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ا   

  . على سيدنا حممد وآله الطاهريناحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا

بل من األمور ا�مع عليها بني املسلمني،  االعتقاد باملهدي املنتظر 

  ١.من الضروريّات اليت ال يشو�ا شك

وقد جاءت األخبار الصحيحة املتواترة عن الرسول األكرم صلى اهللا عليه 

وآله أّن اهللا تعاىل سيبعث يف آخر الزمان رجًال من أهل البيت عليهم 

السالم ميأل األرض قسطًا وعدًال كما ملئت ظلمًا وجوراً، وجاء أّن ظهوره 

يتخّلف، حّىت لو مل يبق من الدنيا إّال يوم واحد، لطّول من احملتوم الذي ال 

  .وجل ذلك اليوم حّىت يظهر اهللا عزّ 

وجل يف إظهار دينه على الدين كّله ولو   وكيف وأّىن يتخّلف وعد اهللا عزّ 

وعده للمستضعفني املؤمنني _ تعاىل _ كره املشركون؟ وكيف ال حيّقق 

ي ارتضى هلم، وإبداهلم من بعد باستخالفهم يف األرض وبتمكني دينهم الذ

  .ال يشركون به شيئاً _ تعاىل _ ه م أمناً، ليعبدو خوفه

                                                
من أنكر خروج المھدي فقد كفر بما أنزل : روي عن النبّي صلى هللا علیھ وآلھ أنّھ قال -١

، البرھان ٢٧: الحدیثیّة ، الفتاوى٨٣: ٢، عرف المھدي ٢٣٠: انظر عقد الدرر. على محمد
 .١٢، ف ١٧٥: في عالمات مھدي آخر الزمان
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من أهل البيت عليهم  وقد أمجع املسلمون على أّن املهدّي املنتظر 

ومعهم عدد _ وأمجع اإلمامّية . السالم، وأنّه من ولد فاطمة عليها السالم

_ ، وأمجعوا سني أنّه من ولد اإلمام احل_ كبري من علماء السّنة 

من ولد اإلمام احلسن العسكري  أنّه _  ومعهم عدد من علماء السنة

فأثبتوا امسه ونعته وهويته الكاملة ،.  

أّن املهدي _ ومعهم بعض علماء السّنة _ هكذا فقد اعتقد اإلمامية 

املنتظر قد ولد فعًال، وأنّه حّي يرزق، لكّنه غائب مستور، وماذا تنكر هذه 

حّجته يف وقت من األوقات؟ وماذا تنكر أن  عّز وجلة أن يسرت اهللا األمّ 

، أن يسري يف أسواقهم ويطأ يفعل اهللا تعاىل حبّجته كما فعل بيوسف 

له أن يعّرفهم بنفسه كما  عّز وجلبسطهم وهم ال يعرفونه، حّىت بأذن اهللا 

  ١.هذا أَخيف ويوسف قالَ أَنَا يوس إِنَّك ألََنْتقالُوا أَ أذن ليوسف

كتاب اهللا : أو مل خيّلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يف أمّته الثقلني

وعرتته، وأخرب بأّ�ما لن يفرتقا حّىت يردا عليه احلوض؟ أو مل خيرب صلى اهللا 

عليه وآله أنّه سيكون بعده اثنا عشر خليفة كّلهم من قريش، وأّن عدد 

كان اهللا تعاىل مل يرتك جوارح اإلنسان ؟ وإذا  خلفائه عدد نقباء موسى 

حّىت أقام هلا القلب إمامًا لرتّد عليه ما شّكت فيه، فيقّر به اليقني ويبطل 

الشّك، فكيف يرتك هذا اخللق كّلهم يف حري�م وشّكهم واختالفهم ال يقيم 

                                                
 .٣٣٧: ١، واالستدالل منتزع من الكافي ٩: یوسف -١
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تَعمى ال تَعمى األَْبصار ولكن  وحّقاً  ١.هلم إماماً يرّدون إليه شّكهم وحري�م

  ٢.الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

وهي عقيدة _  وال ريب أّن للعقيدة الشيعّية يف املهدي املنتظر 

انًا كبريًا على عقيدة من حرج_ قائمة على األدلّة القومية العقلّية والنقلّية 

يرى أّن املهدي املنتظر مل يولد بعد، يقّر بذلك كّل من ألقى السمع وهو 

من مات ومل يعرف :  قول الصادق املصّدق صلى اهللا عليه وآلهشهيد إىل

  ٣.إمام زمانه، مات ميتًة جاهلّية

ناهيك عن أّن من معطيات االعتقاد باإلمام احلّي أّ�ا متنح املذهب غناًء 

  ٤.وحيويّة ال ختفى على من له تأّمل وبصرية

عاين، وينتظر وال ريب أّن إحساس الفرد املؤمن أّن إمامه معه يعاين كما ي

الفرج كما ينتظر، سيمنحه ثباتًا وصالبة مضاعفة، ويستدعي منه اجلهد 

الدائب يف تزكية نفسه و�يئتها ودعو�ا إىل الصرب واملصابرة واملرابطة، ليكون 

يف عداد املنتظرين احلقيقيني لظهور مهدّي آل حممد عليه وعليهم السالم، 

                                                
 .٢٣ح /  ٢٠٩_  ٢٠٧: ١كمال الدین . انظر محاججة مؤمن الطاق مع عمرو بن عبید -١
 .٤٦: الحجّ  -٢
_ عابیر تتّفق في مضمونھا حدیث مشھور تناقلھ علماء الطرفین في مجامیعھم الحدیثیة بت -٣

: ١٢، المعجم الكبیر للطبراني ٩٦: ٤و ٤٤٦: ٣مسند أحمد _ على سبیل المثال _ انظر 
: ٨، مصنّف ابن أبي شیبة ١٤٤: ٥، كبقات ابن سعد ٨٦: ٢٠، و٣٣٨و ٣٣٥: ١٩، و٣٣٧

أي بإمام  مامهِميوم نَدعوا كُلَّ أُناسٍ بِإِوانظر تفاسیر الطرفین، في تفسیر آیة . ٤٢ح /  ٥٩٨

 .٨٩٨٢ح /  ٥٢٨: ٥انظر الفردوس للدیلمي . زمانھم
انظر كالم المستشرق الفرنسي الفیلسوف ھنري كاربون في مناقشاتھ مع العالّمة  -٤

 .»الشمس الساطعة«الطباطبائي في كتاب 
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مام لن يتأخّر عن شيعته لو أّن قلو�م خاّصة وأنّه يعلم أّن اليمن بلقاء اإل

اجتمعت على الوفاء بالعهد، وأنّه ال حيبسهم عن إمامهم إّال ما يّتصل به 

  ١.ممّا يكرهه وال يؤثره منهم

غيبة العنوان ال غيبة _ وال مياري أحد يف فضل اإلمام املستور الغائب 

ا، كما ال مياري حراستهو املؤمنة  يف تثبيت شيعته وقواعده الشعبية_ املعنون 

كيف، ولوال مراعاته . يف فائدة الشمس وضرور�ا وإن سرتها السحاب

الصطلمها األعداء ونزل �ا الألواء، ال يشكل أحد من  ودعائه 

  ٢.الشيعة أّن إمامه أمان ألهل األرض كما أّن النجوم أمان ألهل السماء

م تنصّب يف وقد وردت روايات متكاثرة عن أئمة أهل البيت عليهم السال

حيضر  ، وجاء يف بعضها أنه جمال ربط الشيعة بإمامهم املنتظر 

يدخل عليهم  ، وأنّه ٣املوسم فريى الناس ويعرفهم، ويرونه وال يعرفونه

، كما وردت روايات ّمجة يف فضل اإلنتظار، ويف فضل إكثار ٤ويطأ بسطهم

  .الدعاء بتعجيل الفرج، فإّن فيه فرج الشيعة

ز الدراسات التخّصصّية يف اإلمام املهدّي عّجل اهللا تعاىل وقد عين مرك

، سواًء فرجه الشريف باالهتمام بكّل ما يرتبط �ذا اإلمام اهلمام 

، أو إقامة الندوات العلمّية بطباعة ونشر الكتب املختّصة به 

                                                
 .١٧٧: ٥٣، بحار األنوار ٣٢٥: ٢االحتجاج للطبرسي : انظر -١
انظر . النجوم أمان ألھل السماء، وأھل بیتي أمان ألھل األرض: ھقال صلى هللا علیھ وآل -٢

 .١٩_  ١٧ح /  ٢٠٥: ١، كمال الدین ١٢٣: ١علل الشرایع 
 .١٥٢: ٥٢، بحار األنوار ١٣٥: ١١وسائل الشیعة  -٣
 .٤ح /  ٣٣٧: ١الكافي للكلیني  -٤
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التخصصّية يف اإلمام عجل اهللا فرجه ونشرها يف كتيبات أو من خالل 

ومن مجلة نشاطات هذا املركز نشر سلسلة الرتاث شبكة االنرتنيت 

املهدوّي، ويتضّمن حتقيق ونشر الكتب املؤّلفة يف اإلمام املهدّي عجل اهللا 

ء الثقافة املهدويّة، ورفدًا للمكتبة اإلسالمّية الشيعّية، افرجه، من أجل إغن

أن يأخذ بأيدينا، وأن يبارك يف جهودنا _ عّز من مسؤول _ نسأله 

  .ا، وأن جيعل عملنا خالصاً لوجهه الكرمي، واحلمد هللا رب العاملنيومساعين

ال وهو احلاج حممد أملؤلف كبري والكتاب املاثل بني يديك عزيزي القارئ 

هذه الطبعة على تعريب وحتقيق مدرسة تقي املوسوي، وقد إعتمدنا يف 

اها ليت رأينااإلمام املهدي للسيد األبطحي مع بعض اإلضافات والتخرجيات 

  .ضرورية إلكمال العمل

  

  ومن ا التوفيق

                                                 ا  ا  

ّت اراا   

   ا اي   

  ا اف   
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ا  

  بسم ا الرمحن الرحيم

مت املرســــــلني وآلــــــه والصــــــالة والســــــالم علــــــى خــــــا ،احلمــــــد هللا رب العــــــاملني

عــــدائهم أوالســـيما إمـــام زماننـــا خــــامت الوصـــّيني، ولعنـــة اهللا علـــى  ،املعصـــومني

  .أمجعني أبد اآلبدين

حممد تقي بن عبد الـرزاق املوسـوي (أما بعد، فيقول غريق اآلمال واألماين 

  : إلخوانه يف اإلميان_ عفى اهللا عنهما _ ) االصفهاين

مجلــة مــن األعمــال بعنوا�ــا وظيفــة لقــد مجعــت يف هــذا الكتــاب املختصــر 

املؤمنني يف زمان غيبة صاحب الزمان صلوات اهللا عليه أي حضرة احلجة ابن 

احلسن بن علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بـن 

  .احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم

  .عمل �اباملؤمنني املواظبة عليها واليليق وهي أربع ومخسون أمراً 

  .)وظيفة األنام يف زمن غيبة اإلمام(ومسّيته بـ 

  .ومن اهللا التوفيق

  .وملظلوميته غتمام لفراقه اإل: األّول

  : أنّه قال عن الصادق) الكايف(فقد ورد يف 
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  ١.»املغتّم لظلمنا تسبيح ،نفس املهموم لنا«

  .إنتظار فرجه وظهوره : الثاني

  : أنه قال ام حممد التقي عن اإلم) كمال الدين(فقد ورد يف 

إن القائم مّنا هو املهدي الذي جيب أن ينتظر يف غيبته، ويطاع يف ظهوره، «

  ٢.»إىل آخر احلديث... وهو الثالث من ولدي 

  :أنه قال وورد عن أمري املؤمنني 

  ٣.»أفضل العبادة الصرب وانتظار الفرج«

  :أنه قال ويف حديث آخر عن الصادق 

  ٤.»و منتظر هلذا األمر كمن هو مع القائم يف فسطاطهمن مات منكم وه«

مكيـال (ائف يف كتـاب ظـولقد ذكرت هذا املوضوع مفّصًال إضافة إىل بقية الو 

  ٥.)املكارم

  . البكاء على فراقه ومصيبته :الثالث

  :أنه قال عن الصادق ) كمال الدين(فقد ورد يف 

مـات أو : حـىت يقـال واهللا ليغيّنب إمامكم سـنيناً مـن دهـركم، ولتمحصـنّ «

  ٦.»يه عيون املؤمننيلبأّي واد سلك، ولتدمعّن ع ،هلك

                                                
 .١٦ح ٢٢٦/ ٢: الكافي -١
 .١ح  ١٥٦/ ٥١ :، وعنھ في البحار ١ح  ٣٧٧/ ٢: كمال الدین -٢
 .٢٠١: تحف العقول -٣
 .١٨ح  ١٢٦/ ٥٢: البحار -٤
 .١٤١/ ٢: مكیال المكارم  -٥
 .٣٥ح  ٣٤٧/ ٢: كمال الدین -٦
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  :أنه قال وروي عن الرضا 

ـــا ،مـــن تـــذّكر مصـــابنا« كـــان معنـــا يف درجتنـــا يـــوم   ،وبكـــى ملـــا ارتكـــب مّن

  ١.»القيامة

  .وترك االستعجال يف ظهوره ،التسليم واالنقياد :الرابع

م بصــحة لّ ، بــل يســوره يف أمــر ظهــ) مل، وألي شــيء(يعــين تــرك قــول 

  .وأنه عني احلكمة ما يصل إليه من ناحيته 

  :أنه قال عن اإلمام حممد التقي ) كمال الدين(فقد ورد يف 

بــين علــي، أمــره أمــري، وقولــه قــويل، وطاعتــه طــاعيت، أإّن اإلمــام بعــدي «

 ،مام بعده ابنـه احلسـن أمـره أمـر أبيـه، وقولـه قولـه أبيـه، وطاعتـه طاعـة أبيـهواإل

يـــا ابـــن رســـول اهللا، فمـــن اإلمـــام بعـــد احلســـن؟ فبكـــى : مث ســـكت، فقلـــت لـــه

  ًإن مــن بعــد احلســن إبنــه القــائم بــاحلق املنتظــر: مث قــال ،بكــاءاً شــديدا .

ألنّـه يقـوم بعـد مـوت ذكـره : يا ابن رسول اهللا، مل ّمسي القائم؟ قال: فقلت له

ألن لـه غيبـة : ظـر؟ قـالومل مسّـي املنت: فقلت لـه ،مامتهإوارتداد أكثر القائلني ب

لصـــون، وينكـــره املرتـــابون، يكثــر أيامهـــا، ويطـــول أمـــدها، فينتظـــر خروجـــه املخ

فيهــــــــا بــــــــذكره اجلاحــــــــدون، ويكــــــــذب �ــــــــا الوقــــــــاتون، ويهلــــــــك  ويســــــــتهزيء

  ٢.»املستعجلون، وينجو فيها املسّلمون

  

                                                
 .١ح  ٢٧٨/ ٤٤: وعنھ في البحار ٤ح  ١٧المجلس / ٦٨: أمالي الصدوق -١
 .٥ح  ١٥٧/ ٥١: وعنھ في البحار ٢٧٩: رثكفایة األ ٣ح  ٣٧٨/ ٢: كمال الدین -٢



  
  
  
  
  
  
  

 ١٣....................................................................محمد تقي الموسوي اإلصفھاني

 

  .إليه يهدى : يعين. بأموالنا أن نصله  :الخامس

  :أنه قال دق عن الصا) الكايف( فقد ورد يف 

ّن اهللا إمــــا مــــن شــــيء أحــــّب إىل اهللا مــــن إخــــراج الــــدراهم إىل اإلمــــام، و «

ّن اهللا تعــاىل يقــول إ«: ، مث قــال»حـدأليجعـل لــه الــدرهم يف اجلنـة مثــل جبــل 

  ١.من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً فَيضاعفَه لَه أَضْعافاً كَثرية : يف كتابه

  ٢.»واهللا يف صلة اإلمام خاصة هو: قال

يصـرف املـؤمن ذلـك  ،غائـب أما يف هذا الزمان حيـث أّن اإلمـام 

كـأن ينفقهـا   ،يف مـوارد فيهـا رضـاه املال الذي جعلـه صـلة وهديـة لـه 

كامــل (نقــًال عــن ) البحــار(، فقــد ورد يف علــى الصــاحلني املــوالني لــه 

  :قال أّن اإلمام موسى بن جعفر ) الزيارات

 ،مل يقدر أن يزورنا فليـزر صـاحلي موالينـا يكتـب لـه ثـواب زيارتنـامن «

ـــــواب  ـــه ث ــب لــ ــا يكتـــ ـــ ـــل صـــــاحلي موالين ـــن مل يقـــــدر علـــــى صـــــلتنا فليصــ ومــ

  ٣.»صلتنا

  .بقصد سالمته التصّدق عنه  :السادس

  ٤.مفّصالً ) النجم الثاقب(كما ورد ذلك يف كتاب 

                                                
 .٢٤٦/ ٢: ة البقرةسور -١
 .٢ح  ٤٥١/ ١: الكافي -٢
 .٣١٩: عن كامل الزیارة ١ح  ٢٩٥/ ١٠٢: البحار -٣
 .٤٤٢: النجم الثاقب -٤
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والبكـــاء  ،معرفـــة صـــفاته، والعـــزم علـــى نصـــرته يف أي حـــال كـــان :الســـابع

  . والتأمل لفراقه

  ١.مفصالً ) النجم الثاقب(كما ورد ذلك أيضاً يف كتاب 

  .وجل من اهللا عز طلب معرفته  :الثامن

ــال (و) الكـــايف(يف  فيقـــرأ هـــذا الـــدعاء املـــروي عـــن الصـــادق  كمــ

  :وغريه) الدين

  .ِبّييكنََّك ِان َمل تُعّرْفين نـَْفَسَك َمل اَعِرْف نَ ، َفإالّلهم عّرفين نـَْفَسكَ 

  .نََّك ِان َمل تُعّرْفين َرسوَلَك َملْ اَعرْف ُحَجَتكإف ،اللهمَّ َعّرْفين َرسوَلكَ 

  ٢.ين ُحّجَتَك َضَلْلُت َعن دْييننََّك ِان َملْ تُعّرفْ إف ،الّلهمَّ َعرِّْفين ُحّجَتكَ 

كمــا   املداومــة علــى قــراءة هــذا الــدعاء املــروي عــن الصــادق  :التاســع

  :وهو) نكمال الدي(ورد يف 

  ٣.هللاُ يا َرْمحُن يا َرحيم يا ُمقلَِّب القُلوِب ثـَبِّْت قـَْليب على دْيِنكأيا 

  .بقدر االستطاعة إعطاء القرابني نيابة عنه  :العاشر

  ٤.)النجم الثاقب(كما ورد ذلك يف 

                                                
 .٤٢٤: النجم الثاقب -١
 .٧٠ح ١٤٦/  ٥٢وعنھ في البحار  ٢٤ح  ٣٤٢/ ٢: ، كمال الدین٥ح ٢٧٢/ ١: الكافي -٢
 .٤٩ح  ٣٥٢/ ٢: كمال الدین -٣
 .٤٤٤: النجم الثاقب -٤



  
  
  
  
  
  
  

 ١٥....................................................................محمد تقي الموسوي اإلصفھاني

 

عـــدم ذكـــر امســـه، وهـــو نفـــس اســـم رســـول اهللا صـــلى اهللا  :الحـــادي عشـــر

القـائم، املنتظـر، احلّجـة، املهـدي، اإلمـام، : وتسميته بألقاب، مثـل ،عليه وآله

  .الغائب، وغريها

  ١.فقد ورد يف أخبار كثرية أن تسمية امسه يف عصر الغيبة حرام

  ).القائم(القيام احرتاماً عند ذكر امسه وخصوصاً لقب  :الثاني عشر

  ٢.)النجم الثاقب(كما ورد ذلك يف 

  .عداد السالح للجهاد بني يديهإ :الثالث عشر

  :قال أّن الصادق ) غيبة النعماين(عن ) البحار(د ورد يف فق

ّن اهللا تعاىل إذا علم ذلـك مـن إف ،أحدكم خلروج القائم ولو سهماً  ليعدَّنَّ (

  ٣.)نّيته رجوت ألن ينسىء يف عمره حىت يدركه

سـتغاثة لـه وإرسـال رسـائل اإل ،يف املهّمـات التوّسـل بـه  :الرابع عشر

   ٤.)حارالب(كما ورد نّصها يف  

ء، وجعله شفيعًا يف الدعا القسم على اهللا تعاىل به  :الخامس عشر

  ٥.كما ورد يف كمال الدين يف قضاء احلوائج،

                                                
 .٣٣٢/ ١: الكافي -١
 .٤٤٤: النجم الثاقب -٢
 .١٠ح  ٣٢٠: ، عن غیبة النعماني١٤٦ح  ٣٦٦/ ٥٢: البحار -٣
 .٢٩/ ٩٤: البحار -٤
 .١٨، ح ٤٩٣: كمال الدین -٥
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الثبـات علـى الـدين القـومي، وعـدم اتبـاع الـدعوات الباطلـة  :السادس عشر

  .املزخرفة

ماء، بــل خــروج الســفياين والصــيحة يف الســوذلــك ألّن الظهــور ال يكــون ق

  :أخبار كثرية فقد ورد يف

اســــــــكن مــــــــا ســــــــكنت الســــــــماء مــــــــن النــــــــداء، واألرض مــــــــن اخلســــــــف «

  ١.»باجليش

  :قال أّن اإلمام الرضا ) غيبة الطوسي(عن ) البحار(وورد يف 

نــة اهللا أال لع: ، صــوتاً منهــاينــادون يف رجــب ثالثــة أصــوات مــن الســماء«

  .ة يا معشر املؤمننيفز أزفت اآل: والصوت الثاينعلى القوم الظاملني، 

هــــذا أمــــري _ يــــرون بــــدناً بــــارزاً حنــــو عــــني الشــــمس _ : والصــــوت الثالــــث

  ٢.»يف هالك الظاملني املؤمنني قد كرّ 

  :وورد يف حديث آخر

أن جربئيل ينادي يف ليلة الثالث والعشرين من شـهر رمضـان نـداء يسـمعه 

: بلــيسويف آخـر النهــار ينــادي إ ،)أن احلــق مـع علــي وشــيعته: (مجيـع اخلالئــق

  ٣.، فعند ذلك يرتاب املبطلون)مع عثمان وشيعته أن احلق(

  :مناد من السماء يسمعه مجيع أهل األرض يويف حديث آخر يناد

  

                                                
 .١٧، ١٦ح  ١٨٩/ ٥٢: ، وعنھما في البحار٢٦٦: أمالي الطوسي، ومعاني االخبار -١
 .٢٨ح ٢٨٩/ ٥٢: ، وعنھ في البحار٢٦٨: غیبة الطوسي -٢
 .٣٧١/  ٢: اإلرشاد -٣



  
  
  
  
  
  
  

 ١٧....................................................................محمد تقي الموسوي اإلصفھاني

 

  ١.»فاتبعوهعند بيت اهللا قد ظهر إن حجة اهللا  أال«

  :عن الصادق ) كمال الدين(وورد يف 

جربئيل ينزل يف صورة طـري أبـيض فيبايعـه، مث  ل من يبايع القائم أوَّ «

مث ينـادي بصـوت  ،ًال على بيت اهللا احلرام ورجالً علـى بيـت املقـدسيضع رج

  :طلق تسمعه اخلالئق

جِلُوهتَعفَال تَس اللَّه رأَتى أَم.  

  :ويف حديث آخر

  :فيبعث اهللا تبارك وتعاىل رحياً فتنادي بكّل واد«

هــذا املهــدي، يقضــي بقضــاء داود وســليمان عليهمــا الســالم ال يريــد عليــه 

  ٢.»بّينة

  .م الناسو العزلة عن عم :السابع عشر

  :أنّه قال عن اإلمام الباقر ) كمال الدين(فقد ورد يف 

يأيت على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم، فيا طوىب للثابتني علـى أمرنـا «

يف ذلــك الزمــان، إّن أدىن مــا يكــون هلــم مــن الثــواب أن ينــاديهم البــاري جــل 

، فابشـروا حبسـن بغيــيببسـّري وصـدقتم عبـادي وإمـائي، آمنـتم : جالله فيقول

الثـواب مـّين، فــأنتم عبـادي وإمــائي حقـاً، مــنكم أتقبّـل، وعــنكم أعفـو، ولكــم 

                                                
 .٥، ح ٣٧٢: كمال الدین -١
 .١٩ح  ٦٧١/ ٢: كمال الدین -٢
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أغفـــر، وبكـــم أســـقي عبـــادي الغيـــث وأدفـــع عـــنهم الـــبالء، ولـــوالكم ألنزلـــت 

  .عليهم عذايب

يــا ابــن رســول اهللا فمــا أفضــل مــا يســتعمله املــؤمن يف : فقلــت: قــال جــابر

  ١.»حفظ اللسان ولزوم البيت :ذلك الزمان؟ قال

  .ّ�م يُنسونه ذكر إمامهإأي يبتعد عن معاشرة الناس إالّ يف الضرورات، ف

  .الصالة عليه، عّجل اهللا تعاىل فرجه :الثامن عشر

  .وسيأيت ذكر بعض الصلوات املروية إن شاء اهللا تعاىل

  .ذكر فضائله ومناقبه سالم اهللا عليه :التاسع عشر

هليــة الواصــلة إلينــا كمــا أوضــحت النعمــة وســبب كــل الــنعم اإلوذلــك ألنّــه وّيل 

ـــاب  ـــال املكـــارم(ذلـــك يف كت ـــواع الشـــكر لـــويل النعمـــة هـــو ذكـــر ٢)مكي ، فأحـــد أن

عـن سـيد السـاجدين  ٣)مكارم االخـالق(كما ورد يف   ،فضائله وكماالته وإحسانه

  املعروف علينا من رسالة احلقوقيف حق ذي.  

  .مجاله املبارك حقيقة ظهار الشوق لرؤيةإ :العشرون

إىل صــدره وتــأّوه شــوقاً إىل  رعنــدما أشــا كمــا ورد عــن أمــري املــؤمنني 

  ].وهو مل يولد بعد[ ٤لقائه

  .دعوة الناس ملعرفته وخدمته وخدمة آبائه الطاهرين :الحادي والعشرون

                                                
 .١٥ح  ٣٣٠/ ١: كمال الدین -١
 .٣٦/ ١: مكیال المكارم -٢
 .٤٥٩: مكارم االخالق -٣
 .١٤ح  ١١٥/ ٥١: وعنھ في البحار ٢١٤: غیبة النعماني -٤



  
  
  
  
  
  
  

 ١٩....................................................................محمد تقي الموسوي اإلصفھاني

 

إن  :عــن ســليمان بــن خالــد أنّــه قــال للصــادق ) الكــايف(فقــد ورد يف 

نعـم : ون مّين، أفأدعوهم إىل هذا األمر؟ فقـال يل أهل بيت وهم يسمع

  :وجل يقول يف كتابه إّن اهللا عز

يا الَّذهيا أَيو كُموا قُوا أَنْفُسنآم يكُنلأَهو اسا النهقُودناراً و مةجارالْح.١  

الصــــرب علــــى املصــــاعب وعلــــى تكــــذيب وأذى ولــــوم  :الثــــاني والعشــــرون

  .ته أعدائه يف زمان غيب

  : أنّه قال عن سّيد الشهداء ) كمال الدين(فقد ورد يف 

أمــا إن الصــابر يف غيبتــه علــى األذى والتكــذيب مبنزلــة ا�اهــد بالســيف «

  ٢.»بني يدي رسول اهللا 

إهـداء ثـواب األعمــال الصـاحلة كقــراءة القـرآن وغريهــا  :الثالـث والعشــرون

  .إليه، سالم اهللا عليه

  .ه زيارت :الرابع والعشرون

بـــل وردا بشـــأن مجيـــع  ،وهـــذين العملـــني األخـــريين غـــري خمتّصـــني بـــه 

  .األئمة عليهم السالم

وطلــب الفــتح والنصــر لــه  ،الــدعاء لتعجيــل ظهــوره: الخــامس والعشــرون

 من اهللا تعاىل.  

