يغّيبه اهللا يف سـرته مـا،لدي ذاك الرابع من وُ  عليهام السالم،سليامن

 .)2(»ظلامً ولئت جورًا  كام مُ فيمأل به األرض قسطًا وعدالً 
 كالـصحيح عـن  بـسندٍ ، أيضاً »كامل الدين«يف  قـّدس ّرسه ما رواه الصدوق :ومنها

 ابنيا :  لهفقلُت  ، السالمامعليه عىل موسى بن جعفر دخلُت : يونس بن عبد الرمحن قال
 ر القـائم الـذي يطّهـ ولكـنّ ،أنا القـائم بـاحلّق «: ؟ فقال أنت القائم باحلّق ،رسول اهللا

 هو اخلامس من ،لئت جورًا وظلامً  ويمألها عدالً كام مُ ، وجلاألرض من أعداء اهللا عزّ 
ثم . » ويثبت فيها آخرون،قوامٌ أ يرتدُّ فيها ، يطول أمدها خوفًا عىل نفسه له غيبةٌ ،لديوُ 

 الثـابتني عـىل ، املتمـّسكني بحبلنـا يف غيبـة قائمنـا،طـوبى لـشيعتنا«: عليه السالمقال 
 ورضينا هبـم ، قد رضوا بنا أئمةً ،ئك منّا ونحن منهم أول، والرباءة من أعدائنا،مواالتنا

 .)3(» هم واهللا معنا يف درجاتنا يوم القيامة، طوبى هلم ثمّ ، فطوبى هلم،شيعةً 
ن مات ومل يعرف إمام مَ «:  عن الفريقنيلهآ اهللا عليه وصّىل  ما اشتهر عن النبّي : ومنهـا 

                                                           
 .٩ ح ٣٨الباب  ٤٠٩:  الدينكامل )1(
 .٧ ح ٣٥الباب  ٣٧٦ :كامل الدين) ٢(
 .٥ ح ٣٤ الباب  ٣٦١ :كامل الدين )٣(
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)١١( 

 .»ة مات ميتًة جاهليّ ،زمانه
 ، يف الصحيح عن احلارث بن املغرية،»الكايف« يف قّدس ّرسه ما رواه الكلينّي : ومنهـا 

ن مـات ال َمـ«: لـهآ اهللا عليـه وصـّىل قال رسـول اهللا : عليه السالم أليب عبد اهللا قلُت : قال
ة كفـٍر جاهلّيـ«: عليه الـسالم قال ثمّ  ... »نعم«: ؟ قال» مات ميتًة جاهلية،يعرف إمامه

 .)1(»ونفاٍق وضالل
عـن  ،عليه السالم عن الصادق ،»كامل الدين«يف  قّدس ّرسهدوق ما رواه الص: ومنها

ن ن أنكر القـائم ِمـمَ «: لهآ اهللا عليه وصّىل  رسول اهللا قال: قال ،عليهم السالمعن آبائه أبيه 
 .)2(»ةًة جاهليّ ميت] فقد مات[ مات]فـ[ ،لدي يف زمان غيبتهوُ 

عن  ،عليه السالم الصادق  عن،»كامل الدين«يف  قّدس ّرسه ما رواه الصدوق : ومنهـا 
 مـن ن أنكر القـائمَ مَ «: لهآ اهللا عليه وصّىل  رسول اهللا قال: قال ،عليهم السالمعن آبائه أبيه 

 .)3(»لدي فقد أنكرينوُ 
ن بـات َمـ«:  قـالعليه السالم بإسناده عن الصادق ،ما رواه النعامين يف غيبته: ومنها

 .)5(»ةً يّ  مات ميتًة جاهل،)4(ليلًة ال يعرف فيها إمامه
 عليـه الـسالم يف الصحيح عن البـاقر ،»الكايف«يف  قّدس ّرسه ما رواه الكلينّي : ومنها

 الطاعة لإلمام بعـد : الرمحنا ورض، وباب األشياء،ذروُة األمر وسنامه ومفتاحه«: قال
َ  عَ  َ َ  ْ  ا   ُ  َل   ُِ  ِ  َ  ْ  ﴿: اهللا عّز وجّل يقول إنّ ،معرفته

َ
رَْ  ْ َ كَ   َ َ        َ َ   َوَ  ْ   ا َ   أ

َ
 أ

                                                           
 .٣  ح٣٧٧ / ١ :يفالكا )١(
 .١٢  ح ٣٩الباب  ٤١٢ / ٢ :كامل الدين )٢(
 . ٨  ح٣٩ الباب  ٤١٢ / ٢ :كامل الدين) ٣(
 .)إمام زمانه(: يف نسخة) ٤(
 .١  ح١٢٦: لنعامينلغيبة ال) ٥(
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)١٢( 

 ْ  ِْ َ  َ   ِ  َ ً   وحّج ،بجميع ماله وتصّدق ، وصام هناره، رجًال قام ليله أما لو أنّ ،)1(﴾ 
 ما كان لـه ، ويكون مجيع أعامله بداللته إليه، ومل يعرف والية وّيل اهللا فيواليه،مجيع دهره

 .)2( » وال كان من أهل اإليامن، يف ثوابهحقٌّ عّز وجّل عىل اهللا 
 كالصحيح أو الـصحيح عـىل  بسندٍ ،»الكايف«يف  قّدس ّرسه ما رواه الكلينّي : ومنهـا 

 مؤمنًا حتى يعرف اهللا ال يكون العبُد «: ه قال أنّ عليهام السالم عن أحدمها ،بعض الوجوه
 .)3( احلديث»... ويسّلم له، ويرّد إليه، زمانه وإمامَ ،همة كلَّ ه واألئمّ ورسولَ 

 ، صحيح عن معاوية بن عـامر بسندٍ ،»الكايف«يف  قّدس ّرسه لكلينّي ما رواه ا: ومنهـا 
ِ ﴿ : وجلعزّ  يف قول اهللا عليه السالمعن الصادق   ،)4(﴾   ـ  هُ  ُ دْ      ْ  ا ُ  ا    ءُ و  

 .)5(» بمعرفتنا من العباد عمًال إّال هُ ـ األسامء احلسنى التي ال يقبل اللَّ هِ ـنحن واللَّ «: قال
 ضمن األئمـة االثنـي عليه السالم تذكرهكثرية من طرق أبناء العاّمة  وهناك رواياٌت 

، عن قّدس ّرسه ، ذكرها السّيد عبد اهللا شّرب عليه السالم، أو تنّص عليه عليهم السالمعرش 
 :أهّم كتب العامة من صحاحهم وغريها

نا عـرش ه من بعده اثء خلفا من أنّ ،لـهآ اهللا عليه وصّىل   عن النبّي ،بطرٍق عديدة: منها
 .ةة االثني عرشيّ  عىل مذهب اإلماميّ  وهذا ال ينطبق إّال ، كّلهم من قريش،خليفة

ته  حـني حـَرضَ لـهآ اهللا عليـه وصّىل سألت النبّي :  قالوي عن ابن عباسما رُ : ومنهـا 
:  وقـال،عليـه الـسالمن؟ فأشار بيده إىل عّيل إذا كان ما نعوذ باهللا فإىل مَ :  وقلت،الوفاة

                                                           
 .٨٠: سورة النساء )١(
 .٢حدعائم االسالم  باب ٢/١٨ الكايف  )٢(
 .٢  معرفة اإلمام حباب ١٨٠ / ١ :الكايف )٣(
 .١٨٠: عرافسورة األ )٤(
 .٤  النوادر حاب ب١٤٣ / ١ :الكايف )٥(



  الوظیفۀ األولى ـ المعرفۀ األولى
  

)١٣( 

 .» ثم يكون من بعده أحد عرش إماماً ، واحلقُّ معههذا مع احلّق «
ال يـزال الـدين قـائًام حتـى تقـوم «:  قاللهآ اهللا عليه وصّىل  وي عن النبّي ما رُ : ومنها
 .»هم من قريش كلّ ، ويكون عليهم اثنا عرش خليفة،الساعة

ى  هـذا األمـر ال ينقـيض حّتـإنّ «:  قـاللـهآ اهللا عليه وصّىل  وي عن النبّي ما رُ : ومنها
 .»ن قريشهم مِ  كلُّ ،يميض فيهم اثنا عرش خليفة

ه أخربين أّنـ:  كم خليفة لرسول اهللا؟ فقالت:ا ُسِئلتوا عن عائشة أّهن ما روَ : ومنها
 مكتوبٌة عندي بإمالء رسـول اهللا  أسامءهمإنّ :  وقالت.يكون من بعده اثنا عرش خليفة

 . فأبت،فاعرضيه:  فقيل هلا، اهللا عليه والهصّىل 
 ثمرة فاطمةُ «: ه قال أنّ لهآ اهللا عليه وصّىل   بإسناده عن النبّي  ما روى الزخمرشّي :ومنها
  وحبٌل ممـدوٌد بينـه وبـني،اء وحيينمَ لدها أُ ة من وُ  واألئمّ ، وبعلها نور برصي،فؤادي
 .» ومن ختّلف عنهم هوى،ن اعتصم هبم نجا مَ ،خلقه

يا «: لهآ اهللا عليه وصّىل  رسول اهللا أنه قال له عليه السالموا عن أيب طالٍب ما روَ : ومنها
 ، به تصلح األرض،ن ولدك مِ  منهم خيرج املهديّ ،لدك اثنا عرش خليفة خيرج من وُ ،عم

 .»لئت ظلًام وجوراً ويمألها اهللا عدالً كام مُ 
 بإسناده إىل رسول ،زم أمحد بن مكي اخلوارزميروي عن أخطب خواما رُ : ومنهـا 

  َ آَ ـ﴿:  جّل جاللـه قال يل اجلليُل ، يب إىل السامءرسيَ ليلة أُ « : قاللهآ اهللا عليه وصّىل اهللا 
 ْ ا    ُل 

ُ
ِ   ِ  إ  ِ َل  ِ         مـن ،صـدقت:  فقـال يل،﴾ نُ ـوا    ِ  ﴿: فقلـُت ،)1(﴾   رّ 
 قـال ،نعـم يـا رّب :  بن أيب طالـب؟ قلـتعيلّ :  قال،هاخريَ : تك؟ قلُت مّ خلَّفَت من أُ 

 لـك اسـًام مـن  فشققُت ،ك منهاالعًة اخرتتُ ألرض اطّ لعُت إىل ا اطّ  إّين ،ديا حممّ : تعاىل
 ثانيًة لعُت  اطّ  ثمّ ،د فأنا املحمود وأنت حممّ ، ُذكرَت معير يف موضع إّال  فال ُأذكَ ،أسامئي

                                                           
 .٢٨٥: سورة البقرة )١(



  مام المنتظر علیه السالمالمختصر من وظائفنا نحو اإل
  

)١٤( 

  إّين ،د يـا حمّمـ، فأنا األعىل وهو عـيلّ ، وشققُت له اسًام من أسامئي،واخرتُت منها علّياً 
 ،ن نـوريلـده ِمـة مـن وُ  واألئّمـاحلـسني عليًا وفاطمـة واحلـسن و وخلقُت ،كخلقتُ 

 ،ن قبلها كان عندي من املـؤمنني فمَ ،وعرضُت واليتكم عىل أهل السموات واألرض
ى ن عبـادي عبـدين حّتـ عبدًا مِ  لو أنّ ، يا حمّمد.ومن جحدها كان عندي من الكافرين

 يـا ،واليتكم ما غفرُت له حتى يقرَّ ب، أتاين جاحدًا لواليتكم ثمّ ،)1(يصري كالشّن البايل
 فـإذا أنـا ،لتفـتُّ ا ف،التِفْت إىل يمني العـرش:  فقال،نعم:  حتّب أن تراهم؟ قلت،دحممّ 

 ،د بـن حمّمـ وجعفر،د بن عيلّ  وحممّ ،ن احلسني وعّيل ب، وفاطمة واحلسِن واحلسنيِ بعيلٍّ 
 ، واحلسن بن عيلّ ،د وعّيل بن حممّ ،د بن عيلّ  وحممّ ، وعّيل بن موسى،وموسى بن جعفر

ه  يف وسطهم كأنّ  ـ يعني املهديّ  ـ وهو، قيام يصّلون،)2( من نور يف ضحضاٍح ،هديّ وامل
يت  وعـزّ . وهـذا هـو الثـائر مـن عرتتـك، هؤالء احلجج،ديا حممّ :  فقال،كوكٌب دّري

 .» واملنتقم من أعدائي،ه احلّجة ألوليائينّ إ ،وجاليل
 يف أحـوال أيب ،يّكـ البن حجر اهليثمـي امل»حرقةالصواعق امل« يفوي ما رُ : ومنها

 ،ة احلُجّ دف غري ولده أيب القاسم حممّ ومل خيلِّ :  قال،عليه الـسالم  احلسن العسكرّي دحممّ 
 . وُسّمي القائم املنتظر،ا احلكمة لكن آتاه اهللا فيه،وعمره عند وفاة أبيه مخس سنني

 عليه  اهللاصّىل   عن النبّي ،ه من اجلمهورما رواه أمحد بن حنبل يف مسنده وغريُ : ومنهـا 
 أنـت ،د أبـو الـسادةد أخو السيّ بن السيّ اد أنت السيّ «: عليه السالم ه قال للحسنينّ أ لهآو

ة أبو احلجـج ة أخو اُحلّج ة ابن اُحلّج  أنت اُحلّج ،ةمام أخو اإلمام أبو األئمّ بن اإلااإلمام 
 .)3(» تاسعهم قائمهم،التسعة من صلبك

                                                           
 .) خلق:، ماّدةجممع البحرين( ةربة اخللِق القِ :أي) ١(
 .تألأل نورًا من رشوق الشمس عليه ي،وهو املاء الصايف عىل األرض) ٢(
 .٢٢٢ ـ ١٩٦ / ١: حّق اليقني: ُيراجع )٣(



  الوظیفۀ األولى ـ المعرفۀ األولى
  

)١٥( 

 ُيدعى نعثالً إىل  أنه جاء هيوديٌّ ،»ةملودّ ينابيع ا« يف روی القندوزي احلنفي هذا، وقد
 وخلفائـه  أسئلته من أنه سأله عـن أوصـيائه وكان من بني،لهآ اهللا عليه وصّىل رسول اهللا 
 وبعـده ،ي عـيلُّ بـن أيب طالـب وصـيّ إنّ «: لـهآ اهللا عليه وصّىل  فقال رسول اهللا ،من بعده

يا حمّمـد فـسّمهم : قال ،»تلوه تسعُة أئمٍة من صلب احلسنيت ،سبطاي احلسن واحلسني
 فابنـه ٌد  فإذا مىض حمّمـ،د فإذا مىض عيلٌّ فابنه حممّ ،إذا مىض احلسُني فابنه عيلّ «:  قال،يل

 فإذا مىض عـيلٌّ فابنـه ، فإذا مىض موسى فابنه عيلّ ، فابنه موسى فإذا مىض جعفرٌ ،جعفر
إذا مـىض احلـسن فابنـه  ف، فإذا مىض عيلٌّ فابنه احلسن، فابنه عيلّ ٌد  فإذا مىض حممّ ،دحممّ 

 .)1(» عرشا فهؤالء اثن، املهديّ ٌد ة حممّ احلّج 

                                                           
 .نيئد السمطعن فرا) ٧٦( الباب ٢٨٢ / ٣:  ينابيع املوّدة)١(



 

 



 

)١٧( 

 
 
 
 

  المعرفة الثانية

   عليه السالمأوصافه وشمائله الخاصةمعرفة 
 :نتها الروايات الكثريةوقد تضمّ 

 لهآ اهللا عليه وصّىل  عن رسول اهللا ،»كامل الدين«يف  قّدس ّرسهما رواه الصدوق : منهـا 
عليـه ه  عـىل أّنـا يـدّل  ممّـ،)1(احلديث »...شبه الناس يب َخْلقًا وُخُلقاً أ ... املهديّ «: قال

 بأخالقـه صٌف مّتـأّنـه  و، ومالحتهلـهآ اهللا عليه وصّىل  حيكي مجال جّده رسول اهللا السالم
ٍ       َ و  ّ   َ ﴿: ها اهللا تعاىل بقولهصفالعالية التي و ُ  ُ  َ﴾)2(. 

 اهللا صـّىل  عن رسـول اهللا ، أيضاً »كامل الدين« يف قّدس ّرسهما رواه الصدوق : ومنهـا 
 صفاته وخالئقه وأفعاله هـي صـفايت : أي،)3( »وشامئله شامئيل ...« : أنه قاللهآعليه و

 .وخالئقي وأفعايل
 عـن عبـد اهللا بـن  معتـربٍ  بـسندٍ ،قـّدس ّرسه  غيبة الفضل بن شـاذانعنما : ومنهـا 
ب احلـسني أئمـًة لْ وَجَعل من ُصـ... « :قال أنه لهآ اهللا عليه وصّىل  عن رسول اهللا ،عباس

 أشـبه ،تـيمّ  أُ  ومهديُّ ، التاسع منهم قائم أهل بيتي،تي وحيفظون وصيّ ،يقومون بأمري
                                                           

 .١ ح ٢٨٦: كامل الدين )١(
 .٤: سورة القلم )٢(
 .٦ ح ٤١١: كامل الدين) ٣(
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)١٨( 

 .)1( احلديث»... الناس يب يف شامئله وأقواله وأفعاله
عليـه  ه أّنـعليـه الـسالم أمري املـؤمنني عن ،قّدس ّرسه ما رواه الشيخ الطوّيس : ومنهـا 

 .ط بني الطويل والقصري املتوّس : أي،)2( » مربوعٌ شابٌّ « :السالم
 :أي ،)3(» اجلبنيأجىل«: عليه السالمه  أنّ عليه السالم أمري املؤمننيوي عن ما رُ : ومنها

 .نيخفيف الشعر ما بني النزعتَ 
 أبا جعفر سمعُت :  عن جابر اجلعفي قال،قّدس ّرسه  ما رواه الشيخ الطوّيس :ومنها
أخربين عن :  فقال، عليه السالمأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ألس«:  يقولعليه السالم

هد إيلَّ أن ال أحّدث باسمه حتـى يبعثـه ش حبيبي ا اسمه فإنّ أمّ :  ما اسمه؟ فقالاملهديّ 
 ، حـسن الـشعر، حـسن الوجـه، مربـوعٌ هو شابٌّ :  قال،صفتهفأخربين عن :  قال،اهللا

 بـأيب ابـن خـرية ،واد حليتـه ورأسـه ونـور وجهـه يعلـو سـ،يسيل شعره عىل منكبيـه
 .)4(»اإلماء

 ، حسن الوجه والـشعر،وع القامةف مر،شابٌّ « :عليه السالم صفته ُذكر يفما : ومنهـا 
 .)5(»... أجىل اجلبهة، أقنى األنف،يهعىل منكبَ شعره يسيل 

أجىل « ومعنى ، مع حدٍب يف وسطه طول ورّقة أرنبة األنف:»أقنى األنف«ومعنى 
 .)6(اجلبهة الشعر يف ة خفّ :»اجلبهة

                                                           
 .٢ ح ٢٥٧: ، كام ل الدين١٠٨: كتاب أربعني اخلاتون آبادي )١(
 .٤٨٧  ح ٤٧٠: الغيبة للطوّيس ) ٢(
 .٦٥:  وعقد الدرر،٢٢٣: الغيبة للنعامين) ٣(
 .٣٧٤: ، نور األبصار للامزندراين٤٨٧ ح ٤٧٠: لطويسلغيبة ال) ٤(
 .١١٠٥/ ٢: البن صباغةالفصول املهمّ ) ٥(
 .» قنا«جممع البحرين ـ مادة ) ٦(



  الوظیفۀ األولى ـ المعرفۀ الثانیۀ

)١٩( 

 .)1(»ى األنفأقن...  ،نيمقرون احلاجبَ « :عليه السالمه وي أنّ ما رُ : ومنها
 .صالن ببعضهاممتّ أي ني واقرتان احلاجبَ 

وعـىل  : وفيـه،ي عن سعد بـن عبـد اهللا القّمـ،قّدس ّرسه  ما روى الصدوق:ومنهـا 
 يناسـب املـشرتي غالمٌ   ـعليه الـسالم أي فخذ اإلمام احلسن العسكرّي ـ  فخذه األيمن

 .)2(...  عىل رأسه فرق بني وفرتني،لقة واملنظريف اخلِ 
أفلـج « :ه أّنـعليـه الـسالم يف صـفته عليـه الـسالم أمري املـؤمننيوي عن ما رُ : ومنها

 .)3(»الثنايا
هو االنفراج ما بني الثنايا، وهي األسنان األمامّية، وُيـروى : »أفلج الثنايا«ومعنى 

 . كان كذلك مفلج األسنانّىل اهللا عليه وآلهصأّن النبّي 
واسـع « :ه أّنـعليـه الـسالمصفته  يف عليه السالموي عن اإلمام الصادق ما رُ : ومنهـا 
 .)4(» عريض ما بينهام،رتسل املنكبنيس م،الصدر

 ،حيةكّث اللّ « :ه أنّ عليه السالم يف صفته عليه السالم أمري املؤمننيوي عن ما رُ : ومنها
 اهللا عليـه صـّىل   النبـيّ ة يف كتفـه عالمـ،... يف وجهه خال، بّراق الثنايا،نيأكحل العينَ 

 .لهآ اهللا عليه وصّىل د  حممّ ة النبّي  الذي هو عالمة نبوّ ،ةم النبوّ  يف كتفه خاتَ :أي. )5(»لهآو
ه  يف خـدِّ ،)6(كأنَّ وجهه كوكـٌب دّريّ « :لهآ اهللا عليه وصّىل  وي عن النبّي ما رُ : ومنهـا 

                                                           
 .٥٩٨: ، اخلصال٣٧٤: نور األبصار) ١(
 .٤٥٧ :كامل الدين)  ٢(
 .٢٢٣: لنعامينلغيبة ال) ٣(
 .٢٠ الرقم ٣١٩: ٥٢، بحار األنوار ٥٦ ح ٢٠٨:  بصائر الدرجات)٤(
 .٦٤: عقد الدرر) ٥(
 .الكوكب الدري يف اللون: ويف موضع آخر) ٦(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)٢٠( 

 .)1(» أسودخاٌل األيمن 
 وجهـه ، طـاووس أهـل اجلنّـةاملهديُّ « :لهآ اهللا عليه وصّىل  وي عن النبّي ما رُ : ومنها

 .)2(» عليه جالبيب النور،كالقمر الدّري
شـعاع ضـياء من ُد توقّ ي ،عليه جيوب النور« :عليه السالم ُذكر عن صفتهما : ومنهـا 
 .)3(»القدس
ذين اخلـربين عـىل بعـض امون من ه املض أنّ : للشيخ النوري»النجم الثاقب«ويف 

 متأللئًة بشعاع أنوار انية، وخلعًا نورانيًة ربّ ،ة ثيابًا قدسيّ عليه السالم عليه االحتامالت أنّ 
 .)4( جّلت عظمته،فيض احلرضة األحدّية
 يعجب من رآه من احلسن واجلامل :أي »أروع« :عليه السالمه  أنّ ويف بعض الروايات

 .رك اهللا أحسن اخلالقني فتبا.)5(والنور والبهاء

                                                           
 ٦٢: عقد الدرر) ١(
 .٣٧٤:  نور األبصار للامزندراين)٢(
 .١٨٦: الغيبة للنعامين) ٣(
 .٢٧٧ / ١: النجم الثاقب )٤(
 .٢٧٨ / ١ :النجم الثاقب) ٥(



 

)٢١( 

 
 
 
 

  المعرفة الثالثة

  معرفة حقوقه عليه السالم علينا
 :)1(وهي كام ييل

 ولـواله ملـا ، السبب يف وجود كّل موجـودعليه السالمفإّنه : حق الوجود : األول* 
فإّنـا صـنائع رّبنـا، «): ٢٨كتـاب (يف هنج البالغة  ويؤّيد ذلك ما ُروي، ،ُخلق خملوق

نحـن «:  يف كتابه إىل الـشيعةعليه السالمما ُروي عن املهدّي و، »نائع لناوالناس بعد ص
  حـديث الكـساءيفما يؤيد ذلك أيـضًا سيأيت و .)2(»صنائع رّبنا، واخللق بعد صنائعنا

 ، إّين ما خلقُت سامًء مبنّيـة، وسّكان ساموايت،يا مالئكتي: فقال اهللا عّز وجّل «: املشهور
 ، وال بحرًا جيري،كًا يدورلَ  وال فَ ، وال شمسًا مضيئة،رًا منرياً  وال قم،وال أرضًا مدحّية
 .» إّال يف حمّبة هؤالء اخلمسة اّلذين هم حتت الكساء،وال ُفلكًا يرسي

 هم العّلـة الغائّيـة جلميـع صلوات اهللا عليهمويؤيد ذلك أيضًا الروايات املفيدة أّهنم 
 مسندًا عن اإلمام الرضا ،»كامل الدين«يف  قّدس ّرسه منها ما رواه الصدوق ،املخلوقات
 يف حـديث طويـل ،صّىل اهللا عليه وآله عن رسول اهللا ،عليهم السالم، عن آبائه عليه السالم

يـا عـيل، «: ، إىل أن قال»... وال أكرم عليه منّي ،ما خلق اهللا خلقًا أفضل منّي«: بدايته
                                                           

 . فام بعدها، مع بعض اإلضافات٣٧/  ١: ملخصة من مكيال املكارم) ١(
  .٢٧٨ / ٢:  االحتجاج ،٢٨٥:  للطويس الغيبة)٢(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)٢٢( 

 »... وال الـسامء وال األرض ،نـار وال اجلنّة وال ال،لوال نحن ما خلق اهللا آدم وال حّواء
 وذكـر ،صـّىل اهللا عليـه وآلـه فيه ذكـر أوصـياء النبـّي ، وهو حديٌث رشيف،)1(احلديث
 اهللا به األرض من  الذي يطّهر،رهم مهدّي هذه األُمة وأّن آخ، وعظم شأهنم،أسامئهم
 .فراجع ،إىل آخر ما فيه.. أعدائه
جـدت  وال وُ ، ملا حيينا يف الدنيا سـاعةإذ لواله: حق البقاء في الدنيا   : الثاني* 

سألت :  قال، يف الصحيح عن احلسن بن الوشا يف الكايفويفقد رُ ساحة، ميف األرض 
 ،)2(» إذًا لـساخت،ال تبقـى«:  قال ... هل تبقى األرض بغري إمام؟:عليه السالمالرضا 

 :عليـه الـسالم نيأمـري املـؤمن، عـن عليه السالم عن الصادق ،قّدس ّرسه غيبة النعامينيف و
مي خلقـه عنهـا ع اهللا سـيُ  ولكـنّ ، وجـلٍة هللا عزّ  األرض ال ختلو من حّج واعلموا أنّ «

ة  ولو َخَلت األرض ساعًة واحدًة من حّج ،إرسافهم عىل أنفسهم و،بظلمهم وجورهم
 . واألخبار يف ذلك كثرية،)3( »هللا لساخت بأهلها

  ُـ ْ ﴿: قال اهللا تعاىل :لهآ عليه و  ى اهللا  القرابة من رسول اهللا صلّ     حق :الثالث* 
  َ  ْ  ُ ُ 

َ
  ْ
َ
ْ ً ا َ  َ ْ ِ  أ

َ
ةَ  إِ    أ تفـّرسه  عـىل مـا  ـ والقربـى يف اآليـة،)4(﴾ا ُْ ْ َ   ِ   ا َْ َ د 
لة يف أهل  املتمثّ ،لهآ اهللا عليه وصّىل   هم قربى النبّي  ـ عن كتب الفريقنيالروايات املتواترة

فقـد ُروي عـن اإلمـام  ،ل اهللا فرجهعجّ  لشاملة إلمامنا املهدّي  ا،صلوات اهللا عليهمالبيت 
 ،)5(»هم األئّمة عليهم السالم«: عليه السالم فقال  القربىسئل عنه  أنّ عليه السالمالباقر 

                                                           
 .٤ ح ٢٣ باب ٢٥٤: كامل الدين )١(
 .١٣ ح ١٧٩ / ١: الكايف) ٢(
 .١٤٤: لنعامينلغيبة ال )٣(
 .٢٣: سورة الشورى )٤(
 .٣٧٣ / ٤ :تفسري الصايف وعنه ٧ ح ٤١٣/ ١:  الكايف)٥(
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)٢٣( 

 ،وأسـألكم بحـّق اهللا«:  حني ظهـوره يف مّكـةعليه السالموروي يف حديث نداء القائم 
صـّىل اهللا عليـه رسـول اهللا مـن ّق القربـى  فـإّن يل علـيكم حـ،حّقيب و،حّق رسولهبو

 .)1(»وآله
  ُ ْ ﴿: قوله تعاىلفهي بضميمة اآليات األخرى النافية لألجر من قبيل  ،وأّما املوّدة

  َ  ْ  ُ ُ 
َ
  ْ
َ
ْ  ٍ  ِ  ْ  َ  َ ْ ِ  أ

َ
نْ   َ  ءَ   َ  ْ   إِ    أ

َ
 أي يستجيب دعوة ) 2(   ﴾َ  ِ ً    َرّ ِ ِ   إَِ    َ   ِ  َ   أ

ن من مضامني سائر اآليات التي يف هذا املعنى أّن هذه املودة قّ اره، فاملتياهللا بحسن اختي
 الفريقني ق الواردة من طروبضميمة الروايات املتواترة ،أمر يرجع إىل استجابة الدعوة

 بـام فيـه مـن ، يف فهـم كتـاب اهللا املتضّمنة إلرجاع النـاس،آله اهللا عليه وصّىل  عن النبّي 
 كحـديث ،عليهم الـسالم إىل أهل البيت ، وبيان حقائقههاعأصول معارف الدين وفرو

 وجعلهـا هتم إجياب مودّ ال يدع ريبًا يف أنّ فإّن ذلك  ،االثقلني وحديث السفينة وغريمه
 فيام كان هلم من املرجعّية العلميـة ،ام هو ذريعة إىل إرجاع الناس إليهم إنّ أجرًا للرسالة

وي متـواترًا عـن  ملـا رُ ،داملحّبة القلبّية و التـواد إىل وجوب  إضافةً ،)3(ةة العامّ والدينيّ 
 وأّن بغضهم عالمة ،إليامنم عالمة ا أّن حّبه،لهآ اهللا عليه وصّىل  كتب الفريقني عن النبّي 

 .النفاق
 ففي احلديث النبوّي  : وحق واسطة النعمة،مم على المتنع المنعحق :الرابع* 

 ،لهاهللا فادعوا ما تكافونه إن مل جتدوا و ،وفًا فكافوهكم معرأتامن « :لهآ اهللا عليه وصّىل  هعن
 رسـالة يفكـام  عليـه الـسالمد العابـدين عـن سـيّ و ،)4(» كـافيتموه قد أنكمتظنّواى حتّ 

                                                           
  .٢٩٠: لنعامينلغيبة ال) ١(
 .٥٧: سورة الفرقان )٢(
 .ة يف تفسري آية املودّ ٥٣ ـ ٤٢ / ١٨ : تفسري امليزان:عراج) ٣(
 .٥٣٧/ ١١: وسائل الشيعة )٤(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)٢٤( 

 فأن ،ليكف ع ذي املعروا حّق وأمّ «:  قال،قّدس ّرسه  أمايل الصدوقاملروية يف ،احلقوق
فيام بينك   وُختلص له الدعاء،احلسنة ]القالة خ[ وتكسبه املقالة ، وتذكر معروفه،تشكره

 إن قـدرَت عـىل  ثمّ ، قد شكرته ّرسًا وعالنيةً كنَت ذلك   فإذا فعلَت ،وبني اهللا عّز وجّل 
 .)1( »تهمكافأته يومًا كافأ

 كـّل ِفـُع بـه أهـُل تَ  فإّن ما َين،عليه الـسالملزمان ان ملوالنا صاحب اوقد اجتمع احلقّ 
 اإلهلـّي،  وواسـطة الفـيض،ه ويلُّ النعم فإنّ ،عليه السالمم  هو بربكة إمام زماهنزماٍن إنام

: عليه الـسالمالصادق اإلمام  عن وي ورُ ،)2(»معَ وأولياء النِّ « :معةا يف زيارة اجلوردفقد 
 وَجَعلنـا عينَـه يف ، وصـّورنا فأحـسن ُصـَورنا،خلقنا فأحسن خلقناعّز وجّل  اهللا إنّ «

 ووجَهه الذي ،ه املبسوطَة عىل عباده بالرأفة والرمحة ويَد ، ولساَنه الناطَق يف خلقه،عباده
 بنـا أثمـرت ،يف سـامئه وأرضـه] خ ؛ُخّزاَنه[خزائنه  و، وباَبه الذي يدلُّ عليه،ُيؤتى منه
 عـشُب َت نبـ و، َغيـُث الـسامءَل نـز وبنـا ، وجـرت األهنـار، وأينعت الثامر،األشجار
 .)3( »د اهللابِ ال نحن ما عُ  ولو، وبعبادتنا ُعبد اهللا،األرض
 خملوقون  من  ـكام يف الرواياتـ فإن الشيعة  : الوالد على الولدحق: الخامس* 

 . كام أّن الولد خملوق من والده،عليهم السالمة فاضل طينة األئمّ 
 ،)4(» والوالـد الـشفيق،اإلماُم األنيس الرفيـق«: عليه السالموي عن اإلمام الرضا رُ 

  هلـم حـّق فـإنّ . )5(»ةّمـ َأَبوا هـذه األُ أنا وعيلٌّ « :آلهه و اهللا عليصّىل وي عن رسول اهللا ورُ 
 .ة عىل مجيع األّمةبوّ األُ 

                                                           
 . املجلس التاسع واخلمسون٤٥٤: لصدوقلمايل  األ)١(
 .٦١٠/ ٢:  من ال حيرضه الفقيه)٢(
 .١٤٤ / ١ :الكايف )٣(
 .٢٠٠ / ١: الكايف )٤(
 .١٢٧/ ١: علل الرشائع )٥(



  الوظیفۀ األولى ـ المعرفۀ الثالثۀ
  

)٢٥( 

ــة :د علــى العبــد  الــسيحــق: الــسادس*  ــارة اجلامع ــد ورد يف زي ــسادة « :فق وال
 بمعنـى أّهنـم أوىل ، املوايل عىل ممـاليكهمة سيادعليهم السالمة  وسيادة األئمّ ،)1(»الُوالة

ـِ   ﴿:  كـام قـال تعـاىل،يف مجيع أمورهمباملؤمنني من أنفسهم  ْوَ   ا  
َ
 ِ ـ ْ   ِـ  ُْ ْ ِ  ِ َ  أ

 ْ  ِ ِ ُ ْ 
َ
 اهللا صـّىل مات التي َثَبَتت للنبـّي ا مجيع املق وقد ثبت بالروايات الكثرية أنّ ،)2(﴾ 

  ثمّ ،عليه السالم أمري املؤمنني قد انتقلت مجيعها إىل  ـعدا مقام النبّوة والرسالةـ  لهآعليه و
عليـه ر  املنتظـ إىل املهدّي ، واحدًا بعد واحد، من بعدهعليهم السالم  الطاهرينةإىل األئمّ 
د  يعـدّ ،لـهآ اهللا عليه وصّىل   عن النبّي عليه السالمني بن عيل س عن احل كام يف الرواية،السالم

قـد و. )3(  وُيثبت الواليَة هلم، املنتظر بأسامئهم إىل املهدّي فيها األئّمة واحدًا بعد واحدٍ 
 ، املقّر بالرّق ،تكمَ أ عبدك وابن عبُدك وابنُ « :عليه السالمورد يف استئذان زيارة احلسني 

علـيهام ، وورد يف اسـتئذان زيـارة اإلمـاَمني الكـاظَمني )4(»والتارك للخـالف علـيكم
 :عليـه الـسالموي عـن أيب احلـسن الرضـا ورُ  .)5(»وولـيكام وزائـركامعبُدكام «: السالم

 .)6(»ٌد لنا يف الطاعةالناس عبي«
 هـم علـيهم الـسالمفهو وآبـاؤه الطـاهرون  :مم على المتعلِّ   العال حق: السابع* 

وِ  َ ُ  َ ْ  َ ُ  َوَ  ﴿:  قوله تعاىلالراسخون يف العلم يف
ْ
ُ   إِ      َ  اِ ُ  نَ   ا    ،) 7( ﴾ا ْ ِ ْ ِ   ِ    َوا   

                                                           
 .٦١٠/ ٢: من ال حيرضه الفقيه )١(
 .٦: سورة األحزاب )٢(
 .١٧٧: كفاية األثر) ٣(
 . ٧٢٠: مصباح املتهجد )٤(
 .٥٤٠: زار الكبريامل )٥(
 .١٠ ح ١٨٧ / ١ :الكايف )٦(
 .٧: سورة آل عمران )٧(
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)٢٦( 

 الـسؤال مـنهم يف قولـه هللا النـاَس ذين أمر ا وهم أهُل الذكر الّ ،)1(ة رواياتكام يف عدّ 
 ُ ا﴿: تعاىل

َ
  ْ     َ ْ

َ
ْ  ِ  أ ُ  نَ  َ   ُ  ُْ  ْ  إِنْ  اّ ِ  وفيها  ،) 3( ةيف الروايات املفرسِّ ، كام )2(﴾َ ْ  َ

 ،هم املسؤولون هم أهـل الـذكرو وأهل بيته ، الذكر هولهآ اهللا عليه وصّىل أّن رسول اهللا 
اإلمـامني وي عـن  ورُ ،صـلوات اهللا علـيهمد  حممّ لآه هل وأ، الذكر القرآنويف ُأخرى أنّ 

وِ  َـ ُ  َ ْ  َـ ُ  َوَ ـ ﴿: مـة يف تفـسري اآليـة املتقدّ عليهام الـسالمالصادق والباقر 
ْ
ُ  إِ     َ   ا  

اِ ُ  نَ  تأويل : أي، )4(» ونحن نعلم تأويله،نحن الراسخون يف العلم«: ﴾ا ْ ِ ْ ِ  ِ   َوا   
 .هالقرآن كلّ 

 إسناده عـن أيب محـزة الـثاميل ب،روى الكلينّي  :اإلمام على الرعيـة   حق: الثامن* 
حّقـه علـيهم أن «:  ما حّق اإلمام عىل النـاس؟ قـال:عليه السالم أبا جعفر سألُت : قال

أما « :   قالعليه السالم أمري املؤمننيوي يف خطبة رُ  و،)5(احلديث»... يسمعوا له ويطيعوا
أعظم ما افـرتض و«:  إىل أن قال»... ،بوالية أمركمًا  يل عليكم حقّ  فقد جعل اهللا،بعد

 .)6(»...  الوايل عىل الرعية حّق ،ن تلك احلقوق مِ سبحانه

                                                           
 .٣ ـ ١ األئمة عليهم السالم ح  الراسخون يف العلم همنّ أ ابة  ب كتاب احلجّ ٢١٣ / ١: الكايف) ١(
 .٤٣: سورة النحل )٢(
 .٩ ـ ١ ح عليهم السالمة  أهل الذكر هم األئمّ نّ أ اب ب كتاب احلجة ٢١٠ / ١: الكايف )٣(
 .٢١٣/ ١: ، الكايف٢٢٤: بصائر الدرجات) ٤(
 .١ ة ح اإلمام عىل الرعيّ  ما جيب من حّق اب ب٤٠٥ / ١ : الكايف) ٥(
 .٣٥٣/ ٨: ، وروى الكليني نحوه يف الكافی٢١٦ اخلطبة ٢٤٣: هنج البالغة) ٦(



 

)٢٧( 

 
 
 
 

  المعرفة الرابعة

   عليه السالممعرفة مقاماته الرفيعة
 أنقـل لكـم ي ولكنّـ،واره ال يمكـن لإلنـسان الوصـول إىل أغـ،وهي بحٌر عميق

صلوات اهللا  والعرتة الطاهرة ،صّىل اهللا عليه وآلهالنبّي  ورد عن دة بام موارد، مؤيَّ باختصار
 : يف هذا املجالعليهم
 ،فهو منـّزٌه عـن الـذنوب واملعـايص، معـصوم إنه عليه الـسالم     : األولالمورد  * 

أٌ ،النسيانومعصوٌم عن اخلطأ و  واألمـراض ، عن العاهـات والعيـوب اجلـسدّية ومربَّ
رة، سواٌء اجلسدّية والروحّية  بـام ينـايف اهلـدف مـن ، التي توجب تنّفر الناس منه،املنفِّ

 .استخالفه
قد وردت الروايات ، و)1(حيث إّنه مشمول بآية التطهري بمقتىض الروايات املفّرسة

 :ني عرش ِمن كتب اخلاّصة والعاّمةالكثرية التي تنّص عىل عصمة األئّمة االث
 أنا وعـيلٌّ «:  يقوللهآليه و اهللا عصّىل سمعت رسول اهللا :  قال ما عن ابن عباس:منهـا 

 .)2(»ون معصومونلد احلسني مطّهرن وُ  مِ  وتسعةٌ واحلسن واحلسني
 عـن يف الـصحيح قـّدس ّرسه فقـد روى الـصدوق ، املشهورةثقلنيرواية ال: ومنها

                                                           
 .تفسري الربهان يف تفسري آية التطهري: راجع )١(
 .٢٨ ح ٢٨٠: كامل الدين) ٢(
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)٢٨( 

أمـري ُسـئِل «:  قـال،علـيهم الـسالم عـن آبائـه ،الـصادقاإلمام  عن ،غياث بن إبراهيم
 إّين خمّلـٌف فـيكم :لـهآ اهللا عليـه ونى قول رسول اهللا صّىل  عليه السالم عن معاملؤمنني
 واألئّمة التسعة من ،أنا واحلسن واحلسني:  َمن العرتة؟ فقال، اهللا وعرتيت كتاَب ،الثقلني

ى  حّتـ، وال يفـارقهم ال يفـارقون كتـاب اهللا،م وقـائمهم تاسعهم مهدّهي ،لد احلسنيوُ 
د محـيف مـسند أو .)1(»] خ لاحلوض[حوضه له آ اهللا عليه ويردوا عىل رسول اهللا صّىل 

 فيكم ما  قد تركُت إّين « :لهآ اهللا عليه وصّىل قال رسول اهللا :  عن أيب سعيد قال،بن حنبلا
 كتاب اهللا حبٌل ممـدوٌد ، أحدمها أكرب من اآلخر، الثقلني، لن تضلوا بعديأخذتم بهإن 

 » احلـوضرتقا حتى يردا عَيلَّ ام لن يفإّهن و أال ، وعرتيت أهل بيتي،من السامء إىل األرض
 . أخرى قريبة منه ونصوٌص ،)2(

:  أّنـه قـاللهآ اهللا عليه وصّىل   عن النبّي  عن أيب ذر،وي رُ ، فقدحديث السفينة: ومنها
ف عنهـا  ومـن ختّلـ،هـا نجـا فين ركـب َمـ، أهل بيتي فيكم مثُل سفينة نوحثُل مَ إّنام «

 . مشاهبٌة وقريبةخرى ونصوص أُ ،»غرق وهوى« : ويف نسخةٍ ،)3(»غرق
ة كتــب  يف عــدّ ةة االثنــي عــرش املروّيــ باألئّمــأحاديــث التــوّيل واالقتـداء: ومنهـا 
ه أن حييا حيايت«:  قاللهآ اهللا عليه وصّىل   عن النبّي : منها،ومصادر  ، ويموت ممايت،َمن رسَّ

ة من  باألئمّ  وْليقتدِ ، وْليواِل وليَّه، علّيًا من بعدي فْليوالِ ،رسها رّيب ويسكن جنّة عدٍن غ
يٌل للمكـّذبني بفـضلهم و و. وعلامً  وُرزقوا فهامً ، ُخلقوا من طينتي،م عرتيت فإّهن ،بعدي
 .)4(» ال أناهلم اهللاُ شفاعتي،تيلَ  القاطعني فيهم ِص ،تيمن ُأمّ 

                                                           
 .٦٠/ ١: ، عيون أخبار الرضا عليه السالم باب معنى الثقلني والعرتة٩٠: معاين األخبار) ١(
 .٥٩/ ٣: سند أمحد بن حنبلم) ٢(
 .صححه و،٣٤٣ / ٢ :ومستدرك احلاكم، ٤ ح ٣١٧:  بصائر الدرجات)٣(
 .٣٤١٩٨ ح ١٠٤/ ١٢: ، كنز العامل٣٧٦/ ١: لألمينيالغدير ) ٤(



  الوظیفۀ األولى ـ المعرفۀ الرابعۀ
  

)٢٩( 

 بالتمـّسك هبـم، لـهآ اهللا عليـه وصـّىل  ملا أمر رسـوُل اهللا عليهم السالمفلوال عصمتهم 
كام يف رواية الثقلني، وال أمر بركوب سفينتهم والنجاة هبا مـن وجعلهم عدالً للقرآن، 

، كام يف أحاديث التويل  بمواالهتم واالقتداء هبمالغرق، كام يف حديث السفينة، وال أمر
 .واالقتداء هبم

 ألّنه من أهل البيت ،عليه السالم مشمولٌ بحديث الكساء إنه  : المورد الثاني * 
 وال ، قمـرًا منـرياً  وال،ةّيـ وال أرضـًا مدح،ةيّ  سامًء مبن اهللاُ ما خلقن الذي،عليهم السالم

 ألجلهــم  إّال ، وال ُفلكـًا يــرسي، وال بحـرًا جيــري، وال َفَلكـًا يــدور،شمـسًا مــضيئة
 واحلـسن مـري املـؤمنني كـل مـا ثبـت ألة عىل أنّ ا دّل من الروايات الكثري ملِ ،تهمبّ وحم

، وللروايـات علـيهم الـسالمة األطهـار ّمـ فهو ثابـت لبـاقي األئعليهم السالمواحلسني 
السالم بـن  اخلاصة التي تدل عىل دخوهلم يف حديث الكساء أو مضمونه، كرواية عبد

 .٦٤صالح اهلروي اآلتية يف ص 
جيب أن يكـون ، لـه آى اهللا عليـه و  صلّه عليه السالم كالنبيإن: الثالثالمورد  * 

 ، وعـدٍل وتـدبري،ٍة وصـدقوعّفـ ، وكرم من شجاعةٍ ، يف صفات الكاملأفضل الناس
ة  واألئمّ لهآ اهللا عليه وصّىل   كام زخرت الروايات عن النبّي ، وحكمة، وُخُلٍق وعلموعقلٍ 

 وكام دلَّ عليه العقل؛ لقبح تقديم املفضول عىل الفاضـل الـذي ،عليهم السالماألطهار 
َ َ  ْ ﴿ : ولقوله تعاىل،هو فوقه وأعىل منه

َ
َ     اْ َ ِّ  إَِ   َ ْ ِ ي أ

َ
نْ  أ

َ
   ْ   ُ  َ  َ  أ

َ
ي َ   أ   َِ ـّ ِ

نْ  إِ   
َ
ُ  ْ  َ َ   ُ ْ َ ى أ ي َ  ْ ﴿:  وقوله تعاىل،)1(﴾َ ُْ ُ  نَ  َ  َْ    َ ِ  َ َْ   َ  ِ  َ ْ  َُ  نَ  ا  

 َ  ِ ُ  نَ  َ   َوا   َ  ْ َ   َ و ُـ  َ َ ـَ    ُ  إِ  
ُ
ْ َـ ِب  أ

َ
َ  إِن  ﴿ : وقولـه تعـاىل،)2(﴾اْ   َ َ  هُ  اْ ـا  

                                                           
 .٣٥: سورة يونس )١(
 .٩: سورة الزمر )٢(
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)٣٠( 

ْ  ِ  ا ْ ِ ْ ِ  ِ    َْ َ  ً  َوَزاَدهُ  َ  َ ُْ  ْ   .)1(﴾َواْ ِ
 وحماربة أهل ، واستئصال أهل الباطل، ألجل دفع الفتن؛ّمةودليل كونه أشجع األُ 

،  وفراره وهزيمته،، ألّن ضعف الرئيس يف هذه املوارد ونرصة احلق،الرشك والضالل
 ، وألنّ ةة الرعّيـبخـالف بقّيـ ،لدين والـرشيعةنًا عظيًام عىل ا ووهيورث رضرًا جسيامً 

 والعبـادة ، وال يـستحقها اإلمـام إال بأوصـاف الزهـد والعلـم،اسٌة عامـةئ راإلمامة
 وقد ثبت بالوجـدان وبإخبـار املؤالـف ، كام هو واضح، واإليامن واملعرفة،والشجاعة

مة ت الكامل املتقدّ صف بجميع صفا قد اتّ عليهم السالمتنا  من أئمّ  كّل إمامٍ واملخالف أنّ 
بل العاّمة ن قِ  مِ ، وقد زخرت الكتب يف ذكر فضائلهم وأخالقهم احلميدة،بأعىل درجة
 .واخلاّصة

 وبـام ، وبام هو كـائن،بام كان،  شـيء إنه عليه السالم عالم بكلّ : الرابعالمورد  * 
 يهم الـسالمعل إّال ما حجبه اهللا تعاىل عنه وعن باقي املعصومني ،سيكون إىل يوم القيامة

 عـن أيب عبـد اهللا ،وي عن سيف التّامر منها ما رُ ،)2( كام يف األخبار املستفيضةملصالح،
 بني موسـى  لو كنُت ،ـ ثالث مرات ـة ورّب البنّية  الكعبوربِّ «:  وفيه قال،عليه السالم

  موسـى واخلـرض ألنّ ،هتام بام لـيس يف أيـدهيامأ وألنب،ام أّين أعلم منهامواخلرض ألخربُهت 
 ومل ُيعطيا علم ما يكون ومـا هـو كـائن حتـى تقـوم ،عليهام السالم ُأعطيا علم ما كان

 .)3( »آله وراثة اهللا عليه و صّىل  اهللا وقد ورثناه من رسول،الساعة
ة ومجيـع املعلومـات مـن  اإلهلّيـ يتلّقى العلوم واملعارف واألحكامَ عليه السالم هوإنّ 

                                                           
 .٢٤٧: سورة البقرة )١(
يعلمون علم ما كان وما يكـون وأنـه ال السالم  باب أن األئمة عليهم ٢٦٠/  ١:  الكايف:راجع) ٢(

 .خيفى عليهم اليشء صلوات اهللا عليهم أمجعني
 .١  ح٢٦٠/ ١ :الكايف )٣(
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)٣١( 

 : للروايات املستفيضة،و اإلمام الذي قبله أ،لهآ اهللا عليه وصّىل  طريق النبّي 
  فـإنّ ،أمـا بعـد«: عليـه الـسالمما عن عبد اهللا بن جندب أنه كتب إليه الرضا : منها

 أمينـه عـىل علومـه وأحكامـه :أي  ـله كـان أمـني اهللا يف خلقـهآ اهللا عليه ودًا صّىل حممّ 
 اهللا يف  فـنحن أمنـاءُ ،تـه البيـت ورث أهـلآله كنّـا اهللا عليه و ُقبض صّىل ّام لف ،ـ ومعارفه
العـرب وأنـساب  ،ـ  احلوادث واآلجال مجيعها:أي  ـ عندنا علم الباليا واملنايا،أرضه

 .)1( كيفية الوالدة عىل اإلسالم أو الكفرـ:أي  ـ»... اإلسالمومولد 
 عليه الـسالمسمعت أبا عبد اهللا :  قالوي عن عبد األعىل موىل آل سام،ما رُ : ومنهـا 
 فيه خرب السامء وخرب ، كأّنه يف كّفي،له إىل آخرهن أوّ  اهللا مِ  إّين ألعلم كتاَب واهللا«: يقول

 .)3(»)2( يشء كلِّ فيه تبيانُ :  وجل قال اهللا عزّ . وخرب ما هو كائن وخرب ما كان،األرض
ْ َ  ْ  هُ   إِ  ٍ  ُ  ِ ٍ ﴿: ما روي يف قوله تعاىل: منهاو

َ
أمـري عـن ، )4( ﴾وُ    ٍء أ

ه مـن ورثُتـو ،ن الباطـل أبّني احلق مِ ، املبنيأنا واهللا اإلمامُ «:  أنّه قالعليه السالم املؤمنني
  أمـري املـؤمننيّن أ لـهآ اهللا عليه وصّىل وعن رسول اهللا  ،)5( »لهآ اهللا عليه وصّىل  رسول اهللا
 .)6( يشء كلِّ  علمَ ه فيحىص اهللاُأ هو اإلمام الذي عليه السالم
ما اّدعى أحـٌد «:  يقولعليه السالم أبا جعفر سمعُت : ال قروي عن جابرٍ ما : ومنهـا 

                                                           
 . ومجيع األنبياء واألوصياءة ورثوا علم النبّي  األئمّ  أنّ اب ب١  ح٢٢٣ / ١ :الكايف )١(
: سـورة النحـل [﴾ يشءونّزلنا عليك الكتـاب تبيانـًا لكـلِّ ﴿ : ويف املصحف، يف الروايةهكذا ) ٢(

 .عليه السالم نقل يف الرواية معنى اآلية اإلمام  فلعّل ،]٩١
 .٤  ح٢٢٩ / ١ :الكايف) ٣(
 .١٢: سورة يس )٤(
  .٤/٢٤٧تفسري الصايف  وعنه ٢١٢/ ٢: تفسري القمي) ٥(
 .١ ح ٩٥: ، معاين األخبار]٢٥٠ [٦ ح ٢٣٥: األمايل للصدوق )٦(
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)٣٢( 

لـه اهللاُ، كّذابه كام ُأنزل إّال  مجع القرآن كلَّ همن الناس أنّ   تعـاىل  وما مجعه وحفظه كام نزَّ
 .)1(» السالممة من بعده عليه عيلُّ بن أيب طالب عليه السالم واألئمّ إّال 

 التـي يـذكر فيهـا ،عليه الـسالمباقر  عن اإلمام ال عن جابر اجلعفّي،ما روي: منهاو
 يـا  ـفـربوح القـدس«:  قال، ومنها روح القدس،األرواح التي يف األنبياء و األوصياء

وبروح القدس علمنـا  روي أّنه، و)2(» عرفوا ما حتت العرش إىل ما حتت الثرى ـجابر
 .ما كان، وما هو كائن، وما سيكون إىل يوم القيامة

عليه السالم من أهل البيت الذين هم مجمع لصفات         إنه  : الخامسالمورد  * 
نحـن واهللا «: ه قال أنّ عليه السالمالصادق اإلمام وي عن فقد رُ ، اهللا وأسمائه الحـسنى   

 .)3(» بمعرفتنا من العباد عمًال إّال  التي ال يقبل اهللاُ، احلسنىاألسامءُ 
عز  ينوا بنا عىل اهللافاستعإذا نزلت بكم شديدة « :عليه السالم عن الرضا ،املفيدوعن 

ِ ﴿: هوهو قولوجل،  ْ َ  ءُ َوِ  
َ
ْ َ    اْ   .)5(»)4(﴾ َِ    َ ْدُ  هُ  اْ ُ

 فاألنبياء واألوصـياء ، وعليه: يف هذه اآلية يف تفسري امليزاند الطباطبائيوقال السيّ 
ية بحيث م يف العبود وألّهن ، وسائط بينه وبني خلقه،ٌة عليه تعاىل أسامٌء دالّ عليهم الـسالم
 .)6( تعاىلرون ألسامئه وصفاته فهم املظهِ ، اهللا سبحانهليس هلم إّال 

                                                           
 ورواه الـصفار يف . األئمـة علـيهم الـسالمه إّال ب انه مل جيمع القرآن كّلـ،١ ح،١/٢٢٨الكايف )  (١

  .٢١٣: البصائر
 .٢ ة حتي يف األئمّ ر األرواح الّ  ذكاب ب٢٧٢ / ١ :الكايف) ٢(
 : يف تفـسري اآليـة،٩٩ / ١ و،٢٥٥ / ٢ :تفـسري الـصايف باب النـوادر، ٤ ح ١٤٤/ ١:  الكايف)٣(

 .]١٨٠: سورة األعراف [﴾ا ِهب وهُ عُ ى فادْ نَ ْس  احلُ امءُ ْس  األَ وهللاِ﴿
 .١٨٠: سورة األعراف )٤(
 . بلفظ مقارب٢٢ و٥/ ٩١: البحار وعنها ٤٢/ ٢:  ورواه العيايش٢٥٢: االختصاص للمفيد) ٥(
 .٣٦٧ / ٨ :تفسري امليزان) ٦(
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)٣٣( 

إنــه عليــه الــسالم مــن أهــل البيــت الــذين فــوض اهللا إلــيهم  : الــسادسالمــورد * 
 أبا جعفر وأبا عبد سمعُت :  قال عن زرارة فقد روى الكلينّي ،التشريع وأمـور الخلـق    

 ، خلقهله أمرَ آ اهللا عليه و صّىل نبيِّه فوَّض إىل  وجّل عزّ إّن اهللا «:  يقوالنعليهام الـسالماهللا 
ُ ُ وهُ  ا   ُ  ُل  آ َ ُ  ُ  َ  ﴿ : تال هذه اآلية ثمّ ،»نظر كيف طاعتهميل  َ  ْ ُ  َ َ  ُ  ْ  َوَ    َ

َ ُ  ا ْ  َ ﴾)1(.)2( 
 : ويف آخرهـا،عليـه الـسالمسى بن أشيم، عن أيب عبد اهللا  عن مو،خرى أُ ويف روايةٍ 

ضه إليناصّىل اهللا عليه وآله ض إىل رسول اهللا فام َفوَّ «  .)3(»فقد فوَّ
 مـا ،ال واهللا«:  قـالعليه السالم عن الصادق ، عن عبد اهللا بن سنان،ويف رواية ثالثة
َض اهللا إىل أحدٍ    قال عـزّ .ة وإىل األئمّ ،لهآ اهللا عليه و من خلقه إّال إىل رسول اهللا صّىل فوَّ

 َْ ْ َ  إِ   ﴿ :وجل
َ
ْ ُ  َ   ِ ْ َ ِّ  ا ِْ َ  َب  َ َْ  إِ    َراكَ   َِ ـ  ا   ِس  َ ْ َ  ِ َ

َ
 وهـي ،)4(﴾ا    أ

 .)5(»عليهم السالمجاريٌة يف األوصياء 
 ، إنه عليه السالم من أهل البيت الذين هم نور اهللا عز وجلّ      :السابعالمورد  * 

عليه سألت أبا جعفر :  قال،وي عن أيب خالد الكابيل منها ما رُ ،كام يف الروايات الكثرية
ِ  ِ ُ  ا َ ﴿ :عّز وجّل  عن قول اهللا السالم ي  َوا   رِ   َورَُ  ِ ِ  ِ    ِ  َْ ْ َ   ا  

َ
يا أبا « :   فقال،) 6( ﴾ 

 وهم واهللا نـور ،له إىل يوم القيامةآ اهللا عليه ود صّىل ة من آل حممّ  النور واهللا األئمّ ،خالد
                                                           

 .٧: سورة احلرش )١(
ة علـيهم الـسالم ئّمـىل األإله وآ اهللا عليه و التفويض إىل رسول اهللا صّىل باب ٢٦٦ / ١ :الكايف) ٢(

 .٥ و٣ح
 . يف آخره٢  نفس الباب ح من١ :الكايف) ٣(
 .١٠٥: سورة النساء )٤(
  .٨ ح١/٢٦٨،٢٦٧الكايف ) (٥

 .٨: سورة التغابن )٦(
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)٣٤( 

 .)1(احلديث »...األرضيف وات ور اهللا يف السام وهم واهللا نو،اهللا الذي ُأنزل
 كـام يف حـديث ،سالمهم الـعلـي قد متيّز نوره من بـني أنـوار األئّمـة عليه السالموإّنه 
 واحلـسن بـأنوار عـيلٍّ أنـا  فـإذا ، رأيس فرفعـُت ،رفـع رأسـكإ ،ديا حممّ ... « :املعراج

 بن جعفر وعيل بن عيل بن احلسني وحممد بن عيل وجعفر بن حممد وموسى و،واحلسني
كأّنـه مـن بيـنهم ة يـتألأل  واحلّج موسى وحممد بن عيل وعيل بن حممد واحلسن بن عيل

 .)2(»ٌب دّريكوك
عن جعفر بـن حمّمـد ، ما ورد في تفصيل والدته عليه السالم      : الثامنالمورد  * 

ام ـّل«:  قالأّنه ،عليه السالملعسكري د احلسن ا عن اإلمام أيب حممّ ،سامعيل احلسنيإبن ا
 حتى وقف ، فحماله إىل رسادق العرش،ني أرسل ملكَ ،وهب يل رّيب مهديَّ هذه األُمة

 ومهـدّي ، وإظهـار أمـري،ينـيلنـرصة داملختار مرحبًا بعبدي :  فقال له،بني يدي اهللا
كـان ردداه أهيا امللَ  أُ ،ب وبك ُأعّذ ، وبك أغفر، وبك ُأعطي، أّين بك آخذي، آليُت خلق

ُأزهـق  ُأحّق بـه احلـق، و إىل أن،ّنه يف ضامين وكنفي وبعينيأ وبلغاه ،قاً عىل أبيه رّدًا رفي
 .)3(احلديث »...الباطل
ــه عليــه الــسالم مــن أهــل البيــت الــذين أمــر اهللا األنب    : التاســعالمــورد *  يــاء إن

 . والبراءة من أعدائهموالخالئق والمالئكة بواليتهم
 وأوالده املعـصومني مواالة عـيلٍّ اآليات والروايات عىل  الكثري يف وقد ورد احلّث 

 والتـزام ، وعـىل التمـسك هبـم، من طـرق العاّمـة واخلاّصـة،صلوات اهللا عليهم أمجعني
 والرمحـَة ، كـلَّ اخلـري اخلـريَ  وأنّ ، فالنتيجة هي اهلالك والشقاء األبـدّي  وإّال ،طريقهم

                                                           
 .١ ح  وجلعليهم السالم نور اهللا عزّ ة  االئمّ  أنّ اب ب١٩٤ / ١ :الكايف) ١(
 . وللحديث ألفاظ كثرية جدًا تتضّمن نفس املعنى املذكور أعاله٧٢: كفاية األثر) ٢(
واد عليـه  عن حكيمة بنت اإلمام اجلـ٢٧ ـ ٢٥ / ٥١: بحار األنوار  وعنه٣٥٧:  اهلداية الكربى)٣(

 .السالم
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)٣٥( 

التمـّسك م و يف مـواالهتم وحمّبـته، والنجـاة والفـوز، والسعادة احلقيقية،والرضوان
 :بحبلهم

واليتنـا «:  قالعليه السالم عن أيب عبد اهللا ،ما روي عن حمّمد بن عبد الرمحن: منهـا 
 .)1(»والية اهللا التي مل يبعث نبّيًا قط إّال هبا

 اهللا عليـه ُعرج بـالنبّي صـّىل «:  قالعليه الـسالموي عن اإلمام الصادق ما رُ : منهاو
آله  اهللا عليه و صّىل  وقد أوىص اهللا النبيَّ ن مّرٍة إّال  مِ  ما،له إىل السامء مائة وعرشين مرةآو

 .)2( »رائضف واألئّمة من بعده أكثر مما أوصاه بالبوالية عيلٍّ 
نْ ﴿:  يف قولـه تعـاىلعليـه الـسالموي عن اإلمام أيب جعفر الباقر ما رُ : ومنهـا 

َ
  َـ ِ  َوأ

ْ َ  َْ  ُ  ْ  ا    ِ َ  ِ  َ َ  اْ َ َ  ُ  ا
َ
يعني لو استقاموا عـىل واليـة «:  قال،)3( ﴾َ  ً  َ  َ  ءً  َ 

 وقبلوا طـاعتهم يف ،عليهم السالم واألوصياء من ولده أمري املؤمننيعّيل بن أيب طالب 
 .)4( احلـديث»... ألرشبنا قلوهبم اإليامن: ألسقيناهم ماًء غدقًا، يقول ،أمرهم وهنيهم

 .يهم يف الدنيا أي لوّسعنا عل، أي كثرياً : وغدقاً :ويف هامش الكايف
ين عن قول أخِربْ : عليه السالم أليب جعفر قلت:  قالوي عن سامل احلنّاطما رُ : ومنها

وحُ   ِ ِ   ََ َل ﴿ :تبارك وتعاىلاهللا  ِ  ُ  ا   
َ
ُ  نَ   َ ْ َِ   َ َ  * اْ    ِ ِـَ  نٍ  * ا ُْ  ْـِ رِ  َ  ِ ـ َ  ِ َ

 .)6( »عليه السالم مننيمري املؤهي الواليُة أل«:  قال،)5(﴾ُ  ِ ٍ  َ َ ِ ٍّ 
                                                           

 ٩٥: ، بـصائر الـدرجات٣ ح  باب فيه نتف وجوامع من الروايـة يف الواليـة٤٣٧ / ١ :الكايف )١(
 .بعدة طرق

 .١٠  باب النوادر يف الوالية ح٩٩ :بصائر الدرجات) ٢(
 .١٦: سورة اجلن )٣(
، ١ عليه الـسالم ح عىل االستقامة عليها والية عيلتي حّث  الطريقة الّ  باب أنّ ٢٢٠ / ١ :الكايف) ٤(

 .٣٩ ح ٤١٩/ ١ورواه يف 
 .١٩٥ ـ ١٩٣: سورة الشعراء )٥(
 .١ باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية ح ٤١٢ / ١ :الكايف )٦(
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)٣٦( 

 عـن ،»الغـدير، وكنـز العـامل« يف رواية ،٢٨ ص ل األوّ  املوردما تقّدم يف: ومنهـا 
 واالقتـداء ، وواليـة ولّيـه،عليـه الـسالم وفيها األمر بوالية عّيل ،لهآ اهللا عليه وصّىل  النبّي 

 .لهآ اهللا عليه وصّىل  عرتة رسول اهللا ،ة الطاهرينباألئمّ 
ووإنّ « :عليه السالمقال أبو جعفر :  قالل بن يساريعن الفضوي ما رُ : ومنهـا  ح  الـرَّ

والعون والنجاح والربكة والكرامة واملغفرة واملعافـاة ـ  بةلَ بمعنى الغَ   ـجوالراحة والفلْ 
والُيرس والبرشى والرضوان والقرب والنرص والتمّكن والرجـاء واملحبـة مـن اهللا عـّز 

 ولألوصـياء مـن ، وسـّلم لفـضله،ه وبرئ مـن عـدوّ ، بهًا وائتمَّ ن توّىل عليّ مَ ـلِ  ،وجّل 
 .)1(احلديث »...بعده

