


  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

:ا ّ  

  دنا حمّمد وآله الطاهرين.سيِّ  اهللا عىلٰ  العاملني، وصّىلٰ  احلمد هللا ربِّ 

مور املجمع عليها بني املسلمني، بــل من األُ   ¨عتقاد باملهدي املنتظر  اال

  .)١(من الرضورّيات التي ال يشوهبا شكٌّ 

اهللا  أنَّ   وقد جاءت األخبار الصحيحة املتواترة عن الرسول األكــرم  

يمــأل األرض قســطًا   سيبعث يف آخر الزمان رجالً من أهــل البيــت    تعاىلٰ 

ف، ظهوره من املحتــوم الــذي ال يتخلــَّ  ت ظلًام وجورًا، وجاء أنَّ ئَ وعدالً كام ُملِ 

  يظهر. ٰى ذلك اليوم حتَّ  اهللا ل يوم واحد لطوَّ  من الدنيا إالَّ  لو مل يبَق  ٰى حتَّ 

ه ولــو كــره ين كلِّ الدِّ  يف إظهار دينه عىلٰ   ف وعد اهللا  يتخلَّ   ٰى وكيف وأنّ 

وعده للمستضعفني املؤمنني باســتخالفهم يف   ق تعاىلٰ قِّ وكيف ال ُحي   !املرشكون؟

هلم، وإبداهلم مــن بعــد خــوفهم أمنــًا،   ٰى ـاألرض، وبتمكني دينهم الذي ارتض

  ؟!ال ُيرشكون به شيئاً  ليعبدوه تعاىلٰ 

ه ، وأنَّ من أهل البيت    ¨املنتظر    املهديَّ   أنَّ   وقد أمجع املسلمون عىلٰ 

 ¨ه أنــَّ   -  ةنَّومعهم عدد من علامء السُّ   -  ة. وأمجع اإلماميَّ من ولد فاطمة  

  ته الكاملة.، فأثبتوا اسمه ونعته وهويَّ من ولد اإلمام احلسن العسكري 

املهــدي   أنَّ   -  ةنَّومعهــم بعــض علــامء الســُّ   -  ةميــَّ عتقد اإلمااهكذا فقد  
 

 راجــع:د». ه قال: «من أنكر خروج املهدي فقد كفر بــام ُأنــزل عــٰىل حممــّ أنَّ     عن النبيِّ ) روي  ١(

 ).١/ ح ٢٩٥/ ص ٣)؛ ينابيع املودَّة (ج ٤٣٧/ ح ١٣٠/ ص ٥لسان امليزان (ج 
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ر هــذه نكِ ه غائب مستور. وماذا تُ ق، لكنَُّيرزَ   ه حيٌّ فعالً، وأنَّ   دَ قد ُولِ   ¨ املنتظر

يفعــل اهللا  ر أنْ نكــِ من األوقــات؟ ومــاذا تُ   ته يف وقٍت حجَّ   يسرت اهللا    ة أنْ مَّ األُ 

طهم وهــم ال ســُ اقهم ويطأ بُ يسري يف أسو أنْ  ته كام فعل بيوسف بحجَّ   تعاىلٰ 

 : فهم بنفسه كام أذن ليوسفعرِّ يُ   له أنْ   يأذن اهللا    ٰى يعرفونه، حتَّ 
َ
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  ؟)١()٩٠(يوسف:  أل

ام ته الثقلني: كتاب اهللا وعرتته، وأخرب بأهنَّ مَّ يف أُ  ف رسول اهللا لمل خيأوَ 

ــ اسيكون بعــده  أنْ    ِرب مل ُخي يردا عليه احلوض؟ أوَ   ٰى قا حتَّ لن يفرت ر ـثنــا عش

؟ وإذا كان اهللا   ٰى عدد خلفائه عدد نقباء موس  هم من قريش، وأنَّ خليفة كلُّ 

ت فيه، عليه ما شكَّ   أقام هلا القلب إمامًا لرتدَّ   ٰى مل يرتك جوارح اإلنسان حتَّ   تعاىلٰ 

هم هم يف حــريهتم وشــكِّ يف يرتك هذا اخللق كلَّ ، فكبه اليقني ويبطل الشكَّ   فيقرُّ 

َ�ٰ   اوحقــ�   ؟)٢(هم وحريهتمون إليه شكَّ واختالفهم ال ُيقيم هلم إمامًا يردُّ 
ْ
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  .)٤٦(احلّج:  �ال

وهي عقيدة قائمــة   -  ¨  ة يف املهدي املنتظرللعقيدة الشيعيَّ   وال ريب أنَّ 

املهدي املنتظر  أنَّ  ٰى عقيدة من ير رجحانًا كبريًا عىلٰ   -  ةة القويمة العقليَّ األدلَّ   عىلٰ 

قــول الصــادق   السمع وهو شــهيد إىلٰ   ٰى من ألق  بذلك كلُّ   د بعد، يقرُّ ولَ مل يُ   ¨

  .)٣(»ةمن مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتًة جاهليَّ «:  قاملصدِّ 

 

 ).٤/ باب يف الغيبة/ ح  ٣٣٧/ ص ١(ج   االستدالل منتزع من الكايف )١(

ــ   راجع  )٢( /بــاب ٢١٠ - ٢٠٧(ص  ينكــامل الــدِّ  يف  دحماججة مــؤمن الطــاق مــع عمــرو بــن عبي