                                                
 .٦ :یة من سورة التحریم، واآل١ح  ٢١١/ ٢: الكافي -١
 .٣ح  ٣١٧/ ١: كمال الدین -٢
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وقــد مجعتهــا نقــالً عــن أخبــار األئمــة  ،وهلــذا العمــل فوائــد ومثــار كثــرية جــداً 

باللغـة الفارسـية، ) بواب اجلنّـات آداب اجلمعـاتأ(األطهار وذكر�ا يف كتاب 

  .وهو باللغة العربية) مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم (ويف كتاب 

  :عنه ) االحتجاج(وقد ورد يف التوقيع الشريف املروي يف 

  ١.»ّن ذلك فرجكمإف ،وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج«

  :أنّه قال وروي عن اإلمام احلسن العسكري 

وجل علـى  واهللا ليغيّنب غيبة ال ينجو فيها من اهللكة إالّ من ثّبته اهللا عز«

  ٢.»القول بإمامته ووّفقه للدعاء بتعجيل فرجه

  

*   *   *  

                                                
 .٢٨٤/ ٢: االحتجاج -١
 .١ضمن ح ٣٤٨/ ٢: كمال الدین -٢
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    اد وارات

  

 ،فكثــــرية جــــداً  بــــه املختصــــة  أمــــا األدعيــــة الــــواردة عــــن األئمــــة 

  :وسأذكر يف هذا املختصر مخساً منها

  :أنّه قال عن اإلمام حممد التقي ) الفقيه(روي يف _  ١

  :إذا انصرفت من صالة مكتوبة فقل(

بَعلـّي َعَليـه السـالم َوليّـاً اإلسـالم ِدينـاً َوبِـالُقرآِن ِكتابـاً وَ بوَ َرَضْيُت بـاَهللا َربّـاً «

ٍد َوُموسـى واَحلَسِن َواُحلسِني وَعلّي بن اُحلسني َوُحمّمِد بِن علّي َوَجعَفِر بِن ُحمّمـ

بــِن جعفــر وَعلــّي بــِن موســى َوُحمّمــِد بــن َعلــّي، َوعلــّي بــِن ُحمّمــٍد َواَحلســِن بــن 

  .علّي َواُحلّجِة بِن اَحلَسِن بِن َعِلّي َعَليِهم السالُم أئَمةً 

ه َوَعْن ِمشالِـِه ِه َوِمن َخلِفِه َوَعن َميينِ ّجَة فاحَفظُه ِمْن َبِني َيديَك احلُ َوليَّ  اَللهمّ 

ْنتِصــَر لِــدينِ َفوقــِه َوِمـن َحتِتــِه وامـُدد لــُه يف ُعمــره َواْجَعلـُه القــاِئَم بِـاَمرَِك ا َوِمـن
ُ
َك مل

نُــُه يف نـَْفِســِه  ــبُّ َوتِقــرُّ بــِه َعيـْ ــِه َويف أهلِــِه َومالِــوأرِه مــا حيُِ ه َويف شــيَعِته َويف َوُذّريِت
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ـــَب َوتقـــرُّ  رِهـــم منـــُه مـــا َحيـــَذروَن وأَرِه فـــيِهمَعـــدوِه َوأ ـــُه وا مـــا حيُِ شـــِف بِـــِه بـــِه عيُن

  ١.»ُصدورَنا َوصُدوَر َقوٍم ُمؤمنني

قـــــراءة هـــــذا  وغـــــريه عـــــن الصـــــادق ) مكـــــارم األخـــــالق(ورد يف _  ٢

  :الدعاء بعد كّل فريضة

َق  ،الّلهـمَّ َصــّل َعَلــى ُحمّمــٍد وآِل ُحمَّمــدٍ « صــدَّ
ُ
الّلُهــّم إنَّ َرســوَلَك الصــاِدَق امل

بارْكــَت َوَتعالَْيــَت مــا َتــرّدَدُت يف إنَّــك قُلــَت تَ  :قــالَ َصــَلواُتَك َعليــِه َوآلِــه األمــَني 

ــ ــا أْكــرُه َشــيٍء أنــا فاِعُل ــوَت واَن
َ
ــؤِمن يكــرُه امل

ُ
ــبِض روِح َعبــدَي امل ه كــَرتّددي يف َق

  .َمساَءَتهُ 

الَفــرَج َوالراَحــَة َوالنصــَر لَِوليِّــَك ّمــٍد َوَعّجــل الّلهــّم َفَصــلِّ علــى ُحمّمــٍد َوآِل حمُ 

  ٢.»بَّيتِمن َأحِ حٍد وال َتُسؤين يف نـَْفسي َوال يف أَ عافيَة والَكرامَة وال

يف دعائه  عن اإلمام الرضا ) سبوعمجال األ(الدعاء املذكور يف _  ٣

  .للحجة عّجل اهللا تعاىل فرجه

وأرجو أن ال  ،بل يف أّي وقت تيّسر قراءته ،وليس هلذا الدعاء وقت معني

  :تنسوين عندها بالدعاء

ِتــَك  اَلّلهـمَّ َصـلِ « َعلـى ُحمّمـٍد َوآل ُحمّمــد وادفَـع َعـْن َوليِّـَك َوَخليَفتِـَك َوُحجَّ

َعربِِّ َعْنَك بإْذِنَك الناِطِق ِحبكَمتِـَك َوَعينِـكَ 
ُ
النـاِظرِة يف  على َخْلِقَك َوِلساِنَك امل

جَتهد َعْبِدَك العاِئِذ ِبكَ بَريِّتَك َوشاِهد
ُ
  .َك على عبادك اَجلحجاح ا�اهد امل

                                                
وال «... قال ، في مصباح المتھجد أن الصادق األمین ٣٢٧/ ١: من ال یحضره الفقیھ -١

 .»في أحد من أحبتي
 .٢٨٤: مكارم األخالق -٢
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 ،رأَت َوأنشـــــأَت َوَصـــــوَّرتَ بـــــُن َشـــــرِّ مـــــا َخَلْقـــــَت َوَذرأت وَ َواَِعـــــْذُه ِمـــــالّلهـــــّم 

َوَعـْن ِمشالِـِه َوِمـْن فـَْوقِـِه َوِمـْن َحتتِـِه َواحفظُه ِمْن َبِني َيديـِه َوِمـن َخلِفـِه َوَعـن َميينِـِه 

 كَ لَ َوَوصــّي َرســو  كَ ُه بِـِه َواحَفــْظ ِفيــِه رِسـولَ ِحبِْفِظـَك الّــذي ال يضـيع َمــْن َحِفْظَتــ

َواْجَعْلــُه يف َوديَعتـــَك  ،َاْمجَِعـــنيَ  َم ِدينِــَك َصـــَلواُتَك َعلَــْيِهمَوَدعـــائِ َوآبــاَءه اِئّمتَــَك 

  .الَّيت ال َتضيُع َويف ِجوارَِك اّلّ◌ذي ال ُخيَْفُر ويف َمْنِعَك َوِعزَِّك اّلذي ال يـُْقَهرُ 

اَِمْنتَـُه بِـِه َواْجَعْلـهُ يف َكَنِفـَك مانِـَك الَوثيـِق الـَّذي ال ُخيْـَذُل َمـن آِمْنُه بِأِ الّلهمَّ وَ 

َواْنُصرُه بَِنصرَِك الَعزيِز َواَيـِّْدُه ِجبُْنـِدَك الغالِـِب َوقـَـوِِّه  ،اّلذي ال ُيضاُم َمن كاَن فيهِ 

  .ِبُقوَِّتَك َوأَْرِدْفُه ِمبَالِئَكِتكَ 

ـــــُه واالُه َوعـــــاِد َمـــــْن عـــــاداُه وأْلِبْســـــُه ِدرَعـــــَك اَحلِصـــــيالّلُهـــــمَّ واِل َمـــــْن  َنَة وُحفَّ

الئَكِة َحّفاً 
َ
  .بِامل

  .القاِئمَني ِبِقْسِطَك ِمْن أتباِع النَّبِيّنيَ الّلُهمَّ وبـَلِّْغُه اَْفَضَل ما بـَلَّْغَت 

الّلُهـمَّ اْشـَعْب بِـِه الصَّـدَْع َواْرتُــْق بِـِه الَفْتـَق َوأَِمـْت بِــِه اجلَـْوَر َوَأظِهـْر بِـِه الَعــْدَل 

حـــاً بِالُرْعـــِب َوافْــــَتْح لَـــُه فـَتَ  األْرَض، َواَيـِّــْدُه بِالنْصـــِر َوانُصـــْرهُ  َوَزيِّـــْن ِبطُـــوِل بَقائِـــهِ 

  .َواْجَعْل َلُه ِمن َلُدْنَك َعلى َعُدوَِّك َوَعُدوِِّه ُسلطاناً َنِصُرياً  ،َيسْرياً 

ٍز َوفـتٍح َواِإلماَم الَّذي ِبِه تـُْنَتَصُر َوأيِّْدُه بَِنصٍر َعزيـاملنتظر الّلهمَّ اْجَعْلُه القاِئَم 

َقريٍب َوَورِّْثُه َمشارَِق األْرِض َومغارَِ�ا الـآلِيت بارَْكـَت فيهـا َوأْحـِي بِـِه ُسـنََّة نَبيِّـَك 

أحـٍد ِمـَن اخلَْلـق،  َي ِبَشـيٍء ِمـَن احلَـقِّ َخمافَـةَ َصَلواُتَك َعَليِه َوآلِِه َحّىت ال َيْسـَتْخفِ 

  .لى َمن َنَصَب َلُه َوَدمِّْر على َمْن َغشَّهُ عَ  ُه َواْخُذْل خاِذَلُه َوَدْمِدمْ َوقـَوِّ ناَصرَ 
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ُعَمَدُه َوَدعاِئَمُه َوالُقـّواَم بِـِه َواقِصـْم بِـِه ُرُؤوَس ُتل ِبِه َجباِبرََة الُكْفِر وَ الّلُهمَّ َواقْـ 

َوأَبِـْر بِـه  الضَّالَلِة َوشارَِعَة الِبْدَعِة َوُممِيَتَة السُّنَِّة َوُمقوِّيَة الباطل َوأذِلْل ِبِه اجلَّبارِينَ 

لِحــِديَن َحْيــُث كــانُوا َوأيــَن كــانوا ِمــْن َمشــارِِق الكــاِفِ◌ري
ُ
يــَع امل نــاِفقَني َومجَِ

ُ
َن َوامل

ــ األْرِض َوَمغارِِ�ــا َوبرِّهــا َوَحبْرِهــا َوَســْهِلها َوَجبِلهــا َحــّىت ال ُهْم َديّــار َت ــنـْ  أَوال اً دََع ِم

  .تُبقَي َهلُْم آثاراً 

ْر ِمنـْهُ  ـؤمنَني َوَاْحـي بِـِه اَلّلُهمَّ َوَطهِّ
ُ
ْم بِـَالَدَك َواْشـِف ِمـنُهْم ِعبـاَدَك َواَِعـزَّ بِـِه امل

َل ِمــن  د بِــِه مــا حمُِــَي ِمــن ِدينِــَك َوبُــدِّ رَســلَني َوداِرَس ِحَكــِم النَّبِــّني َوَجــدِّ
ُ
ُســَنَن امل

ال  ِعيـــَد ِديَنـــَك بِـــِه َوَعلـــى َيَديـــِه َغّضـــاً َجديـــداً َصـــِحيحاً َحمْضـــاً تُ ُحْكِمـــَك َحـــَىت 

ِعـَوَج فيــِه َوال ِبْدَعـَة َمَعــُه َحـّىت تُِنــَري بَعْدلِـِه ظَُلــَم اجلَـوِر َوُتطفــيَء بِـِه نِــرياَن الُكفــِر 

  .َوُتظِهَر ِبِه َمعاِقَد اَحلقِّ َوَجمُهوَل الَعْدِل َوتوِضَح ِبِه ُمشِكالِت اُحلْكمِ 

طَفيَتُه ِمـــــْن َخْلِقـــــَك اَلّلهـــــمَّ َوِإنّـــــُه َعبـــــُدَك الّـــــِذي اْسَتخَلْصـــــَتُه لَِنفِســـــَك َواْصـــــ

واْصَطَفيَتُه على ِعباِدك َوائْـَتَمْنتَـُه َعلَـى غيبِـَك َوَعَصـمَتُه ِمـَن الـّذنوِب وبّرْأتَـُه ِمـَن 

  .الُعُيوِب َوَطهَّرَتُه ِمَن الرِّْجِس َوَصَرفَتُه َعِن الّدَنس َوَسلَّْمَتُه ِمَن الّرْيبِ 

ياَمـِة َويَـوَم ُحلُـوِل الطَّاّمـِة اَنـَُّه ملَْ يُـْذِنْب َذْنبــاً وَملَْ لَـُه يـَـْوَم القِ  اَلّلُهـَم فَِانّـا َنْشـَهدُ 

يَأِت ُحوباً وَملَْ يَرَتِكْب لَـَك َمعِصـيًة وَملَْ ُيضـيِّْع لَـَك طاَعـًة وََمل يـَْهتِـْك لَـَك ُحْرَمـًة 

ــَك َشــرِيعًة َوإنّــُه اإلمــاُم الَتِقــيُ  ــَك َفرِيَضــًة وملَْ يُغيَـــْر َل ْل َل ــدِّ ْهــدُي  وَملَْ يُب
َ
اهلــاِدُي امل

  .الطاِهُر التَّقي الَوِيفُ الَرِضُي الزِكيُ 

ــِه  ــِه َوُذرِّيَِّتــِه َواُمَِّت ــِه َوَعلــى آبائِــِه َواَعِطــِه ِيف نَفِســِه َوَولــِدِه َواَْهِل اللَّهــَم َفَصــلِّ َعَلْي

ْمَلكـاِت ُكلِّهــا  َوَمجيـِع َرِعيَّتِـه مـا تُِقـرُّ بِـِه َعينَـُه َوُتِســرُّ بِـِه نَفَسـُه َوُجتِْمـُع لَـهُ 
َ
ُمْلـَك امل
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ــَقرِيبهــا َوبَِعيــدَها  ــَب ْكُمــُه َعلــى ُكــلِّ ُحْكــٍم َويـَغْ رَِي حُ َوَعزِيزِهــا َوَذلِيِلهــا َحــّىت َجيْ ِل

  .ِحبَقِِّه َعَلى ُكلِّ باِطلِ 

ـــَة الُعْظمــى َوالَطريَقـــَة  الّلُهــَم َواْســـُلْك بِنــا َعلـــى َيَديْــِه ِمْنهـــاَج اْهلــَدى َواْلَمَحجَّ

  .ى الَّيت يَرِجُع اِلَيها الغاِيل َويَلَحُق �ا الّتاِيل الُوْسط

الّلُهّم َوقـَوِّنا َعَلى طاَعِتِه َوثـَبِّْتنـا َعلَـى ُمشـايـََعِتِه َواْمـُنْن َعَلينـا ِمبُتابـََعتِـِه َواْجَعْلنـا 

ِه َحـّىت َحتُْشـَرنا ِيف ِحْزِبِه الَقّواِمَني بـَأمرِه الصَّـاِبرِيَن َمَعـُه الطـَّالِِبَني ِرَضـاَك ِمبُناَصـَحتِ 

  .يـَْوَم الِقياَمِة ِيف اَْنَصارِه َواَْعوانِِه َوُمَقوِّيّة ُسْلطَانِهِ 

ْجَعــْل ذلِــَك ُكلَّــُه ِمنَّــا لَــَك خاِلصــاً ِمــْن  االّلُهــمَّ َصــلِّ َعلــى حمُِّمــٍد َوآِل ُحمَّمــد وَ 

َهٍة َورِيـــاٍء َوُمسَْعــــٍة َحـــّىت النْعَتِمــــَد بِـــهِ  ــــرَ  ُكـــلِّ َشـــكٍّ َوُشــــبـْ َك َوال َنْطلُـــَب بِــــِه ِاالّ َغيـْ

ــــأَمِة  َوْجَهـــَك َوحــــّىت حتُِلَّنــــاَ حمَِلَّــــُه َوَجتَْعلنــــا ِيف اجلَنّـــِة َمَعــــُه َوَال تـَْبَتِلنــــا ِيف أْمــــرِه بِالسَّ

َواْجَعْلنـا ممـَّن تـَْنَتِصـُر بِـِه لِـدينَك َوتُِعـزُّ بِـِه َنصـَر َوليِّـَك  ،َوالَكَسِل َوالَفَرتِة َوالَفَشلِ 

َرنــا َعَلْيــَك َيســري َوُهــَو َعَلْينــا َكِبــْري َوال َتْســتَ  َرنــا فَــإنَّ اْســِتْبداَلَك بنــا َغيـْ ْبِدْل بِنــا غيـْ

  .اِنََّك َعلى ُكلِّ َشيء َقِديرٌ 

آمـــاَهلُْم َوزِْد يف آجـــاهلِِْم َواْنُصـــْرُهْم  علـــى ُوالِة ُعهـــودِه وبـَلِّْغُهـــم الّلُهـــمَّ َوَصـــلِّ 

ْم ِمـــْن اَْمـــِر ديِنـــَك َواجَعْلنـــا َهلـُــم اَْعوانـــاً َوَعلـــى ِديِنـــَك َومتَِّـــْم لَـــُه مـــا َاْســـَنْدَت اِلَـــيهِ 

  .َوصلِّ َعلى آبائِِه الطّاِهرِيَن األِئمَِّة الرَّاشِدْينَ أنصاراً 

الّلُهــمَّ فَـــِانـَُّهْم َمعـــاِدُن َكِلماتِــَك َوخـــزّاُن ِعْلِمـــَك َوُوالُة اَْمــرَِك َوخاِلَصـــُتَك ِمـــْن 

ِقــــَك واَْولِيائِــــَك َوَســــالِئِل أْوليائِــــَك َوَصــــفَوِتَك َواَوَالِد ِعبــــاِدَك َوِخَريتِــــَك ِمــــْن َخلْ 

  .اْصِفَياِئَك َصَلواُتَك َوَرمحُتَك وبَركاُتَك َعَلْيِهْم َاْمجَعنيَ 
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ُشــــركاُؤُه يف أَْمـــرِِه َوُمعــــاِونُوُه َعلـــى طاعِتــــَك الـــذيَن َجَعلــــتَـُهْم ِحْصــــَنُه الّلُهـــّم وَ 

يَن َسَلْوا َعِن اَألْهِل َواَالْوالد وَجتاَفوا الَوطَن َوَعطَّلُـوا وِسالَحُه َومفَزَعُه واُنَسُه الذّ 

الَوثَري ِمَن اْلِمهاِد َقْد َرَفُضوا ِجتاراِ�ِم َوَاَضرُّوا ِمبعاِيِشِهْم وفُِقُدوا يف اَنِديَِتِهْم بغـْريِ 

ُفوا الَقريــَب َوخـالَ  َغيبـٍة َعـن ِمصــرِهم وحـاَلُفوا الَبعيـَد ِممَّــْن عاَضـَدُهم َعلـى اَْمــرِِهمْ 

ــــوا ئَعــــن ِوْجَهــــِتِهْم َوا ِممَــــْن َصــــدَّ  تَـَلْفــــوا بـَْعــــَد التَّــــدابُر َوالتقــــاُطِع يف َدْهــــرِِهْم َوقَطُع

تَِّصـــَلِة ِبعاِجـــِل ُحطـــاٍم ِمـــَن الـــّدنيا
ُ
الَلُهـــمَّ يف ِحـــْرزَِك َويف  فَـــاجَعْلُهم ،األســـباَب امل

ُهْم بَـأَس َمــن َقَصــَد اِلَـيْ  ِهْم بِاْلَعــداَوِة ِمــْن َخْلِفـَك َوَاْجــزِْل َهلـُـْم ِظـّل َكَنِفــَك َوُردَّ َعــنـْ

ِمْن َدْعَوتِـَك ِمـن ِكفايَتِـَك َومُعونَتِـَك َهلُـْم َوتُايِيـِدَك َوَنْصـرِك ايّـاُهْم مـا تُعيـنُـُهْم بِـِه 

ـٍد َوآلِـِه  َعلى طاَعِتَك َواَْزِهْق ِحبَّقِهْم باِطَل َمن أراَد ِاْطفاَء نـُورَِك وصـلِّ َعلـى ُحمَمَّ

ًة َوَفْضـالً مَألْ ِ�ِْم ُكلَّ أُفٍق ِمـَن اآلفـاِق َوُقطـٍر مـَن األْقطـاِر ِقْسـطاً َوَعـْدالً َوَرْمحَـَوا

َواْشُكْر َهلُْم على َحَسِب َكَرِمَك َوُجوِدَك وما َمنَـْنَت ِبِه على القاِئمَني باْلِقْسـِط 

الدََّرجاِت اِنََّك تـَْفَعُل ما َتشـاُء  ِمْن ِعباِدَك وادَِّخْر َهلُْم ِمْن ثَواِبَك ماَترَفُع َهلُْم ِبهِ 

  ١.»وَحتُْكُم ما ُترِيْد آِمَني َربَّ العاَلِمنيَ 

 ،)البحــــار(و) مجــــال االســــبوع(يف  الصــــلوات الــــيت وردت عنــــه _  ٤

  :وتشتمل على الدعاء له والصالة عليه

  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 

                                                
 .٥١٣ص : سبوعجمال األ -١
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 ُحجَِّة َربِّ اْلَعـاَلِمنيَ ِد اْلُمْرَسِلَني َوَخامتَِ النَِّبيَِّني وَ مٍَّد َسيِّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حمَُ «

ـِر ِمـْن ُكـلِّ آفَـٍة الْـَربِي  ِء ِمـْن   اْلُمْنَتَجِب ِيف اْلِميثَـاِق اْلُمْصـَطَفى ِيف الظـَِّالِل اْلُمَطهَّ

  .ِض ِإلَْيِه ِديُن اللَّهِ اْلُمَؤمَِّل لِلنََّجاِة اْلُمْرَجتَى لِلشََّفاَعِة اْلُمَفوَّ   ُكلِّ َعْيبٍ 

َيانَــُه   َتــُه وَ َعظِّــْم بـُْرَهانَــُه وَ اللَُّهــمَّ َشــرِّْف بـُنـْ َأِضــْئ نُــورَُه وَ   اْرفَــْع َدَرَجَتــهُ وَ أَْفِلــْج ُحجَّ

َرَجــــَة الرَِّفيَعــــةَ وَ اْلَوِســــيَلَة وَ اْلَمْنزِلَــــَة وَ اْلَفِضــــيَلَة وَ َأْعِطــــِه اْلَفْضــــَل وَ بـَـــيِّْض َوْجَهــــُه وَ   الدَّ

  . اْآلِخُرونَ وَ ابـَْعْثُه َمَقاماً َحمُْموداً يـَْغِبطُُه ِبِه اْألَوَّلُوَن وَ 

ِلــَني وَ َواِرِث اْلُمْرَســِلَني وَ َصــلِّ َعَلــى أَِمــِري اْلُمــْؤِمِنَني وَ  َســيِِّد وَ قَائِــِد اْلُغــرِّ اْلُمَحجَّ

  . ُحجَِّة َربِّ اْلَعاَلِمنيَ وَ اْلَوِصيَِّني 

ــاِم اْلُمــْؤِمِنَني  َصــلِّ َعَلــى احلََْســِن ْبــنِ وَ  ــِة َربِّ وَ َواِرِث اْلُمْرَســِلَني وَ َعلِــيٍّ ِإَم ُحجَّ

  .اْلَعاَلِمنيَ 

ــِة َربِّ وَ َواِرِث اْلُمْرَســِلَني وَ َصــلِّ َعَلــى احلَُْســْنيِ ْبــِن َعِلــيٍّ ِإَمــاِم اْلُمــْؤِمِنَني وَ   ُحجَّ

  . اْلَعاَلِمنيَ 

ــِة َربِّ وَ َواِرِث اْلُمْرَســِلَني وَ اْلُمــْؤِمِنَني َصــلِّ َعَلــى َعِلــيِّ ْبــِن احلَُْســْنيِ ِإَمــاِم وَ  ُحجَّ

  . اْلَعاَلِمنيَ 

ـــيٍّ ِإَمـــاِم اْلُمـــْؤِمِنَني وَ  ـــِد ْبـــِن َعِل ـــِة َربِّ وَ َواِرِث اْلُمْرَســـِلَني وَ َصـــلِّ َعَلـــى ُحمَمَّ ُحجَّ

  .اْلَعاَلِمنيَ 

ــٍد ِإَمــاِم اْلُمــْؤِمِنَني وَ   ــِن ُحمَمَّ ــِة َربِّ وَ ِث اْلُمْرَســِلَني َوارِ وَ َصــلِّ َعَلــى َجْعَفــِر ْب ُحجَّ

  .اْلَعاَلِمنيَ 
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ــِة َربِّ وَ َواِرِث اْلُمْرَســِلَني وَ َصـلِّ َعَلــى ُموَســى بْــِن َجْعَفــٍر ِإَمــاِم اْلُمــْؤِمِنَني وَ   ُحجَّ

  . اْلَعاَلِمنيَ 

ــةِ وَ َواِرِث اْلُمْرَســِلَني وَ َصــلِّ َعلَــى َعلِــيِّ بْــِن ُموَســى ِإَمــاِم اْلُمــْؤِمِنَني وَ  َربِّ  ُحجَّ

  .اْلَعاَلِمنيَ 

ـــيٍّ ِإَمـــاِم اْلُمـــْؤِمِنَني وَ   ـــِد ْبـــِن َعِل ـــِة َربِّ وَ َواِرِث اْلُمْرَســـِلَني وَ َصـــلِّ َعَلـــى ُحمَمَّ ُحجَّ

  . اْلَعاَلِمنيَ 

ـــٍد ِإَمـــاِم اْلُمـــْؤِمِنَني وَ  ـــِة َربِّ وَ َواِرِث اْلُمْرَســـِلَني وَ َصـــلِّ َعَلـــى َعِلـــيِّ ْبـــِن ُحمَمَّ ُحجَّ

  . اْلَعاَلِمنيَ 

ــاِم اْلُمــْؤِمِنَني وَ  ــِن َعلِــيٍّ ِإَم ــِة َربِّ وَ َواِرِث اْلُمْرَســِلَني وَ َصــلِّ َعَلــى احلََْســِن ْب ُحجَّ

  . اْلَعاَلِمنيَ 

ـِة وَ َواِرِث اْلُمْرَسِلَني وَ َصلِّ َعَلى اْخلََلِف اْهلَاِدي اْلَمْهِديِّ ِإَماِم اْلُمْؤِمِنَني وَ  ُحجَّ

  . َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

ـِة اْهلَـاِديَن اْلُعَلَمـاِء الصَّـاِدِقَني اْألَبـْـرَاِر وَ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد  اللَُّهمَّ  َأْهـِل بـَْيتِـِه اْألَِئمَّ

ُحَجِجَك َعَلى َخْلِقَك وَ تـَرَاِمجَِة َوْحِيَك وَ أَرَْكاِن تـَْوِحيِدَك وَ   اْلُمتَِّقَني َدَعاِئِم ِديِنكَ 

اْصـــــَطَفْيتَـُهْم َعلَــــى ِعَبـــــاِدَك وَ تـَُهْم لِنَـْفِســــَك الَّـــــِذيَن اْختَـــــرْ   ُخَلَفائِــــَك ِيف أَْرِضــــكَ وَ 