 اهللا عليـه صّىل د ّمة حممّ  وبأُ ،ة بنا نحن البرش هذه الوالية غري خمتّص واجلدير بالذكر أنّ 
 واملخلوقـات ، واجلـن، واملالئكـة،مـم الـسابقة مـن األُ ،ام تعّم مجيع اخلالئق وإنّ ،لهآو

ذه الواليـة هبـ هؤالء مجيعًا ُيدينون اهللا تعاىل وايات الكثرية أنّ فقد دّلت الر. .خرىاألُ 
 : والرباءة من أعدائهم،عليهم السالمة الطاهرين  واألئمّ مري املؤمننيأل

 مـن أّن ،عليـه الـسالمعن أيب عبـد اهللا الـصادق يف الصفحة السابقة م ما تقدّ : منها
 . هباواليتهم والية اهللا التي مل يبعث نبيًا قط إّال 

:  قـالعليـه الـسالم عن أيب احلـسن الكـاظم د بن الفضيل،وي عن حممّ ما رُ : ومنها
  ولـن يبعـث اهللا رسـوالً إّال ،ف األنبيـاءُح  يف مجيع ُص عليه السالم مكتوبةٌ  والية عيلٍّ «

 .)3(» عليه السالم عيلٍّ )2(ةِ آله ووصيّ  اهللا عليه وصّىل د بنبّوة حممّ 
:  فقـال،عليه السالمسأل رجٌل أبا عبد اهللا :  قالاد بن عيسىوي عن َمحّ ما رُ : ومنهـا 

                                                           
 .٧  باب ما ُفرض من الكون مع األئمة عليهم السالم ح٢١٠ / ١ :الكايف) ١(
 .»وصّيه«ويف نسخة ) ٢(
 .٦  ح يف الوالية الروايةمع من باب نتف وجوا٤٣٧ / ١ :الكايف) ٣(
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)٣٧( 

الئكة اهللا يف الساموات أكثـر مـن  ملَ ،ذي نفيس بيدهوالّ «: املالئكة أكثر أو بنو آدم؟ فقال
 وال يف األرض ،يسّبحٌك يقّدس له و وفيه ملَ  إّال  وما يف السامء موضع قدمٍ ،عدد الرتاب

 حـد إّال وا ومـا مـنهم  ...ٌك موّكل هبالَ  وفيها م إّال ]وال مدر خ[شجرة وال مثل غرزة 
 ،ناء ويلعـن أعـدا،ينـا ويـستغفر ملحبّ ، يوم بواليتنا أهل البيـتب إىل اهللا يف كّل ويتقرّ 

 .)1( » إرساالً ] خ لالعذابعليهم [ويسأل اهللا أن يُرسل عليهم من العذاب 
علـيهام ني  عن عـّيل بـن احلـس، عن أبيه،عليه السالمن أيب عبد اهللا وي عما رُ : ومنهـا 

 ويف ، جابلقـا: يقال هلـاّن هللا بلدًة خلف املغربإ«: عليه السالم أمري املؤمنني عن ،السالم
ما  و، فام عصوا اهللا طرفة عنيٍ ،مة مثل هذه األُ ّمٌة إّال  ليس منها أُ ،ّمةجابلقا سبعون ألف أُ 

ية ألهل بيـت  والوال...من والرباءة ... الدعاء عىل  وال يقولون قوالً إّال يعملون عمالً 
 .)2(»لهآ اهللا عليه وصّىل رسول اهللا 

 ، وحتّث عـىل اسـتكامهلا،ه الواليةتي تأمر هبذإىل غري ذلك من النصوص الكثرية الّ 
 معرفتهم ي مقّومات هذه الوالية ه املستفاد من جمموع هذه النصوص أّن من أهمّ وإنّ 
 وكرامٌة ليس فوقهـا ،لية ومنزلٌة عا، ورشٌف عظيم، وهي فضٌل كبري،لوات اهللا عليهمص

 ، املمكن مـن االسـتكامل باحلدّ  وهداه إىل استكامهلا،حانه إليهاقه اهللا سب ملن وفّ ،كرامة
 كـام ، وكامل التوحيـدتي هي أساس اإليامن الّ ،سبحانه وتعاىلفهي الطريق إىل معرفة اهللا 

 ،ل الـدين معرفتـهأوّ «: ل خطبٍة يف هنج البالغـة يف أوّ عليه السالمجاء عن أمري املؤمنني 
 عّلـة خلـق اهللا معرفـة اهللا و،عليـه الـسالمىل آخر كالمـه إ ،»...  توحيدهفته معروكامل
ْ ُ   َوَ  ﴿ : كام يف قوله تعاىل،للخلق ْ ُ ُ ونِ  إِ    َواْ ِ َْ   اْ ِ    َ  َ  وقـد ورد أّن ،)3(﴾ِ َ

                                                           
 .٩ ح ٦ باب ٨٨:بصائر الدرجات) ١(
 .١ ح ٥١٠: بصائر الدرجات) ٢(
 .٥٦: سورة الذاريات )٣(
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)٣٨( 

 ،ا عبـادة العقـلّهنـ، أل هي أعىل درجـات العبـادة ـ معرفة اهللا وعىل األخّص املعرفة ـ
صلوات  شأهنا جعل اهللا تعاىل معرفة هؤالء الصفوة األطهار ية هذه املعرفة وعلوّ وألمهّ 

 ، وآياتـه العظمـى، بـام أودع فـيهم مـن صـفاته احلـسنى، طريقًا إىل معرفتـهاهللا عليهم
 ،)1(»سامء احلـسنىاألنحن « :صلوات اهللا علـيهم لذا استفاض عنهم ،وأرساره وعجائبه

 .)2( وجلعزّ  أّن معرفتهم هي معرفة اهللا عليهم السالمد عنهم بل ور
 ، بهــا اهللا تعــالى أوصــياءهتــي اخــتص الّ الكثيــرةإلــى غيــر ذلــك مــن المــوارد * 

بـصائر « و الـرشيف»الكـايف«يل فلرياجـع ص ومـن أراد التفـ،نقلنا منها النزر القليل
ن قبيـل  ِمـ،احلّجـة يف كتـاب ، وغريها من كتب احلديث»بحار األنوار« و»الدرجات
 ما اجتمع مجاعةٌ أّنه  و، وأحاديث نفوسهم، وببواطن البرش ورسائرهم، بالغيبعلمهم

 يعرفون مجيع عليهم السالمم  وأّهن ، معهمعليهم السالم كانوا يف رشق األرض وغرهبا إّال 
م  وأهنـ،ون منطق الطيور واحليوانـات ويعلم، بلغتهم ويكّلمون أهل كّل لغةٍ ،غاتاللّ 

علـيهم  وأهنّـم ،ض علـيهم وأّن أعامل العبـاد ُتعـرَ ، ُأعطوا خزائن األرضم السالمعليه
 علـيهم الـسالم وأهنّـم ، ُخلقوا من أنوار جالل اهللا قبل خلق العوامل واملوجوداتالسالم

  وأنّ ، وأنواع العبـاداتعّلموا املالئكة واخلالئق التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل
علـيهم  وأّن هلـم ، العلوّية والسفلّية رهن إشارهتم وحتت سـيطرهتم يف العواملكّل يشءٍ 
 ويـوم ظهـور ،اهلمجـ يعلمـون آعلـيهم الـسالمم  وأّهن ،ة عليهم الوالية التكوينيّ السالم

ــه إّال أهنــ،أمــرهم ــورى بُيمــنهم رُ علــيهم الــسالم وأّهنــم ،م مــأمورون بإخفائ  ،زق ال
 .ت األرض بأهلها ولوالهم لساخ،وبوجودهم ثبتت األرض والساموات

                                                           
 .٣٨ / ٢٧ و ٥ / ٢٥: بحار األنوار )١(
 .١ ح ١٨٠ / ١: الكايف. ١ ح ٩ / ١: علل الرشايع) ٢(
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)٣٩( 

  مراتب ودرجات المعرفة الرابعة
، يمكن  مراتب ودرجاتعليهم السالم أهل البيت  مقامات معرفةاجلدير بالذكر أنّ 

 :يف ثالث درجات ـ ـ كام هو املستفاد من جمموع الرواياتتلخيصها 
  :الدرجة األولى من المعرفة الرابعة* 

أن يعتقـدوا :  وهي، الناس معرفتها لعاّمةالتي يمكنوهي املعرفة اإلمجالّية العاّمة، 
 صـّىل اهللا عليـه وآلـه هـو الـويصُّ واخلليفـة بعـد النبـّي عليه السالم علّيًا أمري املؤمننيأّن 

 واملّتـصف ، واملنصوب من ِقبل اهللا تعاىل، وهو األمني عىل كتاب اهللا ورشيعته،مبارشة
التـه ومقاماتـه إّال النبـّوة ع مؤهّ ، واحلـاوي عـىل مجيـلـهآ اهللا عليـه وصّىل بصفات النبّي 

 وله الزعامة العاّمة عىل مجيع اخللـق مـن ، وهو العامل بجميع العلوم والفنون،والوحي
 معصوم من الزلل، منـّزه عـن ، وهو مفرتض الطاعة عىل مجيع اخلالئق،اجلن واإلنس

حلـسن هلم اإلمام ا أوّ ،لده كذلكألحد عرش من وُ اة  وِمن بعده األئمّ كل عيب وخلل،
وهـذا . ل اهللا تعـاىل فرجـه الـرشيفعّجـ وآخرهم مهديُّ هذه األّمـة ،لـسالمعليه ااملجتبى 

النـصوص الكثـرية مـن ب ،حّث الشارع املقـّدس عـىل حتـصيلهارفة قد املقدار من املع
 .منها م كثريٌ كام تقدّ  ،خرت هبا كتب العاّمة واخلاّصة وز،الكتاب والسنّة

  :الرابعةالدرجة الثانية من المعرفة * 
ولكـن  ، وهي التي ليس بوسع عاّمة الناس التوّصل إليها بـسهولة،ةاملعرفة اخلاّص 

 وهـي ،النـصوص الكثـريةالشارع املقدس قد حّث عىل حتصيلها أيضًا مهـام أمكـن، ب
 وهي بحٌر ،عليهم الصالة والـسالم عنها يف الروايات باملعرفة النورانّية ألهل البيت املعربَّ 

 كلٌّ بحسب ما اكتسبه مـن ،ننييغرف منه األولياء واخلواّص من املؤم ،زّخار متالطم
 ،ةجماهداته املستمرّ و  تعّلمه املتواصل، بسبب، ودقة النظر وطهارة النفسصفاء القلب

 بحـسب ، من الفيوضـات واأللطـاف القدسـّيةسبحانه وتعاىلوبسبب ما يتلّقاه من اهللا 



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)٤٠( 

 ، وبالتوّسـل بـه سـبحانه، وتزكيتهـاالـنفس وبمقدار اجتهاده يف جماهدة ،لياقته لذلك
 وهـي ، أن يفتحوا لـه أبـواب هـذه املعرفـة،سالم اهللا عليهم أمجعنية املعصومني وباألئمّ 

  وال ُيَلّقاهـا إّال ،ذين صربواها إّال الّ ا ال ُيَلقّ ، صعبة املنال، وفضٌل جسيمٌ ،رشٌف عظيمٌ 
 . عظيمذو حظٍّ 

بـصائر « و»الكايف« كام يف ،وايات املتظافرةوإىل هذه الدرجة من املعرفة أشارت الر
  وأسـانيد بعباراٍت شـّتى والواردة، وغريها من كتب احلديث»اخلصال« و»الدرجات

 :ة طوائفبعدّ و ،صلوات اهللا عليهم أمجعني املعصومني  عن غري واحٍد من،خمتلفة
 ، مرسـل أو نبيٌّ ،بٌك مقرَّ  ال حيتمله إّال ملَ ،)1(بإّن حديثنا صعٌب مستصعَ : منهـا 

 . قلبه لإليامنأو عبٌد امتحن اهللاُ
 .وىلإىل آخر مضمون الطائفة األُ ...  بإّن أمرنا صعٌب مستصعَ : ومنها
 .ني األولينيإىل آخر مضمون الطائفتَ  ... بإّن علم العلامء صعٌب مستصعَ : ومنها
ب، أو ٌك مقرَّ  ملَ مل يعرفه إّال :  لكن فيها، األولينينيبنفس مضمون الطائفتَ : ومنهـا 

 .نبيٌّ مرسل، أو عبٌد ممتَحن
 . إىل آخره ...ب مقرَّ ٌك  ملَ مل يقرَّ به إّال :  لكن فيها،بنفس املضمون أيضاً : ومنها

 ،لـهآ اهللا عليـه وصـّىل  عن رسـول اهللا ،عليه السالم عن أيب جعفر ، عن جابرويف روايةٍ 
ب، أو نبـيٌّ إّن حديث آل حمّمد صعٌب مسَتصَعب، ال يـؤمن بـه إّال مَلـٌك م«: قال قـرَّ

 صـلوات فام ورد عليكم من حـديث آل حمّمـدٍ مرَسل، أو عبٌد امتحن اهللا قلَبه لإليامن، 
 ، وما اشمأزَّت منه قلوبكم وأنكرمتوه، فالنت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه،اهللا عليهم

ُك أن  اهلالِـ وإّنام،لهآ اهللا عليه و وإىل العامل من آل حمّمد صّىل ،فرّدوه إىل اهللا وإىل الرسول
َث أحُدكم بيشءٍ   .)2(»ثالثاً  ،واهللا ما كان هذا:  فيقول، منه ال حيتملهُحيدَّ

                                                           
 .ا ُرؤيهو الذي ُهيرب منه إذ: املستصعب ـ كام يف بعض الروايات ـ )١(
 .١ ح ٤٠١ / ١ :الكايف، و١ ح ١١ باب ٤٠ :بصائر الدرجات) ٢(
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)٤١( 

 ،إّن حديثنا صعٌب مستـصعٌب «:  قالعليه السالم عن أيب عبد اهللا رى،خ أُ ويف روايةٍ 
 إّن اهللا أخذ ِمن شيعتنا ،أخالٌق حسنة و، أو قلوٌب سليمة،وٌر منرية إّال صُد )1(ال حيتمله

َ  َ   ذْ ﴿ : وجّل عزّ  حيث يقول ، كام أخذ عىل بني آدمقامليثا
َ
 ِ ـ ْ  آَدمَ   َـِ   ِ ـ ْ  َر  َ   أ

ْ َ َ ُ  ْ  ُذّرِ  َ ُ  ْ  ُ ُ  رِ ِ ْ 
َ
ُ ِ ِ  ْ  َ َ  َوأ ْ 

َ
    ُ َْ 

َ
 ن وىف لنـا وىف فمَ ،)2(﴾ ََ    َ  ُ ا  َِ ّ ُِ  ْ   

 .)3(»ففي النار خالٌد خملٌد  إلينا حّقنا  ومل يؤدِّ  ومن أبغضنا،ةاهللاُ له باجلنّ 
ه سمعتُ :  قال،عليه الـسالم عن أمري املؤمنني ،ة عن األصبغ بن نبات،خرى أُ ويف روايةٍ 

 ، فانبذوا إىل النـاس نبـذاً ،)5( خمشوش)4( خشن، حديثنا صعب مستصعبإنّ «: يقول
  أو نبـيٌّ ،بٌك مقـرَّ مَلـ :ثـالث  ال حيتمله إّال ، ومن أنكر فأمسكوا،فمن عرف فزيدوه

 .)6(» امتحن اهللا قلبه لإليامن أو عبٌد مؤمنٌ ،مرسل
: سمعته يقـول:  قال،عليه السالم عن أيب جعفر ، عن أيب اجلارود،خرى أُ ويف روايةٍ 

 حيتملـه إّال   ال،)8( ذكوان)7( أجرد، ثقيٌل مقنَّع،د صعٌب مستصعب حديث آل حممّ إنّ «
                                                           

 مطاوعة احلمـل، ومعنـاه التحّمـل والقبـول مـع اإليـامن بـه :االحتامل يف هذه الرواية ونحوها )١(
 ].٤٠١ / ١: هامش الكايف[

 .١٧٢: سورة األعراف )٢(
 .٣  ح٤٠١ / ١ :الكايفو ،٢٠  ح١١باب  ٤٥ :بصائر الدرجات) ٣(
 . ضّد اللّني، لصعوبة احتامله عىل غري أهله:اخلشن )٤(
 اجلمل الذي جعل يف أنفه ِخشاش أي عود يربط به زمام اجلمل، شـبه بـه حـديثهم :املخشوش )٥(

 .حلفظه وصيانته عّمن ال حيتمله
 .٥  ح١١باب  ٤١ :بصائر الدرجات) ٦(
 . من أي خلل أو إشكالأي خالٍ : أجرد )٧(
طاهر مطّهـر مـن أي شـائبة، جـاء يف جممـع : ـ كام يف بعض الروايات ـ بمعنى ّي أي ذكّ : ذكوان )٨(

، أي طهارهتا من »ذكاة األرض يبُسها«: أي طاهر، ومنه» كّل يابس ذكي«: يف احلديث(البحرين 
ْره عن األدناس والرذائل»أْذِك باألدب قلَبك«: النجاسة، وفيه ـ أي ويف احلديث ـ   ).، أي طهِّ
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)٤٢( 

 فإذا قام ، أو مدينٌة حصينة، لإليامن أو عبٌد امتحن اهللا قلبه، أو نبٌي مرسل،بٌك مقرَّ ملَ 
، فيعلم من ذلك أن أذهان الناس بعُد ضّيقة، فـإذا قـام )1(»قائمنا نطق وصّدقه القرآن

 .القائم كملت عقول الناس، فإذا نطق به قبله الناس، وصّدقه الناس
 ، حديثنا صـعٌب مستـصعبإنّ «:  قالعليه الـسالم عن أيب جعفر ،خرى أُ ويف روايةٍ 

 ، فـاحتملوه والنت له قلـوبكم فإذا سمعتم منه شيئاً ، وعٌر رشيٌف كريم،وان ذكأجرد
 د صـّىل  فرّدوه إىل اإلمام العامل من آل حمّمـ، وإن مل حتتملوه ومل تطيقوه،محدوا اهللا عليهاو

نكـار  اإلإنّ «:  قال ثمّ ،»واهللا ما كان هذا:  الذي يقولام الشقيُّ اهلالك فإنّ ،لهآاهللا عليه و
 .)2( »باهللا العظيمهو الكفر 

 إنّ «: عليـه الـسالم قال عـيلٌّ : قال] أحنف خ[، عن فرات بن أمحد خرى أُ ويف روايةٍ 
 .)3(» ومن أنكر فذروهم، فمن عرف فزيدوهم،حديثنا تشمأّز منه القلوب

 ال ،حـديثنا صـعٌب مستـصعب«:  قالعليه السالم عن أيب جعفر ،خرى أُ ويف روايةٍ 
 فـإذا وقـع ، أو مدينٌة حـصينة،ن أو مؤمٌن ممتَح ،أو نبيٌّ مرسل ،بٌك مقرَّ حيتمله إّال ملَ 

 أ يطـ، وأمـىض ِمـن سـنان، كان الرجل من شيعتنا أجرى ِمن ليث،نانا وجاء مهديُّ أمرُ 
نا برجلَ   .)4(» وذلك عند نزول رمحة اهللا وفرجه عىل العباد،هي ويرضبه بكفَّ ،يهعدوَّ
يـاء، ومل يعرفهـا إّال املرسـلون، ُعرضت واليتنا أهـل البيـت عـىل األنب  أّنهوروي

وُعرضت عىل املالئكة، ومل يعرفها إّال املقّربون، وعرضت عىل املؤمنني، ومل يعرفها إّال 
 .الذي امتحن اهللا قلبه لإليامن

                                                           
  .٣ ح،١١اب  ب٤١ات بصائر الدرج) ١(
 .٩  ح١١باب  ٤٢ :بصائر الدرجات) ٢(
 .١٢  ح١١باب  ٤٣ :بصائر الدرجات) ٣(
 .١٧  ح١١باب  ٤٤ :بصائر الدرجات) ٤(
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)٤٣( 

 ومـن ، وإضـافات خمتلفـةخرى لكن بعبارات أُ ،خرى بنفس املضمونوروايات أُ 
لك الدرجة العالية من معرفة أهل الواضح أّن سياق هذه النصوص الكثرية يشري إىل ت

 ونفوسـهم ،ة الرشيفةصاف ذواهتم النورانيّ  وإىل ما هم عليه من اتّ ،عليهم السالمالبيت 
 . ِمن صفات الكامل العالية،هوتية املقّدسةالّال 

 ، هذه الروايات تستبطن احلّث عىل بلوغ هـذه املرتبـة مـن املعرفـةا ال خيفى أنّ وممّ 
 ِمنّـا ال يرغـُب أن  فَمـن، واالكتساب من أهل املعرفـةالدراسة و،باملجاهدة والتوّسل

 ، ورشح صـدورهم لإلسـالم،يكون ِمن الثّلة القليلة التي امتحن اهللا قلوهبم لإليـامن
 ؟صدورهم منريًة وقلوهبم مستبرصةوجعل 

 : هذه الدرجة من املعرفةكتساب رصاحًة عىل اومن الروايات التي حتّث 
  سلامنَ  حينام سأل أبو ذر،ليه الـسالمع أمري املؤمنني عن ذر،وي عن سلامن وأيب ما رُ 

عليـه  أمـري املـؤمننيهذا :  فقال له سلامن،ة بالنورانيّ عليه السالم أمري املؤمننيعن معرفة 
عليـه ممّا قاله أمرياملـؤمنني  و.ة لنذهب إليه ونسأله عن معرفته بالنورانيّ ، موجودٌ السالم
 ال ، يـا سـلامن،اهره يف واليتي أكثر من باطنه خّفت موازينهن كان ظ مَ إنّ « : هلامالسالم

 فإذا عرفني بذلك فهـو مـؤمٌن امـتحن اهللا ،ةيكمل املؤمن إيامنه حتى يعرفني بالنورانيّ 
 بعد أن قال هلم يف ،» وصار عارفًا بدينه مستبرصاً ، ورشح صدره لإلسالم،قلبه لإليامن

  وسـأنقل لكـم الـنّص ،)1(» ومؤمنةمؤمنٍ   ذلك الواجب عىل كّل عمري أنّ لَ «: البداية
 .الكامل هلذا احلديث يف هناية هذه الدرجة الثانية من املعرفة

ام يعبـد اهللا مـن إنّ « :عليه السالمقال يل أبو جعفر :  قالوي عن أيب محزة الثاميلّ وما رُ 
 أشـار إىل يه الـسالمعله لعلّ  ـ »ام يعبده هكذا ضالالً  فأّما من ال يعرف اهللا فإنّ ،يعرف اهللا

                                                           
 حمّمـد تقـي املجلـيس، اين الـشيخ عن والده العـامل الرّبـ ينقلها املجلّيس ،١ / ٢٦ :بحار األنوار) ١(

 .٢٥٥: مشارق أنوار اليقني
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)٤٤( 

 ، وجـّل تصديق اهللا عزّ «:  فام معرفة اهللا؟ قال،علت فداكُج :  قلُت .ـ  الناسعبادة عاّمة
ة اهلـدى ئـتامم بـه وبأئّمـ واال، عليه الـسالمالة عيلٍّ ا ومو،آله اهللا عليه وصّىل وتصديق رسوله 
 .)1(»عرف اهللا عّز وجّل  هكذا يُ ، من عدّوهم وجّل  والرباءة إىل اهللا عزّ ،عليهم السالم

 أمري املؤمنني عن ،عليهام السالمالصادق والباقر اإلمامني  عن ،»الكايف«وي يف وما رُ 
َ َ  ِ  َ  ءَ  َ  ْ ﴿ : وجلخربك بقول اهللا عزّ أال أُ «: ه قال لعبد اهللا اجلديلّ  أنّ عليه السالم َ ْ ِ  

َ عِ  ِ  ْ  َوُ  ْ  ِ  َْ   َ ْ ٌ   َ َ ُ   ُجعلـُت ،أمـري املـؤمنني بىل يـا : قال،»؟)2(﴾آِ ُ  نَ   َ َْ  ِ ٍ   َ
 .)3(»نا أهل البيتبُّ احلسنة معرفُة الوالية وح«: عليه السالم فقال ،فداك

ام ُكّلف الناُس إنّ «:  وفيه قال،عليه السالم عن أيب جعفر ،وي عن سدير الصرييفوما رُ 
 .)4(»فوا فيه والردَّ إليهم فيام اختل، والتسليَم هلم فيام ورد عليهم،ةمعرفة األئمّ : ثالثة

 ، أمـرهم وحـديثهم صـعٌب مستـصعٌب  عىل أنّ م من الروايات التي تنّص وما تقدّ 
 .هال وتعليمها من يتحمّ ،وفيها أمٌر بتعّلم الوالية ومعرفتها

ــ كـام تفيـد الروايـات  صلوات اهللا علـيهم ينبغي أن نعتقد أّن أئمتنا ، حالوعىل كّل 
 واحللـم ، والغنـى والقـدرة،علم واحلكمـة من ال،ـ جممٌع لصفات اهللا احلسنى الكثرية

ت لـ إىل غري ذلك من صفات احلسن والكامل التي قد متثّ ، والكرم والرمحة،والشجاعة
 وأركـان ،ة القدسـيّ  وأنـواره، وكلامُتـه التاّمـات،هللا وهم آيـاُت ا،فيهم بأعىل درجاهتا

 ، وهـم أركـان األرض، وترامجـة وحيـه، ومستودع حكمتـه، وخزائن علمه،توحيده
 وهم مصابيح ،زق الورىنهم رُ م وبيُ ، وبوجودهم ثبتت واستقّرت،وبنورهم أرشقت

رون مـن كـّل ، واملنجون من الردى،ء عىل اهلدى واألدّال ،الدجى  ، رجـس وهم املطهَّ
                                                           

 .١  إليه ح باب معرفة اإلمام والردّ ١٨٠ / ١ :الكايف) ١(
 .٨٩: سورة النمل )٢(
 .١٤إليه ح  باب معرفة اإلمام والرّد ١٨٥ / ١: الكايف) ٣(
 .١ ح مني باب التسليم وفضل املسلِّ ٣٩٠ / ١ :الكايف) ٤(
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)٤٥( 

 فهـم ،ى قيـام الـساعةجج اهللا منذ بـدء اخلليقـة وحّتـ وهم ُح هون من كّل دنس،املنزَّ 
 إىل غري ، ولو من وراء احلُُجب والستور،ن واألعصارون يف مجيع األزماام احلقيقيّ احلكّ 

 وفـّضلهم هبـا عـىل ، التي منحهم اهللا تعاىل هبـا،ذلك من األوصاف واألوسمة العالية
لَ ،مجيع اخلالئق  ،تي تقدم منها الكثري الّ ،تها اآليات والروايات الكثرية املتواترة وقد فصَّ

 .وسيأيت ما يفّصل هذه املقامات
 اهللا صّىل إليهم من النبّي ت كات قد انتقل مجيع هذه الصفات وامللَ ر أنّ واجلدير بالذك

 .سبحانه وتعاىل وقد ُخلِق هو من نور جالل اهللا ،م ُخلِقوا من نورهّهن إ إذ ،لهآعليه و
 أنقـل لكـم بعـض ،ق هبذه الدرجـة الثانيـة مـن املعرفـة الرابعـةويف ختام ما يتعلّ 
لة  وستكون مكمِّ ،ة بعض تلك املقامات وامللكات برصاح التي تبّني ،الروايات اجلليلة

 .م من البحوث والبياناتة ما تقدّ ألدلّ 
  :ولىالرواية األُ

:  قـالعليـه الـسالم عن اإلمـام أيب احلـسن الرضـا روى عّيل بن احلسن بن فّضال،
 ، وأحلـَم النـاس، وأتقى الناس، وأحكَم الناس،يكون أعلَم الناس: لإلمام عالماٌت «

 ويـرى ،اً ر ويكون مطّهـ، وُيوَلد خمتوناً ، وأعبَد الناس، وأسخى الناس،سوأشجَع النا
ّمـه  وإذا وقع عىل األرض ِمن بطـن أُ ، وال يكون له ظّل ،من خلفه كام يرى من بني يديه

 ويكـون ، وتنام عينُه وال ينام قلُبه، وال حيتلم،وقع عىل راحتيه رافعًا صوته بالشهادتني
ثاً   وال ُيرى لـه بـوٌل وال غـائط؛ ،لهآ اهللا عليه ورسول اهللا صّىل  ويستوي عليه درع ،حمدَّ

 رائحة ما :أي  ـ وتكون رائحته، األرض بابتالع ما خيرج منهل وجل قد وكّ  اهللا عزّ ألنّ 
الناس مـنهم ب ويكون أوىل ،أطيب من رائحة املسكـ   أو رائحة نفسه الزكية،خيرج منه
 ويكـون أشـدَّ النـاس تواضـعًا هللا جـّل ،ماهتهمّ  وأشفق عليهم ِمن آبائهم وأُ ،بأنفسهم

 ،ــ  بام ُيأمر به النـاس مـن أوامـر اهللا تعـاىل:أي  ـ ويكون آَخَذ الناس بام ُيأمر به،ذكره
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)٤٦( 

 لـو دعـا عـىل ه حتى أنّ ،ويكون دعاؤه مستجاباً  ،ـ كذلك  ـوأكفَّ الناس عام ينهى عنه
 وسيُفه ذو ،لهآهللا عليه و ا ويكون عنده سالُح رسول اهللا صّىل ،صخرٍة النشّقت بنصفني

 وصـحيفٌة فيهـا ، ويكون عنده صحيفٌة يكون فيها أسامء شيعته إىل يوم القيامـة،الفقار
 ، وهي صحيفٌة طوهلا سبعون ذراعاً ، وتكون عنده اجلامعة،أسامء أعدائه إىل يوم القيامة

عز  مـا إهـاب،ه اجلفـر األكـرب واألصـغر ويكون عند،وْلُد آدمإليه فيها مجيع ما حيتاج 
ى اِجللـدة ونـصف اجللـدة  وحّتـ، مجيع العلوم حتى أرش اخلدشام فيه،وإهاب كبش
 .)1( » عليها السالم ويكون عنده مصحف فاطمة،وثلث اجللدة

 بعـد أن َبـّني ، )2(رضوان اهللا عليهد تقي ل الشيخ حممّ وقد رشح فقراهتا املجلّيس األوّ 
 ّيدًا بـرشح روايـة زرارة املعتـربة مؤ،هاقترص عىل ما ييل من رشحأ  وأنا،أّن اخلرب موّثق

كـر يف الروايـة  مـشاهبة وقريبـة ملـا ذُ  التي تذكر عـرش عالمـاٍت ،عليه السالمعن الباقر 
يولـد مطّهـرًا : لإلمام عرش عالمات«: عليه السالم، ونّص رواية زرارة، قال )3(مةاملتقدّ 

حتـه رافعـًا صـوته وقـع عـىل را ـ أي حـني الـوالدة ـ خمتونًا، وإذا وقـع عـىل األرض
بالشهادتني، وال جينب، وتنام عينه وال ينام قلبه، وال يتثاءب، وال يتمّطى، ويـرى مـن 

بتالعه، وإذا خلفه كام يرى من أمامه، ونجوه كرائحة املسك، واألرض موّكلة بسرته وا
صّىل اهللا عليه وآله كانت عليه وفقًا، وإذا لبسها غريه مـن النـاس لبس درع رسول اهللا 

ث إىل أن تنقيض أّيامهطو  .)4(»يلهم وقصريهم زادت عليه شربا، وهو حمدَّ
ث ذي يتلـوّ  من دم النفاس اّلـ مطهراً أي: »اً د خمتونًا ويكون مطّهرولَ يُ و«: قوله ـ ١

                                                           
 .٥٩١٤  ح٤١٨ / ٤ :من ال حيرضه الفقيه) ١(
 .هاام بعد ف٢٣١ / ١٣ : األولّيس لجقني للشيخ املروضة املتّ ) ٢(
 يف رشح ٣٩٢ / ٦: صول الكايف للامزندراين ورشح أُ ،٢٦٨ / ٤ :مرآة العقول للمجليس الثاين) ٣(

 .٨  ح٣٨٨ / ١ :رواية الكايف
 .٨ ح ٣٨٨ / ١: الكايف )٤(
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)٤٧( 

 ،»ًا خمتونـاً رد مطّهـيوَلـ«:  ويف روايـة زرارة، أو معـصوماً ،املولود االعتيادي عادًة بـه
 .غة والنصوص كام شاع يف اللّ ،نفيحتمل إطالق التطهري عىل اخلتا

 لحق غـريه، إّال أّنـه جيـبي كام اجلنابةأي ال يلحقه خبث : »نبوال ُجي «: وقوله ـ ٢
طلـق عـىل  مـن اجلنابـة واالحـتالم يُ ، ألن كال   أو ال حيتلم،عليه الغسل إلجراء السنّة

 ،عليه السالممام  اإل من خواّص  ـ أي عدم احتالمه يف املنام ـ واملعنى الثاين،اآلخر جمازاً 
قـد أعـاذ اهللا و ،ة حاهلم يف املنام كحـاهلم يف اليقظـة األئمّ كام ّرصحت به الروايات أنّ 

ة الشيطانـأولياَءه من لُ    حينام سـدّ  يف أحاديث كثريةآله اهللا عليه وصّىل وي عنه  وقد رُ ،مَّ
 حيلُّ ألحٍد أن ال«:  قال،عليه السالم ألبواب يف املسجد النبوّي الرشيف وفتح باب عيلٍّ ا

 .)1(» وذريته عيلٌّ  إّال ، جنب فيهيبيت وال ،يقرب النساء يف مسجدي
 ، سواءاتأي تستوي عنده املرئيّ : »ويرى من خلفه كام يرى من بني يديه« :قوله ـ ٣

ة يرى اختصاص ذلك بالنبّي  العامّ ألبناء  وبعضهم تبعاً ،كانت موجودًة أمامه أو خلفه
لكنّـه مـن  ،لـهآ اهللا عليـه وصّىل كر يف الروايتني به ا ذُ  كثٍري ممّ واختصاَص  ،لهآ اهللا عليه وصّىل 

عـدا ـ  من املقامات لهآ اهللا عليه وصّىل   ما ثبت للنبّي  كّل وي أنّ ا رُ  وملِ  ملا تقّدم،االشتباهالسهو و
 . وهم وارثوه،عليهم الصالة والسالم ـ فهي ثابتٌة ألمري املؤمنني وأوالده املعصومني ةالنبوّ 
 . أي يف احلكمة واملعرفة احلّقة:»وأحكم الناس«: قوله ـ ٤
 وذلـك ، ظلآله اهللا عليه وصّىل  كام مل يكن لرسول اهللا :»وال يكون له ظلٌّ «: قوله ـ ٥

ل،عليهم السالممعجزاهتم من  ى ت يف بـدهنم حّتـسـة أّثـر روحهم املقدّ  ذلك بأنّ  وُعلِّ
 . هبم فينعدم الظّل بسببه أو بسبب نورهم الذي حييط،صار بمنزلة الروح

 والظاهر ،لهآ اهللا عليه وصّىل  كام كان لرسول اهللا :»وتنام عينه وال ينام قلبه«: قوله ـ ٦
م  وكانت يف النو،ة احلوادث البرشيّ فوسهم العالية هي بحيث ال يعرتهيا نأّن املراد به أنّ 

                                                           
 .٢ ح ٢٠١ / ١: علل الرشائع) ١(
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)٤٨( 

عليـه  أو ألّن اإلمام ،ألجسادرواح وعامل ا عامل األ،نيمَ ـلعًة عىل العالَ  مطّ ،اليقظةام يف ك
 . كام أفادت الروايات،هولٌد بروح القدس التي ال تنام وال تسهو وال ت مؤيَّ السالم
ٌث إىل وهو حمدَّ « :عليه السالمويف رواية زرارة عن الباقر : »ثاً ويكون حمدَّ «: قوله ـ ٧

 وقـد ،تبارك وتعـاىل اهللاُُيوحي إليهم  و،، أي ُتلقي إليهم الروُح املقدسة»أن تنقيض أيامه
 عـن ، محران بن أعني ورد يف رواية فقد،ه املالئكةث حتدّ عليه السالمأفادت الروايات أّنه 

ثاعليه السالم أّن علّيًا ،عليه السالمالباقر   كان : َمن كان حيّدثه؟ أجاب: فلام ُسِئل،كان حمدَّ
مـا «:  قـالعليه السالم  عن أيب احلسن الكاظم،وي عن ابن أيب محزة ورُ .)1(حيدثه اَملَلك

 خمتلـف  وأنّ ، بـدأ باإلمـام فعـرض ذلـك عليـه إّال  هيبطهاٍك ُهيبطه اهللا يف أمر مّ ن ملَ مِ 
 .)2(»املالئكة من عند اهللا تبارك وتعاىل إىل صاحب هذا األمر

الـذي يظهـر مـن : »لـهآ اهللا عليـه وصّىل ويستوي عليه درع رسول اهللا «: قوله ـ ٨
هناك  و، درع اإلمامة يلبسه كل إماٍم فُيعرف بهن هذا الدرع هوالروايات أّن املقصود م

 .ملأذون يف اجلهاد وإقامة العدلا ،عليه السالم  عىل احلجة املنتظرستوي إّال يدرع اجلهاد ال 
  وهذه العبارة وردت يف رواية:»وتكون رائحته أطيب من رائحة املسك«: قوله ـ ٩
قـد  و،»... اهللا ألنّ ،وال ُيرى منـه بـوٌل وال غـائط« : بعد قولهعليه السالممام الرضا اإل

 واملعنـى الثـاين ، وإمـا ملـا خيـرج منـهإما تعود لنفسه الزكّية) رائحته( اهلاء يف  أنّ تقدم
ة  واألرض موّكلـ،ونجوه كرائحة املـسك« :عليه السالم الباقر اإلمام رواية ّرصحت به

 ، من ريٍح أو غائطما خيرج: جون وال، أي رائحة نجوه كرائحة املسك،»بسرته وابتالعه
 طاهٌر مطّهٌر ممّا يوجب ، أو باطنه كظاهره، ظاهره كباطنهعليه السالم اإلمام وذلك ألنّ 

 . منهرالتأّذي والتنفّ 
 ويف روايـة :» األرض بابتالع ما خيـرج منـهلألّن اهللا عّز وجّل قد وكّ «: قوله ـ ١٠

                                                           
 .٣ ح ٣٤١: بصائر الدرجات) ١(

 .٤ح ... يوهتم  باب أن األئمة تدخل املالئكة ب٣٩٤ / ١ :الكايف) ٢(
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)٤٩( 

 وذلك ،»ونجوه كرائحة املسك«:  قوله بعد،»لٌة بسرته وابتالعهواألرض موكَّ «: زرارة
 ومـشاهدة ذلـك ، إّال أّن صورته كصورة نجو غـريهّنه وإن مل يكن له رائحٌة كرهية،أل

ِمرت األرض بابتالعـه  فـأُ ،هذا نجو فالن:  ولو بأن يقال،يوجب التنّفر عنه يف اجلملة
 .عليه السالمإكرامًا له 
 أي يكـون أوىل بالنـاس مـن :»النـاس مـنهم بأنفـسهمبويكون أوىل «: قوله ـ ١١
 كـام كـان ، أن تفديه العـاملون بنفوسـهم أو جيب،أي واجب اإلطاعة من اهللا ،أنفسهم

:  للناسلهآ اهللا عليه وصّىل   عىل ما ورد يف غدير خم من قول النبّي ،آله اهللا عليه وصّىل  للنبّي 
أي هبـذا  ــ اله مـومن كنـُت «:  فقالبىل،:  قالوا،»؟ أوىل باملؤمنني من أنفسهمألسُت «

 .» موالهفهذا عيلٌّ  ـ م من الواليةاملعنى املتقدّ 
  :الرواية الثانية

 أرشح لكم بعض فقراهتا يف اهلامش عـن كتـاب مـرآة العقـول وهي روايٌة جليلة،
 ، بمـروعليـه الـسالما مع الرضـا كنّ :  قال عن عبد العزيز بن مسلم،فباختصاٍر وتّرص 

 وذكـروا كثـرة ، فـأداروا أمـر اإلمامـة، بدء مقدمنافاجتمعنا يف اجلامع يوم اجلمعة يف
 ،ه خـوض النـاس فيـه فأعلمُتـ،عليه السالمي د عىل سيّ  فدخلُت ،اختالف الناس فيها

م   إنّ ،)2(ِدعوا عـن آرائهـمَجِهل القوُم وُخ ! يا عبد العزيز« :ثم قال )1(عليه السالم فتبسَّ
 وأنزَل عليه القـرآن ،كمَل له الدينأتى له حآ اهللا عليه وه صّىل  مل يقبض نبيَّ  وجّل اهللا عزّ 

 ما حيتاج إليه  ومجيعَ ، واألحكام واحلدودَ ، واحلرام بّني فيه احلالَل ،)3(فيه تبيان كّل يشء
                                                           

م: قوله) ١(  ،مـور هـو أوضـح األُ  وغفلـتهم عـن أمـرٍ ،بـه عـن ضـاللتهملتعجّ :  عليه السالمفتبسَّ
 .وخوضهم فيه جهًال أو استبداداً 

أي خـدعهم جهلهـم واّتبـاعهم أهـل الـضالل : »عن أدياهنم«: ، ويف نسخة»ُخدعوا عن آرائهم«: قوله) ٢(
 .ويعتقدوا يف اإلمامة، بحسب الكتاب والسنّة الصحيحةوالباطل، وغفلوا عن ما ينبغي أن يروا 

ْلنَا(: ىل قوله تعاىلإإشارة ) ٣( ءٍ  لُِكلِّ  تِْبَياًنا اْلكَِتاَب  َعَلْيَك  َوَنزَّ  وال ريـب ،]٨٩: سورة النحـل [)َيشْ
 .تاج إليها الناس غاية االحتياج األشياء التي حي اإلمامة وتعيني اإلمام هو من أهمّ أنّ 
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)٥٠( 

ْ َ   َ  ﴿ : فقال عّز وجّل ،)1(الً الناس َكمَ  ءٍ  ِ ـ ْ  ا ِْ َ ـ ِب  ِ    َ   ل يف وأنـزَ  ،)3()2(﴾َ ْ
ْ َ  ْـُ   اْ َـ ْمَ ﴿ :لهآعليه و اهللا  وهي آخر عمره صّىل ،ة الوداعحّج 

َ
ُ ـ ْ  أ  دِ ـَ ُ  ْ   َ

  ُ ْ َ ْ 
َ
ُ  ُ  َورَِ  ُ    ِْ َ ِ   َ  َ ُْ  ْ  َو  ْ َ مَ   َ ام ن َمتـ وأمُر اإلمامـة ِمـ،)5()4(﴾دِ ً   اْ ِ

 وأوضـح هلـم ،ّمتـه معـامل ديـنهمله حّتـى بـنيَّ ألُ آ اهللا عليه و صّىل  يمضِ  وملْ ،)6(الدين
 ومـا ، وإمامـاً  وأقام هلم علّيًا عليه السالم َعَلامً ،ِد سبيِل احلّق  وتركهم عىل قص،سبيلهم

ه فقد ن زعم أّن اهللا عّز وجل مل ُيكِمل دينَ  فمَ ،ّمة إال بّينه شيئًا حيتاج إليه األُ ]هلم خ[ترك 
 .من ردَّ كتاب اهللا فهو كافٌر به و،ردَّ كتاب اهللا

ها من األُ   اإلمامَة أجلُّ إنّ ! وز فيها اختيارهم؟ فيج،ّمةهل يعرفون قدَر اإلمامة وحملَّ

                                                           
 .مالً كا: أي )١(
 .٣٨: سورة األنعام )٢(
 مـن اهللا  يف أّن غري اإلمام املعـصوم املنـصوص وال خالف،اه يف القرآن بّينّ ما تركنا شيئًا إال: أي) ٣(

 . واجلعل من وجود اإلمام بالنّص  فال بدّ ، من القرآنتعاىل ال يعرف كّل يشءٍ 
 .٣: سورة املائدة )٤(
 مـن أنّ  ،ة ألهل العاّمة من الكتب املهمّ )مرآة العقول( يف تي يذكرها املجلّيس راجع الروايات الّ  )٥(

َا َيا﴿ :ه قبل هذه اآليةاهللا تعاىل أنزل عىل نبيّ  ُسوُل  َأهيُّ غْ  الرَّ ـَك  ِمنْ  إَِلْيَك  ُأْنِزَل  َما َبلِّ  ـ ويف بعـض َربِّ
سورة  [﴾النَّاسِ  ِمنَ  َيْعِصُمَك  َواهللاَُّ ِرَساَلَتهُ  َبلَّْغَت  َفَام  َتْفَعْل  َملْ  َوإِنْ  يف عّيل عليه السالم ـ: القراءات

، ثم ملّا خطب رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله يف غدير خم، أخذ بيد عـّيل بـن أيب طالـب عليـه ]٦٧: املائدة
َمن كنُت مـواله فهـذا «: قال! بىل يا رسول اهللا: ، قالوا»ألسُت أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟«: السالم وقال
بٍخ بٍخ يا ابن أيب طالب، أصبحَت موالي وموىل كلِّ مـسلٍم ومـسلمة، فـأنزل : ال له عمر، فق»عيلٌّ مواله

 ﴾ِدينًـا مَ اإلْسـال َلُكـمُ  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي َعَلْيُكمْ  َوَأْمتَْمُت  ِدينَُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلُت  اْلَيْومَ ﴿ :اهللا عّز وجل
 . تفوزوا وتغنموا، له وأطيعوا فاسمعوا، أمري املؤمنني عليه السالم يف هذا اليومبعيلٍّ 

 بدون بيان أمـر اإلمامـة  فإكامل الدين، إال هباتي ال يتمّ ي من أجزائه الّ أ: »ِمن متام الدين«: قوله) ٦(
ر  .غري متصوَّ
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)٥١( 

ُد غـورًا ِمـن أن يبلغهـا النـاس  وأبعَ ،)1( وأمنُع جانباً ، وأعال مكاناً ، وأعظُم شأناً ،قدراً 
 عّز وجّل   خصَّ اهللاُ اإلمامةَ إنّ .  أو يقيموا إمامًا باختيارهم، أو ينالوها بآرائهم،بعقوهلم

 وأشاد ، وفضيلًة ّرشفه هبا، مرتبًة ثالثةً ،ةلَّ اخلِ ة و بعد النبوّ هبا إبراهيم اخلليل عليه السالم
َ   إِّ ِ ﴿ : فقال،هبا ذكره :  فقال اخلليل عليـه الـسالم رسورًا هبـا،﴾إَِ    ً   ِ    ِس  َ  ِ  ُ

 فأبطَلْت هـذه ،)2(﴾ا     ِِ  َ  َ ْ ِ ي َ َ  ُل  َ  ﴿ :؟ قال اهللا تبارك وتعاىل﴾ُذّرِ  ِ   َوِ  ْ ﴿
كرمـه اهللا تعـاىل بـأن أ  ثـمّ ،)3( وصارت يف الصفوة، إىل يوم القيامة ظاملٍ كلِّ   إمامةَ اآليةُ 
 )4( َ  ِ َـ ً  َوَ ْ ُ ـ َب  إِْ ـَ  َق  َ ُ  َوَوَ  َْ  ﴿ : فقال، يف ذّرّيته أهل الصفوة والطهارةهاجعل
 ِ   ً   وََ َ  َْ  ُ  ْ * )5(َ  ِ ِ َ  َ َ  َْ   َوُ   

َ
ْ  ِ َ  َ ْ ُ ونَ  أ

َ
 ِ   

َ
اتِ   ِْ ـَ   إَِ ِْ  ْ  وَْ  َْ  َوأ  اْ َـْ َ

َ ةِ    َ مَ  َ ةِ    َ  ءَ  ا     يرثها بعـٌض عـن ،فلم تزل يف ذّريته ،)6(﴾َ  ِِ   َ  َ َ  َوَ  ُ ا ا   
ثها اهللاُ تعاىل النبيَّ  حتّ ، َقْرنًا فقرناً ،بعض  : فقـال جـّل وتعـاىل،لهآ اهللا عليه وصّىل  ى ورَّ
ْوَ   إِن  ﴿

َ
ِ  َ   ِ ِ َْ ا ِ  َ  ا   ِس  أ ُ  هُ    َ   ِ  َ   ا  ِ     وََ َ ا  ا   َ   ،) 7( ﴾ا ُْ ْ ِ  ِ َ   َوِ      ُ ـَوا      َ  ُ اآ  َوا  

 عـىل )8(ًا عليه السالم بـأمر اهللا تعـاىلله عليّ آ اهللا عليه و فقّلدها صّىل ،فكانت له خاّصة
                                                           

 .ا يد أحدصل إليهت أبعد من أن ال إليه املوِص ا وطريقهاأي جانبه: »منع جانباً أو «:قوله) ١(
 .١٢٤: سورة البقرة )٢(
 أو أهل االصطفاء ،ي صارت اإلمامة يف أهل الطهارة والعصمةأ: »وةفوصارت يف الّص «: لهقو) ٣(

 .ده لذلك، لعصمتهم وفضلهم ورشفهمواالختيار الذين اختارهم اهللا من بني عبا
 ).تفسري شرب(أي عطّيًة زيادًة عىل ما سأل، وهو ولد الولد، كام يف : ﴾نافلةً ﴿: قوله )٤(
 .، قابلني  للخالفة واإلمامةأي موصوفني بالصالح ظاهرًا وباطناً : )نيصاحل(:  تعاىلقوله )٥(
 .٧٣ و٧٢: سورة األنبياء )٦(
 .٦٨: سورة آل عمران )٧(
ه أي جعلهـا الزمـًة يف عنقـ: »له علّيًا عليه السالم بأمر اهللا تعاىلآ اهللا عليه وصّىل دها فقلّ «: قوله) ٨(

 .لزوم القالدة بأمر اهللا تعاىل
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)٥٢( 

 ، واإليـامن العلـمَ ياء الـذين آتـاهم اهللاُ فصارت يف ذّرّيته األصـف،)1(ض اهللاَفرَ رسم ما 
ِ  َ   َ َل وَ ﴿ :بقوله تعاىل و ُ ا ا  

ُ
َ ـ ْ  َواْ ِ َ ـ نَ  ا ْ ِ ْـ َ  أ َ ـ ِب  ِ   َ ِ ْـُ  ْ   َ ـ  ِ   َـ ْمِ  إَِ    ِ ـا   

  ِ ْ  دٍ  ال نبيَّ بعد حممّ ذ إ،ة إىل يوم القيامةخاّص عليه السالم  لد عيلٍّ  فهي يف وُ ،)3()2(﴾اْ َ
 ؟ فِمن أين خيتار هؤالء اجلّهال،لهآ عليه و اهللاصّىل 

فُة الـ اإلمامة خالفُة اهللا وخ إنّ ،)5(وإرث األوصياء )4(إّن اإلمامة هي منزلُة األنبياء
 ومرياُث احلـسن ، عليه السالممؤمننيـالأميـر  ومقاُم ،)6(لهآ اهللا عليه وّىل ـصرسول ـال

 ، وصـالُح الـدنيا،مـسلمنيـ ال ونظامُ ،دين إّن اإلمامَة زماُم ال،واحلسني عليهام السالم
باإلمـام متـاُم . )8(وفرُعه الـّسامي، )7(اميـالم النـ اإلمامة ُأسُّ اإلس إنّ ،مؤمننيـ الوعزّ 

                                                           
 أي عـىل الطريقـة التـي فرضـها اهللا يف ، السنّة والطريقة: الرسم:»ض اهللاعىل رسم ما َفرَ «: قوله) ١(

 .ه إمامًا، لئال خيلو زمان من حجة بعد بأن ينصب لكّل أمامٍ ،السابقني
 .٥٦: سورة الروم )٢(
ِذينَ   َوَقاَل ﴿:  تعاىلقوله) ٣( اَعةُ  َتُقـومُ   َوَيـْومَ ﴿: قبل هذه اآلية قوله تعاىل: ﴾ ...اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَّ  الـسَّ

 فـإّن املجـرمني ، ]٥٥: سورة الروم [﴾ُيْؤَفُكونَ  َكاُنوا َكَذلَِك  َساَعةٍ  َغْريَ  َلبُِثوا َما املُْْجِرُمونَ  ُيْقِسمُ 
 إىل  إضـافةً ،ة الستقالهلم املـدّ ، ما لبثوا يف الدنيا أو يف القبور غري ساعةيوم القيامة أّهنميقسمون 

ِذينَ  َوَقاَل ﴿:  وأّما قوله.اآلخرةة عذاهبم يف مدّ   اهللا صـّىل   هم النبّي ،﴾... يَامنَ َواإلِ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَّ
 .ة عليهم السالمله واألئمّ آعليه و

 فكـام ،كر هلا من معاين أّهنا منزلة نبّوة األنبياء من مجلة ما ذُ :» اإلمامة هي منزلة األنبياءإنّ «: قوله) ٤(
 .، كذلك ال تثبت اإلمامة باختيارهمر اخللقال تثبت النبّوة باختيا

 .ألنبياء إليهم، ومن بعضهم البعضأي مرياٌث انتقل  من ا: »وإرث األوصياء«: قوله) ٥(
ن يقـوم  خليفة الرجل َمـ:»... لهآ اهللا عليه وصّىل  خالفة اهللا وخالفة الرسول  اإلمامةَ إنّ «: قوله) ٦(

 .املستخلِف، عامًال بجميع أوامره  أن يكون عاملًا بام أراد فال بدّ ،مقامه
 .أصله وأساسه: أي )٧(
 .املرتفع: أي )٨(
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)٥٣( 

 وإمـضاُء ، والـصدقات)2( وتـوفُري الفـيء، والزكاة والصيام واحلّج واجلهاد)1(الصالة
 .)3( ومنُع الثغور واألطراف،احلدود واألحكام

 ،)4( ويـذبُّ عـن ديـن اهللا، وُيقيُم حدود اهللا،م حراَم اهللا وُحيرِّ ،لُّ حالَل اهللاماُم ُحيِ اإل
 .ة البالغة واحلّج ،ويدعو إىل سبيل رّبه باحلكمة واملوعظة احلسنة

ا  بحيـث ال تناهلـ، وهي يف األُُفق)5(مل املجّللة بنورها للعا،اإلمام كالشمس الطالعة
 .)6(األيدي واألبصار

 يف غياهـب  والـنجُم اهلـادي، والنـوُر الـساطع،اُج الزاهر والرسِّ ، املنرياإلمام البدرُ 
 .)9( وجلج البحار،)8( البلدان والقفارز وأجوا،)7(الدجى

                                                           
يقاعها عىل  والباعث إل، ومعّلم أحكامها، بجميعهاإذ هو اآلمر: »... باإلمام متام الصالة«: قوله) ١(

 .، والعلم بإمامته رشط صحة مجيعهاوجه الكامل
ن اهللا خلقهـا هلـم،  أل، كانت يف األصل للمسلمنيا ألّهن ،الغنيمة: الفيء: »وتوفري الفيء «:قوله) ٢(

 . عىل قانون الرشع والعدلقسمته:  وتوفريه، ففاءت ورجعت إليهم،روغصبها الكّفا
 ،رااحلـدود الفاصـلة بـني بـالد املـسلمني والكّفـ: الثغـور: »ومنـع الثغـور واألطـراف «:قوله) ٣(

 .من احلدود وغريها أعمّ : واألطراف
 ديـن  عن يذّب : أي،يمم وحذف املفعول للتع،املنع والدفع: الذّب : » دين اهللاويذّب عن«: قوله) ٤(

 .اهللا كّلام يشني به
 .أي التي يعّم نورها العاملَ : لةاملجلّ  )٥(
 واهتداء عاّمة ،شّبه اإلمام عليه السالم يف عموم نفعه: »بحيث ال تناهلا األيدي واألبصار«: قوله) ٦(

لة بنورهـا للعـامل قدره ومنزلتهواألفهام اىل كنهعدم وصول العقول  و،الناس به  ، بالشمس املجلَّ
 . األبصار عن رؤيتهاة نورها بحيث تكّل  شدّ ، بحيث ال تناهلا األيدي، ويفوهي يف االرتفاع

 .الظلمة وشّدة السواد: ، والغيهبيف ظلامت الليل: أي )٧(
 . مجع اجلوز، وهو من كّل يشٍء وسطه: أواسطها، وأجواز:أي )٨(
بَه والشكوك الفتن لظلامت استُعري، البحار معظم :أي )٩(  .الفتن تلك من املنجي هو بعلمه فاإلمام، والشُّ
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)٥٤( 

دى، والدالُّ عىل اهلدى،امءعىل الظ العذب اإلماُم املاءُ   . واملنجي من الرَّ
 . من فارقه فهالك، املهالك والّدليُل يف،احلارُّ ملن اصطىل به، )1(اإلماُم النار عىل اليفاع
 ،)2( والـسامُء الظليلـة،لـشمُس املـضيئة وا، والغيُث اهلاطل،اإلمام السحاُب املاطر

 .)4( والغدير والروضة،)3( والعُني الغزيرة،واألرض البسيطة
ة بالولـد  واألمُّ الـربَّ ،)5( واألُخ الـشقيق، والوالـد الـشفيق،اإلماُم األنـيس الرفيـق

 .)6( النآدلعباد يف الداهيةا ومفزُع ،الصغري
 ، والداعي إىل اهللا، وخليفُته يف بالده،ُته عىل عبادهّج  وح،)7(اإلماُم أمُني اهللا يف خلقه

 .)8(والذابُّ عن ُحرم اهللا
ُر من الـذنوب  املوسـوم ، املخـصوص بـالعلم،ُأ عـن العيـوب واملـربَّ ،اإلمام املطهَّ

 .)9( وبوار الكافرين، املنافقني وغيظُ ، وعزُّ املسلمني، نظاُم الدين،باحللم
 وال له ِمثـٌل ،، وال يعادله عاِمل، وال يوجد منه بدل ال يدانيه أحٌد ،اإلماُم واحُد دهره

                                                           
 .وهو ما ارتفع من األرض، كنايًة عن نوره ووضوحه: اليفاع )١(
 .ا اإلمام يعلو عىل اخللق فيظلهم وكذ،تشبيهًا بام عالك فأظّلك: »ليلةوالسامء الظّ «: قوله) ٢(
 ، لألرواحفور علمه الذي هو حياةٌ هه عليه السالم يف وُ  شبّ ،الكثرية املاء: »والعني الغزيرة«: هقول) ٣(

 .رية املاء التي هي حياة لألبدانني الكثبالعَ 
 . من األرض اليابسة بكثريٍ دتي هي أفواألرض اخلرضة بحسن النبات الّ : »والروضة«: قوله) ٤(
 .سبيه به األخ الن لبيان أّن املشبَّ ،الشقيقوصف األخ ب: »واألخ الشقيق«: قوله) ٥(
 .يف األمر العظيم: أي )٦(
 .ي أمينه عىل دينه وعلمه وغريمهاأ: »أمني اهللا عىل خلقه«: قوله) ٧(
 ا، وجتـب رعايتهـا، وهي ما ال حيّل انتهاكهـ،رمةمجع احلُ : ُحَرم اهللا: » عن ُحرم اهللالذاّب  «:قوله) ٨(

 .وفرائضه ونواهيه وأوامره من بيته وكتابه وخلفائه ،ُرمات اهللاأي يدفع الرضر والفساد عن ُح 
 .هالكهم: أي )٩(
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)٥٥( 

 بـل اختـصاٌص ،اكتـساب ِمن غري طلب منه له وال ،ه خمصوٌص بالفضل كلِّ ،وال نظري
 .من املفِضل الوّهاب

 ضـّلت ، هيهـات هيهـات؟ه أو يمكنـه اختيـار،فمن ذا اّلذي يبلغ معرفـة اإلمـام
 وتـصاغرت ،)2( وخـسئت العيـون،ارت األلبـابحـ و،)1( وتاهـت احللـوم،العقول

ت اُحللـ، وحتّريت احلكامء،ظامءالعُ   وجهلـت ،)4(ت اخلطبـاء وَحـِرص ،)3(امء وتقـاَرصَ
 عن وصـف شـأٍن مـن ، وَعيَِيت البلغاء،دباء وعجزت األُ ، وكّلت الشعراء،)5(األلّباء
ـ، وأقّرت بـالعجز والتقـصري،ن فضائله أو فضيلٍة م،شأنه  أو ،ه وكيـف ُيوصـف بكلِّ

 كيف ، ال؟ وُيغني غناه،ن يقوم مقامهد مَ  أو يوَج ، أو ُيفهم يشٌء ِمن أمره،ههنُينعت بك
 فأين االختيـار ِمـن ، ووصف الواصفني، وهو بحيث النجُم ِمن يد املتناولني)6(وأّنى؟
 !؟ هذا، وأين يوجد مثُل  وأين العقول عن هذا،هذا

م واهللا بتهلـه؟ كـذآ اهللا عليه ود صّىل د يف غري آل الرسول حممّ أتظنّون أّن ذلك يوَج 
 عنه إىل احلضيض  َتزّل ،)9( فارتقوا ُمرتقًا صعبًا دحضاً ،)8( ومنّتهم األباطيل،)7(نفُسهما

                                                           
 .كاأللباب والعقول: »احللوم «:قوله) ١(
 .كّلت: أي )٢(
 .مبالغة من العجز، أي عجزت، أو أظهرت العجز: التقارص: »وتقارصت احللامء «:قوله) ٣(
 .أي عّيت يف منطقها: »ت اخلطباءوَحِرص  «:قوله )٤(
 .بيب، أي العاقلمجع اللّ : »األلّباء «:قوله )٥(
خـرى  أُ مبالغـة: ل تأكيـدًا، وأّنـىتكرار لالسـتفهام اإلنكـاري األوّ : كيف: »كيف وأّنى «:قوله) ٦(

 .إلنكاري عن مكان الوصف وما بعدهباالستفهام ا
أي : )تهمكّذبَ (يد  أو بالتشد،أي قالت هلم كذباً : )َكَذبتهم( بالتخفيف :»كذبتهم أنفسهم«: قوله) ٧(

 .وا إىل أنفسهم شهدت بكذب مقاهلمإذا رجع
 . أو أضَعفتهمأوقعت يف أنفسهم األماين الباطلة: أي» ومنّتهم األباطيل«: قوله) ٨(
 . ـ بالتحريكـ أو َدَحض   دْحٌض  مكانٌ :ُيقال: »دحضاً «: قوله) ٩(
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)٥٦( 

  فلـم يـزدادوا، مـضّلة وآراءٍ ، ناقصة)1(امة اإلمام بعقوٍل حائرٍة بائرةٍ  راموا إق،أقدامهم
  ، وقـالوا إفكـاً ، َصـعباً القـد رامـو و،)2(]قـاتلهم اهللا أّنـى يؤفكـون خ[ ،منه إال بعـداً 

   وزّيــن، عــن بــصرية إذ تركــوا اإلمــامَ ،حريةـ ووقعــوا يف الــ،وضــّلوا ضــالالً بعيــداً 
  رغبـوا عـن، )3( فـصّدهم عـن الـسبيل وكـانوا مستبـرصين،همـ أعاملهم الشيطانُ ـل

ــول اهللا  ــار رس ــار اهللا واختي ــاختي ــه وّىل ص ــارهمآ اهللا علي ــه إىل اختي ــل بيت ــه وأه   ،ل
ةُ   َُ ـ ُ  َ نَ  َ ـ  َوَ ْ َ  رُ   ََ  ءُ  َ   َ ْ ُ ُ  َوَر  َ  ﴿ :والقرآن ينادهيم ِ  ُ ـ َْ  نَ  )4( اْ ِـَ َ  ا  

ُ  نَ  َ     َوَ َ  َ   ُ   َـَ   إَِذا ُ ْ ِ َ  ٍ  َوَ    ُِ ْ ِ  ٍ  َ نَ  َوَ  ﴿ : وجل وقال عزّ ،)5( ﴾ ُْ ِ  ا  
ْ ً ا َورَُ  ُ ُ 
َ
نْ  أ

َ
ةُ   َُ  ُ   َُ  نَ  أ ْ ـ ِ ِ ْ  ِ  ْ  اْ َِ َ

َ
ُ ـ ْ  َ ـ ﴿ : وقـال،)6(﴾ اآليـةأ  َ  ْـَ    َ

مْ  *َ ُْ ُ  نَ 
َ
ُ  ْ   أ َ  ٌب   َ ُ  ْ  إِن   *  َْ رُُ  نَ   ِ  ِ   ِ ُونَ   ََ ـ   ِ  ِ   َ مْ  * )7(َ َـ  

َ
ُ ـ ْ  أ َ  

                                                           
 .أمتر رشدًا وال يطيع مرشداً جه ليشء وال ي أي مل يتّ : جائٌر بائر رجٌل :»بائرة «:قوله) ١(
 أو ،عـد عـن رمحـة اهللا عليهم بـاهلالك والبُ دعاءٌ : »قاتلهم اهللا«: » أّنى يؤفكونقاتلهم اهللاُ «:قوله) ٢(

أي يرصفون عن احلـق يف االعتقـاد إىل : »أّنى يؤفكون« و،اعة عقائدهم وأعامهلمنتعّجب عن ش
 ،الكـذب:  واإلفك،ن يف الفعل إىل القبيح ومن احلس، ومن الصدق يف املقال إىل الكذب،الباطل

 .رصوف عن وجهه موكّل 
 وهـو :»فصدهم عـن الـسبيل« ،مام باختيارهميف طلب اإل: » أعامهلمن هلم الشيطانُ وزيَّ «: قوله) ٣(

 .وا أو قادرين عىل العلم فقّرص ،ي عاملني بذلك السبيلأ: »وكانوا مستبرصين« ،اإلمام ومعرفته
ما «أو ، أي التخيري، أي خيتار الذين كان هلم فيه اخلرية: ﴾ر ما كان هلم اخلريةوخيتا﴿ : تعاىلقوله) ٤(

 . ولكنّي أختار من أشاء، أي ما جعلت للعباد أن خيتاروا»كان هلم اخلرية
 .٦٨: سورة القصص )٥(
 .٣٦: سورة األحزاب )٦(
 ملََـا فِيـهِ  َلُكمْ  إِنَّ ﴿ ،ونؤ أي تقر:﴾َتْدُرُسونَ  فِيهِ ﴿ ، أي من السامء:﴾كَِتاٌب  َلُكمْ  َأمْ ﴿:  تعاىلقوله) ٧(

ونَ  ُ  .نه وتشتهونه لكم ما ختتارو أي إنّ ،﴾َختَريَّ
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)٥٧( 

ْ َ  نٌ 
َ
َ  َ  ِ   َ ْمِ  إَِ    َ  َِ  ٌ  َ  َ َْ     ُ  ْ  إِن   ا ْ ِ ُ  ْ    ُْ  ْ  َ  *  َ ُْ ُ  نَ    ََ    َ   