 ).٢٣ /ح٢١

انظــر عــٰىل  ؛فق يف مضــموهناة بتعابري تتَّ ) حديث مشهور تناقله علامء الطرفني يف جماميعهم احلديثيَّ ٣(

/ ١٣(ج  )؛ مسند أيب يعــىلٰ ٩٦/ ص ٤(ج مسند أمحد  )؛  ٢٥٩مسند أيب داود (ص    :سبيل املثال

ان (ج ٧٣٧٥/ ح ٣٦٦ص  ــّ )؛ املعجــم األوســط للطــرباين ٤٣٤/ ص ١٠)؛ صــحيح ابــن حب

 ).٢٢٥و ٢١٨/ ص ٥)؛ جممع الزوائد (ج ٧٠/ ص ٦ (ج



 ٥  ................................................................................مقّدمة املركز 

ا متنح املذهب غنــاًء أهنَّ   من معطيات االعتقاد باإلمام احليِّ   ناهيك عن أنَّ 

  .)١(ل وبصريةمن له تأمُّ  عىلٰ  ٰى ال ختف ةً وحيويَّ 

وينتظــر   إمامه معه يعاين كام يعاين،  إحساس الفرد املؤمن أنَّ   وال ريب أنَّ 

، ويستدعي منه اجلهد الــدائب مضاعفةً   الفرج كام ينتظر، سيمنحه ثباتًا وصالبةً 

الصرب واملصابرة واملرابطة، ليكــون يف عــداد  زكية نفسه وهتيئتها ودعوهتا إىلٰ يف ت

الــيُمن   ه يعلــم أنَّ ة وأنــَّ . خاصَّ د  آل حممّ   ني لظهور مهديِّ املنتظرين احلقيقيِّ 

ه الوفاء بالعهد، وأنَّ  قلوهبم اجتمعت عىلٰ  ر عن شيعته لو أنَّ بلقاء اإلمام لن يتأخَّ 

  .)٢(ره منهمؤثِ ا يكرهه وال يُ صل به ممَّ ما يتَّ  ال حيبسهم عن إمامهم إالَّ 

غيبــة العنــوان ال غيبــة   -  وال ُيامري أحد يف فضل اإلمام املستور الغائب

يف تثبيت شيعته وقواعده الشعبية املؤمنة وحراستها، كــام ال يــامري يف   -  املعنون

 ¨سرتها السحاب. كيف ولوال مراعاته ودعائه  فائدة الشمس ورضورهتا وإنْ 

إمامه أمان  أحد من الشيعة أنَّ  ، وال يشكُّ )٣(الصطلمها األعداء ونزل هبا الألواء

  .)٤(النجوم أمان ألهل السامء ألهل األرض كام أنَّ 

يف جمــال  تنصــبُّ  ة أهل البيــت وقد وردت روايات متكاثرة عن أئمَّ 

 ٰى ر املوسم فــريـحيض  ¨ه  ، وجاء يف بعضها أنَّ ¨ربط الشيعة بإمامهم املنتظر  

 ،)٦(طهميدخل عليهم ويطأ ُبُس   ¨ه  وأنَّ   ،)٥(الناس ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه

 

 مة الطباطبائي كالم املسترشق الفرنيس الفيلسوف هنري كاربون يف مناقشاته مع العالَّ   راجع  )١(

 .)الشمس الساطعة(يف كتاب 

 ).٨/ح ١٧٧/ص ٥٣(ج بحار األنوار  )، عنه ٣٢٥/ص ٢(ج : االحتجاج للطربيس  راجع )٢(

 ).٣٢٣/ ص ٢يف االحتجاج للطربيس (ج  للشيخ املفيد   ̈ راجع توقيعه ) ٣(

ــ  راجع:: «النجوم أمان ألهل السامء، وأهل بيتي أمان ألهل األرض». ) قال  ٤( ع ئرا ـعلــل الش

 ).٢٢/ ص ٧)؛ وقريبًا منه يف املعجم الكبري للطرباين (ج ١/ ح ١٠٣/ باب  ١٢٣/ ص ١(ج 

 ).٤/ ح ١٥٢/ ص ٥٢(ج بحار األنوار  عنه ؛ )٨/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠ين (ص كامل الدِّ  )٥(

 .)٤ح باب يف الغيبة/  / ٣٣٧/ ص ١(ج الكايف   )٦(
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، ويف فضــل إكثــار الــدعاء بتعجيــل )١(ة يف فضل االنتظاركام وردت روايات مجَّ 

  .)٢(فيه فرج الشيعة الفرج فإنَّ 

بــاالهتامم   ¨  ة يف اإلمــام املهــديِّ صيَّ مركز الدراسات التخصُّ   ٰى وقد عن

، أو ¨ة به ب املختصَّ تُ ر الكُ ـرتبط هبذا اإلمام اهلامم، سواًء بطباعة ونشما ي  بكلِّ 

ــ  ¨  ة يف اإلمــام صيَّ ة التخصُّ إقامة الندوات العلميَّ  بــات أو مــن تيِّ رها يف كُ ـونش

ــ خالل شبكة اإل ر سلســلة الــرتاث ـنرتنيت، ومن مجلة نشاطات هذا املركــز نش

، من أجل ¨  فة يف اإلمام املهديِّ ؤلَّ ب املتُ ر الكُ ـن حتقيق ونش، ويتضمَّ املهدويِّ 