ــــــْيتَـُهْم وَ َجلَّْلـــــتَـُهْم ِبَكرَاَمتِـــــَك وَ َخَصْصـــــتَـُهْم ِمبَْعرِفَتِـــــَك وَ   اْرَتَضـــــْيتَـُهْم لِـــــِديِنكَ وَ  َغشَّ

يـْتَـُهْم ِحبِْكَمِتـــَك وَ َربـَّْيـــتَـُهْم بِِنْعَمِتـــَك وَ   ِبَرْمحَِتـــكَ  َرفـَْعـــتَـُهْم ِيف وَ   أَْلَبْســـتَـُهْم نـُــوَركَ وَ َغـــذَّ

  . َشرَّفْـتَـُهْم بَِنِبيَِّك َصَلَواُتَك َعَلْيِه َوآلِهِ وَ َحَفْفتَـُهْم ِمبَالَِئَكِتَك وَ َمَلُكوِتَك 
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ـــٍد  ـــةً وَ اللَُّهـــمَّ َصـــلِّ َعَلـــى ُحمَمَّ ـــريًَة َداِئَمـــًة طَيَِّب ـــًة نَاِمَيـــًة َكِث ـــْيِهْم َصـــالًَة زَاِكَي الَ  َعَل

ُركَ وَ الَ َيَسُعَها ِإالَّ ِعْلُمَك وَ  حيُِيُط ِ�َا ِإالَّ أَْنتَ    .الَ ُحيِْصيَها َأَحٌد َغيـْ

لِيِل وَ اللَُّهمَّ   اِعي ِإلَْيـَك الـدَّ َصلِّ َعَلى َولِيَِّك اْلُمْحِيي ُسنََّتَك اْلَقاِئِم بَِأْمرَِك الدَّ

  .ِعَباِدكَ  َشاِهِدَك َعَلىوَ َخِليَفِتَك ِيف أَْرِضَك وَ ُحجَِّتَك َعَلى َخْلِقَك  ، َعَلْيكَ 

  .َزيِِّن اْألَْرَض ِبطُوِل بـََقائِهِ وَ ُمدَّ ِيف ُعْمرِِه وَ اللَُّهمَّ َأِعزَّ َنْصرَُه  

ـــَي اْحلَاِســـِديَن   ـــِه بـَْغ ـــْن َشـــرِّ اْلَكائِـــِديَن وَ اللَُّهـــمَّ اْكِف ـــْذُه ِم ـــُه ِإَراَدَة وَ َأِع اْزُجـــْر َعْن

  . نَ َخلِّْصُه ِمْن أَْيِدي اْجلَبَّارِيوَ الظَّاِلِمَني 

يـِع وَ   َعـُدوِّهِ وَ َعامَِّتِه وَ َخاصَِّتِه وَ َرِعيَِّتِه وَ ِشيَعِتِه وَ ُذرِّيَِّتِه وَ اللَُّهمَّ َأْعِطِه ِيف نـَْفِسِه  مجَِ

ــُه  َن نـَْيا َمــا تُِقــرُّ بِــِه َعيـْ نـَْيا وَ   َتُســرُّ بِــِه نـَْفَســهُ وَ َأْهــِل الــدُّ ــُه ِيف الــدُّ بـَلِّْغــُه أَْفَضــَل َمــا أَمََّل

  .ٍء َقِديرٌ  ِة ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ اْآلِخرَ وَ 

ْد ِبِه َمـا اْمَتَحـى  َل ِمـْن ِكَتابِـكَ وَ ِمـْن ِدينِـَك ) حمُِـيَ (اللَُّهمَّ َجدِّ   َأْحـِي بِـِه َمـا بُـدِّ

َغّضـاً َجِديـداً  َعلَـى َيَديْـهِ وَ َأْظِهْر ِبِه َما ُغيـَِّر ِمْن ُحْكِمَك َحـىتَّ يـَُعـوَد ِدينُـَك بِـِه وَ 

َهَة َمَعُه وَ الَ َشكَّ ِفيِه  صاً لَ َخاِلصاً خمُْ    . الَ ِبْدَعَة َلَدْيهِ وَ الَ بَاِطَل ِعْنَدُه وَ الَ ُشبـْ

ــورِِه ُكــلَّ ظُْلَمــٍة  ــِه ُكــلَّ ِبْدَعــةٍ وَ اللَُّهــمَّ نـَــوِّْر بُِن اْهــِدْم ِبعِــزِِّه ُكــلَّ َضــالََلٍة وَ  ُهــدَّ ِبرُْكِن

ْد ِبَسيْ وَ اْقِصْم ِبِه ُكلَّ َجبَّاٍر وَ  َأْجـِر وَ َأْهِلْك ِبَعْدلِِه َجْوَر ُكلِّ َجاِئٍر وَ  ِفِه ُكلَّ نَارٍ َأمخِْ

  .أَِذلَّ ِبُسْلطَانِِه ُكلَّ ُسْلطَانٍ وَ ُحْكَمُه َعَلى ُكلِّ ُحْكٍم 

اْسَتْأِصـْل وَ   اْمُكـْر ِمبَـْن َكـاَدهُ وَ َأْهِلْك ُكـلَّ َمـْن َعـاَداُه وَ اللَُّهمَّ أَِذلَّ ُكلَّ َمْن نَاَواُه  

  .أََراَد ِإْمخَاَد ِذْكرِهِ وَ َسَعى ِيف ِإْطَفاِء نُورِِه وَ اْستَـَهاَن بَِأْمرِِه وَ َحَدُه َحقَُّه َمْن جَ 
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احلََْسـِن وَ فَاِطَمـَة الزَّْهـرَاِء وَ   َعِليٍّ اْلُمْرَتَضىوَ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد اْلُمْصَطَفى  

يـــِع اْألَ وَ   احلَُْســـْنيِ اْلُمَصـــفَّىوَ الرَِّضـــا  ـــَالِم اْهلُـــَدىوَ ْوِصـــَياِء َمَصـــابِيِح الـــدَُّجى مجَِ   َأْع

  .الصَِّراِط اْلُمْسَتِقيمِ وَ اْحلَْبِل اْلَمِتِني وَ اْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى وَ َمَناِر التـَُّقى وَ 

ـِة ِمـْن ُولْـِدِه وَ ُوالَِة َعْهِدَك وَ َصلِّ َعَلى َولِيَِّك وَ   ِيف  زِدْ وَ   ُمـدَّ ِيف َأْعَمـارِِهمْ وَ اْألَِئمَّ

َيـــــا وَ بـَلِّْغُهـــــْم أَْقَصـــــى آَمـــــاهلِِْم ِدينـــــاً وَ آَجــــاهلِِْم  ٍء  آِخـــــرًَة ِإنَّـــــَك َعَلـــــى ُكـــــلِّ َشـــــيْ وَ ُدنـْ

  ١.»َقِديرٌ 

لكافّـة األوقـات وخصوصـاً يف ) النجم الثاقب(الدعاء الذي ذكر يف _  ٥

شهر رمضان املبارك وخاصة يف ليلة الثالث والعشرين منه، فتقـول بعـد متجيـد 

  :ىل والصالة على النيب وآله عليهم الصالة والسالماهللا تعا

ــِة بْــِن اَحلَســِن املْهــِدّي َعَليــه َوَعلَــى « الّلُهــّم ُكــْن لَِولِيِّــَك القــاِئِم بِــأمرَِك اُحلجَّ

ـــاَعِة َوِيف ُكـــلِّ َســـاَعٍة َولِّيـــاً َوحاِفظـــاً  ـــالِم ِيف هـــِذِه السَّ ـــَلواِة والسَّ آبائِـــِه أفَضـــُل الصَّ

الً طَـــو ِصـــراً َوَدلِـــيالً َوُمَؤيِّـــداً َحـــّىت ُتْســـِكَنُه أْرَضـــَك َطْوعـــاً َوُمتَتـَِّعـــُه ِفيهـــا َوقَائِـــداً َونَا

  .َوَعْرضاً َوَجتَْعَلُه َوُذرِّيـََتُه ِمَن األِئمَِّة الوارِثنيَ 

َر َلُه اللَُّهمَّ اْنُصْرُه َوانـَْتِصْر ِبِه َواْجَعِل الَنْصَر ِمْنَك َلُه َوَعَلى َيِدِه َواْجَعِل النَّصْ 

  .َوالَفتَح َعلى َوْجِهِه َوالَ تـَُوجِِّه األمَر إَىل َغْريِهِ 

اللَُّهمَّ اَْظِهْر ِبِه ِدينَـَك َوُسـنََّة نَِبيّـَك َحـىتَّ الََيْسـَتْخِفَي ِبَشـيٍء ِمـَن احلَـقِّ َخمافَـَة 

  .َأَحٍد ِمَن اخلَْلقِ 

                                                
 .٤٣٤: ، النجم الثاقب٢٠٨١/ ٩٤ :، والبحار٥٠٠: سبوعجمال األ -١
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ـــُه َوتُـــِذّل �ـــا  اللَُّهـــمَّ إّين أْرَغـــُب ِإلَيـــَك ِيف َدولَـــٍة َكرِميـــٍة تُِعـــزُّ  ِ�َـــا اإلســـَالَم وأهَل

َك َوآتِنـا ِيف النِّفاَق َوأهَلُه َوَجتَْعلُنا ِفيها ِمَن الُدَعاِة إىل طَاَعِتَك َوالَقاَدِة إَىل َسـِبيلِ 

نيا َحَســـنة اَرْيِن  اآلِخـــرَِة َحَســـنًة َوِقنـــا َعـــَذابَ َوِيف  الـــدُّ ـــا َخـــَري الـــدَّ النَّـــاِر واْمجَـــْع لََن

يَع َما حتُِبُّ ِفيِهمـا َواْجَعـْل لَنَـا ِيف ذلِـَك اخلِيَــرََة ِبَرمحَتِـَك َوَمنِّـَك ِيف واْقِض َعّنا  مجَِ

ـــٍة  مـــني َربَّ الَعـــاَلِمَني َوزِْدنـــا ِمـــن َفْضـــِلَك َويَـــِدَك املـــْألى فَـــإنَّ ُكـــّل ُمْعـــٍط آَعاِفي

  .»ُد ِيف ُمْلِككَ ييَنُقُص ِمْن ُمْلِكِه َوَعطَاُؤِك َيزِ 

  

  

رز وأ :  

عجـل اهللا تعـاىل فرجــه أن حضـرة صــاحب األمـر ) االحتجـاج(فقـد ورد يف 

  :قال يف توقيعه الشريف إىل حممد بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي

  :إذا أردمت التوجه بنا إىل اهللا وإلينا فقولوا كما قال اهللا تعاىل

   آيَاتِِه َربَّاِينَّ وَ َسَالٌم َعَلى آِل يس السََّالُم َعَلْيَك يَا َداِعَي اللَِّه «

   َديَّاَن ِديِنهِ وَ السََّالُم َعَلْيَك يَا بَاَب اللَِّه 

  نَاِصَر َحقِِّه وَ السََّالُم َعَلْيَك يَا َخِليَفَة اللَِّه 

   َدلِيَل ِإَراَدتِهِ وَ السََّالُم َعَلْيَك يَا ُحجََّة اللَِّه 

  ُه تـَْرُمجَانَ وَ السََّالُم َعَلْيَك يَا تَاِيلَ ِكَتاِب اللَِّه 

  َأْطرَاِف نـََهارِكَ وَ السََّالُم َعَلْيَك ِيف آنَاِء لَْيِلَك 

  السََّالُم َعَلْيَك يَا بَِقيََّة اللَِّه ِيف أَْرِضِه  
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  وَكََّدهُ وَ السََّالُم َعَلْيَك يَا ِميثَاَق اللَِّه الَِّذي َأَخَذُه 

   السََّالُم َعَلْيَك يَا َوْعَد اللَِّه الَِّذي َضِمَنهُ  

ـــ الرَّْمحَـــُة وَ اْلَغـــْوُث وَ اْلِعْلـــُم اْلَمْصـــُبوُب وَ َالُم َعَلْيـــَك أَيـَُّهـــا اْلَعَلـــُم اْلَمْنُصـــوُب السَّ

َر َمْكُذوبٍ     اْلَواِسَعُة َوْعداً َغيـْ

  السََّالُم َعَلْيَك ِحَني تـَُقوُم 

  السََّالُم َعَلْيَك ِحَني تـَْقُعُد 

ُ وَ السََّالُم َعَلْيَك ِحَني تـَْقَرأُ     تـُبَـنيِّ

  تـَْقُنُت وَ السََّالُم َعَلْيَك ِحَني ُتَصلِّي 

  َتْسُجدُ وَ السََّالُم َعَلْيَك ِحَني تـَرَْكُع 

  ُتَكبـُِّر وَ السََّالُم َعَلْيَك ِحَني تـَُهلُِّل 

  َتْستَـْغِفرُ وَ السََّالُم َعَلْيَك ِحَني َحتَْمُد 

  متُِْسي وَ السََّالُم َعَلْيَك ِحَني ُتْصِبُح 

  النـََّهاِر ِإَذا َجتَلَّىوَ َك ِيف اللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى السََّالُم َعَليْ 

َماُم اْلَمْأُموُن     السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها اْإلِ

ُم اْلَمْأُموُل    السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها اْلُمَقدَّ

   السََّالُم َعَلْيَك ِجبََواِمِع السََّالمِ 

َأنَّ وَ   ْن الَ ِإلَــَه ِإالَّ اللَّـــُه َوْحــَدُه الَ َشـــرِيَك لَـــهُ ُأْشــِهُدَك يَـــا َمــْوَالَي َأينِّ َأْشـــَهُد أَ 

   .َأْهُلهُ وَ َرُسولُُه الَ َحِبيَب ِإالَّ ُهَو وَ ُحمَمَّداً َعْبُدُه 
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تُــــهُ وَ  تُــــهُ وَ   ،ُأْشــــِهُدَك يَــــا َمــــْوَالَي َأنَّ َعِليّــــاً أَِمــــَري اْلُمــــْؤِمِنَني ُحجَّ  ،احلََْســــَن ُحجَّ

تُـهُ وَ  تُـهُ وَ  ،احلَُْسـْنيَ ُحجَّ تُـهُ وَ   ،َعلِـيَّ بْـَن احلَُْسـْنيِ ُحجَّ ـَد بْـَن َعلِـيٍّ ُحجَّ َجْعَفـَر وَ  ،ُحمَمَّ

ُتهُ  تُـهُ وَ  ،ُموَسى ْبَن َجْعَفٍر ُحجَُّتهُ وَ  ،ْبَن ُحمَمٍَّد ُحجَّ ـَد وَ   ،َعِليَّ ْبَن ُموَسـى ُحجَّ ُحمَمَّ

ُتهُ    .احلََْسَن ْبَن َعِليٍّ ُحجَُّتهُ وَ  ،َعِليَّ ْبَن ُحمَمٍَّد ُحجَُّتهُ وَ  ،ْبَن َعِليٍّ ُحجَّ

ـــُة اللَّــهِ وَ   ـــُتْم اْألَوَُّل  ،َأْشــَهُد أَنـَّـَك ُحجَّ َأنَّ َرْجَعـــَتُكْم َحــقٌّ الَ َريْـــَب وَ  اْآلِخــرُ وَ أَنـْ

َفــُع نـَْفســاً ِإميَانـَُهــا ملَْ َتُكـْن آَمَنــْت ِمــْن قـَْبــُل أَْو َكَســَبْت ِيف ِإميَاِ�ـَـا  ِفيَهـا يـَــْوَم الَ يـَنـْ

  .َنِكرياً َحقٌّ وَ َأنَّ نَاِكراً وَ َأنَّ اْلَمْوَت َحقٌّ وَ  َخْرياً 

ــــَراَط َحــــقٌّ وَ   اْلبَـْعــــَث َحــــقٌ وَ َأْشــــَهُد َأنَّ النَّْشــــَر َحــــقٌّ وَ  اْلِمْرَصــــاَد َحــــقٌّ وَ َأنَّ الصِّ

اْلَوِعيــَد وَ  اْلَوْعــدَ وَ النَّــاَر َحــقٌّ وَ اْجلَنَّــَة وَ احلَِْســاَب َحــقٌّ وَ   احلَْْشــَر َحــقٌ وَ اْلِميــزَاَن َحــقٌّ وَ 

  .ِ�َِما َحقٌ 

ــــا وَ َشــــِقَي َمــــْن َخــــاَلَفُكْم  ،يَــــا َمــــْوَاليَ   َســــِعَد َمــــْن َأطَــــاَعُكْم فَاْشــــَهْد َعَلــــى َم

اْلَباِطـُل َمـا وَ ٌء ِمـْن َعـُدوَِّك فَـاحلَْقُّ َمـا َرِضـيُتُموُه  أَنَـا َوِيلٌّ لَـَك بَـرِيوَ   َأْشَهْدُتَك َعَلْيهِ 

اْلُمْنَكُر َما نـََهْيُتْم َعْنُه فـَنَـْفِسـي ُمْؤِمنَـٌة بِاللَّـِه وَ ُف َما أََمْرُمتْ ِبِه اْلَمْعُرو وَ   َأْسَخْطُتُموهُ 

آِخـرُِكْم وَ ِبُكـْم يَـا َمـْوَالَي أَوَِّلُكـْم وَ بِـَأِمِري اْلُمـْؤِمِنَني وَ   ِبَرُسولِهِ وَ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه 

ٌة َلُكْم وَ    .»َلُكْم آِمَني آِمنيَ  َمَودَِّيت َخاِلَصةٌ وَ ُنْصَرِيت ُمَعدَّ

  

  :وأ ا اء  ارة

َأْن َمتَْألَ وَ   َكِلَمِة نُورِكَ وَ اَللَُّهمَّ ِإينِّ َأْسأَُلَك َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُحمَمٍَّد َنِيبِّ َرْمحَِتَك «

ميـَـاِن وَ قـَْلــِيب نُــوَر اْلَيِقــِني    ْزِمــي نُــوَر اْلِعْلــمِ عَ وَ ِفْكــرِي نُــوَر النـِّيَّــاِت وَ َصــْدرِي نُــوَر اْإلِ
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َبَصـرِي وَ   ِديـِين نُـوَر اْلَبَصـاِئِر ِمـْن ِعْنـِدكَ وَ ِلَسـاِين نُـوَر الصِّـْدِق وَ قـُوَِّيت نُوَر اْلَعَمِل وَ 

ـــَياِء  ـــٍد وَ َمسِْعـــي نُـــوَر احلِْْكَمـــِة وَ نـُــوَر الضِّ ـــْيِهُم وَ َمـــَودَِّيت نـُــوَر اْلُمـــَواالَِة ِلُمَحمَّ آلِـــِه َعَل

ــَالمُ  يَــا َوِيلُّ يَـــا  َرْمحَتُــكَ فيســـعين ِميثَاقِــَك وَ قَـــْد َوفـَْيــُت ِبَعْهــِدَك وَ  أَْلَقــاَك َحــىتَّ  السَّ

يدُ    .محَِ

ــٍد اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــى  ِتــَك ِيف أَْرِضــَك ُحمَمَّ ــَالِدَك وَ ُحجَّ اِعي وَ َخِليَفِتــَك ِيف ِب الــدَّ

بـَــــَواِر اْلَكــــاِفرِيَن وَ َوِيلِّ اْلُمــــْؤِمِنَني الثَّــــاِئِر بِــــَأْمرَِك وَ اْلَقــــاِئِم ِبِقْســــِطَك وَ   ِإَىل َســــِبيِلكَ 

ــــْدِق وَ النَّــــاِطِق بِاحلِْْكَمــــِة وَ ُمِنــــِري اْحلَــــقِّ وَ  ُجمَلِّــــي الظُّْلَمــــةِ وَ  ــــِة ِيف وَ الصِّ َكِلَمِتــــَك التَّامَّ

ـــِب اْخلَـــاِئِف  ـــَوِيلِّ النَّاِصـــحِ وَ أَْرِضـــَك اْلُمْرَتِق ـــِم اْهلـُــَدى وَ َســـِفيَنِة النََّجـــاِة   اْل نُـــوِر وَ َعَل

ــَص وَ أَْبَصــاِر الْــَوَرى  ــاءِ (ُجمَلِّــي اْلَعَمــى وَ   اْرتَــَدىوَ َخــْريِ َمــْن تـََقمَّ الـَّـِذي َميْــَألُ ) اْلَغمَّ

  .ٍء َقِديرٌ  َجْوراً ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ وَ ِقْسطاً َكَما ُمِلَئْت ظُْلماً وَ اْألَْرَض َعْدالً 

ـــَت وَ لَِيائِـــَك الَّـــِذيَن فـََرْضـــَت طَـــاَعتَـُهْم اْبـــِن أَوْ وَ اللَُّهـــمَّ َصـــلِّ َعَلـــى َولِيِّـــَك  أَْوَجْب

ُهُم الرِّْجَس وَ َحقَُّهْم  ْرتـَُهْم َتْطِهري وَ أَْذَهْبَت َعنـْ   .اَطهَّ

ــــمَّ اْنُصــــْرُه  ِــــِديِنَك وَ اًاللَُّه ــــِه أَْولِيَــــاَءَك وَ انـَْتِصــــْر بِــــِه ل ــــاَءُه وَ اْنُصــــْر ِب ِشــــيَعَتُه وَ أَْولَِي

ُهمُ  اْجَعْلَناوَ أَْنَصارَُه وَ    .ِمنـْ

يِع َخْلِقكَ وَ طَاٍغ وَ اللَُّهمَّ َأِعْذُه ِمْن َشرِّ ُكلِّ بَاٍغ   اْحَفْظُه ِمْن بـَـْنيِ وَ   ِمْن َشرِّ مجَِ

اْمنَـْعــُه ِمـــْن َأْن يُوَصــَل ِإلَْيـــِه وَ اْحُرْســـُه وَ َعـــْن ِمشَالِــِه وَ َعـــْن َميِينِــِه وَ ِمـــْن َخْلِفــِه وَ َيَديْــِه 

اْنُصـْر وَ  أَيِّْدُه بِالنَّْصرِ وَ َأْظِهْر ِبِه اْلَعْدَل وَ آَل َرُسوِلَك وَ وَلَك اْحَفْظ ِفيِه َرسُ وَ  ِبُسوءٍ 

اقْـتُـــْل بِـــِه وَ  اْقِصـــْم بِــِه َجَبـــاِبرََة اْلُكْفــرِ وَ اْقِصـــْم قَاِصــِميِه وَ اْخـــُذْل َخاِذلِيــِه وَ نَاِصــرِيِه 
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يَع اْلُمْلِحِديَن َحْيُث َكـانُواوَ اْلُمَناِفِقَني وَ اْلُكفَّاَر  َمَغارِِ�َـا وَ ِمـْن َمَشـارِِق اْألَْرِض  مجَِ

  آلِهِ وَ َأْظِهْر ِبِه ِديَن نَِبيَِّك َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ اْمَألْ ِبِه اْألَْرَض َعْدالً وَ  َحبْرَِهاوَ بـَرَِّها 

ــــٍد أَِرِين ِيف وَ   ِشــــيَعِتهِ وَ أَتْـَباِعــــِه وَ َأْعَوانِــــِه وَ اْجَعْلــــِين اللَُّهــــمَّ ِمــــْن أَْنَصــــارِِه وَ   آِل ُحمَمَّ

ِإلَـَه اْحلَـقِّ آِمـَني يَـا َذا اْجلَـَالِل   ِيف َعُدوِِّهْم َما َحيْـَذُرونَ وَ َعَلْيِهُم السََّالُم َما يَْأُمُلوَن 

  . »اْإلِْكرَاِم يَا أَْرَحَم الرَّاِمحِنيَ وَ 

  

ا ء اد:  

) لبحـارا(وقـد ورد يف  ة لـه ر قرأ يومياً بعد صالة الصبح باعتباره زيـاويُ 

  :وغريها وهو) زاد املعاد(و

يـِع اْلُمـْؤِمِنَني « اَللَُّهمَّ بـَلِّْغ َمْوَالَي َصاِحَب الزََّماِن َصـَلَواُت اللَّـِه َعَلْيـِه َعـْن مجَِ

َجَبِلَهــا َحــيِِّهْم وَ َســْهِلَها وَ َحبْرَِهــا وَ بـَرَِّهــا وَ َمَغارِِ�َــا وَ ِيف َمَشــارِِق اْألَْرِض   اْلُمْؤِمَنــاتِ وَ 

ـــَلَواِت وَ ُوْلـــِدي وَ َعـــْن َوالِـــَديَّ وَ   يِّــِتِهمْ مَ وَ  التَِّحيَّـــاِت زِنَـــَة َعـــْرِش اللَّـــِه وَ َعـــينِّ ِمـــَن الصَّ

  .َأَحاَط ِبِه ِعْلُمهُ وَ َعَدَد َما َأْحَصاُه ِكَتابُُه وَ ُمْنتَـَهى ِرَضاُه وَ   ِمَداَد َكِلَماتِهِ وَ 

ُد لَــُه ِيف َهـــَذا اْليَـــ) ِإينِّ (اللَُّهــمَّ   َعـــًة ِيف وَ َعْقــداً وَ ِيف ُكــلِّ يـَـــْوٍم َعْهــداً وَ ْوِم ُأَجــدِّ بـَيـْ

  .َرقـََبِيت 

َخَصْصـَتِين ِ�َـِذِه وَ َفضَّـْلَتِين ِ�َـِذِه اْلَفِضـيَلِة وَ اللَُّهمَّ َكَما َشرَّفْـَتِين ِ�َـَذا التَّْشـرِيِف  

 ِمــــْن أَْنَصــــارِِه اْجَعْلــــِين وَ َســــيِِّدي َصــــاِحِب الزََّمــــاِن وَ َفَصــــلِّ َعَلــــى َمــــْوَالَي  النـِّْعَمــــةِ 

ابَِّني َعْنـهُ وَ َأْشَياِعِه وَ  ـَر ُمْكـرٍَه وَ   الذَّ اْجَعْلـِين ِمـَن اْلُمْسَتْشـَهِديَن بـَـْنيَ َيَديْـِه طَائِعـاً َغيـْ
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ــاٌن َمْرُصــوٌص   ِيف الصَّــفِّ الَّــِذي نـََعــتَّ َأْهَلــُه ِيف ِكَتاِبــكَ  َي ــَت َصــّفاً َكــأَنـَُّهْم بـُنـْ فـَُقْل

  .آلِِه َعَلْيِهُم السََّالمُ وَ اَعِة َرُسوِلَك طَ وَ َعَلى طَاَعِتَك 

َعٌة َلُه ِيف ُعُنِقي ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ     ١.»اللَُّهمَّ َهِذِه بـَيـْ

  

  

 ا  ا  ة  

وغـريه وهـي ركعتـان يف كـل ركعـة تقـرأ احلمــد ) مجـال االسـبوع(كمـا ورد يف 

تكّررهــا )  يــاك نســتعنيإاك نعبــد و إيَـ(وعنــدما تصــل إىل ) قـل هــو اهللا أحــد(و 

  .مائة مرة

  .ويف رواية تصّلي بعدها مائة مرة على النيب وآله صلى اهللا عليه وآله

  : بعدها ٢تقرأ هذا الدعاء) رمحة اهللا عليه(بن طاوس اوبرواية السيد 

وُمنعــت اْألَْرُض  َضـاَقتِ وَ اْنَكَشـَف اْلِغطَــاُء وَ  ٣بَـرَِح اْخلََفــاءُ وَ اللَُّهـمَّ َعظُـَم اْلــَبَالُء  «

  .الرََّخاءِ وَ َعَلْيَك اْلُمَعوَُّل ِيف الشِّدَِّة وَ ِإلَْيَك يَا َربِّ اْلُمْشَتَكى وَ  السََّماءُ 