َ
 * ) 1( زَِ   ٌ    َِ  َِ     

مْ 
َ
ــ ْ  أ َ ءُ   َُ   ُ ا ُ َ

ْ
ــ   َْ َ   ْ  ِِ  َ ــُ َ ِ ــ ا إِنْ    ــ دِ ِ َ  َ  ُ ــّل ،)3(﴾)2(َ  ــّز وج ــال ع   : وق

﴿  َ َ 
َ
مْ  ا ُْ ْ آنَ  َ َ َ   ُ ونَ  أ

َ
ْ َ    ُ ُـ ٍب  َ َ  أ

َ
 عـىل قلـوهبم فهـم ال  أم طبـع اهللاُ،)4(﴾ َُ ـ أ

َواّبِ  َ    إِن   * )6( َـْ َ ُ  نَ  َ   َوُ ـ ْ  َ ـِ ْ َ  ﴿ َقاُلوا أم ،)5(يفقهون ِ  ِ  ْـ َ  ا    ا ـ      ا  
 ُ  ْ ِ  َ  اْ ُ ُ  َ  ِ َ  َو َ ْ  * َ ْ  ِ ُ نَ  َ   ا   ا  ِ ِ  ْ  ا   ً ْ َ  ْ  ُ َ َ ْ

َ
ْ َ  َ  َو َ ْ  َ 

َ
ـ ْا ُ  ْ أ    َ  َوُ ـ ْ  َ َ

ْ ُ  ﴿  بل هو،)8(﴾وََ َ  َْ   َ ِ ْ َ    َ  ُ ا﴿  أم،)7(﴾ُ ْ  ُِ  نَ  َ   ِ ُ    ََ  ءُ  َ  ْ   ُْ  ِ  ِ  ا    َوا  
 .)9(﴾ا َْ ِ   ِ  ا َْ ْ  ِ  ُذو

 معدُن القدس ،)10( وراٍع ال ينكل،فكيف هلم باختيار اإلمام؟ واإلماُم عاملٌ ال جيهل

                                                           
ُمْ  َسْلُهمْ  ﴿: تعاىلقوله) ١(  .م قائٌم يّدعيه ويصّححه بذلك احلك زعيمأي: ﴾َزِعيمٌ  بَِذلَِك  َأهيُّ
َكــاءُ  َهلـُـمْ  َأمْ  ﴿: تعــاىلقولــه) ٢( َكائِِهمْ  ْأُتواَفْلَيــ﴿، يــشاركوهنم يف هــذا القــول: ﴾ُرشَ  َكــاُنوا إِنْ  بِــُرشَ

 سبحانه يف هذه اآليات عىل هقد نبّ :  قال البيضاوي. من التقليد إذ ال أقّل ،يف دعواهم: ﴾َصاِدِقنيَ 
 . أو نقل أو وعد أو حمض تقليدثوا به من عقلٍ نفي مجيع ما يمكن أن يتشبّ 

 .٤١ ـ ٣٦: سورة القلم )٣(
 .٢٤: لهسورة حمّمد صّىل اهللا عليه وآ )٤(
 ٨٧ اآليـة  ألنّ ،هذا من كالمه عليه السالم اقتبسه مـن اآليـات: »أم طبع اهللا عىل قلوهبم«: قوله) ٥(

 . ﴾َيْفَقُهونَ  ال َفُهمْ  ُقُلوِهبِمْ  َعَىل  ُطبِعَ وَ ﴿ :التوبةمن سورة 
 . يسمعون أصالً م ال فكأّهن ، وإذعانأي وهم ال يسمعون سامع انقيادٍ  )٦(
 .٢٣ ـ ٢١: سورة األنفال )٧(
 .٩٣: سورة البقرة )٨(
 .٢١: سورة احلديد )٩(
 .ة ال يضعف وال جيبن لألمّ حافظٌ : أي )١٠(
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)٥٨( 

 اهللا صـّىل  خمصوٌص بدعوة الرسول ، والعلم والعبادة، والنُُّسك والّزهادة،)1(والطهارة
رة البتول،)2(لهآعليه و  يف ،دانيه ذو حـسب وال يُ ،)3(ز فيه يف نسبمَ غْ  ال مَ ، ونسُل املطهَّ

 ،آلـه اهللا عليـه وصـّىل  والعرتة مـن الرسـول ،روة ِمن هاشم والّذ ،)4(البيت ِمن قريش
ض  ،)6( نامي العلـم، والفرع من عبد مناف،)5( رشُف األرشاف، وجّل ا ِمن اهللا عزّ والرِّ

 قائٌم بأمر اهللا ، مفروض الطاعة،)9( بالسياسة عاِملٌ ،)8( مضطلٌع باإلمامة،)7(كامُل احللم
 . حافٌظ لدين اهللا، ناصٌح لعباد اهللا،)10(عّز وجّل 

ق صلوات اهللا علـيهمإّن األنبياَء واألئّمة ِمـن خمـزون علمـه  ويـؤتيهم ،هم اهللا يـوفِّ
 : يف قولـه تعـاىل،هم فـوق علـم أهـل الزمـان فيكون علمُ ،وحكمه ما ال يؤتيه غَريهم

﴿ ْ  َ َ
َ
َ     اْ َ ِّ  إَِ   َ ْ ِ ي أ

َ
نْ  أ

َ
   ْ   ُ  َ  َ  أ

َ
ي َ   أ نْ  إِ     َِ ـّ ِ

َ
ُ ـ ْ  َ َ ـ  ُ ْ ـَ ى أ  َ  ْـَ    َ

                                                           
 وهـي :»والطهـارة« ، وهو الرباءة من العيـوب: ـ بفتح الدال وكرسهاـ  »معدن القدس «:قوله) ١(

 .الرباءة من الذنوب
  الرسـولمام خمـصوص بـدعاء اإل أي أنّ :»لهآ اهللا عليه و بدعوة الرسول صّىل خمصوٌص  «:قوله )٢(

ن  مَ هّم والِ اللّ « :لهآ اهللا عليه و كقوله صّىل ، أو بدعاء الرسول له، أو لإلمامة،إّياه قبل سائر اخللق
 .، وغريها» ارزقهم فهمي وعلميهمّ اللّ «:  وقوله،» أذهب عنهم الرجسهمّ اللّ «:  وقوله،»وااله

 .ة وهو من رشائط اإلمام عند اإلماميّ ، نسبه أي ال طعن فيه يف:»ال مغمز فيه يف نسب «:قوله) ٣(
 . بيت عظيم  هو قريش أو،ن بيوت قريش مِ  أي يف أرشف بيٍت :»يف البيت من قريش«: قوله) ٤(
 .ي أرشف من كل رشيٍف نسبًا وحسباً  أ:»رشف األرشاف «:قوله) ٥(
 .، ألّنه حمدَّث أي علمه دائًام يف الزيادة:»نامي العلم «:قوله) ٦(
 .مور، ال يستفّزه الغضب يف األُ ت أي كامل العقل والتثبّ :»كامل احللم «:لهقو) ٧(
 .ضالعة وهي القوة من ال،عليهايٌّ  أي قو:»مضطلع باإلمامة «:قوله) ٨(
 .أصلحتهمبتهم و أي أدّ ،سست الرعية:  من قوهلم،ّمة أي بام ُيصلح األُ :» بالسياسةعاملٌ «: قوله) ٩(
 .من اهللا ال بتعيني من األّمة، أو بإجراء أمر اهللا عىل خلقه  أي بتعينيٍ :» بأمر اهللاقائمٌ  «:قوله) ١٠(
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)٥٩( 

وِ َ  َ َ  ْ  اْ ِْ َ  َ  َت  ُ ْ  َوَ  ْ ﴿ :تعاىلتبارك و  وقولِه،)1(﴾َ ُْ ُ  نَ 
ُ
ً  أ ً  َ ـْ ا  ،)2(﴾َ  ِـ ا

ـ َ  إِن  ﴿:  يف طالوتوقولِه ْ  ِ   ا ْ ِ ْ ِ   ِ     َْ َ  ً   َوزَاَدهُ   َ  َ ُْ  ْ   اْ َ َ  هُ  ا      ُْ ِ    َوا  ـ  ُ   َواْ ِ
ـ ُ   ََ  ءُ  َ  ْ  ُ  َْ  ُ   َعَلْيـَك  َأْنـَزَل : هلـآ اهللا عليـه وه صّىل  وقال لنبيِّ ،)3(﴾َ  ِ  ٌ  َواِ  ٌ  َوا   

ْكَمةَ  اْلكَِتاَب   وقـال يف ،)4(َعظِـيامً  َعَلْيَك  هِ ـاللَّ  َفْضُل  َوَكانَ  َتْعَلمُ  َتُكنْ  َملْ  َما َوَعلََّمَك  َواْحلِ
مْ ﴿ :صلوات اهللا عليهمه وعرتته وذّرّيته ة ِمن أهل بيت نبيِّ األئمّ 

َ
ـ َس  َ ُْ ُ ونَ  أ  َ َ  ا  

ـ ُ  آ َ ُ  ُ  َ   ْ  ِ ِ  ِ  ْ  ا     ُ  ْـ ً  َوآ َ َْ ـ ُ  ْ  َواْ ِْ َ ـ َ  ا ِْ َ ـ َب  إِ ْـَ ا ِ  َ  آَل  آ َ َْ ـ  َ َ ـ ْ   َ
 ً    ِ َ)5( *  ْ  ُْ  ِ َ    َ  َوَ َ   َ  ْ ُ  َ     َ  ْ  َوِ  ُْ  ْ   ِ ِ  آَ  َ  َ  ْ   َ َ ِ  ً  .)6(﴾َ  ِ ا

 وأودع قلَبـه ، لـذلك رشح صـدره،مور عبادهوإّن العبَد إذا اختاره اهللاُ عّز وجّل ألُ 
 وال حيـري فيـه عـن ، بعـده بجـواب)7( فلـم َيْعـيَ ، وأهلمه العلَم إهلامـاً ،ينابيَع احلكمة

ٌق مسدَّ ،د فهو معصوٌم مؤيَّ ،)8(الصواب  ،ِل والعثار والزلَ ، قد َأِمَن من اخلطايا،)9(د موفَّ
ه اهللا بذلك ليكون حّجَته عىل عباده  اهللا ُيؤتيـه  وذلـك فـضُل ، وشاهده عىل خلقه،خيصُّ

 . واهللاُ ذو الفضل العظيم،َمن يشاء
                                                           

 .٣٥: سورة يونس )١(
 .٢٦٩: سورة البقرة )٢(
 .٢٤٧: سورة البقرة )٣(
ْكَمةَ  اْلكَِتاَب  َعَلْيَك  اهللاُ َأْنَزَل ﴿: ، واآلية هيسورة النساء من ١١٣راجع اآلية  )٤( َمَك  َواْحلِ ْ   َما  َوَعلَّ  َمل

 .﴾َعظِيامً  َعَلْيَك  اهللا َفْضُل  َوَكانَ  َتْعَلمُ  نْ َتكُ 
 . وهو اإلمامة ووجوب الطاعة:﴾َعظِيامً  ُملكاً  تَ ْنَاُهمْ َوآ﴿ : تعاىلقوله) ٥(
 .٥٥ و٥٤: سورة النساء )٦(
 . يتعب وينصب:أي )٧(
  حتـّري وال« : نـسخةيف و، من احلـرية)حارَ (مضارع :  ال حيري:»وال حيري فيه عن الصواب «:قوله) ٨(

 .، أي يف اجلواب»فيه
 .د بروح القدس أي مسدَّ :»دق مسدَّ موفَّ  «:قوله) ٩(
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)٦٠( 

 ؟مونـههم هبـذه الـصفة فيقدِّ و يكون خمتار أ،فهل يقدرون عىل ِمثل هذا فيختارونه
وا   ويف ، ونبـذوا كتـاَب اهللا وراء ظهـورهم كـأهنَّم ال يعلمـون، احلقَّ  ـ اهللاوبيِت ـ تعدَّ

هم اهللا وَمَقـتهم وأتعـسهم فـ،بعوا أهـواءهمتّ  فنبذوه وا،ب اهللا اهلدى والشفاءكتا  ،ذمَّ
َ     َوَ  ْ ﴿ : وتعاىلجّل فقال 

َ
َ  َ  ِ    َ  أ ِ   ِ  َ   ُ ً ى  َِ ْ ِ  َ َ اهُ  ا   َ    إِن  ا    ا َْ  ْمَ   َ ْ ِ ي  َ    ا  

َ     )2( َُ  ْ  َ َ ْ ً  ﴿ : وقال،)1( ﴾ا     ِِ  َ 
َ
ْ َ   َُ  ْ  َوأ

َ
 ِ  ْـ َ  َ ْ ً ـ  َ ـُ َ ﴿ : وقال،)3(﴾أ

ـ ِ  ِ  َ  وَِ  ْ َ  )4(ا    ـ ُ  َ ْ َ  ُ  َ َ  َِ   آَ ُ  ا ا   ِ  َ َ  ا    ّ ُ  ِ ْ َ   ٍ  اهللاُ  وصّىل ،)5(﴾َ    رٍ  ُ َ َ ّ ِ
 .)6(» وآله وسّلم تسليًام كثرياً دٍ عىل النبّي حممّ 

  :الرواية الثالثة
 ه السالمعلي عن أيب عبد اهللا ، عن إسحاق بن غالب،وهي الرواية الصحيحة اجلليلة

 أوضـح إّن اهللا عـّز وجـّل « : وصـفاهتمعليهم السالمة  له يذكر فيها حال األئمّ يف خطبةٍ 
وفتح هبم عن   ، عن سبيل منهاجه)7( وأبلج هبم، اهلدى ِمن أهل بيت نبّينا عن دينهبأئّمة

  وجد، إمامهآله واجَب حقِّ  اهللا عليه وصّىل د ن َعَرف ِمن أّمة حممّ مَ  ف،باطن ينابيع علمه
 اهللا تبارك وتعاىل نـصب اإلمـام  ألنّ ،)8( وعلم فضل طالوة إسالمه،طعم حالوة إيامنه

                                                           
 .٥٠: سورة القصص )١(
 .الكًا، أو أتعسهم َتعسًا أي اهلالك ألزمهم اهللا ه:أي )٢(
 .٨: سورة حمّمد صّىل اهللا عليه وآله )٣(
 .م بغضًا عنده عظُ :أي )٤(
 .٣٥: سورة غافر )٥(
ة يف عيـون أخبـار  وكـذلك مروّيـ،اب نادر جامع يف فضل اإلمـام وصـفاته ب١٩٨ / ١ :الكايف) ٦(

 وراجع تفسري الرواية للعالمة املجلـيس يف مـرآة ،وغريمها من كتب احلديثعليه السالم الرضا 
 .٣٩٩ ـ ٣٧٦/  ٢: العقول

 .أوضح هبم: أي )٧(
 .حسن إسالمه وهبجته: أي )٨(
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)٦١( 

اه مـن ش وغَ ، وألبسه اهللا تاج الوقار، وعامله)1( عىل أهل مواّده وجعله ُحّجةً ،َعَلًام خللقه
 بجهـة  وال ُينال مـا عنـد اهللا إّال ، ال ينقطع عنه مواّده يمّد بسبب إىل السامء،،نور اجلّبار

بـام يـرد عليـه مـن ملتبـسات   فهو عاملٌ ، بمعرفته اهللا أعامل العباد إّال  وال يقبل،سبابهأ
 فلم يزل اهللا تبارك وتعاىل خيتـارهم ،)3(ات الفتنومشّبه ،)2( ومعمّيات السنن،جىالدُّ 

 ، يـصطفيهم لـذلك وجيتبـيهم، من عِقب كّل إمام، احلسني عليه السالمدلخللقه من وُ 
 َعَلـًام ،ام مىض منهم إماٌم نصب خللقه ِمن عقبه إمامـاً  كلّ ،يرتضيهمويرىض هبم خللقه و

 ، وبـه يعـدلون أئمـًة ِمـن اهللا هيـدون بـاحلّق ، وُحّجًة عاملاً ، وإمامًا قيّامً ،اً هاديًا نّري و ،ناً بيِّ 
 ،)4( وتستهلُّ بنـورهم الـبالد، يدين هبدهيم العباد،حجج اهللا ودعاته ورعاته عىل خلقه

 ، ومفاتيَح للكالم، ومصابيَح للظالم، جعلهم اهللاُ حياًة لألنام،)5(الّتالدوينمو بربكتهم 
 .)6( جرت بذلك فيهم مقادير اهللا عىل حمتومها،ودعائَِم لإلسالم
 ،جىـمرتــ والقـائم ال،)7(منتجىـهادي الــ وال،مرتىضـمنتجب الـفاإلمام هو ال

ظال   ،ة حني برأه ويف الربيّ ،)8( واصطنعه عىل عينه يف الذّر حني ذرأه،صطفاه اهللا بذلكا
حكمة يف علـم الغيـب عنـده، اختـاره ـحبّوًا بالــقبل خلق نسمة عن يمني عرشه، مـ

 ومصطفًى ِمـن ، من ذرّية نوح وخريةً ،عليه السالمبقّيًة ِمن آدم  ،وانتجبه لطهرهبعلمه، 
                                                           

 .ربيته أو هدايتهأي الذين يصل إليهم رزقه تعاىل وت ،صلة أي أهل زياداته املتّ :أهل مواّده )١(
 .م اجلهالة والفتن يف ُظلة عامل باألمور املشتبه:أي )٢(
 .ة باحلق بسبب الفتنهمور املشبّ  باألُ  عاملٌ :أي )٣(
 .يضء بنورهمستر وت تتنوّ :أي )٤(
 .املال القديم: أي )٥(
  ال تقديرات اهللا التي قّدرها تقـديرًا حـتامً مور املذكورة احلاصلة فيهم جرت بسبب تلك األُ :أي )٦(

 .بداء فيها وال تغيري
 .صاحب الرس: أي )٧(
 . منه بحالة يف الذرّ  اختاره عىل شهودٍ :أي )٨(
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 مل يـزل ،آلـهو اهللا عليـه د صّىل  وصفوًة من عرتة حممّ ،اللًة ِمن إسامعيل وُس ،آل إبراهيم
 مدفوعًا عنه ،جنودهو مطرودًا عنه حبائل إبليس ، حيفظه ويكلؤه بسرته،ًا بعني اهللايّ مرع

ءًا مـن ،)2( مرصوفًا عنـه قـوارف الـسوء،)1( فاسق ونفوث كّل ،وقوُب الغواسق  مـربَّ
 ،هـان الفـواحش كلِّ عـ  مـصوناً ،ت معصومًا ِمن الزّال ، حمجوبًا عن اآلفات،العاهات

 ، منسوبًا إىل العفـاف والعلـم والفـضل عنـد انتهائـه،)3( يف يفاعهلم والِربّ معروفًا باحل
 . صامتًا عن املنطق يف حياته،دًا إليه أمر والدهُمسنَ 

ــّد  ــضت م ــإذا انق ــدهف ــشيئته،ة وال ــادير اهللا إىل م ــه مق    وجــاءت، إىل أن انتهــت ب
   وصـار، فمـىض،معليـه الـسالة والـده  وبلـغ منتهـى مـّد ،تهاإلرادة من اهللا فيه إىل حمبّ 
  ، وقّيمـه يف بـالده،ة عـىل عبـاده وجعلـه احلّجـ، وقّلـده دينـه،أمر اهللا إليـه مـن بعـده

 ، وانتدبـه لعظـيم أمـره، واسـتودعه ّرسه، وأنبأه فصل بيانه، وآتاه علمه،ه بروحهأّيدو
   ،مهـًة عــىل أهــل عالــ وجعلــه حّجــ، ونــصبه َعَلــًام خللقــه،وأنبــأه فــضل بيــان علمــه

ــضــياءً  ــيِّمَ ،ه ألهــل دين ــاده والق ــًا هلــم، عــىل عب ــه إمام   ،ســتودعه ّرسها ، ريض اهللا ب
 وانتدبـه ، لدينـه] خ لواسـتدعاه[ واسرتعاه ،)4(ه حكمتهخبأ واست،واستحفظه علمه

 أهـل  فقام بالعـدل عنـد حتـريُّ ، وفرائضه وحدوده، وأحيا به مناهج سبيله،لعظيم أمره
 والبيـان ، األبلـج بـاحلّق ،فاء النـافع والـش، بالنور الساطع، وحتيري أهل اجلدل،اجلهل

علـيهم لذي مىض عليه الـصادقون مـن آبائـه  عىل طريق املنهج ا، خمرجالالئح من كّل 

                                                           
﴿وِمن : ، وعدم تأثري سحر الساحرين، إشارة إىل قوله تعاىليايل املظلمة دخول الظالم يف اللّ :أي )١(

 ].٤ و٣: سورة الفلق[لنّفاثاِت يف الُعَقد﴾ وِمن رشِّ ا* ّرش غاِسٍق إذا َوَقب 
 .ام بالسوء أو مرصوفًا عنه االّهت ، مرصوفًا عنه اقرتاف الذنب واكتسابه:أي )٢(
 .نّه أوائل ِس :أي )٣(
 . أودع عنده حكمته وأمره بالكتامن:أي )٤(
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)٦٣( 

دُّ عنـه إال ص وال يـ، غويّ ده إّال  وال جيح، شقيّ  فليس َجيهل حقَّ هذا العاِمل إّال ،السالم
 .)1(»جريٌّ عىل اهللا جّل وعال

  :الرواية الرابعة
 عـن ،عن عبد الـسالم بـن صـالح اهلـروي، )2(باألسانيد القوّيةما رواه الصدوق 

 اهللا صـّىل  عن رسول اهللا ،عليهم السالم عن آبائه ،عليه السالم بن موسى الرضا اإلمام عيلّ 
 .» وال أكرم عليه منّـي، خلقًا أفضل منّيما خلق اهللاُ« :عليه السالم  أّنه قال لعيلٍّ لهآعليه و

 اهللا صّىل فقال  ،»)3( جربئيل؟م فأنت أفضل أ،يا رسول اهللا: قلُت ف« :عليه السالمقال عيلٌّ 
ل أنبياءه املرسـلني عـىل مالئكتـه املقـرَّ  إنّ ،يا عيل« :لهآعليه و  ،بني اهللا تبارك وتعاىل فضَّ

 ،دكة مـن بعـ ولألئمّ ، والفضُل بعدي لك يا عيل،وفّضلني عىل مجيع النبّيني واملرسلني
ون ن العرش وَمن حوله يـسّبحو الذين حيمل،يا عيل .ام حمبينا املالئكة خلّدامنا وخّد نّ وإ

 وال ، لوال نحن مـا خلـق اهللا آدمَ  يا عيل، بواليتناا ويستغفرون للذين آمنو،مبحمد رّهب 
 ، فكيف ال نكون أفضَل من املالئكة، وال األرض وال السامءَ ، وال النار وال اجلنّة،اءحوّ 

ل مـا خلـق اهللا عـّز  أوّ  ألنّ ،ه وهتليلـه وتقديـسهحِ  وتسبي،وقد سبقناهم إىل معرفة رّبنا
                                                           

 يف ، والتعليقـات الـواردة٢ بـاب نـادر جـامع يف فـضل اإلمـام وصـفاته ح ٢٠٣ / ١ :الكايف )١(
نفسه، ورشح الـشيخ املجلـيس يف ) الكايف(اهلوامش لرشح بعض فقرات الرواية هي من هامش 

 .٤٠٦ ـ ٤٠٠ / ٢: ـ راجع رشح الرواية يف مرآة العقول) مرآة العقول(
 : عنـد الفقـرة يف رشحـه لزيـارة اجلامعـةد تقي املجلـّيس  تعبري العامل الرباين الشيخ حممّ عىل حدّ ) ٢(

 .٤٥٥/  ٥:  يف كتابه روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه،»وخمتلف املالئكة«
له عىل آ اهللا عليه وته صّىل  فأمري املؤمنني عليه السالم يعلم بأفضليّ ،وهذا من باب جتاهل العارف) ٣(

 وكـذلك ، ويصل جوابه اىل الناس مجيعًا إىل يومنا هذا، ولكن أراد أن يسأله حتى جييب،جربئيل 
  املؤمنني عليه السالم وأمريُ ،له جربئيلآ اهللا عليه و يسأل فيها رسوُل اهللا صّىل ة موارديف عدّ  احلال
 . من هذا الباب، وهذا كّلهلهآ اهللا عليه و صّىل النبيَّ 
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 . ثم خلق املالئكة، فأنطقنا بتوحيده وحتميده،وجّل خلق أرواحنا
خلق ا  لتعلم املالئكُة أنّ ،حنا فسبَّ ،فلام شاهدوا أرواحنا نورًا واحدًا استعظموا أمرنا

 .ته عن صفاتنا ونّزه، فسّبحت املالئكُة بتسبيحنا،ٌه عن صفاتنازّ  وأّنه من،خملوقون
 ولـسنا ،ّنـا عبيـٌد أ و، لتعلَم املالئكُة أن ال إله إّال اهللا،نالْ  شأننا هلَّ  شاهدوا ِعَظمَ فلّام 

 .ال إله إّال اهللا:  فقالوا، جيب أن ُنعَبد معه أو دونهبآهلةٍ 
 . إّال به ِمن أن ُينال عظُم املحّل  لتعلَم املالئكُة أّن اهللا أكربُ ،نا شاهدوا كرب حمّلنا كربَّ فلّام 
 لِـتعلَم ، بـاهللاَة إّال ال حـوَل وال قـوّ :  قلنـا، شاهدوا ما جعله لنا ِمن العّز والقّوةفلّام 

 . باهللاوال قّوة إّال لنا املالئكة أن ال حوَل 
 لِـتعلَم ،احلمـد هللا:  قلنـا، وأوجبه لنا ِمن فـرض الطاعـة، شاهدوا ما أنعم اهللا به علينافلّام 

 .احلمد هللا:  فقالت املالئكة،هت ذكره علينا من احلمد عىل نعماملالئكة ما حيّق هللا تعاىل
 . وحتميده ومتجيده، وتسبيحه وهتليله،فبنا اهتدوا إىل معرفة توحيد اهللا

 تعظيًام ، بالسجود له وأمر املالئكةَ ،ه فأودعنا ُصلبَ ، اهللا تبارك وتعاىل خلق آدم إنّ ثمّ 
 لكوننـا يف ، وآلدم إكرامـًا وطاعـة،ةً دّيـ وكان سجودهم هللا عّز وجـّل عبو،اً لنا وإكرام

هم أمجعون،صلبه  ؟ فكيف ال نكون أفضَل ِمن املالئكة وقد سجدوا آلدم كلُّ
:  يلثـم قـال ،وأقام مثنى مثنى ، أّذن جربئيل مثنى مثنى،امء ُعرج يب إىل السوإّنه لـّام 
 تبـارك وتعـاىل  ألّن اهللا،نعـم: م عليك؟ فقال أتقّد ،يا جربئيل:  فقلت له،دتقدّم يا حممّ 

 ،، وال فخـر فصّليت هبم فتقّدمُت ،لك خاّصة وفّض ،ه عىل مالئكته أمجعنيءنبيافّضل أ
يـا :  فقلـت،ي عنّـَف  وختلَّ ،تقّدم يا حمّمد:  قال يل جربئيل، انتهيُت إىل ُحُجب النورّام فل

ي ي الـذي وضـعن انتهاَء حّد  إنّ ،ديا حممّ :  يف مثل هذا املوضع تفارقني؟ فقال،جربئيل
ت أجنحتي بتعّدي حدود رّيب جـّل قَ ه احرتَ  فإن جتاوزتُ ،اهللا عّز وجّل فيه إىل هذا املكان

 .جالله
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: ديت فنُو،لكه مُ ما شاء اهللا ِمن علوِّ حيث  إىل  حّتى انتهيُت ، يف النور زّجة)1(ّج يبفزُ 
 أنـت ،ديـا حمّمـ: ديـُت  فنُو، وتعاليـت تباركـَت ،لّبيك رّيب وسعديك:  فقلت،يا حمّمد

 ورسـويل إىل ، فإّنـك نـوري يف عبـادي،ل فتوّكـ وعَيلَّ ، فإياي فاعبد،بدي وأنا رّبكع
 ، وملن خالفك خلقُت ناري،تبعك خلقُت جنّتيا لك وملن ، وحّجتي عىل برّيتي،خلقي

 . ولشيعتهم أوجبُت ثوايب،وجبت كرامتيأوألوصيائك 
كتوبون عـىل سـاق  أوصياؤك امل،يا حمّمد: ديت؟ فنُون أوصيائي ومَ ،يا رّب : فقلت

 اثنـي عـرش  فرأيـُت ، إىل ساق العرش ـي رّيب جّل جالله وأنا بني يَد  ـ فنظرُت ،عريش
 ،م عيلُّ بن أيب طالب أّوهل، من أوصيائي عليه اسم ويصٍّ ،ّل نوٍر سطٌر أخرض يف ك،نوراً 

 .ّمتيوآخُرهم مهدّي أُ 
 ،الء أوليـائي هـؤ،ديـا حمّمـ: ديتبعدي؟ فنُومن ، هؤالء أوصيائي يا رّب : فقلُت 

 وخـري خلقـي ، وخلفـاؤك وهـم أوصـياؤك، وحججي بعدك عىل برّيتـي،يائيأوصو
 وألُطّهـَرّن األرض ، وألُعلَِنيّ هبـم كلمتـي، ألُظهَرنَّ هبم ديني،عّزيت وجاليل و،بعدك

 ، لـه الريـاحَرنّ  وألَُسـّخ ، ومغارهبـا مـشارَق األرضهنّـكن وألم،بآخِرهم من أعدائي
 وألُِمّدّنـه ،نـرصّنه بجنـدي وأل، وألُرقَينّه يف األسـباب، الصعاببوألُذّلَلّن له السحا

 ،لكـه ثـّم ألُديَمـّن مُ ، اخللـق عـىل توحيـديعتمـ وجي،تعلـو دعـويت حّتى ،بمالئكتي
 .)2(» إىل يوم القيامة،وألُداِوَلّن األّيام بني أوليائي

  توحي بأنّ ،)٦٤( يف صفحة ،واجلدير بالذكر أّن الفقرات املوجودة يف هذه الرواية
 كانت موجودًة وثابتًة ،خلقهمكات والقدرات التي جتّلت للمالئكة بعد مجيع تلك امللَ 

                                                           
 .دفعني اهللا: أي )١(
، ٤٥٥ / ٥:  يف رشح َمـن ال حيـرضه الفقيـهقـنيروضـة املتّ ، ١ ح ٧ بـاب ٥ / ١: علل الرشائع)٢(

 .٤ ح ٢٣ باب ٢٥٤: وكامل الدين
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)٦٦( 

 وأّنـه يظهـر مـن تلـك ، وقبـل خلـق اخللـق، قبل خلق املالئكـةصلوات اهللا عليهم هلم
 واملقامـات ،شاهدات املالئكـة للملكـات والقـدراتمـالعبارات اآلنفة الذكر حول 

 ،صـلوات اهللا علـيهم أمجعـني ملحّمٍد وأهل بيته املعصومني عّز وجّل  العالية التي منحها اهللا
 التـي حـّريت ،ة بعـض الفّعاليـات العاليـة قد صدرت من هؤالء الصفوة املطّهـرأّنه

 صـلوات اهللا علـيهم ، لـذا فـإّهنم من أفعال الربوبية، يف التّرصف يف هذا الكون،املالئكة
 بـام أظهـروه أمـامهم مـن التهليـل والتكبـري ،لوهّيتهمانتشلوهم من هّوة االعتقاد بـأُ 

 .سبحانه وتعاىلواحلوقلة والتحميد هللا 
  :الرواية الخامسة

 أّنـه عليه السالم عن أمري املؤمنني ،ة عن طارق بن شهابالرواية اجلليلة املرويّ وهي 
يـة  وآ، وحجاب اهللا، ونور اهللا، ووجه اهللا، وحّجة اهللا، اإلماُم كلمة اهللا،يا طارق« :قال
 ،جب له بذلك الطاعَة والواليَة عىل مجيع خلقـهيو و، خيتاره اهللا وجيعل فيه ما يشاء،اهللا

م عليه كفر ن تقّد  فمَ ، أخذ له بذلك العهَد عىل مجيع عباده،فهو ولّيه يف سامواته وأرضه
 : ويكتـب عـىل عـضده، وإذا شـاء اهللا شـاء، فهو يفعل ما يـشاء،باهللا ِمن فوق عرشه

﴿  ْ  ب له عموٌد من نورٍ  وُينَص ، فهو الصدُق والعدل،)1(﴾وََ ْ  ً  ِ ْ   ً  َرّ َِ   َ  ُ َ ِ  َوَ   
 ويّطلع عـىل ، وعلَم الضمري وُيلَبس اهليبةَ ،ه أعامل العباد يرى في،امءمن األرض إىل الس

 ، فال خيفى عليه يشٌء ِمن عامل اُمللـك وامللكـوت،رشق واملغرب ويرى ما بني امل،الغيب
 .َق الطري عند واليتهوُيعطى منط

 ،ه حكمَتـ ويلّقنُـه،بكلمتـهيؤّيـده و ، ويرتـضيه لغيبـه،فهذا الذي خيتاره اهللا لوحيه
 ، وُحيكم له بالطاعـة،ذعن له باإلمرةيُ  و، وُينادى له بالسلطنة،تهوجيعُل قلبه مكان مشيّ 

 ، رسـل اهللافـةُ  وخال، وخالفُة اهللا، ومنزلُة األصفياء، مرياُث األنبياءةوذلك ألّن اإلمامَ 
                                                           

 .١١٥: سورة األنعام )١(
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)٦٧( 

 .)1( ورجُح املوازين،أّنه متاُم الدينو  وسلطنٌة وهداية،،فهي عصمٌة ووالية
 وشـمٌس مـرشقٌة يف ،لـسالكنيا  وسـبيل، ومناٌر للمهتدين،اإلماُم دليٌل للقاصدين

 ،د املـامت وعـدٌة بعـ، وطاعُته مفروضٌة يف احلياة، واليُته سبٌب للنّجاة،قلوب العارفني
 ، ألّهنـا رأُس اإلسـالم، وفوُز التـابعني، ونجاُة املحّبني، املذنبنيشفاعة و،وعزُّ املؤمنني
 فهي مرتبٌة ال يناهلا ،احلراممن  احلالل وتبيني ، ومعرفُة احلدود واألحكام،وكامُل اإليامن

 ،مـور وتـدبري األُ ، فالوالية هي حفُظ الثغور، ووّاله وحّكمه،ن اختاره اهللا وقّدمه مَ إّال 
 .)2(والشهوروتعديد األيام 

 املّطلُِع ،املطّهُر من الذنوباإلمام  ، والدالُّ عىل اهلدى،اإلماُم املاُء العذُب عىل الظمأ
 .عىل الغيوب

 وإليه ،)3( فال تناله األيدي واألبصار،اإلمام هو الشمُس الطالعة عىل العباد باألنوار
ِ ﴿ :اإلشارة بقوله تعاىل ةُ  َوِ   ِ  َو ِ َُ  ِ ِ  ا ْ ِ    ، واملؤمنـون عـيلٌّ وعرتُتـه،)4(﴾ ُْ ـْ ِ  ِ َ َو 

 فهـم رأُس ، والنبيُّ والعرتُة ال يفرتقان يف العـّزة إىل آخـر الـدهر، وللعرتةفالعّزة للنبيّ 
 ، وضوء شمس الـرشف، ورشُف املوجود، وسامُء اجلود، وقطب الوجود،دائرة اإليامن
 . ومعناه ومبناه، وأصل العّز واملجد ومبدؤه،ونور قمره

 ،اجّجـ والبحر الع،)5( واملاُء الثجاج، والسبيل واملنهاج،اجفاإلمام هو الرساج الوهّ 

                                                           
بحار األنـوار، يف : راجع. ة ترجح موازين العباد يف القيامةمامأي باإل: »ورجح املوازين«: قوله) ١(

 .آخر احلديث الرشيف هلذا اهلامش وأكثر اهلوامش اآلتية
 .»وهي بعدد األيام والشهور«: يف نسخة و)٢(
 .٦٢ص  / ١ رشحها يف هامش متقدّ ) ٣(
 .٨:  سورة املنافقني)٤(
 .املاء السّيال الشديد االنصباب: أي )٥(
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)٦٨( 

  والـدليل إذا عمـت، واملـنهج الواضـح املـسالك،)1( والغدير اُملغـِدق،والبدُر املرشق
 ،الـدليُل الفاضـل و، والبـدُر الكامـل، والغيث اهلامل،)2( والسحاب اهلاطل،املهالك

 ، والرشف الـذي ال ُيوصـف، والبحُر الذي ال ُينزف،عمُة اجلليلة والن،ةوالسامُء الظليل
 ،ح والنـّريُ الالئـ، والبدُر البهـيج،)3( والزهُر األريج، والروضُة املطرية،العني الغزيرةو

لطبيـب  وا، واملـنهُج الواضـح، واملتجـُر الـرابح، والعمُل الصالح،)4(والطيب الفائح
 مهـيمُن ،الناهي واحلاكُم واآلمر و،)5(يف الدواهيالعباد   َمفزع، واألب الشفيق،الرفيق

 ، وحمّجُته يف أرضه وبالده، حّجُة اهللا عىل عباده، وأمينُه عىل احلقائق،)6(اهللا عىل اخلالئق
ٌر من الذنوب ٌء من العيوب،مطهَّ  وباطنُه ، ظاهره أمٌر ال ُيملك، مّطلٌِع عىل الغيوب، مربَّ

 وال يقـوم لـه ، ال يوجد له مثيل، اهللا يف هنيه وأمره وخليفةُ ، واحُد دهره، ال ُيدركغيٌب 
 .بديل

 حارت ؟ أو يدرك منزلَتنا، أو يشهد كرامَتنا، أو يعرف درجَتنا،فمن ذا ينال معرفَتنا
 ، وتقـارصت العلـامء،اغرت العظامء تص، وتاهت األفهاُم فيام أقول،لاأللباُب والعقو
 وتواضعت ، وعجزت الفصحاء،باء وَلَكنت اخلط، وخرست البلغاء،وكّلت الشعراء
 ، أو ُيعلم أو ُيفهم، وهل ُيعرف أو يوصف، عن وصف شأن األولياء،األرض والسامء

 !؟ ورشف األرض والسامء، من هو شعاع جالل الكربياء،أو ُيدرك أو يملك

                                                           
 .ذي ماؤه غزير وعذب الغدير ال:أي) ١(
 . عظيم القطر دائامً   املمطر مطراً :أي) ٢(
 .ريح طيبهج الذي توهّ : أي) ٣(
 .ة الطيبة املنترش الرائح:أي) ٤(
 . املصائب والنوائبأي يف: »يف الدواهي«: قوله) ٥(
 .بأعامهلم وأرزاقهم والقائم عىل اخللق ، املؤمتن من اهللا والشاهد عليهم:أي) ٦(
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)٦٩( 

 وأن ، ونعت النـاعتني،عن وصف الواصفنيصّىل اهللا عليه وآله ٍد جّل مقاُم آل حممّ 
 ، والتـسمية البيـضاء، كيـف؟ وهـم الكلمـُة العليـاء، مـن العـاملنيُيقاس هبـم أحـٌد 

 ، وحجاُب اهللا األعظـم األعـىل، التي أعرض عنها من أدبر وتوّىل ،والوحدانيُة الكربى
 ؟قول ِمن هذا؟ ومن ذا عرف أو وصف من وصفُت فأين االختيار ِمن هذا؟ وأين الع

 ، اختــذوا العجـَل رّبــاً ،امهم كـذبوا وزّلــت أقـد،دٍ  غـري آل حمّمــيف ذلــك ظنّـوا أنّ 
دًا ملعدن الرسـالة سحو ، ودار العصمة ذلك بِغضًة لبيت الصفوة كّل ،والشياطَني حزباً 

 .)1( فتّبًا هلم وسحقاً ، وزّين هلم الشيطان أعامهلم،واحلكمة
واإلمـام جيـب أن  !؟ جبانًا يوم الّزحام،دًا لألصنام عاب،كيف اختاروا إمامًا جاهالً 

 فهـو يف ، وال يدانيه َنَسب، ال يعلو عليه َحَسب، وشجاعًا ال ينكل، جيهليكون عاملًا ال
 ، والنهج ِمن النبع الكـريم،ة ِمن إبراهيم والبقيّ ، والرشف من هاشم،الذروة من قريش

 والفـرُع ، فهـو رشُف األرشاف، والقول عن اهللا، ِمن اهللا والرضا،والنفس من الرسول
قائٌم بالرئاسة، مفرتُض الطاعة إىل يوم الساعة، أودع اهللا  عاملٌ بالسياسة، ،ن عبد منافمِ 

ق، لـيس بجبـاٍن وال جاهـل، فرتكـوه يـا  قلبه ّرسه، وأطلق به لسانه، فهو معصوٌم موفَّ
َ     َوَ  ْ  ﴿طارق واّتبعوا أهواءهم،

َ
َ  َ  ِ    َ  أ ِ  ِ  َ  ُ ً ى  َِ ْ ِ  َ َ اهُ  ا    .)2(﴾ا  

مَلكّي، وجسٌد ساموّي، وأمٌر إهلّي، وروٌح قـدّيس، ومقـام واإلمام ـ يا طارق ـ بَرشٌ 
 الذات، إهلّي الـصفات، زائـُد احلـسنات، عـاملٌ  جّيل، وِرسٌّ خفّي، فهو َمَلكعّيل، ونورٌ 

باملغّيبات، خّصًا ِمن رّب العاملني، ونّصًا ِمن الصادق األمني، وهذا كّلـه آلل حمّمـد، ال 
التنزيل، ومعنى التأويل، وخاّصـُة الـرّب اجلليـل، ُيشاركهم فيه مشارك، ألّهنم معدُن 

 شجرة النبّوة، ومعدن الصفوة، عُني ،ومهبُِط األمني جربائيل، صفوُة اهللا وّرسه وكلمته
                                                           

 . ألزمهم اهللا خرسانًا وهالكًا وأبعدهم:أي )١(
 .٥٠: سورة القصص )٢(
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)٧٠( 

 وحمكم الرسالة، ونور اجلاللة، جنـب اهللا ووديعتـه، وموضـع املقالة، ومنتهى الداللة،
ــه، ــاح حكمت ــصابيُح رمحــكلمــة اهللا، ومفت ــابة اهللا وم ــسبيُل إىل اهللا ، وين ــه، ال يع نعمت

والوجه الكـريم، والسلسبيل، والقسطاس املستقيم، واملنهاج القويم، والذكر احلكيم، 
ف والتقويم، والتقديم والتعظيم والتفضيل، خلفـاُء النبـّي يرشتوالنور القديم، أهل ال

ـ ً  ﴿وُأمناء العّيل العظيم،، )1(الكريم، وأبناء الرؤوف الرحيم  َ ْ ـٍ   ِ ـ ْ  َ  َ ْ ـُ   ُذّرِ  
 ُ  .)2(﴾َ  ِ  ٌ  َ ِ   ٌ  َوا  

ناُم األعظم، والطريق األقوم، َمن عرفهم وأخذ عنهم فهو منهم، وإليه اإلشارة  السَّ
كتـه، ل، خلقهم اهللا ِمن نور عظمته، ووّالهم أمـر مم)3(﴾ِ ّ ِ   َ ِ   ُ   َ َِ ِ   َ َ  ْ  ﴿:بقوله

ال بل هم : خ ل[، )4(بون، وأمُره بني الكاف والنونفهم رسُّ اهللا املخزون، وأولياؤه املقرّ 
 .ون، وعنه يقولون، وبأمره يعملون إىل اهللا يدع،)5(]الكاف والنون

هم، وعزُّ األولياء يف عّزهم كـالقطرة  علُم األنبياء يف علمهم، ورسُّ األوصياء يف رسِّ
مـن راحتـه، يعـرف يف البحر، والذّرة يف القفر، والسامواُت واألرض عند اإلمام كيِده 

 ما  علمَ   نبيَّه عّلم اهللا ألنّ  ويابسها، ورطَبها فاجرها،ظاهرها ِمن باطنها، ويعلم َبّرها ِمن 
 فهـو ذلـك أنكـر وَمن املنتجبون، األوصياءُ  املصون الرسَّ  ذلك وورث يكون، وما كان

 حيجب  نمَ   طاعةَ  عباده عىل اهللا يفرض وكيف الّالعنون، ويلعنه اهللا يلعنه ملعون، شقيٌّ 

                                                           
 . الكريم الذي هو رؤوٌف رحيمأبناء النبّي : أي) ١(
 .٣٤: سورة آل عمران )٢(

 .٣٦: سورة إبراهيم )٣(

أي هم عجيب أمر اهللا املكنون الذي ظهر بني الكاف والنون، : »النونوأمره بني الكاف و «:قوله )٤(
َام ﴿: إشارة إىل قوله تعاىل  ].٨٢: سورة يس[﴾ َفَيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  َيُقوَل  َأنْ  َشْيًئا َأَرادَ  إَِذا َأْمُرهُ  إِنَّ

 . بل هم األمر املكنون، وهو ّرس اهللا املخزون عنده:لعّل املراد )٥(
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 وجهًا، سبعني إىل تنرصف حمّمد آل من الكلمة وإنّ  واألرض؟ الساموات ملكوَت  عنه
 العـني فيهـا ُتذكر آيةٍ  ِمن ،القديم والكالم ،الكريم والكتاب ،احلكيم الذكر يف ما وكّل 

 وعلمُ  اهللا، حقُّ  يعنياهللا  اهللا ووجهُ  جنُب  ألّنه الوّيل، منها فاملراد واجلنب، واليد والوجه
 والـرصاطُ  الـروّي، واملنهل الرّيض، والوجه العّيل، اجلنُب  فهم اهللا، ويُد  اهللا، وعنيُ  اهللا،

 ُيقـاس فال واألحد، الواحد رسُّ  ،ورضاه عفوه إىل والوصلة اهللا، إىل والوسيلةُ  السوّي،
 اإليـامن وبـاب وكلمتـه، الـدّيان ورسُّ  وخالـصته، اهللا خاّصة فهم أحد، اخللق ِمن هبم

 اليقـني وعـني ورمحتـه، اهللا وفضل ورايته، اهلدى وأعالم وحمّجته، اهللا وحّجة وكعبته،
 وأمُّ  ه،تُ ومـشيّ  الـرّب  وقدرة وغايته، الوجود مبدأُ و وعصمته، احلّق  ورصاط وحقيقته،
 الـذكر وآيـة وحفظتـه، الـوحي وخزنـة وداللتـه، اخلطـاب وفصل وخامتته، الكتاب

 .وهنايته التنزيل ومعدن وترامجته،
 يف ة،الفاطمّيـ العصمة شمس من املرشقةُ  ،ةويّ العلَ  واألنوار ،ةويّ لْ العِ  الكواكب فهم
 ،ةاإلهليّ  رسارواأل ،ةاألمحديّ  دوحة يف النابتة ،ةالنبويّ  واألغصانُ  ،ةديّ املحمّ  العظمة سامء

 و َ ِـَ  أُ ﴿ ةاملهدّيـ اهلادية ،ةاهلاشميّ  والعرتةُ  ة،الزكيّ  ةُ يّ والذرّ  ة،البرشيّ  اهلياكل يف املودعةُ 
 .)1(﴾ا َْ ِ   ِ  َ ْ ُ  ُ  ْ 

ــ فهــم ــرتة ،الطــاهرون ةُ األئّم ــصومون والع ــوالذرّ  ،املع ــاء ،األكرمــون ةّي  واخللف
 داةواُهلـ ،وناملرضـيّ  واألسباط ،بوناملنتَج  واألوصياء ،يقونالصّد  والكرباء ،الراشدون

 .واآلخرين لنياألوّ  عىل اهللا ججوُح  وياسني، طه آل نمِ  امليامني رّ والغُ  ،وناملهديّ 
 وعىل ،األطيار أجنحة وعىل ،األشجار أوراق وعىل ،األحجار عىل مكتوٌب  سمهما

 حجـب وعـىل ،مـالكاأل أجنحـة وعـىل ،واألفـالك العرش وعىل ،والنار ةاجلنّ  أبواب
 احليتان لشيعتهم وتستغفر األطيار، حتسبّ  وباسمهم واجلامل، العزِّ  ورسادقات ،اجلالل

                                                           
 .٧: سورة البّينة )١(
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 والواليـة ،ةبالوحدانّيـ قـراراإل عليـه وأخـذ إّال  أحـداً  خيلق مل اهللا نّ إو البحار، جلج يف
 ال: بـالنور عليه تبكُ  حتى يستقر مل العرش وإنّ  ،أعدائهم من والرباءة ،ةالزكيّ  ةيّ للذرّ 
 .)1(»اهللا ويلّ  عيلٌّ  ،اهللا رسول ٌد حممّ  ،اهللا إّال  إله

  :الرواية السادسة
 الفـارّيس  سـلامن الغفـارّي  ذر أبـو سأل: قال  عن حمّمد بن صدقة أّنه،روايٌة جليلة

: قـال بالنورانّية؟ السالم عليه أمري املؤمنني اإلمام معرفة ما اهللا، عبد أبا يا :عنهام اهللا ريض
 فانتظرنـاه: قـال ،نجـده فلـم فأتيناه: قال ،ذلك عن نسأله حتى بنا فامضِ  جندب، يا

 .جاء حتى
 عـن نـسألك أمـري املـؤمنني يـا جئنـاك :قاال »؟بكام جاء ما«: عليـه اهللا صلوات قال
 ،)2(لدينـه متعاهـدين وليَّـني من بكام مرحباً «: عليه اهللا صلوات قال ،بالنورانية معرفتك

 .»ومؤمنة مؤمنٍ  كّل  عىل الواجب ذلك أنّ  عمريلَ  ين،بمقّرصَ  لستام
 قـال ،أمـري املـؤمنني يا يكلبّ : قاال ،»ندبُج  ويا سلامن يا«: عليه اهللا صلوات قال ثمّ 
ـكُ  يعرفنـي ىحتّ  يامنَ اإل أحٌد  يستكمل ال هإنّ «: السالم عليه  فـإذا ،ةورانّيـبالنّ  معرفتـي هنْ

 عارفـاً  وصـار ،سالملإل صدره ورشح ،يامنلإل هقلبَ  اهللاُ امتحن فقد املعرفة هبذه عرفني
َ  نومَ  ،مستبرصاً   .»رتابومُ  شاكٌّ  فهو ذلك معرفة عن قرصَّ

 .أمري املؤمنني يا يكلبّ : قاال ،جندب ويا سلامن يا
 وجـل عـزّ  اهللا ومعرفـة ،وجـل عـزّ  اهللا معرفة ةبالنورانيّ  معرفتي«: السالم عليه قال
ِ ُ وا َوَ   ﴿:تعاىل اهللا قال الذي اخلالص الدين وهو ،ةبالنورانيّ  معرفتي

ُ
ْ  ُُ وا إِ    أ َ ِ   َ  ا  

َ   َوُ  ِ ُ  ا ُ َ َ  ءَ  اّ ِ  َ  َ ُ  ُ ْ ِِ  َ  َ ةَ  َوُ ْ  ُ ا ةَ ا     ما: يقول ،)3(﴾ا َْ ّ َِ  ِ  دِ  ُ  َوَذ َِ   ا   
                                                           

 .يسمشارق أنوار اليقني للُرب : ـ عن ٣٨ح  ١٦٩ / ٢٥: بحار األنوار )١(
 .لدين اهللا أو لدينهام: ، ولعّلههكذا املوجود )٢(
 .٥: سورة البّينة )٣(
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 :وقوله السمحة، ةديّ املحمّ  ةاحلنيفيّ  الدين وهو ،وآله عليه اهللا صّىل  دٍ حممّ  ةبنبوّ  إّال  روامِ أُ 
 صـعٌب  واليتـي وإقامـةُ  ،الـصالة أقـام فقـد واليتـي أقـام نفَمـ ،)1( الصالة يقيمون

 قلبـه اهللا امـتحن مـؤمنٌ  عبٌد  أو ،مرسل نبيٌّ  أو ،بمقرَّ  ٌك لَ مَ  ّال إ حيتمله ال ،بصعَ ستَ مُ 
 واملـؤمن ،حيتملـه مل مرسالً  يكن مل إذا والنبيّ  حيتمله، مل باً مقرّ  يكن مل إذا كفامللَ  ،يامنلإل
 .»حيتمله مل حناً ممتَ  يكن مل إذا

 أعرفه؟ ىحتّ  ،هحدّ  وما هنايته وما املؤمن نمَ  ،أمري املؤمنني يا: قلت
 املـؤمنُ « :قـال ،اهللا رسـول أخـا يـا لبيـك: قلت »!اهللا عبد باأ يا« :السالم عليه الق
 .يرتب ومل يشّك  ومل ،لقبوله صدره رشح إّال  يشءٌ  إليه أمرنا من يرد ال الذي هو حناملمتَ 
 يف  وقولوا ،أرباباً  جتعلونا ال ،عباده عىل هوخليفتُ  وجّل  عزّ  اهللا عبد أنا ،ذر باأ يا علما

 أعطانـا قـد وجـل عـزّ  اهللا نّ إف ه،هنايتَ  وال فينا ما كنه تبلغون ال كمفإنّ  ،شئتم ام فضلنا
 فأنتم هكذا عرفتمونا فإذا ،أحدكم قلب عىل خيطر أو ،كمصفُ او يصفه اممّ  وأعظم أكربَ 

 .»املؤمنون
 يـا نعم« :قال واليتك؟ أقام الصالة أقام نومَ  ،اهللا رسول أخا يا: قلت: سلامن قال
ْ ِ  َواْ َ  ِ ُ  ا ﴿:العزيز الكتاب يف تعاىل هقولُ  ذلك قتصدي ،سلامن َ ةِ   ِ     َ ـ  َوا        
َ  َِ ةٌ   إقامـة والـصالةُ  ،وآلـه عليه اهللا صّىل  اهللا رسوُل  فالصربُ  ،)2(﴾اْ َ ِ  ِ َ  َ َ  إِ     َ
َ   ﴿:تعاىل اهللا قال فمنها واليتي، َ  َِ ةٌ       الواليـة نّ أل ،لكبـرية اموإّهنـ: يقـل ومل ،﴾ َ

 أهـل نّ أل وذلـك املستبرصون، الشيعة هم واخلاشعون اخلاشعني، عىل إّال  محلها كبريةٌ 
 بمحّمـدٍ [ دٍ ملحمّ  ونيقرّ  ةالناصبيّ  من وغريهم واخلوارج ةوالقدريّ  املرجئة نمِ  األقاويل

 لذلك رونمنك ،واليتي يف خمتلفون وهم ،خالٌف  بينهم ليس ،وآله عليه اهللا صّىل  ]خ ل
                                                           

ال  َوُيِقيُموا﴿: ، ولعّلههكذا يف البحار )١(  .﴾ حسب اآلية الكريمةةَ الصَّ
 .٤٥: سورة البقرة )٢(
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َ   ﴿:فقال العزيز كتابه يف اهللا وصفهم الذين وهم ،القليل إّال  ،هبا جاحدون َ  ِـَ ةٌ  إِ   َ  
 صـّىل  دٍ حممّ  ةنبوّ  يف ،العزيز كتابه يف آخر موضعٍ  يف تعاىل اهللا وقال ،﴾اْ َ ِ  ِ َ  َ َ  إِ   
ْ ٍ  ُ َ    َ ٍ  َو ِْ ٍ  ﴿:وجل عزّ  فقال ،واليتي ويف وآله عليه اهللا  فالقـُرص ، )1(﴾َ ـِ   ٍ  َو َ

 قـرارُ اإل ينفعه مل بواليتي يقر مل نومَ  وجحدوها، لوهاعطّ  ،واليتي لةاملعطَّ  والبئر ،دحممّ 
 نبيٌّ  وآله عليه اهللا صّىل  النبيّ  أنّ  وذلك ،مقرونان امإّهن  أال ،وآله عليه اهللا صّىل  دٍ حممّ  ةبنبوّ 

 وآلـه، عليه اهللا صّىل  دٍ حممّ  ووّيص  ،اخللق امإم بعده من وعيلٌّ  اخللق، إمام وهو ،لمرَس 
 نبـيّ  ال هأنّ  إّال  ،موسى من هارون بمنزلة يمنّ  أنت: وآله عليه اهللا صّىل  النبيّ  له قال كام

 الـدين عـىل فهـو معرفتي استكمل فمن د،حممّ  وآخرنا ،دحممّ  وأوسطنا ،دحممّ  لناوأوّ  ،بعدي
 .»وتوفيقه اهللا بعون ذلك بّني أُ وس، )2(﴾ا َْ ّ َِ  ِ  دِ  ُ  َوَذ َِ   ﴿:تعاىل اهللا قال كام ،مالقيّ 

 أنـا كنُت « :قال. عليك اهللا صلوات ،أمري املؤمنني يا يكلبّ : قاال ،جندب ويا سلامن يا
 ،شّق ُيـ أن النـور ذلـك وتعاىل تبارك اهللا فأمر وجل، عزّ  اهللا نور نمِ  واحداً  نوراً  ٌد وحممّ 
 عليه اهللا صّىل  اهللا رسول قال فمنها ،اً عليّ  كن: للنصف وقال ،داً حممّ  كن: للنصف فقال
 ،ةمّكـ إىل برباءةٍ  بكر أبا هوّج  وقد ،عيلّ  إّال  يعنّ  ييؤدّ  وال ،عيل نمِ  وأنا يمنّ  عيلٌّ : وآله
 أنت هياتؤدّ  أن يأمرك اهللا نّ إ: قال لبيك،: قال ،دحممّ  يا: فقال السالم عليه جربئيل فنزل
 رسول يا: وقال نفسه يف فوجد ،هفرددتُ  بكر أيب اداسرتد يف هنيفوّج  ،)3(عنك رجٌل  أو

                                                           
 .٤٥: سورة احلج )١(
 .٥: سورة البّينة )٢(
، كام هو املشهور واملروي، كام يف تفـسري الربهـان، يف أول »منك «:هكذا املوجود، والظاهر أّهنا )٣(

نزل جربئيـل «: عن أيب عبد اهللا عليه السالم، وفيها: ، يف عّدة روايات، منها)براءة(سورة التوبة 
يـا : فقـال أبـو بكـر...  رجل منـك ال يؤدي عنك إال: عىل رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله، فقال

 .»ال، إّن اهللا أمرين أن ال يؤّدي عنّي إال أنا أو رجل منّي: رسول اهللا، اْنَزل اهللاُ ّيف شيئًا؟ فقال
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 .»عيل أو أنا إّال  ييؤدّ  ال ولكن ،ال: قال القرآن؟ يفَّ  لزَ أنَ  ،اهللا
 يـصلح ال نمَ «: السالم عليه قال ،اهللا رسول أخا يا يكلبّ : قاال ،جندب ويا سلامن يا
 !؟لإلمامة يصلح كيف ،وآله عليه اهللا صّىل  اهللا رسول عن هيايؤدّ  صحيفةٍ  حلمل
 اهللا رسـوُل  صار ،واحداً  نوراً  اكنّ  وآله عليه اهللا صّىل  اهللا ورسول فأنا ،جندب ويا سلامن يا
 ورصت ،النـاطَق  ٌد حممّ  وصار املرتىض، هوصيَّ  أنا ورصُت  املصطفى، ٌد حممّ  وآله عليه اهللا صّىل 
 .امتوص ناطٌق  فيه يكون أن عصاراأل نمِ  عٍرص  كّل  يف البّد  هوإنّ  ،الصامَت  أنا

َ ـ  ﴿:وجل عزّ  قوله وذلك اهلادي، أنا ورصُت  املنذرَ  ٌد حممّ  صار ،سلامن يا  ْـَ   إِ  
َ
  

ِ  ُ  ِْ رٌ  ْ  ٍ  َو ُِ ّ ، اهلـادي وأنـا املنـذر وسـلم وآله عليه اهللا صّىل  اهللا فرسول ،)1(﴾َ  دٍ   َ
﴿ ُ َ   ُ    َ ِْ ُ   َ   َ ْ  َ ُ  ا   ْ 

ُ
رَْ  مُ   َ ِ ُ   َوَ    

َ
ءٍ  َوُ     َْ َدادُ   َو َ  اْ    * ِِ ْ ـَ ارٍ  ِ  ْـَ هُ  َ ْ

َ  َدةِ  ا َْ  ْ ِ  َ  ِ ُ  َ    َ  ْ  ِ  ُْ  ْ   َ َ اءٌ  *ا ُْ َ َ  لِ  ا َْ  ِ ُ  َوا   
َ
 َوَ ـ ْ   ِ ِ  َ َ  َ  َوَ  ْ  ا َْ ْ َل  أ

َ  ٌت   َ ُ  * ِ   َ  رِ  وََ  رٌِب   ِ     ْ ِ  ُ ْ َ ْ ٍ   ُ  َ   ِ  ْ   َ َْ ُ   َ ُ   َ  ْ ِ ِ   َوِ  ْ    ََ  ْ ِ   َ ْ ِ  ِ  ْ  ُ َ ّ ِ
 ِ  ْ
َ
ِ  أ  .»)2(﴾ا  

 اجلمـع صـاحَب  ٌد حمّمـ صـار«: وقـال األخـرى عىل بيده السالم عليه فرضب: قال
 أقول النار، صاحَب  أنا ورصُت  ةاجلنّ  صاحَب  ٌد حممّ  وصار النرش، صاحَب  أنا ورصُت 

 أنا ورصُت  الرجفة صاحَب  وآله عليه اهللا صّىل  ٌد حممّ  وصار هذا، وذري هذا ذيُخ : هلا
 .فيه ما علم وجّل  عزّ  اهللا أهلمني ،املحفوظ وحاللّ  صاحب وأنا ،)3(ةاهلّد  صاحب
ِ   ِ   َوا ُْ ْ آنِ *   ﴿ ٌد حممّ  وصار ،جندب ويا سلامن يا نعم  ٌد حممّ  وصار ،)4(﴾اْ َ

                                                           
 .٧: سورة الرعد )١(

 .١١ ـ ٨: سورة الرعد )٢(
ّد باهلـدم، ، وُفـّرس اهلـ»أعوذ بك من اهلّد واهلّدة«:  صوت وقوع احلائط ونحوه، ويف اخلرب:اهلّدة )٣(

 .صوت ما يقع من السامء: واهلّدة اخلسف، واهلدّ 
 .٢و ١: يسسورة  )٤(
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)٧٦( 

 َْ ْ َ   َ   *   ﴿ٌد حممّ  وصار ،)1(﴾َوا َْ  َ ِ  ن﴿
َ
 وصـار ،)2(﴾ ِ َـْ َ    ُْ ـْ آنَ ا َ  َ ْـَ    

 خـاتمَ  ٌد حممّ  وصار واآليات، املعجزات صاحب أنا ورصُت  الدالالت، صاحَب  ٌد حممّ 
 ياّلـذ العظـيم النَبأُ  وأنا ،)3(املستقيم الرصاطُ  وأنا ني،الوصيّ  خاتمَ  أنا ورصُت  ،نيالنبيّ 
 ،الـدعوة صـاحَب  ٌد حمّمـ وصـار واليتـي، يف إّال  اختلف أحَد  وال ،)4(خمَتلِفون فيه هم

 صـّىل  النبـيّ  أمـر صاحَب  أنا ورصُت  ،الً مرَس  نبياً  ٌد حممّ  وصار السيف، صاحَب  أنا ورصُت 
وحَ   ُ ِْ   ﴿:وجل عزّ  اهللا قال ،وآله عليه اهللا ِ  ِ  ْ  ا    ْ  ِه

َ
هِ  ِ  ْ   ََ  ءُ  َ  ْ  َ َ  أ  ،)5(﴾ِ َ ـ دِ

 أو لرَسـمُ  نبـيٍّ  أو بمقـرَّ  ٍك َلـم عـىل إّال  الروح هذا لقييُ  وال عطيهيُ  ال ،اهللا روُح  وهو
 ،القـدرة إليـه ضوفـوّ  ،)6(النـاس مـن أبانـه فقـد الروح هذا اهللا أعطاه فمن ب،منتَج  ويصٍّ 
 إىل املغـرب ومـن املغـرب إىل املـرشق مـن وسـار ،يكـون وما كان بام مَ لِ وعَ  ،املوتى وأحيى
 .واألرض سامواتال يف ما وعلم ،والقلوب الضامئر يف ما ملِ وعَ  عني، حلظة يف املرشق
 ْـَ َل   َـ ْ  ﴿:وجـل عزّ  اهللا قال اّلذي الذكرَ  حمّمٌد  وصار جندب، ويا سلامن يا

َ
 ا ُ   

ْ ً ا إَِ ُْ  ْ  ِ  آ َ تِ  َ  َ ُْ  ْ  َ  ْ ُ  رَُ  ً  *  ذِ ، )8(والباليا املنايا علمَ  عطيتأُ  إّين  ،)7(﴾ا  
 صـّىل  ٌد وحمّمـ القيامة، يوم ىلإ كائنٌ  هو وما ،القرآن علمَ  ودعُت واستُ  اخلطاب، وفصل

 مل ما يل اهللا جعل وجل، عزّ  اهللا ةَ حّج  أنا ورصُت  للناس، ةً حّج  ةاحلّج  أقام وآله عليه اهللا
                                                           

 .١: سورة القلم )١(

 .٢ و١: طهسورة  )٢(

اَط الـُمسَتِقيم﴾ : إشارة إىل قوله تعاىل) ٣(  .]٦: سورة الفاحتة[﴿اْهِدنا الرصِّ
: سورة النبأ[ اّلذي ُهم فيه ُخمَتلُِفون﴾ *عن النََّبإ العظيم * ﴿َعمَّ يتساءلون : إشارة إىل قوله تعاىل )٤(

 .]٣ ـ ١

 .١٥: سورة املؤمن )٥(

 .أي فصله من الناس ومّيزة عنهم: أبانه )٦(
 .١١ و١٠: سورة الطالق )٧(
 .املنايا مجع منّية، والباليا مجع بلّية، يعني علَم اآلجال واحلوادث: »علَم املنايا والباليا «:قوله )٨(
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)٧٧( 

 .»بمقرّ  ٍك مللَ  وال مرسل لنبيٍّ  ال ،واآلخرين لنياألوّ  من حدٍ أل جيعل
 محلـت ذيلّ ا أنا«: السالم عليه قال .أمري املؤمنني يا يكلبّ : قاال ،جندب ويا سلامن يا
 وأنـا ،رّيب  ذنإبـ احلـوت بطن من يونس أخرجُت  الذي وأنا ،رّيب  بأمر السفينة يف نوحاً 
 النار من إبراهيم أخرجُت  الذي وأنا ،رّيب  بأمر البحرَ  عمران بن بموسى جاوزت الذي

 ،رّيب  ذنإبـ هاأشـجارَ  وغرسـت اعيوَهن  رتوفّج  أهنارها أجريت الذي وأنا ،رّيب  ذنبإ
 اجلـن الـثقالن سـمعه قـد، )2(قريـب مكـانٍ  نمِ  املنادي وأنا ،)1(ةلّ الظُ  يوم عذاب وأنا

 عامل اخلرض وأنا ،بلغاهتم واملنافقني اريناجلبّ  قوم كّل  سمعألُ  إّين . قوم وفهمه ،واإلنس
 .وجّل  عزّ  اهللا قدرة وأنا ،القرنني ذو وأنا ،داود بن سليامن ممعلّ  وأنا ،)3(موسى
 اهللا قـال ،يمنّـ ٌد وحمّمـ دٍ حمّمـ نمِ  وأنا ،)4(أنا ٌد وحممّ  ٌد حممّ  أنا ،جندب ويا سلامن يا
ْ َ  ْ ِ  َ َ جَ  ﴿:تعاىل َ  نِ  اْ َ َ  نِ  َ    َْ َزخٌ   َ َْ ُ َ   *  َ َْ  ِ ِ ْ  َ﴾«)5(. 