مــن  عــزَّ ( ة، نســألهة الشــيعيَّ ة، ورفــدًا للمكتبــة اإلســالميَّ إغناء الثقافة املهدويــَّ 

جيعــل عملنــا   ُيبارك يف جهودنا ومســاعينا، وأنْ   يأخذ بأيدينا، وأنْ   أنْ )  مسؤول

  العاملني. خالصًا لوجهه الكريم، واحلمد هللا ربِّ 

يك عزيــزي القــارئ مقتــبس مــن الســفر العظــيم والكتاب املاثل بني يد

مــة الكبــري ق اخلبــري والعالَّ فه املحقِّ ، ملؤلِّ )واآلل  يِّ  اآلمال يف تواريخ النبٰى منته(

 فأوىفٰ ، ¨ ض فيه حلياة اإلمام املهديتعرَّ   )،ب اهللا ثراهطيَّ (ي  اس القمّ الشيخ عبّ 

 إفراد القسم املختصِّ  ة الكتاب والكاتب حرص املركز عىلٰ يَّ وأحسن، ونظرًا ألمهّ 

  لعموم الفائدة. ¨ باإلمام املهدي

  مدير املركز 

  ي چ د حمّمد القبانالسيِّ 

 

ين (ص  منها ما رواه الصدوق    )١( ) بســنده عــن رســول اهللا ٦/ ح ٢٥/ بــاب ٢٨٧يف كامل الدِّ

   :أفضل العبادة انتظار الفرج«أنَّه قال«. 

ين   )٢(  ).٤/ ح ٤٥/ باب ٤٨٥(ص راجع: كامل الدِّ



  

  

  

  

  

  

  :لا اّو

  

  

ا دة ان و    
  

  وذكر بعض ألقابه وشامئله املباركة  وأحوال والدته املاجدة 





  

  

  

 يخ والدتــه : األشهر يف تــار)جالء العيون(مة املجليس يف  قال العالَّ 

هـ)، واملشهور  ٢٥٨( :وأيضاً  ،هـ) ٢٥٦( :وقيل  ،هـ)  ٢٥٥ا كانت يف سنة (هنَّ أ

  .يف الثامن منه :ا كانت يف ليلة اجلمعة اخلامس عرش من شهر شعبان، وقيلهنَّ أ

يوافقان اسم رسول    وكنيته  واسمه    ، فاقوالدته يف سامراء باالتِّ   توكان

يف زمـن الغيبـة، واحلكمـة يف هـذا التحـريم   وكنيته، وال جيوز ذكر اسمه اهللا 

 . )١(والصاحب  ، ةواحلجَّ   ، واملنتظر  ، واخلاتم  ، : املهدي لقابه  أخافية، و 

]اة م[:  

بــن بحــر بــن أسانيد معتربة عن حمّمد  ابن بابويه والشيخ الطويس ب  ٰى رو

وب وهو مــن ولــد أيب أيــّ  ،ه قال: قال برش بن سليامن النّخاسنَّ أ  ،سهل الشيباين

  :ٰى من رأ وجارمها بُرسَّ ، )٢(][ حمّمداألنصاري أحد موايل أيب احلسن وأيب 

د العســكري بــن حممــّ   أتاين كافور اخلادم فقال: موالنا أبــو احلســن عــيلُّ 

]  [ك من ولد نَّ إ  ،يا برش« جلست بني يديه قال يل:  فلامَّ   ،يدعوك إليه، فأتيته

وأنــتم ثقاتنــا أهــل  ،خلف عن سلف  وهذه املواالة مل تزل فيكم يرثها  ،األنصار

طلعك أُ   رٍّ ـفك بفضيلة تسبق هبا الشيعة يف املواالة بسّين مزّكيك ومرشِّ إو  ،البيت

وطبــع  ،ةولغة روميَّ  روميٍّ  ، فكتب كتابًا لطيفًا بخطٍّ »ةمَ نفذك يف ابتياع أَ أُ يه، ولع

  صفراء فيها مائتان وعرشون دينارًا. )٣(قيقةوأخرج ُش  ،عليه خامته
 

 ).٧٢٣(ص   جالء العيون راجع:  )١(

 ما بني املعقوفتني أضفناه من الغيبة؛ وكذلك ما يأيت. )٢(

(راجع: لسان العــرب:  ثوب. بقيقة نصوهي جنس من الثياب، وقيل: ُش  ،ةُشقيقة: تصغري ُشقَّ   )٣(

 / مادَّة شقق).١٨٤/ ص ١٠ج 
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واحرض معــرب الفــرات ضــحوة يــوم   ،بغداد  ه هبا إىلٰ خذها وتوجَّ «ل:  فقا

ســتجد  ،اجلــواري فيهــا ٰى وتــر ،باياجانبك زواريــق الســَّ   ذا وصلت إىلٰ إف  ،كذا

فــإذا   ،ورشذمة من فتيان العــرب  ،ف املبتاعني من وكالء قّواد بني العبّاسئطوا

 إىلٰ  ،ة هناركّخاس عامَّ عمر بن يزيد الن  ٰى املسمّ  عد عىلٰ من البُ   رأيت ذلك فأرشْف 