ـٍد  ـِل اللَُّهـمَّ فَــَرَجُهْم وَ الـَِّذيَن َأَمْرتَـنَـا ِبطَـاَعِتِهْم  آِل ُحمَمَّـدٍ وَ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَـى ُحمَمَّ َعجِّ

ـُد اْكِفَيـاِين َفِإنَُّكَمـا َكاِفيَـايَ   ِإْعَزاَزهُ  َأْظِهرْ وَ ِبَقاِئِمِهْم   ،يَا ُحمَمَُّد يَا َعِليُّ يَـا َعلِـيُّ يَـا ُحمَمَّ

                                                
 .٣٢٢ص : زاد المعاد -١
صحاب وببركتھ حد األم ھذا الدعاء أللع مر أن حضرة صاحب األ: وورد في روایة -٢

 ).المؤلف(نجا من القتل 
  .عداءیعني زاد ظلم األ -٣

مامنا أو اشتدت صعوبة اختفاء إبرح الخفاء، یعني اشتدت صعوبة اختفاء : وفي بعض النسخ
  )المؤلف(ریق نجاة المؤمنین ط
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ــُد اْنُصــَراِين َفِإنَُّكَمــا نَاِصــَرايَ   ــُد يَــا َعِلــيُّ يَــا َعِلــيُّ يَــا ُحمَمَّ ــُد يَــا َعِلــيُّ يَــا  ، يَــا ُحمَمَّ يَــا ُحمَمَّ

يَـا َمـْوَالَي يَـا َصـاِحَب الزََّمـاِن يَـا َمـْوَالَي   ، َفِإنَُّكَما َحاِفظَايَ َعِليُّ يَا ُحمَمَُّد اْحَفظَاِين 

اْلَغـــْوَث اْلَغـــْوَث اْلَغـــْوَث َأْدرِْكـــِين   يَــا َصـــاِحَب الزََّمـــاِن يَـــا َمـــْوَالَي يَـــا َصـــاِحَب الزََّمـــانِ 

 ١.» َأْدرِْكِين َأْدرِْكِين اْألََماَن اْألََماَن اْألََمانَ 

                                                
 .١٩٠/ ٩١: ، البحار٢٨٠: جمال األسبوع -١
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 ونــــورد هنــــا بعــــض الفوائــــد احلاصـــــلة عنــــد الــــدعاء حلضــــرة بقيـــــة اهللا 

بتعجيــل ظهــوره مــن اهللا جــل شــأنه والــيت مجعتهــا مــن اآليــات واألخبــار وهــي  

  :منها وهي) أربعة عشر(وسأكتفي هنا بذكر  ،كثرية

يكــون ســبباً لطــول العمــر، كمــا ورد خاصــة يف الــدعاء الثــاين املــذكور _  ١

  ١.بأن يقرأ بعد كّل فريضة صادق يف هذا الكتاب عن ال

أنـــه نـــوع مـــن أداء حّقـــه ســـالم اهللا عليـــه وقـــد ورد عـــن أمـــري املـــؤمنني _  ٢

 ٢.خوان أشرف أعمال املّتقنيقضاء حقوق اإل: قوله  

 ،عجـــل اهللا تعـــاىل فرجـــه رئـــيس وأفضـــل مجيـــع املـــؤمننيوألّن اإلمـــام : أقـــول

  .فيكون أداء حقه من أهّم أعمال اخلري وأفضلها

أنّه سبب للحصول على شفاعة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه كمـا _  ٣

ويســـتفاد مـــن بعـــض األحاديـــث أنّـــه موجـــب  ٣،ورد عنـــه صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه

  .لشفاعة حضرة صاحب األمر 
                                                

 .٢٤، تقدم في ص ٢٨٩: خالقمكارم األ -١
 .٢٥ضمن ح  ٢٢٩/ ٧٤: البحار -٢
أربعة أنا الشفیع لھم یوم القیامة ولو أتوني بذنوب أھل األرض «، ١ح ١٩٦: الخصال -٣

وا إلیھ، والمحب لھم بقلبھ ولسانھ، معین أھل بیتي، والقاضي لھم حوائجھم عندما اضطر
 .»والدافع عنھم بیده
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ألّن الـــــدعاء لــــه نــــوع مــــن أنـــــواع  أنّــــه يســــاعد اهللا الــــداعي لــــه _  ٤

لَينصــرن  و: وجــل اهللا عــزاملســاعدة والنصــرة، ونصــرته نصــرة اهللا تعــاىل وقــول 

هرصني نم اللَّه.١  

عـن اإلمـام حممـد ) الكـايف(إدخال السـرور عليـه بـذلك، وقـد ورد يف _  ٥

  :أنّه قال الباقر 

  .٢)ما عبد اهللا بشيء أحّب إىل اهللا من إدخال السرور على املؤمن(

 للــداعي، وهــذا يســتفاد مــن أنّــه موجــب لــدعاء صــاحب األمــر _  ٦

  ٣.مجلة من الروايات

أنّه حتصيل ثواب الدعاء جلميـع املـؤمنني واملؤمنـات، وذلـك ألّن نفـع _  ٧

بـــــل جلميـــــع اخلالئـــــق مـــــن أهـــــل الســـــماوات  ،يعـــــود هلـــــم مجيعـــــاً  ظهـــــوره 

بـــذكر روايـــات   ٤)مكيـــال املكـــارم(ذلـــك يف كتـــاب  واألرضـــني كمـــا أوضـــحتُ 

  .هلم مجيعاً  �ذه النية فسيكون دعاءاً  ن دعوت له إكثرية حوله، ف

، فهو أقرب ذرية رسول اهللا صلى ظهار للمحبة والوالء له إأنّه _  ٨

قُـلْ ال أَسـئَلُكُم علَيـه    فاظهـار احملبـة لـه أداء ألجـر الرسـالة  ،اهللا عليه وآلـه إليـه

  ٥.أَجراً إِالَّ الْمودة في الْقُربى

                                                
 .٤٠: سورة الَحج -١
 .٢ح  ١٨٨/ ٢: الكافي -٢
واجعل من یتبعني لنصرة دینك مؤیدین، وفي سبیلك مجاھدین، « ٣٦٠مھج الدعوات ص  -٣

 .»...وعلى من أرادني وأرادھم بسوء منصورین
 .الباب الخامس ٣٧٧/ ١: مكیال المكارم -٤
 .٢٣: ورة الشورىس -٥
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  ١.تهلبالء عن الداعي يف زمان غيبأنّه موجب لدفع ا_  ٩

هللا، وتعظـــيم لرســـول اهللا تعظـــيم  أّن الـــدعاء بتعجيـــل ظهـــوره _  ١٠

وتعظــيم لكتــاب اهللا حيــث أنـَّـه ســيعمل بــه يف ظهــوره،  ،صــلى اهللا عليــه وآلــه

ـــه،  وتعظـــيم لـــدين اهللا جـــل شـــأنه حيـــث أنَّـــه ســـيظهر ويغلـــب علـــى الـــدين كّل

ورد وتعظـيم املســلمني بنجـا�م مــن الكفــار، وهـذا موجــب لـدخول اجلنــة كمــا 

  ٢.)اخلصال(ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يف 

موجــب لتحصــيل ثــواب إعانــة  أّن الــدعاء بتعجيــل الفــرج لــه _  ١١

املظلــوم، وهـــذا موجــب لعبـــور الصــراط املســـتقيم يــوم القيامـــة بســالم كمـــا ورد 

  ٣.عن اإلمام زين العابدين  كذل

ـــه ثـــواب اجلهـــاد بـــني يـــدي الرســـول صـــلى اهللا عل_  ١٢ يـــه وآلـــه وأمـــري في

  ٤.املؤمنني 

فـــوز بثـــواب الاحلصـــول علـــى أجـــر ال يعلمـــه إالّ اهللا جـــل شـــأنه، وهـــو _  ١٣

وذلــك ألّن صــاحب األمــر عجــل اهللا تعــاىل فرجــه  طلــب ثــأر ســيد الشــهداء 

  .ستشرك يف أجر عمله  سيأخذ بثأره، فكّلما تدعو بتعجيل فرجه 

                                                
دعاء المرء ألخیھ یظھر الغیب یدر الرزق ویدفع « ٢ح  ٥٠٧، ص ٢الكافي ج  -١

 .»المكروه
 .»حملة القرآن عرفاء أھل الجنة« ١٠٠، ح ٢٨الخصال ص  -٢
دعاء  ٣٢٣، الصحیفة السجادیة الجامعة ص ٤٣٩/ ١: تفصیل ذلك في مكیال المكارم -٣

 .»...رفین بمقامھماللھم وصل على أولیاءھم المعت«١٤٧
: فقال كنا عند أبي جعفر : عن حارث بن مغیرة قال« ٢٣٨، ص ٩مجمع البیان ج  -٤

العارف منكم لھذا األمر، المنتظر لھ المحتسب فیھ كمن جاھد مع قائم آل محمد بسیفھ، ثم 
ع بل، وهللا كمن استشھد م: بل، وهللا كمن جاھد مع رسول هللا بسیفھ، ثم قال الثالثة: قال

 .»رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ في فسطاطھ
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  :اق أنّه قالعن أمحد بن إسح) كمال الدين(يف ورد ما _  ١٤

ريـــد أن أســـأله عـــن أوأنـــا  دخلــت علـــى أيب حممـــد احلســـن بـــن علــي (

يـا أمحـد بـن إسـحاق، إّن اهللا تبـارك وتعـاىل مل : اخللـف بعـده؟ فقـال يل مبتـدئاً 

وال خيليهـــا إىل أن تقــوم الســاعة مــن حّجـــة  خيــل األرض منــذ خلــق آدم 

الغيـث، وبـه خيـرج اهللا على خلقه، به يدفع البالء عن أهـل األرض، وبـه ينـزل 

يـــا ابـــن رســـول اهللا، فمـــن اإلمـــام واخلليفــــة : فقلـــت لـــه: بركـــات األرض، قـــال

مث خـرج وعلـى عاتقـه غـالم كـأّن  ،مسـرعاً فـدخل البيـت بعـدك؟ فـنهض 

يا أمحـد بـن إسـحاق، : وجهه القمر ليلة البدر، من أبناء الثالث سنني، فقال

عليــك ابـين هــذا، وجـل وعلــى حججـه مــا عرضـت  لـوال كرامتــك علـى اهللا عــز

مسّي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وكنّيه الذي ميـأل األرض قسـطاً وعـدالً إنّه 

ملئت جوراً وظلماً، يا أمحد بن إسحاق مثله يف هـذه األّمـة مثـل اخلضـر  كما

واهللا ليغيـّنب غيبـة ال ينجـو فيهـا مـن اهللكـة إالّ  ،، ومثله مثل ذي القرنني

مامتـه ووّفقـه للـدعاء بتعجيـل فرجـه، فقـال إالقـول بوجل علـى  من ثّبته اهللا عز

 ؟يـا مـوالي، فهـل مـن عالمـة يطمـئّن إليهـا قلـيب: فقلت له: أمحد بن إسحاق

أنــا بقيــة اهللا يف أرضــه واملنــتقم : قــال ،بلســان عــريب فصــيح فنطــق الغــالم 

  ١.أثراً بعد عني يا أمحد بن إسحاقمن أعدائه، فال تطلب 

                                                
 .٣٤٨/ ٢: كمال الدین -١



  
  
  
  
  
  
  

 ناموظیفة األ» ١«المھدوي سلسلة التراث ......................................................٤٤

  

  

حيم الرمحن الربسم ا  

 و  

يقـول العاصـي واجلـاين حممـد تقـي بـن عبـد الــرزّاق املوسـوي االصـفهاين ـ عفــى 

لقــد رأيــت مــن املناســب بــل الــالزم يف هــذا املقــام ذكــر اثــين : اهللا تعــاىل عنهمــا ـ 

عشر حديثًا عن غيبـة ذلـك اإلمـام عـايل املقـام عـن أبصـار األنـام نقـالً عـن األئمـة 

حــــىت يكــــون نفعــــه للخــــواص والعــــوام بالكمــــال  الكــــرام علــــيهم الصــــالة والســــالم

وقــــد انتخبتهــــا مــــن كتــــاب  ،فيكــــون هلــــذا الضــــعيف ذخــــرية يــــوم القيامــــة ،والتمــــام

آمــالً أن ) رمحــه اهللا تعــاىل( ١تــأليف الشــيخ الصــدوق) كمــال الــدين ومتــام النعمــة(

  .يكون هذا العمل حتت النظر املبارك لذلك الويل إن شاء اهللا تعاىل

  

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أنّه قال :الحديث األول

أشـــبه النـــاس يب خلقـــاً  ،املهـــدي مـــن ولـــدي، امســـه امســـي، وكنيتـــه كنيـــيت«

وُخلقـاً، تكــون لــه غيبــة وحــرية تضــّل فيهــا األمــم، مث يُقبــل كالشــهاب الثاقــب، 

  ٢.»ميألها عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً 
                                                

  .محمد بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ القمي: اسمھ المبارك -١
  .ھـ ٣٨١توفى سنة . مر والدتھ جاءت من صاحب األ بشارة

ة هللا رحم. صنف نحو ثالثمائة كتاب. قبره في أطراف طھران، جاللة قدره غنیة عن البیان
 ). المؤلف. (علیھ

 .٤مع  ١ح  ٢٨٦/ ١: كمال الدین -٢
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  :األصبغ بن نباتة ، قالعن أمري املؤنني  :الحديث الثاني

فوجدتـه متفّكـراً ينكـت  أتيت أمري املؤمنني علي بن أيب طالب «

ـــايل أراك متفكـــــــراً تنكـــــــت يف : يف األرض، فقلـــــــت ــري املـــــــؤمنني، مــــ ـــا أمـــــ يــــ

ال واهللا مــا رغبــت فيهــا وال يف الــدنيا يومــاً : فقــال! األرض، أرغبــت فيهــا؟

ولـدي  قط، ولكن فّكرت يف مولود يكـون مـن ظهـري، احلـادي عشـر مـن

هو املهدي، ميألهـا عـدًال كمـا ملئـت جـوراً وظلمـاً، تكـون لـه حـرية وغيبـة 

يـا أمـري املـؤمنني، وإن هـذا : يضّل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون، فقلـت

  ١.»نعم، كما أنّه خملوق: فقال !لكائن؟

  

  :أنه قال عن اإلمام احلسن ا�تىب  :الحديث الثالث

إالّ القــائم الــذي  ،ه بيعــة لطاغيــة زمانــهمــا مّنــا أحــد إالّ ويقــع يف عنقــ«

وجـــل خيفــــي  ّن اهللا عـــزإفـــ ،خلفـــه يصـــّلي روح اهللا عيســـى بـــن مـــرمي 

إذا خـرج ذلـك  ،لئّال يكـون ألحـد يف عنقـه بيعـة ،والدته، ويغيب شخصه

 ،مـاء يطيـل اهللا عمـره يف غيبتـهع من ولد أخي احلسني ابن سـيدة اإلالتاس

ـــيعلم أّن اهللا مث يظهـــره بقدرتـــه يف صـــورة شـــاب دون  أربعـــني ســـنة، ذلـــك ل

  ٢.»على كل شيء قدير

                                                
 .١ح ٢٨٩/ ١: كمال الدین -١
 .٢ح ٣١٦/ ١: كمال الدین -٢
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  :أنّه قال عن سيد الشهداء  :الحديث الرابع

وهــو صــاحب الغيبــة، وهــو  ،قــائم هــذه األّمــة هــو التاســع مــن ولــدي«

  ١.»الذي يقّسم مرياثه وهو حيّ 

  

  :أنّه قال أليب خالد الكابلي  نعن اإلمام زين العابدي :الحديث الخامس

الثاين عشر مـن أوصـياء رسـول اهللا صـلى اهللا  عز وجلالغيبة بوّيل اهللا  مث متتدّ «

ــــا خالــــ مامتــــه د إّن أهــــل زمــــان غيبتــــه القــــائلني بإعليــــه وآلــــه واألئمــــة بعــــده، يــــا أب

ألّن اهللا تبـارك وتعـاىل أعطـاهم مـن  ،واملنتظرين لظهوره، أفضـل مـن أهـل كـل زمـان

دهم مبنزلـة املشـاهدة، وجعلهـم يف العقول واألفهام واملعرفة مـا صـارت بـه الغيبـة عنـ

وآلــه بالســيف،  ذلــك الزمــان مبنزلــة ا�اهــدين بــني يــدي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه

ــــك املخلصــــون حقــــاً وشــــيعتنا صــــدقاً، والــــدعاة إىل ديــــن اهللا أ ســــرّاً  عــــز وجــــلولئ

  ٢.»وجهراً 

  

  :أنّه قال عن اإلمام حممد الباقر  :الحديث السادس

ـــة يضـــّل فيهـــا أقـــوام  ،ةهـــو املهـــدي مـــن هـــذه العـــرت « تكـــون لـــه حـــرية وغيب

  ٣.»ويهتدي فيها أقوام

  

                                                
 .٢ح  ٣١٧/ ١: كمال الدین -١
 .٢ح ٣٢٠/ ١: كمال الدین -٢
 .١٤ح  ٣٣٠/ ١: كمال الدین -٣
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، بروايــة عــن اإلمــام جعفــر بــن حممــد الصــادق  :الحــديث الســابع

  :عبد اهللا بن أيب يعفور أنّه قال

مــن أقــّر باألئمــة مــن آبــائي وولــدي وجحــد املهــدي مــن ولــدي كــان  «

: ه نبّوتـه، فقلـتكمن أقّر جبميع األنبياء وجحد حممداً صلى اهللا عليه وآل

اخلـــامس مـــن ولـــد الســـابع، : يـــا ســـيدي، ومـــن املهـــدي مـــن ولـــدك؟ قـــال

  ١.»وال حيّل لكم تسميته ،يغيب عنكم شخصه

  

  :أنّه قال عن اإلمام موسى الكاظم  :الحديث الثامن

إذا فقــد اخلــامس مــن ولــد الســابع فــاهللا اهللا يف أديــانكم، ال يــزيلّنكم «

صاحب هذا األمر من غيبة حـىت يرجـع عـن أحد عنها، يا بين، أنّه البّد ل

وجــل امــتحن �ــا  هــذا األمــر مــن كــان يقــول بــه، إّمنــا هــي حمنــة مــن اهللا عــز

  ٢.»خلقه

  

يــا ابــن رســول اهللا، : حيــث ســئل عــن اإلمــام الرضــا  :الحــديث التاســع

  :ومن القائم منكم أهل البيت؟ قال

 ،مـــن كـــّل جـــورالرابــع مـــن ولـــدي، ابـــن ســـّيدة االمــاء، يطّهـــر اهللا بـــه األرض «

الــذي يشــّك النـاس يف والدتــه، وهــو صـاحب الغيبــة قبــل  ،ويقّدسـها مــن كــّل ظلـم

                                                
 .١٢ح  ٣٣٨/ ١: كمال الدین -١
 .١٢ح  ٣٣٨/ ١: كمال الدین -٢
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خروجـــه، فـــإذا خـــرج أشـــرقت األرض بنـــوره، ووضـــع ميـــزان العـــدل بـــني النـــاس فـــال 

وال يكــون لــه ظــّل، وهــو الــذي  ،وهــو الــذي تطــوى لــه األرض ،يظلــم أحــد أحــداً 

أال إّن : لــدعاء إليــه، يقــولينــادي منــاد مــن الســماء يســمعه مجيــع أهــل األرض با

  ١.»ّن احلق معه وفيهإحجة اهللا قد ظهر عند بيت اهللا فاتّبعوه، ف

  

، حيــث قــال لــه عبــد عــن اإلمــام حممــد التقــي  :الحــديث العاشــر

إّين ألرجــو أن يكــون القــائم مــن أهــل بيــت حممــد صــلى : ينالعظــيم احلســ

جــوراً وظلمــاً،  اهللا عليــه وآلــه الــذي ميــًال األرض قســطاً وعــدًال كمــا ملئــت

  :فقال

وجـل وهـاد إىل ديـن  منّا إالّ وهو قائم بأمر اهللا عـز يا أبا القاِسم، ما«

وجــل بــه األرض مــن أهــل الكفــر  اهللا، ولكــن القــائم الــذي يطّهــر اهللا عــز

ــى علـــى النـــاس والدتــــه ،واجلحـــود  ،وميألهـــا عـــدًال وقســـطاً هــــو الـــذي ختفـ

ّي رسـول اهللا صـلى وهـو مسـ ،ويغيب عنهم شخصه، وحيرم عليهم تسـميته

اهللا عليه وآله وكنيّـه، وهـو الـذي تطـوى لـه األرض، ويـذّل لـه كـل صـعب، 

جيتمـع إليـه مـن أصــحابه عـدة أهـل بـدر، ثالمثائــة وثالثـة عشـر رجـًال، مــن 

أَيـن مــا تَكُونُـوا يــأْت بِكُـم اللَّــه    : وجــل أقاصـي األرض، وذلـك قــول اهللا عـز

ــي جميعــاً إِن اللَّــه علــى كُــلِّ   ش يرــد ن أهــل ذا اجتمعــت لــه هــذه العــّدة مــإفــ ء قَ

                                                
 .٥ح  ٣٧١/ ٢: ینكمال الد -١
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ا كمـــل لـــه العقـــد وهـــو عشـــرة آالف رجـــل اإلخـــالص أظهـــر اهللا أمـــره، فـــإذ

 وجــل، فــال يــزال يقتــل أعــداء اهللا حــىت يرضــى اهللا عــز خــرج بــإذن اهللا عــز

  .وجل

 عـّز وجـليعلـم أّن اهللا يـا سـيدي، وكيـف : فقلـت لـه: قال عبد العظيم

ذا دخـــل املدينـــة أخـــرج الـــّالت لقـــى يف قلبـــه الرمحـــة، فـــإي: ضـــي؟ قـــالقـــد ر 

  .١»)والعّزى فأحرقهما

  .الّالت والعّزى يعين الظامل األول والثاين: قولأ

  

  :أنّه قال عن اإلمام علي النقي  :الحديث الحادي عشر

فكيـف لكــم بــاخللف مـن بعــد اخللــف؟  ،اخللـف مــن بعـدي ابــين احلســن«

تــرون شخصــه وال حيــّل لكــم  ألّنكــم ال: قــالف! ومل جعلــين اهللا فــداك؟: فقلــت

  فكيف نذكره؟: قلت. ذكره بامسه

  ٢.»احلّجة من آل حممد صلى اهللا عليه وآله: قولوا: قال

  

حيـث سـأله  عن اإلمام احلسن العسكري  :الحديث الثاني عشر

فمـا السـّنة اجلاريـة فيـه مـن اخلضـر وذي القـرنني؟ : أمحد بن إسـحاق قـائالً 

  :فقال
                                                

 .١٤٨: واآلیة من سورة البقرة ٢ح ٣٧٧/ ٢: كمال الدین -١
 .٥ح  ٣٨١/ ٢: كمال الدین -٢
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! ن رسـول اهللا، وإّن غيبتــه لتطــول؟بــيـا ا: قلــت. بــة يـا أمحــدطـول الغي«

وال يبقــى إالّ  ،إي ورّيب حـىت يرجـع عـن هـذا األمـر أكثـر القـائلني بـه: قـال

وأيّـده بـروح  ،وجل عهـده لواليتنـا، وكتـب يف قلبـه اإلميـان من أخذ اهللا عز

  ١.»منه

 صــدر احلــديث الســابق يف ذكــر الفائــدة الرابعــة عشــر مــن فوائــد: أقــول

  .اهللا تعاىل فرجهالدعاء حلضرة بقية اهللا عجل 

  

*   *   *

                                                
 .٣٨٥/ ٢: كمال الدین -١
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مل يوّقـــت بوقـــت معـــّني يف  واعلـــم أّن ظهـــور حضـــرة صـــاحب األمـــر 

أنّــه  عــن اإلمــام جعفــر الصــادق ) غيبــة النعمــاين(األخبــار، وقــد ورد يف 

  :قال أليب بصري

كـــذب : إنّـــا أهـــل بيـــت النوقّـــت، وقـــد قـــال حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه«

الوقّــاتون، يــا أبــا حممــد، إّن قــّدام هــذا األمــر مخــس عالمــات، أّوهلــّن النــداء يف 

وقتـــل الـــنفس الزكّيــــة،  ،شـــهر رمضـــان، وخـــروج الســـفياين، وخــــروج اخلراســـاين

  .١»وخسف بالبيداء

نقـالً عريضة ترسـل إىل حضـرة حجـة اهللا عجـل اهللا تعـاىل فرجـه  ونذكر هنا

  ):٩٤/٢٩(عن البحار 

عريضــة وحتصــى وتوضــع يف طينــة طــاهرة مث ترمــى يف �ــر أو تكتــب هــذه ال

  :عني ماء، ويقول راميها عند ذلك

يــا ُحســني بــن ُرْوح َســالم َعَليــَك اَشــهُد  القاســميَــا َســّيدي يــا أبــا «

َأنَّ وفاتَــَك ِيف َســِبيِل اِهللا َواَنَــَك حــيٌّ ِعنــَد اِهللا مــرزوٌق وقَــد خاطَبُتــَك يف 

                                                
 .٦ح ٢٨٩: غیبة النعماني -١
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ــا  ِهللا َعــزَّ َحياتِــَك الّــيت لَــَك َعنــَد ا وَجــّل وَهــذِه رُقَعــيت وحــاَجيت إىل َموالَن

  ١.ْنَت الِثقة اَالمنيِ أَعليِه الَسالم َفَسّلمها اِليِه ف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ــُت إ  لَْيـــَك يـــا َمـــوَالَي َصـــَلواُت اهللا َعَليـــَك ُمْســـَتِغيثاً وَشـــَكوُت مـــاَكَتْب

َك مـن أمـٍر قَـد َدَمهَـين وَاشـَغَل قَلـَيب وَجـّل مثَّ بِـ نَزَل ِيب ُمسَتِجرياً باِهللا َعـزَّ 

وأطاَل ِفْكري وَسـَلَبين بَعـَض لُـّيب َوَغـّري َخِطـَري نِعَمـِة اِهللا ِعْنـِدي أسـَلَمين 

ــيُم  ــ ــــِه ِايلَّ اِحلِمــ ـــي إْقبالِــ ــــَد تَرائـــ ــّين ِعَنــ ــ ــربَّأَ ِمــ ــ ـــُل َوتَــ ـــِل ُوُروِده اخلَليـــ ــ ــــَد َختيّـ ِعنــ

ِلـــِه َصـــْربِي َوقـــوَّ وَعَجـــَزْت َعـــن ِدفَاِعـــِه ِحيلَـــيت َوَخـــاَنين   فـََلَجـــأُت يتيف َحتَمُّ

ــِه َجــلَّ ثـََنــاؤُه َعَليــِه وَعَليــَك ويف ِدفَاِعــِه  ْلــُت يف املْســألِة لِّل ــَك َوتـَوَكَّ ِفيــِه إلَي

األُمـــوِر  َعـــّين ِعلمـــاً ِمبََكانِـــَك ِمـــَن اِهللا َربِّ الَعـــاَلِمَني َوِيلّ التَّـــْدِبِري َوَمالِـــكِ 

ـــا ـــاً  َرَعةِ َواثِقــــاً بِــــَك يف املسـ ـــلَّ ثنــــاؤُه يف اَْمــــري ُمَتيقِّنـ ِيف الّشــــَفاَعِة ِإلَيــــِه َجـ

ــَت يــــا َمــــوالَي َجــــِديٌر  ِالَجابَِتــــِه تـََبــــارَك َوتَعــــاىل إيّــــاَك بِِاْعطَــــاِء ُســــْؤيل واَنــ