                                                           
ملّا كّذبوا ُشعيبًا، أصاهبم غـيٌم وحـرٌّ شـديد، فُرفعـت هلـم : قيل: »ب يوم الُظّلةوأنا عذا «:قوله )١(

ويف ]. مـاّدة ظَلـل: جممـع البحـرين[سحابة، فخرجوا يستظّلون هبا، فسالت عليهم فـأهلكتهم 
ُبوهُ ﴿:  من سورة الشعراء١٨٩لآلية ) تفسري شّرب ( ـةِ  َيـْومِ  َعـَذاُب  َفَأَخـَذُهمْ  َفَكذَّ لَّ ي هـ: ﴾..الظُّ

 .سحابٌة أظّلتهم بعد حرٍّ شديٍد أصاهبم سبعة أّيام، فأمطرت عليهم نارًا فأحرقتهم
 َواْسـَتِمعْ ﴿:  مـن سـورة ق٤١الظاهر أّنه إشارة إىل اآلية : »وأنا املنادي ِمن مكاٍن قريب «:قوله )٢(

افيـل أو غـريه، مـن مكـاٍن املنادي هو إرس): تفسري شّرب (﴾، يف َقِريٍب  َمَكانٍ  ِمنْ  ُمنَادِ ـالْ  ُينَادِ  َيْومَ 
ينادي املنادي باسـم القـائم : عن القّمي) الصايف(قريٍب بحيث يسمع الكّل عىل حدٍّ سواء، ويف 

 .واسم أبيه عليهام السالم من مكاٍن قريب، بحيث يصل نداؤه إىل الكّل عىل حدٍّ سواء
ًال بـصورة  أنا امللِهم واملسريِّ للخرض فيام كـان يقولـه ويفعلـ:لعّل املقصود )٣( ه، أو أنـا كنـت متمـثِّ

 .»وأنا ذو القرنني«: اخلرض، ومثله يقال يف قوله
 ُثـمَّ  َوَأْنُفـَسُكمْ  َوَأْنُفـَسنَا َونِـَساَءُكمْ  َونَِساَءَنا َوَأْبنَاَءُكمْ  َأْبنَاَءَنا َنْدعُ  َتَعاَلْوا َفُقْل  ﴿:كام يف قوله تعاىل )٤(

 ].٦١: سورة آل عمران[﴾ اْلَكاِذبِنيَ  َىل عَ  اهللاَِّ َلْعنَةَ  َفنَْجَعْل  َنْبَتِهْل 
 .٢٠ و١٩: سورة الرمحان )٥(
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)٧٨( 

 مل نـاوغائبَ  ،يمت مل ناتَ ميّ  إنّ « :قال .أمري املؤمنني يا يكلبّ : قاال ،جندب ويا سلامن يا
 .»لوايقت لن قتالنا وإنّ  ،يغب
 كـّل  أمـري أنا«: السالم عليه قال .عليك اهللا صلوات ،يكلبّ : قاال ،جندب ويا سلامن يا

 ال ،اهللا عبيد من عبٌد  أنا اموإنّ  العظمة، بروح دُت يّ وأُ  بقي، نوممّ  مىض نممّ  ومؤمنةٍ  مؤمنٍ 
 اهللا جعلـه مـا هَ نْ كُ  فضلنا من تبلغوا لن كمفإنّ  ،شئتم ما فضلنا يف وقولوا أرباباً  وناتسمّ 
 تـه،وأئمّ  منـاؤهأُ و ،وخلفاؤه اهللا وحجُج  ه،ودالئلُ  اهللا آيات األنّ  ،ْرش العُ  معشارَ  وال لنا،

 نـارَ طهَّ  خلقـه بـني ومن ،ثيبيُ  وبنا هعبادَ  اهللا بيعّذ  بنا اهللا، ولسان اهللا وعني اهللا ووجه
َ : قائٌل  قال ولو واصطفانا، واختارنا  عـّام  سألُيـ ال هألّنـ وأرشك، كفرلَ  وفيم؟ وكيف ِمل

 .»يسألون وهم يفعل
: السالم عليه قال ،عليك اهللا صلوات ،أمري املؤمنني يا يكلبّ : قاال ،جندب ويا سلامن يا

 ،وبرهنـت رتونوّ  وأوضحت ورشحت ُت وفّرس  نُت بيّ  بام قوصّد  ،قلُت  بام آمن نمَ «
 عـارٌف  وهـو ،سـالملإل صـدره ورشح ،يـامنلإل قلبـه اهللا مـتحنا ،حنممتَ  مؤمنٌ  فهو
 فهـو ،وارتاب وحتّري  ووقف وجحد دنَ وعَ  شّك  نومَ  وكمل، وبلغ انتهى قد ،ستبرصم

 .»وناصب مقٌرص 
: السالم عليه قال ،عليك اهللا صلوات ،أمري املؤمنني يا يكلبّ : قاال ،جندب ويا سلامن يا

 ،رّيب  ذنإبـ بيـوتكم يف خرونتـّد  وما تأكلون بام كمأنبئُ  أنا ،رّيب  ذنإب ميتوأُ  حييأُ  أنا«
 إذا هذا ويفعلون يعلمون السالم عليهم أوالدي من ةُ واألئمّ  ،قلوبكم بضامئر عاملٌ  ناوأ

 نـاوكلّ  ،دحمّمـ وأوسـطنا ،دحمّمـ وآخرنـا ،دحممّ  لناأوّ  واحد، ناكلّ  األنّ  ،وأرادوا واأحبّ 
 كـّل  الويـل ،اهللا كـره كرهنـا وإذا ،)1(اهللا شـاء شئنا إذا ونحن بيننا، قواتفرّ  فال ،دحممّ 

 أعطانـا اممّ  شيئاً  أنكر من نّ أل ،ناربُّ  اهللا أعطانا وما تنا،وخصوصيّ  فضلنا أنكر نمل الويل
                                                           

 . عُني إشاءة اهللا سبحانه وتعاىلألّن إشاءهتم عليهم السالم )١(
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)٧٩( 

 .»فينا تهومشيَّ  وجل عزّ  اهللا قدرة أنكر فقد اهللا
ــا ــلامن ي ــا س ــدب وي ــاال ،جن ــكلبّ : ق ــا ي ــؤمنني ي ــري امل ــلوات ،أم ــك اهللا ص   ،علي
ـ هـذا مـن وأكرب وأعىل وأعظم أجّل  هو ما ناربُّ  اهللا أعطانا لقد «:السالم عليه قال  ،»هكلِّ
  ه؟كّلــ هــذا مــن وأجــّل  أعظــم هــو مــا أعطــاكم الــذي مــا ،أمــري املــؤمنني يــا: قلنــا
  تخرقـ شـئنا لـو الـذي ،األعظـم لالسـم نـامَ لْ عِ  وجـل عـزّ  نـاربُّ  أعطانـا قد« :قال

ــساموات ــ ،واألرض ال ــار ةواجلنّ ــرج ،والن ــه ونع ــسامء إىل ب ــه وهنــبط ،ال    ،األرض ب
 ،)1(وجـل عـزّ  اهللا يـدي بـني عليـه فـنجلس ،العـرش إىل به وننتهي ،قونّرش  بونغرّ 

 ،واجلبـال والنجـوم ،والقمـر والـشمس ،واألرض الساموات ىحتّ  يشء، كلُّ  ويطيعنا
ـ ذلـك اهللا أعطانـا ،والنار ةواجلنّ  ،والبحار ،والدواب والشجر   ،األعظـم باالسـم هكلَّ

 هذه ونعمل ،األسواق يف ونميش ،ونرشب نأكل هكلِّ  هذا ومع به، ناوخّص  مناعلّ  ذيالّ 
 بـأمره وهـم بـالقول يـسبقونه ال الـذين ،مـوناملكرَ  اهللا عباد ونحن ،ناربّ  بأمر األشياء
 .)2(يعملون

: نقـول فـنحن املـؤمنني، عبـاده نمِ  كثريٍ  عىل نالَ وفّض  ،رينمطهّ  معصومني وجعلنا
ِ   ُ  ْ ا َ ﴿   ُ َ ـ ِ  ْ      َ وَ ﴿ ،)3(﴾ا    ا    َ  أنْ      ي ِ  َ  ْ  َ    ّ  ُ  و      ا  ا   َ  ياّ     
 .حسانواإل الفضل من اهللا أعطانا ما بكّل  اجلاحدين أعني ،)4(﴾   ِ ا   ِ     اِب ا  َ 

 أحٌد  يبلغ ال هفإنّ  ،راشداً  هبا كفتمّس  ،ةبالنورانيّ  معرفتي فهذا ،جندب ويا سلامن يا

                                                           
 . عن شّدة قرهبم، وعظم منزلتهم عند اهللا سبحانه وتعاىلهذا كناية )١(
سـورة [﴾ َيْعَمُلـونَ  بِـَأْمِرهِ  َوُهـمْ  بِاْلَقْولِ  ُقوَنهُ َيْسبِ  ال * ُمْكَرُمونَ  ِعَبادٌ  َبْل  ﴿:إشارة إىل قوله تعاىل )٢(

 ].٢٧ ـ ٢٦: األنبياء
 .٤٣: سورة األعراف )٣(
 .٧١: سورة الزمر )٤(
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)٨٠( 

 بالغـاً  مستبرصاً  كان هبا نيعرف فإذا ،بالنورانية يعرفني ىحتّ  االستبصار حدَّ  شيعتنا من
 ّرس  نِمـ رسٍّ  عـىل لعواطّ  الفضل، من ةً درج وارتقى العلم، من بحراً  خاض قد ،كامالً 
 .)1(»خزائنه ومكنون اهللا

  الدرجة الثالثة من المعرفة الرابعة* 
وهذه املعرفـة ال سـبيل ألحـٍد إىل إدراكهـا أبـدًا، كـام املعرفة احلّقة الكاملة، وهي 

 :تأفادت الروايا
 )2(إّن حـديثنا«: عليـه الـسالمقال أبو عبد اهللا : ما ُروي عن أيب الصامت قال: منهـا 

ب، وال نبـيٌّ مستصَعب، رشيٌف كريم، ذكوانصعٌب   ذكّي، وعٌر، ال حيتمله مَلٌك مقرَّ
َمن شـئنا يـا أبـا « :فَمن حيتمله، ُجعلُت فداك؟ قال: ، قلُت »مرَسل، وال مؤمٌن ممَتَحن

 .)3(فظننُت أّن هللا عبادًا هم أفضل من هؤالء الثالثة:  الصامتقال أبو. »الصامت
 : يقـولعليه السالمسمعُت أبا عبد اهللا : ما ُروي عن أيب الصامت أيضًا قال: ومنهـا 

                                                           
، واملجلـّيس ١ باب نادر يف معـرفتهم صـلوات اهللا علـيهم بالنورانّيـة ح ١ / ٢٦: بحار األنوار )١(

احب الكرامات الشيخ حمّمد تقي املجلـيس أّنـه رضوان اهللا عليه ينقل عن والده العامل الرّباين ص
 .رأى هذا احلديث يف كتاب عتيق، مجعه بعض حمّدثي أصحابنا يف فضائل أمري املؤمنني عليه السالم

: ـ كام يف مكيال املكارم» ...حديثنا صعٌب مستصعب «:  معنى قوهلم عليهم السالموالظاهر أنّ  )٢(
م صلوات اهللا عليهم، وكونه صعبًا لصعوبة حتّمله يف بيانه  ـ إّما كّل ما ورد عنه٤٦٤ ـ ٤٦٣ / ١

ونرشه يف مقام يقتضيه احلال، فإّن املؤمن الكامل يعرف مواقع البيان من مواقع اإليـامن، وإّمـا ـ 
وهو األقرب ـ أّن املراد بحديثهم املذكور يف هذه األخبار الواردة يف الدرجـة الثالثـة، مـا ورد يف 

 األرسار وعجائب اآلثار، ومقاماٍت منيعٍة ال ُتـدركها األفكـار، وشـؤوٍن فضائلهم، ِمن غرائب
بديعٍة يعجز عن بياهنا أولو األبصار، وعىل هذا تكون اإلضافة إلـيهم لالختـصاص، بمعنـى أّن 

 .بترصف) مكيال املكارم(من . حديثنا اخلاص بنا الوارد يف فضلنا ومقاماتنا صعٌب مستصعب
 .١٠ يف أئّمة آل حمّمد عليهم السالم حديثهم صعٌب مستصَعب ح١١اب  ب٤٢: بصائر الدرجات )٣(
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)٨١( 

ب، وال نبيٌّ مرسل، وال عبٌد مؤمن« فمن : ، قلت»إّن ِمن حديثنا ما ال حيتمله مَلٌك مقرَّ
 .)1(»نحن نحتمله«: حيتمله؟ قال

ب، «: عليه السالمما ُروي عن اإلمام الصادق : ومنها حديثنا ال حيتملـه مَلـٌك مقـرَّ
 .)2(»وال نبيٌّ مرسل، وال مؤمٌن امتحن اهللا قلبه لإليامن

إّن حـديثنا «: ما ُروي عن املفّضل بن عمر، قال أبـو جعفـر عليـه الـسالم: ومنهـا 
ب، وال نبـّي  مستصعب، ذكوانصعب مرسـل، وال عبـد  أجرد، ال حيتمله مَلٌك مقـرَّ

 ـ أي ال يقـدر أحـٌد أن »ب بعـدفهو الذي مل ُيركَ : ن، أما الصعبامتحن اهللا قلبه لإليام
فهـو ذكـاء : فهو الذي ُهيرب منه إذا ُرؤي، وأما الـذكوان: وأّما املستصعب«يركبه ـ، 
فهو الذي ال يتعّلق به يشء من بني يديه وال من خلفه، وهـو : وأّما األجرد، )3(املؤمنني

ُ ﴿ :ول اهللاق َل  ا     َ   َ  َ ْ
َ
ِ  ِ   أ  أحٌد من ه، فأحسن احلديث حديثنا، ال حيتمل)4(﴾اْ َ

اخلالئق أمَره بكامله حّتى حيّده، ألّن َمن حّد شيئًا فهو أكرب منه، واحلمد هللا عىل التوفيق، 
 .)5(»واإلنكار هو الكفر

 ال يمكن  رسٌّ غامض،معليهم السالومن الواضح أّن مفاد هذه الروايات أّن أمرهم 
نـا رسٌّ يف ّرس، إّن أمرَ «: عليـه الـسالم كام ُروي عن جابر عن الـصادق ألحٍد أن يدركه،

                                                           
 .١١ ح ١١ باب ٤٣: بصائر الدرجات )١(

 .٤ ح ٤٠١ / ١: الكايف )٢(
لعل املراد من املؤمنني هم املعصومون األربعة عرش عليهم السالم، ألهنم املؤمنون حقًا، حيـث  )٣(

واية، وقد ورد هذا االسـتعامل يف الروايـات ال يتحمل هذا احلديث غريهم، كام هو مفروض الر
ة لقوله تعاىل ا اّلِذيَن آَمنُوا﴾: والقرآن الكريم بحسب الروايات املفرسِّ  .﴿يا أهيُّ

 .٢٣: سورة الزمر )٤(
 .١٦ ح ١١ باب ٤٤ :بصائر الدرجات )٥(
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)٨٢( 

: والوجه فيه .)2(»، ورسٌّ مقنٌَّع برس)1(فيد إّال رس، ورسٌّ عىل رس، ورسٌّ ال يرسورسٌّ مست
وق عـواملهم لـيس  فـه قد بلغوا من عوامل اإلمكان أقاصيها، حّتى أّنـعليهم السالمأّهنم 

 حجابه، وهـم احلـافظون عليهم السالمعامل إّال وهو رس، ال يمكن تعّديه إىل غريه، فهم 
 .»وحفظة ّرس اهللا« :لّرسه تعاىل، والذاّبون عن حريمه، لذلك ورد يف زيارة اجلامعة

إّن «:  لكميل بن زياد، فـيام روي عنـهعليه السالموإىل ذلك يشري قول أمري املؤمنني 
 .)3(» له َمحَلةأصبتعلًام ّمجًا لو لَ  ـ مشريًا إىل صدره الرشيف ـ هناها

بل اندجمت عىل مكنون علـم، « :هنج البالغة يف خطبة له يف عليه السالموكذلك قوله 
 .)4(»لو ُبحُت به الضطربتم اضطراب األرشية يف الطوى البعيدة

 :ليه يف أبياٍت منسوبٍة إعليه السالموما روي عن اإلمام السّجاد 
  احلقَّ ذو جهٍل فيفتتِنا رىـكي ال ي  ي جواهَرهــم من علمــي ألكتـإنّ 

 حسناـحسني ووّىص قبله الـإىل ال  ذا أبو حسنٍ ــي هـّدم فـــوقد تق
 ّمن يعبد الوثناـ أنت م :يـل لــقي  و أبوح بهـٍم لــوهِر علــبَّ جرُ ف

  )5(ونه حسناا يأتــــَح مـيَرون أقب   اٌل مسلمون دميـوالستحّل رج

إىل هذه الدرجة العالية من املعرفة املمتنعة عىل كـّل أحـٍد مـا ُروي عـن قد أشار و
يا عيل، ما عرف اهللا إّال أنا وأنت، ومـا «: عليه السالم أّنه قال لعيلٍّ صّىل اهللا عليه وآلهالنبّي 

  اهللا عليه وآلهصّىل ، وكذلك ما روي عنه )6(»عرفني إّال اهللاُ وأنت، وما عرفك إّال اهللا وأنا
                                                           

 .»رساً «: يقتيض أن يقال )١(
 .١ ح ١٢ باب نادر ٤٨: بصائر الدرجات )٢(
 .١٤٧/ قصار احلكم : غةهنج البال )٣(
 .٥خطبة : هنج البالغة )٤(
 .٣٥ / ٧: الغدير )٥(
 .٦٦٣ ح ٤٣٩ / ٢: ، مدينة املعاجز١٢٥: خمترص بصائر الدرجات )٦(
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)٨٣( 

لوال أّنني أخاف أن يقولوا فيك ما قالت النصارى يف املسيح، «: عليه السالملعيلٍّ أّنه قال 
 .)1(»لقلُت اليوم فيك مقالًة ال متّر بمٍأل من املسلمني إّال أخذوا الرتاب من حتت قدمك

م وال عجب يف ذلك، فقد أفادت الروايات الكثـرية التـي تقـّدم قـسٌم منهـا، أّهنـ
 كلمُة اهللا الكربى، وأمر اهللا الكائن بني الكـاف والنـون، وّرس غيبـه، صلوات اهللا عليهم

وآيته العظمى، ووجهه اّلـذي يتوّجـه إليـه األوليـاء، وبابـه الـذي ُيـؤتى منـه، وهـم 
الشاهدون عىل أعاملنا، واهللا من ورائهم شاهٌد عليهم، وهم املحيطـون بنـا، واهللا مـن 

ع، وهم املرّبون لنا، واهللا من ورائهـم ربُّ العـاملني، وهـم الـذين ورائهم حميٌط باجلمي
فرض اهللا طاعتهم عىل العباد وقرهنا بطاعته، وجعل معرفَتهم معرفته، وحمّبَتهم حمّبتـه، 

 . هبا َمن عرفهعّز وجلفهم أركانه، ومقاماته التي ال تعطيل هلا يف كّل زمان، َيعرف اهللاَ 
 .)2(»ميعظأنا اسم اهللا ال«:  أّنه قالليه السالمعي عن أمري املؤمنني فقد رو

 .)3(»أنا كلمة اهللا الكربى«:  أّنه قالعليه السالموروي يف ُأخرى عنه 
وا عنّـا عن الربوبّيـة، وارفعـونا نّزه«: وا قالم أّهن  الـسالممعليه موروي يف ثالثة عنه

 ملودعـة يف اهلياكـلاإلهلّيـة فال يقاس بنا أحد من  الناس، فإنا نحن األرسار احظوظ البرشّية، 
 البرشّية، والكلمة الربانية الناطقة يف األجساد الرتابّية، وقولوا بعـد ذاك مـا اسـتطعتم،

 .، وقد تعّددت الروايات هبذا املضمون)4(» اهللا ال ُتوَصفعظمةفإّن البحر ال ُينزف، و
لن تبلغوا ُعْرشَ و غوا مل تبلاجعلوا لنا رّبًا نعبده، وقولوا فينا ما شئتم، فإّنكم: وروي

وهذا يدّل أّن كّل ما قيل فيهم وما ورد عنهم، فهو دون منزلتهم . ِمعشار ما نحن عليه
                                                           

 .١٦٦ / ٢:  آل أيب طالبمناقب )١(
 .٢٨١: مشارق أنوار اليقني )٢(
 .١٧١: مشارق أنوار اليقني )٣(
 .١٠١: مشارق أنوار اليقني )٤(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)٨٤( 

 .وأقّل من شأهنم
 هو الذي جعلهم كـذلك، وخـّصهم عّز وجّل  ألّن اهللا ،وال عجب وال ُغُلوَّ يف ذلك

اهللا والعبيـد، فهـم  برزٌخ بني اخلالق واملخلوقني، وبـني صلوات اهللا عليهمبذلك، فإّهنم 
املالكون لكّل ما يف الوجود، وهـم املتـّرصفون بـواليتهم التكوينّيـة يف كـّل يشء، بـام 

 .رادواشاؤوا وكيف أ
عليـه ولقد أحسن ابن أيب احلديد املعتزّيل يف قصيدته العينّية يف مدح أمـري املـؤمنني 

 :السالم
  )1(رك يف الربّية موَلعُ بنفوذ أم  ما الدهر إّال عبُدك القنُّ الذي            

الفـوز واألمـان يف مـدح «ولقد أحسن الشيخ البهائّي يف قصيدته الشهرية املـسّامة 
 : بقوله»عليه السالمصاحب الزمان 

 ّوارِ ــدهُر مقوَد خـــه الـوألقى إلي  هـظلّ زمان بــاُم ُهدًى الذ الــــإم
 )2( خّصه الباريوناهيك ِمن جمٍد به  هـُد الزمان بكفّ ــن مقاليــــويا م

، اّلـذي ال يكفيـه عليهم الـسالمأكتفي هبذا القدر اليسري املخترص من معرفة األئّمة 
 .العمر كّله، بل الدهر كّله

 يـاضغلو كانت البحـاُر مـدادًا، وال«:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهفقد روي عن النبّي 
ذ املـداد، وكّلـت الـثقالن، أن أقالمًا، والساموات ُصُحفًا، واجلّن واإلنـس كّتابـًا، لنفـ

، )3(»يكتبوا معشار ُعرش فضائل إمام يـوم الغـدير، وكيـف يكتبـون، وأّنـى هيتـدون؟
                                                           

البـن ) رشح القصائد السبع العلويـات(، الروضة املختارة )القصائد العلوّيات السبع (:يراجع) ١(
 .١٤١: أيب احلديد

 .٣٤٦ ـ ٣٤٥ / ١كشكول الشيخ البهائي ) ٢(
 .١٧١: مشارق أنوار اليقني )٣(
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)٨٥( 

ْ  ُ  َ نَ   َ ْ   ُ ْ ﴿:  قوله تعاىلإشارًة إىل ْ  ُ  َ َ ِ َ  َرّ ِ   َِ َِ  تِ  ِ َ اًدا اْ َ نْ  َ  ْـَ   اْ َ
َ
 َ  َْ ـ َ  أ

 .)1(﴾َ َ ًدا  ِ ِ  ِِ  ْ  ِ  َْ   َو َ ْ  َرّ ِ  َ َِ  ُت 

                                                           
 .١٠٩: سورة الكهف )١(



 

 



 

)٨٧( 

 
 
 
 

  المعرفة الخامسة

   بعض معاجزه وأحوال سفرائه عليه السالممعرفة
بـأحوال كثريٌة جّدًا، وقسٌم منهـا يتعّلـق  عليه السالم اعلم أّن معاجز اإلمام املهدّي 

صـلوات اهللا ضها للتّربك وزيادِة املعرفـة بـه  بع، أذكر فی غيبته الصغریسفرائه األربعة
 :عليه

عليـه  يف قّصة والدتـه )1(عليه السالمما روي عن حكيمة أخت اإلمام اهلادي : منها
  أيب حمّمـد نـرجس زوجـة اإلمـام أّمـه الغريبة، املليئة باملعاجز والكرامات، منالسالم

 يشٌء من آثار احلمل، وسـجوده يهاأن يظهر عل، من دون عليه السالم احلسن العسكري
 َ نَ  اْ َ ِ ـَ   إِن   اْ َ ِ ـُ   َوزََ ـ َ  اْ َ    َ  ءَ ﴿: ىل ذراعههللا عند والدته، والكتابة التي ع

أشهد أن ال إله إّال اهللا، وأشهد «:  ساعة والدتهعليه السالم، وكالمه عند أبيه )2(﴾زَُ   ً 
ّم مل يـزل يعـّدد الـسادة األئّمـة ، ث» املؤمنني ويلُّ اهللادًا رسول اهللا، وأّن علّيًا أمريأّن حممّ 
ه اآلخـر يف وكالِمـ إىل أن بلغ إىل نفسه، ودعا ألوليائه بالفرج عـىل يـده،  السالمعليهم

عليه رؤية أّمه له ات كثرية، ثم داليوم السابع من والدته، ككالمه يف يوم والدته مع زيا
عليـه مل أَر وجهًا أحسن من وجهه : الت بعد أربعني يومًا وهو يميش يف الدار، فقالسالم

                                                           
 .اخلرائج وغريه:  ـ عن٢٦ / ٥١:  بحار األنوار:ُيراجع )١(
 .٨١ :سورة اإلرساء )٢(
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)٨٨( 

عليـه ، فتعّجبُت من ذلك، فتبّسم أبـو حمّمـد عليه السالم أفصح من لغته ، وال لغةً السالم
إّنا معرش األوصياء ننشأ يف اليوم مـا ينـشأ غُرينـا يف اجلمعـة، وننـشأ يف «:  فقالالـسالم

 .»جلمعة ما ينشأ غرينا يف السنةا
 فلـم وتفّقدُتـه فعدت فانرصفت، رأسه، فقّبلُت  فقمُت : حكيمة قالت أيضاً  وفيها

 اسـتودعناه عّمـة، يـا«: فقال موالنا؟ فعل ما: السالم عليه حمّمد أيب لسّيدي فقلت أره،
 مهـديّ  رّيب  يل وهـب ّملا«: الـسالم عليه قال ثمّ  ،»السالم عليه موسى ُأمّ  استودعته الذي
 عزّ  اهللا يَدي بني] خ به [وقفا حّتى العرش، رسادق إىل فحماله ملَكني أرسل األُّمة هذه

 آليـُت  عبـادي، ومهديّ  أمري، وإظهار ديني لنرصة عبدي بك مرحباً : له فقال ،وجّل 
 عىل رّداه رّداه امللكان، أّهيا اردداه ُأعّذب، وبك أغفر، وبك ُأعطي، وبك آخذ، بك أّين 
 بـه وُأزهـق احلق، به ُأحّق  أن إىل وبعيني، وكنفي ضامين يف فإّنه وأبلغاه، رفيقًا، رّداً  أبيه

 بمعنـى ،)يل (مـن حـال: وواصباً  الطاعة،: والدين. »واصباً  يل الدين ويكون الباطل،
 ).وَصب ماّدة: البحرين جممع (ثابتاً  واجباً 

اجتمع عنـدي مخـسامئة درهـم، ناقـصة : ما ُروي عن حمّمد بن شاذان قال: ومنهـا 
  إليـصاهلا إىل: وبعثُت هبا إىل حمّمد بن أمحـد القّمـي ـ أي،عرشين، فأمتمتها من عندي

: عليـه الـسالم ـ، ومل أكتب كـم يل منهـا، فأنفـذ إيلَّ كتابـه صلوات اهللا عليهة  احلجّ اإلمام
 يف علمـه وأمثـال ذلـك كثـري. )1(»وصلت مخسامئة درهم، لك فيها عـرشون درمهـاً «

 .للغيب
اجتمع عيلُّ بن احلسني بن بابويه مع أيب القاسم : ما ُروي عن النجاّيش قال: ومنهـا 

 ثّم كاتبه بعد ذلك عىل يد عّيل بن جعفر بن األسـود، ،احلسني بن روح، وسأله مسائل
 عليه السالم ويسأله فيها الولد، فكتب عليه السالميسأله أن يوصل له رقعًة إىل الصاحب 

                                                           
 .٨اخلرائج ح :  ـ عن٢٩٥ / ٥١: بحار األنوار )١(
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)٨٩( 

ينقد دعونا اهللا «: إليه  )1(، فُولد له أبو جعفر»لك بذلك، وسُرتزق ولدين ذكرين خّريَ
سـمعت أبـا :  احلسني بـن عبيـد اهللا يقـولوأبو عبد اهللا من ُأّم ولد، وكان أبو عبد اهللا

 .)2(، ويفتخر بذلكعليه السالمأنا ُولدت بدعوة صاحب األمر : ولجعفر يق
، فقـد روى الطـربّيس يف  يف غيبتـه الـصغرىعليـه الـسالموأّما ما يتعّلـق بـسفرائه 

 يف زمـان الغيبـة ـ أي أّمـا األبـواب املرضـّيون والـسفراء املمـدوحون: »االحتجاج«
 الشيخ املوثوق به أبو عمرو عثامن بن سعيد العمـرّي، نـصبه أّوالً فأولهم: ى ـالصغر

 ـ، ثّم ابنه  وكيًال عنهعليه السالم اإلمام اهلادي :أبو احلسن عّيل بن حمّمد العسكرّي ـ أي
، ثـّم بعـد عليهام الـسالم  القيام بأمورمها حال حياهتام، فتوّىل عليه السالمأبو حمّمد احلسن 

 عليـه الـسالم توقيعاتـه ] خ لكانـت[كـان ، وعليه السالم بأمر صاحب الزمان ذلك قام
 قام ابنه أبو جعفر حمّمد بن عثامن فلما مضى لسبيلهوجواب املسائل خترج عىل يديه، 

قام بذلك أبـو القاسـم حـسني بـن هو  فلمـا مـضى   مقامه، وناب منابه يف مجيع ذلك، 
امه أبو احلسن عّيل بن حمّمد السمري، ومل قام مقهو  فلما مضىروح من بني نوبخت، 

 ، ونـصبعليـه الـسالم  بنصٍّ عليه مـن ِقَبـل صـاحب األمـريقم أحٌد منهم بذلك إّال 
مل تقبل الشيعة قوهلم إّال بعد ظهور آيٍة معجزٍة تظهر عىل يد وصاحبه الذي تقّدم عليه، 

  مقـالتهم وصـّحة، تدّل عىل صـدقعليه السالم كّل واحٍد منهم ِمن ِقبل صاحب األمر
ن الـدنيا مـ الـسمرّي  احلـسن أيب] خ لرحيل[  سفر، فلّام حان] خ لنيابتهم[ بابّيتهم

من الناحيـة املقّدسـة :  توقيعًا ـ أي إليهمأخرجفإىل َمن تويص؟ : وقرب أجله، قيل له
يا عّيل بـن . بسم اهللا الرمحن الرحيم«:  ـ نسختهعّجل اهللا تعاىل فرجه الرشيفإلمام العرص 

 ما بينك وبني سّتة أّيام، فامجْع حمّمد السمرّي، أعظم اهللا أجر إخوانك فيك، فإّنك مّيٌت 
                                                           

 . أبو جعفر حمّمد بن عّيل بن احلسني بن بابويه القّميوهو الشيخ الصدوق )١(
 .٢٢فهرست النجايش ح :  ـ عن٣٠٦ / ٥١: األنواربحار  )٢(
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)٩٠( 

 إىل أحٍد فيقوم مقاَمك بعد وفاتك، فقـد وقعـت الغيبـة التاّمـة، فـال أمَرك، وال توصِ 
 وامـتالء ، وقـسوة القلـوب،ظهور إّال بعد إذن اهللا تعاىل ذكره، وذلك بعد طول األمد

 َمن يّدعي املشاهدة، أال فَمـن اّدعـى املـشاهدة قبـل  إىل شيعتيأيتاألرض جورًا، وسي
، وال حـول وال قـّوة إّال بـاهللا العـّيل )1(خروج السفياين والـصيحة فهـو كـّذاٌب مفـرتٍ 

ا إليه وهو جيود ودا عس،، فلّام كان اليوم السادوا هذا التوقيع وخرجفنسخوا. »العظيم
وقـىض، . هللا أمٌر هو بالغه: ِمن بعدك؟ فقالك َمن وصيّ : فقال له بعض الناسبنفسه، 

 .)2(محه اهللارفهذا آخر كالٍم ُسمع منه 
، عليـه الـصالة والـسالم  وأحوال سفرائهأكتفي هبذا النزر القليل ممّا ُذكر من معاجزه
 ٣٤٣ ـ ٢٩٣، وص ٢٧ــ  ٢٥ / ٥١: ومن أراد الزيادة فلرياجع كتاب بحار األنـوار

 .، وكتب الرتاجم األُخرىاهللا عليهصلوات ظهر من معاجزه باب ما 

                                                           
ابـة اخلاّصـة تكذيب َمن يّدعي الني(وسيأيت بيان هذا الكالم وتوضيحه يف الوظيفة الثامنة عرشة  )١(

 ).عنه عليه السالم يف الغيبة الكربى
 .٤٧٧: االحتجاج )٢(



 

)٩١( 

 
 
 
 

  المعرفة السادسة

  معرفة عالمات ظهوره عليه السالم
 :عىل قسمنيوهي 

  :العالمات العامة *
 يف زمـن الغيبـة، وليـست قريبـة مـن الظهـور عليـه الـسالموهي عالمات ظهوره 

وتـشّبه ، كانتشار الفساد والظلـم يف األرض، وقد أمجلتها الروايات الكثريةالرشيف، 
الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، وانتشار الفتن، وانحراف الكثري عن احلـّق، ورفـع 

كثرة  و، وكثرة فقهاء الضاللة،الِعلم وظهور اجلهل، وكثرة القتل، وقّلة الفقهاء اهلادين
ة األُمراء كفرة، وأوليائهم فجرة، وأعواهنم ظَلَمة، وراخلونة، وزخرفة املساجد، وصري

أي منهم فسقة، وحدوث خسف يف املرشق، وخسف يف املغرب، وخـسف وذوي الر
يف جزيرة العرب، وخراب البرصة، وانتهاء حكم العّباسّيني، وخروج النساء كاسيات 

 ، وكسوف الشمس يف وسطه خالف العـادة،عاريات، وخسوف القمر يف آخر الشهر
ه، وانتـشار  والكـسوف يف آخـر،ألّن املعهود يف اخلـسوف أن يكـون أواسـط الـشهر

الفيضانات والسيول والزالزل، وتضييع احلقوق واألحكـام، وكثـرة مـوت الفجـأة، 
 النـاس والنـساء يف الدولـة، وذهـاب أكثـروحكم اخلصيان ـ مجع خـيص ـ والـشّبان 

باحلروب واآلفات، وظهور محرٍة يف السامء، وخراب بغداد، وركوب النساء الرسوج، 
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تفاء الرجال بالرجـال والنـساء بالنـساء، وغـري وخروج كوكب مذّنب يف السامء، واك
 . املعتربة وغريها يف كتب الفريقني يف الروايات مما ذكرذلك

 عـن احلـسني »كامل الدين«ومن الروايات التي تذكر بعض هذه العالمات، رواية 
 به  يتناول فيها جانبًا مما عرجصّىل اهللا عليه وآلهابن أمحد، مسندًا إىل ابن عباس، عن النبّي 

 عّجل اهللا تعاىل فرجـه الـرشيفإىل السامء، ويذكر يف آخرها البشارة بظهور املهدّي املنتظر 
وما حيدث بعد ظهوره، ثم يتناول يف آخرها جانبـًا مـن العالمـات التـي تكـون قبـل 

 .)1(الظهور
إّن «:  يقولعليه السالمسمعُت أبا عبد اهللا :  ما روي عن حمّمد بن مسلم قال:ومنهـا 

ومـا هـي جعلنـي اهللا : ، قلـت»عّز وجل للمؤمنني ِمن اهللا  تكونالقائم عالماٍت قّدام 
، يعنـي املـؤمنني قبـل خـروج ﴾َوَ َ ْ ُـَ   ُ  ْ ﴿ :ذلك قول اهللا عّز وجل«: فداك؟ قال

ءٍ ﴿ ،القائم عليه السالم ْ َ الِ   ِ  َ  َوَ ْ ٍ   َواْ ُ عِ  اْ َ ِْف  ِ  َ   َِ ْ
َ
 ُْ ِ    اْ 

َ
 َ اتِ َوا   َ   َواْ 

 ِ يبلوهم بيشٍء ِمن اخلوف من ملـوك بنـي فـالن يف آخـر «: ، قال»)2(﴾ا     ِ ِ  َ  َو َّ ِ
ْ َ الِ  ِ  َ  َوَ ْ ٍ  ﴿ سلطاهنم، واجلوع بغالء أسعارهم،

َ
كساد التجارات، «: ، قال»﴾اْ 

: ، قـال» مـن الثمـراتونقص ،موت ذريع«: ، قال»وقّلة الفضل، ونقٍص من األنفس
ِ ﴿ ُيزرع،قّلة ريع ما « . »عليه السالم عند ذلك بتعجيل خروج القائم ﴾ا     ِ ِ  َ  َو َّ ِ

وِ  َـ ُ  َ ْ  َـ ُ  َوَ ـ ﴿ :يا حمّمـد، هـذا تأويلـه، إّن اهللا تعـاىل يقـول«: ثّم قال يل
ْ
ُ  إِ     َ   ا  

اِ ُ  نَ   .)4(»)3(﴾ا ْ ِ ْ ِ  ِ   َوا   
                                                           

 يف كتاب بشارة اإلسالم للعالمة الـسّيد مـصطفى راجع تفصيل الرواية ١ ح ٢٥٠: كامل الدين )١(
 .١٧٦ ـ ٤، وتفصيل روايات العالمات من ص ٥ ـ ٤: احليدري

 .١٥٥: سورة البقرة )٢(
 .٧: سورة آل عمران )٣(
 .٣ ما ُروي يف عالمات خروج القائم عليه السالم ح ٥٧ الباب ٦٤٩: ل الدينكام )٤(
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)٩٣( 

ُقـّدام «:  يقـولعليه الـسالمبد اهللا سمعُت أبا ع: ما عن سليامن بن خالد قال: ومنها
 مخـسة، املـوت موٌت أمحر وموٌت أبيض، حّتى يذهب مـن كـّل سـبعةٍ : القائم موتتان

 .)1(»األمحر السيف، واملوت األبيض الطاعون
 عليـه الـسالمسـمعنا أبـا عبـد اهللا : بصري، قـاالما عن حمّمد بن مسلم وأيب : ومنهـا 
 ا النـاس فمـنإذا ذهب ثلث: فقلنا، » الناسا ُثلثاألمر حّتى يذهبهذا ال يكون «: يقول

 .)2(» الثلث الباقي؟ يفأما ترضون أن تكونوا«: يبقى؟ فقال
خسوف : اثنان بني يَدي هذا األمر«:  قالعليه الـسالمما روي عن أيب جعفر : ومنها

مل يكن ذلك منـذ هـبط آدم عليـه ] و[القمر خلمس، وكسوف الشمس خلمس عرشة، 
 ألّن املعهود أّن اخلسوف ،)3(»رض، وعند ذلك يسقط حساب املنّجمنيالسالم إىل األ
 . والكسوف يف آخره،يف وسط الشهر

 .)4(وروايات ُأخرى كثرية ِمن العاّمة واخلاّصة
 : العالمات الخاصة *

 :، وقد بّينتها الروايات، وأّمهها سبع الرشيفوهي القريبة من الظهور
 ليلة من قيـام القـائم ة عرشلركن واملقام قبل مخس بني ا قتل النفس الزكّية:األُولـى 
سمعت أبا عبـد اهللا الـصادق : ، كام روي عن صالح موىل بني العذراء، قالعليه السالم
 ة عرشوبني قتل النفس الزكّية إّال مخسليس بني قيام قائم آل حمّمٍد «:  يقولعليه الـسالم

 .، وغريها)5(»ليلة
                                                           

 .٢٧ ما ُروي يف عالمات خروج القائم عليه السالم ح ٥٧ الباب ٦٥٥ :كامل الدين )١(
 .٢٨٦ ح ٣٣٩: الغيبة للطويس )٢(

 .٢٥ ما روي يف عالمات خروج القائم عليه السالم ح ٥٧ الباب ٦٥٥ :كامل الدين )٣(
 .وغريمها) كامل الدين(و) بشارة اإلسالم: (راجع )٤(
 .٢ ما روي يف عالمات خروج القائم عليه السالم ح ٥٧ الباب ٦٤٩ :كامل الدين )٥(
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األشهر أّهنـا تكـون يف ليلـة اجلمعـة، لـثالٍث الصيحة يف شهر رمضان، و: الثانيـة 
عليـه عبـد اهللا وعرشين من شهر رمضان، كام روي عن احلارث بـن املغـرية، عـن أيب 

الصيحة التي يف شهر رمضان تكون ليلة اجلمعة، لثالٍث وعرشين مـضني «:  قالالسالم
ن  مـمناثـ كـام سـيأيت يف ال وبعـده الظهوريوم، وهناك صيحات )1(»من شهر رمضان
 .املعرفة السابعة

خروج السفياين من الشام إىل العراق، فيحكم عّدة أشـهر فيـه، ويـسفك : الثالثـة 
 النساء، واسمه عثامن بن عنبسة الـسفياين، كـام ورد يف عـّدة روايـات، أرسالدماء، وي

قـال أيب عليـه «: عليـه الـسالمقـال أبـو عبـد اهللا : ما روي عن عمر بن أذينة قال: منها
خيرج ابُن آكلة األكباد من الوادي اليابس، وهو :  أمري املؤمنني عليه السالمقال: السالم

، ضخم اهلامة، بوجهه أثر ُجدري، إذا رأيَته حسبته أعور، )2(رجل ربعة، وحش الوجه
ـ  ومعني ن، حّتى يأيت أرضًا ذات قرارٍ اسمه عثامن، وأبوه عنبسة، وهو من ولد أيب سفيا

 .)3(»فيستوي عىل منربها، ألخبار ـيعني الكوفة، كام جاءت به ا
عليـه ظهـور القـائم  قبلاخلسف يف البيداء بجيش السفياين، ويكون ذلك : الرابعة

 فال ينجو منهم إّال املخرب عن ،)السابعة( كام يف رواية عمر بن حنظلة اآلتية بعد ،السالم
،  بعـد ظهـورهمعليه السال يذهب إىل مّكة ليخرب املهدّي ااحلادث، أَخوان اثنان، أحدمه

 .)4(عليه اللعنةوالثاين يذهب إىل الشام ليخرب السفياين 
                                                           

 . من نفس الباب١٦ ح ٦٥٢، و٦ ح ٥٧ الباب ٦٥٠ :كامل الدين )١(
ن يـراه أي يستوحش َمـ:  ليس بالقصري وال بالطويل، متوّسط، ووحش الوجه:الربعة واملربوع )٢(

العـني (الـرديء مـن كـّل يشء : ، والوخش»وخش الوجه«: وال يستأنس به، ويف بعض النسخ
 ).والقاموس

 .١٠ و٩ ح ٥٧ الباب ٦٥١ :كامل الدين )٣(
يأيت تفصيل القّصة يف العارش من املعرفة السابعة فيام يتعّلق بام بعد الظهـور، وجتـد تفاصـيل وس )٤(

 .وغريها) كامل الدين(و) حم والفتناملال(و) بحار األنوار(القصة يف 
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)٩٥( 

خروج األعور الدّجال، ويّدعي الربوبّية، أتباعه أوالد الزنا، ثـّم يقتلـه : الخامسة
، وعّدة روايات صّىل اهللا عليه وآله، كام روي عن النبّي عليه السالماهللا تعاىل عىل يد املهدّي 

 .)1(ُأخرى
رشوق الشمس من املغرب وغروهبا يف املغرب، كام روي عن عامر بـن : الـسادسة 

، وغريهـا مـن )2(صـّىل اهللا عليـه وآلـه عـن النبـّي عليـه الـسالموائلة، عن أمري املـؤمنني 
 .الروايات

خروج اليامّين من اليمن، ورايتـه رايـة هـدًى، وخـروج اخلراسـاين مـن : السابعة
ي خيرج فيهـا الـيامين، ويف الروايـة أّن رايـة خراسان، ورايته كذلك، يف نفس السنة الت

 .)3(اليامّين أهدى
 :وهناك روايات تشري إىل هذه العالمات بصورة إمجالّية

قبل «:  يقولعليه الـسالمسمعت أبا عبد اهللا : ما ُروي عن عمر بن حنظلة قال: منها
نفس الـيامين، والـسفياين، والـصيحة، وقتـل الـ: قيام القائم مخس عالمـاٍت حمتومـات

 .)4(»الزكّية، واخلسف يف البيداء
 .)5(، مثلهعليه السالم أيب عبد اهللا الصادق ما روي عن ميمون البان، عن: ومنها

                                                           
 ٥٢٥ يف خطبة أمري املؤمنني عليه السالم، وعن النبّي صّىل اهللا عليه وآله يف صكامل الدينكام يف  )١(

 . وما بعده٨٠ حديث الدّجال، واملالحم والفتن الباب ٤٧فام بعد، الباب 

 .٤٢٦ ح ٤٣٦: لطويسلغيبة ال) ٢(
 .٢٦٤:  الغيبة للنعامين)٣(
 .٧ ح ٥٧ الباب ٦٥٠ :كامل الدين )٤(

 .١ ح ٥٧ الباب ٦٤٩: كامل الدين )٥(



 

 



 

)٩٧( 

 
 
 
 

  المعرفة السابعة

عليه السالم عند ظهوره، وخصائص معرفة خصائصه 
  دولته المباركة

 :)1(خلّصها فيام ييل وهي أموٌر كثرية، أُ 

 *عليه السالم يوم ظهورهه مبايعة جبرئيل ل: لاألو:  
 أّول«: عليه السالمقال أبو عبد اهللا :  كام عن أبان بن تغلب قال،ام ورد يف الرواياتك
 فيبايعـه، أبيض، طريٍ  صورة يف ينزل السالم، عليه جربئيُل  السالم عليه يبايع القائم َمن

 َطلِـٍق  صوتبـ ينـادي ثم املقدس، بيت عىل ورجالً احلرام اهللا  بيت عىل رجالً  ثم يضع
َ  ﴿ :اخلالئق تسمعه

َ
   ُ  ْ

َ
ِ  أ َ   ا    .)2(»﴾ َْ َ ْ ِ  ُ هُ   َ

  :خطبته عليه السالم يوم ظهوره: الثاني* 
ا ، وممّـعليه الـسالم روايٌة مفّصلٌة عن اإلمام الصادق ،ل بن عمروي عن املفّض رُ كام 
يـا معـرش : يقـول مـسند ظهـره إىل الكعبـة، و، عليه السالمدنا القائموسيّ «: قال فيها

                                                           
 يف يوم خروجه وما حيدث عنده، والـنجم ٢٦ باب ها فام بعد٢٨٥ / ٥٢ :بحار األنوار :ُيراجع )١(

 . من خصائصه عليه السالمالفصل الثاين يف مجلةٍ فام بعدها  ٢٧٩ / ١: الثاقب
 .١:  سورة النحل واآلية يف.١٨ ح ٦٧١ :كامل الدين) ٢(
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)٩٨( 

ن أراد أن  فها أنا ذا آدم وشـيث، أال وَمـ،ن أراد أن ينظر إىل آدم وشيثاخلالئق، أال ومَ 
ن أراد أن ينظـر إىل إبـراهيم ينظر إىل نوح وولده سام، فها أنـا ذا نـوح وسـام، أال وَمـ

 أال ومن أراد أن ينظر إىل موسى ويوشع، فهـا ،وإسامعيل، فها أنا ذا إبراهيم وإسامعيل
أنا ذا موسى ويوشع، أال ومن أراد أن ينظر إىل عيـسى وشـمعون، فهـا أنـا ذا عيـسى 

، فها أنـا ذا  صلوات اهللا عليهام وأمري املؤمننيدٍ وشمعون، أال ومن أراد أن ينظر إىل حممّ 
 اهللا عليه وآله وأمري املؤمنني عليه السالم، أال ومن أراد أن ينظـر إىل احلـسن  صّىل ٌد حممّ 

ة من ن أراد أن ينظر إىل األئمّ  فها أنا ذا احلسن واحلسني، أال ومَ ،ام السالمواحلسني عليه
  أجيبـوا إىل مـسألتي، فـإّين ،ة عليهم السالم فها أنا ذا األئمّ ، السالممعليه د احلسنيلْ وُ 
 .)1(احلديث »...أوا بهبّ نَ  وما مل تُ ئتم بهبّ نبئكم بام نُ أُ 

اجـتامع مجيـع صـفات األنبيـاء العظـام، وهذه الرواية الرشيفة وأمثاهلا تـدّل عـىل 
ة الكـرام، يف وجـود إمـام زماننـا، وظهورهـا منـه، وقـد أفـرد الـسيد وفضائل األئمّ 

 بجميع األنبيـاء ومجيـع األئمـة عليه السالمهته األصفهاين يف املكيال بابًا مفّصًال يف شبا
 .)2(عليهم السالم

: ا يقـول فيـه وممّـ، طويـلحديٍث  يف عليه الـسالم الباقر  عن أيب جعفرٍ ، أيضاً ويورُ 
 أنـا أوىل بـاهللا ، اهللاأنـا ويلّ :  يقـول، هبـا مـستجرياً ،ة عنـد الكعبـة بمكّ والقائم يومئذٍ «

ني ني يف آدم فأنا أوىل الناس بآدم، ومن حاّج ، فمن حاّج )3( اهللا عليه وآلهصّىل  دٍ وبمحمّ 

                                                           
 .١ح  ٢٥ باب ٩ / ٥٣ :بحار األنوار )١(
 .٢١٢ ـ ١٥١  /١:  مكيال املكارم:راجع )٢(
ا أّهيـ:  قد أسند ظهره إىل البيت احلـرام مـستجريًا بـه، فينـادي،ة بمكّ والقائم يومئذٍ «: ويف نسخة )٣(

 اهللا عليـه وآلـه،  صـّىل دٍ حمّمـن أجابنا من الناس، فإّنا أهل بيت نبّيكم إّنا نستنُرص اهللا ومَ ! الناس
 .»...  اهللا عليه وآله، فمن حاّجنيصّىل  دٍ ونحن أوىل الناس باهللا وبمحمّ 
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 الناس بـإبراهيم، ومـن ني يف إبراهيم فأنا أوىل فأنا أوىل الناس بنوح، ومن حاّج يف نوٍح 
ني فأنـا أوىل النـاس ني يف النبّيـد، ومـن حـاّج  فأنا أوىل الناس بمحّمـدٍ ني يف حممّ حاّج 
 َ َ  ِ ْ ـَ انَ  َل َوآ إِ َْ ا ِ  َ  َل َوآ َو ُ ً   َدمَ آ اْ َ َ    َ ـا     إِن  ﴿ : اهللا تعاىل يقول إنّ ،نيبالنبيّ 

ُ  َ ْ ٍ   ِ  ْ  َ ْ ُ َ    ُذّرِ   ً  *ا َْ   َِ  َ   .)1(»﴾َ  ِ  ٌ  َ ِ   ٌ  َوا  
ني يف ن حـاّج  أال ومَ ،دة آدم، وخرية نوح، ومصطفى إبراهيم، وصفوة حممّ فأنا بقيّ «

ة رسـول اهللا فأنـا أوىل نّ ني يف ُسـن حـاّج كتاب اهللا فأنا أوىل الناس بكتاب اهللا، أال وَمـ
ا يبّلــغ الــشاهد نــشد اهللا مــن ســمع كالمــي ّملــوأُ  ،النــاس بــسنة رســول اهللا وســريته

 ال ،فـاهللا اهللا فينـا« :إىل أن يقول ويف الغيبة للنعامين واالختصاص للمفيد .»...الغائب
 .)2(احلديث »...  وانرصونا ينرصكم اهللا،ختذلونا

  :نداؤه عليه السالم ألصحابه يوم ظهوره: الثالث* 
 ينادي ليه السالمع أّنه ،عليهم السالمورد يف الروايات املعتربة عن الصادق وغريه كام 

، فيأتونـه هم ثالثامئة وبـضعة عـرش رجـالً ده الذين عد من ظهوره أصحابَ ل يومٍ يف أوّ 
 .فيبايعونه

ويقف بني الـركن واملقـام، «: ، وفيهعليه الـسالم عن الصادق ،فعن املفّضل بن عمر
ن ذخرهم اهللا لنرصيت قبل  ومَ ،تي خاّص  وأهَل ،يا معارش نقبائي:  فيقولفيرصخ رصخةً 

 وهم عىل ،عليه السالم عليهمه  فرتد صيحتُ ، ائتوين طائعني،هوري عىل وجه األرضظ
ن ذُ  يف أُ  واحـدةٍ  فيسمعونه يف صـيحةٍ ،حماريبهم وعىل فرشهم، يف رشق األرض وغرهبا

هـم بـني ى يكـون كلّ  كلمحة برص، حتّ  رجل، فيجيئون نحوها، وال يميض هلم إّال كّل 

                                                           
 .٣٤و ٣٣: سورة آل عمران) ١(
 .٢٥٧: ؛ االختصاص٢٩٠: ؛ الغيبة للنعامين٧٨ ح ٣٠٥: ٥٢بحار األنوار  )٢(
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 بـني يديـه،  يصبحون وقوفاً ثمّ «: ، إىل أن يقول»...ميديه عليه السالم بني الركن واملقا
 اهللا عليـه وآلـه يـوم ة أصـحاب رسـول اهللا صـّىل  بعّد ،وهم ثالثامئة وثالثة عرش رجالً 

 .)1(»بدر
لقـد «:  قـالعليه الـسالمالصادق اإلمام  عن ،خرى عن املفّضل بن عمر أُ ويف روايةٍ 
ْ  َ ﴿ : وجلعزّ  قوله ،يه السالمعلة يف املفتقدين من أصحاب القائم نزلت هذه اآلي

َ
     َ 

تِ   َُ   ُ ا
ْ
 َ   ُ  ُِ   ُ  ،ة، فيصبحون بمكّ قدون عن فرشهم ليالً فتَ يُ ـم لَ إّهن ، )2(﴾ َ ِ ً  ا  

: قلـت:  قـال،»اسمه واسم أبيـه وحليتـه ونـسبهبعرف  يُ ،وبعضهم يسري يف السحاب
 .)3(»حاب هناراً الذي يسري يف الس«: ؟ قالم أعظم إيامناً  أّهي ،جعلت فداك
 يف قـول عليه الـسالم عن أيب خالد، عن أيب جعفر ،سامعيل بن جابرإ عن ويف روايةٍ 

اتِ   َ ْ  َ ُِ  ا﴿ :عّز وجّل اهللا  َ ْ ْ  َ  اْ َ
َ
تِ   َُ   ُ ا َ    

ْ
ُ   ُِ ـ ُ   َـ  :  قـال،)4(﴾َ ِ ً ـ  ا  

ْ  َ  ﴿: وقوله تبارك وتعاىل. الوالية:اخلريات«
َ
تِ   َُ   ُ ا َ    

ْ
ُ   ُِ ـ ُ   َـ   ،﴾َ ِ ً ـ  ا  

ة ّمــاألُ وهــم واهللا «:  قــال.»يعنــي أصــحاب القــائم الثالثامئــة والبــضعة عــرش رجــالً 
أي  ،)6( » قـزع كقـزع اخلريـف، واحـدةجيتمعـون واهللا يف سـاعةٍ «:  قال.)5(»املعدودة

 . بعد ذلك، ثم جيتمع بعضه إىل بعضٍ قاً  يبدأ متفرّ ،سحاب اخلريفك
شارة إىل ما تضمنته الروايات الرشيفة من أوصاف هؤالء النقباء بـام وهنا جتدر اإل

                                                           
 .٧: ٥٣بحار األنوار  )١(
 .١٤٨: سورة البقرة) ٢(
 .٢٤ ح ٦٧٢: كامل الدين) ٣(
 .١٤٨: سورة البقرة )٤(
ْرَنا َوَلئِنْ ﴿: ذين ذكرهم اهللا يف قولهال: أي )٥( ةٍ  إَِىل  اْلَعَذاَب  َعنُْهمُ  َأخَّ بِـُسهُ  َمـا َلَيُقوُلنَّ  َمْعُدوَدةٍ  ُأمَّ  ﴾َحيْ

 . ـ هامش البحار، منه رمحه اهللا]٨: سورة هود[

 .٤٨٧ ح ٣١٣  /٨: الكايف) ٦(
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 والبـصرية يف الـدين، واملعرفـة، ،ملخصه أهنم بلغوا الدرجات العالية يف قوة اإليـامن
، والعبـادة، وأهنـم النجبـاء عليـه الـسالمواإلخالص، واملحبة هللا عّز وجّل وإلمـامهم 

 وابتعـدوا ،فوا بدرجات عاليـة بالفـضائل وبعبارة أخرى أهنم اتص.والقضاة واحلكام
 :عن الرذائل، وإليك بعض هذه الروايات

كأين أنظر إىل القائم عليـه «:  قالعليه السالمسناد إىل أيب عبد اهللا ما روي باإل: منهـا 
 ـ أي السالم وأصحابه يف نجف الكوفة كأن عىل رؤوسهم الطري، قد فنيـت أزوادهـم

وخلقت ثياهبم، قد أثر السجود بجباههم،  السفر ـ عمتهم التي هي زادهم يفطفنيت أ
ليوث يف النهار، ورهبان يف الليل، كأن قلوهبم زبر احلديد، يعطـى الرجـل مـنهم قـوة 
أربعني رجًال، ال يقتل أحدًا منهم إّال كافر أو منافق، وقد وصفهم اهللا تعاىل بالتوّسم يف 

 .)2(»)1(﴾ُ َ  َّ ِ  َ  ِ ْ  َ   ٍت  ذ َِ      إِن  ﴿ :كتابه العزيز بقوله
 عليـه الـسالمالفضيل بن يسار عن أيب عبد اهللا سناد مرفوعًا إىل ما روي باإل: ومنهـا 

له كنز بالطالقان، ما هو بذهب وال فضة، وراية مل ُتنرش منذ طويت، ورجاٌل كأن «: قال
جلبـال قلوهبم زبر احلديد، ال يشوهبا شك يف ذات اهللا، أشّد من احلجر، لو محلوا عـىل ا

م العقبان، يتمسحون ألزالوها، ال يقصدون براياهتم بلدة إال خربوها، كأن عىل خيوهل
عليه السالم يطلبون بذلك الربكة، وحيّفون به يقونه بأنفسهم يف احلروب، برسج اإلمام 
د فيهم، رجال ال ينامون الليل، هلم دوي يف صـالهتم كـدوي النحـل، يويكفونه ما ير

 ـ كنايـة عـن قيـامهم يف الليـل يف التهجـد والعبـادة ـ، أطـرافهم،يبيتـون قيامـًا عـىل 
ويصبحون عىل خيوهلم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، هم أطوع له من األمـة لـسيدها، 

                                                           
 .٧٥: سورة احلجر) ١(
واملتوسـمون ). مفقود( عن كتاب الفضل بن شاذان ٢٠٢ ح ٣٨٧ ـ ٣٨٦ / ٥٢: حار األنوارب) ٢(

 .املتفرسون يف املعرفة، والتثبت يف النظر حتى يعرفوا حقائق األمور: كام يف التفسري
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كاملصابيح كأن قلوهبم القناديل، وهـم مـن خـشية اهللا مـشفقون، يـدعون بالـشهادة، 
سني، إذا سـاروا يـسري الرعـب ويتمنون أن يقتلوا يف سبيل اهللا، شعارهم يا لثارات احل

 .)1(»أمامهم مسرية شهر، يمشون إىل املوىل إرساالً، هبم ينرص اهللا إمام احلق
إن صـاحب هـذا األمـر «:  قـالعليـه الـسالمما روي مسندًا إىل أيب عبد اهللا : ومنها

وهم الذين قال اهللا ... حمفوظة له أصحابه، لو ذهب الناس مجيعًا أتى اهللا له بأصحابه، 
ــيهم ــَ  َْف ﴿ ف َ    ِ

ْ
ــ  َ   ُ ــْ  ٍ  ا   ــ  ُ  ْ   َِ  ــ ُ  وَ  ُ ِ ــ ٍ  ُ ِ    َ ذِ  

َ
ــْ ِ   َ  َ َ  أ ــ   ٍ  ا ُْ   ِ

َ
 َ َ  أ

 .)3(»)2(﴾ا ْ  ِ   َ 
 مـن أن ،وايـات ومـا أفـادت الر،ومما جتدر اإلشارة إليه أيضًا ما ذهب إليه العلامء

ع عدة هؤالء النقباء الـذين عـددهم  متوقف عىل اجتامعليه السالمظهور اإلمام املهدي 
 عىل اجـتامع اً  متوقفعليه السالموإن كان قيامه . ثالثامئة وثالثة عرش بأوصافهم املتقدمة

 .عرشة آالف نفر
عليـه  مسندًا إىل اإلمام حممد اجلـواد قّدس ّرسهومن هذه الروايات ما رواه الصدوق 

عـرش رجـًال مـن وثالثة ، ثالثامئة وجيتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر«:  وفيهالسالم
ْ  َ ﴿ :أقايص األرض، وذلك قول اهللا عّز وجّل 

َ
تِ   َُ   ُ ا     

ْ
 َ   ُ  ُِ   ُ  إِن   َ   ـ ً  ا  

 َ ِ   َ   ا   ، فإذا اجتمعت له هذه من أهل اإلخالص أظهر اهللا أمـره، )4(﴾ َ   ٌ  ءٍ  َ ْ  ُ ّ
بإذن اهللا عّز وجـّل، فـال يـزال يقتـل فإذا أكمل له العقد وهو عرشة آالف رجل خرج 

 .)5(»احلديث... أعداء اهللا حتى يرىض اهللا عّز وجّل 
                                                           

 ).مفقود( عن كتاب الفضل بن شاذان ٨٢ ح ٣٠٨ ـ ٣٠٧/ ٥٢: بحار األنوار) ١(
 .٥٤: سورة املائدة) ٢(
 .١٢ ح ٢٠ باب ٣٣٠: ، الغيبة للنعامين٥ ح ٤٤٨/ ٢:  الربهانتفسري) ٣(

 .١٤٨: سورة البقرة) ٤(
 .٢ ح ٣٦ باب ٣٧٧: كامل الدين) ٥(
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  :يوم قيامه عليه السالم:  الرابع*
 . يف يوم عاشوراء يوم السبتعليه السالم قيامه ورد يف بعض الروايات أنّ 

ائم يـوم  بالقـكـأّين « :وفيهـا، عليه السالم بن مهزيار عن أيب جعفر كام يف رواية عيلّ 
: ينـاديعليـه الـسالم يه جربئيل  بني يَد ،عاشوراء يوم السبت، قائًام بني الركن واملقام

 .)1(» وجوراً لئت ظلامً  كام مُ فيمُألها عدالً ، البيعة هللا
قيامـه  ّرسّا يف يوم اجلمعة، وأّن عليه السالم ظهوره  يظهر أنّ ،وباجلمع بني الروايات

 . السبت يوم عاشوراء يف يوم وعلناً  جهراً عليه السالم
يقـوم «:  قـالعليه الـسالمالصادق اإلمام  عن ،خرى عن أيب بصري أيضاً  أُ  روايةويف

 .)2(»القائم يوم عاشوراء

لَم يوم ظهوره عليه السالم ونطقه ونداؤه: الخامس*  انتشار الع:  
علـيهم ، عـن آبائـه )جوادـال (يـ الثاني جعفرٍ ـ بن عاصم، عن أبام روي عن عيلّ ك
 عليـه الـسالمّيب بن كعب يف وصف القائم ه قال ألُ  أنّ ، اهللا عليه وآلهصّىل   عن النبّي ،المالس

ومـا : يبّ قـال لـه أُ : هـل، وفيــــ طويي حديٍث ـ ف،ة به عند ظهورهمختّص ـواألمور ال
 خروجـه انتـرش ذلـك  إذا حـان وقـُت ،مٌ لَ له عَ «: ه وعالماته يا رسول اهللا؟ قالـدالئل

 ومها . اهللا فاقتل أعداءَ ،وّيل اهللا خرج ياا: ملَ ، فناداه العَ تعاىلوأنطقه اهللا ه، ِس م من نفْ لَ العَ 
 .)3(»يتان وعالمتانرا

 

                                                           
 .٤٥٣: الغيبة للطوّيس ) ١(
 .٢٩١: لنعامينّ لغيبة ال )٢(

 .٢٩ ح ٦٥/ ١: عيون أخبار الرضا عليه السالم )٣(
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خروج السيف من غمده يوم ظهوره عليه الـسالم ونطقـه      : السادس* 
  :ونداؤه
د، فـإذا حـان  مغَمـله سـيٌف و«:  اهللا عليه وآلهصّىل  عنه ، بن عاصمُروي عن عيلّ كام 

:  فنـاداه الـسيف، وجـّل  وأنطقه اهللا عـزّ ،لع ذلك السيف من غمده اقتُ ،وقت خروجه
 فيخرج ويقتل أعـداء اهللا حيـث . لك أن تقعد عن أعداء اهللا فال حيّل ، اهللاخرج يا ويلّ ا

 خيرج وجربئيل عن يمنته، ،قيم حدود اهللا، وحيكم بحكم اهللا، ويُ ] خ لوجدهم[ همفَ ثقَ 
 .)1(»رهاوميكائيل عن يس

، وبمناسبة ذكر الـسيوف التـي عليه السالمذكر سيف اإلمام املهدي وبمناسبة وهنا 
 الــسيوف التــي تــستخرج مــن بــاطن األرض ا ومنهــ،تنــزل مــن الــسامء واألســلحة