متتنع مــن  )١(البسة حريرين صفيقني ،تربز للمبتاعني جارية صفتها كذا وكذا  أنْ 

ة مــن وتسمع رصخــة روميــَّ  ،العرض وملس املعرتض واالنقياد ملن حياول ملسها

  هتك سرتاه. ا تقول: واهنَّ أفاعلم  ،وراء سرت رقيق

، العفــاف فيهــا رغبــةً  قد زادينثالثامئة دينار ف  فيقول بعض املبتاعني: عيلَّ 

لكه ما بــدت يل شبه مُ   د وعىلٰ سليامن بن داو  يِّ فتقول له بالعربية: لو برزت يف ز

فتقول  ،من بيعِك   اس: فام احليلة وال بدَّ خّ مالك، فيقول الن شفق عىلٰ أفيك رغبة ف

وفائــه  مــن اختيــار مبتــاع يســكن قلبــي إليــه وإىلٰ  وال بدَّ  ؟اجلارية: وما العجلة

  مانته.أو

معــك كتابــًا ملصــقًا  نَّ إعمر بن يزيد النّخاس وقل له:   فعند ذلك قم إىلٰ 

ووصف فيه كرمه ووفاءه ونبلــه  ،روميٍّ  ة وخطٍّ لبعض األرشاف كتبه بلغة روميَّ 

فأنا وكيلــه   همالت إليه ورضيت  نْ إف  ،ل منه أخالق صاحبهفناوهلا لتتأمَّ   ،وسخاءه

  .»يف ابتياعها منك

يف   ه يل موالي أبو احلسن  فامتثلت مجيع ما حدَّ   ن:قال برش بن سليام

وقالت لعمــر بــن يزيــد:   ،شديداً   بكاءً   يف الكتاب بكْت    نظرْت أمر اجلارية، فلامَّ 

امتنع من   ٰى ه متنَّ أ  )٢(ظةجة واملغلَّ وحلفت باملحرَّ   ،عني من صاحب هذا الكتابب
 

فثوب َصِفيق : َمتِني بنيِّ   )١( َف فاقة، وقد َصُفَق َص  الصَّ َفَقه احلائــك  اقًة: كثــُ وثــوب ،  نســجه، وَأصــْ

 / مادَّة صفق).٢٠٤/ ص ١٠(لسان العرب: ج   ُد النسج.َصِفيق وَسِفيق: جيِّ 

ق جمــال احلــالف بحيــث ال يبقــٰى لــه ضــيِّ جة: اليمني التــي تُ دة من اليمني، واملحرَّ ظة: املؤكَّ املغلَّ   )٢(

 صدر).(هامش امل  قسمه. مندوحة عن برِّ 
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مقدار  األمر فيه عىلٰ  ستقرَّ ا ٰى ه يف ثمنها حتَّ شاحُّ أُ منه قتلت نفسها، فام زلت بيعها  

مت اجلاريــة وتســلَّ   [منّي]  هفاستوفا  ،نانريمن الدَّ   ما كان أصحبنيه موالي  

احلجرية التي كنت آوي إليها ببغــداد، فــام   وانرصفت هبا إىلٰ   ،ضاحكة مستبرشة

قــه بِ طوهي تلثمه وتُ   ،من جيبها  أخرجت كتاب موالنا    ٰى أخذها القرار حتَّ 

  بدهنا. ها ومتسحه عىلٰ خدِّ  عىلٰ ها وتضعه نجف عىلٰ 

ا العــاجز بًا منها: تلثمني كتابًا ال تعرفني صاحبه؟ فقالت: أهيــُّ فقلت تعجُّ 

أنا مليكــة   ،غ يل قلبكأعرين سمعك وفرِّ   ،أوالد األنبياء  عيف املعرفة بمحلِّ الضَّ 

 ويصِّ   ب إىلٰ نســَ ني تُ ّمي مــن ولــد احلــواريِّ أُ و  ،وم ك الرلِ بنت يشوعا بن قيرص مَ 

  نبّئك بالعجب.أُ ملسيح شمعون ا

رة  ـ نا من بنات ثالث عشأو  ،جني من ابن أخيهزوِّ يُ   ي قيرص أراد أنْ جدِّ   نَّ إ

 ،هبان ثالثامئة رجليسني والرُّ ني من القسِّ فجمع يف قرصه من نسل احلواريِّ   ،سنة

مراء األجناد وقّواد العسكر أُ ومن ذوي األخطار منهم سبعامئة رجل، ومجع من  

لكه عرشًا مصنوعًا مُ  ر أربعة آالف، وأبرز من هبيِّ ئيوش وملوك العشاونقباء اجل

 صعد ابن ورفعه فوق أربعني مرقاة، فلامَّ صحن الدار]،   [إىلٰ من أصناف اجلوهر  

 ،نجيــلت أســفار اإلرَ ـشــِ فــًا ونُ كَّ ب وقامــت األســاقفة عُ لُ أخيه وأحدقت الصُّ 

ــ   من األعــىلٰ   بلُ تسافلت الصُّ  ضــت أعمــدة العــرش وتقوَّ   ،ت بــاألرضقفلص

ت ألــوان عليــه، فتغــريَّ   االصاعد مــن العــرش مغشــي�   وخرَّ   ،القرار  فاهنارت إىلٰ 

  األساقفة وارتعدت فرائصهم.