ـــذا  ــ ــــذا وكــ ــــِر كـــ ـــــَك يف أَْمـــ ـــي ِفيــ ــ ــــِديِق اََمِلــ ــّين َوَتْصـــ ــ ــ ـــِق ظَـ ــ ـــب (بَِتْحِقيــ ــ َتكتــ

  )...حاَجتكَ 

                                                
في البحار ثم تصعد النھر والغدیر وتعھد بعض األبواب إما عثمان بن سعید العمري أو  -١

بن روح، أو علي بن محمد السمري فھؤالء كانوا أبواب ولده محمد بن عثمان، أو الحسین 
 .٢٣٥ص  ٩٩ج » ...یا فالن بن فالن،: فتنادي بأحدھم المھدي 
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ـــا الَ طَاقـــــَة ِيل ِحبَْملِـــــهِ  ــَتِحّقاً لَـــــُه  ِممّـ ــُت ُمســـ ــــِه َوِان ُكنـــ َر ِيل َعَلي ـــبـْ وال َصــ

وَجـلَّ َعلَـّي  َوألضَعاِفِه بَقبيِح أَفَعاِيل َوَتفريطـي ِيف الواِجبـاِت الّـيت لِلّـِه َعـزَّ 

ِم املْسـألَة ِهللا َعـزَّ   فأِغْثين يـا َمـوَالَي َصـَلواُت اِهللا َعَليـَك ِعنـَد الَلهـِف َوقَـدِّ

وِمشاتَـِة األعـداِء فَبِـَك ُبِسـَطِت الِنْعَمـُة  ُحلـوِل التَـلَـفِ وَجلَّ يف اَْمرِي قَبـَل 

ــــوُغ  ـــاً ِفيــــِه بُل ـــاً َقريبـ ُــــُه ِيل َنْصــــراً َعزيــــزاً وفـَْتحـ ـــَل َجالَل ـــيَّ َواْســــَأِل اهللاَ َجـ َعلَـ

اآلمـاِل َوَخــُري املَبــاِدي َوَخــواتِيُم االعَمــاِل َواألمــُن ِمــَن املَخــاوِف ُكلِّهــا ِيف  

ثنـاؤُه ِلمــا َيَشــاءُ فّعــاٌل َوُهـو َحســيب َونِعــَم الوِكيــُل يف  ُكـلِّ َحــاٍل إنـّـُه َجــلَّ 

١.»َواملآلِ  املبدءِ 
  

  

*   *   *  

                                                
 .٢٣٤ص  ٩٩البحار ج  -١



  
  
  
  
  
  
  

 ٥٥....................................................................محمد تقي الموسوي اإلصفھاني

 

 



  
  
  
  
  
  
  

 ناموظیفة األ» ١«المھدوي سلسلة التراث ......................................................٥٦

  

  

ما وظ  

 ا  ز   

  

  

زء اا  

  

  

  تأليف

  

  آية اهللا الحاج ميرزا محّمد تقي الموسوي االصفهاني
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  بسم ا الرمحن الرحيم

والصــالة والسـالم علـى خــامت املرسـلني وخـري اخللــق  ،احلمـد هللا رب العـاملني

ولعنـة اهللا  ،مام زماننا خـامت الوصـينيإأمجعني حممد وآله املعصومني، وال سيما 

  .على أعدائهم وظامليهم إىل يوم الدين

حممـد تقـي بـن عبـد الـرزاق (أما بعد، فيقـول غريـق حبـار السـّيئات واألمـاين 

  : ميانخوانه يف اإلإل_ عاىل عنهما عفى اهللا ت_ ) املوسوي االصفهاين

) ن غيبـة اإلمــام مـوظيفـة األنـام يف ز (اب تــهـذا هـو اجلـزء الثـاين مـن ك

يف زمــن _ ميــان الــذي مجعــت فيــه مجلــة مــن األعمــال الــيت جيــب علــى أهــل اإل

عجــــل اهللا فرجـــــه ) احلجــــة بــــن احلســــن العســــكري(غيبــــة إمــــام العصــــر يعــــين 

وكـل مـا مجعـت فيـه _ دسـتوراً العمـاهلم  الشريف املواظبة عليها، وأن جيعلوها

يزيــد علـى مخسـني أمـراً، وذكــرت يف _ ماميـة املعتـربة مـن كتـب اإل_ إىل اآلن 

وأذكــر البــاقي يف هــذا اجلــزء  ،اجلــزء األول مــن الكتــاب مخــس وعشــرين وظيفــة

  :بعون اهللا جل جالله، فأقول

 أن يظهـــر العلمــــاء عملهـــم ويرشــــدوا اجلــــاهلني إىل :الســـادس والعشــــرون

جـواب شـبهات املخـالفني كـي ال يضـّلوا وينقـذوهم مـن احلـرية إن وقعـوا فيهــا، 
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وهـذا األمـر مهـّم جــداً يف هـذا الزمـان وهـو واجــب علـى العلمـاء، فقــد ورد يف 

  :قال أّن اإلمام حممد التقي  » تفسري اإلمام احلسن العسكري«

 ،ن إمـامهماملنقطعني ع ،إّن من تكفل بأيتام آل حممد صلى اهللا عليه وآله

ســراء يف أيــدي شــياطينهم ويف أيــدي النواصــب مــن املتحــريين يف جهلهــم، األُ 

الشــــياطني بـــــرْد أعــــدائنا فاســــتنقذهم مـــــنهم، وأخــــرجهم مــــن حـــــري�م، وقهــــر 

وساوســهم، وقهــر الناصــبني حبجــج رّ�ــم، ودليــل أئمــتهم، ليفضــلون عنــد اهللا 

رض والعــرض علــى العبــاد بأفضــل املواقــع، بــأكثر مــن فضــل الســماء علــى األ

والكرسي واحلجب، وفضلهم على هـذا العابـد كفضـل القمـر ليلـة البـدر علـى 

  ١.أخفى كوكب يف السماء

  :أنّه قال وروي عن اإلمام علي النقي 

لـــوال مـــن يبقـــى بعـــد غيبـــة قـــائمكم مـــن العلمـــاء الـــداعني إليـــه، والـــداّلني «

اهللا مــن شــباك واملنقــذين لضــعفاء عبــاد  ،عليــه، والــذاّبني عــن دينــه حبجــج اهللا

ن اهللا، إبلـــيس ومردتـــه ومـــن فخـــاخ النواصـــب ملـــا بقـــي أحـــد إالّ ارتـــد عـــن ديـــ

ة قلـــوب ضـــعفاء الشـــيعة كمـــا ميســـك صـــاحب ولكـــنهم الـــذين ميســـكون أزّمـــ

  ٢.»عز وجلولئك هم األفضلون عند اهللا أالسفينة سّكا�ا، 

                                                
 .١١٦: تفسیر اإلمام العسكري  -١
 .١١٦: تفسیر اإلمام العسكري  -٢
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: قلـت أليب عبـد اهللا : عن معاوية بن عمار قال) صول الكايفأ(ويف 

راويـــــة حلـــــديثكم يبـــــث ذلـــــك يف النـــــاس ويشـــــدده يف قلـــــو�م وقلـــــوب رجـــــل 

  :شيعتكم، ولعَل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيَهما أفضل؟قال

  ١.»فضل من ألف عابدأبه قلوب شيعتنا  الرواية لحديثنا يشد«

إذن علـــى ضـــوء هـــذه األحاديـــث وغريهـــا جيـــب علـــى كـــل عـــامل أن يظهـــر 

 ،خصوصــاً يف هــذا الزمــان الــذي ظهــرت فيــه البــدع ،علمــه بقــدر مــا يســتطيع

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أنه قال) صول الكايفأ(وقد ورد يف 

فمـن مل يفعـل فعليـه لعنـة  ،ّميت فليظهر العامل علمـهإذا ظهرت البدع يف أ«

  ٢.»اهللا

عــن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلــه ) البحـار(مـن ) الفـنت(وروي يف كتـاب 

  :نني مألمري املؤ  أنه قال

يـــا علـــي، لـــو هـــدى اهللا بـــك رجـــالً واحـــداً خـــري لـــك ممّـــا طلعـــت عليـــه «

  ٣.»الشمس

كــــل   االهتمـــام بـــأداء حقـــوق صـــاحب الزمـــان : الســـابع والعشـــرون

  .وعدم التقصري يف خدمته ،بقدر استطاعته

  هل ولد القائم؟: أنه سئل عن الصادق ) البحار(فقد ورد يف 

  :قال
                                                

 .١/٣٣: الكافي -١
 .٥٤/ ١: الكافي -٢
 .٤٨٤/ ، ط حجر٨: البحار -٣
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  ١.»خلدمته أيام حيايتال، ولو أدركته «

ن مل إقـــدره، فـــ تأّمـــل أيّهـــا املـــؤمن كيـــف جيـــل اإلمـــام الصـــادق : أقـــول

ن مل َجتُــد ن قلبــه لــيالً و�ــاراً بســيئاتك، فــإحتــز  تكــن خادمــاً لــه فــال أقــّل أن ال

  .بالعسل فال تعط السمّ 

طالبـاً مـن اهللا تعــاىل  أن يبـدأ الـداعي بالـدعاء لـه  :الثـامن والعشـرون

  .مث يدعو لنفسه ،هتعجيل ظهور 

 ،وهــذا األمـــر واضـــح يف دعــاء يـــوم عرفـــة مــن الصـــحيفة الســـجادية املباركـــة

فاد هـــذا األمـــر أيضـــاً مـــن تإضـــافة إىل اقتضـــاء حّبـــه وأداء حقوقـــه ذلـــك، ويســـ

بعــض األحاديــث، كــل هـــذا مــع حتصــيل أكثــر مـــن مثــانني فائــدة مــن الفوائـــد 

عجيـل فرجــه وظهــوره، وقــد بت الدنيويـة واألخرويــة املرتتّبــة علـى الــدعاء لــه 

وكتــاب ) أبـواب اجلنـات(ذكـرت هـذه الفوائـد مـع مصــادرها وأدلّتهـا يف كتـاب 

  .وبعضها تقدم يف هذا الكتاب ٢)مكيال املكارم(

ثر حتصيل تلـك الفوائـد علـى دعـاء ال يؤْ  لومن الطبيعي أّن الشخص العاق

ـــدعاء لـــه   يكـــون وســـيلة الســـتجابة يعلـــم يســـتجاب أم ال، بـــل تقـــدمي ال

دعائه إن شاء اهللا تعاىل، كمـا هـو شـأن تقـدمي الصـالة علـى حممـد وآل حممـد 

  .بعده من دعاء حيث يكون موجباً الستجابة ما ،يف الدعاء

                                                
 .٤٦ح  ٢٤٥: عن غیبة النعماني ٢٢ح ، ١٤٨/ ٥١: البحار -١
 .، الباب الخامس٣٧٧، ص ١ج : یال المكارمكم -٢
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  ١.كما ورد يف احلديث

  .إظهار احملبة والوالء له  :التاسع والعشرون

عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه أنــه قــال يف ) غايــة املــرام(فقــد ورد يف 

  يا حممد، أحتّب أن تراهم؟: ث املعراج إن اهللا تعاىل قال لهحدي

ذا علــي بــن أيب طالــب، واحلســن إتقــّدم أمامــك، فتقــّدمت أمــامي فــ: فقــال

وموسـى بـن  ،وعلي بن احلسني، وحممد بن علي، وجعفر بـن حممـد ،واحلسني

واحلســن بـــن  ،جعفــر، وعلـــي بــن موســـى، وحممــد بـــن علــي، وعلـــي بــن حممـــد

  .ئم كأنه الكوكب الدّري يف وسطهمعلي، واحلجة القا

ـــل  :يـــارب مـــن هـــؤالء؟ قـــال: فقلـــت هـــؤالء أئمـــة احلـــق، وهـــذا القـــائم، حمّل

حــب أحّبــه، و أّين إ، وينــتقم أعــدائي، يــا حممــد أحببــه فــ٢وحمــّرم حرامــي ،حــاليل

  .٣من حيّبه

أّن يف _ مع أّن حمبة مجيع األئمة واجبـة _ يتضح من األمر مبحبته : أقول

ىل هــذا، وأّن يف وجــوده املبــارك امعينــة كانــت وراء أمــر اهللا تعــحمّبتــه خصوصــية 

  .صفات وشؤون تقتضي هذا التخصيص

  .الدعاء ألنصاره وخّدامه :الثالثون

  ٤.كما ورد ذلك يف دعاء يونس بن عبد الرمحن املتقّدم
                                                

: ، نص الحدیث١، باب الصالة على النبي محمد وأھل بیتھ، ح ٤٩١، ص ٢ج : الكافي -١
 .»ال یزال الدعاء محجوباً حتى یصلي على محمد وآل محمد: قال عن أبي عبد هللا «
 ).المؤلف. (جمیع أحكام الدین حتى یعمل بھا بال تقیة أي یظھر -٢
 .٢٤ح  ٢٥٦وص  ١٠٥ح  ١٨٩: غایة المرام -٣
 .من كتاب جمال األسبوع ٣١٣، من ھذا الكتاب وص ٢٩ص  -٤
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  .لعن أعدائه :الواحد والثالثون

  .١ كما هو ظاهر من أخبار كثرية ومن الدعاء الوارد عنه 

  .التوّسل باهللا تعاىل أن جيعلنا من أنصاره :الثاني والثالثون

  ٢.كما ورد ذلك يف دعاء العهد وغريه

وخصوصـاً يف ا�ـالس  رفع الصوت يف الدعاء لـه  :الثالث والثالثون

  .واحملافل العامة

فقد ظهر استحباب ذلك يف  ،فهو إضافة إىل انّه تعظيم لشعائر اهللا تعاىل

  ٣. لندبة املروي عن الصادقات دعاء ابعض فقر 

  .الصالة على أنصاره وأعوانه  :الرابع والثالثون

وقـــد ورد ذلـــك يف دعـــاء عرفـــة مـــن الصـــحيفة  ،وهـــو نـــوع مـــن الـــدعاء هلـــم

  .السجادية املباركة وبعض األدعية األخرى

وقــد  ،الطـواف حـول الكعبـة املشـرفة نيابـة عنـه  :الخـامس والثالثـون

وأعرضــت عــن ذكــره  ٤،)مكيــال املكــارم(كتــاب   أوردت الــدليل علــى ذلــك يف

  .هنا طلباً لالختصار

  .احلّج نيابة عنه : السادس والثالثون

                                                
 .٣١٦/ ٢: االحتجاج -١
 .٤٠ص  -٢
  .إلى متى أجار فیك یا موالي وإلى متى: والعبارة ھي -٣

 ).المؤلف(بالدعاء واالستغاثة جأر یعني رفع الصوت : وفي القاموس
 .٢١٦/ ٢: مكیال المكارم -٤
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  .إرسال النائب عنه للحجّ  :السابع والثالثون

وقـــد ذكرتــــه يف  ١)اخلـــرائج(ودليلـــه ودليـــل الــــذي قبلـــه احلـــديث املــــروي يف 

  ٣).النجم الثاقب(ومذكور أيضاً يف  ٢)مكيال املكارم(

يـــوم أو يف كـــل كـــل يف   جتديـــد العهـــد والبيعـــة لـــه  :من والثالثـــونالثـــا

  .وقت ممكن

 ،العهــد واالّتفـــاق علــى أمـــر: واعلــم أن معــىن البيعـــة علــى قــول أهـــل اللغــة

هــو أن يقـر املـؤمن بلسـانه ويعـزم بقلبــه أن  واملـراد مـن البيعـة والعهـد معـه 

حيصـل بقـراءة  يطيعه كل الطاعة، وينصـره يف أي وقـت ظهـر فيـه، وهـذا األمـر

  .١٠٨يت ص أالذي ي: أو الكبري ،٤٠دعاء العهد الصغري الذي تقدم ص 

وأمـــا وضـــع اليـــد يف يـــد شـــخٍص مـــا بعنـــوان أّن هـــذه البيعـــة هـــي بيعـــة مـــع 

فهــو مـن البــدع املضـّلة فلــم تـرد يف القــرآن أو الروايـات، نعــم لقــد   اإلمـام 

إلظهــار البيعــة  كــان متعارفــاً عنــد العــرب أن يضــع الرجــل يــده بيــد رجــل آخــر

ــة، وقــد ورد يف بعــض األحاديــث أّن رســول اهللا صــلى اهللا  والعهــد بصــورة جلّي

عليــــه وآلــــه قــــد صــــافح يف مقــــام البيعــــة مث وضــــع يــــده املباركــــة يف إنــــاء مــــاء مث 

أخرجها وأمر نسـاء املسـلمني أن يضـعن أيـديهّن يف ذلـك املـاء يف مقـام البيعـة 

أن يكـون دلـيالً علـى أّن هـذا الشـكل له صلى اهللا عليه وآله، وهذا ال يصلح 

، بـــل يظهــر مـــن مــن البيعـــة جــائز يف كـــل زمــان حـــىت زمــان غيبـــة اإلمــام 
                                                

 .٧٣: الخرائج والجرائح -١
 .٢١٥/ ٢: مكیال المكارم -٢
 ._فارسي _  ٧٧٤ص : النجم الثاقب -٣
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قرار اللســـاين والعـــزم القلـــيب يف عـــدم تفـــاء بـــاإلكبعـــض األحاديـــث وجـــوب اال 

إمكـــان بيعـــة شـــخص اإلمــــام أو النـــيب صـــلى اهللا عليــــه وآلـــه، وهـــذا احلــــديث 

  . ع من العلماء يف كتبهممفّصل يف ذكر هذا األمر وقد أورده مج

أّن  عــن اإلمــام حممــد البــاقر ) الربهــان(ومــن مجلتهــا مــاورد يف تفســري 

خليفــة لــه أوضــح  رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه بعــد أن نصــب األمــري 

  :مث قال ،مجلة من فضائله

وأمــرين اهللا  ،معاشــر النــاس إّنكــم أكثــر مــن أن تصــافقوين بكــّف واحــدة«

بـإمرة املـؤمنني  ألسـنتكم اإلقـرار مبـا عقـدت لعلـي أن آخـذ مـن  عز وجل

 ،ومـن جـاء بعـده مــن األئّمـة مـّين ومنــه علـى مـا أعلمــتكم أّن ذّريّـيت مـن صــلبه

إنّا سامعون مطيعون راضون منقادون ملا بلغـت مـن أمـر ربّنـا : فقولوا بأمجعكم

ر إىل آخـ_ ورّبك يف أمر علـي أمـري املـؤمنني وأمـر ولـده مـن صـلبه مـن األئّمـة 

  ١.»احلديث

 ن كان جائزاً وضع اليد يف يد غـري اإلمـام بعنـوان البيعـة مـع اإلمـام إف

ابة مثـل لكان قد أمر الناس أن تضع كّل طائفة يدها يف يد أحد كبـار الصـح

ذن اليصـــّح هـــذا العمـــل إالّ مـــع شـــخص النـــيب ســـلمان وأيب ذر وغـــريهم، فـــإ

كاجلهـاد املخـتص يف زمـان ظهـوره،   صلى اهللا عليه وآله وشخص اإلمام 

ـــرد أّي حـــديث يف أي  بزمـــان حضـــور اإلمـــام  ، وعـــالوة علـــى ذلـــك مل ي

كتـــاب روائـــي يقـــول أن يف زمـــان األئّمـــة علـــيهم الســـالم بـــايع أحـــد املســـلمني 

                                                
 .٤٤٢/ ١: البرھان -١
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أحــد الصــحابة األئّمــة علــيهم الســالم الكبــار بعنــوان أن نفــس األئّمــة علــيهم 

  .السالم جعلوهم مراجع نستعينهم يف هذا األمر

ذكــر بعــض الفقهــاء، مثــل احملــّدث احلــر العــاملي رمحــه  :والثالثــون التاســع

علــــيهم  يســـتحب زيــــارة قبـــور األئّمــــة األطهـــار: اهللا يف الوســـائل، حيـــث قــــال

  ١.عجل اهللا تعاىل فرجهالسالم نيابة عن اإلمام 

مسعـت أبـا عبـد : عـن املفضـل أنّـه قـال) أصـول الكـايف(روي يف  :األربعون

  :يقول اهللا 

األمــر غيبتــان، إحــدامها يرجــع منهــا إىل أهلــه، واُألخـــرى  لصــاحب هــذا«

: قـال! كيف نصنع إذا كان كذلك؟: قلت! هلك، يف أّي واد سلك؟: يقال

  ٢.»إذا اّدعاها مدّع فاسألوه عن أشياء جييب فيها مثله

يعين اسألوه عـن أمـور ال يصـل إليهـا علـم النـاس، مثـل اإلخبـار عـن : أقول

هــو أم أُنثــى؟ ويف أّي وقــت يولــد؟ ومثــل اإلخبــار  اجلنــني يف رحــم أُّمــه، أذكــر

ــــــتكّلم مــــــع  ــــــه إالّ اهللا تعــــــاىل، وال ــــــوبكم ممّــــــا ال يعلــــــم ب عّمــــــا أضــــــمرمتوه يف قل

ـــه يف هـــذا األمـــر كمـــا  احليوانـــات، واجلمـــادات، وشـــهاد�ما علـــى صـــدقه وحقِّ

وقـد ذكـرت مفّصـلة  ،حصل أمثاهلا مع األئّمة الطاهرين علـيهم السـالم مكـرراً 

  .يف الكتب

                                                
 .١ح ٤٦٤/ ١٠: الوسائل -١
 .١/٣٤٠: الكافي -٢
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يف  تكـــذيب مــــن يـــّدعي النيابـــة اخلاصـــة عنــــه  :الحـــادي واألربعـــون

 ١)كمـال الـدين(كما ورد ذلك يف التوقيع الشريف املذكور يف   ،الغيبة الكربى

  .٢)االحتجاج( و

ــاني واألربعــون ، وتكــذيب مــن يعــّني عــدم تعيــني وقــت لظهــوره  :الث

  .ذلك وتسميته كّذاباً 

ّــــه قــــال حملمــــد بــــن  ق وقــــد ورد يف احلــــديث الصــــحيح عــــن الصــــاد أن

  :مسلم

فلسـنا نوقّـت ألحـد  ،�ـابّن أن تكّذبـه من وّقت لك من الناس شيئاً فال«

  ٣.»وقتاً 

  :ويف حديث آخر عن الفضيل أنّه قال

ـــــا جعفـــــر « كـــــذب «: هـــــل هلـــــذا األمـــــر وقـــــت؟ فقـــــال: ســـــألت أب

  ٤.»الوقّاتون، كذب الوقّاتون، كذب الوقّاتون

  :نه قالأ عن الرضا ) كمال الدين(ويف 

حــّدثين أيب، عــن أبيــه، عــن آبائــه علــيهم الســالم أّن النــيب صــلى اهللا عليــه 

  يا رسول اهللا، مىت خيرج القائم من ذّريّتك؟: وآله قيل له

                                                
ال أي المشاھدة، عمن ید شیعتيمن یأتي سو... «نص الحدیث  ٤٤ح  ٥١٦: كمال الدین -١

 .»...المشاھدة قبل خروج السفیاني والصیحة فھو كاذب مفتر ىفمن أدع
 .٤٧٨/ ٢: االحتجاج -٢
 .٨ح  ١٠٤/ ٥٢: ، وعنھ في البحار٢٦٢: الغیبة للشیخ الطوسي -٣
 .٢٦٢: الغیبة للشیخ الطوسي -٤
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ــا إِالَّ هـــ  مثلـــه مثـــل الســـاعة الـــيت «: فقـــال  ــا لوقْتهـ ــي  ال يجلِّيهـ ــت فـ و ثَقُلَـ

و ماواتإِالَّالس يكُمضِ ال تَأْتغْتَةً األَْرب«.١  

  .اً واألحاديث يف هذا الباب كثرية جد

  .التقيَّة من األعداء :الثالث واألربعون

وأما معـىن التقيـة الواجبـة فهـو أن يتوقـَّف املـؤمن عـن إظهـار احلـّق إذا وجـد 

بـل إذا  ،ياً من الضرر يف نفسه أو مالـه أو كرامتـه فـال يظهـر احلـقّ ءخوفاً عقال

و كرامتـه َأن يوافـق املخـالفني بلسـانه فليفعـل، إالّ اضطّر حلفظ نفسه أو ماله أ

عـن اإلمـام ) كمال الدين(أّن قلبه جيب أن يكون خمالفاً للسانه، فقد ورد يف 

  :أنّه قال الرضا 

ــة لــهإديــن ملــن ال ورع لــه، وال  ال« إنَّ أكــرمكم عنــد اهللا  ،ميــان ملــن ال تقّي

ـــة ـــا ابـــن رســـول اهللا، إىل: فقيـــل لـــه »أعملكـــم بالتقّي إىل يـــوم «: مـــىت؟ قـــال ي

وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت، فمن ترك التقّية قبل خروج  ،الوقت املعلوم

  .٢»قائمنا فليس مّنا

واألخبار يف وجوب التقّية كثرية جداً، وما عرضـته مـن معـىن التَّقيّـة الواجبـة 

عــن ) االحتجــاج(هــو نفــس معــىن احلــديث املــذكور يف هــذا البــاب يف كتــاب 

ـــد اإلمـــام نني أمـــري املـــؤم يف ذلـــك احلـــديث بقولـــه وتـــرك  ، وقـــد أكَّ

                                                
 .١٨٧: ، واآلیة من سورة األعراف٣٧٣/ ٢: كمال الدین -١
 .٣٧١/ ٢: دینكمال ال -٢
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إىل آخـــر ... التقيـــة فـــإن يف ذلـــك إذاللكـــم وســـفك دمـــائكم ودمـــاء املـــؤمنني

  ١.احلديث

بسند صحيح عـن اإلمـام حممـد  )رمحه اهللا( الشيخ الصدوق) خصال(ويف 

  :قال أن أمري املؤمنني  الباقر 

لــه، وبغــّين ال يبخــل بفضــله  بعــامل نــاطق مســتعمل: ٢قــوام الــدين بأربعــة«

على أهل دين اهللا، وبفقري ال يبيع آخرته بدنياه، وجباهل ال يتكرب عـن طلـب 

فـــاذا كـــتم العـــامل علمـــه، وخبـــل الغـــين مبالـــه وبـــاع الفقـــري آخرتـــه بـــدنياه، العلـــم، 

فـــال  ، رجعـــت الـــدنيا إىل ورائهـــا القهقـــرىواســـتكرب اجلاهـــل عـــن طلـــب العلـــم

يـــا أمــري املــؤمنني، كيـــف : جســـاد القــوم خمتلفــة، قيــلتغــرَّنكم كثــرة املســاجد وأ

ــــك الزمــــان؟ فقــــال _ يعــــين يف الظــــاهر _ خــــالطوهم بالربانيــــة : العــــيش يف ذل

خـــالفوهم يف البـــاطن، للمـــرء مـــا اكتســـب وهـــو مـــع مـــن أحـــّب، وانتظـــروا مـــع 

  ٣.»عز وجلذلك الفرج من اهللا 

مكيـــال (واألخبـــار يف هـــذا البـــاب كثـــرية جـــداً وقـــد ذكـــرت مجلـــة منهـــا يف 

  .٤)املكارم

  

                                                
إیاك ثم إیاك أن :... في حدیث طویل أخذنا منھ موضع الحاجة قال عن أمیر المؤمنین  -١

راجع كتاب االحتجاج ... تترك التقیة التي أمرتك بھا، فإنك شائط بدمك ودم إخوانك
 .٣٥٥: ١للطبرسي، ج 

 .ربعةسالمي متوقفة على وجود ھؤالء األأي إقامة أحكام الدین اإل -٢
 .٥ح ١٩٧: الخصال -٣
 .٢٨٤/ ٢: مكیال المكارم -٤
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  .التوبة احلقيقية من الذنوب: الرابع واألربعون