 األمر الثامن والثالثني واألمر التاسع والثالثني من خـصائص يفألصحابه، كام سيأيت 
 حقيقة السالح الذي يستعمله دولته املباركة بعد ظهوره، ينبغي بيان ما حققه العلامء يف

 : عند قيامه، وقد اخرتت للقراء الكرام التحقيق اآليتعليه السالماإلمام املهدي 
 كام أشـارت إليـه الروايـات أنـه عليه السالميبدو من مواصفات ما ورد يف سالحه 

يأيت بنوع جديد من السالح، ونوع جديد من التكتيك تصبح التكتيكات احلديثة أمامه 
 .ففي الروايات املبرشة به إشارات إىل ذلك. دية ال فحوى هلاتقلي

أنه يعرف أعداء اهللا فيقتلهم، ويعرف أنـصار « عليه السالمفقد ورد يف وصف سيفه 
وهذا املعنى ال يناسب السيف العادي املعروف، بل هو نـوع آخـر مـن . »اهللا فيدعهم

 النـصوص ألنـه كـان يف ولعل التعبري بالـسيف يف. السالح ليس له وجود حتى اآلن
 .زمان النص أبرز سالح يقاتل به

وهلم سيوف من حديد ال كسيوفكم، إذا  «:وورد يف وصف سيوف أنصاره ما نّصه
                                                           

 .٢٦٨: كامل الدين) ١(
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وهذا املعنى ال يناسب السيف العادي املعروف، وإنـام . »رضب به أحدهم جبًال قطعه
 وكيفيـة ،ظهـورهأما بالنسبة إىل األسلحة املتطورة املوجودة يف زمـان . هو سالح آخر

أنه إذا ظهر توقفت األسلحة فلم تتحرك «: االنتصار عىل أعدائه مع وجودها، فقد ورد
 يظهـر بـسالح متطـور تكـون األسـلحة عليـه الـسالميشري إىل أنـه  وذلك. »يف وجهه

 عليـه الـسالماملوجودة يف زمان ظهوره رمزية أمامه ال قيمة هلـا، ولعلـه إشـارة إىل أنـه 
 . األسلحة يعطل كل األسلحة املوجودة آنذاكيستخدم نوعًا من

 ويف ،»أنه يسري أمامه الرعب مـسرية شـهر«وقد ورد يف طريقة انتصاره عىل أعدائه 
 وهذا النوع من التعبري يشري ،»ُينرص بالرعب« ويف آخر ،»بالرعبأنه حيكم «نص آخر 

سنون غـري إىل أن سالحه أو تكتيكه يشء جديد ينهار أمامـه القـادة األعـداء فـال حيـ
 .االستسالم

 باستخدام طاقاته املادية كقائد، أما إذا ضّم إليهـا طاقاتـه عليه السالمهذا إذا اكتفى 
، ووجـد النـاس أن عنـارص الـسامء عّز وجـّل الروحية الغيبية كإمام مرسل من قبل اهللا 

األمـوات قـد نـرشوا مـن قبـورهم وراءه، فرأوا املالئكة يقاتلون بني يديه، ووجـدوا 
 يـأمر عليـه الـسالملون أسلحتهم للدفاع عنه يف شـتى اجلهـات، ووجـدوا اإلمـام حيم

 يـأمر عليـه الـسالمجيشًا كامًال برمته، ووجدوا أنه الصحراء فتنخسف بأعدائه وتبتلع 
 ووجـدوا ،م عىل قوم فيمطرهم بالصواعق حتى ال ينجو منهم أحددالسحاب أن يدم

ر عليهم فتعود إليهم األسلحة التي يف أيـدهيم  يأمر أسلحة أعدائه أن تكعليه السالمأنه 
 كـل طاقاتـه املاديـة عليـه الـسالم فـإذا اسـتخدم اإلمـام ،حتى تبيدهم عن بكرة أبيهم

والروحية فهل جيرأ ملك أو رئيس ـ مهـام بلغـت قواتـه ـ أن يتـصدى ملقارعـة قـوى 
ب يـسمح لرئيـسه أن يعرضـه وهل يوجد شـع! األرض والسامء املتمثلة يف شخص؟

 ! ذلك الشخص الذي اجتمعت فيه قوى األرض والسامء؟من حقةبطشة مال
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تفسريها وتأويلهـا بـام أما النصوص املتقدمة التي تقول بأنه يظهر بالسيف فيمكن 
 :ييل
 فيكون معنـى تلـك الروايـات أنـه يظهـر ،ـ إن السيف رمز السالح ورمز القوة١

 .بالسالح أو أنه يظهر بالقوة
 واختيار السيف ، وأصحابه السيف أنه خيتاره له شعاراً السالمعليه ـ إن معنى محله ٢

شعارًا خيتلف عن استخدامه سالحًا وحيدًا يف معاركه، فاختيار النرس شـعارًا لدولـة، 
أو اختيار املنجل واملطرقة شعارًا لدولـة، أو اختيـار النخلـة أو سـنبلة القمـح شـعارًا 

عتمد عليها الدولة، وإنام ترمـز إىل بعـض  ال يعني أهنا الوسائل الوحيدة التي ت،لدولة
 .املنطلقات الفكرية أو احليوية للدولة

ـ ولعل املقصود من ظهوره بالسيف ومحله لـه أنـه إذا أراد إعـدام شـخص أمـر ٣
برضب عنقه بالسيف انطالقًا من التعاليم اإلسالمية التي تأمر بذلك، فيكون الـسيف 

، ال أنـه سـالحه يف معاركـه عليـه الـسالمالسالح الذي خييف املجرمني داخـل دولتـه 
 .وفتوحاته
 هو سـيف جـده عليه السالمن السيف الذي حيمله أـ يف بعض الروايات ترصيح ب٤

 ذو الفقار، وأنه نـزل مـن الـسامء وأصـبح مـن مجلـة الـرتاث عليه السالمأمري املؤمنني 
 لريمـز أنـه جـاء فربام كـان حيملـه. عليهم السالماملقدس الذي يتوارثه األئمة األطهار 

، وربام كـان حيملـه عليه الـسالم كان عىل عهد جده أمري املؤمنني لتجديد اإلسالم الذي
 دحضًا للتهم التي تطاله يف نسبه ألسباب صّىل اهللا عليه وآلهليؤكد انتسابه إىل رسول اهللا 

متعددة واهية، وربام كان حيمله تربكًا بـه باعتبـاره الـسيف الـذي فـتح الطريـق أمـام 
 الـذي كانـت حياتـه عليه الـسالم وربام كان حيمله كذكرى جده أمري املؤمنني ،اإلسالم

 وربام كان حيمله يف مجلة ما حيمله من مواريث األنبيـاء، ،كلها تضحيات يف سبيل احلق
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، وتابوت بني إرسائيـل وغريهـا، عليه السالم، وعصا موسى عليه السالمكخاتم سليامن 
 .ظهر بالسيف يعليه السالماملواريث، فلذلك اشتهر أنه وذو الفقار كان أبرز تلك 

القول أن رفعه السيف شـعارًا أو محلـه رمـزًا للـسالح والقـوة ال يعنـي فخالصة 
استخدامه سالحًا وحيدًا يف معاركه، وإنام تشري مجلة من الـدالئل والقـرائن عـىل أنـه 

لـع قلـوب القـادة يستخدم أسحلة أخرى شديدة الفتك والتدمري إىل درجة رهيبة، خت
إىل غري ذلـك . العسكريني األعداء، فيستسلمون أمامها، ويستقبلوهنا بالرايات البيض

 واالســتدالالت التــي ذكروهــا، وفــيام ذكــر كفايــة إليــضاح هــذا تمــن التحقيقــا
  .)1(املوضوع

  :كيفيته عليه السالم يوم ظهوره: السابع* 
يـا : ل قـال املفـّض ،عليـه الـسالم عن اإلمام الصادق ،ل بن عمرروي عن املفّض كام 

  ويـأيت البيـَت ، يظهـر وحـده،ليا مفّض «:  وكيف يظهر؟ قال،ن أين يظهر فمِ ،ديسيّ 
 ،يـلق اللّ َس  وحده، فإذا نامت العيون وغَ يُل  عليه اللّ  وحده، وجينّ  الكعبةَ ُج وحده، ويلِ 

يـا : ئيـل فيقـول لـه جرب، صـفوفاً عليهام السالم، واملالئكةُ نزل إليه جربئيل وميكائيل 
 : فيمسح عليـه الـسالم يـده عـىل وجهـه ويقـول، قولك مقبول، وأمرك جائز،ديسيّ 
﴿ ُ  ْ ِ  اْ َ ي ِ   ِ ْوَرَ َ   وَْ َ هُ  َ َ َ َ   ا  

َ
رَْض  َوأ

َ
  اْ 

ُ
أ    َ ْ ـ ُ   َـ ِْ  َ   ََ  ءُ  َ  ُْ   اْ َ   ِ  ِ  َ   َ َ

َ
 أ

 .»)2(﴾ا َْ  ِ  ِ َ 
 ،ة كأين أنظـر إليـه دخـل مّكـ،لوواهللا يا مفّض «: سالمعليه ال قول اإلمام وفيه أيضاً 

                                                           
 ٤٢ ـ ٣٧: ي عليه السالم للشهيد السيد حـسن الـشريازي قـّدس ّرسهكتاب كلمة اإلمام املهد )١(

 .مع الترصف واالختصار ) سالح اإلمام املهدي عليه السالم(حتت عنوان 

 .٤٧: سورة الزمر )٢(
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 صفراء، ويف رجليـه نعـال  اهللا عليه وآله، وعىل رأسه عاممةٌ ردة رسول اهللا صّىل وعليه بُ 
 يسوق بني يديـه ، السالم عليه ويف يده هراوته، اهللا عليه وآله املخصوفةرسول اهللا صّىل 

 .» أحٌد يعرفه، ويظهر وهو شاّب مَّ ليس ثَ  ،ى يصل هبا نحو البيت حتّ ،)1( عجافاً نازاً عِ 
ى  يـده فـُرت سند القائم عليه السالم ظهره إىل احلرم، ويمدُّ  يُ ،ليا مفّض « :وفيه أيضاً 

 إِن   ﴿: يتلو هذه اآلية ثمّ .هذه يد اهللا، وعن اهللا، وبأمر اهللا:  ويقول،بيضاء من غري سوء
 َ  ِ َ   ُ َ   ُِ   ََ   ا   َ  ُ َ   ُِ  نَ  إِ   ِ   َ ُ  ا   ْ َق  ا   َ   ْ  ِ  ِْ 

َ
َ ـ   ََ ـَ   َ َ  ْ     َ َ  َ  ُْ ـُ    َ ِ  

 .)3(»ل طلوع الشمس يف ذلك اليومويكون هذا أوّ ...  ،)2(﴾َ ْ ِ  ِ 

  :النداءان حين ظهوره عليه السالم وبعده: الثامن* 
عليـه ق ، حيث يقول الـصادعليه السالم عن الصادق ، رواية عبد اهللا بن سنانكام يف

 عـزّ  ذلـك يف كتـاب اهللا واهللا إنّ : سمعت أيب عليه السالم يقـولقد  أشهد أّين «: السالم
  إِنْ ﴿ : حيث يقول،بّني  لَ وجّل 

ْ
ِلْ   ََ   َ  ءِ  ِ  َ  َ  َ ِْ  ْ  ُ َ ّ ـْ   آ َـ ً  ا    ْ َ ـ ُ ُ  ْ  َ َ   

َ
  ََ ـ  أ

 فيؤمن أهل ،ت رقبته هلا وذلّ ، خضع إّال  أحٌد ، فال يبقى يف األرض يومئذٍ )4(﴾َ  ِ  ِ َ 
عليـه الـسالم  بن أيب طالب  احلق يف عيلّ أال إنّ : األرض إذا سمعوا الصوت من السامء

ى يتـوارى عـن أهـل الغد صـعد إبلـيس يف اهلـواء حّتـمن فإذا كان «: قال .»وشيعته
 فـاطلبوا تـل مظلومـاً ه قُ  يف عثامن بن عفان وشيعته، فإنّ  احلّق  أال إنّ :نادي ثم يُ ،األرض
 وهـو النـداء األول، ،ت اهللا الذين آمنوا بـالقول الثابـت عـىل احلـّق ثبّ فيُ «:  قال.»بدمه

                                                           
، وهي مجع عجفاء: جافنثى من املعز، وعِ  وهي األُ ز،مجع عن: زناالعصا الضخمة، والعِ : اهلراوة )١(

 .مش البحار ـ املهزولة الضعيفة ـ ها

 .١٠: سورة الفتح )٢(

 . احلديث األول املفّصل٢٨ باب ٧ / ٥٣: بحار األنوار )٣(
 .٤: سورة الشعراء )٤(
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)١٠٩( 

ؤون منـا  الذين يف قلوهبم مرض، واملرض واهللا عداوتنا، فعند ذلك يتربّ ويرتاب يومئذٍ 
 تال أبو عبد  ثمّ .» من سحر أهل هذا البيترٌ ل سْح  املنادي األوّ إنّ :  فيقولون،ويتناولونا

 )2(.)1(﴾ُ ْ َ ِ     ِ ْ  ٌ  َوَ ُ   ُ ا ُ ْ  ُِ  ا آ َ ً   ََ ْوا  نْ ﴿ : وجّل عزّ  قول اهللا لسالمعليه ااهللا 
ن يعـرف الـصادق فَمـ: عليه السالم قلت أليب عبد اهللا :ا وفيه، عن زرارةويف روايةٍ 

ه يكـون قبـل أن إّنـ:  ويقولـون، حديثنايعرفه الذين كانوا يروون«: من الكاذب؟ قال
عليـه   صـدق إمامنـا: يقولـون:أي. )3(»علمون أّهنم هم املحّقون الصادقونيكون، وي

 .ق ما قاله، وقد حتقّ السالم
، والنداء الثاين أخـر  النداء األّول أول النهار أنّ ،عليه السالم عن الصادق ويف روايةٍ 

خـروج القـائم مـن «:  قـالعليـه الـسالم عن أيب عبـد اهللا ، عن عّيل بن أيب محزة،النهار
أال إن : مناٍد من الـسامء أول النهـارينادي «: وكيف يكون النداء؟ قال: ، قلُت »حتومامل

أال إّن احلـّق يف عـثامن : يف آخـر النهـارلعنـه اهللا إبليس احلق يف عّيل وشيعته، ثم ينادي 
 .)4(» فعند ذلك يرتاب املبطلون.وشيعته
 ،لـشمس وأضـاءتفإذا طلعت ا«: عليه السالم عنه ،ل بن عمرما روي عن املفّض و

ن يف الـساموات ع َمـسمِ  مبـني، ُيـ عريبٍّ  بلسانٍ ،ن عني الشمس باخلالئق مِ صاح صائٌح 
 ه رسول اهللا صّىل يه باسم جّد سمّ  ويُ  ـد آل حممّ  هذا مهديّ ،يا معرش اخلالئق: واألرضني

ه، وينسبه إىل أبيه احلسن احلادي عرش إىل احلسني بن عيل صلوات ي ويكنّ ،اهللا عليه وآله
ل يـده ن يقّبـل َمـفـأوّ . وا بايعوه هتتدوا، وال ختـالفوا أمـره فتـضلّ  ـ، عليهم أمجعنياهللا

                                                           
 .٢: سورة القمر )١(
 .١٩ ح ٢٦٧: لنعامينّ لغيبة ال) ٢(
 .٢٨ ح ٢٧٢: لنعامينّ لغيبة ال) ٣(
 . ٤٥٤ :لطويسل الغيبة )٤(
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)١١٠( 

 مـن اخلالئـق نٍ ذُ أُ  وال يبقى ذو .سمعنا وأطعنا:  ويقولون،قباء، ثم النُّ  اجلنّ املالئكة، ثمّ 
وتقبل اخلالئق من البدو واحلرض والّرب والبحر، حيدث بعـضهم .  سمع ذلك النداءإّال 

 .فهم بعضهم بعضًا ما سمعوا بآذاهنم ويست،بعضاً 
 قـد ظهـر ،يا معرش اخلالئق:  من مغرهبافإذا دنت الشمس للغروب، رصخ صارٌخ 

 من ولد يزيد بن  وهو عثامن بن عنبسة األمويّ ،كم بوادي اليابس من أرض فلسطنيربّ 
 والنقبـاء  عليه املالئكـة واجلـنّ دّ  فَريُ .وا فبايعوه هتتدوا، وال ختالفوا عليه فتضلّ ،معاوية

 وال مرتـاب وال  وال يبقـى ذو شـكٍّ .سـمعنا وعـصينا: بونه، ويقولون لهقوله، ويكّذ 
 .)1(» بالنداء األخري ضّل منافق وال كافر إّال 

 مـن و، هعليه الّلعنةبل إبليس الذي يصدر من قِ األخري  هذا النداء ومن الواضح أنّ 
ق ما أخرب به  بتحقّ ُة يزدادون إيامناً ، فالشيعلسالمعليه ا تحانات التي أخرب هبا اإلماماالم
 بعيدون عـن حيث إّهنمم مل يسمعوا ذلك، ، ألّهن هم، واملخالفون يزدادون ضالالً إمامُ 

 .عليهم السالمروايات أهل البيت 
 حـني ظهـوره، عليـه الـسالمخرى حول النـداء الـساموّي باسـمه  أُ وهناك رواياٌت 

 .)2( ويسمعه مجيع اخلالئق،وبصفته

  : خروج دابة اهللا يوم ظهوره عليه السالم: التاسع*
ة بني الركن  تظهر الدابّ ثمّ «: عليه السالم عن الصادق ،ل بن عمر روي عن املفّض كام

 .)3(» كافر: ويف وجه الكافر، مؤمن:واملقام، فتكتب يف وجه املؤمن

                                                           
 .٨ / ٥٣ :بحار األنوار) ١(

 .، فراجعها هناكبعدها فام ٢٨٧ / ١ :شيخ حسني النوري يف النجم الثاقبيذكرها ال )٢(
 . احلديث األول املفّصل٢٨ باب ١٠ / ٥٣ :بحار األنوار )٣(
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)١١١( 

 انتهى رسـول اهللا صـّىل اهللا«:  قالعليه السالمأيب عبد اهللا عن   أيب بصري،روي عنو
، فقـال رجـٌل مـن قم يا داّبـة اهللا: ثّم قال له.. . عليه السالم أمري املؤمننيعليه وآله إىل 

 واهللا مـا هـو إّال لـه ال: سّمي بعضنا بعضًا هبذا االسم؟ فقالييا رسول اهللا، أ: أصحابه
ْ  َ  َ  َ ِْ  ْ  ا َْ ْ ُل  َوَ  َ   َِذاو﴿ : الداّبة التي ذكر اهللا يف كتابهخاّصة، وهو

َ
 ِ  َ   َدا   ً    َُ  ْ   ْ َ  أ

رِْض 
َ
ن    َُ ّ ُِ ُ  ْ  اْ 

َ
إذا كان آخـر يا عيل «:  قال ثمّ .»)1(﴾ ُ  ُِ  نَ  َ    ِ  َ  َِ   َ  ُ ا ا   َس  أ

 .)3(»تسم به أعداءك، )2(الزمان أخرجك اهللا يف أحسن صورة معك ميسمٌ 

ني إقبال رجل إلى اإلمـام عليـه الـسالم مـن جـيش الـسفيا              : العاشر* 
  :بعد خسف البيداء

قبل عـىل القـائم  يُ ثمّ «:  قالعليه السالم عن الصادق ،وي عن املفّضل بن عمررُ كام 
 ،دييا سـيّ :  وجهه إىل قفاه وقفاه إىل صدره، ويقف بني يديه فيقول،عليه السالم رجٌل 

 ،ءك هبالك جيش السفياين بالبيـدابّرش  من املالئكة أن أحلق بك وأُ ٌك  أمرين ملَ ،أنا بشري
 وأخي يف كنُت :  فيقول الرجل،ة أخيكتك وقّص  قّص بّني : فيقول له القائم عليه السالم

 ،ـ  قاحلةأيـ  ّامءـ وتركناها ج،ى الزوراءـبنا الدنيا من دمشق إل وخرّ ،جيش السفياين
 صّىل نا يف مسجد رسول اهللا بنا املدينة، وكرسنا املنرب، وراثت بغالُ  وخرّ ،بنا الكوفةوخرّ 

  وقتـَل  البيـتخـراَب إ نريـد ، وخرجنا منها وعددنا ثالثامئة ألف رجـل، وآلهاهللا عليه
 أبيـدي القـوم ،يـا بيـداء: سنا فيهـا، فـصاح بنـا صـائح رصنا يف البيداء عرّ أهله، فلّام 
اهللا مـا بقـي عـىل وجـه األرض  اجليش، فو فانفجرت األرض، وابتلعت كلَّ ،الظاملني

                                                           
 .٨٤: سورة النمل )١(
 .اسم اآللة التي ُيكوى هبا وُيعّلم: املِيَسم )٢(
 .١٣٠ / ٢: تفسري القّمي )٣(
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)١١٢( 

 فصارت إىل ،نا قد رضب وجوهَ ٍك ا نحن بملَ  فإذ،عقال ناقة فام سواه غريي وغري أخي
 إىل امللعون السفياين بدمشق، فأنذره مضِ إ! ويلك يا نذير: ورائنا كام ترى، فقال ألخي

 اهللا قـد أهلـك جيـشه بالبيـداء، فه أنّ  عليهم السالم، وعرّ دٍ  من آل حممّ بظهور املهديّ 
ه يقبل ب عىل يده، فإنّ ني، وتُ  وبرشه هبالك الظامل،ة بمكّ حلق باملهديّ إ ،يا بشري: وقال يل
 كام كان، ويبايعـه ويكـون اً ه سويّ  فريدّ ، القائم عليه السالم يده عىل وجههرُّ مِ  فيُ .توبتك
 .)1(»معه

 حـين خروجـه   عـدم وجـود بيعـة لـه ألحـد فـي عنقـه       : الحـادي عـشر  * 
  :عليه السالم

،  حـني ظهـورهبيعةقه  من اجلّبارين يف عن أّنه ليس ألحدٍ عليه الـسالم به ا اختّص وممّ 
ما منّـا أحـٌد اّال ويقـع يف عنقـه ... «:  قالعليه السالم جتبىكام هو عن اإلمام احلسن امل

 ،خلفـهعليه السالم بن مريم اذي يصّيل روح اهللا عيسى ّال القائم الّ إ ه، لطاغية زمانبيعةٌ 
 إذا عـةٌ  يف عنقـه بي يكـون ألحـدٍ  لـئّال ،ب شخصهغيي والدته، ويفخيعّز وجّل فإّن اهللا 
 .)2(»خرج

  :عليه السالمالعالمة التي في ظهره حين ظهوره : الثاني عشر* 
 صـّىل   يف ظهره، كالعالمة التي يف ظهر النبـّي  أّن له عالمةً عليه السالم به ا اختّص وممّ 

 الذي فيـه ، ولعّل )3(ى بختم النبّوة، كام أفادت الروايات املبارك، التي تسمّ اهللا عليه وآله
 . إشارة إىل كوهنا ختم الوصايةعليه السالم

                                                           
 .األول املفّصل احلديث ٢٥ باب ١٠ / ٥٣ :بحار األنوار )١(
 . تدّل عىل ذلكة رواياٍت  ويذكر عدّ ،٢٨٥ / ١: النجم الثاقب ؛ ٢ ح ٣١٥: كامل الدين) ٢(

 .١٧ ح ٦٥٣: كامل الدين )٣(
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)١١٣( 

ــشر *  ــوره    :الثالـــث عـ ــد ظهـ ــه بعـ ــي تظلّلـ ــة التـ ــسالم   الغمامـ ــه الـ عليـ
  :والنداء الصادر منها

 ،عليـه الـسالمه غاممٌة بيضاء فـوق رأسـه املبـارك للّ ظ أّنه تُ عليه السالم به وممّا اختّص 
ن يف املرشق ، ومَ  واإلنس من تلك الغاممة يسمعه الثقالن واخلافقان، اجلنُّ وينادي منادٍ 

وهـو « :ــ )1(وح عن الشيخ الطويس يف أماليـه كام يف خرب اللّ  ـواملغرب، وذلك النداء
 .)2(»لئت جوراً  كام مُ األرض عدالً   يمأل ،د من آل حممّ املهديّ 

عليــه ن لنــصرته بعــد ظهــوره  حــضور المالئكــة والجــ : الرابــع عــشر* 
  :السالم

 .هم ألصحابه يف عسكره، وظهورئكة واجلنّ  حضور املالعليه السالم به ا اختّص وممّ 
، وفيـه قـال عليـه الـسالم عن اإلمام الصادق ،فّصلةل بن عمر املكام يف رواية املفّض 

ل، إي واهللا يـا مفـّض «:  قـال! للنـاس؟ وتظهـر املالئكـة واجلـنّ ،يـا سـيدي: املفّضل
 !عـه؟ ويـسريون م،دييا سيّ : ، قلت»وخياطبوهنم كام يكون الرجل مع حاشيته وأهله

 وعـدد ، أرض اهلجـرة مـا بـني الكوفـة والنجـف ولينـزلنّ ،لإي واهللا يا مفـّض « :قال
 ،)3(»ة آالف من اجلـن وستّ ، من املالئكةة وأربعون ألفاً  ستّ عليه السالم حينئذٍ أصحابه 

 .)4(» ويفتح عىل يديه، هبم ينرصه اهللا،ومثلها من اجلنّ « : أخرىويف روايةٍ 
 ةيـنحّط عليـه ثالثـف«:  أّنه قـالعليه السالم الصادق  عن اإلمامعن أبان بن تغلبو

                                                           
 .٥٦٦ ح ٢٩١: األمايل للطويس )١(
، ويذكر املصادر التي ذكرت خرب الغاممة والنـداء الـصادر منهـا، مـع ٢٩٥ / ١ : الثاقبمالنج )٢(

 .ه نّص  يف طفيٍف اختالٍف 
 .١ ح ٢٨ باب ١٠ / ٥٣: بحار األنوار )٣(
 .١٠ / ٥٣: بحار األنوار) ٤(
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)١١٤( 

وهـم نعـم، «: قـال هؤالء املالئكـة؟ كّل : قلت » وثالثامئة وثالثة عرش ملكاً ألفاً عرش 
لقي يف النـار، والـذين أُ  نوا مع إبراهيم حني يف السفينة، والذين كاالذين كانوا مع نوٍح 

ين كانوا مع عيسى حني رفعـه اهللا رسائيل، والذإكانوا مع موسى حني فلق البحر لبني 
 ـ أي صىل اهللا عليه وآلـه مـسّومني مع النبي ، وأربعة آالف ملٍك ] خ لإىل السامء[إليه 

وثالثـة عـرش مالئكـة  وثالثامئـة ، ـ أي متعـاقبني ـألف ُمـردفنيو ،معّلمني متمّيزين ـ
عليه الـسالم سني  احل أيب عبد اهللا هبطوا يريدون القتال معٍك ني، وأربعة آالف ملَ بدريّ 

لم يؤذن هلم يف القتال، فهم عند قربه شعٌث غٌرب يبكونـه إىل يـوم القيامـة، ورئيـسهم ف
 شـّيعوه، وال  إّال عٌ  استقبلوه، وال يوّدعه مـودّ  إّال  يقال له منصور، فال يزوره زائرٌ ٌك ملَ 

بعـد  واستغفروا لـه ، صّلوا عىل جنازته إّال  عادوه، وال يموت مّيٌت  إّال يمرض مريٌض 
إىل وقت خروجه عليـه عليه السالم  ينتظرون قيام القائم  يف األرض هؤالءموته، وكّل 

 .)1(»السالم

ــي والزهـــراء واألئمـــة  :الخـــامس عـــشر*  علـــيهم الـــسالم  ظهـــور النبـ
  :عليه السالم وأعدائهم لالقتصاص بعد ظهوره والمؤمنين

:  ـرواية البحار ملخصاً  كام يف  ـعليه السالم عن الصادق ،ل بن عمروي عن املفّض رُ 
 يف  اهللا عليه وآلهصّىل  رسول اهللا دٌ د األكرب حممّ  السيّ عليه السالماملهدّي ظهور  بعد  خيرجثمّ 

ون قه واستشهد معه، وحيرض مكّذبوه والشاكّ ن آمن معه وصدّ أنصاره واملهاجرين، ومَ 
 مـنهم عليـه الـسالم اإلمام املهدّي ى يقتّص  حتّ ،ن حاربه وقاتلهون عليه، ومَ فيه والرادّ 

 ،عليـه الـسالم بـن أيب طالـب يق األكرب أمري املـؤمنني عـيلّ ، وكذلك خيرج الصدّ باحلّق 
ة من ولده إىل  واألئمّ ،احلسن واحلسنيو ،عليها السالم والبضعة الطاهرة فاطمة الزهراء

                                                           
 . باختالف يف األلفاظ٣٤٨ ح ٢٣٣:  وكامل الزيارة٥ح : ٣٢٢ امينالغيبة للنع) ١(
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)١١٥( 

 ، اهللا عليـه وآلـهصـّىل ي رسـول اهللا ، ويـشكون بـني يـدَ علـيهم الـسالماإلمام العسكري 
هم، ي علـدّ بعده، وما ناهلم مـن التكـذيب والـرّمة ون قصص ما نزل هبم من األُ ويقّص 

هم، وسّبهم ولعنهم، وختويفهم بالقتل، وترشيدهم عن مـسقط رأسـهم ومدينـة جـدّ 
ن قـاتلهم وظلمهـم وريض بـام جـرى  ممّـوقتلهم وسّمهم وحبسهم، فال يبقـى أحـدٌ 

 .)1(لك اليوم ّرش قتلة يف ذعليه السالمه اإلمام املهدّي  قتل إّال ،عليهم

  :ظهوره عليه السالم في صورة رجل شاب: السادس عشر* 
ابـن ثالثـني أو أربعـني   شـابه يظهر يف صورة رجلٍ نّ أ، عليه السالم به ا اختّص وممّ 

 لغريه حّتى األنبياء، فقد أّثرت فيهم الـشيخوخة، كـام تـشهد بـه اآليـات سنة، خالفاً 
 ا َْ ْ  ُ  َوَ  َ  إِّ ِ ﴿ :، وقوله تعاىل)2( ﴾َ  ًْ   َ ْ ِ   َ َ اوَ ﴿ :الرشيفة، من قبيل قوله تعاىل

ُس  َواْ َ َ َ   ِ ّ ِ 
ْ
أ عليه قلت للرضا :  قالوي عن أيب الصلت اهلروّي  فقد رُ ،)3(﴾َ  ًْ   ا   

 عالمته أن يكون شيخ السّن، شـاّب «: ما عالمات القائم منكم إذا خرج؟ قال: السالم
ه ابن أربعني سنة أو دوهنا، وإّن من عالماته أّال هيـرم حسبير إليه لَ املنظر، حّتى أّن الناظ

 .)4(»ى يأتيه أجله حتّ ،يايلام واللّ بمرور األيّ 
 ابـن ، موّفـقويظهر يف صورة فتىً «: ه قال أنّ عليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 

 .ةاء، املعتدل اخللقضاملتوافق األع: ولعّل املراد باملوفق ،)5(»ثالثني سنة

                                                           
 .١ ح ٢٨ باب ل بن عمر املفصل حديث املفّض ٥٣ :بحار األنوار )١(
 .٧٢: سورة هود )٢(

 .٥: سورة مريم )٣(
 .١٢ ح ٦٥٢: نكامل الدي )٤(
 .٣٩٧ ح ٤٢٠: لطويسلغيبة ال )٥(
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)١١٦( 

زوال الوحـــشة والنفـــور بـــين الحيوانـــات فـــي دولتـــه  :  الـــسابع عـــشر*
  :عليه السالم

، زوال الوحشة والنفور بـني احليوانـات، عليه السالم دولته املباركةومن خصائص 
 .وفيام بينها وبني اإلنسان، وذهاب العداوة بينها

واصـطلحت ...  الو قد قام قائمنـ«:  أّنه قالعليه السالمفقد روي عن أمري املؤمنني 
 عىل النبات، الشام، ال تضع قدميها إّال إىل السباع والبهائم، حّتى متيش املرأة بني العراق 

 .)1(»ُبٌع وال ختافهوعىل رأسها زينتها، ال ُهييجها َس 
وترعـى الـشاة «: عليـه الـسالمة املهدي ه قال يف قّص  أنّ ، أيضاً عليه السالم هوي عنورُ 

لعـب الـصبيان باحلّيـات والعقـارب، ال يـّرضهم يشء،  واحـد، وتوالذئب يف مكـانٍ 
 .)2(» ويبقى اخلريويذهب الّرش 

  :عليه السالملته إطاعة كل شيء ألصحابه في دو:  الثامن عشر*
 احليوانـات تطيـع كـّل يشء ومنهـا أّن ،عليـه الـسالم دولته املباركةومن خصائص 

 .عليه السالمأصحابه 
 بأصحاب القائم عليه الـسالم، وقـد كأّين «: ه قال أنّ عليه السالم الباقر عنكام روي 

ّال وهو مطيٌع هلم، حّتى سباع األرض وسباع إ  فليس من يشءٍ ،نيحاطوا بام بني اخلافقَ أ
 يب مـرّ :  يشء، حّتى تفخـر األرض عـىل األرض وتقـولالطري، ُيطلب رضاهم يف كّل 

 .)3(»صحاب القائم عليه السالمأاليوم رجٌل من 

                                                           
 .٦٢٦: اخلصال )١(
 . مرص١ ط ١٥٩ :ررعقد الد )٢(
 .٢٥ ح ٦٧٣:  كامل الدين)٣(
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)١١٧( 

فــي ضور مجموعــة كبيــرة مــن أمــوات المــؤمنين    حــ: التاســع عــشر * 
  :دولته عليه السالم

 مـن  كبـريةٍ  حضور جمموعـةٍ ،عليه السالمومن خصائصه وخصائص دولته املباركة 
 .)1(عليه السالم دولتهاألموات يف 

القائم عليه السالم من رج ُخيْ «: عليه السالمأيب عبد اهللا الّصادق فقد روي عن اإلمام 
 الذين كانوا مخسة عرش من قوم موسى عليه السالم وعرشين رجًال، ظهر الكوفة سبعةً 

 الكهف، ويوشع بن نون، وسلامن، وأب وسبعة من أصحاب ا،هيدون باحلق وبه يعدلون
 .)2(» وحّكاماً  أنصاراً ن بني يديه األشرت، فيكونواً دجانة األنصاري، واملقداد، ومالك

طـر النـاس مجـادى إذا آن قيامـه، مُ و... «: عليـه الـسالممام الصادق وروي عن اإل
 مل ير اخلالئق مثلـه، فينبـت اهللا بـه حلـوم املـؤمنني اآلخرة وعرشة أيام من رجب مطراً 

وأبداهنم يف قبورهم، فكأين أنظر إليهم مقبلني من قبل جهينة ينفضون شـعورهم مـن 
 .رة تسكن خارج املدينة املنوّ ة قبيلسما : وجهينة.)3( »الرتاب

إذا ظهر القائم ودخل الكوفة، بعث اهللا تعاىل «: عليه السالم م الباقرماوروي عن اإل
 .)4(»من ظهر الكوفة سبعني ألف صّديق، فيكونون من أصحابه وأنصاره

 هبـذا  أربعني صباحاً إىل اهللاعا ن دمَ «:  أّنه قالعليه السالمالصادق اإلمام  عن يورو
 .)5(»اهللا تعاىل من قربه كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه ،العهد

                                                           
 .٣٠٢ـ  ٣٠١ / ١ النجم الثاقب :راجعيُ  )١(
 .٣٨٦ / ٢:  للمفيداإلرشاد )٢(
 .٣٨١ / ٢: اإلرشاد للمفيد )٣(
 .١٠٤ / ٥٣ و ٣٩٠ / ٥٢: بحار األنوار )٤(
 . عن مصباح الزائر١١١ ح ٩٥ / ٥٣: حار األنوارب) ٥(
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)١١٨( 

  :إخراج األرض كنوزها بعد ظهوره عليه السالم:  العشرون*
 كنوزهـا،  أن ُختـرج األرُض عليـه الـسالم  املبـاركومن خصائص دولتـه ووجـوده

 .ودعت فيهاها التي استُ وذخائرَ 
  الكنوزَ وله ُأظهرُ . ..«:  ليلة املعراجصّىل اهللا عليه وآلهه  اهللا تعاىل قال لنبيّ فقد روي أنّ 

 .عليه السالم لإلمام القائم : أي،)1( »والذخائر بمشيئتي
  ـ: إىل أن يقـول ـ...  قائمنـا إذا قـامنّ إ«: عليـه الـسالممام الـصادق وروي عن اإل

 ويطلـب الرجـُل مـنكم مـن ، حّتى يراها الناُس عىل وجههـا،هاوُتظهر األرُض كنوزَ 
يقبل منه ذلك، استغنى الناُس بـام رزقهـم يصله بامله، ويأخذ منه زكاته، فال جيد أحدًا 

 .)2(»اهللا من فضله
...  ةم بالسويّ  قسَّ ،إذا قام قائُم أهل البيت«:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 

 .)3( » الدنيا من بطن األرض وظهرهاع إليه أمواُل وُجتمَ 

  :م الكثيرة في دولته عليه السالمظهور النع:  الحادي والعشرون*
 زيادة األمطار والزرع، ،عليه الـسالم خصائص دولته، وبركات ظهوره املبارك ومن

ة، بحيث يظهر تغّري األرض يف ذلـك الوقـت واألشجار والثامر، وسائر النعم األرضيّ 
 ُل ا رُض  ـ َ   ُ ـ    مَ  َـ﴿: عن حاالهتا يف األوقات األخـرى، ويـصدق قولـه تعـاىل

 .ئر الربكاتوساالنعم  عن كثرة كنايةً  ،)4(﴾ا رض

                                                           
 .١٠٠٢ ح ٧٣١: لصدوقلمايل األ )١(
 .٣٨١ / ٢: اإلرشاد للمفيد )٢(
 .٢٦ ح ٢٤٢: لنعامينلغيبة ال )٣(
 .٤٨: سورة إبراهيم) ٤(
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)١١٩( 

 زمـان :ـ أي تي يف زمانهمّ تتنّعم أُ «: ه قال أنّ  اهللا عليه وآلهصّىل روي عن رسول اهللا كام 
 علـيهم  الـسامءَ  اهللا ُيرسـُل ،الـرب والفـاجر نعيًام مل يتنّعموا مثَله قط  ـعليه السالماملهدي 

ع األرُض شـيئًا وال تـد... « :ويف روايةٍ ، )1(»مدرارًا، وال تّدخر األرض شيئًا من نباهتا
 .)2(»تهَج  أخرَ من نباهتا إّال 

 ى األحيـاءُ  يتمنّـ: أي،)3(» األمـواتحّتى يتمنّـى األحيـاءُ «: خرى مع إضافةويف أُ 
 . موتاهم فريونحضورَ 

يها الشام، ال تضع قدمَ إىل  بني العراق ى متيش املرأةُ حتّ «: وقد تقّدم يف رواية اخلصال
 .)4( » عىل النباتإّال 

 ينـادي منـاٍد مـن ،إذا كان عند خـروج القـائم«:  اهللا عليه وآلهصّىل  ّي  عن النبيورو
عند ذلـك ف...  دٍ ة حممّ مّ خُري أُ األمر ارين، وويل ة اجلبّ  ُقطع عنكم مّد ،ا الناسأّهي : السامء

 َ دُّ األهنار، وتفيض العيـون، وُتنبـُت تفرح الطيور يف أوكارها، واحليتان يف بحارها، وُمت
 .)5(»هااألرض ضعف أُكلِ 

ــام وي عــن ورُ  ــصادق اإلم ــسالمال ــه ال ــعلي ــسري أّن ــال يف تف ــرشيفة ه ق ــة ال  :اآلي
، أي يف دولـة اإلمـام املهـدي )7(»ة واملدينة نخالً صل ما بني مكّ يتّ « :)6(﴾ ن       ْ  ُ ﴿

 .عليه السالم
                                                           

 .٢٦٧ / ٣: ة لألربيلمّ كشف الغُ ) ١(
 .٢٧٣ / ٣ :ة لألربيلكشف الغمّ  )٢(
 .١٠٤/ ٥١: بحار األنوار )٣(
 .٦٢٦ :اخلصال للصدوق )٤(
 .٢٠٨: االختصاص )٥(
 .٦٤: سورة الرمحن) ٦(

 .٣٤٦/ ٢: القميتفسري  )٧(
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)١٢٠( 

  :انتهاء عمر إبليس على يديه عليه السالم: الثاني والعشرون* 
 والقـضاء عليـه مـع ،لعنـه اهللابليس إانتهاء عمر  ،عليه الـسالمومن خصائص دولته 
 .جنوده من اإلنس واجلن

 وجواب اهللا  عند ذكر سؤال إبليس،عليه السالم روي عن صحيفة إدريس النبّي فقد 
رين إىل يـوم الوقـت ال، ولكنّـك مـن املنَظـ: ثون، قالبعَ ربِّ أنظرين إىل يوم يُ  : قال:له

 ذلـك اليـوم مـن الكفـر والـرشك طّهر األرَض ن أُ تمُت أ قضيُت وَح ّنه يومَ إاملعلوم، ف
 امتحنـت قلـوهبم لإليـامن، وحـشوهتا ، يل لـذلك الوقـت عبـاداً نتخـبأو، واملعايص

 ، والـصرب، واحللـم، والـصدق، واخلـشوع، والتقـوى، واليقني، واالخالص،وحبالر
 عـاةَ ، وأجعلهـم د بعد اهلـدى والرغبة فيام عندي، والزهد يف الّدنيا،شعار وال،والوقار

 ،ه هلـممّكـن هلـم ديـنهم الـذي ارتـضيتُ  وأُ ،هم يف األرضفُ سـتخلِ أ و،الشمس والقمر
 ويأمرون ، ويؤتون الزكاة حلينها، يقيمون الصالة لوقتها،يعبدونني ال يرشكون يب شيئاً 

 فـال يـرضُّ ،لقي يف ذلك الزمان األمانـة عـىل األرض وأُ ، وينهون عن املنكر،باملعروف
 فـال يـؤذي ،، ثّم تكون اهلوام واملوايش بني النـاسف يشٌء من يشءٌء شيئًا، وال خيايش

من   ـإبرة لسع العقرب والنحلة ونحومها: ـ أي بعضهم بعضًا، وأنزع ّمحة كّل ذي ّمحة
 وتزهـر ،نزُل بركاٍت من الـسامء واألرضأُ ذهب سمَّ كّل ما يلدغ، وأُ  و،اهلوام وغريها

وألقي الّرأفـة والّرمحـة بيـنهم، ، نواع طيبهاأو وخترج كّل ثامرها ،األرض بُحْسن نباهتا
 بل خيضع بعضعىل  وال يعلو بعضهم ،فيتواسون ويقتسمون بالسوّية، فيستغني الفقري

، ويرحم الكبري الصغري، ويوّقر الصغري الكبـري، ويـدينون بـاحلّق وبـه بعضهم لبعض
 .أوليائي ولئكأيعدلون وحيكمون، 

ك أمجعـني، فاذهـب  وجنـودَ كَلـك ورجِ  وخيَلـذٍ  يومئ)1(كبيدلي : تعاىلإىل أن قال
                                                           

 .»أبيدك«: ١٩٤ ح٥٢/٣٨٤ و ٢٦ ح١١/١٥١يف بحاراألنوار  )١(
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)١٢١( 

 . املعلومرين إىل يوم الوقِت فإّنك من املنظَ 
ومل تظهر هذه اآلثار املذكورُة يف هـذا األثـر الـرشيف : د ابن طاووس قال السيّ ثمّ 

عليـه امة، يف أّهنـا مـن خـصائص املهـدّي ة والع وهي مطابقٌة ألخبار اخلاّص ، اآلنحلدّ 
 .)1(السالم

َ    َـ َل ﴿: يف اآليـة الـرشيفة عليـه الـسالمعن اإلمام الـصادق  وقد روي  ِ ـ َ   َ ِ ـ 
 يـوم قيـام القـائم عليـه الوقت املعلوم« :، قال)2(﴾ا َْ ْ  ُ مِ  ا ْ َ ِْ    َ ْمِ  إَِ   * ا ُْ  َْ  ِ  َ 

السالم، فإذا بعثه اهللا كان يف مسجد الكوفة، وجـاء إبلـيس حّتـى جيثـو عـىل ركبتيـه، 
 اله من هذا اليوم، فيأخذ بناصيته فيرضب عنقه، فذلك يوم الوقت املعلوميا وي: فيقول

 .)3(»منتهى أجله

  : عليه السالمكمال عقول الناس في دولته: الثالث والعشرون* 
 . كامُل عقول الناس،عليه السالم وبركات ظهوره ئص دولتهومن خصا
  أن ال نكون مؤمننينخشى:  بعد قول الراويعليه السالمأيب عبد اهللا عن فقد روي 

 هاى خيـرج قائمنـا، فعنـد ولكن ال تكملون إيامنكم حتّ ، إّنكم مؤمنون،كّال «: قال... 
 . عقولكم: أي،)4(»جيمع اهللا أحالمكم

اهللا  وضـع ،إذا قام قائمنا عليه السالم«:  أّنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 
 .)5(» أحالُمهمت به فجمع هبا عقوهلم، وكمل،يده عىل رؤوس العباد

                                                           
 .٣٤: سعد السعود )١(
 .٣٨و ٣٧: سورة اِحلجر) ٢(

 .١٧٨ ح ٣٧٦ / ٥٢: بحار األنوار )٣(
 .٥٤ ح ٣٥٠ / ٦٤: بحار األنوار )٤(
 .٢١ ح ٢٥ / ١: لكايفا )٥(
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)١٢٢( 

: عليـه الـسالم قال يف ضمن حـوادث أّيامـه  أّنهعليه السالم  أمري املؤمننيوروي عن
 .، وهذا من ثمرات كامل العقول)1(»ولذهبت الشحناء من قلوب العباد«

نى يف قلوب وجيعل اهللا الغِ «:  أّنه قال يف هذا املقام اهللا عليه وآلهصّىل  وروي عن النبّي 
 .)2(»ةمّ هذه األُ 

:  عـن زمـان الظهـور، قـالعليـه الـسالموروي يف خطبة املخزون ألمـري املـؤمنني 
يقذف يف قلوب املؤمنني العلم، فال حيتاج املؤمن إىل ما عند أخيه من العلم، فيومئـٍذ و«
ُ  ُ ْ  ِ  ﴿:ل هذه اآليةيأوت ً ا   ّ ُ   ْ  ِ  ِ ِ  َ َ﴾)3(«)4(. 

 ، والعلـم والورع والتقـوى عن كامل اإليامنل العقول كنايةٌ واجلدير بالذكر أّن كام
 . احلقد واحلسد والطمع من قلوهبموذهاِب 

عليـه  وة أسـماع وأنظـار شـيعته فـي دولتـه           زيادة ق :  الرابع والعشرون  *
  :السالم

ة اخلارقـة للعـادة يف أنظـار  القوّ ،عليه السالمومن خصائص دولته وبركات ظهوره 
 .عليه السالموأسامع أصحابه وشيعته 

  وجّل  مدَّ اهللا عزّ ،إّن قائمنا إذا قام«:  أّنه قالعليه السالمام روي عن اإلمام الصادق ك
 يكّلمهـم ،ى ال يكـون بيـنهم وبـني القـائم بريـدلشيعتنا يف أسامعهم وأبصارهم، حتّ 

 .)5(»فيسمعون وينظرون إليه وهو يف مكانه
                                                           

 .٦٢٦ :اخلصال للصدوق )١(

 .٢٧٤ / ٣ :الغّمة لألربيلكشف  )٢(
 .١٣٠: سورة النساء )٣(
 .٢٠١: خمترص بصائر الدرجات )٤(
 .٣٢٩ ح ٢٤٠ / ٨: الكايف )٥(
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)١٢٣( 

 زمـان القـائم عليـه من يفإّن املـؤ«:  أّنه قـالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
ذي يف املغـرب يـرى أخـاه ريى أخاه الذي يف املغرب، وكـذا اّلـاملرشق لَ ب وهو السالم

 .)1(»الذي يف املرشق

  :عليه السالمعمار شيعته في دولته طول أ:  الخامس والعشرون*
 طول أعامر أصـحابه وأنـصاره ،عليه الـسالمومن خصائص دولته وبركات ظهوره 

 .وشيعته
ى  حّتـ،الرجـل يف ملكـهويعّمـر «:  أّنه قالعليه السالمن اإلمام الصادق كام روي ع
 .)2(»نثى ال يولد فيهم أُ ذكرٍ  يولد له ألف
 أّنه عليه الـسالم  يف ضمن بيان حاالت أّيام ملكهعليه السالمن أمري املؤمنني وروي ع

 خيـرج الرجـل يعيش إذ ذاك ملوكًا ناعمني، وال لَ ، احلّبة وبرأ النسمةلقذي فوالّ «: قال
عاملني بكتاب ...  وآفة بدعةٍ  آمنني من كّل ،د لصلبه ألُف ذكرمنهم من الدنيا حتى ُيولَ 

 .)3(» اهللا عليه وآله، وقد اضمحّلت عنهم اآلفات والشبهاتاهللا وسنّة رسوله صّىل 

لعاهـــات مـــن أبـــدان شـــيعته فـــي دولتـــه زوال ا:  الـــسادس والعـــشرون*
  :عليه السالم

 زوال العاهـات والباليـا مـن ،عليـه الـسالمبركات ظهوره ومن خصائص دولته و
 .عليه السالمأبدان أصحابه وشيعته 

ن ذي ن أدرك قائم أهـل بيتـي ِمـمَ «:  أّنه قالعليه السالمفقد روي عن اإلمام الباقر 
 .)4(»ن ذي ضعٍف قويَ عاهٍة برئ، ومِ 

                                                           
 .ل بن شاذان غيبة الفض: عن ـ٣٨١ ح ٢١٣ / ٥٢: بحار األنوار )١(
 .٣٨١ / ٢: اإلرشاد للمفيد )٢(
 .٢٢ ح ٢٨٢ / ٢: ايشلعيّ تفسري ا )٣(
 .٥٤ ح ٨٣٩ / ٢: واجلرائحرائج اخل )٤(
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)١٢٤( 

 أذهـب ،عليه الـسالمإذا قام القائم «:  أّنه قالعليه السالماد وروي عن اإلمام السجّ 
 .)1(»ته مؤمٍن العاهة، ورّد إليه قوّ اهللا عن كّل 

  :عليه السالمزيادة قوة شيعته في دولته : رون السابع والعش*
ة أربعني رجـًال لكـلٍّ  إعطاء قوّ ،عليه الـسالمومن خصائص دولته وبركات ظهوره 

 .عليه السالممن أعوانه وأنصاره وشيعته 
 ،عليـه الـسالمقمـُت مـن عنـد أيب جعفـٍر :  أعـني قـالكام روي عن عبد امللك بـن

درك هذا األمر  أرجو أن أُ كنُت :  فقلُت ،»ك؟لَ  ما«: فاعتمدُت عىل يدي، فبكيت، فقال
 ؟م بعضًا، وأنتم آمنون يف بيوتكمهأما ترَضون أّن عدّوكم يقتل بعُض «: ويب قّوة، فقال

ت قلـوُبكم كزُبـر ًال، وُجعلـة أربعني رجـ منكم قوّ لرجلاإّنه لو قد كان ذلك، ُأعطي 
 .)2(»ها، وكنتم قّوام األرض وخّزاهناتلعقَ  لَ  اجلبال هباَف  لو ُقذِ ،احلديد
: ــ عليـه الـسالم القـائم  فـيام خيـّص  ـ أّنـه قـالعليه السالموي عن أمري املؤمنني ورُ 

 ووضع يده عىل رؤوس العباد، فال يبقى مؤمٌن إّال صار قلبه أشّد من ُزُبر احلديـد،...«
 .)3(»ة أربعني رجالً وأعطاه اهللا تعاىل قوّ 

ناإذا وقع أمرُ ف«:  أّنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر   كـان ،نا، وجـاء مهـديُّ
يـه، ويـرضبه نا برجلَ ن سـناٍن، يطـأ عـدوَّ ن ليٍث، وأمىض مِ مِ جرى الرجُل من شيعتنا أ

 .)4(» اهللا وفرجه عىل عبادهةبكّفيه، وذلك عند نزول رمح

                                                           
 .٢ ح ٢١الباب  ٣٣٢: لنعامينلغيبة ال )١(
 .٤٤٩ ح ٢٩٤ / ٨: الكايف )٢(
 .١٧ح  ٦٥٣: كامل الدين) ٣(
 .١٧ ح ٤٤: بصائر الدرجات )٤(
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)١٢٥( 

  :عليه السالماستغناء شيعته بنوره في دولته : لثامن والعشرون ا*
 عليه الـسالم استغناء اخللق بنوره ،عليه السالمومن خصائص دولته وبركات ظهوره 

 .عن ضوء الشمس والقمر
   َ ْ َ أَ وَ ﴿:  أّنه قال يف تفسري اآلية الرشيفةعليه السالمكام روي عن اإلمام الصادق 

 
َ
ِ  رِ  ُ رُض  ِ ا  : قلـُت : قـال الـراوي. »ربُّ األرض يعني إمام األرض«: ، قال)1(﴾   رّ 

 القمـر، إذن يستغني النـاُس عـن ضـوء الـشمس ونـورِ «: فإذا خرج يكون ماذا؟ قال
 .)2(»وجيتزون بنور اإلمام

 أرشقـت األرض ،إّن قائمنا إذا قام«:  أّنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .)3(»مةلْ اُس عن ضوء الشمس، وذهبت الظُّ بنور رّهبا، واستغنى الن

وال «:  مـع إضـافة،عليه السالمويف رواية الصدوق هبذا املضمون عن اإلمام الرضا 
 .)4( »يكون له ظّل 

ظهور راية رسول اهللا صـلّى اهللا عليـه وآلـه معـه             :  التاسع والعشرون  *
  :حين ظهوره عليه السالم

، ومل  اهللا عليه وآلهصّىل عه راية رسول اهللا  أّن م،عليه السالمومن خصائصه عند ظهوره 
 .ُتنَرش إّال يف بدٍر ويوم اجلمل
وهي رايـة رسـول «:  أّنه قالعليه السالم عن اإلمام الصادق كام روي عن أيب بصري

 مـا هـي واهللا ،ديا أبـا حمّمـ«:  ثم قال.»، نزل هبا جربئيل يوم بدراهللا صّىل اهللا عليه وآله
                                                           

 .٦٩ :سورة الزمر) ١(
 .٢٥٣ / ٢: القميتفسري  )٢(
 .٣٨١ / ٢: اإلرشاد للمفيد )٣(

 .٥ ح ٣٧٢:  كامل الدين )٤(
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)١٢٦( 

ة، من ورق اجلنّـ«: ن أّي يشٍء هي؟ قالفمِ : قلت، » وال حريرٌ ،قزٌ  وال كتاٌن، وال ،قطنٌ 
 اهللا عليه وآله يوم بدر، ثم لّفها ودفعها إىل عيلٍّ عليه السالم، فلم نرشها رسول اهللا صّىل 

ى إذا كان يوُم البرصة نرشها أمري املؤمنني عليـه الـسالم  حتّ ،تزل عند عيلٍّ عليه السالم
ى يقـوم القـائم عليـه  حّتـا وهي عندنا هنـاك، ال ينـرشها أحـٌد ففتح اهللا عليه، ثم لّفه

، ويسري الرعـُب هاعن لالسالم، فإذا هو قام نرشها، فلم يبق أحٌد يف املرشق واملغرب إّال 
 .)1(»ها شهرًا، وعن يمينها شهرًا، وعن يسارها شهراً ءُقّدامها شهرًا، وورا

 بقـائم  كـأّين ،يا ثابت«:  محزة الثاميلّ  أّنه قال أليبعليه السالموي عن اإلمام الباقر ورُ 
ف فـإذا هـو أرش ،و أومأ بيده إىل ناحية الكوفـةأهل بيتي قد أرشف عىل نجفكم هذا، 

ت عليـه  اهللا عليه وآلـه، فـإذا هـو نـرشها انحّطـصّىل عىل نجفكم نرش راية رسول اهللا 
ودهـا مـن عمـد عم«: ؟ قـال اهللا عليه وآلهصّىل وما راية رسول اهللا : قلت .»مالئكة بدر

 .)2(» إال أهلكه اهللا ال هيوي هبا إىل يشءٍ ،ن نرص اهللاعرش اهللا ورمحته، وسايرها مِ 
 اً  انحطَّ إليه ثالثة عرش ألفـ، اهللا عليه وآلهفإذا نرش راية رسول اهللا صّىل «: ويف رواية

  عـن، عـرشرابـعم تفـصيلهم يف األمـر الكام تقـدّ  .)3(» ...كاً ثالثة عرش َملَ ثالثامئة وو
 .عليه السالمالصادق 

آلـه عنـد ظهـوره، وعـدم        لبسه درع النبي صلّى اهللا عليه و      :  الثالثون *
  : عليه عليه السالماستوائه إال

،  اهللا عليه وآلـهصّىل  درع رسول اهللا  يلبس أّنه، عند ظهورهعليه السالمومن خصائصه 
 .عليه السالم إّال عليه وال يستوي

                                                           
 .٢ ح ٣١٩: لنعامينلغيبة ال )١(
 .٣ ح ٣١٩: لنعامينلغيبة ال )٢(
 .٥ ح ٣٢٢: الغيبة للنعامين )٣(
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)١٢٧( 

 مـن عليه السالم بعد أن ذكر مجلًة ممّا عنده  ـ السالمعليهكام روي عن اإلمام الصادق 
 صّىل اهللا عليـه ن لبس درع رسول اهللاوإّن قائمنا مَ «:  قال ـ،السالح ومواريث األنبياء

  كانت طويلًة ختطّ :أيـ  »و جعفر عليه السالم فخّطت عليه فمألها، ولقد لبسها أبوآله
 ولقـد ،ىكان أبو جعفر أحلـم منّـ«: لأنت أحلم أم أبو جعفر؟ قا:  فقلت له. ـاألرض

 .عليه السالم جعفر  مثل ما كانت أليب: أي)1(»ها أنا فكانت وكانتلبستُ 
 اهللا عليـه وإّهنا تكون من القائم كام كانت من رسـول اهللا صـّىل «: خرى أُ ويف روايةٍ 

 .)2(»رفع نطاقها بحلقتنيتكأّهنا  ، عن األرض ـ مرفوعةً :ـ أي مشّمرةً  وآله
ويظهر من األخبار أّن عندهم :  عىل هذه الرواياتةٍ  يف تعليقمة املجلّيس عّال يقول ال
خـرى عالمـة أحدمها عالمة اإلمامة، تستوي عىل كلِّ إمام، واألُ :  درعنيعليهم السالم

 .)3(صلوات اهللا عليه عليه ، ال تستوي إّال عليه السالمالقائم 

  : السالمركوبه للسحاب بعد ظهوره عليه:  الحادي والثالثون*
ه بسحاٍب ذخـره لـه، ،عليه السالم ظهوره بعد هومن خصائص  أّن اهللا تعاىل قد خصَّ

 . يركبه يف األسبابعليه السالمفيه رعٌد وبرٌق، وكان 
فاختـار  ،الـسحابنيقد خـّري إّن ذا القرنني «: عليه السالم الباقر مامكام روي عن اإل

 مـا كـان مـن«: قـال الـصعب؟ ومـا: قلـت: قال » وذخر لصاحبكم الصعب،لولالذَّ 
ه سـريكب الـسحاب، ويرقـى يف نّ أبرٌق، فصاحبكم يركبه، أما  صاعقة أوسحاٍب فيه رعٌد و

 .)4(» مخس عوامر واثنان خرابانأسباب الساموات السبع واألرضني السبع األسباب،
                                                           

 . يف آخره٤ ح ١٩٦: بصائر الدرجات )١(
 .٥٦ ح ٢٠٨: بصائر الدرجات )٢(
 .٢٠٣ / ٢٦: بحار األنوار )٣(
 .٣ ح ٤٢٩: بصائر الدرجات) ٤(
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)١٢٨( 

إن اهللا خـّري ذا القـرنني الـسحابني «:  أنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 ولو اختار الصعب مل ، وهو ما ليس فيه برق وال رعد،لول والصعب فاختار الذلولالذ

 .)1(»خره للقائم عليه السالم اهللا اذَّ  ألنّ ،يكن له ذلك

  :عليه السالمارتفاع التقية بعد ظهوره : ثون الثاني والثال*
ار  مـن الكّفـ ارتفـاع التقّيـة واخلـوِف ،عليـه الـسالمومن خصائـصه بعـد ظهـوره 

مور الـدنيا والـدين رشكني واملنافقني، والتمّكن من عبادة اهللا تعاىل، والسلوك يف أُ وامل
حسب القوانني اإلهلية، بدون حاجٍة إىل رفع اليد عن بعضها خوفًا من املخالفني، كـام 

ُ  وََ  َ ﴿: وعد اهللا تعاىل يف كالمه ِ  َ  ا    ْ  َْ  َِ   ُ  ْ  َ َ   ا    ِ َ تِ  وََ ِ  ُ ا ِ  ُْ  ْ  آَ ُ  ا ا  
رِْض  ِ  

َ
َ   َ َ   اْ  ِ  َ  اْ َ ْ  َ َ ّ ِـَ    َ ـ ْ ِِ  ْ  ِ ـ ْ  ا   ي دِ ـَ ُ  ُ   َُ ـ ْ  َوَ ُ ِ   َُ ـ ْ  اْر َـَ   ا  

 ْ  ُ  َ ِ ّ َ ْ ً   َ  ْ ِِ  ْ  َ ْ  ِ  ِ  ْ  َوَ ُ
َ
ُ  نَ  َ   َ ْ ُ ُ و َِ   أ ِ ُْ    ِ   ًْ  َ﴾)2(. 