 ة عــىلٰ عفنا من مالقاة هذه النحوس الدالَّ أك لِ ا املَ ي: أهيُّ فقال كبريهم جلدِّ 

ــ  جدِّ ين املسيحي واملذهب امللكاين، فتطريَّ زوال دولة هذا الدِّ  ًا ك تطــريُّ ي من ذل

حرضوا أخــا أو ،لبانقيموا هذه األعمدة وارفعوا الصُّ أساقفة:  وقال لأل  ،شديداً 
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فيــدفع نحوســه عــنكم   ،جه هذه الصبيةزوِّ ه ألُ املنكوس جدُّ   )١(هذا املدبر العاثر

  .بسعوده

ق ل وتفــرَّ األوَّ   الثــاين مثــل مــا حــدث عــىلٰ    فعلوا ذلك حدث عىلٰ امَّ ـول

يف  ريتأُ و ،توررخيت السُّ أُ فدخل منزل النساء و  ،غتام� ي قيرص موقام جدِّ   ،الناس

ــ ة مــن احلــواريِّ املسيح وشمعون وعدَّ   تلك الليلة كأنَّ  ر ـني قــد اجتمعــوا يف قص

وارتفاعًا يف املوضــع الــذي   اامء علو� ونصبوا فيه منربًا من نور يباري السَّ   ،يجدِّ 

د  ي فيه عرشهكان نصب جدِّ  ــ   ، ودخل علــيهم حممــّ  ه  يُّ وختنــه ووص

  .ة من أبنائه وعدَّ 

 جئتــك إّين  ،يا روح اهللا«: ، فيقول له حمّمد ليه فاعتنقهإم املسيح  فتقدَّ 

أيب   وأومــأ بيــده إىلٰ   -  نــي هــذاك شــمعون فتاتــه مليكــة البخاطبًا مــن وصــيِّ 

قد «شمعون وقال له:  ، فنظر املسيح إىلٰ »- ابن صاحب هذا الكتاب   حمّمد

فصــعد ذلــك قال: قد فعلت،  ،»حمّمد رحم آل رمحك    ْل فِص   ،أتاك الرشف

وشــهد أبنــاء   وشــهد املســيح    ،جني من ابنهوزوَّ   املنرب فخطب حمّمد  

  ون.واحلواريُّ   حمّمد

 ،ي خمافة القتــلأيب وجدِّ   هذه الرؤيا عىلٰ   أقصَّ    استيقظت أشفقت أنْ فلامَّ 

د  ، ورضب صــدري بمحبــَّ بــدهيا هلــمها وال أُ ِرسُّ فكنت أُ   ٰى حتــَّ  ة أيب حممــّ

ي، ومرضت مرضًا ـشخص  فضعفت نفيس ودقَّ   ،امتنعت من الطعام والرشاب

 فلــامَّ  ،ي وسأله عن دوائيأحرضه جدِّ  الَّ إشديدًا، فام بقي يف مدائن الروم طبيب 

هــا يف هــذه دكِ زوِّ أُ شــهوة ف  وهل خيطر ببالِك   ،ة عينيبرح به اليأس (قال): يا قرَّ 

مغلقــة، فلــو كشــفت العــذاب   اب الفرج عيلَّ أبو  ٰى أر  ،يفقلت: يا جدِّ   ؟الدنيا
 

والعــاثر:  ).: القــاهرويف نســخة (ف)العــاهر، ونســخة (ح):  البحــار هــامش املصــدر: (يف يف )١(

 ./ مادَّة عدر)٥٤٥/ ص ٤(ج   الكذاب كام يف لسان العرب



ة  ل: يف بيان والدة اإلمام احلجَّ  ١٣  ..............................................  الفصل األوَّ

قت وتصــدَّ  ،وفككــت عــنهم األغــالل  ،املســلمني  ٰى سارن يف سجنك من أُ عمَّ 

  ه عافية.مُّ هيب يل املسيح وأُ  رجوت أنْ  ،يتهم اخلالصعليهم ومنَّ

وتناولت يسريًا مـن   ، ة من بدين قليالً ظهار الصحَّ إدت يف  فعل ذلك جتلَّ فلامَّ 

رة  ـريت بعد أربع عشأُ عزازهم، ف إو   ٰى ساركرام اُأل إ وأقبل عىلٰ  بذلك  فرسَّ  ، الطعام

ومعها مريم ابنة عمران وألف    ، قد زارتني  دة نساء العاملني فاطمة  سيِّ   ليلة كأنَّ 

أيب    زوجـِك   مُّ نسـاء العـاملني أُ   دةمن وصائف اجلنـان، فتقـول يل مـريم: هـذه سـيِّ 

 من زياريت.   ع أيب حمّمد  أشكو إليها امتنا ق هبا وأبكي و فأتعلَّ   ،  حمّمد

مرشكة باهللا  نِت أو ال يزوركِ ابني أبا حمّمد    إنَّ «:  دة النساء  فقالت سيِّ 

 ، من دينِك   اهللا تعاىلٰ   ختي مريم بنت عمران تربأ إىلٰ أُ ، وهذه  ٰى مذهب النصار  عىلٰ 

 :فقــويل اكِ يّ إوزيارة أيب حمّمد  املسيح ومريم  اهللا ورٰىض  رٰىض   إىلٰ   ملِت   نْ إف