وإن كانت التوبة من األعمال احملرمة واجبة يف كل زمـان إال أن أمهيتهـا يف 

ىل اعجــل اهللا تعــ هــذا الزمــان مــن جهــة أن أحــد أســباب غيبــة صــاحب األمــر

عــــن  فأصـــبحت ســـبباً المتناعـــه، فرجـــه وطوهلـــا هـــو ذنوبنـــا العظيمـــة والكثـــرية

، وكـــذلك يف عـــن أمـــري املـــؤمنني ) البحـــار(يف كمـــا ورد ذلـــك ، الظهـــور

  :حيث يقول) االحتجاج(التوقيع الشريف املروي يف 

  ١.»فما حيبسنا عنهم إالّ ما يّتصل بنا ممّا نكرهه وال نؤثره منهم«

الســـــابقة والعـــــزم علـــــى تركهـــــا يف  ومعـــــىن التوبـــــة هـــــو النـــــدم علـــــى الـــــذنوب

بــراء الذّمــة مــن الواجبــات الــيت تركــت، وأداء حقــوق إ املســتقبل، وعالمــة ذلــك

النـــاس الباقيـــة يف ذّمتـــه، وإذابــــة اللحـــم الـــذي نشــــأ يف بـــدنك مـــن املعاصــــي، 

  .وحتّمل مشاق العبادة مبا ينسيك ما اكتسبته من لّذة املعصية

ــــق التوبــــة كــــامًال، وتكــــون كمــــا ورد عــــن أمــــري  و�ــــذه األمــــور الســــّتة تتحّق

  .عددةيف كتب مت املؤمنني 

وعلــــى فــــرض أّين أتــــوب ولكــــن النــــاس ال : فانتبــــه إىل نفســــك، وال تقــــول

فذنوب اجلميع تؤدي إىل غيبته وتأّخر  ،يف غيبته يتوبون فيستمر اإلمام 

  !ظهوره

فالتفـت إىل نفسـك  إن كان مجيع اخللق سـبباً لتـأخري ظهـوره : فأقول

كحــال   اً تــدرجيتكــون شــريكاً معهــم يف ذلــك، فأخشــى أن يصــبح حالــك  فــال

                                                
 .١٧٧/ ٥٣: وعنھ في البحار ٣٢٥/ ٢: االحتجاج -١
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، وحـبس املـأمون للرضـا مـام موسـى الكـاظم هارون الرشيد يف حبسـه لإل

  سرخس(يف(مام علي النقي ، أو حبس املتوّكل لإل  يف)سامراء!(  

أنــه  عــن الصــادق ) روضــة الكــايف(مــا روي يف : الخــامس واألربعــون

  : قال

اً صـلى اهللا يف عافية، فـإّن اهللا بعـث حممـد إذا متّىن أحدكم القائم فليتمّنه«

  ١.»رمحة ويبعث القائم نقمةعليه وآله 

وأنــتم مؤمنــون ومعــافون مــن  يعــين اســألوا اهللا تعــاىل أن تالقــوه : أقــول

  .ضالالت آخر الزمان كي ال تكونوا حمالَّ إلنتقامه

ببيان إحسانه  أن يدعو املؤمن الناس إىل حمبته  :السادس واألربعون

 قـــّدس هلـــم وحّبـــه إلـــيهم وبركـــات ومنـــافع وجـــوده امل  ،هلـــم، وأمثاهلـــا

  .له ويتحبب إليه مبا يكسب به حّبه 

بل يبقـى  ،أن ال يقسو قلبك بسبب طول زمان الغيبة :السابع واألربعون

، وقـد قــال رّب العـاملني جـّل شــأنه يف القـرآن ا�يــد يف طريّـاً بـذكر مــواله 

ــوبهم لـذكْرِ اللَّـه و   لَـم يـأْنِ للَّـذين آمنـوا أَن تَ    أَ: سـورة احلديـد مـا نَـزلَ مـن الْحــق    خْشـع قُلُ

األَْ      و هِمــي ــثري مـد فَقَسـت قُلُـوبهم و   ال يكُونُـوا كَالَّـذين أُوتُـوا الْكتــاب مـن قَبـلُ فَطـالَ علَ كَ

قُونفاس مهنم.٢  

  :أنه قال عن الصادق ) الربهان(وقد روي يف 

                                                
 .٣٠٦ح  ٢٣٣/ ٨: الكافي -١
 .١٦: سورة الحدید -٢
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ال يكُونُــوا كَالَّــذين أُوتُــوا الْكتــاب مــن قَبــلُ فَطـــالَ       و_ ة نزلــت هــذه اآليــ«

مهقُلُوب تفَقَس داألَْم هِملَيع وقُونفاس مهنم ريكَث  _مث قـال ،من أهـل زمـان الغيبـة :

 هاتوم دعب ضيِ األَْرحي اللَّه وا أَنلَماع«.١  

  :ه قال يف معىن موت األرضأن وعن اإلمام الباقر 

ي يـفيح ،فيعدل فيهـا حيييها اهللا بالقائم  ،كفر أهلها والكافر ميت«

  ٢.»ي أهلها بعد مو�مياألرض وحي

  :أنه قال بسند صحيح عن أمري املؤمنني ) كمال الدين(ويف 

للقــائم منّــا غيبــة أمــدها طويـــل، كــأّين بالشــيعة جيولــون جــوالن الـــنعم يف «

ملرعــى فــال جيدونــه، أال فمــن ثبــت مــنهم علــى دينــه ومل يقــس غيبتــه، يطلبــون ا

  ٣.»قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي يف درجيت يوم القيامة

ا املؤمنــون املنتظــرون إمــام زمــانكم، لتســّر قلــوبكم وتقــّر عيــونكم هــأي: أقــول

�ــذه البشــارة العظمــى الــيت هــي أعظــم البشــارات، واســعوا أن تكــون قلــوبكم 

  .ية يف زمان غيبة إمام زمانكمغري قاس ةرقيق

صــحيح : إّن رقّــة القلــب وقســاوته خارجــان عــن اختيارنــا، أقــول: فــإن قلــتم

ما تقولون ولكـن مقـدمات ومسـببات ذلـك باختيـاركم، أي تسـتطيعون القيـام 

بأعمال جتعلون �ا قلوبكم نقية، وتستطيعون القيـام بأعمـال تُقسـي قلـوبكم، 

                                                
 .١ح ٢٩١/ ٤: البرھان -١
 .٤ح  ٢٩١/ ٤: البرھان -٢
 .١٤ح  ٣٠٣/ ١: كمال الدین -٣
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ركوا مــــا يســــبب ذلــــك، وواظبــــوا علــــى ن كنــــتم ختشــــون قســــاوة القلــــب فــــاتإفــــ

يف تفسـري اآليـة ) جممـع البيـان(األعمال اليت تنقـي وترقّـق القلـب، كمـا ورد يف 

  ١.فغلظت قلو�م وزال خشوعها ومرنوا على املعاصي: حيث قال ،املذكورة

إّن اهللا ال يعاقــــب علــــى ذنــــب كمــــا : وري عــــن اإلمــــام حممــــد البــــاقر 

  ٢.يعاقب على قساوة القلب

هنا إىل بعض منها كما قد رأيتها يف كتـب احلـديث مـذّكراً بـذلك  وسأشري

  .التوفيقاهللا نفسي وإخواين يف البلدان ومن 

  :ّما ما يرّقق وينقي القلب فأمورأ

احلضـــور يف جمـــالس ذكـــر بقيــــة اهللا عجـــل اهللا تعـــاىل فرجـــه الشــــريف _  ١

وشـــرح صـــفاته وخصائصـــه وشـــؤونه وجمـــالس الـــوعظ علـــى ضـــوء نصـــائح أهـــل 

ت علــيهم الســالم وجمــالس قــراءة القــرآن بشــرط التأّمــل والتفّكــر يف معــاين البيــ

  .اآليات القرآنية

  .زيارة القبور_  ٢

  .كثرة ذكر املوت_  ٣

  .مسح رؤوس اليتامى، واحلّب واإلحسان إليهم_  ٤

  :، فمنهاوأّما ما يسّبب قساوة القلب

  .ترك ذكر اهللا جّل شأنه_  ١

                                                
 .٢٣٨/ ٩: مجمع البیان -١
وما ضرب عبد بعقوبة أعظم ... «: عن الباقر : الحدیث، ولفظ ٢٩٦: تحف العقول -٢

 .»من قسوة القلب
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 .أكل الطعام احملرم_  ٢

 .أهل الدنيا، وكثرة زيار�مجمالسة _  ٣

 .األكل على الشبع_  ٤

 .كثرة الضحك_  ٥

 .كثرة التفكري باألكل والشرب_  ٦

 .كثرة احلديث فيما الينفع يف اآلخرة_  ٧

 .طول األمل_  ٨

 .عدم أداء الصالة يف أّول الوقت_  ٩

 .السة ومصاحبة أهل املعاصي والفسقجم_  ١٠

 .ستماع للكالم غري النافع يف اآلخرةإلا_  ١١

 .اب إىل الصيد للهو واللعبلذها_  ١٢

 .مور الدنياأوّيل الرئاسة يف ت_  ١٣

 .الذهاب إىل املواطن الدنيئة املخجلة_  ١٤

 .ثرة جمالسة النساءك_  ١٥

 .ثرة أموال الدنياك_  ١٦

 .رك التوبةت_  ١٧

 .ستماع إىل املوسيقىإلا_  ١٨

 .مسكر وكل شراب حرامشرب _  ١٩

 .الس أهل العلمترك جم_  ٢٠



  
  
  
  
  
  
  

 ٧٥....................................................................محمد تقي الموسوي اإلصفھاني

 

ترّقــق وتنقــي القلــب واحلاويــة علــى ذكــر  أي تــرك احلضــور يف ا�ــالس الــيت

وشـــــؤون صـــــاحب  ،وأحاديـــــث ومـــــواعظ األئمـــــة الطـــــاهرين ،أحكـــــام الـــــدين

وخصوصاً إذا كان املتحّدث مطابق عمله ، وآيات القرآن الكرمي، الزمان

 قوله مبا جيعل لقولـه تـأثري خـاص يف قلـب املسـتمع، فقـد ورد عـن الرضـا 

  :أنه قال

  ١.»أمرنا مل ميت قلبه يوم متوت القلوبمن جلس جملساً حييي فيه «

رقّقوا قلوبكم من قساوة القلب علـى حـذر، فأخشـى أن يصـل : واخلالصة

  .األمر حبيث ال تؤثر املوعظة بعده يف القلوب وحيرم من رمحة اهللا جل شأنه

  :االتّفاق واالجتماع على نصرة صاحب الزمان  :الثامن واألربعون

والوفـاء بعهـده،  عضها وتتعاهـد لنصـرته أي تّتفق قلوب املؤمنني مع ب

رمحـه اهللا (وقد ورد يف التوقيـع الشـريف عـن الناحيـة املقدسـة إىل الشـيخ املفيـد 

وهـــو آخـــر توقيـــع أورده الشـــيخ اجلليـــل أمحـــد بـــن أيب طالـــب الطربســـي  )تعـــاىل

ولــو أّن أشــياعنا وفّقهــم اهللا «: وجــاء فيــه ،)االحتجــاج(يف كتــاب ) رمحــه اهللا(

اجتمـــاع مـــن القلـــوب يف الوفـــاء بالعهـــد علـــيهم ملـــا تـــأّخر عـــنهم  لطاعتـــه علـــى

  ٢.»لت هلم السعادة مبشاهدتنااليمن بلقائنا، ولتعجّ 

داء احلقــوق املاليــة املتعّلقــة بــذمتهم مــن أاالهتمــام يف : التاســع واألربعــون

  .قبيل الزكاة واخلمس وسهم اإلمام 

                                                
 .١ح ٢٧٨/ ٤٤: ، وعنھ في البحار٤ح  ١٧المجلس / ٦٨: أمالي الصدوق -١
 .٣٢٥/ ٢: االحتجاج -٢
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يف زمان غيبة اإلمـام  اً اصخ اً إالّ أّن له أثر  ،وهذا األمر واجب يف كل زمان

  فـــاهتم بـــه وجـــاءت التوصـــية واألمـــر بـــه، فيقـــول اإلمـــام  يف نفـــس

  :ذلك التوقيع

وأخـرج ممّـا  ،إنّه من اتّقى ربّه من إخوانك يف الدين... وحنن نعهد إليك«

كـان آمنـاً مـن الفتنـة املبطلـة، وحمنهـا املظلمـة املضـّلة، ومــن عليـه إىل مسـتحّقيه  

نّــه يكــون خاســراً  مــن نعمتــه علــى مــن أمــره بصــلته فإره اهللاخبــل مــنهم مبــا أعــا

  ١.»واله وآخرتهبذلك أل

واعلــم أن مـن مجلــة احلقـوق املاليــة املرتتّبـة علــى الشـخص أن يوصــل  :تنبيـه

، وهـــذا غـــري ســـهم اإلمـــام يف كـــل ســـنة مبلغـــاً مـــن املـــال إىل إمـــام زمانـــه 

ف خاصــة ورد الواجــب، ألّن ســهم اإلمــام مفــروض يف أشــياء خاصــة يف ظــرو 

مـام هداء مبلغ من املـال سـنوياً لإلإذكرها يف الكتب الفقهية، وهذا األمر أي 

 بل هو تكليف على اجلميع سواء كان الشـخص  ،ليس له شرط خاص

ففي كل األحوال جيب أن خيرج مقداراً من مالـه سـنوياً ويقّدمـه  ،فقرياً أو غنياً 

  .هدية إلمام زمانه 

  :عن املفضل أنّه قال) الربهان( ويف) البحار(وقد روي يف 

يومــــاً ومعــــي شــــيء، فوضــــعته بــــني يديــــه  دخلــــت علــــى أيب عبــــد اهللا 

يـا : يل فقـال : قـال. هـذه صـلة مواليـك وعبيـدك: ما هذا؟ فقلت: فقال

قبل ذلك وما أقبل من حاجـة يب إليـه، ومـا أقبلـه إالّ ليزكـوا بـه، مفضل، إّين أل

                                                
 .٩٢: ، واآلیة من سورة آل عمران٢٩٧/ ١: ، والبرھان٢١٦/ ٩٦: البحار -١



  
  
  
  
  
  
  

 ٧٧....................................................................محمد تقي الموسوي اإلصفھاني

 

سنة مل يصلنا من مالـه، قـل أو كثـر، من مضت له : مسعت أيب يقول: مث قال

  .مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة إالّ أن يعفو اهللا عنه

  تعــاىل علــى شــيعتنا يف كتابــه إذيــا مفضــل إّ�ــا فريضــة فرضــها اهللا: مث قــال

  ١.لَن تَنالُوا الْبِر حتَّى تُنفقُوا مما تُحبون : يقول

الَّــذين يصــلُون مــا و: ةفة الشـرييف تفســري اآليــ ويف حـديث آخــر عنــه 

  :إىل أن قال أَمر اللَّه بِه أَن يوصلَ

ريـــد أُ ومـــا : هـــو صـــلة اإلمـــام يف كـــل ســـنة ممّـــا قـــّل أو كثـــر، مث قـــال «

  ٢.»بذلك إالّ تزكيتكم

  :أنه قال ويف حديث آخر عنه 

ال تــدعوا صــلة آل حممــد صــلوات اهللا علــيهم أمجعــني مــن أمــوالكم، مــن  «

ومـــن كـــان فقـــرياً فعلـــى قـــدر فقـــره، ومـــن أراد أن  ،ان غنيـــاً فعلـــى قـــدر غنـــاهكـــ

ليه فليصل آل حممد صلوات اهللا عليهم أمجعني وشـيعتهم إيقضي اهللا احلوائج 

  ٣.»بأحوج ما يكون إليه من ماله

  :أيضاً أنه قال عن اإلمام الصادق ) الفقيه(ويف 

غــريه يف ســبيل  درهــم يوصــل بــه اإلمــام أفضــل مــن ألــف ألــف درهــم يف«

  ٤.»اهللا

                                                
 .٩٢: واآلیة من سورة آل عمران، ٢٩٧/ ١: ، والبرھان٢١٦/ ٩٦: البحار -١
 .٢١: ، واآلیة من سورة الرعد٢٨٩/ ٢: ، والبرھان٥ح ٢١٦/ ٩٦: البحار -٢
 . ٦ح ٢١٦/ ٩٦: البحار -٣
 .٧٢/ ٢: الفقیھ -٤
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ومن الرؤيا الصادقة أين رأيت يف ليلـة يف عـامل الرؤيـا شخصـاً جلـيالً : أقول

املؤمن الذي خيرج شـيئاً مـن مالـه صـلة إلمامـه يف زمـان غيبتـه ثوابـه ألـف : قال

  .ظهوره وحضوره الذي يقدم ذلك إىل إمامه يف زمانمرة ومرة مقابل 

  . حديثاً يؤيد ذلكنيوسيأيت يف الوظيفة احلادية واخلمس

غائباً جيب أن يصـرف  وال خيفى أن يف هذا الزمان اّلذي كان إمامنا 

يف مـا يرضـاه، كـأن يصـرف يف  ذلك املـال الـذي يقّدمـه املـؤمن هديـة لـه 

ـــــع الكتـــــب املتعّلقـــــة بـــــه  ، أو يف ا�ـــــالس الـــــيت تـــــذكر فيهـــــا فضـــــائله طب

وهكـــذا مـــع تقـــدمي  ،وأخالقـــه، أو يعطـــى إىل أحبائـــه بعنـــوان هديـــة عنـــه 

  .األهّم فاألهّم، واهللا العامل

ومــن مجلـــة احلقـــوق املاليــة صـــلة الـــرحم، ومســاعدة اجلـــار حـــىت يف إعـــار�م 

مـــور زهيـــدة أوإن احتـــاجوا إىل  ،لـــوازم املنـــزل مـــثالً كـــاألواين واملصـــابيح وغريهـــا

  .ليهمإوابل وحنوها فتهدى تالثمن كامللح وال

  .املرابطة :الخمسون

  :رابطة على قسمنيواعلم أّن امل

يقــيم املـــؤمن يف ثغـــر  نمــا ذكـــره الفقهـــاء يف كتــاب اجلهـــاد، وهـــو أ :األول

جـل أن خيـرب املسـلمني إن أراد دابّته قريباً من بالد الكفار أل من الثغور ويربط

أو يـدافع عـن املسـلمني يف حـال تعّرضـهم العتـداءات  ،الكفار اهلجوم عليهم

أو  سواء كان يف زمـان حضـور اإلمـام  األمر، وهذا العمل لكفرة إن لزما

 ،)رشـــاداإل(يف رمحـــه اهللا يف غيبتــه مســـتحّب مؤّكـــد، كمــا ذكـــر ذلـــك العالمــة 
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، وقد روى عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه )الروضة(والشهيد رمحه اهللا يف 

  :أنه قال

نّـه ينمـو لـه عملـه إف ،كل ميت خيتم على عمله إال املـرابط يف سـبيل اهللا«

  ١.»القيامة ويؤمن من فّتان القرب إىل يوم

أنّـه صـلى اهللا عليـه وآلـه ) املنتهـى(عـن ) اجلـواهر(ويف حديث آخـر ورد يف 

  :قال

  ٢.»رباط اخليل ليلة يف سبيل اهللا خري من صيام شهر وقيامه«

  :وهلذا القسم من املرابطة شرطان

وشـــرع  اإلســـالمأن يكـــون الوقـــوف يف منطقـــة حدوديـــة حلفـــظ بـــالد _  ١

إن مل : نام صلى اهللا عليه وآله من اعتـداءات األجانـب، ولـذلك قـالواخري األ

يســتطع الرجــل البقــاء يف ذلــك املكــان فعليــه أن جيعــل فيــه شخصــاً آخــر نيابــة 

  .عنه

ـــة أيـــام كمـــا ذكـــر ذلـــك يف _  ٢ أن يكـــون أقـــّل زمـــان املرابطـــة هنـــاك ثالث

ني يومــاً فانّــه وغــريه، وأكثــره أربعــون يومــاً، فــإن بقــي أكثــر مــن أربعــ) رشــاداإل(

  .حيسب من ا�اهدين وله ثواب ا�اهد يف سبيل اهللا

                                                
 .٩٠٢/ ٢: المنتھى -١
 .٩٠٢/ ٢: ، والمنتھى٥٥٥مجلد الحج والجھاد ص : جواھر الكالم -٢
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املرابطة بأن يُِعّد املـؤمن فرسـه وسـيفه �يـؤاً واسـتعداداً لظهـور اإلمـام : الثاين

  لنصــرته، وهــذا القســم مــن املرابطــة لــيس لــه زمــان أو مكــان معــني، وقــد

  :عن أيب عبد اهللا اجلعفي أنّه قال) روضة الكايف(ورد يف 

ربعــون، أ: كـم الربــاط عنـدكم؟ قلــت: قـال يل أبــو جعفـر بــن علــي «

لكن رباطنا رباط الدهر، ومن ارتـبط فينـا دابّـة كـان لـه وز�ـا ووزن : قال 

وز�ا ما كانت عنده، ومن ارتـبط فينـا سـالحاً كـان لـه وزنـه مـا كـان عنـده، ال 

ا مثلنـا ومـثلكم جتزعوا من مـرّة وال مـن مـّرتني وال مـن ثـالث وال مـن أربـع، فاّمنـ

وجـل إليـه أن ادع قومـك للقتـال  مثل نيب كان يف بين إسرائيل، فأوحى اهللا عز

فــاّين سأنصــرك، فجمعهــم مــن رؤوس اجلبــال، ومــن غــري ذلــك، مث توّجــه �ــم 

مث أوحـــى اهللا إليـــه أن ادع  ،طعنـــوا بـــرمح حـــىت ا�زمـــوا ضـــربوا بســـيف وال فمـــا

 ،وعـدتنا النصـر فمـا نصـرنا: لواقومك إىل القتال فـاين سأنصـرك، فـدعاهم فقـا

يــا رّب، القتــال : لاإمــا أن خيتــاروا القتــال أو النــار، فقــ: فــأوحى اهللا تعــاىل إليــه

  .أحّب إّيل من النار

فأجابـه مــنهم ثالمثائـة وثالثـة عشــر عـّدة أهـل بــدر، فتوجـه �ــم،  ،فـدعاهم

  ١.»هلم عز وجلفما ضربوا بسيف والطعنوا برمح حىت فتح اهللا هلم 

أي جيـب علـى : رباطنـا ربـاط الـدهر: �لسي رمحه اهللا يف شـرح قولـهوقال ا

الشــــيعة أن يربطــــوا أنفســــهم علــــى طاعــــة إمــــام احلــــّق وانتظــــار فرجــــه ويتهّيــــؤوا 

  .لنصرته

                                                
 .٣٨١ص : روضة الكافي -١
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كــان لـــه : أي ،اخل... كــان لــه وز�ــا: وقــال رمحــه اهللا يف شــرح قولــه 

ب مثلـي وزن أو من الثوا... ثواب التصّدق بضعفي وز�ا ذهباً وفّضة كّل يوم

  ).واهللا تعاىل هو العامل( ١الدابّة،

مكيال (وقد ذكر�ا يف كتاب  ،خرى يف هذا اخلصوصأوقد وردت أخبار 

  .يف آخر اجلزء الثاين منه) املكارم

هتمام يف اكتساب الصفات احلميـدة واألخـالق اإل :الحادي والخمسون

صي والذنوب الـيت واجتناب املعا ،وأداء الطاعات والعبادات الشرعية ،الكرمية

�ــي عنهــا يف الشــرع املقــّدس، ألّن مراعـــاة هــذه األمــور يف زمــان غيبــة اإلمـــام 

ـــــاد الفـــــنت و  أعســـــر مـــــن مراعا�ـــــا يف زمـــــان ظهـــــوره  كثـــــرة لبلحـــــاظ ازدي

  .ضالل املؤمننيامللحدين واملشّككني واملتصّدين إل

  :وهلذا ورد يف احلديث النبوي الشريف أنّه قال ألمري املؤمنني 

علي، واعلم أن أعجـب النـاس إميانـاً وأعظمهـم يقينـاً قـوم يكونـون يف  اي«

  ٢.»آخر الزمان مل يلحقوا النيب وحجب عنهم، فآمنوا بسواد على بياض

  :أنّه قال عن الصادق ) البحار(وروي يف 

من سرّه أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر، وليعمل بـالورع وحماسـن «

بعــده كــان لــه مــن األجــر  وقــام القــائم األخــالق وهــو منتظــر، فــإن مــات 

  ٣.»مثل أجر من أدركه

                                                
 .٣٩٧/  ٢: ممكیال المكار -١
 .٨ح ٢٨٨/ ١: كمال الدین -٢
 .١٤٠/  ٥٢: البحار -٣
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  :أنّه قال عنه ) الكايف(وروي يف 

ومــن صــّلى مــنكم صــالة فريضــة وحـــده مســترتاً �ــا مــن عــدّوه يف وقتهـــا «

وجـل �ـا لـه مخسـاً وعشـرين صـالة فريضـة وحدانيـة، ومـن  فأمتّها كتب اهللا عـزَّ 

تـب اهللا لــه �ـا عشــر صـلوات نوافــل، صـّلى مـنكم صــالة نافلـة لوقتهــا فأمتّهـا ك

ويضـاعف  ،وجل لـه �ـا عشـرين حسـنة ومن عمل منكم حسنة كتب اهللا عز

بالتقية على دينـه وجل حسنات املؤمن منكم إذا أحسن أعماله ودان  اهللا عزَّ 

وجـــــل   وإمامـــــه ونفســـــه وأمســـــك مـــــن لســـــانه أضـــــعافاً مضـــــاعفة، إّن اهللا عـــــز

  ١.»كرمي

حيــث إمامنــا غائــب كيــف جيــب أن حنفظــه  إّن يف زماننــا هــذا: وإن قلــت

  !بالتقية؟

تراعـى أن يظهـر  كثرياً ما حيصل يف املواقع اليت جتب فيها التقية فـال: أقول

فيذكرونـه بكـالم بـذيء فيقولـون مـا جيـب أن  األعداء سوء األدب حنـوه 

، كمـا ال يقولوه، فيكون املخالف للتقية هذا سبباً يف عدم حفظ اإلمام 

  :شأنه يف القرآن ا�يد قال اهللا جلّ 

لْمٍورِ عواً بِغَيدع وا اللَّهبسفَي ونِ اللَّهد نم ونعدي ينوا الَّذبال تَس.٢  

  .واألخبار يف هذا الباب كثرية جداً 

                                                
 .٣٣٣/ ١: الكافي -١
 .١٠٨: سورة األنعام -٢
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ــاني والخمســون يف يــوم اجلمعــة،  قــراءة دعــاء الندبــة املتعّلــق بــه : الث

  .ألضحى، بتوّجه وخشوعوعيد الغدير، وعيد الفطر، وعيد ا

  ١).زاد املعاد(كما ورد يف 

يف أيـــام اجلمعـــة  اعتبـــار أنفســـنا ضـــيوفاً عنـــده : الثالـــث والخمســـون

ه �ذه الزيارة اليت ذكرها السيد ابن طاووس رمحه اهللا ر زو ـفن املخّصصة له 

  ):مجال األسبوع(يف كتاب 

ـــَة اللَّـــِه ِيف أَْرِضــــهِ  ـــَالُم َعَلْيـــَك يَـــا ُحجَّ ـــَالُم َعَلْيـــَك يَـــا َعـــْنيَ اللَّــــِه ِيف  ،السَّ السَّ

ــَالُم َعَلْيــَك يَــا نـُـوَر اللَّــِه الَّــِذي يـَْهَتــِدي بِــِه اْلُمْهَتــُدوَن  ، َخْلِقــهِ  يـَُفــرَُّج بِــِه َعــِن وَ السَّ