ين الذي دِّ قامة كّل الإ هذا الوعد اإلهلّي، بالتمّكن من  أنّ وال خيفى عىل أّي منصٍف 
ق حلّد اآلن خلليفٍة مـن خلفائـه  وبدون تقّيٍة، مل يتحقّ ارتضاه اهللا، بدون خوٍف من أحدٍ 

 .نتعاىل بمثل هذا األمان، وبمثل هذه الطمأنينة، وهبذا التمكّ 
ا أخـرب بـه املـسلمون ق فيـه ذلـك، إّال مـومل ُخيرب أحٌد عن هذا العرص الذي يتحقّ 

، أّنـه سـيأيت عـٌرص يكـون فيـه ذّلـة  اهللا عليـه وآلـهصّىل مجيعهم بام وعد به النبيُّ األكرم 
الكافرين واملنافقني والظاملني وحقارهتم، ويكون فيه عّزُة املؤمنني ورفعُتهم، وهو يوم 

ة بـال اإلهلّيـ، الذي ُتطّبـق فيـه مجيـع األحكـام عليه السالم املنتظر ظهور اإلمام املهدّي 
 .استثناء

                                                           
 .٤ ح ٤٢٩: بصائر الدرجات )١(
 .٥٥: سورة النور )٢(
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)١٢٩( 

زول هذه اآليـة هـو يف شـأن  من أخبار اإلمامّية، أّن سبب نوهلذا فقد جاء يف مجلةٍ 
 .)1( اهللا عليه وآلهصّىل د ، واملهدّي من آل حممّ عليه السالمالقائم 

:  أّنه قرأ اآليـة، وقـال،عليه السالم بإسناده عن عّيل بن احلسني ،ايشوروي عن العيّ 
 وهو مهدّي هـذه ، البيت، يفعل اهللا ذلك هبم عىل يدي رجٍل منّانا أهَل هم واهللا شيعت«

 .)2(»ّمةاألُ 
ال إيامن ملن ال تقّيـة لـه، إّن أكـرمكم «:  أّنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الرضا 

إىل يـوم الوقـت «: يا ابن رسـول اهللا، إىل متـى؟ قـال: ، فقيل»عند اهللا أعملكم بالتقّية
 فمن ترك التقية قبل خروج قائمنـا فلـيس ، خروج قائمنا أهل البيتاملعلوم، وهو يوم

 .)3(»منّا

 ملكـه علـى جميـع األرض بعـد ظهـوره            انبـساط :  الثالث والثالثـون   *
  :عليه السالم

 عـىل مجيـع عليـه الـسالم، انبـساط ملكـه عليه الـسالمومن خصائص دولته املباركة 
 واجلبل والسهل، وال يبقـى مكـان األرض، من املرشق إىل املغرب، معمورًة وخرابًا،

 . الروايات يف ذلكتضافرت وقد ،عليه السالمكه ونفوذ أمره لْ خاٍل من مُ 
:  ـك ذي القرننيلْ  بعد ذكر مُ  ـه قال أنّ  اهللا عىل وآلهصّىل  ما روي عن رسول اهللا :منها

غرهبا، جري سنّته يف القائم من ولدي، فيبّلغه رشق األرض و سيُ  اهللا تبارك وتعاىلوإنّ «
 .)4(» وطأه إّال ، وال جبٍل وطأه ذو القرنني من سهلٍ ،، وال موضعاً  منهالً يى ال يبقحتّ 

                                                           
 .٢٦٧ / ٧: مع البيان جم:يراجع )١(
 .٢٦٧ / ٧: مع البيانجم) ٢(
 .٥ ح ٣٧١: كامل الدين )٣(
 .٤ ح ٣٩٤: كامل الدين )٤(
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)١٣٠( 

كأّين بأصحاب القـائم عليـه «:  أّنه قالعليه السالم ما روي عن اإلمام الباقر :ومنها
 . ما بني املرشق واملغرب: أي،)1(» وقد أحاطوا بام بني اخلافقني،السالم

ْ  َ َ  َوَ ُ ﴿:  يف تفسري اآلية الرشيفةعليه الـسالمالصادق مام اإلوي عن  ما رُ :ومنها
َ
 أ

َ  َواتِ  ِ   َ  ْ  رِْض  ا   
َ
 ال ،إذا قام القـائم عليـه الـسالم«:  قاله أنّ ،)2(﴾َوَ  ًْ   َ  ًْ   َواْ 

 .)3(»بقى أرٌض إّال نودي فيها بشهادة أْن ال إله إال اهللا، وأنَّ حمّمدًا رسوُل اهللاي
: قـالأنـه  ، يف تفسري اآلية املـذكورةعليه الـسالمالكاظم اإلمام  عن ويا رُ  م:اهومن

ُأنزلت يف القائم عليه السالم، إذا خرج باليهود والنصارى والصابئني والزنادقة وأهل «
ن أسـلم طوعـًا  فَمـ،سالمالرّدة والكّفار، يف رشق األرض وغرهبا، فعرض عليهم اإل

سلم رضب ن مل ُيـ وَمـ، ومـا جيـب هللا عليـه،ر به املسلم وما يؤمَ ،أمره بالصالة والزكاة
َد  اّال أحد ى ال يبقى يف املشارق واملغارب  حتّ ،عنقه  .)4(» اهللاوحَّ

عليــه  عــدالً بعــد ظهــوره    ملــؤه األرض قــسطاً و  :  الرابــع والثالثــون  *
  :السالم

 أّنـه يمـأل األرض قـسطًا ،عليه الـسالم خصائصه املشهورة بعد ظهوره إّن من أهمّ 
 بعدما ملئت ظلًام وجورًا، وقد تضافرت األخبار من العاّمـة واخلاّصـة بـذكر دالً،وع

 :هذا األمر
فـإذا خـرج «:  أّنـه قـالعليه الـسالم عن اإلمام الرضا ،روي عن الصدوقما : منها

 ظلـم فـال يَ ،ضع ميزاُن العدل بـني النـاس، ووُ ] خ لبنوره[أرشقت األرض بنور رّهبا 
                                                           

 .٢٥ ح ٦٧٣: امل الدينك )١(
 .٨٣: سورة آل عمران) ٢(
 .٨١ ح ١٨٣ / ١: ايشتفسري العيّ  )٣(
 .٨٢ ح ١٨٣ / ١: ايشتفسري العيّ  )٤(
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)١٣١( 

 .)1(»أحٌد أحداً 
وا    ـ   ـ َ   ُ  ِ ﴿:  يف تفسري اآلية الرشيفةعليه السالمالصادق اإلمام ن وروي ع

، فكـلُّ عليه الـسالم، أي يف عرصه )3(»مع قائمنا أهل البيت«:  أنه قال)2(﴾  وأ ّ   ً آ ِ 
 . فهو حمفوٌظ يف أمان، إىل أّي مكانمن يسري ليًال أو هناراً 

حكـم عليـه الـسالم إذا قام القائم «: ال أّنه قعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
ل، وأخرجت األرض بركاهتا، وُردَّ كلُّ بُ امه اجلور، وأمنت به السُّ  وارتفع يف أيّ ،بالعدل

 .)4(» ويعرتفوا باإليامنسالم حّتى ُيظهروا اإلحقٍّ إىل أهله، ومل يبق أهُل دينٍ 
، والتبـشري عليه الـسالم  يف ذكر املهدّي ضافرةة إىل الروايات الكثرية املتهذا باإلضاف

،  عاّمة، تصفه بأّنه يمأل األرض قسطًا وعدالً، بعد مـا ُملئـت ظلـًام وجـوراً به بصورةٍ 
 . هو ذلك، أو عىل األقل أّنه أهّم أهدافهعليه السالم اهلدف الرئيس لظهوره وكأنّ 

 لـسالمعلـيهم ا يف ذكر األئّمة صّىل اهللا عليه وآلهومن هذه الروايات ما روي عن النبّي 
وتسعة من ولد احلسني، تاسعهم قائم ُأّمتي، يمأل األرض قسطًا وعـدالً، ... «: أنه قال

 .)5(»كام ملئت جورًا وظلامً 

  :حكمه بعلمه بعد ظهوره عليه السالم:  الخامس والثالثون*
 أّنه حيكم بني النـاس بعلمـه كإمـام، ،عليه السالمومن خصائصه وخصائص دولته 

 .هدًا من أحد وشاوال يطلب بّينةً 
                                                           

 .٥ ح ٢٧٢: كامل الدين )١(
 .١٨ :سورة سبأ) ٢(
 .٨١ الباب ٥ ح ٩٠: علل الرشائع )٣(
 .٣٨٥ / ٢: اإلرشاد للمفيد )٤(
 .١ ح ٢٤ الباب ٢٥٧: كامل الدين )٥(
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)١٣٢( 

لن تذهب الدنيا حّتى خيرج رجٌل «:  أّنه قالعليه السالمكام روي عن اإلمام الصادق 
 .)1(»عليه السالم، ال يسأل الناس بّينةً د ومنّا أهل البيت، حيكم بحكم دا
د عليه وعلـيهم إذا قام قائم آل حممّ «: ه قال أنّ عليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

لهمه اهللا تعاىل فيحكم بعلمه، نة، يُ  ال حيتاج إىل بيّ ،الناس بحكم داود حكم بني ،السالم
 .)2(» بام استبطنوه قومٍ وخيرب كلَّ 

عليه نه بأحكام خاصة جديدة بعد ظهوره       إتيا:  السادس والثالثون  *
  :السالم

 خاّصة، مل تظهر قبل ذلك،  أّنه يأيت بأحكامٍ ، عند ظهورهعليه السالمومن خصائصه 
 .عليه السالما أحٌد إىل حني ظهوره ومل يعمل هب

لو قد «: ام قاال أّهن عليهام السالم عن الصادق والكاظم ، بن أيب محزةكام روي عن عيلّ 
 يقتل الشيخ الزاين، ويقتل مانع الزكـاة، :حٌد قبلهأ مل حيكم هبا كم بثالٍث  َحلَ ،قام القائم

ة هنـاك يف خـوّ  تعاقدا عقد األُ ين، يعني األخوين الّلذَ )3(»ةظلّ ويورث األخ أخاه يف األ
 كـام يفوىل، ة، فإّنه يوّرث أحدمها اآلخر، مع وجود الوارث مـن الطبقـة األُ عامل األظلّ 

آخـى بـني األرواح يف األظّلـة قبـل أن تعاىل  اهللا إنّ «: عليه السالمرواية اإلمام الصادق 
خ الذي آخى بينهام يف رث األوَ  لَ ،ي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيتخيلق األبدان بألفَ 

 املـراد مـن األظّلـة عـامل ولعـّل  .)4(» األخ من الـوالدة] خ لثيورّ [يرث األظّلة، ومل 
 . األشباح، وعامل املثالواملسّمى بعامل،  كالظلدة عن املاّدة واجلسماملجردات، املجرّ 

                                                           
 .٤ ح ١٦الباب  ٢٧٩: بصائر الدرجات )١(
 .٣٨٦ / ٢ :اإلرشاد )٢(
 .٢٢٣ ح ١٦٩: اخلصال للصدوق )٣(
 .٤٨: االعتقادات للصدوق) ٤(
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)١٣٣( 

 كان يل أن : الم قال علّيًا عليه السإنّ «:  أّنه قالعليه السالم وي عن اإلمام الصادقورُ 
ي ولكنّـ، ــ  أقتله:ـ أي ز عىل اجلريحوُأجهِ ،  املدبر املنهزم يف احلرب ـ:ـ أي أقتل املوّيل 

رحوا إن ُج ،  ملصلحتهم، واحلفاظ عىل حياهتم ـ:ـ أي تركت ذلك للعاقبة من أصحايب
 .)1(»، وجيهز عىل اجلريحلوا، والقائُم له أن يقتل املوّيل مل يقتَ 

 يقيض القائم بقـضايا ُينكرهـا بعـُض «:  أّنه قالعليه السالمر وروي عن اإلمام الباق
 فيقّدمهم فيرضب ، وهو قضاء آدم عليه السالم،أصحابه ممّن قد رضب قّدامه بالسيف

 ، اهللا عليه وآلهصّىل  كالراّد عىل الرسول عليه السالم عىل اإلمام  الرادّ ـ وذلك ألنّ  أعناقهم
 آخـرون ممّـن قـد  فينكرها قـومٌ ،ثّم يقيض الثانية ، ـ فهو كافر، عىل اهللا سبحانهوكالرادّ 

 فيقّدمهم فيرضب أعنـاقهم، ثـّم ،عليه السالمد وا وهو قضاء د،رضب قّدامه بالسيف
يم  وهو قـضاء ابـراه، فُينكرها قوٌم آخرون ممّن قد رضب ُقّدامه بالّسيف،يقيض الثالثة
 اهللا صّىل  وهو قضاء حمّمٍد ، ثّم يقيض الرابعة، فيقّدمهم ويرضب أعناقهم،عليه السالم
 .م ألفوها قبل الظهور، وذلك ألّهن )2(» عليه فال ينكرها أحد،عليه وآله

ال يقبل اجلزية، ويكرس الصليب، «: عليه السالمه  أنّ ، جمموعٍة من الرواياتيفوروي 
 .)3(»ويقتل اخلنزير

 نـصب ن عـن حكـم َمـعليه الـسالمه سأل اإلمام الصادق  أنّ ،وي عن أيب بصريورُ 
 ما ملن خالفنـا يف دولتنـا ...«: ، فأجابعليه الـسالم يف دولة اإلمام املهدّي العداوة هلم،

هم عند قيام قائمنـا، فـاليوم حمـّرم علينـا وعلـيكم ء لنا دمامن نصيب، إّن اهللا قد أحّل 
نَّك أحٌد، إذا قام قائمنا انتقم هللا ولرسوله   .)4(»لنا أمجعنيوذلك، فال يغرَّ

                                                           
 .١٥ ح ٢٣٧: لنعامينّ لغيبة ال )١(
 .٢١٧ ح ٣٨٩ / ٥٢: بحار األنوار )٢(

 .٤٤٣ / ٣١، ٦١ / ٥١ ، ٣٨٢ / ٥٢: بحار األنوار )٣(
 .١٧٧ ح ٣٧٦ / ٥٢ :بحار األنوار )٤(
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)١٣٤( 

عليــه اره جميـع مراتــب العلــم بعـد ظهــوره   إظهــ: لثالثــون الـسابع وا *
  :السالم

 . مراتب العلم كلَّ ظهر أّنه يُ ،عليه السالمومن خصائصه بعد ظهوره 
 جـزءًا،العلـم سـبعٌة وعـرشون «:  قال أّنهعليه السالموي عن اإلمام الصادق كام رُ 

 فإذا قام ،ينزأجل ا حتى اليوم غريَ ، فلم يعرف الناُس جزءانفجميع ما جاءت به الرسل 
ين، حّتى يبّثها أإليها اجلز وضمَّ ، فبّثها يف الناس،اً جزءعرشين القائم أخرج اخلمسة وال

 .)1(»جزءاً سبعًة وعرشين 
 .خرى هبذا املضمونوروايات أُ 

نزول السيوف من السماء ألنصاره بعـد ظهـوره        :  الثامن والثالثون  *
  :عليه السالم

 مـن الـسامء نـزول الـسيوف ،عليـه الـسالمومن خصائص دولته وبركات ظهـوره 
 .عليه السالمألنصاره وشيعته 

إذا قـام القـائم نزلـت سـيوف «:  أّنـه قـالعليه السالمكام روي عن اإلمام الصادق 
 .)2(» اسم الرجل واسم أبيه سيٍف القتال، عىل كّل 

عض آالت الحـرب مـن األرض ألنـصاره         إخراج ب :  التاسع والثالثون  *
  :عليه السالم

 أنـه يـأمر بـإخراج بعـض آالت احلـرب عليه السالم خصائص دولته املباركة ومن
 . يف باطن األرضعليه السالماملّدخرة ألصحابه 

                                                           
 .٥٩ ح ٨٤١ / ٢: واجلرائحاخلرائج  )١(
 .٤٥ ح ١٣ الباب ٢٥٢: لنعامينلغيبة ال )٢(
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)١٣٥( 

 الكوفة، حبةإذا قام القائم أتى ر«: ه قال، أنّ عليه السالموي عن اإلمام الصادق كام رُ 
هنا، هاحفروا ا: وأومأ بيده إىل موضٍع، ثّم قال،  أشار برجله ـ:ـ أي فقال برجله هكذا

 عـرش ي، واثنـ، واثني عرش ألـف سـيف عرش ألف درعيفيحفرون، فيستخرجون اثن
ثـم يـدعو ، )1(نيلكّل بيضة وجه، اخلوذة من احلديد لوقاية الرأس ـ: ـ أي ألف بيضة

 .)2(»... لبسهم ذلكاثني عرش ألف رجل من املوايل، من العرب والعجم، فيُ 

ــه اء واللــبن مــن حجــر موســى    عيــون والمــ  انبعــاث ال: األربعــون* علي
  :السالم بعد ظهوره عليه السالم

 من انبعاث العيون واملاء والّلبن ،عليه السالمومن خصائص دولته وبركات ظهوره 
 .عليه السالم، إلرواء وإشباع أنصاره ذي معه الّ عليه السالمر موسى جَ َح 

ه  وأراد أن يتوّجـالقائم بمّكةإذا قام «:  أّنه قالعليه السالموي عن اإلمام الباقر كام رُ 
ر َجـَح معـه  وحيمـل . وال رشابـاً  منكم طعاماً أال ال حيمل أحٌد :  نادى مناد،إىل الكوفة

  إّال  عرشة عينًا، فال ينـزل منـزالً اذي انبجست منه اثنتعليه السالم الّ بن عمران موسى 
هم وي، فيكون زادَ  رُ اً ع، ومن كان ظمآنبِ  َش ن كان جائعاً ت منه العيون، فمَ عثنصبه فانب

، بن دائـامً ظاهرها انبعث منه املاء والّلـ حتى ينزلوا النجف من ظاهر الكوفة، فإذا نزلوا
 .)3(»ويع، ومن كان عطشانًا رُ بِ فمن كان جائعًا َش 

ــون  * ــادي واألربعـ ــسيح  : الحـ ــصرته بعـــد    نـــزول المـ ــه الـــسالم لنـ عليـ
  :ظهوره عليه السالم

بن مريم ا نزول روح اهللا عيسى ،الـسالمعليه ومن خصائص دولته وبركات ظهوره 
                                                           

 .»وجهان«واألوفق : كذا يف املصدر )١(
 .٣٣٤: االختصاص )٢(
 .١ ح ٦٩٠ / ٢: اخلرائج واجلرائح) ٣(
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)١٣٦( 

د مـا اسـتقّر ، والصالة خلفه، وهذا األمـر يؤّكـعليه السالم  لنرصة املهدّي  السالمامعليه
 عـىل مجيـع األنبيـاء  الـسالممعلـيهة األطهـار ة األئمّ ، عىل أفضليّ عليه مذهب اإلمامّية

 .يه السالمعلذين منهم عيسى ويل العزم من الرسل، والّ واملرسلني، حّتى أُ 
، لـو مل ذي بعثني باحلّق نبّيـاً والّ «:  أّنه قال اهللا عليه وآلـهصّىل فقد روي عن رسول اهللا 

ى خيرج فيه ولدي املهدّي، فينـزل  يوٌم واحٌد لطّول اهللا ذلك اليوم، حتّ يبق من الدنيا إّال 
 .)1( احلديث»...  فيصّيل خلفه،بن مريماروح اهللا عيسى 

 يقتلـه اهللا عـزّ «:  أّنه قـال يف حـديث الـدّجال،عليه السالم وروي عن أمري املؤمنني
بن مـريم ا املسيح عيسى عىل يد من يصّيل ...  قي ُتعرف بعقبة أف بالشام عىل عقبةٍ وجّل 

 .)2( احلديث»... عليهام السالم خلفه
طينـا ّنـا ُأعإ ،نّيةيا بُ «: عليها السالم أّنه قال لفاطمة  اهللا عليه وآلهصّىل  وروي عن النبّي 

 نبّينا خـُري األنبيـاء، وهـو أبـوِك، ووصـّينا خـري :ها أحٌد قبلناأهل البيت سبعًا، مل يعطَ 
ن لـه  وهـو عـّم أبيـِك محـزة، ومنّـا َمـ،األوصياء، وهو بعلِك، وشهيدنا خري الشهداء

ّمة، ومها ة، وهو ابن عّمِك جعفر، ومنّا سبطا هذه األُ جناحان خضيبان يطري هبام يف اجلنّ 
 ذي يـصّيل  اّلـ،ةّمـ هو مهديُّ هـذه األُ ذي ال إله إّال ا واهللا الّ حلسن واحلسني، ومنّ  اابناكِ 

ن ِمـ«:  فقـالعليـه الـسالم رضب بيده عىل منكب احلـسني  ثمّ .»بن مريماخلفه عيسى 
 .)3( ثالثاً ،»هذا

، وقـد «:  أّنه قال اهللا عليه وآلهصّىل  وروي عن أبناء العاّمة، عن النبّي  يلتفـُت املهـديُّ
 بالنـاس، صـلِّ وم تقّد : ام يقطر من شعره املاء، فيقول املهديبن مريم، كأنّ ال عيسى نز

                                                           
 .٢٧ ح ٢٨٠: كامل الدين) ١(

 .ال حديث الدّج ٥٢٧: كامل الدين )٢(

 .١٩١ :لطويسلغيبة ال) ٣(
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)١٣٧( 

لدي،  فيصّيل عيسى خلف رجٍل من وُ .قيمت الصالة لكّنام أُ إ: بن مريما فيقول عيسى
 .)1(»س يف املقام فيبايعهلَ ى َج  قام عيسى حتّ ،تفإذا ُصليَّ 

ة تقديمه وعىل فرض صحّ : يف ذلكيقول الشيخ النوري تعليقًا عىل روايات العاّمة 
 جربئيل ليلة  اهللا عليه وآلهصّىل ، فهو نظري تقديم رسول اهللا عليه السالم لعيسى عليه السالم

 من تقديمه عليه السالم ة املهدّي ، ولعّل قّص عليه السالماملعراج للصالة، ورفض جربئيل 
عليـه َخلق عىل لسان عيسى  للعليه السالم لبيان أفضلّيته عىل عيسى ،عليه السالملعيسى 
 .)2(السالم

ــون * ــاني واألربعـ ــارين :  الثـ ــلطة الجبـ ــاع سـ ــوره  انقطـ ــد ظهـ ــه  بعـ عليـ
  :السالم

 ارين انقطاع سلطة اجلّبـ،عليه السالمومن خصائص دولته املباركة وبركات ظهوره 
، وسوف ال حيكمون عىل وجه األرض بعد عليه السالم بظهورهودولة الظاملني يف الدنيا 

، وأّن رجعـتهم علـيهم الـسالم مّتصلٌة برجعة باقي األئمـة عليه السالم دولته ألنّ ذلك، 
 .القيامةيوم  بصلتّ توحكمهم ودولتهم 

 يبـَق أهـل نول، ولـدولتنا آخر الدُّ «:  أّنه قالعليه السالمكام روي عن اإلمام الباقر 
ا مثـل سـرية نـا ملكنـا ِرسْ إذ:  يقولوا إذا رأوا سريتنا لئّال ،كوا قبلنا ملَ  هلم دولة إّال بيٍت 

 .)4(»)3(﴾  ِ         ُ  َ وا    ِ  ﴿: وجّل عزّ هؤالء، وهو قول اهللا 

                                                           
 .٢٣٠ ـ ٢٢٩: عقد الدرر) ١(
 .٣٣٦ / ١: النجم الثاقب )٢(
 .١٢٨: سورة األعراف )٣(
 .٤٩٣ ح ٢٨٢: لطويسلغيبة ال )٤(
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)١٣٨( 

 .عليه السالم، عن اإلمام الصادق )1(كشف الغّمةوي هذا اخلرب يف ورُ 
 : هذا البيترّدد أّنه كان يعليه السالمنه وقد تكّرر ع

 )2(آخر الدهر تظهرُ ودولُتنا يف     لِّ ُأناٍس دولٌة يرقبوهناـلك           

ــون  * ــسبع    : الثالــــث واألربعــ ــه الــــسالم بــ ــه عليــ الــــصالة علــــى جنازتــ
  :تكبيرات

 بعد أمري ات عىل جنازة أحدٍ  عدم جواز التكبري سبع مرّ ،عليه السالمومن خصائصه 
 .عليه السالم إّال عىل جنازته ،عليه السالماملؤمنني 
 يف ضمن وصاياه لإلمـام احلـسن عليه السالم حديث وفاة أمري املؤمنني يفوي كام رُ 

ثـم «:  ومحله إىل موضع القرب الرشيف، قـال، بعد أن ذكر الكفن واحلنوط،عليه السالم
 ذلـك ه ال حيـّل ، واعلم أّنـ سبعاً  عَيلّ  يا حسن، وكّرب نيّ  يا بُ  عَيلّ  وصّل ،دم يا أبا حممّ تقّد 

لـد ن وُ املهـدي، ِمـ خيرج يف آخر الزمان، اسـمه القـائم  عىل رجلٍ ّال إ غريي، حدٍ أعىل 
 .)3( احلديث»... أخيك احلسني، يقيم اعوجاج احلق

  اهللا عليـه وآلـهصـّىل  ة النبـّي ذكر شـطٍر مـن خطبـب نتّربك ، األوىل الوظيفةويف ختام
 صـّىل  حيث قالة الوداع، يف غدير خم، يف ذلك اجلمع الغفري، جّ الطويلة البليغة، يف حِ 

 إّين َنبـيُّ وَعـيلٌّ ، النّـاس معـاَرش .وإّين ُمنِذٌر وعيلٌّ هاد أال ، النّاسمعاَرش «: اهللا عليه وآله
 أال إنه املنـتقم ،أال إّنه الظاهر عىل الدين ، املهديّ  إّن خاتم األئّمة ِمنّا القائم أَال ،يوصيّ 

 أال إّنه قاتُل كّل قبيلٍة من أهل الـّرشك، أال ،، أال إّنه فاتح اُحلُصون وهادمهامن الظاملني

                                                           
 .٢٦٥ / ٣: مةكشف الغ )١(
 .٧٩١ ح ٥٧٨: مايل للصدوقاأل )٢(

 .٢٩٢ / ٤٢ :بحار األنوار )٣(
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)١٣٩( 

 بحٍر عميـق، يف، أال إّنه الغّراف ، أال إّنه النّارص لدين اهللابكّل ثاٍر ألولياء اهللاُمدرك إّنه 
ـ، كّل ذي فضٍل بفضلهيسمأال إّنه  خمتـاُره، ه وـ وكلَّ ذي جهٍل بجهله، أال إّنه خريُة اللَّ

نـه،  واملنّبه بـأمر إيام،عّز وجّل يط به، أال إّنه املخرب عن رّبه  واملحأال إّنه وارث كّل علمٍ 
 :ـ أي ُض إليه، أال إّنه قد بّرش به من َسَلف بني َيديه أال إّنه املفوَّ ،أال إّنه الّرشيُد الّسديد

 عنـده، أال  إّال  معه، وال نورًة وال ُحّجة َبعده، وال حّق إّال أال إّنه الباقي ُحّج ، ن قبله ـمَ 
حكُمه يف خلقه، وأمينُـه يف  يف أرضه، و منصور عليه، أال إّنه ويلُّ اهللاإّنه ال غالب له وال

 .)1(»ّرسه وعالنيته

                                                           
 . باختالف يسري٩٧: ، روضة الواعظني٨٠ /  ١: االحتجاج) ١(



 

 



 

)١٤١( 

 
 
 
 

  ة الثانيالوظيفة

  )1(عليه السالم مظلوميتهلاالغتمام لفراقه و
 ودولتنـا ،وكيف ال نغتّم ويصيبنا اهلّم واحلزن لفراقه، وإّن كياننا وحياتنا احلقيقّيـة

حـضوره  عىل ظهـوره وفةٌ  والعدالة الساموّية، وسعادتنا األبدية، كّلها متوقّ ،اإلسالمّية
 . العيون مل تقّر بالنظر إىل نور مجالهنّ إ واملبارك،
 ، لظلمنا املغتمّ ،س املهموم لنافَ نَ «:  أّنه قالعليه السالم روي عن اإلمام الصادق وملا
 .)2(»تسبيح
ن وكـم ِمـ، ى مؤمنـةٍ ن حـرّ كم مِ «:  قال أّنهعليه السالمروي عن اإلمام الرضا ما و

ة  اإلمـام احلّجـ فقـدان:، أي)4(» حزين، عند فقدان املاء املعني)3(انحرّ  مؤمٍن متأّسٍف 
ْ ُ  ْ   ُ ْ ﴿:  املفرسة لقوله تعاىل، كام يف الرواياتعليه السالماملنتظر 

َ
َر 
َ
ْ َ  َ  إِنْ  أ

َ
 َ  ؤُُ  ْ  أ

 ِ ُ  ْ  َ َ  ْ  َ ْ ًرا
ْ
 .)5(﴾َ  ِ ٍ   َِ  ءٍ   َ 

                                                           
الـنجم (و) مكيـال املكـارم(هذه الوظيفة وما بعدها من الوظـائف أنقلهـا لكـم ملخـصًة مـن  )١(

 .وغريمها) الثاقب
 .١٦ ح ٢٢٦ / ٢ :الكايف )٢(
 .احلَّرى: الشديد العطش، ومؤنثه: احلَّران )٣(
 .٣ يف ذيل ح ٣٧١: كامل الدين )٤(
 .٣٠: سورة امللك )٥(
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)١٤٢( 

  لـهمـه املنتظـر، إّال إذا كانـت حمّبتـهوال يكون املؤمن مهمومًا حزينًا عىل فراق إما
 .اً  وشوقه إليه كثري،شديدةً 

 إليـه ى أكـون أحـبَّ  حتّ ال يؤمن عبٌد «:  أّنه قالصىل اهللا عليه وآله كام روي عن النبّي 
 إليه من  إليه من عرتته، وذايت أحبَّ  إليه من أهله، وعرتيت أحبَّ من نفسه، وأهيل أحبَّ 

 .)1(»ذاته
عزيٌز عيلَّ أن أرى اخللق « : يف فقرات دعاء الندبة، من قبيلمراألشري إىل هذا وقد أُ 

 البلوى، وال  دوينَ كوال ُترى، وال أسمع لك حسيسًا وال نجوى، عزيٌز عيلَّ أن حتيط ب
 .وهذه الفقرات وغريها نامذج لشكوى أمل القلب »..ينالك منّي ضجيٌج وال شكوى

 وبوجـوده املقـّدس، عليـه الـسالمإلمـام ه بحـّب ان تعّلق قلُبـ مَ واجلدير بالذكر أنّ 
ة ب لذّ ب النوم من عينه، وُتسلَ سلَ فبطبيعة احلال سوف يكون مهمومًا لفراقه، بحيث يُ 

 .الطعام والرشاب من فمه

                                                           
 . ٥٤٢ / ٤١٤: لصدوقلمايل األ) ١(



 

)١٤٣( 

 
 
 
 

  ة الثالثالوظيفة

   عليه السالمالبكاء على فراقه ومصيبته
 من كم سنيناً  إمامُ نّ يبَ أما واهللا ليغ«:  أّنه قالعليه السالمفقد روي عن اإلمام الصادق 

ُص دهركم، ولتُ    عليه عيونُ نَّ تدمعَ  ولَ ؟ بأّي واٍد سلك،مات أو هلك: قالى يُ  حتّ ،نّ محَّ
 .)1(»املؤمنني

 ويف ،»ذلك الـورىخيعزيٌز عيلَّ أن أبكيَك و«: وروي يف إحدى فقرات دعاء الندبة
ساعد جزعه  جزوٍع فأُ ن والبكاء، هل مِ عٍني فأطيل معه العويَل ن مُ هل مِ «: خرىفقرٍة أُ 

فساعدهتا عينـي عـىل   من شدة البكاء ـتأّملت وتعّطبت: ـ أي إذا خال، هل قذيت عنيٌ 
 .»القذى

كـب ر مصابنا وبكـى ملـا ارتُ ن تذكّ مَ «:  أّنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الرضا 
 عينُه يـوم  مل تبِك ،ر بمصابنا فبكى وأبكى كان معنا يف درجتنا يوم القيامة، ومن ذكَّ ،امنّ 

 .)2(»تبكي العيون
رنا عنـده، فخـرج كِ نا أو ذُ ن ذكرَ مَ «:  أّنه قالعليه السالموي عن اإلمام الصادق ورُ 

 .)3(» ولو كانت مثل زبد البحر،من عينه دمٌع مثل جناح بعوضة، غفر اهللا له ذنوبه
                                                           

 .٣٥ ح ٣٣الباب  ٣٤٧: كامل الدين )١(
 .١ ح٢٧٨ / ٤٤: وبحار األنوار، ٤ ح ١٧ املجلس ١٣١: لصدوقلمايل األ )٢(
 .٣ ح ٢٧٨ / ٤٤ :بحار األنوار )٣(



 

 



 

)١٤٥( 

 
 
 
 

  ة الرابعالوظيفة

   عليه السالمكنتظار فرجه الشريف وظهوره المبارا
 ،ا هـو املهـديّ إّن القـائم منّـ«:  أّنه قالعليه السالمد التقي روي عن اإلمام حممّ فقد 

ــ  »...لــدير يف غيبتــه، وُيطــاع يف ظهــوره، وهــو الثالــث مــن وُ نتَظــذي جيــب أن يُ اّل
 .)1(احلديث

 ، والـصمت، الـصرب:أفضل العبـادة«:  أّنه قالعليه السالموروي عن أمري املؤمنني 
 .)2(»وانتظار الفرج

 هلـذا ن مات مـنكم وهـو منتظـرٌ مَ «:  أّنه قالعليه السالمي عن اإلمام الصادق ورو
ال واهللا،  ...  بل كمـن قـارع معـه بـسيفه،ال ... ن هو مع القائم يف فسطاطه كمَ ،األمر

 .)3(» اهللا عليه وآلهصّىل شهد مع رسول اهللا كمن استُ 
 هـذا ،»مكيال املكارم«ابه د تقي األصفهاين يف كتق املريزا حممّ ويذكر العّالمة املحقّ 

 كام قيل، وحيمل بـصامت عليه السالم من اإلمام املهدي ذي ُأّلف بأمرٍ الكتاب اجلليل الّ 
 كثرية يف فضل االنتظار، ، ويذكر رواياٍت ةً  مفّصلالوظيفة ه، يذكر هذعليه الـسالمقبوله 

                                                           
 .١ ح ٣٣٧: كامل الدين) ١(
 .٦١ ح ٩٦ / ٦٨ :بحار األنوار )٢(
 .١٨ ح ١٢٦/  ٥٢: بحار األنوار )٣(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)١٤٦( 

، ةفيٌة نفـسانيّ  كييفّرس بأنه عىل كّل أحد، ويف معنى االنتظار الذي ويف وجوبه الرشعّي 
ؤ آكـد، كّلام كان االنتظار أشّد كان التهّيـف ،التهّيؤ ملا ننتظره، وضّده اليأسينبعث منها 

فكام تتفاوت مراتب االنتظار كّلام قرب موعد القدوم والظهور، كذلك تتفاوت مراتبه 
ؤ للحبيـب، وكـان فراقـه من حيث حّبك ملن تنتظره، فكّلام اشـتّد احلـب ازداد التهّيـ

ر عن مجيع ما يتعّلق بحفظ نفسه، وال يشعر بـام يـصيبه مـن ع، بحيث يغفل املنتظِ أوج
 مواله كّلـام اشـتّد انتظـاره،  واملؤمن املنتظر لقدوم.اآلالم املوجعة، والشدائد املفظعة

 الـنفس، حّتـى يفـوز بزيـارة ازداد جهده يف التهّيؤ لذلك بالورع واالجتهاد، وهتذيب
 مـن الـصاحلني األخيـار، من غيبته، كام اتفـق ذلـك جلمـعٍ مواله ومشاهدة مجاله يف ز

 .)1( يف رواياهتم بالورع وهتذيب النفسعليهم السالم األطهار ةُ ولذلك أمر األئمّ 
ن أصـحاب ه أن يكون مِ ن ّرس مَ «: عليه السالم عن الصادق ،كام روي عن أيب بصري

 فإن مات وقـام القـائم ر،يعمل بالورع وحماسن األخالق وهو منتظِ  ولْ ،القائم، فلينتظر
تها العصابة  لكم أيّ وا وانتظروا، هنيئاً  كان له من األجر مثل أجر من أدركه، فجّد ،بعده

 .)2(»املرحومة
 عليـه الـسالم للشيعة، يف ضـمن رسـالته عليه السالم ة اإلمام املهدّي وروي يف وصيّ 

 من القلـوب  عىل اجتامعٍ  ـ لطاعتهوفقهم اهللاـ  أشياعنا ولو أنّ «: س ّرسهدّ قُ للشيخ املفيد 
لـت هلـم الـسعادة يف الوفاء بالعهـد علـيهم، ملـا تـأخر عـنهم الـيمُن بلقائنـا، ولتعّج 

صل بنـا ممـا  مـا يّتـ املعرفة وصدقها منهم بنا، فام حيبسنا عـنهم إّال بمشاهدتنا عىل حّق 
 .)3( احلديث»... نكرهه وال نؤثره منهم

                                                           
 .١٢٧ / ٢:  مكيال املكارم:راجع )١(
 .١٦ ح ٢٠٧: لنعامينلغيبة ال) ٢(
 .١٧٧ / ٥٣ :بحار األنوار، ٢٧٨ / ٢ :االحتجاج) ٣(



  الوظیفۀ الرابعۀ
  

)١٤٧( 

: ه قـال أّنـعليه الـسالمالصادق اإلمام   ما جاء عن،ا روي يف فضل انتظار الفرجوممّ 
ولئك أولياء  املنتظرين لظهوره يف غيبته، واملطيعني له يف ظهوره، أُ ،طوبى لشيعة قائمنا«

 .)1(»اهللا الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون
ر ألمرنـا املنتظِـ«: علـيهم الـسالم عن آبائه ،عليه السالمالصادق اإلمام وما روي عن 

 .)2(» يف سبيل اهللاط بدمهكاملتشّح 
نتظـروا الفـرج، وال تيأسـوا مـن ا «: قال أّنهعليه السالم أمري املؤمنني  عنوما روي

 .)3(» انتظار الفرج وجّل عزّ  األعامل إىل اهللا  أحّب  فإنّ ،اهللا روح
أفضل «:  قال اهللا عليه وآلهصّىل  أّن رسول اهللا ،عليه السالموما روي عن اإلمام الرضا 

 .)4(»عّز وجّل نتظار الفرج من اهللا تي امّ أعامل أُ 
ن مات من أصحابنا  ومَ عليه السالمنا القائم رْ ذكَ : وما روي عن املفّضل بن عمر قال

 ،يـا هـذا: إذا قام ُأيت املؤمن يف قربه، فيقال له«: عليه السالمينتظره، فقال لنا أبو عبد اهللا 
أن تقـيم يف كرامـة رّبـك إّنه قد ظهر صاحبك، فإن تشأ أن تلحق به فـاحلق، وإن تـشأ 

 .)5(»قمأف
 أّنه ينبغي أن يكون غرضنا من انتظـار الفـرج هـو النـرصة ،ا جتدر اإلشارة إليهوممّ 
 واجلهاد بني يديه، والتّرشف بخدمته، والقيام بحوائجـه وشـؤونه، ،عليه السالملإلمام 

الـسامي، ال  احلقيق بنا أن يكون غرضنا من االنتظار هذا املقصد نّ أوامتثال أوامره، و

                                                           
 .٥٤ ذيل ح ٣٣ الباب ٣٥٧كامل الدين  ) ١(
 .٦ ح ٥٥الباب  ٦٤٥ :ينكامل الد) ٢(
 .٧ ح ٢٢الباب  ١٢٣ / ٥٢ :بحار األنوار )٣(
 .٣ ح ٥٥  الباب ٦٤٤ :كامل الدين )٤(
 .٤٥٩ :لطويسلغيبة ال )٥(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)١٤٨( 

 .ع باخلريات وامللّذات احليوانّيةة، والتمتّ نيل الرغبات املادّية، والشهوات اجلسامنيّ 
 عبادّي، مـأخوذ  عملٍ وال ريب يف لزوم حتقيق النّية الصاحلة يف االنتظار كام يف كّل 

يف األمر به أن يصدر من العباد عىل وجه التعّبد، بـل يف كـل عمـٍل دنيـويٍّ ينبغـي أن 
ر بإطار التقرب إىل اهللا بنّية عباديّ يصدر  ، كاألكـل والـرشب سـبحانه وتعـاىلة، بأن يؤطَّ

 عـىل التقوية ألجل األكل يف النّية تكون بأن ،وأسفار التنّزه، وزيارة األصدقاءوالنوم، 
 زيـارة تكـون وأن كـذلك، الـسفر نّيـة تكـون وأن والنـوم، الرشب وكذلك العبادة،
 بـُأمور والتوايص التذاكر بنّية كانت إذا خصوصاً  بذلك، أمر وجّل  عزّ  اهللا ألن اإلخوان
 كانـت إذا مـا بخالف عبادة، النّيات هبذه املباحة األعامل هذه تكون ذلك فعند الدين،

 عن مبّعدة وهي النفس، هلوى عبادةً  فتكون الدنيوّية، والّلّذات اجلسمّية، للشهوة تلبيةً 
ب عىل العمـل هبـا ة هي التي يرتتّ  وهذه النيّ ،جيمالر الشيطان من ومقّربة ،وجّل  عزّ  اهللا

 .الثواب واألجر واآلثار الوضعّية احلسنة
مور التي جيب صدورها من العبد بقـصد امتثـال  انتظار الفرج من األُ وال ريب أنّ 

 التي عليهم السالم، وأهل بيته صّىل اهللا عليه وآله والنبّي ،عّز وجّل األوامر الصادرة عن اهللا 
ها يف الروايـات التـي حتـّث عـىل انتظـار الفـرج، وترّغـب فيـه بـشّتى أنـواع مّر ذكر

الرتغيبات، فيجب أن يكون االنتظار بداعي امتثال أمر اهللا تعاىل، أو بـداعي حـب اهللا 
 .ىصعّد وال ُحت  أو الشكر له عىل نعمه التي ال تُ ،عّز وجل

سهم عليها، وهناك نّيـات وهذه هي النّيات العالية التي ينبغي للعباد أن يعّودوا أنف
ة حتـصيل الثـواب، أوطأ من هذه النّيات، وآثارها الروحّية واملعنوّيـة أقـّل منهـا، كنّيـ

 حتـصيل املكاسـب املادّيـة،  نيـةُ  واألخـّس واخلوف من العذاب، واألوطأ مـن الكـّل 
 ب متفاوتة يف الفضل للنّيـات، وكـلٌّ ة، فهذه مراتة اجلسامنيّ ات احليوانيّ ذّ واكتساب اللّ 

 .يعمل عىل شاكلته



  الوظیفۀ الرابعۀ
  

)١٤٩( 

: تعـاىلة توّفر عنرص اإلخالص يف النّية العبادّية، كـام قـال اهللا يّ بدّ وهذا هو معنى ال
ِ ُ وا َوَ  ﴿

ُ
ْ ُ ُ وا إِ    أ ـ َ  ِ َ  ، وغريها من اآليـات والروايـات،)1(﴾اّ ِ  َ  َ ُ  ُ ْ ِِ  َ  ا   

 ،لة للعملليًا من الشوائب املبطِ  بأن يكون العمل خالصًا لوجه اهللا تعاىل، خاالتي تأمر
 .ة يف أبواب العبادات يف الكتب الفقهيّ لة للثواب، كام هو مبحوٌث طة أو املقلِّ أو املحبِ 

 واختالف اآلثار، ما لداللة عىل اختالف األجر والثوابومن الروايات الواضحة ا
 رسـول اهللا  عن،عليهم الـسالم عن آبائه ،عليهام السالمروي عن اإلمام موسى بن جعفر 

ن مرٍئ ما نوى، فَمـاات، ولكّل ام األعامل بالنيّ إنّ «:  قال فيه يف حديٍث ، اهللا عليه وآلهصّىل 
، ومن غزى يريد عرض الدنيا  وجّل غزى ابتغاء ما عند اهللا، فقد وقع أجره عىل اهللا عزّ 

 مـا  لـه إّال مل يكـن،  عن نيـل الغنـائم املادّيـة ـ، كنايةً الناقة الفتّيةـ وهي  أو نوى عقاالً 
 .)2(»نوى

 عن ،وي عن أيب خالد الكابيلتّربك بذكر ما رُ أ ،ويف ختام الكالم عن انتظار الفرج
 اهللا الثاين عـرش مـن يبة بويلّ  الغَ  متتّد ثمّ «:  وممّا قال فيه،عليه الـسالماإلمام زين العابدين 
 ،قـائلني بإمامتـه إّن أهـل زمـان غيبتـه ال،يا أبا خالد . بعده واألئّمةأوصياء رسول اهللا
 أعطـاهم مـن العقـول تعاىل ذكـرهّن اهللا أل زمان،  كّل  أفضل أهل،واملنتظرين لظهوره

 بمنزلة املشاهدة، وجعلهم يف ذلك الزمان  عندهميبةفهام واملعرفة ما صارت به الغَ واأل
ولئـك املخلـصون حقـًا، وشـيعتنا ي رسـول اهللا بالـسيف، أُ بمنزلة املجاهدين بني يَد 

نتظار الفرج مـن أعظـم ا«: عليه الـسالم وقال .»لدعاة إىل دين اهللا ّرسًا وجهراً صدقًا، وا
 .)3(»الفرج

                                                           
 .٥: نةسورة البيّ ) ١(
 .١٠ ح ٥الباب  ٣٤/  ١ :وسائل الشيعة )٢(
 .٥٠ / ٢ :االحتجاج )٣(



 

 



 

)١٥١( 

 
 
 
 

  ة الخامسالوظيفة

                    التسليم واالنقياد وترك االستعجال   
   عليه السالمفي ظهوره

ظهر، وألّي  ي ِملَ ملْ :، أيعليه السالميف أمر ظهوره ) ِملَ، وألّي يشءٍ (بمعنى ترك قول 
، ويقّر بأّنه عليه السالمة ما يصل إليه من ناحيته  بل يسّلم بصحّ ؟يشٍء تأّخر، وِملَ قال كذا

 .عني احلكمة
 اإلمام بعـدي ابنـي عـّيل، إنّ «:  أّنه قالعليه السالم د التقّي قد روي عن اإلمام حممّ ف

، أمـُره أمـر أبيـه، ه طاعتي، واإلمام بعده ابنـه احلـسنه أمري، وقوُله قويل، وطاعتُ أمرُ 
ن  فَمـ،يـا ابـن رسـول اهللا:  لـه فقلُت ، سكت ثمّ .»وقوُله قول أبيه، وطاعته طاعة أبيه

 مـن بعـد احلـسن ابنـه إنّ « : بكاًء شديدًا، ثم قالعليه السالممام بعد احلسن؟ فبكي اإل
ه يقوم بعد ألنّ « :ي القائم؟ قالمّ  ُس  ملَ ،يا ابن رسول اهللا:  له فقلُت .» املنتظرالقائم باحلّق 
 لـه ألنّ « :ي املنتظر؟ قالمّ  ُس وملَ : فقلت له. » وارتداد أكثر القائلني بإمامته،موت ذكره

 ، وينكـره املرتـابون،ه املخلـصونر خروَجـنتظِـ فيَ ، ويطـول أمـدها،امها يكثر أيّ غيبةً 
اتون، وهيلك فيها املستعجلون، وينجـو ويستهزئ بذكره اجلاحدون، ويكّذب هبا الوقّ 

 .)1(»سّلمونفيها امل
                                                           

 .٣ ح ٣٧٨: كامل الدين )١(



 

 



 

)١٥٣( 

 
 
 
 

  ة السادسالوظيفة

  بأموالناعليه السالم أن نصلَه 
 ِمـن مـا ِمـن يشٍء أحـبُّ إىل اهللا«:  أّنه قالعليه السالمفقد روي عن اإلمام الصادق 
 :  ثّم قال.» َليجعل له الدرهم يف اجلنّة مثل جبل أحدإخراج الدراهم إىل اإلمام، وإّن اهللا

َ ﴿ :به تعاىل يقول يف كتاإّن اهللا« ي ُ ْ  ُِض ا   ِ ْ     ً َ ْ  َذا ا  
َ
  َ ْ  ً َ َ   ً َ ُ   ِ َ   َ  أ

، والظـاهر أّن هـذا القـول مـن )2(» يف ِصلة اإلمام خاّصةهو واهللاِ« : َقال.»)1(﴾َ  َِ ةً 
 .اإلمام عليه السالم هو من باب التأويل

 ذلـك املـال رصُف املـؤمنُ يَ ف غائب، عليه السالم اإلمام  حيث إنّ ،أّما يف هذا الزمان
 كـأن ينفقهـا عـىل ، فيهـا رضـاه يكون يف مواردعليه السالمذي جعله صلًة وهديًة له الّ 

 .عليه السالمالصاحلني املوالني له 
يزْر من مل يقدر أن يزورنا فلْ «:  قالعليهام السالم اإلمام موسى بن جعفر فقد روي أنّ 
يـصْل صـاحلي نا فلْ ت صـلعـىل ومـن مل يقـدر كتب له ثواب زيارتنا، يُ ،صاحلي موالينا

 .)3(»كتب له ثواب صلتنا يُ ،موالينا
                                                           

 .٢٤٦: سورة البقرة) ١(
 .٢ ح ٥٣٧ / ١: لكايفا) ٢(
 .١ ح ٢٩٥ / ٩٩: بحار األنوار:  ـ عنه٨٠٦ ح ٥٢٨: كامل الزيارات) ٣(



 

 



 

)١٥٥( 

 
 
 
 

  ة السابعالوظيفة

   عليه السالمالتصدق عنه والدعاء له بقصد سالمته
 ان حفظ وجوده املبارك، وسالمته من اآلفات واألمـراض واحلـوادث، يكونـفإنّ 

ون سـببًا لـسالمة الرعّيـة مـن استمرار وجوده املقـدس يكـإّن سببًا لسالمة الدين، و
، باعتبـاره وّيل الـنَِّعم ورى، وبوجوده ثبتت األرض والـسامء الزقمنه رُ  بيُ ، بلاهلالك

لسائر اخللق، وخصوصًا شيعته ومواليـه، فيكـون وجـوده املقـّدس سـببًا السـتمرار 
 .الفيض اإلهلّي، والنعم اإلهلّية عليهم

ء أعّز وأغـىل مـن وجـود إمـام العـرص فقد ثبت برباهني العقل والنقل، أّنه ال يش
، وإن مل يكـن كـذلك فهـو ضـعف أنفـسنا مـن نا، بل إّنه أحّب إليعليه السالماملقّدس 

 .وخلل يف االعتقادونقص يف اإليامن، 
ال يـؤمُن عبـٌد «: ، أّنه قـال اهللا عليه وآلـهصّىل كام روي بأسانيد معتربة عن رسول اهللا 

أهيل أحبَّ إليه من أهلـه، وعـرتيت أحـبَّ إليـه مـن حّتى أكون أحبَّ إليه من نفسه، و
 .)1(»عرتته، وذايت أحبَّ إليه من ذاته

 
                                                           

 .٤١٤: لصدوقلمايل األ )١(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)١٥٦( 

ــة لكــّل  ــة والباطنّي ــة الظاهرّي ــنعم اإلهلّي ــع ال وكيــف ال يكــون كــذلك، وإنَّ مجي
 املوجودات، إّنام هي فيض ذلك الوجود املقدس، بـل إّن املـؤمنني حّقـًا واألوليـاء ال

صـّىل اهللا  غري ذلك الوجود املقدس لـه ،د والعافية والصّحة الوجويرون أحدًا يستحّق 
 وّيل اهللا األعظـم ، وعىل األخّص صلوات اهللا عليهم أمجعني وألوصيائه املنتجبني عليه وآله

 .أرواحنا له الفداءة املنتظر احلجّ 
وىل،  األُ مل وغـايته أن يكـون هـدفهم األوّ ، عـىل املـؤمننيزم واملحـّتمفمن الـّال 
، وقضاء حاجاتـه،  وصّحته، وحتصيل عافيتهوجودهّل وسيلٍة وسبٍب لبقاء التشّبث بك

، بقـصد سـالمته، والتـصّدق عـّز وجـّل  مثل الدعاء والتّرضع إىل اهللا ،ودفع البالء عنه
 .ليكون وجوده املقدس ساملًا حمفوظاً 

، شّدة االهتامم والتأكيد عـىل عليه الـسالمويظهر من مضامني األدعية الواردة عنهم 
  اجلّن واإلنس، وطلب طـول العمـر لـه من ّرش ،لب حفظه وسالمة وجوده املعّظمط

 .عليه السالم
 عـىل عليه السالممن قبيل ما نقرأ يف الصلوات الواردة عن اإلمام احلسن العسكرّي 

 مجيـع خلقـك،  كل باٍغ وطـاغ، ومـن ّرش اللهم أعذه من ّرش «: عليه السالمإمام العرص 
 وعن يمينه وعن شامله، واحرسه وامنعـه أن يوصـل ، خلفهواحفظه من بني يديه ومن

 يـوم،  واالسـتمرار عليهـا يف كـّل ، فينبغي علينا قراءة هذه الصلوات.»... إليه بسوء
 . رشلتحصيل رشف الدعاء حلفظه وسالمته وإعاذته من كّل 

ة ، املسّامة بزيـار)1(ونفس هذه العبارات وردت يف زيارته الواردة باألسانيد املعتربة
 ،خـرى، وكـذلك يف الزيـارات األُ » عـىل آل ياسـنيسـالمٌ « :تي بـدايتها، الّ »آل يس«

 .واألدعية الواردة قراءهتا يف زمن الغيبة
                                                           

 .كام يف االحتجاج، وغريه من كتب األدعية والزيارات )١(



  الوظیفۀ السابعۀ
  

)١٥٧( 

ة الـصاحلني سـناده عـن األئّمـإ ب،د بن عيسى عن حممّ منها الدعاء املشهور املروّي 
ائـه، يف هـذه ة بن احلسن، صلواتك عليه وعىل آبالّلهم كن لوليك احلّج «: عليهم السالم

 حّتى تسكنه أرضـك ،الساعة ويف كّل ساعة، ولّيًا وحافظًا وقائدًا ونارصًا ودليًال وعيناً 
 .)1(»عه فيها طويالً ومتتّ ، طوعاً 

 ما ورد يف مدح التصّدق عن سائر املـسلمني ، ورجحانه التصدقويدّل عىل حسن
 من الصدقة عـنهم،  أفضلهم، والصدقة عنه أفضلعليه السالمواملؤمنني، فإّن موالهم 

مضافًا إىل فحوى ما ورد يف احلّج والطواف، وزيـارة املـشاهد املـّرشفة، وغريهـا مـن 
 .عليه السالم عن اإلمام األعامل الصاحلة نيابةً 

، وأمـر ولـده س ّرسهقـدّ وقد أوىص العّالمة الرّباّين اجلليل السيد عّيل بن طـاووس 
، ومراد جّل جالله خلاطر به، عىل قدر مراد اهللافكن يف مواالته والوفاء له وتعّلق ا: بقوله

م عليـه الـسالمومـراده ، عليهم الـسالمومراد آبائه ،  اهللا عليه وآلهصّىل رسوله   منـك، وقـدِّ
 وعّمـن ، والصدقة عنه قبل الصدقة عنكاتاج احلةحوائجه عىل حوائجك عند صال

ضيًا مقتـون وفـاًء لـه،  خري يكويعّز عليك، والدعاء له قبل الدعاء لك، وقّدمه يف كّل 
 .)2(إلقباله عليك، وإحسانه إليك

ة فـضل  من أقـسام الـصلة لـه، وأدّلـعليه الـسالمهذا مضافًا إىل كون التصّدق عنه 
 .عليهم السالم بسرية األئّمة املعصومني ه اقتداءٌ وإنّ . الصلة كثرية
 مـن  كثـريٍ ، ويفاً  أّهنم كانوا يتصّدقون صباحًا ومـساءعليهم السالم عنهم فقد روي
  جّن واإلنــس،ـمقدس، مــن رشور الـــ لــسالمتهم وحفــظ وجــودهم الــ،األوقــات

                                                           
قرأ يف ليلة القـدر وسـائر األيـام واألوقـات غريه بألفاظ متقاربة، يُ يف ، و٤ ح ١٦٢ / ٤: الكايف )١(

 . مجيع احلاالتويف
 .١٥٢ ـ ١٥١: ةكشف املحجّ ) ٢(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)١٥٨( 

 .ون بذلكوكانوا هيتمّ 
 مـن الغـنم  كثـريةً  قـد ذبـح أعـداداً عليه السالموروي أّن اإلمام احلسن العسكري 

 . من األخطارعليه السالمصدقًة حلفظ ولده احلجة املنتظر 
 



 

)١٥٩( 

 
 
 
 

  ةثامن الالوظيفة

  راءة الدعاء المسمى بدعاء الغريقالمداومة على ق
ستـصيبكم «: عليـه الـسالمقال أبو عبـد اهللا :  عن عبد اهللا بن سنان قالملروّي اوهو 

 . » ن دعا بدعاء الغريق مَ  ُيرى، وال إمام هدًى، وال ينجو منها إّال  فتبقون بال علمٍ ،شبهةٌ 
 يـا مقّلـب ، يا رحيمرمحنُ  هللا ياأ يا: يقول«: عليه الـسالمكيف دعاء الغريق؟ قال : قلت

 .)1( احلديث»ت قلبي عىل دينك ثبّ ،القلوب
 تـشري إىل أّن النـاس يمـّرون يف ، أّن هذه الرواية وكثريًا من أمثاهلا،واجلدير بالذكر
 املعرفة، فيها املؤمنون املستضعفون، ضعيفو اإليامن وقليلو يتحّري ،زمن الغيبة بشبهات

 . منه قلبه اإليامن، وأّيده بروٍح ن كتب اهللا يف مَ وال ينجو فيها إّال 
:  أّنـه قـالعليـه الـسالم عـن أيب عبـد اهللا ، عن عبد الرمحن بن سّيابةروي ما :منهـا 

كم مـن بعـض، فعنـد ذلـك كيف أنتم إذا بقيتم بال إمام هدًى وال علم، يتـّربأ بعـُض «
صون وُتغربلون  .)2(آخر احلديثإىل  »... ُمتيَّزون وُمتحَّ

أما «:  قالعليه السالم عن أيب عبد اهللا ،ملفّضل بن عمر اجلعفي ما روي عن ا:ومنهـا 
 بـأّي واٍد ،مات أو هلك: قالى يُ واهللا ليغيبّن إمامكم سنينًا من دهركم، ولُتمّحُصّن حتّ 

                                                           
 .٤٩ ح ٣٣باب ال ٣٥١ :كامل الدين )١(
 .٣٦ ح ٣٣باب   ال٣٤٧ :كامل الدين )٢(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)١٦٠( 

 ،)1(ُأ الـسفن يف أمـواج البحـرّن كام ُتكفَ ؤُ كفَ  ولتدمعّن عليه عيون املؤمنني، ولتُ ؟سلك
يامن، وأّيده بروٍح منه، ولُرتفعنَّ اثنتا ثاقه، وكتب يف قلبه اإلن أخذ اهللا مي مَ وال ينجو إّال 

ما ُيبكيك يا أبا «]: يل خ[فبكيت، فقال :  قال.»درى أيٌّ من أيٍّ هة، ال يُ  مشتبَ عرشة رايةً 
درى  ال ُيـ، مـشتبهةاثنتا عرشة رايةً «:  وأنت تقول،وكيف ال أبكي:  فقلت،»عبد اهللا؟

يا أبا عبد «: ة، فقالفَّ  يف الصُّ فنظر إىل شمٍس داخلةٍ : ال ق! فكيف نصنع؟،»أيٌّ من أيٍّ 
 .)2( » من هذه الشمسنا أبَنيُ مرُ واهللا َأل «:  قال،نعم:  قلُت ،» ترى هذه الشمس؟،اهللا

ومـن األدعيـة . طلب الثبات والنجـاة مـن تلـك الفـتنفينبغي الدعاء والتوّسل ل
سبوع، الـذي ن طاووس يف مجال األُ باذي رواه السّيد ما يف الدعاء الّ الواردة يف ذلك، 

غ قلبـي بعـد إذ همَّ ال ُمتتنـي ميتـًة جاهليـة، وال ُتـزِ اللّ «: ُيدعى به يف زمان الغيبة، وفيه
الة أمرك بعد رسولك ون مِ عيلَّ  طاعته ن فرضَت ني لوالية مَ همَّ فكام هديتَ  اللّ .نيهديتَ 

 قلبي لـويلِّ  ولّني ،ني بطاعتك واستعمل،تني عىل دينكهمَّ ثبّ اللّ ... وآله  صلواتك عليه
ذي سـرتته عـن ك، وثّبتني عىل طاعة ويلِّ أمرك، اّلـ به خلقَ ا امتحنَت أمرك، وعافني ممّ 

 .)3(»...بإذنك غاب عن برّيتكف ،كخلقِ 
صـّل عـىل حمّمـد همَّ اللّ «:  قراءة هذا الدعاءصلوات اهللا عليهموي عنهم  ما رُ :ومنها

 فأّتبع  متشاهباً ه، وال جتعله عَيلّ أجتنبَ ف باطًال ه، والباطَل ّتبعَ أرين احلقَّ حّقًا فأوآله حمّمد و
 ، وخذ رضـا نفـسك مـن نفـيس،واجعل هواي تبعًا لطاعتكهواي بغري هدًى منك، 

 .)4(»واهدين ملا اخُتلَف فيه من احلّق بإذنك، إّنك هتدي من تشاء إىل رصاٍط مستقيم
                                                           

ة الفـتن  من شـدّ ، لتنقلُبنَّ كام تنقلب السفن بأهلها، كنايًة عن اضطراهبم وتزلزهلم يف الدين: أي)١(
 .) من كامل الدين٣٣٧كام يف هامش صفحة (

 .٣٥ ح ٣٣باب ال ٣٤٧ : الدينكامل )٢(
 .٣١٥: مجال األسبوع )٣(
 . ذيل زيارة اإلمام اجلواد عليه السالم٢٢ / ٩٩: بحار األنوار )٤(



  الوظیفۀ الثامنۀ
  

)١٦١( 

َ  ﴿ : ما يف الدعاء القرآين:ومنها غْ  ُ  َ   َر    َ ُ َْ    ِ  ْ   َ َ   وََ ْ    َ َ  ْ َ َ   إِذْ  َ ْ  َ   ُ ُ َ َ    ِ
 َْ   إِ  َ   رَْ َ ً 

َ
 .)1(﴾ا ْ َ   ُب   
همَّ من أصـبح لـه اللّ «:  يف القنوت وغريهاً قرأ صباحًا ومساءذي يُ  الدعاء الّ :ومنهـا 

  يلقضِ هـا، فـامـور كلِّ  يف األُ ئي ورجـاي وأنت ثقتـفقد أصبحتثقٌة أو رجاٌء غريك، 
 .)2(»ت الفتن، برمحتك يا أرحم الرامحني من ُمضّال يبخريها عاقبًة، ونّجن

هـا شـياطني تي يبثّ تباع الدعوات الباطلة املزخرفة، والشبهات الّ افينبغي احلذر من 
 . البدع والضالل وأهُل ،اإلنس

 ،يبـةً  لـصاحب هـذا األمـر غَ إنّ «:  أّنه قالعليه السالمكام روي عن اإلمام الصادق 
 أطـرق  ثمّ ،»)3( ]خ ل كاخلارط للقتاد[ لشوك القتاد بيدهكاخلارط ك فيها بدينه املتمّس 

ك بدينه«:  قالملّيًا، ثمّ   .)4( »إّن لصاحب هذا األمر غيبة، فليّتِق اهللاَ عبٌد وْليتمسَّ
التـي تتـضّمن طلـب  املؤمنني بقراءة بعـض األدعيـة عليهم السالمة ولذا أمر األئمّ 

 . عىل الدين واإليامنعّز وجّل  الثبات من اهللا

                                                           
 .٨: سورة آل عمران )١(
 .١٧١الدعاء : الصحيفة السجادية )٢(
ه، ط ورقـ يمّدها إىل األسفل لُيـسقِ  له شوك، ثمّ  ملن يرضب بيده عىل أعىل الغصن، يف شجرٍ : أي)٣(

 .٣٤٧  :كام يف هامش كامل الدين
 .٣٤ ح ٣٣الباب  ٣٤٧ ـ ٣٤٦ / ٢ :، ويف كامل الدين١١ ح ١٧٣: لنعامينلغيبة الكام عن  )٤(



 

 



 

)١٦٣( 

 
 
 
 

  ةتاسع الالوظيفة

  في المهماتعليه السالم به التوسل 
 يف الشدائد والباليا واألمـراض، عليه السالم واالستغاثة به التوّسل ومن الوظائف

 ،ويف كّل يشٍء هيّم اإلنسان وحيذر منه، مع التسليم وعدم االعرتاض عىل عدم اإلجابة
عليه  وفق املصلحة، وإّنه  يفعل شيئًا إّال  ال كريٌم رؤوٌف رحيم، وحكيمٌ المعليه السفإّنه 

 عاملٌ بحاجات رعّيته، مع أّنه األب الروحّي هلم، والقادر عىل قضاء حـوائجهم، السالم
 .وهو رحيٌم هبم، وحمبٌّ هلم

، عليـه الـسالمرسال رسـائل االسـتغاثة لـه إ،  بهومن مصاديق التوّسل واالستغاثة
ة رسائل مروّية وكيفّيـة إرسـاهلا، وهـي مـذكورة  يف البحار عدّ  الشيخ املجلّيس ويذكر

ة  وغريمهـا، وهـي عـدّ »عمـدة الزائـر« و»مفـاتيح اجلنـان«ـ أيضًا يف كتب األدعية، ك
 .)1(روايات

 عـىل بركـة اهللا، تكتب ما سنذكره يف رقعةٍ : هبن طاووس بقولا ما رواه السيد منهـا 
 إن شئت، أو فشّدها واختمها، واعجن عليهم السالمة  األئمّ وتطرحها عىل قٍرب من قبور

، فإّهنـا تـصل  أو غدير ماء جاٍر أو بئٍر عميقةٍ طينًا نظيفًا واجعلها فيه، واطرحها يف هنرٍ 
 . قضاء حاجتك بنفسه وهو يتوّىل ،عليه السالممر د صاحب األإىل السيّ 

                                                           
 .٢٩ / ٩١ :بحار األنوار :راجع نّصها يف )١(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)١٦٤( 

 مستغيثًا، صلوات اهللا عليـك يا موالي  إليك كتبُت .بسم اهللا الرمحن الرحيم«: تكتب
 ، وأشغل قلبـي، من أمٍر قد دمهني، بك ثمّ عّز وجّل  مستجريًا باهللا ،وشكوُت ما نزل يب

ـ عنـدنعمة هللا عندي، أسـلمنيالّبي، وغّري خطر  وسلبني بعض لُ ،وأطال فكري  ل ختيُّ
لتـي، ت عـن دفاعـه حيوروده اخلليل، وتّربأ منّي عند ترائي إقباله إيلَّ احلميم، وعجزَ 

 جـلَّ ثنـاؤهوخانني يف حتّمله صربي وقّويت، فلجأت فيه إليك، وتوكّلـت يف املـسألة هللا 
  التـدبري ومالـِك  يف دفاعه عنّي، علًام بمكانك من اهللا رّب العـاملني، ويلِّ ،عليه وعليك

تبـارك  يف أمـري، متيّقنـًا إلجابتـه جّل ثناؤهاملسارعة يف الشفاعة إليه باألمور، واثقًا بك 
 وتصديق أميل فيك يف ي، إّياك بإعطائي سؤيل، وأنت يا موالي جديٌر بتحقيق ظنّ عاىلوت

، وال صرب ] خ لبتحّمله[ا ال طاقة يل بحمله ممـ تذكر بدهلا حاجتك ـ ) كذا وكذا(أمر 
تـي  مستحّقًا له وألضعافه، بقبيح أفعايل، وتفريطي يف الواجبـات الّ  كنُت يل عليه، وإنْ 

ْهـف، وقـدِّ صلوات اهللا عليك فأغثني يا موالي ، عَيلّ عّز وجّل هللا  عـّز م املـسألة هللا  عند اللَّ
ل أسـا، وطت النعمُة عـَيلّ  يف أمري، قبل حلول التلف، وشامتة األعداء، فبك ُبِس وجّل 
 يل نرصًا عزيزًا، وفتحًا قريبًا، فيه بلوُغ اآلمال، وخـري املبـادي وخـواتيم جّل جاللـهاهللا 

 ملـا جـلَّ ثنـاؤه كّلها يف كّل حال، إّنـه ] خ ليف املخاوف[خاوف األعامل، واألمن من امل
 .»يشاء فّعال، وهو حسبي ونعم الوكيل يف املبدأ واملآل

 إّما عثامن ،] خ لبعض النّواب[ثم تقصد النهر أو الغدير، وتعتمد بعض األبواب 
د بـن حمّمـد بن عثامن، أو احلـسني بـن روح، أو عـّيل بن سعيد الَعْمري، أو ولده حممّ ا

يا فـالن بـن «:  منهم فتنادي بواحدٍ ،عليه الـسالم  املهدّي مري، فهؤالء كانوا أبواَب الس
 عنـد اهللا مـرزوق، وقـد يل اهللا، وأنك حيٌّ  أشهُد أّن وفاتك يف سب،فالن، سالٌم عليك

عليـه ، وهذه رقعتي، وحاجتي إىل موالنا عّز وجّل خاطبُتك يف حياتك التي لك عند اهللا 
 .» فأنت الثقة األمني،سّلمها إليه، فالسالم
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)١٦٥( 

 لـك أّنـك تـسّلمها إليـه، فإّهنـا ّيـلُخي ثم ارمها يف النهر أو البئر أو الغدير، وكأّنك 
 .تصل، وُتقىض حاجتك إن شاء اهللا تعاىل

م عىل اهللا تعاىل به يف الدعاء، وجعله شفيعًا يف قضاء احلوائج، والقسم وينبغي القَس 
 .عّز وجّل عليه باهللا 
 سالُم اهللا الكامُل :  وقتهذا القبيل التوّسل الوارد قراءته يوم اجلمعة ويف كّل ومن 

ه يف ة اهللا وولّيـة، عىل حجّ امّ  وبركاته القائمة الت، الشامُل العام، وصلواُته الدائمة،التامُّ 
ة العـرتة والـصفوة، أرضه وبالده، وخليفته عىل خلقه وعباده، وسـاللة النبـّوة، وبقّيـ

مطّهـر و أحكـام القـرآن، ] خ لومعلـن[يـامن، وملّقـن  وُمظهـر اإل،صاحب الزمان
األرض، ونارش العدل يف الطول والعرض، واحلّجـة القـائم املهـدّي، اإلمـام املنتظـر 

ني،  ابـن األوصـياء املرضـيّ ة الطـاهرين، الـوّيص ، وابن األئّمـ]املرتىض خ ل [املرّيض 
 .ة اهلداة املعصومني ابن األئمّ ،اهلادي املعصوم

لـسالم عليـك يـا مـذّل الكـافرين لسالم عليك يا معـّز املـؤمنني املستـضعفني، اا
 صاحب الزمان، السالم عليـك يـا ابـن  ياين الظاملني، السالم عليك يا مواليتكّرب امل

رسول اهللا، السالم عليك يا ابن أمري املؤمنني، السالم عليك يـا ابـن فاطمـة الزهـراء 
 واإلمام عىل اخللق ، يا ابن األئّمة احلجج املعصومنيدة نساء العاملني، السالم عليكسيّ 