  .»رسول اهللاحمّمد أيب  وأنَّ  ،اهللا له إالَّ إال  نْ أ شهدأ

 ،دة نســاء العــاملني  صدرها سيِّ   تني إىلٰ مت هبذه الكلمة ضمَّ  تكلَّ فلامَّ 

داآلن تــوقَّ «  :ي وقالتـبت نفسوطيَّ  ــ  ،عي زيــارة أيب حممــّ ، »ليــِك إّين منفذتــه إف

  .ع لقاء أيب حمّمد وأنا أنول وأتوقَّ  فانتبهت

 أقول له: جفوتني يــا وكأّين   ليلة القابلة رأيت أبا حمّمد  يف ال كان  فلامَّ 

 الَّ إ  ري عنــِك مــا كــان تــأخُّ «ك، فقال:  ي معاجلة حبِّ ـتلفت نفسأ  حبيبي بعد أنْ 

شــملنا يف  جيمــع اهللا تعــاىلٰ   نْ أ  ليلــة إىلٰ   يف كلِّ   وأنا زائركِ   سلمِت أ، فقد  لرشكِك 

  غاية.هذه ال ي زيارته بعد ذلك إىلٰ ، فام قطع عنّ»العيان

؟ فقالــت: أخــربين أبــو ٰى ســاريف األُ  فقلت هلا: وكيف وقعــِت   :قال برش

قتال املســلمني يــوم كــذا   جيشًا إىلٰ سريِّ سيُ   كِ جدَّ   نَّ أ«ليلة من الليايل     حمّمد

ة مــن اخلــدم مــع عــدَّ   رة يف زيِّ باللحــاق هبــم متنكــِّ   يتبعهم، فعليــِك   ثمّ   ،وكذا

 ٰى ع املســلمني حتــَّ ئت علينا طالفوقع  ،، ففعلت ذلك»الوصائف من طريق كذا
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هذه الغايــة  ك الروم إىلٰ لِ ّين ابنة مَ أكان من أمري ما رأيت وشاهدت، وما شعر ب

اك عليه، ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه يف يّ إالعي  أحد سواك، وذلك باطِّ 

  نرجس، فقال: اسم اجلواري. :فأنكرته وقلت ،سهم الغنيمة عن اسمي

ي ومحلـه قالت: نعم من ولوع جـدِّ  ،عريب ة ولسانِك وميَّ ر  ِك نَّ أ قلت: العجب  

وكانـت  ،يلَّ إ يف االخـتالف يل امـرأة ترمجانـة  يلَّ إ أوعـز   أنْ   ،م اآلدابتعلـُّ   ّياي عـىلٰ إ 

 .لساين عليها واستقام  استمرَّ  ٰى ة حتَّ وتفيدين العربيَّ  تقصدين صباحًا ومساءً 

ــ  مــوالي أيب   خلــت عــىلٰ د  ٰى مــن رأ  ُرسِّ    انكفــأت هبــا إىلٰ فلــامَّ   :قال برش

د ورشف حممّ  ،ةرانيَّ ـالنص اإلسالم وذلَّ  كيف أراِك اهللا عزَّ «فقال:    ، احلسن

قالت: كيف أصف لك يا ابن رسول اهللا ما أنــت أعلــم بــه ،  »؟وأهل بيته  

 ٰى رـعرشة آالف دينار أم بش ليِك إ فام أحبُّ  ،كرمِك أُ   أحببت أنْ ّين إف«منّي، قال: 

بولد يل، قال هلا: أبرشي بولد يملك الــدنيا   ٰى قالت: برش  ،»رف األبد؟ـبش  لِك 

ن؟ قـال: قالت: ممَّ ، »ت ظلًام وجوراً ئَ لِ ويمأل األرض قسطًا وعدًال كام مُ   ،رشقًا وغرباً 

، قالـت: »ةله ليلة كذا يف شهر كذا من سنة كذا بالروميَّ   ن خطبك رسول اهللا  ممَّ «

قالت: من ابنـك   ،»ه؟ووصيُّ   املسيح    جِك ن زوَّ ممَّ «ه؟ قال هلا:  من املسيح ووصيِّ 

قالت: وهل خلت ليلة مل يرين فيها منذ الليلة   ،»هل تعرفينه؟«؟ فقال:  أيب حمّمد  

 )؟صلوات اهللا عليها(دة النساء يد سيِّ   التي أسلمت عىلٰ 

 ها« دخلت قال هلا: ، فلامَّ »ي حكيمةختأُ   دعُ ا  ،يا كافور«قال: فقال موالنا:  

يــا بنــت «  :ت هبا كثريًا، فقال هلا أبــو احلســن  طويالً ورسَّ فاعتنقتها    ،»هيَ هِ 

د ا زوجة أيب حممــّ هنَّ إف  ،ننَميها الفرائض والسُّ وعلِّ   منزلِك   خذهيا إىلٰ   ،رسول اهللا

  .)١(»القائم  مُّ وأُ 
 

ــويس (ص  )١( ــة للط ــار )، ١٧٨/ ح ٢١٤ - ٢٠٨الغيب ــه بح ــوار (ج عن  /١٠ - ٦ ص /٥١األن

 ).١ / ح٤١/ باب ٤٢٣ - ٤١٧ (ص ينكامل الدِّ يف   )؛ ورواه الصدوق  ١٢ ح
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وغريهم  ،د املرتٰىض والسيِّ  ،والشيخ الطويس ،وابن بابويه  ،الكليني  ٰى ورو

 :ا قالت: كانت يل جارية يقــال هلــاهنَّ أعن حكيمة    بأسانيد معتربة  ،ثنيمن املحدِّ 