ـــَالُم َعَلْيـــَك أَيـَُّهـــا اْلـــوَ ،  اْلُمـــْؤِمِننيَ  ـــَالُم َعَلْيـــَك أَيـَُّهـــا اْلُمَهـــذَُّب اْخلَـــاِئُف السَّ ِيلُّ السَّ

  .السََّالُم َعَلْيَك يَا َسِفيَنَة النََّجاِة السََّالُم َعَلْيَك يَا َعْنيَ اْحلََياةِ  ، النَّاِصحُ 

  .َعَلى آِل بـَْيِتَك الطَّيِِّبَني الطَّاِهرِينَ وَ السََّالُم َعَلْيَك َصلَّى اللَُّه َعَلْيَك 

  .ظُُهوِر اْألَْمرِ وَ ِمَن النَّْصِر السََّالُم َعَلْيَك َعجََّل اللَُّه َلَك َما َوَعَدَك 

  .ُأْخرَاكَ وَ السََّالُم َعَلْيَك يَا َمْوَالَي أَنَا َمْوَالَك َعاِرٌف بِأُوَالَك 

ظُُهـوَر اْحلَــقِّ َعَلــى وَ أَنـَْتِظـُر ظُُهــوَرَك وَ بِـآِل بـَْيِتــَك وَ أَتـََقـرَُّب ِإَىل اللَّــِه تـََعـاَىل بِــَك  

ــــــٍد َأْســــــَأُل اللَّــــــَه أَ وَ  ، يَــــــَدْيكَ  ــــــدٍ وَ ْن ُيَصــــــلَِّي َعَلــــــى ُحمَمَّ َأْن َجيَْعَلــــــِين ِمــــــَن وَ  آِل ُحمَمَّ

ـــْنيَ وَ النَّاِصـــرِيَن لَـــَك َعَلـــى َأْعـــَداِئَك وَ التَّـــاِبِعَني وَ اْلُمْنَتِظـــرِيَن لَـــَك  اْلُمْسَتْشـــَهِديَن بـَ

  . َيَدْيَك ِيف ُمجَْلِة أَْولَِياِئكَ 

                                                
 .٤٣٨: زاد المعاد -١
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َهـَذا يـَـْوُم   َعلَـى آِل بـَْيتِـكَ وَ ُت اللَّـِه َعَلْيـَك يَا َمْوَالَي يَا َصاِحَب الزََّماِن َصَلَوا

اْلَفـــرَُج ِفيـــِه لِْلُمـــْؤِمِنَني َعَلـــى يَـــَدْيَك وَ ُهـــَو يـَْوُمـــَك اْلُمتَـَوقَّـــُع ِفيـــِه ظُُهـــوُرَك وَ اجلُُْمَعـــِة 

ُفَك وَ   قـَْتــُل اْلَكــاِفرِيَن ِبَســْيِفكَ وَ  ــَت يَــوَ َجــاُرَك وَ أَنَــا يَــا َمــْوَالَي ِفيــِه َضــيـْ ا َمــْوَالَي  أَْن

َجارَةِ وَ َمْأُموٌر بِالضَِّياَفِة وَ َكِرٌمي ِمْن أَْوَالِد اْلِكرَاِم  َأِجْرِين َصـَلَواُت اللَّـِه وَ فََأِضْفِين  اْإلِ

  ١. َعَلى َأْهِل بـَْيِتَك الطَّاِهرِينَ وَ َعَلْيَك 

بأســانيد ) مجــال األســبوع(و) كمــال الــدين(روي يف  :الرابــع والخمســون

ن الشيخ الثقة اجلليل القدر عثمـان بـن سـعيد العمـري أنّـه صحيحة ومعتربة ع

جيـــب علــى الشـــيعة أن يقــرأوا هـــذا الـــدعاء يف : أمــر بقـــراءة هــذا الـــدعاء وقــال

  .زمان غيبة اإلمام 

يف  ةإّن هـــذا الشـــيخ اجلليـــل كـــان النائـــب األول مـــن النـــّواب األربعـــ: أقـــول

احب األمر روحي له نَّ كلَّ ما يأمر به صادر عن صإعصر الغيبة الصغرى، ف

الفداء وعلى هذا فكلما ملكت حسن التوجـه فـاقرأ هـذا الـدعاء الشـريف وال 

تقّصر يف ذلك وخصوصاً بعد صالة العصر من يوم اجلمعـة، فقـد قـال السـيد 

  ):مجال األسبوع(اجلليل علي بن طاووس يف كتاب 

إن كــان لــك عــذر عــن مجيــع مــا ذكرنــاه مــن تعقيــب العصــر يــوم اجلمعــة، 

ك أن �مــل الــدعاء بــه فاننــا عرفنــا ذلــك مــن فضــل اهللا جــل جاللــه الــذي فايــا

  .خّصنا به، فاعتمد عليه

                                                
  .٣٧: جمال األسبوع -١
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ويفهم من هذا العبارة أن أمراً �ذا الشأن صدر من حضرة صاحب األمر 

  .عجل اهللا تعاىل فرجه إىل السيد رمحه اهللا وهذا غري بعيد عن مقام السيد

  :وهذا الدعاء هو

  . نـَْفَسَك فَِإنََّك ِإْن ملَْ تـَُعرِّْفِين نـَْفَسَك ملَْ َأْعِرْف َرُسوَلكَ اللَُّهمَّ َعرِّْفِين 

  .اللَُّهمَّ َعرِّْفِين َرُسوَلَك فَِإنََّك ِإْن ملَْ تـَُعرِّْفِين َرُسوَلَك ملَْ َأْعِرْف ُحجََّتكَ 

  .ْلُت َعْن ِديِين اللَُّهمَّ َعرِّْفِين ُحجََّتَك فَِإنََّك ِإْن ملَْ تـَُعرِّْفِين ُحجََّتَك َضلَ 

  .الَ ُتزِْغ قـَْلِيب بـَْعَد ِإْذ َهَديـَْتِين وَ اللَُّهمَّ الَ ُمتِْتِين ِميَتًة َجاِهِليًَّة 

َــِة َمــْن فـََرْضــَت َعَلــيَّ طَاَعَتــُه ِمــْن ِوالَيَــِة ُوالَِة أَْمــرَِك  اللَُّهــمَّ َفَكَمــا َهــَديـَْتِين لِوِالَي

َحــىتَّ َوالَْيــُت ُوالََة أَْمــرَِك أَِمــَري اْلُمــْؤِمِنَني َعِلــيَّ   آلِــهِ وَ بـَْعــَد َرُســوِلَك َصــَلَواُتَك َعَلْيــِه 

ُحمَمَّـداً وَ َعِليّـاً وَ ُموَسـى وَ َجْعَفـراً وَ  ُحمَمَّـداً وَ َعِليّـاً وَ احلَُْسـْنيَ وَ احلََْسـَن وَ ْبَن َأِيب طَالِـٍب 

  .َك َعَلْيِهْم َأْمجَِعنيَ احلُْجََّة اْلَقاِئَم اْلَمْهِديَّ َصَلَواتُ وَ احلََْسَن وَ َعِلّياً وَ 

ْ قـَْلـِيب لِـَوِيلِّ أَْمـرَِك وَ اْستَـْعِمْلِين ِبطَاَعِتَك وَ اللَُّهمَّ فـَثَبِّْتِين َعَلى ِديِنَك  َعـاِفِين وَ َلنيِّ

ثـَبِّْتـِين َعلَـى طَاَعـِة َوِيلِّ أَْمـرَِك الـَِّذي َسـتَـْرَتُه َعـْن َخْلِقـَك وَ   ِممَّا اْمَتَحْنَت ِبِه َخْلَقكَ 

ـــَرَك يـَْنَتِظـــرُ وَ ِإْذنِـــَك َغـــاَب َعـــْن َبرِيَِّتـــَك بِ وَ  ـــِت وَ  أَْم ـــُر اْلُمَعلَّـــِم بِاْلَوْق ـــَت اْلَعـــاِملُ َغيـْ أَْن

ْذِن لَـُه بِِإْظَهــاِر أَْمـرِِه  َفَصــبـِّْرِين   َكْشــِف ِسـْرتِهِ وَ الـَِّذي ِفيـِه َصــَالُح أَْمـِر َولِيِّــَك ِيف اْإلِ

ـْرَت َعَلى َذِلَك َحىتَّ َال ُأِحبَّ تـَْعجِ  الَ َكْشـَف وَ الَ تَـْأِخَري َمـا َعجَّْلـَت وَ يَل َما َأخَّ

َكْيـَف وَ الَ أَقُـوَل ِملَ وَ الَ أُنَازَِعـَك ِيف تَـْدِبِريَك وَ   الَ اْلَبْحَث َعمَّا َكَتْمـتَ وَ َما َستَـْرَت 

ــا بَــاُل َوِيلِّ اْألَْمــِر الَ َيْظَهــرُ وَ  ــَتَألَِت اْألَْرُض ِمــَن اجلَْــْوِر وَ  َم ــوُِّض أُُمــورِي  وَ قَــِد اْم أُفـَ

  . ُكلََّها ِإلَْيكَ 
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َمـَع ِعْلِمـي بِـَأنَّ لَـَك  اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْسأَُلَك َأْن ُترَِيِين َوِيلَّ أَْمرَِك ظَاِهراً نَاِفَذ اْألَْمـرِ 

ـــْلطَاَن  ـــَة وَ اْلبُـْرَهـــاَن وَ اْلُقـــْدرََة وَ السُّ ْل َذلِـــَك ِيب فَافْـَعـــ اْلُقـــوَّةَ وَ اْحلَـــْوَل وَ اْلَمِشـــيََّة وَ احلُْجَّ

َحىتَّ نـَْنُظَر ِإَىل َوِيلِّ أَْمرَِك َصَلَواُتَك َعَلْيِه ظَاِهَر اْلَمَقالَـِة َواِضـَح   ِجبَِميِع اْلُمْؤِمِننيَ وَ 

ثـَبِّـــْت وَ أَبْــرِْز يَــا َربِّ ُمَشــاَهَدَتُه  الدَّالَلَــِة َهاِديــاً ِمــَن الضَّــالََلِة َشــاِفياً ِمـــَن اجلََْهالَــةِ 

ُنُه ِبُرْؤيَِتِه وَ   قـََواِعَدهُ  اْحُشـْرنَا وَ تـََوفـََّنا َعلَـى ِملَّتِـِه وَ أَِقْمَنا ِخبِْدَمِتِه وَ اْجَعْلَنا ِممَّْن تـََقرُّ َعيـْ

  .ِيف ُزْمَرتِهِ 

يــِع َمـــا َخَلْقــَت    َصـــوَّْرتَ وَ أَْنَشــْأَت وَ بـَـــَرْأَت وَ َذَرْأَت وَ اللَُّهــمَّ َأِعـــْذُه ِمــْن َشـــرِّ مجَِ

ِمـــْن وَ ِمــْن فـَْوِقـــِه وَ (َعــْن ِمشَالِـــِه وَ َعــْن َميِيِنـــِه وَ ِمــْن َخْلِفـــِه وَ َيَديْـــِه  اْحَفظْــُه ِمـــْن بـَــْنيِ وَ 

ـــهِ  ـــِه )َحتِْت ـــُه ِب ـــْن َحِفْظَت ـــِه َرُســـوَلَك وَ ِحبِْفِظـــَك الَّـــِذي الَ َيِضـــيُع َم َوِصـــيَّ وَ اْحَفـــْظ ِفي

  .آلِِه السََّالمُ وَ َرُسوِلَك َعَلْيِه 

زِْد ِيف  وَ اْســـتَـْرَعْيَتُه وَ َأِعْنـــُه َعلَــى َمــا َولَّْيتَــُه وَ ْد ِيف َأَجلِــِه زِ وَ ُمــدَّ ِيف ُعْمــرِِه وَ اللَُّهــمَّ 

الطَّاِهُر التَِّقيُّ الزَِّكيُّ النَِّقيُّ وَ اْلَقاِئُم اْلُمْهَتِدي وَ فَِإنَُّه اْهلَاِدي اْلَمْهِديُّ   َكرَاَمِتَك َلهُ 

  .ِهدُ الرَِّضيُّ اْلَمْرِضيُّ الصَّاِبُر الشَُّكوُر اْلُمْجتَ 

َنا اْلَيِقَني ِلطُوِل اْألََمِد ِيف َغْيَبِتِه وَ اللَُّهمَّ  الَ تـُْنِسـَنا وَ  اْنِقطَاِع َخـَربِِه َعنَّـاوَ الَ َتْسُلبـْ

ميَــاَن بِـــِه وَ اْنِتظَــارَُه وَ ِذْكــرَُه  َعاَء لَــُه وَ قـُــوََّة اْلَيِقــِني ِيف ظُُهــورِِه وَ اْإلِ   الصَّــالََة َعَلْيـــهِ وَ الـــدُّ

َيُكــوَن يَِقينُـَنــا ِيف َذلِــَك َكَيِقيِنَنــا ِيف ِقَيــاِم وَ   َقنِّطََنــا طُــوُل َغْيَبِتــِه ِمــْن ِقَياِمــهِ َحــىتَّ الَ يُـ 

فـََقـوِّ قـُُلوبـَنَـا َعلَـى   تـَْنزِيلِـكَ وَ َما َجاَء ِبِه ِمْن َوْحيِـَك وَ آلِِه وَ َرُسوِلَك َصَلَواُتَك َعَلْيِه 

ــــا َعَلــــى  ميـَـــاِن بِــــِه َحــــىتَّ َتْســــُلَك بَِن َهــــاَج اْهلـُـــَدى اْإلِ ــــِه ِمنـْ ــــَة اْلُعْظَمــــى وَ َيَدْي اْلَمَحجَّ

َنــا َعلَـى ُمَتابـََعِتــِه وَ قـَوِّنَـا َعَلــى طَاَعتِـِه وَ   الطَّرِيَقـَة اْلُوْســَطىوَ  اْجَعْلَنــا وَ ) ُمَشـايـََعِتهِ (ثـَبِّتـْ
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َنا ذَ وَ   الرَّاِضـَني ِبِفْعلِـهِ وَ أَْنَصـارِِه وَ َأْعَوانِِه وَ ِيف ِحْزِبِه  الَ ِعْنـَد وَ لِـَك ِيف َحَياتِنَـا الَ َتْسـُلبـْ

ـــاِبَني وَ الَ نَـــاِكِثَني وَ َحنْـــُن َعَلـــى َذلِـــَك الَ َشـــاكَِّني وَ َحـــىتَّ تـَتَـَوفَّانَـــا  َوفَاتَِنـــا الَ وَ الَ ُمْرَت

  .ُمَكذِِّبنيَ 

ــْل فـََرَجـــُه   ْمـــِدْم دَ وَ اْخـــُذْل َخاِذلِيــِه وَ اْنُصــْر نَاِصــرِيِه وَ أَيـِّـْدُه بِالنَّْصـــِر وَ اللَُّهــمَّ َعجِّ

ــُه  ــهِ وَ َعَلــى َمــْن َنَصــَب َل ــِه احلَْــقَّ وَ   َكــذََّب ِب ــِه اجلَْــْوَر وَ َأْظِهــْر ِب ــْت ِب اْســتَـْنِقْذ بِــِه وَ أَِم

اْقِصـْم بِـِه وَ  اقْـُتْل ِبِه َجبَـاِبرََة اْلُكْفـرِ وَ انـَْعْش ِبِه اْلِبَالَد وَ   ِعَباَدَك اْلُمْؤِمِنَني ِمَن الذُّلِ 

يـَع وَ   النَّـاِكِثنيَ وَ أَِبْر ِبِه اْلُمَناِفِقَني وَ اْلَكاِفرِيَن وَ لِّْل ِبِه اْجلَبَّارِيَن ذَ وَ وَس الضَّالََلِة ؤُ رُ  مجَِ

َســــْهِلَها وَ َحبْرَِهــــا وَ بـَرَِّهــــا وَ َمَغارِِ�ـَـــا وَ اْلُمْلِحــــِديَن ِيف َمَشــــارِِق اْألَْرِض وَ اْلُمَخــــالِِفَني 

ُهْم َديَّاراً  َجَبِلَهاوَ  ُهْم بِـَالَدَك  الَ تـُْبِقَي َهلُْم آثَـاراً وَ َحىتَّ الَ َتدََع ِمنـْ ـْر ِمـنـْ اْشـِف وَ َطهِّ

ُهْم ُصــُدوَر ِعبَـاِدَك  ْد بِــِه َمـا اْمَتَحــى ِمــْن ِدينِـكَ وَ ِمـنـْ َل ِمــْن وَ  َجــدِّ َأْصــِلْح بِــِه َمـا بـُـدِّ

ـــَر ِمـــْن ُســـنَِّتكَ وَ ُحْكِمـــَك  ـــَك بِـــِه  ُغيـِّ ـــى َيَديْـــِه َغّضـــاً َجدِ وَ َحـــىتَّ يـَُعـــوَد ِديُن يـــداً َعَل

الَ ِبْدَعــَة َمَعــُه َحــىتَّ ُتْطِفــَئ ِبَعْدلِــِه نِــريَاَن اْلَكــاِفرِيَن فَِإنـَّـُه وَ   َصــِحيحاً الَ ِعــَوَج ِفيــهِ 

ــُدَك الـَّـِذي اْسَتْخَلْصــَتُه لِنَـْفِســَك  اْصــَطَفْيَتُه ِبِعْلِمــَك وَ   اْرَتَضــْيَتُه لَِنْصــِر ِدينِــكَ وَ َعْب

نُوِب وَ  أَنـَْعْمـَت َعَلْيـِه وَ َأْطَلْعَتُه َعلَـى اْلُغيُـوِب وَ   َتُه ِمَن اْلُعُيوبِ بـَرَّأْ وَ َعَصْمَتُه ِمَن الذُّ

ْرَتُه ِمَن الرِّْجِس وَ    . نـَقَّْيَتُه ِمَن الدََّنسِ وَ َطهَّ

ـــِة الطـَّـاِهرِيَن وَ اللَُّهــمَّ َفَصـــلِّ َعَلْيـــِه  َعَلـــى ِشـــيَعِتِه اْلُمْنَتَجِبـــَني وَ َعلَــى آبَائِـــِه اْألَِئمَّ

َهٍة وَ اْجَعـْل َذلِـَك ِمنَّـا َخاِلصـاً ِمـْن ُكـلِّ َشـكٍّ وَ   ِمْن آَماهلِِْم َمـا يَـْأُمُلونَ  بـَلِّْغُهمْ وَ  ُشـبـْ

َرَك  ُمسَْعةٍ وَ رِيَاٍء وَ    .الَ َنْطُلَب ِبِه ِإالَّ َوْجَهكَ وَ َحىتَّ الَ نُرِيَد ِبِه َغيـْ
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نَـا وَ  )َولِيـِّنَـا(ِمنَـا َغْيبَـَة ِإَماوَ اللَُّهمَّ ِإنـَّا َنْشـُكو ِإلَْيـَك فـَْقـَد نَِبيـِّنَـا  َة الزََّمـاِن َعَليـْ ِشـدَّ

َنا وَ ُوقُوَع اْلِفَنتِ بَِنا وَ    .ِقلََّة َعَدِدنَاوَ َكثْـرََة َعُدوِّنَا وَ َتظَاُهَر اْألَْعَداِء َعَليـْ

اِم ِإَمـوَ َنْصـٍر ِمْنـَك تُِعـزُُّه وَ َذلِـَك َعنَّـا ِبَفـْتٍح ِمْنـَك تـَُعجِّلُـُه  )فَـافْـرُجْ (ففـرج اللَُّهمَّ 

  .َعْدٍل ُتْظِهرُُه ِإَلَه احلَْقِّ آِمنيَ 

ــــاِدَك  ــــْدِلَك ِيف ِعَب ــــِل وَ اللَُّهــــمَّ ِإنَّــــا َنْســــأَُلَك َأْن تَــــْأَذَن لَِولِيِّــــَك ِيف ِإْظَهــــاِر َع قـَْت

ــَالِدكَ  ــًة ِإالَّ َقَصــْمتَـَها   َأْعــَداِئَك ِيف ِب ــدََع لِْلَجــْوِر يَــا َربِّ ِدَعاَم  الَ بَِقيَّــةً وَ َحــىتَّ الَ َت

ــــا وَ  ِإالَّ أَفْـنَـْيتَـَهــــا ــــوًَّة ِإالَّ أَْوَهْنتَـَه ــــُه وَ الَ قـُ الَ وَ الَ َحــــّداً ِإالَّ فـََلْلتَــــُه وَ الَ رُْكنــــاً ِإالَّ َهَدْمَت

ْســتَـَها وَ   ِســَالحاً ِإالَّ َأْكَلْلتَــهُ  الَ َجْيشـــاً ِإالَّ وَ الَ ُشــَجاعاً ِإالَّ قـَتَـْلتَــُه وَ الَ رَايَــًة ِإالَّ َنكَّ

اِمِغ وَ   َخَذْلَتهُ  بَْأِسَك الـَِّذي وَ اْضرِبـُْهْم ِبَسْيِفَك اْلَقاِطِع وَ اْرِمِهْم يَا َربِّ ِحبََجرَِك الدَّ

َأْعــَداَء َرُســوِلَك وَ َأْعــَداَء َولِيِّــَك وَ َعــذِّْب َأْعــَداَءَك وَ   الَ تـَــُردُُّه َعــِن اْلَقــْوِم اْلُمْجــرِِمنيَ 

  . أَْيِدي ِعَباِدَك اْلُمْؤِمِننيَ وَ  آلِِه بَِيِد َولِيِّكَ وَ َصَلَواُتَك َعَلْيِه 

) َكـاَدهُ (َكْيـَد َمـْن أََراَدُه وَ ُحجََّتَك ِيف أَْرِضَك َهْوَل َعُدوِِّه وَ اللَُّهمَّ اْكِف َولِيََّك 

ــهِ وَ  ــِه ُســوءاً وَ   اْمُكــْر ِمبَــْن َمَكــَر ِب ــْوِء َعلَــى َمــْن أََراَد ِب اْقَطــْع َعْنــُه وَ اْجَعــْل َدائِــرََة السَّ

ْد َعلَـْيِهْم وَ بـَْغتَـًة وَ ُخْذُهْم َجْهرًَة وَ َزْلزِْل أَْقَداَمُهْم وَ   أَْرِعْب َلُه قـُُلوبـَُهمْ وَ ُهْم َمادَّتَـ  َشـدِّ

ُهْم ِيف بِــَالِدَك وَ   َأْخــزِِهْم ِيف ِعَبــاِدكَ وَ َعـَذاَبَك  ُهْم َأْسـَفَل نَــارَِك وَ اْلَعـنـْ َأِحــْط وَ َأْســِكنـْ

ــاُهْم نَــاراً وَ  نَــاراً  َأْصــِلِهمْ وَ ِ�ِــْم َأَشــدَّ َعــَذاِبَك  َأْصــِلِهْم َحــرَّ نَــارَِك وَ اْحــُش قـُُبــوَر َمْوَت

  .َأْخَربُوا ِبَالَدكَ وَ َأَضلُّوا ِعَباَدَك وَ اتـَّبَـُعوا الشََّهَواِت وَ فَِإنـَُّهْم َأَضاُعوا الصَّالََة 



  
  
  
  
  
  
  

 ٨٩....................................................................محمد تقي الموسوي اإلصفھاني

 

َأْحـِي بِـِه اْلُقلُـوَب وَ ِفيـِه  أَرِنَـا نُـورَُه َسـْرَمداً الَ لَْيـلَ وَ َأْحِي ِبَولِيِّـَك اْلُقـْرآَن وَ اللَُّهمَّ 

أَقِـْم وَ   اْمجَْع بِـِه اْألَْهـَواَء اْلُمْخَتِلَفـَة َعلَـى اْحلَـقِ وَ  ١اْشِف ِبِه الصُُّدوَر اْلَوِغرَةَ وَ  اْلَميَِّتةَ 

َقـى َحـقٌّ ِإالَّ َظَهـَر وَ ِبِه احلُُْدوَد اْلُمَعطَّلَـَة  ْدٌل الَ َعـوَ اْألَْحَكـاَم اْلُمْهَملَـَة َحـىتَّ الَ يـَبـْ

الرَّاِضـَني وَ اْلُمـْؤمتَِرِيَن ِألَْمـرِِه وَ   ُمَقوِّيَـِة ُسـْلطَانِهِ وَ اْجَعْلَنا يَـا َربِّ ِمـْن َأْعَوانِـِه وَ  ِإالَّ َزَهرَ 

  . ِممَّْن الَ َحاَجَة ِبِه ِإَىل التَِّقيَِّة ِمْن َخْلِقكَ وَ اْلُمَسلِِّمَني ِألَْحَكاِمِه وَ ِبِفْعِلِه 

تـُْنِجـي ِمـَن وَ   جتُِيـُب اْلُمْضـَطرَّ ِإَذا َدَعـاكَ وَ لَِّذي َتْكِشُف الضُّرَّ أَْنَت يَا َربِّ اوَ 

ـــرَّ َعـــْن َولِيِّـــَك  ـــُه َخِليَفـــًة ِيف أَْرِضـــَك َكَمـــا وَ اْلَكـــْرِب اْلَعِظـــيِم فَاْكِشـــِف الضُّ اْجَعْل

  . َضِمْنَت َلهُ 

ــــٍد َعَلــــْيِهمُ  ــــَالُم  اللَُّهــــمَّ الَ َجتَْعْلــــِين ِمــــْن ُخَصــــَماِء آِل ُحمَمَّ الَ َجتَْعْلــــِين ِمــــْن وَ السَّ

ــَالمُ  ــٍد َعلَــْيِهُم السَّ اْلغَــْيِظ َعلَــى آِل وَ الَ َجتَْعْلــِين ِمــْن َأْهــِل اْحلَنَــِق وَ   َأْعــَداِء آِل ُحمَمَّ

  .َأْسَتِجُري ِبَك فََأِجْرِين وَ فَِإينِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َذِلَك فََأِعْذِين   ُحمَمٍَّد َعَلْيِهُم السََّالمُ 

ــــٍد ا ــــدٍ وَ للَُّهــــمَّ َصــــلِّ َعَلــــى ُحمَمَّ نـَْيا وَ  آِل ُحمَمَّ اْجَعْلــــِين ِ�ِــــْم فَــــائِزاً ِعْنــــَدَك ِيف الــــدُّ

  ٢. ِمَن اْلُمَقرَِّبَني آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمنيَ وَ اْآلِخرَِة وَ 

  

*   *   *  

                                                
صدور المؤمنین التي تقطعت على  أي یا إلھي اشف بظھور حضرة صاحب األمر  -١

  .فراقھ
 .٤٣، ح ٥١٢: ، كمال الدین٥٢٢: جمال األسبوع -٢
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 ٩١....................................................................محمد تقي الموسوي اإلصفھاني

 

  

  

  

عجـــل اهللا واعلــم أّن معرفـــة صـــفات وخصوصـــيات حضـــرة صـــاحب األمـــر 

مــن األمــور الــيت جيـب حبســب األدلّــة العقليــة والنقليــة حتصــيلها يف تعـاىل فرجــه 

فسأقتصر هنا  ،هذا الزمان، وال يسع ا�ال ذكرها بالتفصيل يف هذا املختصر

مثــل  ،مســتنبطاً ذلــك مــن الكتــب املعتــربة ،علــى ذكــر عشــرين منهــا باختصــار

ون ليكـــ) الـــنجم الثاقـــب(و) البحـــار(و) احملجـــة(و) كمـــال الـــدين(و) الكـــايف(

  :وهي واضحاً لكل واحد أمر صاحب الزمان 

أّن خـــروج صـــاحب األمـــر وقيامـــه عجـــل اهللا تعـــاىل فرجـــه للجهـــاد  :األّول