 سالم خملـٍص لـك يف الواليـة، أشـهد أّنـك اإلمـاُم ،أمجعني، السالم عليك يا موالي
ت ظلًام وجـورًا، لئَ ذي متأل األرض قسطًا وعدالً بعد ما مُ املهدّي قوالً وفعًال، وأنت الّ 

كّثر أنصارك وأعوانك، وأنجـز  وسّهل خمْرجك، وقّرب زمانك، و،ل اهللا فرجكفعجَّ 
نْ  َو ُ ِ  ُ ﴿ :لك ما وعدك، فهو أصدق القائلني

َ
ِ ـ َ  َ َ  َ ُ     أ ُ  ا ا   رِْض  ِ   اْ ُ ـْ  ِ

َ
 اْ 

 ْ  ُ  ِ   ً  َوَ َْ  َ
َ
ُ  ُ  أ  .)1(﴾ا َْ ارِ ِ َ  َوَ َْ  َ

                                                           
 .٥: سورة القصص )١(
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ذكـر ا ـ و)كـذا وكـذا(بـن رسـول اهللا، حـاجتي ا يـا ،يا موالي يا صاحب الزمان
هُت إليك بحاجتي،  ـ، فاشفْع يل يف نجاحها، فقد توّج )كذا وكذا(تك بدل كلمة حاج

ّق مـن اختـّصكم بـأمره  ومقامـًا حممـودًا، فبحـ،اهللا شفاعًة مقبولة لعلمي أّن لك عند
 اهللا تعـاىل يف نجـح ه، وبالشأن الذي لكم عند اهللا بيـنكم وبينـه، سـلِ رسِّ وارتضاكم ل

 .)1(ن شاء اهللاإ فإّنه ُيقىض ، وسْل ما تريد.تيطلبتي، وإجابة دعويت، وكشف كرب
 املتـضّمنة لالستـشفاع ،عليه السالمومن هذا القبيل أيضًا ما يف الزيارات املأثورة له 

 .صلوات اهللا عليهمهبم 
صـلوات اهللا  عىل االستـشفاع بـالنبّي وعرتتـه ، حتثُّ )2( رواياٌت عديدةتوقد ورد
 .عليهم أمجعني

ن دعـا اهللا بنـا مَ «:  قالعليه السالم عن أيب جعفر ، محزة الثاميلوي عن أيب ما رُ :منها
 .)3(» بغرينا هلك واستهلكهأفلح، ومن دعا

                                                           
 .١١٧: مفاتيح اجلنان )١(
 . من البداية، وكامل الدين٩٤ ج: بحار األنوار :راجعي )٢(
 .١٧٢: األمايل للطويس) ٣(



 

)١٦٧( 

 
 
 
 

  ةعاشر الالوظيفة

إقامة المجالس التي يذكر فيها وتنشر فيها مناقبه 
 عليه السالموفضائله 

اإلهلّيـة لفيوضـات وذلك ألّنه ويلُّ النعمة، وأّنه واسطة الفـيض جلميـع الـنعم، وا
 م يف النعمة هو ذكر فضائله ومناقبه، كام تقـدّ  أحد أفراد الشكر لويلّ  فإنّ ،الواصلة إلينا

  املـنعم عـىل املتـنّعم، وحـّق  يف بيان حّق عليه السالم معرفة اإلمام ، وهو األوىلالوظيفة
 .واسطة النعمة

املعـروف  ذي  يف رسـالة احلقـوق، يف حـّق عليه السالم عن اإلمام السّجاد رويكام 
فـيام بالـدعاء لـص لـه ختكسبه املقالة احلسنة، وتذكر معروفه، وتشكره، وتأن « :علينا
 رتإن قـدثّم  ّرسًا وعالنيًة، ته قد شكرت ذلك كنتفإذا فعل،  وبني اهللا عّز وجّل كبين

 .)1(»هتعىل مكافأته يومًا كافي
يـاء أمـرهم،  إقامة جمالس إحويدّل عىل استحباب ذلك مجيع ما روي يف احلّث عىل

 .صلوات اهللا عليهم أمجعني همذكر فضائلو
 من املالئكـة الـذين يف الـسامء إنّ «:  قال أّنهعليه الـسالم ما روي عن الصادق :منها

                                                           
 .٤٢٢: ، مكارم األخالق٥٦٩: اخلصال) ١(
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: فتقـول: قـال ،»دٍ يّطلعون إىل الواحد واالثنني والثالثة، وهم يذكرون فضل آل حمّمـلَ 
 اهللا عليـه صـّىل  دٍ فضل آل حمّمـأما ترون إىل هؤالء يف قّلتهم وكثرة عدّوهم، يصفون «

ْ ُ   َذ َِ   ﴿:خرى من املالئكةفتقول الطائفُة األُ «:  قال،»؟وآله َ   ِ   َـَ  ءُ  َ ـ ْ   ُْ  ِ  ِ  ا  
 ُ  .)2( »)1(﴾ا َْ ِ   ِ  ا َْ ْ  ِ  ُذو َوا  

 يف فـإنّ  تـزاَوروا،«:  أّنـه قـال أيـضاً عليه السالمالصادق اإلمام ما روي عن : ومنها
 فإن بعض، عىل بعَضكم تعّطف وأحاديُثنا ألحاديثنا، لقلوبكم، وذكراً  إحياءً  زيارتكم
 بنجـاتكم وأنا هبا فخذوا وهلكتم، ضللتم تركتموها وإن دتم ونجوتم،شر هبا أخذتم
 .)3(»زعيم

 جتلـسون«:  أّنـه قـال لفـضيلعليـه الـسالمالـصادق اإلمـام مـا روي عـن : ومنها
 يـا فأحيوا أمرنا ُأحّبها، املجالس تلك إنّ «: الق .فداك نعم، جعلت:  قال،»ّدثون؟وحت

 .)4(»أمرنا أحيى من اهللا فرحم ،فضيل
 .عليه السالممناقبه  إنشاد الشعر، وإنشاؤه يف فضائله والوظيفة  هذهويتفّرع عن

 بنى إّال  به، يمدحنا شعراً  مؤمنٌ  فينا قال ما«: قالأّنه  عليه السالمملا روي عن الرضا 
 نبٍي  وكلُّ  مقّرب ملٍك  كلُّ  فيها يزوره مرات، سبع الدنيا من أوسع  اجلنةيفمدينًة  له اهللاُ

 .)5(»مرسل

                                                           
 .٢١: سورة احلديد) ١(
 .٤ باب تذاكر اإلخوان ح ١٨٧ / ٢ :الكايف )٢(
 .٣ ح ٢٣الباب  ٥٦٧ / ١١: وسائل الشيعة )٣(
 .١٨ ح ٣٥١ / ٧١ :بحار األنوار )٤(
 .٣ ذيل ح ٤٦٧ / ١٠ :عة، وسائل الشي٣ ح ١٥ / ١: عيون أخبار الرضا عليه السالم )٥(



 

)١٦٩( 

 
 
 
 

  ة عشرةحادي الالوظيفة

              الحج والطواف وزيارة المشاهد المشرفة
  عليه السالمنيابةً عنه

 ، أو بعث النائب لينوب عنه يفعليه الـسالم احلّج والطواف نيابًة عنه ومن الوظائف
 عليهم الـسالم والعرتة الطاهرة صّىل اهللا عليه وآله وكذا زيارة املشاهد املّرشفة للنبّي ذلك، 

 .عليه السالم النائب ليزور عنه بعث وأ عنه، نيابةً 
 اسـتحباب احلـّج والطـواف وزيـارة املـشاهد  الدالة عـىلكام يف الروايات الكثرية

علـيهم املعـصومون  املؤمنني عاّمة، ون خاّصة، وععليهم السالم املعصومني املّرشفة عن
 .ل اهللا تعاىل فرجه الرشيفعجّ ، وخامتهم إمام زماننا  عىل رأسهمالسالم

 ولدان، له كان د الدعلجيحممّ  أبا إنّ : ، قالرمحه اهللاروي عن القطب الراوندي فقد 
 الطريقـة عـىل ولديـه أحد وكان األحاديث، سمع قد وكان أصحابنا، خيار من وكان
 دحمّمـ أيب إىل ودفـع احلرام، فعل يف مسالك األحداث يسلك آخر وولدٌ  ... قيمةاملست

 فـدفع ئـذ،قتو الـشيعة عادة ذلك وكان ،السالم عليه صاحب الزمان عن هبا حيجُّ  جةحِ 
 واقفـاً  كـان أّنـه حكـى عـاد، فّلام ،احلّج  وخرج إىل بالفساد، املذكور هابن إىلشيئًا منها 
 يف شـأنه عىل مقبالً  ،بذؤابتني اللون أسمر الوجه حسن شاباً  جانبه إىل فرأى باملوقف،
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 يـا: وقال ،إيلّ  التفت نفُر الناس قرب فلّام  ،العمل وحسن والتّرضع ،االبتهال والدعاء
 تعلـم، عّمـن حجةٌ  إليك ُيدفع: سّيدي؟ قال يا يشءٍ  أّي  من: تستحي؟ قلت ما ،شيخ
 عينـي، إىل وأومـأ . هـذه عينُكتذهب أن يوشك ،اخلمر يرشب فاسٍق  إىل منها فتدفع
 الـنعامن بن حممد د بنحممّ  اهللا عبد أبو وسمع .وخمافة وجلٍ  إىل اآلن عىل ذلك من وأنا

 إليهـا أومـأ عينه التي يف خرج ىحتّ  مورده بعد يوماً  أربعون عليه مىض فام: قال ذلك،
 نيابًة عنـه،  احلّج عليه السالم تقريره  وال خيفى ما يف هذا احلديث من.)1(فذهبت قرحة،

 الوجـوه الراجعـة إىل خبـاره بالغيـب، وأنّ إ إىل وكذا بعث النائب ليحّج عنه، إضـافةً 
 . ال جيوز دفعها إّال إىل الصاحلنيعليه السالم اإلمام

 أردُت  قـد: عليه الـسالمقلُت أليب جعفر الثاين :  قال،وروي عن موسى بن القاسم
 عليـه الـسالمفقـال  .عنهم طافيُ  ال ياءاألوص نّ إ :يل فقيل أبيك، وعن عنك أطوف أن
 بـثالث بعـد ذلـك لـه ويف تتّمة الرواية أنه قـال. »جائز فإّنه أمكنك، ما طف بل« :يل

 فطفـت ،إين كنت استأذنتك يف الطواف عنك وعـن أبيـك فأذنـت يل يف ذلـك :سنني
 اً يوم طفت:  قلت؟»وما هو«: قال. ت بهل ثم وقع يف قلبي يشء فعم،عنكام ما شاء اهللا

 ثـمّ ، »صـّىل اهللا عـىل رسـول اهللا«: فقال ثالث مرات ،وآلـه اهللا عليه صّىل  اهللا رسول عن
 والرابـع ،عليهام السالم احلسن عن الثالثثم طفت اليوم  املؤمنني، أمري عن الثاين اليوم
 أبى عن والسادس ،عليهام السالم احلسني بن عيلّ  عن واخلامس ،عليه السالم احلسني عن

 ،علـيهام الـسالم حمّمـد بـن جعفـر عـن السابعاليوم و ،عليهام السالم عيلّ  بن حمّمد جعفر
 ،عليـه الـسالم عيل أبيك عن التاسعاليوم و ،عليه الـسالم موسى أبيك عن الثامناليوم و
: عليـه الـسالم فقـال .بواليتهم اهللا ُأدين اّلذين وهؤالء سّيدي، يا عنك رـالعاشاليوم و
ا طفُت عـن ُأّمـك ـورّبم: فقلت، »لذي ال ُيقبل من العباد غريهإذًا واهللا تدين بالدين ا«

                                                           
 .ل اهللا تعاىل فرجه الرشيف عجّ  يف معجزات املهدّي ٢١ ح ٤٨٠ / ١ :اخلرائج واجلرائح) ١(
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 عاملـه أنت ما أفضل فإّنه هذا، من ستكثرا« :قالف. ا مل أطفـ وربمعليها السالمفاطمة 
 .)1(»اهللا شاء إن

 الـسالم عليـه العـسكرّي  احلسن أبو أنفذ وقد: وروي عن مؤّلف املزار الكبري، قال
 فيهـا ُيـدعى أن حيبُّ  مواطن هللا إنّ «: فقال ،الـسالم عليه  اهللاعبد أيب مشهد إىل عنه زائراً 

 .)2( »تلك املواطن من السالم عليه احلسني حائر وإنّ  فيجيب،
 قرابـةٍ  ذا أو وصـل أبـاه َمن«:  قالعليه السالم عن أيب عبد اهللا ،وروي عن أيب بصري

 بـصلته هـو فضلأجره، وي مثل عنه طاف ولّلذي كامًال، أجره له كان عنه، فطاف له،
 . وللمنوب عنه واحدة، تسعةكتب للعاملويف بعض الروايات يُ .  )3(»آخر  بطواٍف   إّياه

 باخلـصوص، كآيـة عليهم الـسالم إىل ما ورد يف حمّبة األئمة األطهار هذا كّله إضافةً 
ُ  ْ  َ    ُ ْ ﴿املوّدة  ُ 

َ
  ْ
َ
ْ ً ا َ  َ ْ ِ  أ

َ
ةَ  إِ    أ  فإّن األعامل النيابية عن ،)4(﴾ا ُْ ْ َ   ِ   ا ْـَ َ د 

 .عليه السالمإمام الزمان موّدة إليه 
قـال : كام روي عـن ابـن عبـاس، قـال، الروايات الكثرية يف ذلكمثل هذه اآلية و

عـّز اهللا  حلّب  وأحّبوين ،هنعم من به وكمذيغ ملا اهللاَ أحّبوا«: صّىل اهللا عليه وآلـهرسول اهللا 
 .)5(»بيتي حلّبي أهل وأحّبوا وجّل،

 

                                                           
 .٢ة عليهم السالم ح  عن األئمّ  باب الطواف واحلّج ٣١٤ / ٤ :الكايف )١(
 .٢٥٧/  ٩٩: بحار األنوار )٢(
 .٧باب من ُيرشك قرابته ح  ٣١٦/  ٤ : الكايف)٣(
 .٢٣: ورىسورة الش )٤(
 .٤٤٦: األمايل للصدوق) ٥(
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)١٧٢( 

 حـاليل، حمّلـل القـائم وهذا«:  ـ ويف آخره ـصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن رسول اهللا 
ه فإّين  ه،ببأح ،حمّمد يا ،أعدائي من حرامي، وينتقم ّرمحمو ه من وُأحبُّ  ُأحبُّ  .)1(»حيبُّ

ة إظهـار املحّبـة بالنـسبة إىل املـؤمنني  إىل مـا دّل عـىل اسـتحباب وحمبوبّيـافةً ضوإ
 . عىل رأسهمعليهم الصالة والسالماألربعة عرش عصومون امل و،واملؤمنات

 

                                                           
 .٢٤ ح ٩٥: الغيبة للنعامين )١(



 

)١٧٣( 

 
 
 
 

  ة عشرةثاني الالوظيفة

       في كلّ يوم،عليه السالم تجديد العهد والبيعة له 
 أو في كلّ وقت ممكن

 ومـا هـذا، يومي صبيحة يف له ُأجّددُ  إّين  الّلهمّ «: كام ورد ذلك يف دعاء العهد، وفيه
 .)1(»أبداً  وال أزوُل  عنها ال أحوُل  عنقي، يف له وبيعةً  قداً وع عهداً  ،يأّيام من عشت

الّلهـّم إّين «: فيهـاو ـ، بعد صـالة الفجرـعليه السالم كزيارته  ـويف بعض الزيارات
 .)2(»يف رقبتي] له خ[ُأجّدد له يف هذا اليوم، ويف كّل يوم، عهدًا وعقدًا وبيعة 

و أن يقرأ املؤمُن بلسانه ويعزم بقلبه، أن ، هعليه السالمواملراد من البيعة والعهد معه 
يطيعه كّل الطاعة، وينرصه يف أّي وقٍت ظهر فيه، وهذا األمـر حيـصل بقـراءة الـدعاء 

ني بدعاء العهد الكبـري ودعـاء العهـد الـصغري،  عـن  ورويوالزيارة املتقّدَمني، املسمَّ
إّنه يرى اإلمام ا الدعاء، فمن قرأ بعد كّل فريضٍة هذ:  أّنه قالعليه السالمالصادق اإلمام 

الّلهّم «: وممّا يف هذا الدعاء. ، يف اليقظة أو يف املنامعليه وعىل آبائه السالمحمّمد بن احلسن 
 أيام حيايت، عهدًا وعقدًا وبيعًة لـه منإّين ُأجّدد له يف صبيحة هذا اليوم، وما عشُت فيه 

 .)3(» ...يف عنقي، ال أحول عنها وال أزول
                                                           

 .، وغريه٤٥٦ ـ ٤٥٥ : مصباح الزائر: عنـ)الطبعة املحّققة( ٤٤٧: عمدة الزائر )١(
 .، وغريه٤٥٤ : مصباح الزائر: عنـ) الطبعة املحّققة( ٤٤٥: عمدة الزائر )٢(
 . السّيد ابن الباقي، نقًال عن كتاب٦٩ ح ٦١ / ٨٣: بحار األنوار) ٣(



 

 



 

)١٧٥( 

 
 
 
 

  ة عشرةثالث اليفةالوظ

                                       المحبة والوالء له
  عليه السالموالشوق لرؤية جماله المبارك

املـوّدة املتقـّدم ا، آليـة  من عالئم أحّبائه وأهل والئه، وال ريـب يف رجحاهنـوهي
 عليهم الـسالم أيضًا، فإّنه مع باقي املعصومني، وحلكم العقل ة السابقذكرها يف الوظيفة

واسطة الفيض والنعم، فبيمنهم ُرزق الـورى، وبوجـودهم ثبتـت األرض والـسامء، 
 :للروايات الكثرية

ا  وكـان ممّـ، أّنه قال يف حديث املعراج، اهللا عليه وآله عن رسول اهللا صّىل رويفقد 
ّدم تقـ:  فقـال،نعـم: قلـتف أحتـّب أن تـراهم؟ ،يا حمّمـد«:  قالتبارك وتعاىل اهللا نّ أفيه 

 احلسني، بن وعيلُّ  واحلسُني، واحلسُن، طالب، بن أيب عيلُّ  فإذا أمامي،  فتقّدمُت ،أماَمك
 عيل، بن وحمّمد موسى، بن وعيلّ  جعفر، بن وموسى بن حمّمد، عّيل، وجعفر بن وحمّمد

ّري الكوكـب كأّنـه القائم عّيل، واحلّجة بن واحلسن حمّمد، بن وعيلّ   وسـطهم، يف الـدُّ
،األ هؤالء: قال هؤالء؟ َمن رّب  يا: فقلت  حرامي، وحمّرم حاليل لحملِّ  وهذا القائم ئّمةُّ
ه فإّين  أحبِْبه، حمّمد يا أعدائي، من وينتقم ه وُأحبُّ  ُأحبُّ  .)1(»من حيبُّ

، حيث قال ـ بعـد عليه السالم يف وصف املهدّي عليه السالموروي عن أمري املؤمنني 
                                                           

 . ٢٤ ح ٧٨: ٣، و١٠٥ ح ٢٤١: ٢ :غاية املرام، ٢٤ ضمن ح ٩٥: الغيبة للنعامين )١(
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)١٧٦( 

، وأومأ بيـده )1( »هاه« :وأَمَر ببيعته وإجابِة دعوته ـأن بّني مجلًة من صفاته وعالماته، 
 .من عالئم املحّبة والوالية د بعد، وهوولَ  علًام بأّنه مل يُ .إىل صدره، شوقًا إىل رؤيته

 بـن عـثامن ـ وهـو دِ  حمّمـ إىل أيب جعفـرٍ شكوُت :  قال،وروي عن أمحد بن إبراهيم
: ، فقـال يلعليه الـسالم إىل رؤية موالنا  ـ شوقيعليه السالم  املهديالسفري الثاين لإلمام

شـكر اهللا لـك شـوقك، وأراك : نعـم، فقـال يل: مع الشوق تشتهي أن تراه؟ فقلت له
، ألّن عليه الـسالموال إشكال يف حسن الشوق إليه . )2(احلديث.. ٍرس وعافيةوجهه يف يُ 

 إىل ما يرتّتـب ، فيه إيامءٌ »شكر اهللا لك شوقك«: قولهو .ذلك من لوازم املحّبة الواجبة
عىل ذلك من الثـواب اجلميـل، وال ريـب يف رجحانـه واسـتحبابه، لـورود ذلـك يف 

 .الروايات واألدعية املأثورة
 :م ما قيلعْ ونِ 
 دفُق ــودمُع عينِي من اآلماق من  قلبي إليك من األشواق حمرتُق         
 رتُق فهل رأيَت غريقًا وهـــو حم  الشوق حيرقني والدمُع ُيغرقني        

 اهللا ملا يغذوكم ّبواحِ أَ «: صّىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا :  عن ابن عباس، قالوروي
 .)3(» أهل بيتي حلّبي، وأحّبوين حلّب اهللا عّز وجل، وأحّبواهبه من نعم

، عليـه الـسالم، عن عـيلٍّ عليهم السالم، عن آبائه عليه السالمالرضا اإلمام وروي عن 
، إىل أن علـيهم الـسالمة ، يف حديٍث ذكر فيه أسامء األئّمـهللا عليه وآلهصّىل اعن رسول اهللا 

ومن أحبَّ أن يلقى اهللا وقد كمل إيامنه، وَحُسن إسالمه، فْليتولَّ احلّجَة صاحب «: قال
الزمان املنتظر، فهؤالء مصابيح الدجى، وأئّمـة اهلـدى، وأعـالم التقـى، مـن أحـّبهم 

                                                           
 .٢٢٢: لنعامينلغيبة ال )١(

 . املزار الكبري: عنـ ٩٧/  ٩٩: بحار األنوار) ٢(
 .٥٩٧ ح ٤٤٦: لصدوقلمايل األ )٣(



  الوظیفۀ الثالثۀ عشرة
  

)١٧٧( 

 .)1(»اجلنّةب وتوّالهم كنُت ضامنًا له عىل اهللا
ة واملواالة هي أحد فروع الـدين العـرشة، الثابتـة بـام واجلدير بالذكر أّن هذه املحبّ 

 والـتحّيل كتي جيب التمّس والّ ،  وعىل رأسها آية املّودة،م من الدليل العقّيل والنقيلّ تقدّ 
 .هبا

مـن ع، هـو الـرباءة فـر املكّمـل هلـذا الاآلخر من فروع الدين الواجبة، الفرع وإنّ 
 بالرباءة من ل املحّبة واملواالة هلم إّال قبَ أعدائهم، وهو من لوازم املحّبة واملواالة، وال تُ 

إن فالنـًا يـواليكم إّال أنـه «: عليـه الـسالمفقد روي أنه قيل لإلمام الـصادق . أعدائهم
هيهات، كذب من ادعـى حمبتنـا «: عليه السالمفقال . »يضعف عن الرباءة من  عدوكم

 .)2(»]ناأعدائ[ ومل يتربأ من عدونا ]يتناوال[
 .)3(»كامل الدين واليتنا والرباءة من عدونا«:  قالعليه السالمضا وروي عن اإلمام الر

ّيـة، امللعونـون عـىل ملة بلعنهم، وعىل رأسـهم بنـو أُ متمثّ والرباءة من األعداء هي 
هم ما فعلوا مـن الظلـم ئاة وأوليذين فعلوا باألئمّ  وهم الّ ،صّىل اهللا عليه وآلهلسان النبّي 

ا ُيتقّرب بـه إىل  ممّ حّبها إىل اهللا، وهو من أفضل األعامل وأوهي، والقتل وأنواع اإليذاء
 .عليه السالمة موالنا احلجّ 

فـإّين سـمعت ... «: أنـه قـال عليـه الـسالم يف لعنهم ما عن أمري املؤمنني ا رويوممّ 
يلعنك بنو ُأمّية، ويردُّ عليهم مَلٌك بكـّل يا عيل، س: رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله يقول

يأمر شيعته وأتباعه بلعـنهم : ، أي)4(»لعنٍة ألف لعنة، فإذا قام القائم لعنهم أربعني سنة
 .)5(يف مجيع البالد، والقرى واألمصار، عىل املنابر ويف املجامع

                                                           
 .١٢٥ ح ٤١باب  ال٢٩٦/  ٣٦ :بحار األنوار )١(
 .١٨ ح ٢٥٨/ ٢٧: اربحار األنو )٢(
 .١٩ ح ٢٥٨/ ٢٧: بحار األنوار )٣(
 .٥٧٩: اخلصال )٤(
 .٣٩٠ / ٢ :مكيال املكارمكام يف  )٥(
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)١٧٨( 

 ـ مكتوبـةإذا انحَرْفَت عن صـالٍة «:  قال،عليه السالم أيب جعفر الباقر  عنيوما رو
فـال تنحـرف إّال بانـرصاف لعـن بنـي ، انتهيَت من الصالة وأردت االنرصاف ـ: أي
 .)1(»ُأمّية

واجلـدير بالـذكر أّن َمـن ، »ولعن اهللا بني ُأمّية قاطبة«: وقد جاء يف زيارة عاشوراء
، معليهم السال مواٍل ألمري املؤمنني واألئّمة كان منتسبًا إىل بني ُأمّية بالنسب، وهو مؤمنٌ 

 عـن كونـه عليه الـسالمفال يشمله هذا الّلعن، ألّنه خارٌج موضوعًا، كام خرج ابن نوح 
ْ  ِـَ   ِ ـ ْ   َـ َْ   إِ ـ  ُ   ُ حُ   َ   َ َل ﴿: من أوالده وأهله، بقوله تعاىل

َ
 َ ـْ ُ  َ َ ـٌ   إِ ـ  ُ  أ

 .لسالمعليهم ا ، وال ريب يف حرمة لعن املؤمنني املوالني لألئّمة الطاهرين)2(﴾َ   ٍِ  
عليـه  ِمـن أقـسام نـرصة اإلمـام عليهم السالم سائر أعداء األئّمة ثّم إّن لعنهم ولعن

عليـه ، أّنه قال رجٌل للصادق عليه السالمام يف تفسري اإلمام العسكرّي ك بالّلسان، السالم
 إّين عاجٌز ببدين عن نرصتكم، ولسُت أملك إّال الـرباءَة مـن ،يا ابن رسول اهللا: السالم
حّدثني أيب عن «: عليه الـسالمئكم، والّلعَن عليهم، فكيف حايل؟ فقال له الصادق أعدا

َمن ضعف عـن : قالأّنه عن رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله عليهم السالم  أبيه عن جّده
غ اهللا صوته مجيع األمالك، مـن الثـرى فنرصتنا أهَل البيت،  َلَعن يف خلواته أعداَءنا، بلَّ
، اوعدوه، فلعنوا َمن يلعنُـه، ثـّم ثنـ لعن هذا الرجل أعداءنا لعنًا ساإىل العرش، فكّلام

الّلهّم صلِّ عىل عبدك هذا، اّلذي قد بذل ما يف ُوسعه، ولو قدر عـىل أكثـر منـه : فقالوا
قد أجبُت دعاَءكم، وسمعُت نـداَءكم، وصـّليت : لفعل، فإذا النداُء من قِبل اهللا تعاىل

 .)3(»ه عندي ِمن املصطَفني األخيارعىل روحه يف األرواح، وجعلتُ 
                                                           

 .١٧٩ ح ١٠٩ / ٢ : األحكامهتذيب )١(
 .٤٦: سورة هود )٢(

 .٢١ ح ٤٧ : عليه السالمالعسكرياحلسن تفسري اإلمام  )٣(



 

)١٧٩( 

 
 
 
 

  ة عشرةرابع الالوظيفة

  صلوات اهللا عليهالصالة عليه
 بصورٍة خاّصة، وعىل األئّمة عّجل اهللا تعاىل فرجه الرشيفالصالة عليه  الوظائفومن 
وهي الصلوات  ،عليه السالم بصورٍة عاّمة، ومنهم املهدّي عليهم الصالة والسالماألطهار 
 .ذكورة يف كتب األدعية والزياراتامل، صلوات اهللا عليهمة عنهم املأثور

د د عبد اهللا بن حمّمـوي عن أيب حممّ ، وهي ما رُ عليه السالمة به  الصالة اخلاّص :منهـا 
 يف  الـسالمامعلـيهالعسكرّي عيل بن احلسن  حممد أبا موالي اإلمام سألُت :  قال،العابد

 الـصالة عـىل النبـّي  أن يمـيل عـَيلّ ،ومائتني سنة مخس ومخسني ن رأى مَ له بّرس سري م
لفظًا من غـري   فأمىل عَيلّ ، معي قرطاسًا كبرياً ، وأحرضُت عليه وعليهم السالمه ئوأوصيا
 قال، وعليه السالم األمر املنتظر  إىل أن وصل إىل الصالة عىل ويلّ  ـ..كتبا«: كتاب قال

 حّقهـم، وأوجبـَت  طـاعتهم، رضـَت ف اّلِذين أوليائك، وابنِ  ولّيك عىل صلِّ  الّلهمّ : ـ
 بـه وانـرص لـدينك، به وانتِرصْ  انرصه الّلهمّ  .تطهرياً  وطّهرهتم الرجس عنهم وأذهبَت 
 وطاغ، باغٍ  كلِّ  ّرش  ِمن أِعْذه الّلهمّ  .منهم واجعلنا وأنصاره، وشيعَته وأولياَءه، أولياَءك

 شـامله، وعـن هيمينـ وعـن خْلفـه، وِمـن يَديه بني من واحفظه خلقك، مجيع ّرش  ومن
 بـه وأظهـرْ  رسـولك، وآل رسولك فيه واحفظْ  بسوء، إليه يوَصَل  أن وامنعه واحرسه

 واقتل الكفر، جبابرةَ  به واقصم خاذليه، واخذل نارصيه، وانُرصْ  بالنرص، وأيِّده ،العدَل 



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)١٨٠( 

 وبّرهـا ومغارهبا، األرض مشارق من كانوا حيث امللحدين ومجيع واملنافقني الكّفارَ  به
 وآلـه عليـه نبّيـك ديـن بـه وأظهـر عدالً، األرض به وامألْ  ، وسهلها وجبلهاوبحرها
 مـا حمّمـدٍ  آل يف وأرين وشـيعته، وأتباِعه أنصاره وأعوانه، من الّلهمّ  واجعلني السالم،
 .)1(»آمنيرّب العاملني  احلّق  إله حيذرون، ما عدّوهم ويف يأُملون،

 : بعد صالة الفجر يف كّل يومٍ  السالمعليه يف ضمن زيارته ة الصلوات اليوميّ :ومنها
 املؤمنني واملؤمنـات، مجيع عن عليه، اهللا صلوات الزمان صاحب موالنا بّلغ الّلهمّ «
 وعـن حيِّهم ومّيـتهم، وجبلها، وسهلها وبحرها، وبّرها ومغارهبا، األرض مشارق يف

 ومنتهـى كلامته، دوِمدا، اهللا عرش ِزَنةَ  والتحّيات الصلوات من وعنّي، وُوْلدي والَديَّ 
 كّل   ويف  اليوم  هذا يف له اللهم إّين ُأجّدد .علمه به وأحاط ،كتابه أحصاه ما وعدد رضاه،
 .رقبتي يف ]له خ[ وبيعةً  وعقداً  عهداً  يوم،

هبـذه  وخصـصتني الفـضيلة، هبـذه وفـّضلتني التـرشيف، هبـذا ّرشفتني كام اللهم
وأشـياعه  أنـصاره مـن جعلنـيوا الزمان، صاحب وسّيدي موالي عىل فصّل  النعمة،
 الـصّف اّلـذي يف مكـَره، غري طائعاً  يديه، بني املستشَهدين من واجعلني عنه، والذاّبني

وطاعـة  طاعتك ، عىل)2(﴾َ  ُْ  ص  ُ ْ  نٌ    ّ ُ  ْ  َ ّ  ً ﴿ :فقلت كتابك، يف أهله نعتَّ 
 .)3(»ةالقيام يوم إىل ُعنُقي يف له بيعةٌ  هذه اللهم .السالم عليهم وآله رسولك

                                                           
 .٧٨ ـ ٧٣ / ٩١: بحار األنوار )١(

 :٤: سورة الصف )٢(
 .، وغريه٤٥٤ : مصباح الزائر: عنـ) الطبعة املحّققة( ٤٤٥: عمدة الزائر )٣(



 

)١٨١( 

 
 
 
 

  ة عشرةخامس الالوظيفة

  عليه السالمزيارته
 خاّصة، وزيارته يف ضـمن زيـارة األئّمـة  بصورةعليه السالمزيارته  ومن الوظائف

 بصورٍة عاّمة، لألمر هبـا يف الروايـات الـواردة يف بيـان الزيـارة وفـضلها عليهم السالم
 .وثواهبا اجلزيل

الّلهّم بّلـغ : د صالة الفجر من كّل يوم، املبتدئة بـالزيارة اليومّية املتقّدمة بع: منهـا 
 ...املؤمنني واملؤمنات مجيع عن عليه، اهللا صلوات الزمان موالنا صاحب

 صـلوات اهللا عليـه يوم مجعة، وهو يوم صاحب الزمان الزيارة اخلاّصة يف كّل : ومنها
:  بــ املبتدئـة،يات بحسب الرواعّجل اهللا تعاىل فرجه وهو اليوم الذي يظهر فيه ،وباسمه

 .)1(...السالم عليك يا حّجة اهللا يف أرضه، السالم عليك يا عني اهللا يف خلقه
الـسالم  : رسداب الغيبة يف سـامّراء، املبتدئـة بــبابالزيارة التي ُتقرأ عند : ومنها

ــا وّيص األوصــياء  ــه املهــدّيني، الــسالم عليــك ي ــَة آبائ ــا خليفــة اهللا وخليف عليــك ي
 .)2(...املاضني

                                                           
 .٥٩:  )املعّرب(مفاتيح اجلنان  )١(

، واملـزار الكبـري ٤٣٩ ـ ٤٣٧:  مـصباح الزائـر:  عـنــ) الطبعـة املحّققـة( ٤٢٤: عمدة الزائر )٢(
 .وغريمها
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)١٨٢( 

 الـسالم : يف داخل رسداب الغيبة يف سامراء، املبتدئـة بــعليه السالمزيارته : ومنهـا 
 وُمبـري حميـي املـؤمنني، عـىل الـسالم يبيـد، ال علُمـه اّلـذي والعـاِملِ  اجلديد، عىل احلّق 
 .)1(...الكافرين

 مٌ َ ـَ  ﴿:  املوسومة بزيارة آل ياسني الصغرى، املبتدئة بـعليه السالمزيارته : ومنهـا 
 اهللا بـاَب  يـا عليـك السالم ورّباينَّ آياته، اهللا داعي يا عليك السالم ،)2(﴾     آلِ   

 .)3(...ودّيان دينه
 اهللا بـسم:  املوسومة بزيارة آل ياسني الكربى، املبتدئة بــعليه السالمزيارته : ومنهـا 

الفـضل  ذو واهللا املبـني، الفـضل هـو ذلـك ،﴾     آلِ      مٌ ﴿ الرحيم، الرمحن
 .)4(...املستقيم رصاَطه هيديه العظيم ملن
، وبـضمنهم اإلمـام علـيهم الـسالم ة األطهـارالزيارات العاّمة جلميع األئمّ : ومنهـا 

مفـاتيح « و»عمـدة الزائـر«ـ ، كام يف كتب األدعيـة والزيـارات، كـعليه السالم املهدّي 
 . وغريها»مصباح الزائر« و»املزار الكبري« و»اجلنان

                                                           
 .٤٤١: ، مصباح الزائر٥٩٠ ـ ٥٨٩: برياملزار الك:  عنـ) الطبعة املحّققة( ٤٢٨: عمدة الزائر )١(
 . كام يف رواية أهل البيت عليهم السالم١٣٠: سورة الصاّفات )٢(
 .، وغريه٤٩٥ ـ ٤٩٢: االحتجاج:  عنـ) الطبعة املحّققة( ٤٣٠: عمدة الزائر )٣(
 .ها، ومصباح الزائر وغري٥٧٣ ـ ٥٦٨: املزار الكبري:  عنـ) الطبعة املحّققة( ٤٣٤: عمدة الزائر )٤(



 

)١٨٣( 

 
 
 
 

  ة عشرةسادس الظيفةالو

  عليه السالمدعوة الناس لمعرفته واالقتداء به
دعوة النّاس بـصورٍة عاّمـة، واألهـل واألقـربني بـصورٍة خاّصـة،  ومن الوظائف

ملعرفته وخدمته وخدمة آبائه الطاهرين، املتحّققة بطاعتهم، واّتباع أوامرهم، واالنتهاء 
هم الفاضلة، والتخّيل عن أضدادها مـن عن نواهيهم، واالقتداء هبم، والتخّلق بأخالق

 .األخالق والصفات السيئة
 عـىل احلـّث تكاثرت النصوصذي  من مجلة األمر باملعروف، الّ ي هوهذه الوظيفة

 لـه يف أيـام حياتـه، ، بام تيّرس صلوات اهللا عليهبخدمته به، وذلك بعد قيام الداعي بنفسه 
كام أفادت الروايـات أّن املالئكـة . ئمني هباوتأّسيًا بمالئكة اهللا املأمورين بخدمته والقا

صـلوات اهللا وسـالمه ة الطـاهرين ّدامه، وأّهنم مؤمترون بأوامره، وكذلك تأّسيًا باألئمّ ُخ 
 .عليهم أمجعني

 يف حـديٍث قـال عليه السالموي عن اإلمام الصادق وحسُبك شاهدًا عىل ذلك ما رُ 
 من أفـضل عليه السالما يشري عىل أّن خدمته ، ممّ )1(»حيايت أّيام خلدمُته أدركُته ولو«: فيه
 :مور وذلك ألُ لطاعات، وأرشف القربات والعبادات،ا

                                                           
 .٢٢ ح ١٤٨ / ٥١:  األنواربحار: عن )١(
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)١٨٤( 

 .صّىل اهللا عليه وآله واليته املطلقة، وخالفته هللا ولرسوله :منها
: ، املعرفـة الثالثـة األوىلالوظيفةم تفصيله يف تي له علينا، كام تقدّ  احلقوق الّ :ومنها

 العامل عىل املتعّلم، وما دّل عـىل وجـوب خدمـة  علينا، كحّق معليه السالمعرفة حقوقه 
 املوىل عىل عبيده، ومـا  عىل وجوب خدمة األب، وكحّق بّوة، وما دّل  األُ العامل، وكحّق 

، صّىل اهللا عليـه وآلـه القرابة من رسول اهللا  عىل وجوب خدمة املوىل وطاعته، وكحّق دّل 
ة احلقـوق ، وكبقّيـصّىل اهللا عليه وآلـهل اهللا  عىل وجوب خدمة ومودة قرابة رسووما دّل 

 .مةاملتقدّ 
، ببيان إحسانه إليهم، وحقوقه علـيهم، عليه السالمته ومن ذلك دعوة الناس إىل حمبّ 

 . هلم، وأمثال ذلكعليه السالموبركات ومنافع وجوده املقّدس هلم، وبيان حّبه 
ا ما خيـّص دعـوة اعته، وأمّ  إىل خدمته وطةٍ  عامّ هذا ما يتعّلق بدعوة الناس بصورةٍ 

 .األهل واألقربني، فقد دّلت النصوص عىل وجوب ذلك باخلصوص
إّن يل أهل : عليه السالمقلت أليب عبد اهللا :  قال، ما روي عن سليامن بن خالد:منها

نعم، إّن اهللا عّز «: عليه السالمبيت، وهم يسمعون منّي، أَفأدعوهم إىل هذا األمر؟ فقال 
َ    َ ﴿ :كتابهوجّل يقول يف    

َ
   َ  ِ ُ َ ُ  ْ   ُ ا آََ ُ  ا ا   ْ 

َ
   ْ  ُ ِ  ْ

َ
ـ ُس  َو ُ ُدَ    َ ًرا َوأ  ا  

 .)2(»)1(﴾َواْ َِ  َرةُ 

                                                           
 .٦: سورة التحريم )١(
 .١ ح ٢١١ / ٢: الكايف )٢(



 

)١٨٥( 

 
 
 
 

  ة عشرةسابع الالوظيفة

  علمهم في رد الشبهاتالعلماء إظهار 
أن ُيظهر العلامُء علَمهم، وُيرشـدوا اجلـاهلني إىل جـواب شـبهات  ومن الوظائف

 .، وينقذوهم من احلرية إن وقعوا فيها هباملخالفني وأهِل الباطل، كي ال يضّلواا
ذي كثرت فيه شبهات املضّلني وأعداء أهل ًا يف هذا الزمان، الّ  جدّ وهذا األمر مهمٌّ 

 عـىل  من يرى يف نفسه القـدرةَ ، وهو واجٌب عىل العلامء، وعىل كّل عليهم السالمالبيت 
 .ذلك

ـل  من إنّ «:  أّنه قالعليه الـسالمحمّمد التقي  عن اإلمام رويفقد   ] خ ليكفـل[تكفَّ
 أيــدي يف األُرساء جهلهــم، يف إمــامهم، املتحــّريين عــن املنقطعــني حمّمــٍد، آل بأيتــام

 مـن وأخـرجهم مـنهم، أعـدائنا، فاسـتنَقَذهم مـن النواصـب أيـدي ويف شياطينهم،
 رّهبـم الناصبني بُحجـج ]خ ل وَقَرص [وقهر  وساوسهم، بردّ  الشياطني وقَهرَ  حريهتم،
فـضل  مـن بـأكثر املواقـع، بأفـضل دبالعا عىلتعاىل  اهللا عند أئّمتهم، َليفُضُلون ودليل
 العابد هذا عىل وفضلهم ، عىل الّسامءواُحلُجب والكرّيس  والعرش ،األرض عىل السامء
 .)1(»السامء يف كوكٍب  أخفى عىل ليلة البدر القمر كفضل

                                                           
 . ٢٢٤ ح ٣٤٤:  عليه السالمتفسري اإلمام احلسن العسكري )١(
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)١٨٦( 

 قـائمكم غيبـة بعد يبقى من لوال«:  أّنه قالعليه السالمالنقّي وروي عن اإلمام عّيل 
 بحجج دينه عن والذاّبني عليه، إليه، والداّلني الداعني العلامء منعليه الصالة والسالم 

 َملـا النواصـب، فخـاخ وِمـن إبليس ومردته، ِشباك من اهللا عباد لضعفاء واملنقذين اهللا،
ة يمسكون الذين ولكنّهم اهللا، دين عن ارتّد  إّال  أحٌد  بقي  الـشيعة، ضـعفاء قلوب أِزمَّ
 .)1(»وجّل  عزّ  عند اهللا األفضلون هم ُأولئك سّكاهنا، السفينة صاحب يمسك كام

 راويـةٌ  رجـٌل : عليـه الـسالمقلـت أليب عبـد اهللا :  قـال،وروي عن معاوية بن عامر
 مـن عابداً  ّل ولع شيعتكم، وقلوب قلوهبم يف الناس، ويشّدده يف ذلك يبّث  ،حلديثكم
 به  ]  خ ليشّدد[يشّد  حلديثنا ويةاالر«: قال أفضل؟ امالرواية، أّهي  هذه له ليست شيعتكم
 .)2(»عابد ألف من أفضل شيعتنا، قلوب

 إذا«: صـّىل اهللا عليـه وآلـه قـال رسـول اهللا: وروي عن حمّمد بن مجهور رفعـه، قـال
 .)3(»اهللا لعنة يفعل فعليه مل فمن علَمه، العامل فْليظهر ُأّمتي، يف البدع ظهرت

، أّنه قال ألمري املؤمنني صّىل اهللا عليه وآلهوال تفوتني الرواية املشهورة عن رسول اهللا 
 يـديك اهللا عـىل هيـدي َلـئِنيم اهللا ا و،ال تقاتلن أحدًا حّتى تدعوه يا عيل،«: عليه السالم

 .)4(»..عليه الشمس وغربت طلعت ممّا لك خريٌ  رجًال،

                                                           
 .٢٢٥ ح ٣٤٤: تفسري اإلمام احلسن العسكري عليه السالم )١(
 .٩ باب صفة العلم وفضله وفضل العلامء ح ٣٣ / ١: الكايف )٢(

 .٢ باب البدع والرأي واملقاييس ح ٥٤ / ١: الكايف )٣(
 .عن اإلمام الصادق عليه السالم ٣ح  ٣٦١ / ٢١: بحار األنوار )٤(



 

)١٨٧( 

 
 
 
 

  ة عشرةثامن الفةالوظي

ن يدعي النيابة الخاصة عنه  عليه السالمتكذيب م     
 في الغيبة الكبرى

كام روي يف التوقيع الرشيف اّلذي خرج إىل الشيخ اجلليل عّيل بن حمّمد الـسمري، 
أجـر  اهللا أعظم السمرّي، حمّمد بن عيلّ  يا .الرحيم الرمحن اهللا بسم« :وهو آخر السفراء

 إىل أحـدٍ  تـوص وال أمـرك، فـامجعْ  أيام، سّتة وبني بينك ما مّيٌت  ّنكفإ فيك، إخوانك
إذن  بعد إّال  ظهور فال ،]التاّمة خ ل[الغيبُة الثانية  وقَعت فقد وفاتك، بعد مقامك يقوم

األرض جورًا، وسيأيت  وامتالء القلوب، وقسوة األمد، طول بعد وذلك اهللا عّز وجّل،
 الـسفياين قبـل خـروج املشاهدةَ  اّدعى فمن أال اهدة،املش يّدعي شيعتي َمن ] لإىل خ[

 .)1(»العّيل العظيم باهللا إّال  قّوة وال حول وال مفٍرت، ]كّذاب خ ل[ فهو كاذب والصيحة
، والظـاهر »عاينـه ورآه بعينـه«أي » شـاهده«لغًة هي املعاينة، من » املشاهدة«فإّن 

توقيـع الـرشيف هـي املـشاهدة القريب إىل النّص أن املراد من دعـوى املـشاهدة يف ال
املقرونة بالسفارة والنيابة اخلاصة، ال مطلق املشاهدة، وذلك بقرينة صدر التوقيع، من 

 له باإليصاء ألحد، معلـًال ذلـك بوقـوع عليه السالمموت السفري الرابع، وهني اإلمام 
 .الغيبة التامة الكربى

                                                           
 .٢٩٧ / ٢: ، واالحتجاج٤٤ ح ٥١٦ / ٢: كامل الدين )١(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)١٨٨( 

 إمكان مـشاهدة اإلمـام ومن هنا يتبني وهن متّسك بعضهم بالتوقيع الرشيف لنفي
 ت، بدعوى تكذيب من يّدعي مطلق املشاهدة، وأوهن من ذلك عدم التفـاعليه السالم

 للـصدق أو نطبق عىل من يكون اّدعاؤه حمـتمالً ام يإنّ ، فإنه »اّدعى«هذا البعض للفعل 
د د بحـر العلـوم، والـسيّ الكذب، وهم الناس العادّيون، وال ينطبق عـىل أمثـال الـسيّ 

نحوهم من العلامء الـذين بلغـوا د األردبييل، ود ابن طاووس، والسيّ ، والسيّ القزويني
ذي حيتمـل ، فهؤالء ال تصدق عليهم عبارة اّدعاء املـشاهدة، اّلـغاية الورع والصالح

، فال يتطّرق إىل إخبارهم احتامل الكذب ام إذا أخربوا باملشاهدةالصدق والكذب، وإنّ 
 .ليقني بصدقهمأبدًا، بل يكون إخبارهم موجبًا ل

بـاع مـن يـّدعي  من اتّ لمعنى، ومانعةً لدًة  رواياٍت مؤيّ )1( صاحب املكيالوقد نقل
 .عّجل اهللا تعاىل فرجه الرشيفة، إىل أن ُيظهر اهللا تعاىل ولّيه املنتظر النيابة اخلاّص 

 

                                                           
 .٣٤١ ـ ٣٣٣: مكيال املكارم )١(



 

)١٨٩( 

 
 
 
 

  ة عشرةتاسع الالوظيفة

ن يدعي المهدوية في زمان الغيبة تكذيب م 
 :مور أ عىل ذلكويدّل 
ة كـون  عىل صـحّ  تدّل دة تذكر فيها عالماٍت  ما روي كثريًا يف روايات متعدّ :األول

 .عليه السالماملّدعي لإلمامة هو اإلمام املعصوم 
ا ال يستطيع عاّمة  تغيض األرحام، وعّام يّدخرونه يف بيوهتم، ممّ من قبيل إخباره عّام 

 .)1(الناس اإلخبار به
 بعد وفـاة أبيـه احلـسن عليه السالم معرفة اإلمام املهدّي ةوي يف كيفيّ ومن قبيل ما رُ 

ذي ُخيـرب عـّام يف اهلميـان ـ وهـو  هو الّ عليه السالم اإلمام ن أنّ ، مِ عليه السالمالعسكري 
 ـ، فيخرب عّام عليه السالمالكيس الذي يأيت به الوفود من خارج البالد، قاصدين اإلمام 

 .)2(ألمانات والرسائل التي يف داخلها وحمتواها من النقود ومبالغها وأصحاهبا، وافيه
هي يف اهلميان، وهـي يف   كان جييب عىل الرسائل التيعليه الـسالممام  اإل أنّ رويو

جيدون األجوبة مع الرسائل، فيكون  داخله قبل إخراجها إليه، فعندما يفتحون اهلميان
 .وفاة أبيهف بعد وأّنه اخللَ  ،عليه السالم عىل صّحة إمامته ذلك عالمةً 

                                                           
 .٩ ـ ح ٢٠ مثًال ح ١٣واجلرائح، الباب اخلرائج  ) ١(
 .٤٥٧: كامل الدين) ٢(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)١٩٠( 

مكيـال « و»كـامل الـدين« و»الكـايف«ة يف وقد ُأفرد هلذه الروايات أبـواٌب مـستقلّ 
 . وغريها»املكارم

يبة اإلمام املهدّي  يصف فيه غَ  يف حديٍث ،عليه السالم ما روي عن أيب عبد اهللا :منها
حيـنام ، وكثرة الفتن فيها، ورفع رايات مشتبهة يّدعي أصحاهبا املهدوّيـة، وعليه السالم

، )1(»الـشمس هـذه من أْبَني  َألمرنا واهللا«:  كيف نصنع؟ قال:عليه الـسالمسألوا اإلمام 
ــد القــائم  واضــحةٌ  إّن عالمــات احلــّق :أي ــه الــسالم لتأيي ــاهراتعلي  ،، باآليــات الب

 بحيـث ال ،وعلومه وأخالقه وكامالتـه وغري ذلك من أوصافه ،واملعجزات القاهرات
 .ن طلبهيشتبه األمر عىل مَ 

 كيف نصنع إذا كـان كـذلك؟ : حينام ُيسأل، أيضاً عليه السالمخرى عنه  أُ ويف روايةٍ 
مـّدٍع، فاسـألوه   ـعليه الـسالمإمامة صاحب الزمان : ـ أي إذا اّدعاها«: عليه السالمقال 

ا ال يقـدر عـىل اإلجابـة عليهـا غـري ممّـ مثله،  إمامٌ : أي،)2(»عن أشياء جييب فيها مثله
 . من عاّمة الناسسالمعليه الاملعصوم 

 فـداك،  ُجعلت:السالم عليه احلسن أليب قلُت :  عن أيب بصري قال،خرى أُ ويف روايةٍ 
 ابتدأ، عنه ُسكت إنو فيجيب، منها أّنه ُيسأل بخصاٍل،«: فقال: قال مام؟اإل فعرَ يُ  بمَ 

 .)3( احلديث»...لسان  بكل الناس ويكّلم غد، بام يف وخيرب
  معرفة اإلمـام املهـدي األوىلالوظيفةمة يف رفة الثانية املتقدّ  ما روي يف املع:الثـاني 
من ذكر أوصافه البدنية، وشامئله، بام ال يقبل الـشك والريـب يف معرفتـه  ،عليه السالم

، صّىل اهللا عليـه وآلـهْلقًا وُخلقًا برسول اهللا ، من كونه أشبه الناس َخ شخصيًا عند ظهوره
                                                           

 .٣الغيبة ح يف  باب ٣٣٦ / ١: الكايف )١(
 .٢٠ باب يف الغيبة ح ٣٤٠ / ١: الكايف) ٢(
 .٧ة اإلمام عليه السالم ح جّ مور التي توجب ُح  باب األُ ٢٨٥ / ١: الكايف )٣(



  رةالوظیفۀ التاسعۀ عش
  

)١٩١( 

ه عـىل منكبيـه، بحمرٍة، حسن الـشعر يـسيل شـعرُ  اً وكونه خارق اجلامل، أبيض مّرشب
ني، أقنى األنـف، أفلـج الثنايـا وهـي بّراقـة، واسـع الـصدر، مرتّسـل مقرون احلاجبَ 

 وجهـه  يف وجهه خاٌل أسود عىل خّده، كأنّ ،املنكبني، عريض ما بينهام، أكحل العينني
 . مع عمره املديدًا مربوعاً كوكٌب دّري، ويظهر شابّ 

، مـن معرفـة اإلمـام  األوىلالوظيفةمة يف يف املعرفة السابعة املتقدّ  ما روي :الثالث
تـي  عند ظهوره، وخصائص دولتـه املباركـة، واحلـوادث الّ عليه السالمذكر خصائصه 

ا ال يقبـل الـشّك والريـب يف معرفتـه ترافق ظهوره املبارك، بام يراه مجيع اخلالئق، وممّ 
ة عىل شكل طٍري أبيض ل بصورته احلقيقيّ  نزول جربئيمن قبيل ،عليه السالمتشخيصه و

َ  ﴿:  واضح وندائه بصوٍت ، فيبايعه عىل رؤوس األشهاد،ضخم احلجم
َ
   ُ  ْ

َ
ِ  أ َ   ا   َ  

ه الثالثامئة وبضعة عرش يف ءَ ه ونقبا أصحابَ عليه السالم ندائه ومن قبيـل  ، )1(﴾ َْ َ ْ ِ  ُ هُ 
أتون إليه كلمح البرص، وجيتمعون بني ، في»ائتوين طائعني«:  بقوله، من ظهورهل يومٍ أوّ 

  وندائه له، اقتالع سيفه املغمد من غمده بنفسهومن قبيل  ويبايعونه أمام الناس، ،يديه
م  العَلـومـن قبيـل   ، فال حيّل لك أن تقعد عـن أعـداء اهللا،خرج يا وّيل اهللا: عليه السالم

 ، فاقتل أعداء اهللا، اهللاخرج يا ويلّ ا:  وينطق بإذن اهللا،الذي ينترش من نفسه يوم ظهوره
 فيقـف جربئيـل عـن ، ومبايعتهم له أمام اخلالئق، نزول ميكائيل واملالئكةومن قبيـل  

 النور عمودًا ة صريورومـن قبيـل  يمينه، وميكائيل عن يرسته، واملالئكة تقف صفوفًا، 
 نفـوُس ح عـىل وجـه األرض، فتفـرمن األرض إىل السامء، فيستيضء به كـلُّ مـؤمنٍ 

 فُرتى بيـضاء مـن ، يده املباركة للبيعةعليه الـسالم مّده ومن قبيل بذلك النور، املؤمنني
 صـياح ومـن قبيـل  ، »هذه يد اهللا، وعـن اهللا، وبـأمر اهللا«: عليه الـسالمغري سوء، وقوله 

 باخلالئق من عني الـشمس عنـد طلوعهـا بلـساٍن عـريبٍّ مبـٍني، ُيـسمع مـن يف صائٍح 
                                                           

 .١: سورة النحل )١(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)١٩٢( 

ه  ويـسّميه باسـم جـدّ  ـد هذا مهدّي آل حممّ ،الئقيا معرش اخل«: السموات واألرضني
صـلوات اهللا  رسول اهللا، ويكنّيه، وينسبه إىل أبيه احلسن العسكري إىل احلسني بـن عـيلّ 

 الـشمس عـني صياُح صائٍح مـن  ثمّ ،» بايعوه هتتدوا، وال ختالفوا أمره فتضّلوا ـعليهم
 قد ظهر رّبكم بوادي اليـابس ،قيا معرش اخلالئ«: عند غروهبا ـ وهو الشيطان ـ منادياً 

من أرض فلسطني، وهو عثامن بن عنبسة األموي، من ولد يزيد بن معاويـة، فبـايعوه 
 واملقـام، ة األرض بني الـركن ظهور دابّ ومن قبيـل  ،»هتتدوا، وال ختالفوا عليه فتضّلوا

ّصالة عليه الـ كافر، وهي أمري املؤمنني :، ويف وجه الكافرمؤمن: فتكتب يف وجه املؤمن
 الـذي ، جميء الرجل الذي وجهـه إىل قفـاه مـن جـيش الـسفياينومن قبيـل  ، والسالم

ه هبالك جيش السفياين يف البيداء، ويتـوب  فيبّرش ،ة واملدينةخسف به األرض بني مكّ 
 فيبايعه ويكون معه، ، يده املباركة عىل وجهه فريّده سوياً عليه السالميه، ويمسح عىل يدَ 

 وينادي مناٍد من تلك الغاممة يسمعه ، تضّله غاممة فوق رأسهالسالمعليه ه  أنّ ومن قبيـل  
ومـن  ، صـّىل اهللا عليـه وآلـهد  مبرشًا باملهدّي من آل حمّمـ، واإلنسمجيع اخلالئق من اجلنّ 

 زوال اآلفات والعاهات ومن قبيل  معه ويرامها اخلالئق،  حضور املالئكة واجلنّ قبيل
 .ائص وغري ذلك من اخلص..من أبدان شيعته



 

)١٩٣( 

 
 
 
 

  عشرون الالوظيفة

 مجاهدة النفس وتهذيبها استعداداً للظهور
 . وخصوصًا قرب الظهور،يبةوهو من الوظائف املهّمة يف زمان الغَ 

، وهو انتظار ة الرابعم يف بيان الوظيفةويستفاد ذلك من الروايات، من قبيل ما تقدّ 
 .فرجه الرشيف وظهوره املبارك

 أن ّرسه َمـن«:  أّنـه قـالسالمعليه الـ عن الصادق ،ريمن قبيل ما روي عن أيب بصو
 فإنْ  منتظر، وهو األخالق وحماسن بالورع وْليعمل القائم فْلينتظر، أصحاب يكون من

 هنيئـاً  وانتظروا، فجّدوا أدركه، َمن أجر مثل من األجر له كان بعده، القائم وقام مات
 .)1(»املرحومة العصابة أّيتها لكم

عليه مة للعزم عىل طاعة اإلمام ام هو مقدّ هذا التهذيب للنفس، إنّ وهذه املجاهدة، و
 .نتائج متام اإليامنمن ذي هو  بعد ظهوره، الّ السالم

ِ     َ ْمَ  ...﴿ :وُيستفاد ذلك أيضًا من اآلية الرشيفة يف قوله تعاىل
ْ
 َرّ َِ    آ َ تِ   َ ْ ُ     َ 

وْ  َ  ُْ   ِ  ْ  آَ َ ْ    َُ  ْ   َ ْ  إِ َ  ُ َ   َ ْ ً   َ  َْ  ُ  َ  
َ
ا إِ َ   َِ   ِ   َ َ َ ْ   أ َ ِ ُ وا  ُ ِ  َ ْ ً  إِ    ا ْ

 .)2(﴾ُ  َْ ِ ُ ونَ 
                                                           

 .١٦ ح ٢٠٧: لنعامينلغيبة ال )١(
 .١٥٨: سورة األنعام )٢(



  المختصر من وظائفنا نحو اإلمام المنتظر علیه السالم
  

)١٩٤( 

 :فإّن هذه اآلية الكريمة تفيد أمرين مهّمني
 . ال ينفعه إيامنه شيئاً ، بعد الظهور من املسلمنيّن الذي مل يؤمن إّال أ :األولاألمر 

  َـ ْمَ ﴿:  يف قولهعليه الـسالم عن أيب جعفر ،ي يف تفسري هذه اآليةويؤّيد ذلك ما رو
  ِ
ْ
وْ  َ  ْـُ   ِ ـ ْ  آَ َ ـْ    َُ  ْ   َ ْ  إِ َ  ُ َ   َ ْ ً   َ  َْ  ُ  َ   َرّ َِ   آ َ تِ  َ ْ ُ    َ 

َ
 ِ   َ ـَ َ ْ   أ

ا إِ َ   َِ   إذا طلعت الشمس من مغرهبا، فكّل َمن آمن ذلك اليوم ال «:  اآلية، قال﴾َ ْ ً
 .»]بدًا خأ[ينفعه إيامنه 

ِ    َ ْمَ ﴿: عّز وجّل ، أّنه قال يف قول اهللا عليه السالموما روي عن أيب عبد اهللا 
ْ
 َ    ُ ْ َ 

عليـه القـائم : ئّمـة، واآليـة املنتظـرةاأل: اآليـات«: ﴾إِ َ  ُ َ   َ ْ ً   َ  َْ  ُ  َ   َرّ َِ   آ َ تِ 
ن قبـل قيامـه بالـسيف، وإن م] به خ[السالم، فيومئٍذ ال ينفع نفسًا إيامهنا مل تكن آمنت 

 .»آمنت بمن تقّدم من آبائه عليهم السالم
قـال «: ، قالعليهم السالموما روي عن أيب جعفر حمّمد بن عّيل، عن أبيه، عن جّده 

إّن الناس يوشكون أن ينقطع هبم العمل، ويسّد عليهم باب : أمري املؤمنني عليه السالم
 .»ن آمنت من قبل، أو كسبت يف إيامهنا خرياً التوبة، فال ينفع نفسًا إيامُهنا مل تك

 أّنه كلام زاد اإلنسان يف جماهدة نفسه وتربيتها، ووصل هبا إىل درجـٍة :األمر الثـاني  
، هـي عليه الـسالم تي وصلها قبل قيام القائممن الكامل، فإّن هذه الدرجة من الكامل الّ 

ويؤيـد . اإلمام املهدّي العاملّيةالتي ستحّدد منزلته بعد الظهور، وحتّدد مكانته يف دولة 
 .هذا املعنى الروايات كذلك

وْ ﴿:  يف قولهعليهام السالم عن أيب بصري، عن أحدمها كام
َ
ا إِ َ   َِ   ِ   َ َ َ ْ   أ ً ْ َ﴾ ،

، ألّنه مـؤمٌن حـسب  الكاملإيامنه:  ـ أياملؤمن العايص، حالت بينه وبني إيامنه«: قال
. »خرياً  إيامنه الناقص ـ: ـ أي  حسناته، فلم يكسب يف إيامنهكثرُة ذنوبه، وقّلةُ  الفرض ـ

فالرواية تفيد أّنه مؤمن، لكن مل يستفد من إيامنه يف رفع درجته قبل الظهور، فال يفيـده 
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)١٩٥( 

 .)1(هكذا يظهر من اآلية، واهللا العامل. رفع الدرجة بعد الظهور
التوبـة احلقيقّيـة مـن  هـو ،عليـه الـسالما ينبغي أن يعمله اإلنسان قبـل ظهـوره وممّ 

هـذا الوجـوب  أّن  زمـان، إّال الذنوب واملعايص، وإن كانت التوبة منها واجبًة يف كّل 
عليه باب غيبة اإلمام  أحد أسهذه الذنوبكون يبة الكربى، من جهة  يف زمان الغَ يتأكد
 . وطوهلا، فإّن ذنوبنا العظيمة الكثرية أصبحت سببًا المتناعه عن الظهورالسالم

عّجـل اهللا ، حيـث يقـول )2(ورد ذلك يف التوقيع الرشيف املروّي يف االحتجـاجكام 
 واهللا مـنهم، نـؤثره وال نكرهـه، ممّـا بنـا يّتـصل إّال ما عنهم حيبسنا فام«:  فيهتعاىل فرجه
 .»الوكيل ونعم حسبنا وهو املستعان،

هبا، وإّال  إىل التوبـة احلقيقّيـة، هـو رّد احلقـوق إىل أصـحاا ينبغي عمله إضـافةً ممّ و
 . أصحاهبا إىلٌد بتلك احلقوق، إن مل يرّدهافاإلنسان مرهوٌن ومقيَّ 

ا ينبغي إضافته هنا، وهو من متمّامت هذا األمر، هو االقتداء والتأّيس بـأخالق وممّ 
ئتامم، وبـه  وهو معنى التشّيع، وحقيقة اال، حسب اإلمكان، وأعاملهعليه الـسالماإلمام 

 . يوم قيامهعليه السالمم املواالة لإلمام حصول كامل اإليامن، ومتا
أال وإّن لكـّل ... «:  إىل عثامن بن حنيـفعليه السالمكام ورد يف كتاب أمري املؤمنني 

 إمامـًا جيـب  مأمومٍ وهذا معناه أّن لكّل ، »مأموٍم إمامًا يقتدي به، ويستيضء بنور علمه
أال وإّنكـم ال «: لـسالمعليـه ا يقـول ، آخر مـن نفـس الكتـابويف مكانٍ  ،أن يقتدي به

ولكـن إن مل  : أي،)3(»ولكن أعينوين بورٍع واجتهاد، وعّفـٍة وسـدادٍ تقدرون عىل ذلك 
 وهـي  يف طاعـة اهللا، وعّفـةٍ أعينوين بورٍع عن حمـارم اهللا، واجتهـادٍ تقدروا عىل ذلك ف

                                                           
 .٥٠١ ـ ٥٠٠ / ٢ : تفسري الربهان: يف جتدها التي قبلها،هذه الرواية والروايات )١(
 .٣٢٥ / ٢: االحتجاج )٢(
 .٤٥كتاب رقم : البالغةهنج  )٣(
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 يف الـرأي الـذي حيـصل بـالتعّلم سلوك الوسط واالعتدال يف شهوات الدنيا، وسدادٍ 
 .تسابواالك

 إىل الناس أبغض وإنّ  أال...«: ، قالعليه السالموكام روي عن اإلمام زين العابدين 
 .)1(»بأعامله يقتدي وال اإلمام بُسنّة يقتدي َمن اهللا

 املراد من هذا الكالم أّن أبغض الناس إىل  أنّ  ـ كام يقول صاحب املكيال ـوالظاهر
 ومقّرًا هبام، ،م، معتقدًا بإمامته وواليتهاهللا من حيث العمل، من يكون عىل طريقة اإلما

وهو مع ذلك خيالفه يف األعامل واألقوال واألخالق، فيكون شينًا وعارًا عـىل اإلمـام، 
 علـيهم الـسالملذا روي عنهم ، وسببًا لطعن األعداء وإزرائهم عليه، وهذا ذنٌب عظيم