النظر إليها، فقلت  وأقبل حيدُّ  (اإلمام العسكري) نرجس، فزارين ابن أخي 

  ليك؟إرسلها أُ ك هويتها فلعلَّ  ،ديله: يا سيِّ 

  .»ب منهالكنّي أتعجُّ  ،ةال يا عمَّ «فقال: 

  فقلت: وما أعجبك؟

الــذي يمــأل اهللا بــه  ، اهللا سيخرج منها ولــد كــريم عــىلٰ «:  فقال  

  .»ت جورًا وظلامً ئَ لِ األرض عدالً وقسطًا كام مُ 

  دي؟ليك يا سيِّ إرسلها أُ فقلت: ف

  .»استأذين يف ذلك أيب«فقال: 

مت فســلَّ  ، )قالت: فلبست ثيايب وأتيت منــزل أيب احلســن (اهلــادي

  .»دابني أيب حممّ  ابعثي بنرجس إىلٰ  ،يا حكيمة«وقال:  وجلست، فبدأين 

  .أستأذنك يف ذلك نْ أهذا قصدتك  عىلٰ  ،ديلت: فقلت: يا سيِّ قا

ــ يُ   أنْ   أحــبَّ   اهللا تبــارك وتعــاىلٰ   نَّ إ  ،يا مباركة«فقال:    ،يف األجــر  ركِك ـش

  .»يف اخلري نصيباً  وجيعل لِك 

نتهــا ووهبتهــا أليب وزيَّ   ،منــزيل  رجعــت إىلٰ   قالت حكيمة: فلم ألبــث أنْ 

والده،  إىلٰ  ٰى ـمض ثمّ  ،ّياماً أفأقام عندي  ،ومجعت بينه وبينها يف منزيل   دحممّ 

  هت هبا معه.ووجَّ 

مكــان  د وجلــس أبــو حممــّ   أبو احلســن    قالت حكيمة: فمٰىض 

يلــع ُخ وكنت أزوره كام كنت أزور والده، فجاءتني نرجس يومــًا خت  ،والده  ،فــّ

  .كناوليني خفَّ  ،فقالت: يا مواليت

ــ ســيِّ   فقلت: بل أنــِت  ي لتخلعيــه   ليــِك إع  ديت ومــواليت، واهللا ال أدف خفــّ

  برصي. عىلٰ  خدمِك بل أنا أُ  ،لتخدميني وال
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، فجلســت »ة خــرياً اهللا يا عمــَّ   جزاكِ «فقال:    ،ذلك  فسمع أبو حمّمد  

وقــت غــروب الشــمس، فصــحت باجلاريــة وقلــت: نــاوليني ثيــايب  عنــده إىلٰ 

املولــود د الليلــة ولَ ه ســيُ نَّ إف  ،تي الليلة عندنابيِّ   ،هتايا عمَّ «:  ألنرصف، فقال  

  .»بعد موهتابه األرض  اهللا  ييالذي ُحي  ،اهللا  الكريم عىلٰ 

فقــال:   ؟بنرجس شيئًا من أثــر احلبــل  ٰى ولست أر  ،دين يا سيِّ فقلت: ممَّ 

هبــا  فلــم أرَ  ،بتها ظهرًا لبطن، قالت: فوثبت إليها فقلَّ »من نرجس ال من غريها«

إذا كــان «قــال يل:    م ثمّ فتبسَّ   ،فأخربته بام فعلت  أثرًا من حبل، فعدت إليه  

ومل  ،مل يظهر هبا احلبل ٰى موس  مِّ أُ   لثَ لها مَ ثَ مَ   نَّ أل  ،هبا احلبل  وقت الفجر يظهر لِك 

يف طلــب  بــاىلٰ بطــون احلُ  فرعون كان يشــقُّ  نَّ أل ؛وقت والدهتا إىلٰ   يعلم هبا أحد

  . ٰى وهذا نظري موس، ٰى موس

ل يف البطــون حمــَ اء لســنا نُ ّنا معارش األوصيإ«ه قال:  نَّ أ  ٰى خرويف رواية أُ 

ام نخرج من الفخذ األيمــن نَّ إوال نخرج من األرحام و  ،ل يف اجلنوبحمَ ام نُ نَّ إو

  .»نا نور اهللا الذي ال تناله الدانساتهاتنا، ألنَّ مَّ أُ من 

وال أثــرًا،  شيئاً  نرجس وأخربهتا، فقالت: مل أرَ   قالت حكيمة: فذهبت إىلٰ 

 وكنت أفحصها كــلَّ  ،ونمت قرب نرجس  وأفطرت عندهم  ،فبقيت الليل هناك

كثرت يف هذه الليلة من القيام والصــالة، أو  ،فازدادت حرييت  ،ساعة وهي نائمة

  ت صالة الليل.أت وصلَّ فتوضَّ   ، كنت يف الوتر من صالة الليل قامت نرجسفلامَّ 

فصــاح يب أبــو   ،فتداخل قلبي الشكُّ   ،ل قد طلعذا الفجر األوَّ إونظرت ف

، فرأيــت اضــطرابًا يف »األمر قد قرب  نَّ إف  ،ةال تعجيل يا عمَّ «فقال:    د  حممّ 