  ١.، وذلك الظهور علّين حىت يطّلع عليه كّل أحد)مكة املعظمة(سيكون من 

ســم امبنـاٍد ينــادي مـن السـماء بامسـه الشـريف و  يقـرتن ظهـوره  :الثـاني

بشــكل يســمعه كــل اخلالئــق كــّل  ّيد الشــهداء ســم ســاأبيــه وأجــداده إىل 

بلسانه، ويستيقظ لقّوته وهيبته كـل نـائم، ويقعـد كـل قـائم، ويقـوم كـل قاعـد، 

  ٢.وذلك نداء جربئيل 

                                                
 .٢٢٣/  ٥٢: البحار -١
 .١٣، ح ١٤، ب ٢٥٣: غیبة النعماني -٢
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وخيـــرج صـــوت  ،بيضـــاء أينمـــا اّجتـــه ســـالم اهللا عليـــه تظللّــه غمامـــة :الثالـــث

أوردهـا علمـاء ، وهذه الروايـة )هذا هو املهدي خليفة اهللا فاتّبعوه: (منها يقول

  ١.السّنة أيضاً 

ـــه الـــذي ميـــأل العـــامل عـــن نـــور  :الرابـــع أن النـــاس يســـتغنون بربكـــة نـــور مجال

  ٢.الشمس والقمر

وضـــربه  احلجـــر الـــذي كـــان مـــع موســـى  خيـــرج معـــه  :الخـــامس

عنـدما يريـد التحـّرك  بعصاه فنبعت منه اثنتا عشرة عينـاً، فينـادي مناديـه 

رجـــل مـــنكم طعامـــاً وال شـــراباً وال علفـــاً،  أال ال حيملـــنّ : بأصـــحابه مـــن مكـــة

فيحمــل احلجــر علــى البعــري فــال ينــزل منــزالً إالّ نصــبه فتنبــع منــه عيــون، فمــن  

  ٣.كان جائعاً شبع، ومن كان ظمآناً روي، ويسقون ويطعمون دواّ�م منه

فيخيـف �ـا األعـداء وتبتلـع  عصـا موسـى  خيرج معه  :السادس

قـوم بـه صـاحب األمـر يبعصـاه  موسـى خيوهلم، وكل عمل كان يقوم به 

  ٤.عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف

يف مكــة يســتيقظ املــؤمن  يف صــباح الليلــة الــيت يظهــر فيهــا  :الســابع

  ٥).طاعة معروفة(فيجد حتت رأسه ورقة مكتوب فيها أينما كان من األرض 

                                                
 .١٥ب /  ٥١١: بیان الشافعي -١
 .٢٤١: دالئل اإلمامة -٢
 .٣، ح ٢٣١/  ١: الكافي -٣
 .١، ح ٢٣١/  ١: الكافي -٤
 .٢٢، ح ٥٧، ب ٦٥٤/  ٢: كمال الدین -٥
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يـــراه املؤمنـــون وهـــم بعيـــدون عنـــه يف بقـــاع األرض وهـــو يف مكانـــه  : الثـــامن

  ١.عندهم كأنّه

فـال يبقـى  ،ترتفع يف ظهوره كّل عّلة ومرض يف املؤمنني واملؤمنـات :التاسع

  ٢.منهم أحد مريضاً يف كل العامل

ــــه فــــال يبقــــى فقــــري يف مجيــــع أحنــــاء  :العاشــــر يغــــين فقــــراء املــــؤمنني يف زمان

  ٣.وتؤّدى ديون كّل الشيعة ،األرض

حكـام ديـنهم فـال يصبح مجيع املؤمنني واملؤمنات عاملني بأ :الحادي عشر

  ٤.حيتاج أحد آلخر يف هذا األمر

تطول األعمار حـىت يـرى الرجـل مـنهم ألـف ولـد مـن ذريتـه،  :الثاني عشر

أ�ـــم كلمـــا كـــربوا، كـــربت معهـــم مالبســـهم وتنصـــبغ بـــاللون الـــذي : ويف روايـــة

  ٥.يريدون

  

  ٦.ينتشر األمن يف الطرق ومجيع البالد :الثالث عشر

الشــــيعة والســــّنة علــــى انتشــــار العــــدل يف اتّفقــــت روايــــات  :الرابــــع عشــــر

  ١.فال يظلم أحد أحداً  األرض يف زمانه 

                                                
 .٣٢٩، ح ٥٧/  ٤: الكافي للكلیني -١
 .٥٤، ح ٨٣٩/  ٢ :الخرائج والجرائح -٢
 .٣٧/  ٣: راجع مسند أحمد -٣
 .٣٠، ح ١٣، ب ٢٣٨: غیبة النعماني -٤
 .٢٤١: دالئل اإلمامة -٥
 .٢٨٦: كتاب الفتن البن حماد -٦
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ويقتل كّل الكفار واملنافقني حـىت  ،أنّه حيكم بعلم الباطن :الخامس عشر

يف كـّل األرض فـال تقبـل  اإلسـالملو تظـاهروا أّ�ـم مـن أصـحابه، وينشـر ديـن 

  ٢.بعد ذلك اجلزية، ويقتل مانع الزكاة

علــى كــّل امللــوك وتّتســع دولتــه فتشــمل كــّل  ينتصــر  :الســادس عشــر

  ٣.األرض

  ٤.تتآلف احليوانات فيما بينها حىت املتوّحشة منها :السابع عشر

: لو كان الكـافر أو املشـرك يف بطـن صـخرة لقالـت الصـخرة :الثامن عشر

  ٥.فيقتله ،مؤمن يف بطين كافر، أو مشرك فاقتله يا

ت أّن جـيش السـفياين يبلـغ ثــالث قـد ورد يف بعـض الروايـا :التاسـع عشـر

يف ابتـــداء  مائـــة ألـــف رجـــل يرســـلهم مـــن املدينـــة إىل مّكـــة لقتـــل اإلمـــام 

فعندما يكونون يف الصحراء الفاصلة بني مكة واملدينة ينـادي  ،الظهور املبارك

 أن يــا أيتهــا األرض اخســفي �ــم، فتخســف �ــم بــأمجعهم فــال جربئيــل 

  ٦.يبقى منهم سوى رجلني أو ثالثة

  ٧.لينتقم منهم عجازه إحياء مجاعة كثرية من املخالفني بإ :العشرون

                                                                                                              
 .١، ح ٤٧، ب ٥٢٥/  ٢ج : كمال الدین -١
 .٤٩، ح ٥٦/  ٢ج : تفسیر العیاشي -٢
 .٨، ح ٢١، باب ٣١٩: غیبة النعماني -٣
 .٢٩٠/  ٢: ، االحتجاج٢٠١: رجاتمختصر بصائر الد -٤
 .٦٢٧، ح ٤٨١: تفسیر فرات -٥
 .١٧/  ١٥: جامع البیان للطبري -٦
 .٦٨١، ح ٣٢، ب ٥٦٩/  ٣: إثباة الھداة -٧
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  ).املكارممكيال ( كتاب ولقد ذكرت الروايات املتعّلقة �ذه األمور يف

  

*   *   *  
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 ٩٧....................................................................محمد تقي الموسوي اإلصفھاني

 

  

  

  

  

أن مــن يقــرأ دعــاء  وغريهــا عــن الصــادق ) زاد املعــاد(وورد يف كتــاب 

وإن مات قبـل الظهـور  ،العهد أربعني صباحاً سيكون من أنصار القائم 

أخرجــه اهللا جــّل شــأنه مــن قــربه لنصــرته، وأّن اهللا تعــاىل يكتــب لــه بقــراءة كــل  

  :وهذا هو الدعاءكلمة ألف حسنة ويغفر له ألف سيئة، 

ُمْنـزَِل وَ َربَّ اْلَبْحِر اْلَمْسـُجوِر وَ َربَّ اْلُكْرِسيِّ الرَِّفيِع وَ اللَُّهمَّ َربَّ النُّوِر اْلَعِظيِم 

يــِل وَ ْورَاِة التـَّــ جنِْ اْلَعِظـــيِم ) اْلُفْرقَــانِ (ُمْنــزَِل اْلُقـــْرآِن وَ اْحلَـــُروِر وَ َربَّ الظـِّـلِّ وَ  الزَّبـُــورِ وَ اْإلِ

  . اْلُمْرَسِلنيَ  )وَ (َواْألَْنِبَياِء َربَّ اْلَمالَِئَكِة اْلُمَقرَِّبَني وَ 

ُمْلِكـَك وَ بِنُـوِر َوْجِهـَك اْلُمنِـِري وَ اْلَكـِرِمي ) بِامسِْـكَ (اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْسـأَُلَك ِبَوْجِهـَك 

ـَماَواُت   اْلَقِدِمي يَا َحيُّ يَا قـَيُّومُ  اْألََرُضـوَن وَ َأْسأَُلَك بِامسَِْك الـَِّذي َأْشـَرَقْت بِـِه السَّ

بـَْعـَد  يَـا َحيّـاً وَ يَا َحّياً قـَْبَل ُكلِّ َحـيٍّ   اْآلِخُرونَ وَ بِامسَِْك الَِّذي َيْصَلُح ِبِه اْألَوَّلُوَن وَ 

ُممِيـَت اْألَْحيَـاِء يَـا َحـيُّ الَ ِإلَـَه وَ يَا ُحمْيِـَي اْلَمـْوَتى   يَا َحّياً ِحَني الَ َحيَ وَ ُكلِّ َحيٍّ 

  .ِإالَّ أَْنتَ 

َمــاَم اْهلـَـاِدَي اْلَمْهــِديَّ اْلَقــاِئَم بِــَأْمرَِك َصــَلَواُت اللَّــِه َعَلْيــِه  اللَُّهــمَّ بـَلِّــْغ َمْوالَنَــا اْإلِ

ِــــِه الطَّــــاِهرِينَ َعَلــــى آبَ وَ  يــــِع اْلُمــــْؤِمِنَني   ائ ــــاِت ِيف َمَشــــارِِق اْألَْرِض وَ َعــــْن مجَِ اْلُمْؤِمَن
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َعــْن َوالِــَديَّ ِمــَن الصَّــَلَواِت زِنَـــَة وَ َعــينِّ وَ  َحبْرَِهــاوَ بـَرَِّهــا وَ َجَبِلَهــا وَ َمَغارِِ�َــا َســْهِلَها وَ 

  .)ِعْلُمهُ (َأَحاَط ِبِه ِكَتابُُه وَ ) ِكَتابُهُ (ِعْلُمُه َما َأْحَصاُه وَ   ِمَداَد َكِلَماتِهِ وَ َعْرِش اللَِّه 

ُد لَــُه ِيف َصـــِبيَحِة يـَــْوِمي َهـــَذا  َمــا ِعْشـــُت ِمــْن أَيَّـــاِمي َعْهـــداً وَ اللَُّهــمَّ ِإينِّ ُأَجـــدِّ

َعًة َلُه ِيف ُعُنِقيوَ َعْقداً وَ  َها  بـَيـْ   .الَ أَُزوُل أََبداً وَ الَ َأُحوُل َعنـْ

ابَِّني َعْنـُه وَ َأْعَوانِـِه وَ  ِمـْن أَْنَصـارِِه اللَُّهمَّ اْجَعْلِين  اْلُمَسـارِِعَني ِإلَْيـِه ِيف َقَضـاِء وَ الـذَّ

ــــــــَني ِألََواِمــــــــرِهِ وَ ( َحَواِئِجــــــــهِ  ــــــــُه وَ ) اْلُمْمَتِثِل ــــــــاِبِقَني ِإَىل ِإَراَدتِــــــــِه وَ اْلُمَحــــــــاِمَني َعْن السَّ

  . اْلُمْسَتْشَهِديَن بـَْنيَ َيَدْيهِ وَ 

نَـُه اْلَمـْوُت الـَِّذي َجَعْلتَـُه َعلَـى ِعبَـاِدَك َحْتمـاً َمْقِضـّياً وَ َل بـَْيِين اللَُّهمَّ ِإْن َحا  بـَيـْ

اِعي  فََأْخرِْجِين ِمْن قـَْربِي ُمـْؤَتزِراً َكَفـِين َشـاِهراً َسـْيِفي ُجمَـرِّداً قـَنَـاِيت ُمَلبِّيـاً َدْعـَوَة الـدَّ

اْكُحـْل نَـاِظرِي وَ اْلغُـرََّة احلَِْميـَدَة وَ َة الرَِّشـيَدَة اللَُّهمَّ أَِرِين الطَّْلعَ   اْلَباِديوَ ِيف اْحلَاِضِر 

َهَجـُه وَ َسـهِّْل َخمَْرَجـُه وَ َعجِّـْل فـََرَجـُه وَ   بَِنْظرٍَة ِمينِّ ِإلَْيـهِ  تَـُه وَ أَْوِسـْع َمنـْ اْسـُلْك ِيب َحمَجَّ

ْحــِي بِــِه ِعبَـاَدَك فَِإنَّــَك قـُْلــَت أَ وَ اْعُمـِر اللَُّهــمَّ بِــِه بِـَالَدَك وَ   اْشــُدْد أَْزرَهُ وَ أَْنِفـْذ أَْمــرَُه وَ 

  .اْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ وَ َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ   قـَْوُلَك احلَْقُ وَ 

َحــىتَّ الَ   ابْــَن بِْنــِت نَِبيِّــَك اْلُمَســمَّى بِاْســِم َرُســوِلكَ وَ فَــَأْظِهِر اللَُّهــمَّ لََنــا َولِيَّــَك  

  .ُحيَقَِّقهُ وَ حيُِقَّ احلَْقَّ وَ ٍء ِمَن اْلَباِطِل ِإالَّ َمزََّقُه  َيْظَفَر ِبَشيْ 

ــَركَ وَ اْجَعْلــُه اللَُّهــمَّ َمْفَزعــاً ِلَمْظُلــوِم ِعَبــاِدَك وَ   ــُد لَــُه نَاِصــراً َغيـْ   نَاِصــراً ِلَمــْن الَ جيَِ

داً ِلَما ُعطَِّل ِمْن َأْحَكاِم ِكَتاِبَك وَ  ُسـَنِن وَ ِمـْن َأْعـَالِم ِدينِـَك  ُمَشيِّداً ِلَما َوَردَ وَ ُجمَدِّ

  .اْجَعْلُه اللَُّهمَّ ِممَّْن َحصَّْنَتُه ِمْن بَْأِس اْلُمْعَتِدينَ وَ  آلِهِ وَ نَِبيَِّك َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
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َوتِـِه َمـْن تَِبَعـُه َعلَـى َدعْ وَ آلِـِه ِبُرْؤيَتِـِه وَ ُسرَّ نَِبيََّك ُحمَمَّداً َصلَّى اللَُّه َعَلْيـِه وَ اللَُّهمَّ 

  . اْرَحِم اْسِتَكانـَتَـَنا بـَْعَدهُ وَ 

ـَة َعـْن َهـِذِه اْألُمَّـِة ِحبُُضـورِِه  ِإنـَُّهـْم   َعجِّـْل لَنَـا ظُُهـورَهُ وَ اللَُّهمَّ اْكِشْف َهِذِه اْلُغمَّ

  . نـَرَاُه َقرِيباً ِبَرْمحَِتَك يَا أَْرَحَم الرَّاِمحِنيَ وَ يـََرْونَُه بَِعيداً 

  :َوِيف ُكلِّ َمرٍَّة تـَُقول ،رّاٍت َيَدَك َعَل َفِخِذَك الُيْمَىن فـََتْضِرُب َثَالَث مَ 

  ١) اْلَعَجَل اْلَعَجَل يَا َمْوَالَي يَا َصاِحَب الزََّمانِ  (

*   *   *  

راجيـاً املـوىل جـّل شـأنه أن جيعلـين  ،وأخرياً ألتمس من القـرّاء الكـرام الـدعاء

  . تعاىل فرجهعّجل اهللاوإخواين يف الدين من أنصار صاحب الزمان 

قــــد ّمت الكتــــاب بيــــد مؤّلفــــه اجلــــاين حممــــد تقــــي بــــن عبــــد الــــرزّاق املوســــوي 

  .١٣٣٢االصفهاين عفى اهللا تعاىل عنهما يف شهر ربيع الثاين سنة 

  

*   *   *  

  

  

  

                                                
 .٢٢٣زاد المعاد ص  -١
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 ١٠١....................................................................محمد تقي الموسوي اإلصفھاني

 

  

  

  

  اس

ا ...................................................٥  

  ١١....................................................اء اول

  ١١.......................................................املقّدمة

  ١١................................االغتمام لفراقه وملظلوميته 

  ١٢.....................................انتظار فرجه وظهوره 

  ١٢................................البكاء على فراقه ومصيبته 

  ١٣......ستعجال يف ظهوره التسليم واالنقياد ألمر اهللا وترك اإل

  ١٤.........................................بأموالنا أن نصله 

  ١٤...............................التصّدق عنه بقصد سالمته 

ال كــــان، والبكــــاء والتـــــأّمل معرفــــة صــــفاته، والعــــزم علــــى نصـــــرته يف أي حــــ

  ١٥......................................................لفراقه

  ١٥............................وجل من اهللا عز طلب معرفته 

  ١٥..........املداومة على قراءة هذا الدعاء املروي عن الصادق 

  ١٥....................ستطاعةبقدر اإلعطاء القرابني نيابة عنه إ
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  ١٦.....عدم ذكر امسه، وهو نفس اسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

  ١٦.......) القائم(القيام احرتاماً عند ذكر امسه وخصوصاً لقب 

  ١٦........................... هيعداد السالح للجهاد بني يدإ

  ١٦... ستغاثة لهرسال رسائل اإلإو  ،يف املهّمات التوسل به 

  ١٦............يف الدعاء وجعله شفيعاً  القسم على اهللا تعاىل به 

  ١٧...وعدم اتباع الدعوات الباطلة املزخرفة ،الثبات على الدين القومي

  ١٨.......................................العزلة عن عموم الناس

  ١٩.................................الصالة عليه، عجل اهللا فرجه

  ١٩............................مناقبه، سالم اهللا عليهو  فضائله ذكر

  ١٩........................ظهار الشوق لرؤية مجاله املبارك حقيقةإ

  ٢٠...............دعوة الناس ملعرفته وخدمته وخدمة آبائه الطاهرين

 الصــــــرب علــــــى املصــــــاعب وعلــــــى تكــــــذيب وأذى أعوانــــــه يف زمــــــان غيبتــــــه

............................................................٢٠  

ــــه، ســــالم اهللا إعمــــال الصــــاحلة كقــــراءة القــــرآن وغريهــــا هــــداء ثــــواب األإ لي

  ٢٠...........................................................عليه

  ٢٠.................................................زيارته 

  ٢١..من اهللا تعاىل ظهوره وطلب الفتح والنصر له  الدعاء لتعجيل

  ٢٣............................   اد وارات

  ٢٣.....................................الدعاء بعد الصالة املكتوبة
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  ٢٤.................................به بعد كل فريضةدعاء يدعى 

  ٢٤............األسبوع وليس له وقت معني الدعاء املذكور يف مجال

شــــــتمل علــــــى الــــــدعاء لــــــه والصــــــالة وت الصــــــلوات الــــــيت وردت عنــــــه 

  ٢٩...........................................................عليه

وقـــات ولشــهر رمضــان خصوصـــاً ولليلــة الثالــث والعشـــرين دعــاء لكافــة األ

  ٣٣......................................................منه خاصة

  ٣٤......................................زيارة صاحب األمر 

  ٣٦.......................................الدعاء بعد زيارته 

  ٣٨...........................................دعاء العهد الصغري

  ٣٩.....................................صالة صاحب األمر 

وهــي  فصــل يف بعــض الفوائــد احلاصــلة عنــد الــدعاء حلضــرة بقيــة اهللا 

  ٤١................................................أربعة عشر فائدة

كمـال الـدين (منتخبة مـن كتـاب  يف ذكر اثين عشر حديثاً يف غيبته 

  ٤٥..............................................)ومتام النعمة

 ت  ا ا اّ........................٥٣  

  ٥٣.................................رقعة احلاجة إىل صاحب األمر
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مء ا٥٧.........................................................ا  

لفني  رشـــاد اجلـــاهلني إىل جـــواب شـــبهات املخـــاإو  ،إظهــار العلمـــاء علمهـــم

  ٥٩...................................................كي ال يضّلوا

  ٦١....كل بقدر استطاعته  داء حقوق صاحب الزمان أهتمام باإل

ـــدعاء لـــه  مث  ،طالبـــاً مـــن اهللا تعـــاىل تعجيـــل ظهـــوره ابتـــداء الـــداعي بال

  ٦٢...................................................الدعاء لنفسه

  ٦٣...................................اظهار احملبَّة والوالء له 

  ٦٣..................................الدعاء ألنصاره وخّدامه 

  ٦٤.............................................لعن أعدائه 

  ٦٤....................ىل ألن جيعلنا من أنصاره االتوسل باهللا تع

وخصوصـــــــــاً يف ا�ــــــــالس واحملافـــــــــل  الصــــــــوت يف الـــــــــدعاء لــــــــه رفــــــــع 

  ٦٤.........................................................العامة

  ٦٤..............................الصالة على أنصاره وأعوانه 

  ٦٤.....................الطواف حول الكعبة املشّرفة نيابة عنه 

  ٦٤..........................................احلّج نيابة عنه 

  ٦٥.................................للحجّ  إرسال النائب عنه 

  ٦٥....يف كّل يوم أو يف كّل وقت ممكن ة له عجتديد العهد والبي

ــــة عــــن اإلمــــام  ريســــتحب زيــــارة قبــــو  األئّمــــة األطهــــار علــــيهم الســــالم نياب

..........................................................٦٧  



  
  
  
  
  
  
  

 ١٠٥....................................................................محمد تقي الموسوي اإلصفھاني

 

  ٦٧...................................إّن لصاحب هذا األمر غيبتان

  ٦٨.......يف الغيبة الكربى تكذيب من يدعي النيابة اخلاصة عنه 

  ٦٨...........وتكذيب من يعّني ذلك عدم تعيني وقت لظهوره 

  ٦٩............................................التقّية من األعداء

  ٧١.....................................التوبة احلقيقية من الذنوب

إذا متــــــــّىن أحـــــــدكم القــــــــائم فليتمّنــــــــه يف : أنـــــــه قــــــــال عـــــــن الصــــــــادق 

  ٧٢..........................................................عافية

 ببيـــــــــــــان إحســـــــــــــانه  أن يــــــــــــدعو املـــــــــــــؤمن النـــــــــــــاس إىل حمبتــــــــــــه 

  ٧٢..........................................................إليهم

بــل يبقــى طريــاً بــذكر مــواله  ،أن ال يقســو قلبــك بســبب طــول زمــان الغيبــة

..........................................................٧٢  

  ٧٤.....................وهي مخسة أمورق وينقي القلب قّ ذكر ما ير 

  ٧٥..................ر ما يسبّب قساوة القلب وهي عشرون أمراً ذك

  ٧٦.............. تّفاق واالجتماع على نصرة صاحب الزماناإل

مـن قبيـل الزكـاة ] املـؤمنني[قوق املالية املتعّلقـة بـذّمتهم االهتمام يف أداء احل

  ٧٧................................واخلمس وسهم اإلمام 

  ٧٧........................................................تنبيه

  ٨٠.....................................................املرابطة
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هتمام يف اكتساب الصفات احلميدة واألخالق الكرمية وأداء الطاعـات اإل

  ٨٢..............................................والعبادات

ندبة يف يوم اجلمعة وعيد الغدير وعيد الفطر وعيـد األضـحى قراءة دعاء ال

  ٨٤...............................................املتعّلق به

  ٨٤.. يف أيام اجلمعة املخّصصة له اعتبار أنفسنا ضيوفاً عنده 

  ٨٥................................دعاء يف زمان غيبة اإلمام 

 » وخصوصـــــــــيات صـــــــــاحب األمـــــــــريف معرفـــــــــة صـــــــــفات«  

..........................................................٩٣  

  ٩٩........................................)املعروف(دعاء العهد 

  ١٠٣.....................................................اس
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در ا  

  القرآن الكريم

  بريوت/ دار صادر_ أمحد بن حنبل  :نبلمسند احمد بن ح

  إيران_ نشر نصايح / يوسف الشافعي السلمي :عقد الدرر

  العالمة حممد باقر ا�لسي :زاد المعاد

  إيران/ قم/ املتقي اهلندياملال  :البرهان في عالمات مهدي آخر الزمان

  بريوت/ دار الفكر _ عبد اهللا بن أيب شيبة الكويف  :المصنف

  بريوت/ دار صادر _ حممد بن سعد  :كبرىالطبقات ال

  حممد بن يوسف الكنجي الشافعي :البيان في أخبار صاحب الزمان

  ابن محاد :الفتن

  أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين :المعجم الكبير

  ابن حجر العسقالين :الفتاوى الحديثية

  إيران/ قم/ مؤسسة البعثة_ حممد الطربي الصغري  :دالئل اإلمامة

  قم/ مؤسسة اإلمام املهدي/ قطب الدين الراوندي :الخرائج والجرائح

  بريوت/ دار الكتاب العريب _ شريويه الديلمي  :فردوس األخبار

  قم/ مجاعة املدرسني_ الصدوق الشيخ  :معاني األخبار
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  احلسن بن الفضل الطربسي :مكارم األخالق

  النجف/  املطبعة احليدرية_ حسن احللي  :مختصر بصائر الدرجات

  السيد هاشم البحراين :تفسير البرهان

  قم/ مؤسسة النشر اإلسالمي/ الشيخ الصدوق :كمال الدين وتمام النعمة

  طهران/ مكتبة الصدوق_ حممد بن إبراهيم النعماين  :كتاب الغيبة

  إيران/ مؤسسة املعارف اإلسالمية_ حممد الطوسي  :كتاب الغيبة

  إيران/ قم/ آل البيت إلحياء الرتاثمؤسسة _ الشيخ املفيد  :اإلرشاد

  طهران/ دار الكتب اإلسالمية_ حممد بن يعقوب الكليين  :الكافي

  إيران/ قم/ مجاعة املدرسني_ الشيخ الصدوق  :الخصال

  بريوت/ مؤسسة الوفاء_ حممد باقر ا�لسي  :بحار األنوار

  احلسن بن يوسف احللي :المنتهى

  ر العامليحممد بن احلسن احل :وسائل الشيعة

  إيران/ قم / مؤسسة النشر اإلسالمي_ احلسن احلراين  :تحف العقول

  قم/ مجاعة املدرسني_ الشيخ الصدوق  :من ال يحضره الفقيه

  السيد هاشم البحراين :غاية المرام

  علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن طاووس احلسيين :مهج الدعوات

  النجف األشرف/ مطبعة النعمان_ أمحد الطربسي  :اإلحتجاج

  بريوت_ مؤسسة األعلمي _ الفضل الطربسي  :تفسير مجمع البيان
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  بريوت/ مؤسسة فقه الشيعة _ حممد الطوسي  :مصباح المتهجد

  مؤسسة اآلفاق_ علي احلسيين  :جمال األسبوع

  بريوت/ مؤسسة األعلمي _ املريزا حممد تقي اإلصفهاين  :مكيال المكارم

  قم/ ؤسسة البعثةم_ الصدوق الشيخ  :األمالي

  الشيخ حممد حسن النجفي :جواهر الكالم

  املريزا حسني الطربسي النوري :النجم الثاقب

  قم/ مؤسسة البعثة_ أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي  :األمالي

  قم/ مدرسة اإلمام املهدي/ العسكرياإلمام  :تفسير اإلمام العسكري

  )طهران: ط( فرات بن إبراهيم بن فرات الكويف :تفسير فرات

  بريوت/ دار الفكر _ حممد بن جرير الطربي  :جامع البيان

  حممد بن احلسن احلر العاملي :إثباة الهداة

  

*   *   *  