 .)2(»شيناً  علينا وال تكونوا زينًا، لنا كونوا«: أّهنم قالوا
 بجميع يكون حتى مؤمناً  الرجل نعّد  ال إّنا«:  قالعليه السالم عن أيب عبد اهللا وروي

وكبّدوا   اهللا، يرمحكم به فتزّينوا الورع، وإرادته أمرنا اّتباع ِمن وإنَّ  أال مريدًا، عاً مّتب أمرنا
 .)3(»اهللا ينعشكم ]به خ[ أعداءنا ] خ لوكيدوا[

 واالجتهـاد، اهللا، والورع بتقوى عليك«: أنه قال عليه السالموروي عن أيب عبد اهللا 
 إىل دعـاةً  وكونـوا اجلـوار، وحـسن اُخللـق، وُحـسن األمانـة، احلديث، وأداء وصدق
 الركـوع بطـول وعلـيكم شـينًا، تكونـوا وال َزينـاً  ألـسنتكم، وكونـوا بغـري أنفسكم

 يـا: وقـال خلفـه ِمن إبليس هتف والسجود، الركوع إذا طال أحدكم فإنّ  والسجود،
 .)4(»وسجد وأبيت وعصيُت، أطاع ويله،

                                                           
 .٣١٢ ح ٢٣٤ / ٨: الكايف )١(
 .٦٥٧ ح ٤٨٤: األمايل للصدوق )٢(
 .١٣ح باب الورع  ٧٨ / ٢: الكايف )٣(
 .٩ باب الورع  ح ٧٧ / ٢: الكايف )٤(



 

)١٩٧( 

 
 
 
 

   والعشرونةحادي الالوظيفة

لتعجيل ظهوره المبارك، وطلب الفتح والدعاء له 
 من اهللا تعالى عليه السالموالنصر له 

 .)1(عليه السالمه األدعية والزيارات الوارد قراءهتا يف زمان غيبته نتوقد تضمّ 
وأكثـروا «: عليـه الـسالم عنـه ، يف االحتجـاجّي فقد ورد يف التوقيع الرشيف املـرو

 .)2(»الدعاء بتعجيل الفرج، فإّن ذلك فرجكم
  فيهـاال ينجـو َغيبًة، ليغيبنّ  واهللا«:  أّنه قالعليه السالموروي عن اإلمام العسكري 

بتعجيـل  للـدعاء] فيهـا[ ووّفقه بإمامته، القول عىل وجّل  عزّ  اهللا ثّبته َمن إّال  اهللكة من
 .)3(»فرجه

 ٢٣ استحباب تكرار هذا الدعاء يف ليلة :عليهم الـسالماألئّمة الطاهرين وروي عن 
من شهر رمضان، وعىل كّل حال، ويف الشهر كّله، وكيف أمكنك، ومتى حرضك مـن 

 الساعة هذه يف احلّجة بن احلسن، صلواتك عليه وعىل آبائه، لولّيك كن الّلهمَّ «: دهرك

                                                           
 .٩٥ ـ ٢/٥١: مكيال املكارمو، ٤٧٠يل تلك األدعية إىل ص ص يف تف٢/٤٥٤: النجم الثاقب )١(
 .، توقيعات من الناحية املقدسة٢٨٤ / ٢: االحتجاج )٢(
 .١ ح ٣٨ باب ٣٨٤: كامل الدين )٣(
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 أرضـك ُتـسكنه حتـى وعينـًا، ودلـيالً  ونـارصًا، ، وقائداً وحافظاً  ولّياً  ساعة، كّل  ويف
 .)1(»طويالً  فيها ومتّتعه طوعًا،

فـالح « مـن كتـاب  بـن طـاووس يف الفـصل الثـامند اجلليل عـيلّ وقد ذكر السيّ 
لّخصه أّنه إذا كان ما ذكرناه م ما ،، بعد أن ذكر الرتغيب يف الدعاء لإلخوان)2(»السائل

اء إلخوانك، فكيف فضل الـدعاء لـسلطانك، الـذي كـان من الفضل الكثري يف الدع
 بوجوده ال أحدًا من املكّلفني، وأّن اللطفق اهللا نفسك وسببًا لوجودك، ولواله ما خل

 خري تبلغون إليه، فإّياك ثّم  لكّل سبٌب لكل ما أنت وغريك فيه، وسبٌب  صلوات اهللا عليه
ء والدعاء، وأحرض قلبك يف الـدعاء إّياك أن تقّدم نفسك أو أحدًا من اخلالئق يف الوال

ام ّنـإ إىل دعائـك، و حمتـاٌج عليـه الـسالملذلك املوىل العظيم الشأن، وإياك أن تعتقد أّنه 
عليه ه اجلسيم إليك، وألّنك إذا دعوت له دعاؤك هو وفاٌء حلّقه العظيم عليك، وإحسانِ 

 أبواب جّل جاللهاهللا ليك، كان أقرب إىل أن يفتح  قبل الدعاء لنفسك وملن يعّز عالسالم
 .صلوات اهللا عليهاإلجابة بني يديك ألجله 

  بتعجيـل من فوائد الدعاء لـه يف مكيال املكارموإليك ملّخص ما ذكره السيّد األصفهاين
 :)3(، وقد ذكر يف املكيال مصادرها وأدّلتها مع اختصار وترصف وإضافةعليه السالم فرجه

 هو فرجنا، كـام تقـّدم يف عليهم الـسالمل البيت  وفرج أهعليه السالمأّن فرجه : منها
 .حتجاجحديث اال
 الوظيفـةم يف ، وهي واجبٌة كام تقدّ عليه السالمأّنه إظهار للمحّبة الباطنّية له : ومنهـا 
 .ة عرشةالثالث

                                                           
 . باختالف يسري٤ ح ١٦٤ / ٤: الكايفو ،٥٨٦: املصباح للكفعمي )١(
 . وتّرصف مع تلخيصٍ ،٤٥ ـ ٤٤: فالح السائل) ٢(
 .٤٧٣ ـ ٢٨٠ / ١: ال املكارممكي )٣(
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 .ة الرابعم يف الوظيفةأّنه عالمة االنتظار الواجب، كام تقدّ : ومنها
 .عليهم السالم  كلامهتميف، اّلذي ُأمرنا به وات اهللا عليهمصل أّنه إحياٌء ألمر األئّمة: ومنها
 .أّنه سبب فزع الشيطان وتباعده عن الداعي، وهو نتيجة حممودة كام ال خيفى: ومنها
م يف رواية اإلمـام  كام تقدّ ،لنجاة من فتن آخر الزمان ومن اهللكةأّنه سبب ل: ومنها

 .عليه السالمالعسكري 
 معرفـة  األوىلالوظيفةم يف  علينا، كام تقدّ عليه السالم حقوقه  لبعض أّنه أداءٌ :ومنهـا 

 . يف املعرفة الثالثةعليه السالماإلمام املهدي 
 .عّز وجللزيادة النعم من اهللا سبٌب أّنه : ومنها
 .عليهم السالم أّنه تعظيٌم لشعائر اهللا اّلتي أمرنا بتعظيمها يف القرآن ويف كلامهتم: ومنها
، وما أعظمه مـن  يف حّقناعليه السالماحب الزمان  لدعاء املوىل صأّنه سبٌب : ومنهـا 

 .فائدة وما أحوجنا إليها
 يـوم صـّىل اهللا عليـه وآلـهه  وشفاعة جـدّ عليه السالم للفوز بشفاعته أّنه سبٌب : ومنهـا 

 .القيامة، وما أحوجنا لذلك
 وآل دٍ  الستجابة الدعاء من الـداعي، كتقـديم الـصالة عـىل حمّمـأّنه سبٌب : ومنها

 .د يف الدعاءحممّ 
 .ته، املأمورين به يف آية املوّدة يف نبوّ صّىل اهللا عليه وآله أّنه أداٌء لبعض أجر النبّي : ومنها
 . من فائدة، وما أحوجنا إليه البالء عن الداعي، وما أعظمه لدفعأّنه سبٌب : ومنها
 . لزيادة الرزق للداعي، وهو مطلوب كّل أحدأّنه سبٌب : ومنها
 .، وقد ُأمرنا بابتغاء الوسيلة إليهعّز وجّل أّنه وسيلٌة إىل اهللا : هاومن

 .لذنوب للداعي، وهو كسابقه يف الفائدة واالحتياجا لغفران أّنه سبٌب : ومنها
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، وهو ُمنية مجيـع املـؤمنني عليه السالم أّنه سبٌب للتوفيق بالفوز برشف لقائه: ومنهـا 
 .واملحّبني

كـام يف بالرجوع إىل الدنيا بعد املـوت يف زمـان ظهـوره،  للتوفيق أّنه سبٌب : ومنهـا 
 .دعاء العهد
 كـام يف ،صـّىل اهللا عليـه وآلـه  لصريورة الـداعي مـن إخـوان النبـّي أّنه سبٌب : ومنها

 . وكرامةالروايات، وما أعظمه من رشٍف 
 . يف تعجيل الفرج وقرب الظهور، كام هو مطلوبنا مجيعًا كام تقدمأّنه سبٌب : ومنها
 ، وقـد ُأمرنـا بالتـأّيس عليهم السالمة  واألئمّ صّىل اهللا عليه وآله سوة بالنبّي أّنه أُ : اومنه

 .هبم بالكتاب والسنّة
بـه يف ، الـذي ُأمرنـا علـيهم الـسالمة أّنه عالمة الوفاء لعهد اهللا بوالية األئمّ : ومنهـا 

 .عليهم السالمكلامهتم 
، ألّن ودةمـلدين من آثار ونتائج حم لتحصيل ما يرتّتب عىل بّر الواأّنه سبٌب : ومنها

 . هو الوالد احلقيقي لنا بمقتىض الرواياتعليه السالماإلمام 
 واإلمـام ، لتحصيل ما يرتّتب عىل رعاية األمانة من نتائج حـسنةأّنه سبٌب : ومنهـا 
 . هو األمانة التي جيب حفظها ورعايتها بالدعاءعليه السالم
ـه مـن عليه السالم  إلرشاق نور اإلمامأّنه سبٌب : ومنهـا   يف قلب الـداعي، ومـا أجلَّ
 .مكرمة

  لتحصيل ما يرتّتب عىل صلة األرحام من طول العمر وغريه، ألنّ أّنه سبٌب : ومنها
 هـم أقـرب األرحـام علـيهم الـسالم  وسائر األئّمة الطاهرينعليه السالماإلمام املهدّي 

 . كام يف الروايات،الذين جيب علينا صلتهم
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ن مصاديق التعاون عىل الّرب والتقوى، بل هو من أفضل أفرادها، وقد أمرنـا أّنه م: ومنهـا 
ِ  َ َ  َوَ َ  َو ُ ا﴿ :اهللا تعاىل بذلك بقوله  .)1(﴾َوا ُْ ْ َوانِ  اْ ِ ْ ِ  َ َ  َ َ  َو ُ ا َوَ   َوا  ْ َ ى ا ِْ ّ

، عـّز وجـل فإّن دعاء الداعي نرصة هللا للداعي، عّز وجّل أّنه يوجب نرص اهللا : ومنهـا 
وا إِنْ ﴿و ُ ُْ  َ  َ  .وما أحوجنا لذلك، )2(﴾َ  ُْ ُْ  ْ  ا  

، وزيادة إرشاق نـوره يف القلـب، عليه السالمأّنه سبٌب لالهتداء بنور اإلمام : ومنها
 .ه من كرامة وأعزَّ ،وما أعاله من سبٍب 

 ،أّنه سبٌب لصريورة الداعي معروفًا عنـد أصـحاب األعـراف، لنـرصهتم: ومنهـا 
 .فعون لهفيش

 . ال يفهمه غريه ماأّنه سبٌب لالهتداء بنور القرآن املجيد، فيفهم منه: ومنها
 .يلةب عىل طلب العلم من املثوبات اجللأّنه سبٌب لتحصيل ما يرتتّ : ومنها
 .ة، وأهوال يوم القيامةخرويّ أّنه سبٌب لألمن من العقوبات األُ : ومنها
 .داعي عند املوت، وبشارهتم له بالأّنه سبٌب لرفق املالئكة: ومنها
 .أّنه سبٌب إلجابة دعوة اهللا ورسوله يف حق الداعي: ومنها
يف درجتـه يف  عليـه الـسالم  حمشورًا مع أمري املؤمننيأّنه سبٌب لكون الداعي: ومنهـا 
 .اآلخرة

 .سبحانه وتعاىلأّنه سبٌب لكون الداعي أحّب اخللق إىل اهللا : ومنها
 .صّىل اهللا عليه وآلهلداعي أكرم خلق اهللا عند النبّي اأّنه سبٌب لكون : ومنها
 . واخللود فيها،صّىل اهللا عليه وآله أّنه سبٌب لدخول الداعي اجلنّة بضامن النبّي : ومنها
 .صّىل اهللا عليه وآله أّنه سبٌب لكون الداعي مشموالً بدعاء النبّي : ومنها
 .يقه وإعانته عىل عبادتهأّنه سبٌب لتأييد اهللا تعاىل للداعي، وتوف: ومنها

                                                           
 .٢: سورة املائدة)١(

 .٧: سورة حمّمد صّىل اهللا عليه وآله )٢(
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)٢٠٢( 

 .أّنه سبٌب لدفع العذاب عن أهل األرض، وكذلك دفع البالء عنهم: ومنها
أّنه سبٌب للفوز بثواب إعانة املظلوم، وموجٌب لعبور الرصاط يوم القيامـة : ومنهـا 

 .بسالم
 .ب عىل إجالل الكبري والتواضع لهأّنه سبٌب لتحصيل ما يرتتّ : ومنها
، عليه السالمفوز بثواب طلب ثار اإلمام املظلوم الشهيد احلسني أّنه سبٌب لل: ومنها

 . سيأخذ بثارهعليه السالمألّنه 
 علـيهم الـسالمة األطهـار أّنه سبٌب لتحصيل فائدة التحّمل ألحاديث األئمّ : ومنهـا 

 .الصعبة يف واليتهم
 . يوم القيامةل املحرشهألأّنه سبٌب إلضاءة نور الداعي : ومنها
 . سبب لقبول شفاعة الداعي يف سبعني ألفًا من املذنبني يوم القيامةأّنه: ومنها
 يف حـق عليـه الـسالم  املـؤمنني أمـريأّنه سبٌب لتحصيل ما يرتّتب عىل دعاء: ومنهـا 
 . يوم القيامةالداعي

 .أّنه سبٌب لدخول الداعي اجلنة يوم القيامة بغري حساب: ومنها
صىل ن يسقيه النبّي قيامة، ألن الداعي ممّ أّنه سبٌب للسالمة من عطش يوم ال: ومنها
 . هناكاهللا عليه وآله
 .أّنه سبٌب خلمش إبليس وجهه، وقرح قلبه: ومنها
 . إىل غفران الذنوب إضافةً ،أّنه سبٌب لتبديل السّيئات باحلسنات: ومنها
 . خمصوصة يوم القيامةف الداعي بتحفةٍ تحَ أّنه سبٌب ألن يُ : ومنها
 . يكون للداعي خدٌم يف اجلنةأّنه سبٌب ألن: ومنها
ود، ونزول الرمحة اإلهلّية مـا دام يف دمأّنه سبٌب لكون الداعي يف ظّل اهللا امل: ومنها
 .الدعاء
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أّنه سبٌب لتحصيل الداعي ثواب نصيحة املؤمن، وإرشاده إىل مصالح دينه : ومنهـا 
 .ودنياه

 . جمالس الدعاء كام يف كّل ،أّنه سبٌب حلضور املالئكة يف جملس الدعاء: ومنها
 . مالئكته بالداعيعّز وجّل أّنه سبٌب ملباهاة اهللا : ومنها
 .أّنه سبٌب الستغفار املالئكة للداعي: ومنها
 .أّنه سبٌب لكون الداعي خري الناس: ومنها
 .أّنه مصداق إلطاعة وّيل األمر الواجبة: ومنها
 .عليه السالم وإمامه ، وآلهصّىل اهللا عليهوله  ورس،أّنه سبٌب لرسور اهللا تعاىل: ومنها
 . األعامل إىل اهللا تعاىل، وأفضلهاأّنه من أحّب : ومنها
 . جنّته للداعي وحيّكمه فيهاعّز وجّل أّنه سبٌب ألن ُيبيح اهللا : ومنها
 .ب حسابًا يسريًا يوم القيامةأّنه سبٌب لكون الداعي حياَس : ومنها
 .امةنس الداعي يف الربزخ والقيأّنه سبٌب ألُ : ومنها
 .ه يوجب رسور أفضل أهل اإليامنأّنه أفضل األعامل، ألنّ : ومنها
 .سببًا لزوال الغّم عن قلب الداعيأّنه يكون : ومنها
 . يف زمان ظهوره واستيالئهعليه السالمّنه يكون أفضل من الدعاء لإلمام أ: ومنها
 . الداعيأّنه يكون سببًا لدعاء املالئكة يف حّق : ومنها
 . الداعي يف حّق عليه السالميكون سببًا لدعاء اإلمام زين العابدين أّنه : ومنها
 .مرنا به يف حديث الثقلني وغريهك بالثقلني الذي أٌ أّنه من مصاديق التمّس : ومنها
 .أّنه من مصاديق االعتصام بحبل اهللا تعاىل، الذي ُأمرنا به يف الكتاب والسنّة: ومنها
 .السالمعليه  ألمري املؤمنني د الداعي، ألّنه حمّبةٌ  اإليامن عنلأّنه سبٌب لكام: ومنها
 .ادأّنه سبٌب لدرك ثواب عبادة مجيع العب: ومنها
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 .صّىل اهللا عليه وآلهأّنه سبٌب لدرك ثواب من استشهد مع رسول اهللا : ومنها
 .عليه السالم استشهد حتت راية اإلمام القائم أّنه سبٌب لدرك ثواب من: ومنها
 .عليه السالم لتحصيل ثواب اإلحسان إىل صاحب الزّمان أّنه سبٌب : ومنها
 .أّنه سبٌب لتحصيل ثواب إكرام العامل وأداء حّقه: ومنها
 .أّنه سبٌب لتحصيل ثواب إكرام الكريم: ومنها
 . يوم القيامةعليهم السالم أّنه سبٌب لنيل رشف احلرش يف زمرة األئّمة الطاهرين: ومنها
 .داعي يف روضات اجلنّات يف اآلخرة درجات الأّنه سبٌب الرتفاع: ومنها
 .أّنه سبٌب لألمن من سوء احلساب يوم القيامة: ومنها
 .أّنه سبٌب للفوز بأفضل درجات الشهداء يوم القيامة: ومنها
 .عليها السالم بٌب للفوز بنيل شفاعة الزهراءأّنه س: ومنها
 .املؤمنأّنه سبٌب لتحصيل ثواب قضاء حاجة : ومنها
 .أّنه سبٌب لطول عمر الداعي: ومنها
أّنه سبٌب لنيل ثواب إدخال الرسور عىل املؤمن، وعىل رأس املؤمنني اإلمام : ومنها
 .عليه السالم
م املنتفعـون أّنه سبٌب لنيل ثواب الدعاء جلميع املـؤمنني واملؤمنـات، ألّهنـ: ومنها
 .بظهوره

 ،، وتعظيم كتابه اهللا عليه وآلهصىلأّنه سبٌب لتعظيم اهللا تعاىل، وتعظيم رسوله : ومنها
 .وتعظيم دينه

، وأمري صىل اهللا عليه وآلهأّنه سبٌب لتحصيل ثواب اجلهاد بني يدي رسول اهللا : ومنها
 .عليه السالماملؤمنني 



 

)٢٠٥( 

 
 
 
 

   والعشرونةثاني الالوظيفة

 والصالة عليهمصاره وأعوانه عليه السالم الدعاء ألن
له، والصالة عليهم دعاء هلم، وهـو حمبـوب وهو حمبوب للموىل، ومطلوب من ِقب

 .عليه السالمومطلوب جلميع املؤمنني واملؤمنات، فكيف بأنصاره وأعوانه 
عليـه ، وعـىل اإلمـام املهـدّي عليهم السالمة كام ورد يف الصلوات الواردة عىل األئمّ 

وشـيعته الّلهمَّ انرصه وانترص به لـدينك، وانـرص أوليـاَءك وأوليـاءه، « : وفيها،السالم
 .» ...وأنصاره، وأجعلنا منهم

وقد ورد ذلك يف دعاء عرفة من الصحيفة السجادّية املباركة، وبعـد الـدعاء لـوّيل 
 :عليه السالماألمر باحلفظ والتأييد والنرص يقول 

 آثاَرهم، اُملقَتِفني منهَجهم، املّتبِعني بمقامهم، املعِرتفني أوليائهم، عىل وصلِّ  الّلهمّ «
 ألمـرهم، املـسّلمني بإمـامتهم، املـؤمتّني بـواليتهم، املتمّسكني بعروهتم، املستمسكني
 املباركـات الـصلوات أعينهم، إليهم املاّدين أّيامهم، املنتظِرين طاعتهم، يف املجتهدين
 عـىل وامجـع أرواحهـم، وعـىل عليهم وسّلم الّرائحات، الغاديات النّاميات الّزاكيات
 خـريُ و ،الـرِحيم اُب التوّ  أنت ّنكإعليهم،  وُتْب  م،شؤوهن هلم وأصلح أمرهم، الّتقوى
 .)1(»الّراِمحِني أرحم يا برمحتك السالم، دار يف معهم واجعلنا ،الغافرين

                                                           
 .٢٢٠: الصحيفة السجادية )١(



 

 



 

)٢٠٧( 

 
 
 
 

   والعشرونةثالث الالوظيفة

 العزلة عن عوام الناس في الجملة
عاع، اّلـذين يبعـدون عوامالعزلة عن  ائفومن الوظ  الناس، وخصوصًا اهلمج الرُّ

ط هبـم ذكـر إمامـه عارشهتم عن اهللا، ويقّربون من الشيطان، وُينـسبم عليـه ون املخـتلِ
 .، إّال يف الرضورات، وألجل األمر باملعروف والنهي عن املنكرالسالم

 زمـانٌ  النـاس عـىل يـأيت«:  أّنه قالعليه السالم عن اإلمام الباقر فقد ورد عن جابر،
 هلم يكون ما أدنى إنّ  الزمان، ذلك يف أمِرنا عىل للثابتني طوبى فيا عنهم إماُمهم، يغيب
 وصّدقتم بّرسي آمنتم وإمائي، عبادي :فيقول جالله جّل  الباري أن ينادهيم الثواب من

 وعـنكم أتقّبـل، منكم وإمائي حّقًا، فأنتم عبادي منّي، الثواب فأبرشوا بُحسن بغيبي،
 ألنزلـت لوالكمو بالء،ال عنهم وأدفع الغيث، عبادي وبكم أسقي أغفر، ولكم أعفو،
 .»عذايب عليهم
 الزمان؟ ذلك يف املؤمن يستعمله ما أفضل فام ،اهللا رسول ابن يا: فقلت: جابر قال

 الناس عواميبتعد عن معارشة : ، أي)1(»البيت ولزوم الّلسان، حفظ«: عليه السالمقال 
 .إّال يف الرضورات

                                                           
 .١٥ ح ٣٣٠ :كامل الدين )١(
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)٢٠٨( 

نبغـي معارشتـه ين ال س وَمـنبغي معارشته مـن النـاين وهنا ينبغي اإلشارة إىل مَ 
 .منهم، حسبام أفادت الروايات الرشيفة

 :ينبغي معارشهتمذين ال  الّ أما
 .)1(»مباينة العواّم من أفضل املروءة«:  أّنه قالعليه السالم روي عن أمري املؤمنني ما

مـوّدة العـوام تنقطـع كانقطـاع الـسحاب، «:  أيضًا أّنه قـالعليه السالموروي عنه 
 .)2(» ينقشع الرسابوتنقشع كام

خـالطوا النـاس بألـسنتكم وأجـسادكم، «:  أيـضًا أّنـه قـالعليه السالموروي عنه 
 .)3(»وزايلوهم بقلوبكم وأعاملكم

جاملوا الناس بأخالقكم تـسلموا مـن «:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبّي 
 .)4(»غوائلهم، وزايلوهم بأعاملكم لئّال تكونوا منهم

بـن مـريم عليـه اقـال عيـسى «:  أّنه قـالعليه السالمأيب احلسن الكاظم وروي عن 
 فانظر َمن ُهيلك صاحبه ـ،: ـ أيإّن صاحب الّرش يعدي، وقريُن السوء يردي : السالم
 .)5(»تقارن

ال ينبغـي للمـرء املـسلم أن يـؤاخي «:  أّنـه قـالعليه السالموروي عن أيب عبد اهللا 
 .)6(»ابالفاجر، وال األمحق، وال الكّذ 

                                                           
 ٥٥٢٠ ح ٢٥٩: غرر احلكم )١(
 ١١٢٩ ح ٧٤: غرر احلكم )٢(
 ٩٨٠٧ ح ٤٣٠غرر احلكم  )٣(
 .٣٣٣ / ٢: طرتنبيه اخلوا )٤(
 .٤ كتاب العرشة  ح ٦٤٠ / ٢: الكايف) ٥(
 .٣ كتاب العرشة  ح ٦٤٠ / ٢: الكايف) ٦(
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قال يل عيلُّ بن احلسني «:  قالعليه السالم، عن أبيه عليه السالم أيب عبد اهللا وروي عن
 يف تـرافقهم وال حتـادثهم، يا ُبنّي، انظر مخسًة فال تـصاحبهم، وال: صلوات اهللا عليهام

 بمنزلـة الكـّذاب، فإّنـه ومصاحبة إّياك: هم؟ عّرفنيهم، قال َمن أبِت  يا: طريق، فقلت
 بايُعـك الفاسق، فإّنـه ومصاحبة وإّياك القريب، لك ويبّعد البعيد لك يقّرب ب،الرسا
 تكـون مـا ماله أحوج يف خيذلك فإّنه البخيل، ومصاحبة وإّياك ذلك، من أقّل  أو بأكلةٍ 
 القـاطع ومـصاحبة فيّرضك، وإياك ينفعك أن يريد فإّنه األمحق، ومصاحبة وإياك إليه،

 .)1( احلديث» ...مواضع يف ثالثة وجّل  عزّ  اهللا كتاب يف ملعوناً  وجدته فإّين  لرمحه،
ال تصحبوا أهل البدع، وال جتالسوهم، «:  أّنه قالعليه السالموروي عن أيب عبد اهللا 

املـرء عـىل ديـن : قال رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله. فتصريوا عند الناس كواحٍد منهم
 .)2(»خليله وقرينه

 : من الناسنبغي معارشهتميوأّما الذين 
 يـا:  ـعليه السالماحلوارّيون لعيسى أي ـ  واقال«: صّىل اهللا عليه وآلهما روي عن النبّي 

 منطُقـه، علمكـم يف ويزيـد اهللاَ رؤيُتـه، يـذكّركم من: قال إذًا؟ نجالس فَمن اهللا، روح
 .)3(»عمُله يف اآلخرة ويرّغبكم
قال أمـري املـؤمنني عليـه «: ل قاعليه السالم عّامر بن موسى، عن أيب عبد اهللا وروى

 انتفـع  كرمـه، ولكـن] خ لجتـد[ال عليك أن تصحب ذا العقل وإن مل ُحتمـد : السالم
 ولكن بعقله، تنتفع مل وإن الكريم ُصحبة تدعنّ  وال أخالقه، ئمن سيّ  واحرتس ،بعقله

                                                           
 .٧ كتاب العرشة  ح ٦٤١ / ٢: الكايف) ١(
 .١٠ كتاب العرشة  ح ٦٤٢ / ٢:  الكايف)٢(
 .٦٠ ح ١٤٧/ ٧٤: بحار األنوار )٣(
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)٢١٠( 

 .)1(»األمحق الّلئيم من الفرار كّل  بعقلك، وافرر بكرمه انتفع
فَمـن ...«: ، وممّـا قـال فيـهعليه السالمحللبي، عن أيب عبد اهللا د اهللا ايوروي عن عب

ال تكـون  :، ـ بعـد أن قـال منهـا، فانـسبه إىل الـصداقةكانت فيه هذه احلدود أو يشء
أن يـرى : ةأن تكون رسيرته وعالنيته لك واحدة، والثانيـ: ، فأّوهلا...ـ  الصداقة إّال بحدودها

ال يمنعـك  أن: أن ال تغّريه عليك واليٌة وال مال، والرابعة: زينَك زينه، وَشينك شينه، والثالثة
 .)2(»أن ال يسلمك عند النكبات: شيئاً تناله مقدرته، واخلامسة ـ وهي جتمع هذه اخلصال ـ

عـامرة القلـوب يف معـارشة ذوي «:  قـالأّنـه عليـه الـسالموروي عن أمري املؤمنني 
 .)3(»العقول

 .)4(»معارشة ذوي الفضائل حياة القلوب« :قالأيضًا  عليه السالموروي عنه 
 .)5(»عاِرشْ أهل الفضل تسعد وتنبل«: قال  أيضاً عليه السالموروي عنه 

 عليها وعىل التحابب وروي الكثري يف فضل إخّوة املؤمنني بعضهم لبعض، واحلّث 
 .بينهم

 سدكاجلـ املـؤمن، أخـو املؤمن«: أنه قال عليه السالم ما روي عن أيب عبد اهللا :منهـا 
 روح مـن وأرواحهـام جـسده، سـائر يف أمل ذلـك وجـد منـه شـيئاً  اشتكى إن الواحد،
 .)6(»واحدة

                                                           
 .١ كتاب العرشة  ح ٦٣٨ / ٢:  الكايف)١(
 .٦ كتاب العرشة  ح ٦٣٩ / ٢:  الكايف)٢(
 .٩٧٧٤ ح ٤٢٩: احلكمغرر  )٣(
 .٩٧٨٥ ح ٤٢٩: غرر احلكم) ٤(
 .٩٧٧٣ ح ٤٢٩: غرر احلكم) ٥(
 .٤ باب أخّوة املؤمنني بعضهم لبعض ح ١٦٦ / ٢: الكايف )٦(



  الوظیفۀ الثالثۀ والعشرون
  

)٢١١( 

املؤمن ألبيـه وُأّمـه، ألّن املؤمن أخو «: عليه السالمالباقر اإلمام ما روي عن : ومنهـا 
عّز وجّل خلق املؤمنني من طينة اجلنان، وأجرى يف صورهم من ريح اجلنّة، فلذلك اهللا 

 .)1(»ٍب وُأمهم إخوٌة أل
ة املـؤمنني  يف إخوّ اً  بابًا خاّص »صول الكايفأُ «يف  قّدس ّرسه وقد عقد الشيخ الكلينّي 

 .)2(هم لبعضبعض
فـيام بيـنهم يف أحاديـث أهـل وكذلك يف زيارة املؤمنني بعضهم لبعض، والتذاكر 

 .)3(، وإّهنا إحياٌء للقلوب، ودحٌض إلبليس وجنودهعليهم السالمالبيت 
يـا : ، قـالوا»ارتعوا يف ريـاض اجلنّـة«:  قال أّنهصّىل اهللا عليه وآلهن النبّي فقد روي ع

ْكر«:  وما رياض اجلنّة؟ قال،رسول اهللا  .)4(»جمالس الذِّ
خرت املجالس عىل عينك، فإْن رأيَت قومـًا ا«:  قال أّنهوروي يف وصّية لقامن احلكيم

ًا ينفعـك علُمـك، ويزيـدونك يذكرون اهللا عّز وجّل فاجلس معهم، فإّنك إن تُك عامل
 .)5(»علًام، وإن كنت جاهًال عّلموك، ولعّل اهللا يظّلهم برمحٍة فتعّمك معهم

 .د عليهم جمالسة العلامء، وخدمتهم، وزيارهتم، والرتدّ كذلك يفو
َمن استقبل العلامَء فقد استقبلني، ومن «: صّىل اهللا عليه وآلهروي عن رسول اهللا فقد 

رين، ومن جاَلَس العلامء فقد جالسني، ومن جالسني فكـأّنام جـاَلس زار العلامء فقد زا
 .)6(»رّيب 

                                                           
 .٧ باب أخّوة املؤمنني بعضهم لبعض ح ١٦٦ / ٢: الكايف )١(
 . باب أخّوة املؤمنني بعضهم لبعض١٦٧ ـ ١٦٥ / ٢: الكايف )٢(

 . باب تذاكر اإلخوان١٨٨ ـ ١٨٦ / ٢: الكايف )٣(
 .١٦٣ / ٩٠: بحار األنوار) ٤(
 .٤٦٦ / ٧٥: بحار األنوار) ٥(
 .٢٨٨٨٣كنز العامل ح ) ٦(
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)٢١٢( 

ء، وزامحهـم بركبَتيـك، فـإّن اهللا يا ُبنّي، جالس العلام«: وروي يف وصّية لقامن البنه
 .)1(» كام ُحييي األرَض بوابل السامء،عّز وجّل ُحييي القلوَب بنور احلكمة
  الـصاحلنيةالسُجم [الس الصاحلني جم«: لـسالمعليه اوروي عن اإلمام زين العابدين 

 .)2(» داعيٌة إىل الصالح]خ ل
 .)3(»ِحلامً  تْزَددْ  اُحللامء جالِسِ «: عليه السالموروي عن أمري املؤمنني 

 .)4(»تسعد العلامء جالِس«:  أيضاً عليه السالموروي عنه 
 .)5(»النفوس وشفاء حياة العقول احلكامء جمالسة«:  أيضاً عليه السالموروي عنه 
 نفـسك، عقلـك، وتـرشف يكمـل احلكـامء جالس«:  أيضاً عليه السالموروي عنه 

 .)6(»جهلك عنك وينتِف 
جالس أهل الورع واحلكمة، وأكثر مناقشتهم، فإّنك «:  أيضاً عليه السالموروي عنه 

 .)7(»إن كنت جاهًال عّلموك، وإن كنت عاملًا ازددت علامً 

                                                           
 .٢٢ ح ٢٠٤/ ١: بحار األنوار )١(
 .٣٥ ح ١٤١/ ٧٨: بحار األنوار )٢(

 .٩٨٠٩ ح ٤٣٠: غرر احلكم )٣(
 .٢٢٣ ح ٤٧: غرر احلكم )٤(
 .٩٧٩٠ ح ٤٣٠: غرر احلكم )٥(
 .٩٧٨٨ ح ٤٣٠: رر احلكمغ) ٦(
 .٩٧٨٧ ح ٤٢٩: غرر احلكم) ٧(



 

)٢١٣( 

 
 
 
 

   والعشرونةرابع الالوظيفة

التوجه والسعي إليه عند ظهور العالمات المقارنة 
  عليه السالملظهوره

 توجب التوّجه والسعي ،عليه السالمتي تقع مقارنًة لظهوره املبارك العالمات الّ فإن 
 .صلوات اهللا عليهم أمجعنية الطاهرين  يف الروايات الواردة عن األئمّ إليه، الواجَب 

:  قـال ـ أّنهبعد ذكر النداء واخلسف بالبيداءـ  لسالمعليه اكام روي عن اإلمام الباقر 
 » ...النـاس يبـايع واملقـام الـركن بـني إليـه أنظـر كأّين ل واهللا َحْبوًا، ولو إليه فاسعوا«

 .خرى مشاهبة وروايات أُ ،)1(احلديث
ام يكون بعد العلم بظهـوره، املتوقـف عـىل وال ريب أّن السعي إليه حني ظهوره إنّ 

مـة  مقدّ صـلوات اهللا علـيهم عـنهم بمعرفتهـا ورد األمـر املقارنة التـيظهور العالمات 
 .عليه السالم للتوجه إليه

 وقـد تقـّدم ذكـر ،عليـه الـسالمالتوجه إليـه  إىل مةً  من معرفة العالمات مقدّ فال بدّ 
معرفـة عالمـات :  املعرفـة الـسادسةـ  األوىل الوظيفـة يفاملقارنـة للظهـورالعالمات 

 .ظهوره

                                                           
 .٢٤ ح ٢٧١ و ١ ح ٢٠٠: لنعامينلغيبة ال )١(



 

 



 

)٢١٥( 

 
 
 
 

   والعشرونةخامس اليفةالوظ

 الصبر على األذى والتكذيب وسائر المحن والباليا
يبة بأنواع املحن  وامتحنهم يف زمن الغَ ، قد ابتىل عباده املؤمننيسبحانه وتعاىلفإّن اهللا 

، ليميز اخلبيث من الطّيب، فريفع درجات الطّيبني، ويـسوق اخلبيثـني إىل نـار والباليا
َ ِ َ  ﴿:  خلقه، كام قال تعاىلة اهللا يفنّ  وهذه ُس ،جهنم

َ
نْ  ا   ُس  أ

َ
ُ  ا أ نْ  ُ ْ َ

َ
 آَ      َ ُ   ُ ا أ

َ  ْ * ُ ْ َ ُ  نَ  َ   َوُ  ْ  ِ  َ  َ َ      َو َ َ     َ  ْ ِِ  ْ  ِ  ْ  ا   َ  ْ َ ــ ُ   َ َ ِ ـ َ  ا    َ ـ    َ ـَ  ُ ا ا   َ  ْ  َوَ َ
 .مم مجيع األُ ، فهذا االمتحان سنٌّة جاريٌة يف)1(﴾ا َْ ذِ ِ َ 

نٍة، يٍق ومـسكَ  يعيشون يف ِض  أّن كثريًا من أهل احلّق ،ومن مجلة تلك املحن والباليا
وال ُيعتنى هبم، ويتعّرضون إىل أنواع األذى واالستهزاء، واالضطهاد من أهل الباطل، 

م هنطني عـىل املـؤمنني بـالقّوة، ويقـابلوذين هم أصحاب املناصب، وتـراهم متـسلِّ الّ 
دين يف  فـرتى املـؤمنني املـضطهَ ..اء والتكذيب، بـل االضـطهاد والتعـذيبباالستهز

 والعـيش ، باّتباع أهل الباطـلرة بالسوء واملّيالة للراحة، اآلمرةِ ا بني النفس األمّ رصاعٍ 
يف سعتهم، والتلّذذ يف دنياهم الفانية، وبني العقل الذي يـأمرهم بالـصرب عـىل أذاهـم 

أهل احلق، وانتظار دولة اإلسالم احلّقة، للفـوز بـالنعيم وتكذيبهم، ويرّغبهم يف اّتباع 
 . الدائمخروّي األُ 

                                                           
 .٢ ـ ١: سورة العنكبوت )١(
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)٢١٦( 

 أال«: مران يقول فيه حل، يف حديٍث طويلٍ عليه الـسالمفقد روي عن اإلمام الصادق 
 »...زمرتنا يف غداً  هو واخلوف، األذى من يرى ما عىل وصرب أمرنا، انتظر َمن أنّ  تعلم

 .)1(احلديث
 يكون ال ،النعامن ابن يا«:  ملؤمن الطاقعليه السالمام الصادق وروي يف وصايا اإلم

 اإلمام من وُسنّةٌ  رسوله، من وُسنّةٌ  اهللا، من ُسنّةٌ  :ُسنَن فيه ثالث كوني حّتى مؤمناً  العبد
 اهللا يأتيـه حّتـى والـّرضاء، البأساء يف فالصرب اإلمام، من التي وأّما: ـ إىل أن يقول ـ... 

 .)2(»بالفرج
عليـه  إىل أيب احلـسن الرضـا كتبـُت :  قـال،ن احلسن بن شاذان الواسطيوروي ع

 ،العثامنيـة تـؤذيني مـن عـصابةٌ  وكانت ،عَيلّ  ومحلهم واسط أهل  أشكو جفاء،السالم
الباطـل،  دولـة يف الـصرب عـىل أوليائنـا ميثـاق أخذ تعاىلوتبارك  اهللا انّ « :بخّطه فوّقع
  ـعّجل اهللا فرجـه الـرشيفة القائم  احلجّ : ـ أياخللق سّيد قام قد فلو رّبك، حلكم فاصرب
َ    َ ﴿ :َلقالوا ِ  َ  ِ  ْ  َ َ َ َ   َ  ْ  َو ْ َ  .)4(»)3(﴾ا ُْ  َْ  ُ نَ  َوَ َ َق  ا   ْ َ ُ  وََ  َ  َ   َ َ ا َ  ْ َ
 يف كـام مـنهم، وينـتقم تعـاىل، اهللا أهـل الباطـل بـإذن  ُحييـيعليه الـسالم أّنه إىل إشارةً 

 .الروايات
 ، تأمرنا بالصرب عـىل األذى،خرى كثرية يذكرها صاحُب املكيال وغُريهروايات أُ و

 .يبة يف زمن الغَ عليهم الصالة والسالموحتّمل الباليا يف جنب أهل البيت 

                                                           
 .٧ ضمن ح ٣٧ / ٨: الكايف )١(
 .٣١٢: حتف العقول )٢(
 .٥٢: سورة يس )٣(
 .٣٤٦ ح ٢٤٧ / ٨: الكايف )٤(



 

)٢١٧( 

 
 
 
 

 الخاتمة
 يف هذا قـّدس ّرسهة العامل الرّباين اجلليل عّيل بن طاووس  أنقل لكم وصيّ ،ويف اخلتام

 يف بالصدق ،هذا عىل كتايب يقف نومَ  وأخاك، حمّمد ولدي يا كوصيوأُ :  يقول،املقام
 ظهـور مـن به بّرشا بام وصّيتهام  وحفظ،وآله عليه اهللا صّىل  هورسولِ  جالله جّل  اهللا معاملة
 حديثـه يف النـاس من كثريٍ  من والفعل  القولوجدُت  فإّنني ،السالم عليه املهدّي  موالنا
 :كثرية جوهٍ من و للعقيدة خمالفاً  السالم عليه

 أو درهـمٌ  أو فرٌس، أو عبدٌ  إمامته يعتقد ذيالّ  من ذهب لو أّنه وجدُت  نيأنّ : منهـا 
 حتـصيله غايـة يف وبـذل املفقـود، الـيشء ذلـك بطلـب وظـاهره خاطره تعّلق ديناٌر،

 ،االسالم واإليامن إصالح عن ،الشأن عظيم م،املحتَش  هذا لتأّخر رأيت وما املجهود،
 فكيـف األشياء املحّقرات، بتلك اخلاطر تعّلق مثل العدوان، وأهل الكّفار دابر وقطع
 عليه اهللا صّىل  رسوله ، وحقِّ جالله جّل  اهللا بحّق  عارٌف  أّنه الصفات هبذه يكون نمَ  يعتقد
 .معاليه لرشيف املغاالة واملواالة يّدعي ذيالّ  الوجه عىل إمامته ومعتقداً  ،وآله

 إىل ظهـوره، والـرضورة رياسته، وجوب يعتقد أّنه يذكر َمن وجدُت  أّنني: ومنهـا 
 وشمله من سلطان، إلمامته عدوٌّ  أّنه عييدّ  من بعض واصله لو إمامته، أحكام وإنفاذ
 طلـب عـن وشغله ذلـك إليه، املشار السلطان هذا ببقاء هخاطر تعّلق قد كان ،بإنعامه
 .عليه نعمالوايل امل لعزل التمنّي من عليه جيب وعّام  ،السالم عليه املهدّي 
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)٢١٨( 

 صـلوات رهر بتكدّ والتكدّ  برسوره، الرسور وجوب عييدّ  نمَ  وجدُت  نيأنّ : ومنها
 وغصبه ،السالم عليه يد املهدّي  من ُأخذ قد الدنيا يف ما كّل  أنّ  عتقدم ّنهإ :يقول ،عليه اهللا

 أخذ لو كتأّثره والسلب، النهب ذلكبيتأّثر  أراه ال هذا ومع ..يهيدَ  من وامللوك الناس
 اهللا ومعرفـة الوفـاء من هذا فأين عقارًا، أو أو ِملكاً  ديناراً  أو درمهاً  منه السلطان كذل

 !؟األوصياء ومعرفة ،وآله اهللا عليه صّىل  هورسولِ  ،جالله جّل 
ـف،لـه والوفـاء ظهوره، عىل احلرص يّدعي من لبعض قلُت  أّنني: ومنهـا    والتأسُّ

 آبـائي جهة من قد عرفُت  إّين  :لك وقال مالسال عليه املهدّي  إليك نفذ لو تقول ما :عليه
 متـى أّين  عليـه، اعتمـدُت   حمّقـقبطريـٍق  ،وآله عليه اهللا صّىل  اهللا رسول عن السالم عليهم
 الظهـور عـن تأخّرُت  ومتى احلال، متوت يف عَيلّ  عينُك تقع ما ساعة فإنّ  اآلن ظهرت
 تـأّخر ختتـار كنـَت  فلـيسأ ،واملـال لـدوالوُ  باألهل مرسوراً  عاً ممتَّ  سنةً  عرشين عشَت 
 ؟الفانية حياتك ألجل ظهوره

: أي  ـأنفـذ لـو :عليـه الـسالم مواالته يف مغايل يّدعي من لبعض قلُت  أننّي :ومنهـا 
 يـومٍ  كـلَّ  اليوم هذا بعد ُيعطيك بالدك سلطان إنّ  :لك إليك وقال  ـعليه السالماإلمام 
 وقـال املقدار، هذا مجلة يوم، كّل  التكرار عىل مستمّراً  السلطان ثّم أعطاك دينار، ألف

يف  يل ُأذن قـد أنا :وقال السالم عليه إليك نفذ ثمّ  الغيبة، زمن حالٌل  لك هو: عليه السالم
  أظهر،إليك  أحبُّ  فأيّام  يبتي،غَ  مع إّال  تستحّقه وال ،بإذين كان ما العطاء وهذا الظهور،
 هـذا اإلدرار وأجعـل ك،مؤونتـ عن فضل ما كلِّ  عىل حاسبكوأُ  ،العطاء ذاهب وأقطع
 كـان فـأيّام  ،دون منزلتـك الظـاهر يف منزلته ممّن دنيوية، عداوة وبينه بينك َمن لبعض
 ظهـوره، تعجـلي أو ،ألـف دينـار يوم كّل  العطاءَ  وتأخذ هغيبتُ  تطول أن إليك؟ أحبُّ 

 االختيـار، من قلبك يف يكونما  فناعرِّ  ؟عدّوك إىل ويرّدها ويقطعها، عليها وحياسبك



  الخاتمۀ
  

)٢١٩( 

 .)1(ن اآل ذكرته ما غري الوجوه من عرْف او
 أّنـه ،»كشف املحّجـة«ه يف هذا الفصل من كتاب  ولدَ قـّدس ّرسها أوىص به وكان ممّ 

 ،جاللـه جـّل  اهللا مـراد قـدر عـىل به، اخلاطر وتعّلق له والوفاء مواالته فكن يف: قال له
  منـك،عليـه الـسالم رادهومـ ،الـسالم عليهم آبائه ومراد ،وآله عليه اهللا صّىل  رسوله ومراد

 الـصدقة قبـل عنـه ، والـصدقة ...احلاجات ةصال عند حوائجك عىل حوائجه موقدِّ 
 له، وفاءً  يكون خريٍ  كّل  يف وقّدمه لك، الدعاء قبل والدعاء له عليك، يعزّ  وعّمن عنك

 .)2(إىل آخر ما يقول يف هذا الفصل...  إليك عليك وإحسانه إلقباله ومقتضياً 
 . العاملنيرّب واحلمد هللا 

                                                           
 . املائة ومخسون١٤٨: كشف املحّجة )١(
 .١٥١: حّجةكشف امل )٢(



 

 



 

)٢٢١( 

 
 
 
 

  فهرس المصادر
 .القرآن الكريم
 .هنج البالغة

 .الصحيفة السجادية
: ، حتقيـق)ق٥٤٨ ت( منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس و، أباالحتجاج

 النجف  ـق، دار النعامن للطباعة والنرش١٣٨٦: السيد حممد باقر اخلرسان، سنة الطبع
 .األرشف

 حممد بن النعامن العكربي البغدادي امللقب بالشيخ املفيد  عبد اهللاو، أباالختصاص
، مؤسـسة النـرش ق١٤١٤ ،عيل أكرب الغفاري، الطبعـة الثانيـة: ، حتقيق)ق٤١٣ ت(

 . قم املقدسةـامعة املدرسني اإلسالمي التابعة جل
 ت( عبد اهللا حممد بن النعامن العكربي البغدادي امللقب بالشيخ املفيد و، أباإلرشاد

 إلحيـاء الـرتاث، الطبعـة الثانيـة، علـيهم الـسالممؤسسة آل البيـت : ، حتقيق)ق٤١٣
 .قم املقدسة، دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ـ لبنان، ق١٤١٤

 جعفر حممد بن عيل بـن احلـسني بـن موسـى بـن و، أباالعتقادات يف دين اإلمامية
عـصام عبدالـسيد، : ق، حتقيـ)ق٣٨١ت(بابويه القمي املعـروف بالـشيخ الـصدوق 

 .ق، دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ـ لبنان١٤١٤الطبعة الثانية، 
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)٢٢٢( 

ــايل ــاألم ــد بــن احلــسن الطــويس و، أب ، الطبعــة األوىل، )ق٤٦٠ت( جعفــر حمّم
 .ق، دار الثقافة للطباعة والنرش والتوزيع ـ قم١٤١٤

بابويـه القمـي املعـروف  جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن و، أباألمايل
قسم الدراسات االسالمية ـ مؤسسة البعثـة ـ : ، حتقيق)ق٣٨١ ت(بالشيخ الصدوق 

 قـم  ـق، منشورات مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة١٤١٧قم، الطبعة األوىل، 
 .املقدسة

، الشيخ حمّمد بـاقر  عليهم السالمبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار
م، مؤسسة الوفاء ـ بريوت، ١٩٨٣ق ـ ١٤٠٣، الطبعة الثانية، )ق١١١١ت(جليس امل

 .لبنان
  . السّيد مصطفى احليدري،بشارة اإلسالم

، أبو جعفـر حممـد بـن  عليهم السالمبصائر الدرجات الكربى يف فضائل آل حمّمد
ش، منـشورات ١٣٦٢ق ـ ١٤٠٤: ، سنة الطبع)ق٢٩٠ت(احلسن بن فروخ الصفار 

 .ـ طهراناألعلمي 

، أبو حممد احلسن بن عيل بن احلـسني  عليهمف العقول عن آل الرسول صّىل اهللاحت
ق، ١٤٠٤عـيل أكـرب الغفـاري، الطبعـة الثانيـة، : ، حتقيق)٤ت ق(بن شعبة احلراين ا

 . املقدسةش، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ـ قم١٣٦٣
، املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري المتفسري اإلمام احلسن العسكري عليه الس

، الطبعـة األوىل، عليـه الـسالممدرسة اإلمـام املهـدي : ، حتقيق)ق٢٦٠ت (عليه السالم
 . ـ قم املقدسةعليه السالمق، منشورات مدرسة اإلمام املهدي ١٤٠٩

قــسم : ، حتقيــق)ق١١٠٧ت(، الــسيدهاشم احلــسيني البحــراين تفــسري الربهــان
 . ـ مؤسسة البعثة ـ قم املقدسةالدراسات اإلسالمية
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الشيخ حـسني : ، حتقيق)ق١٠٩١ت(، املال حمسن الفيض الكاشاين تفسري الصايف
 .ق، مكتبة الصدر ـ طهران١٤١٦األعلمي، الطبعة الثانية، 

 النظر حممد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي املعروف و، أبتفسري العّيايش
اشــم الرســويل املحــاليت، املكتبــة العلميــة الــسيد ه: ، حتقيــق)ق٣٢٠ت(بالعيــايش 

 .اإلسالمية ـ طهران
الـسيد : ، حتقيق)ق٣٢٩ت نحو( احلسن عّيل بن إبراهيم القمي و، أبتفسري القّمي

ق، مؤسـسة دار الكتـاب للطباعـة ١٤٠٤طيب املوسوي اجلزائري، الطبعـة الثالثـة، 
 .والنرش ـ قم املقدسة
، مؤسـسة النـرش )ق١٤٠٢ت(طبـائي ، الـسيد حممـد حـسني الطباتفسري امليـزان

 .اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ـ قم املقدسة
 احلسني وّرام بن أيب فراس و، أب ونزهة النواظر املعروف بمجموعة وّرامتنبيه اخلواطر
 .ش، دار الكتب اإلسالمية ـ طهران١٣٦٨، الطبعة الثانية، )ق٦٠٥ت(املالكي األشرتي 

، )ق٤٦٠ت( جعفر حمّمد بن احلسن الطويس و، أبقنعةهتذيب األحكام يف رشح امل
ش، دار الكتــب ١٣٦٤الــسيد حــسن املوســوي اخلرســان، الطبعــة الثالثــة، : حتقيــق

 .اإلسالمية ـ طهران
 بن موسـى بـن جعفـر بـن حممـد بـن عيلّ   القاسمورىض الدين أب، مجال األسبوع

،  األصـفهاينجواد قيومي اجلـزه اي: حتقيق، )ق٦٦٤ت( احلسنى احلسيني  سوطاو
 .ش، مؤسسة اآلفاق١٣٧١الطبعة األوىل، 
 . ، السيد عبد اهللا الشّرب حّق اليقني

ق، ١٤٠٩، الطبعـة األوىل، )ق٥٧٣ت(، قطب الدين الراوندي اخلرائج واجلرائح
 . ـ قمعليه السالم مؤسسة اإلمام املهدي
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لّقـب بابويـه القمـي املموسى بـن  جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن و، أباخلصال
ش، ١٣٦٢ق ـ ١٤٠٣: عيل أكرب الغفاري،سنة الطبع: ، حتقيق) ق٣٨١ت(بالصدوق 

 .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية  ـ قم

، حمّمد تقي املجليس املعروف باملجلـيس روضة املّتقني يف رشح َمن ال حيرضه الفقيه
وســوي الكرمــاين والــشيخ عــيل بنــاه الــسيد حــسني امل: ، حتقيــق)١٠٧٠ت(األول 

 .االشتهاردي، منشورات بنياد فرهنك اسالمي حاج حممد حسني كوشانبور
 املعتــزيل  ابــن أيب احلديــد،)رشح القــصائد الــسبع العلويــات(الروضــة املختــارة 

 .، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت)ق٦٥٦ت(
الـسيد حممـد : ديم، تقـ)ق٥٠٨ت(، حمّمد بن فتال النيـسابوري روضة الواعظني

 .مهدي اخلرسان، منشورات الرشيف الريض ـ قم املقدسة
 بـن موسـى بـن جعفـر بـن حممـد بـن عيلّ   القاسمورىض الدين أب، سعد السعود

ش، منشورات الـريض ـ ١٣٦٣: ، سنة الطبع)ق٦٦٤ت( احلسنى احلسيني  سوطاو
 .قم املقدسة

املريزا أبو : ، حتقيق)ق١٠٨١ت(، موىل حممد صالح املازندراين رشح ُأصول الكايف
ق، دار إحيـاء الـرتاث ١٤٢١احلسن الشعراين والسيد عيل عاشـور، الطبعـة األوىل، 

 .العريب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ـ لبنان
 .ملريزا حمّمد حسني النوريا ،الصحيفة العلوية املباركة

زيـز املقـديس ، يوسف بن حييـى بـن عـّيل بـن عبـد الع يف أخبار املنتظرعقد الدرر
عبـدالفتاح حممـد احللـو، الطبعـة األوىل، : ، حتقيق)القرن السابع(الشافعي السليمي 

 .ق، مكتبة عامل الفكر، القاهرة١٣٩٩
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بابويـه القمـي موسـى بـن  جعفر حممد بن عيل بن احلـسني بـن و، أبعلل الرشائع
تبـة م، منشورات املك١٩٦٦ق ـ ١٣٨٥: ، سنة الطبع) ق٣٨١ت (امللّقب بالصدوق 

 .احليدرية ومطبعتها ـ النجف األرشف

، السّيد حيـدر احلـسني الكـاظمي  وعّدة املسافر يف األدعية والزياراتعمدة الزائر
 .ق، مؤسسة الرافد للطباعة والنرش والتوزيع١٤٣٠، الطبعة األوىل، )ق١٢٦٥ت(

موسى بـن  جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن و، أبعليه السالم عيون أخبار الرضا
الشيخ حسني األعلمي، الطبعة : ، حتقيق) ق٣٨١ت (ابويه القمي امللّقب بالصدوق ب

 .م، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت، لبنان١٩٨٤ق ـ ١٤٠٤األوىل، 
، الـسيد هاشـم  وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طرق اخلاص والعـامغاية املرام

 .عيل عاشورالسيد : ، حتقيق)ق١١٠٧ت(البحراين املوسوي التوبيل 
ــدير ــسنة واألدبالغ ــاب وال ــد ا ، يف الكت ــسني أمح ــد احل ــيعب ــي ألمين  النجف

 .ق، دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان١٣٩٧، الطبعة الرابعة، )ق١٣٩٢ت(
، سنة )ق٥٥٠ت(، عبد الواحد بن حممد التميمي اآلمدي  ودرر الكلمغرر احلكم

 .ة، قم املقدسةش، منشورات مؤسسة التبليغات اإلسالميّ ١٣٦٦: الطبع
الـشيخ : ، حتقيـق)ق٤٦٠ت( جعفر حمّمد بن احلسن الطويس و، أبالغيبة للطويس

ق، مؤسسة املعارف ١٤١١محد ناصح، الطبعة األوىل، أعباد اهللا الطهراين ـ الشيخ عىل 
 . املقدسةاإلسالمية ـ قم

ملعروف بابن ، الشيخ أيب عبد اهللا حمّمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب االغيبة للنعامينّ 
فارس حـسون كـريم، الطبعـة األوىل، : ، حتقيق)ق٣٦٠ت حدود(أيب زينب النعامين 

 .ق، أنوار اهلدى ـ قم١٤٢٢
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) ابـن صـباغ(عيل بن حمّمد بن أمحد املالكي املّكي  ، يف معرفة األئمةالفصول املهّمة
ة ق، دار احلديث للطباعـ١٤٢٢سامي الغريري، الطبعة األوىل، : ، حتقيق)ق٨٥٥ت(

 .والنرش، قم املقدسة
 بـن موسـى بـن جعفـر بـن حممـد بـن عيلّ   القاسمورىض الدين أب، فالح السائل

 .)ق٦٦٤ت( احلسنى احلسيني  سوطاو
، )ق٣٢٩ت( جعفر حممد بن يعقـوب بـن إسـحاق الكلينـي الـرازي و، أبالكايف
 .انش، دار الكتب اإلسالمية ـ طهر١٣٦٣عيل أكرب الغفاري، الطبعة الثالثة، : حتقيق

: ، حتقيق)ق٣٦٨ت( القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمي و، أبكامل الزيارات
 .ق، مؤسسة نرش الفقاهة١٤١٧الشيخ جواد القيومي ـ جلنة التحقيق، الطبعة األوىل، 

بـن الـسّيد حمّمـد رضـا احلـسيني االسّيد حمّمـد صـادق  ،نوربعكشف احلق أو األ
 ).ق١٢٧٢ت (اخلاتون آبادي

 ألربـيل احلسن عـّيل بـن عيـسى بـن أيب الفـتح ا، أبويف معرفة األئّمةكشف الُغّمة 
 .ق، دار األضواء، بريوت ـ لبنان١٤٠٥، الطبعة الثانية، )ق٦٩٣ت(

 بن موسى بن جعفـر بـن عيلّ   القاسمورىض الدين أب،  لثمرة املهجةكشف املحّجة
ت ق، منـشورا١٣٧٠: ، سنة الطبـع)ق٦٦٤ت( احلسنى احلسيني  سوحممد بن طاو

 .املطبعة احليدرية، النجف األرشف
، هباء الدين حمّمد بن احلسني بن عبد الصمد احلـارثي العـاميل املـشهور كشكولال

، الطبعـة  الـسيد حممـد الـسيد حـسني املعلـم:، حتقيـق)ق١٠٣٠ت (الشيخ البهائيب
 .ق، املكتبة احليدرية، قم املقدسة١٤٢٧األوىل، 

 القاسم عـيل بـن حممـد بـن عـيل وأب، ني عرش يف النص عىل األئمة االثكفاية األثر
السيد عبد اللطيف احلسيني الكوه كمـري : ، حتقيق)ق٤٠٠ت (اخلزاز القمي الرازي

 .ق، منشورات بيدار، قم املقدسة١٤٠١: ، سنة الطبعاخلوئي
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 ).م١٩٨٠ت (حسن الشريازيالسيد  ،عليه السالمكلمة اإلمام املهدي 

بابويـه موسـى بـن ر حممد بن عيل بن احلسني بن  جعفو، أبكامل الدين ومتام النعمة
: عـيل أكـرب الغفـاري، سـنة الطبـع: ، حتقيـق) ق٣٨١ت (القمي امللّقب بالـصدوق 

 .ش، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ـ قم١٣٦٣ق ـ ١٤٠٥
، عالء الـدين عـيل املتقـي بـن حـسام الـدين كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال

م، مؤسسة الرسالة ١٩٨٩ق ـ ١٤٠٩: ، سنة الطبع)ق٩٧٥ت(الربهان فوري اهلندي 
 .ـ بريوت، لبنان

السيد أمحد احلـسيني، : ، حتقيق)ق١٠٨٥ت(، فخر الدين الطرحيي جممع البحرين
 .ش، منشورات مرتضوي، طهران١٣٦٢الطبعة الثالثة، 

، )ق٥٤٨ت( عيل الفضل بـن احلـسن الطـربيس و، أبجممع البيان يف تفسري القرآن
 .م، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت، لبنان١٩٩٥ق ـ ١٤١٥الطبعة األوىل، 

، الطبعـة األوىل، )٩ت ق(، الشيخ حسن بن سليامن احليل خمترص بصائر الدرجات
 .م، منشورات املطبعة احليدرية ـ النجف األرشف١٩٥٠ق ـ ١٣٧٠

السيد هاشم بن سليامن ،  األئمة االثني عرش ودالئل احلجج عىل البرشمدينة معاجز
الـشيخ عـزة اهللا املـوالئي اهلمـداين، الطبعـة األوىل، : ، حتقيق)ق١١٠٧ت(البحراين 
 .ق، مؤسسة املعارف اإلسالمية، قم املقدسة١٤١٣

 ،)ق١١١١ت(الشيخ حمّمد باقر املجليس ، يف رشح أخبار آل الرسولمرآة العقول 
ق، دار الكتـب االسـالمية، ١٤٠٤الـسيد هاشـم الرسـويل، الطبعـة الثانيـة، : حتقيق
 .طهران

جواد : ، حتقيق)القرن السادس (املشهدي، أبو عبد اهللا حمّمد بن جعفر املزار الكبري
 .ق، نرش القيوم، قم املقدسة١٤١٩القيومي األصفهاين، الطبعة األوىل، 
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: ، إرشاف)ق٤٠٥ت( النيسابوري احلاكم عبد اهللا ، أبو الصحيحنيعىلستدرك امل
 .رمحن املرعشيل، دار املعرفة، بريوت ـ لبنانيوسف عبدال

 .، دار الصادر، بريوت ـ لبنان)ق٢٤١ت (مسند أمحد بن حنبل
 ت(، حافظ رجب الـربيس عليه السالم يف أرسار أمري املؤمنني مشارق أنوار اليقني

ق، مؤسـسة األعلمـي ١٤١٩السيد عيل عاشور، الطبعـة األوىل، : ، حتقيق)ق٨١٣ح
 .ـ لبنانللمطبوعات، بريوت 
 الطبعـة األوىل، ،)ق٤٦٠ت( جعفر حمّمد بن احلسن الطويس وأب، مصباح املتهجد

 .ق، مؤسسة فقه الشيعة، بريوت ـ لبنان١٤١١
تقـى الـدين إبـراهيم بـن عـيل ، )جنة األمان الواقية وجنة اإليامن الباقيـة(املصباح 

ق، ١٤٠٣، ، الطبعـة الثالثـة)ق٩٠٥ت (احلسن بن حممد بن صالح العاميل الكفعمي
 .مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان

بابويـه القمـي موسـى بـن  جعفر حممد بن عيل بن احلسني بـن و، أبمعاين األخبار
ش، ١٣٣٨: عيل أكرب الغفاري، سـنة الطبـع: ، حتقيق) ق٣٨١ت (امللّقب بالصدوق 

 .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ـ قم

 .السيد حممد رضا النوري النجفي: لشيخ عباس القمي، تعريب، امفاتيح اجلنان

، )ق٥٤٨ت( نرص احلسن بن الفـضل الطـربيس و، ريض الدين أبمكارم األخالق
 .م، منشورات الرشيف الريض١٩٧٢ق ـ ١٣٩٢الطبعة السادسة، 
، أبو عبد اهللا املـريزا حممـد تقـي  يف فوائد الدعاء للقائم عليه السالممكيال املكارم

الــسيد عــيل عاشــور، الطبعــة األوىل، : ، حتقيــق)ق١٣٤٨ت(ســوي األصــفهاين املو
 .ق، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان١٤٢١
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بابويه القمي موسى بن  جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن و، أبمن ال حيرضه الفقيه
سـسة عيل أكرب الغفاري، الطبعـة الثانيـة، مؤ: ، حتقيق) ق٣٨١ت (امللّقب بالصدوق 

 .النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ـ قم

بـن أيب   عبد اهللا حممد بن عيل بن شهرآشوبومشري الدين أب، مناقب آل أيب طالب
، )ق٥٨٨ت( املعـروف بـابن شهرآشـوب نرص بن أيب حبيـيش الـرسوي املازنـدراين

يـة، ق، املكتبـة احليدر١٣٧٦: جلنة من أساتذة النجف األرشف، سـنة الطبـع: حتقيق
 .النجف األرشف
، املـريزا حـسني  يف أحوال اإلمـام احلّجـة الغائـب عّجـل اهللا فرجـهالنجم الثاقب

الـسيد ياسـني املوسـوي، الطبعـة : ، ترمجـة وحتقيـق)ق١٣٢٠ت(الطربيس النـوري 
 .ق، منشورات أنوار اهلدى، قم املقدسة١٤١٥األوىل، 

 .ملازندراينا ،نور األبصار
، الطبعـة )ق٣٣٤ت (هللا احلـسني بـن محـدان اخلـصيبي عبـد اوأب، اهلداية الكربى

 . لبنانـبريوت ، للطباعة والنرش والتوزيع مؤسسة البالغق، ١٤١١الرابعة، 
، الشيخ حمّمد بـن احلـسن احلـّر العـاميل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة

 إلحيــاء علــيهم الـسالم ق، مؤســسة آل البيـت١٤١٤، الطبعـة الثانيـة، )ق١١٠٤ت(
 . املقدسةرتاث ـ قمال

، )ق١٢٩٤ت(، سليامن بن إبراهيم القنـدوزي احلنفـي ينابيع املوّدة لذوي القربى
ق، دار األسوة للطباعة ١٤١٦سيد عيل مجال أرشف احلسيني، الطبعة األوىل، : حتقيق

 .والنرش، قم املقدسة
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