وقال:   د  أبو حممّ   إيلَّ يت عليها، فصاح  صدري وسمَّ   فضممتها إىلٰ   ،نرجس

رِ   :اقرئي عليها
ْ
د

َ
ق
ْ
ِة ال

َ
ْل

َ
اهُ ِ� �

ْ
َز�

ْ
ن
َ
ا أ

�
، فأقبلت أقــرأ عليهــا وقلــت هلــا: مــا إِن

  ه موالي.ب األمر الذي أخربكِ يب ؟ قالت: ظهر حالِك 
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م ي اجلنني من بطنها يقرأ كام أقرأ وسلَّ نفأجاب ،فأقبلت أقرأ عليها كام أمرين

ال تعجبــي «: د ا سمعت، فصاح يب أبو حممــّ ، قالت حكيمة: ففزعت ملعيلَّ 

ة يف وجيعلنــا حجــَّ  ،قنا باحلكمة صــغاراً نطِ يُ   اهللا تبارك وتعاىلٰ   نَّ إ  ،من أمر اهللا  

 َب ه ُرضِ ها كأنَّ فلم أرَ   ،بت عنّي نرجسيِّ غُ   ٰى لكالم حتَّ ، فلم يستتّم ا»أرضه كباراً 

  بيني وبينها حجاب.

 ،ةارجعــي يــا عمــَّ «فقــال يل:    ،وأنا صارخة  د  فعدوت نحو أيب حممّ 

احلجاب بينــي  َف ِش كُ  فلم ألبث أنْ   ،، قالت: فرجعت»ك ستجدهيا يف مكاهنانَّ إف

  وإذا أنا بالصــبيِّ  ،برصي ـٰى وإذا أنا هبا وعليها من أثر النور ما غش  ،وبينها

 رافعًا ســبّابتيه نحــو الســامء وهــو يقــول:  ،ركبتيه  جاثيًا عىلٰ   ،وجهه  ساجدًا عىلٰ 

 نَّ أو ،رســول اهللاحمّمدًا ي  جدِّ   نَّ أو  ،وحده ال رشيك له  ، اهللاله إالَّ إال    «أشهد أنْ 

أنجــز يل  مَّ هُ «اللَّ  نفسه، فقال: بلغ إىلٰ   أنْ   مًا إىلٰ إما  إماماً   ثّم عدَّ   ،أيب أمري املؤمنني»

  وامأل األرض يب عدالً وقسطًا». ،ت وطأيتوثبِّ  ،وأمتم يل أمري ،وعدي

 اخليزراين، عن جارية له عند اإلمــام احلســن   ويف رواية عن أيب عيلٍّ 

فق الســامء، أُ يت له نورًا ساطعًا قد ظهر منه وبلغ أر  )دالسيِّ (  دَ لِ  وُ امَّ ـا قالت: لهنَّ أ

رأسه ووجهه وســائر  جنحتها عىلٰ أهتبط من السامء ومتسح  ورأيت طيورًا بيضاء

  تطري. جسده، ثمّ 

فكشــفت عــن  ،»ة هــايت ابنــي إيلَّ يــا عمــَّ «وقــال:   د  فناداين أبو حممّ 

 :بذراعه األيمن مكتو  وعىلٰ   ،ذا به خمتونًا مرسورًا طهرًا طاهراً إف  ، ديسيِّ 
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َ
  ].٨١[اإلرساء:  �ن

أبيــه، فتناولــه احلســن،  م عىلٰ  مثلت بني يدي أبيه سلَّ فلامَّ   ،فأتيت به نحوه

يــا «قال لــه:    ثمّ   ،ظهره وسمعه ومفاصله  وأدخل لسانه يف فمه ومسح بيده عىلٰ 

 من الشــيطان الــرجيم واســتفتح:  اهللا    ، فاستعاذ ويلُّ »انطق بقدرة اهللا  ،بنيَّ 
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 ٰى واحدًا واحدًا حتَّ  ة  أمري املؤمنني واألئمَّ  رسول اهللا وعىلٰ   عىلٰ  وصّىلٰ 

فقال له:  ،فصاح بطري منها ،رأسه رفرف عىلٰ أبيه، وكانت هناك طيور تُ   إىلٰ   ٰى انته

  .»أربعني يوماً  ه إلينا يف كلِّ امحله واحفظه وردَّ «

د  ء وأتبعه سائر الطري، فسمعت أبـا حممـّ السام فتناوله الطائر وطار به يف جوِّ 

اسـكتي  «هلا:  ل، فبكت نرجس، فقا »ٰى موس مُّ أُ ك الذي استودعته عأستود«يقول:  

وذلـك    ، همـِّ أُ   إىلٰ   ٰى موس  دَّ كام رُ  ليِك إعاد وسُي  ، من ثديِك  الَّ إم عليه الرضاع حمرَّ  نَّ إف 

وَ  :  قوله  ر� َ�يْنُها 
َ
ْ َ�ق

َ
ِه � م�

ُ
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ْ
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َ
َْزنَ ف  ]. ١٣[الَقصص:    ال �َ

ل س املوكــَّ دُ هــذا روح القــُ «قالت حكيمة: فقلت: ما هذا الطائر؟ قــال: 

  .»يهم بالعلمربِّ دهم ويُ سدِّ هم ويُ قوفِّ يُ  ،ة باألئمَّ 

ابـن   يلَّ إه ووجـَّ  ، الغـالم دَّ كـان بعـد أربعـني يومـًا رُ   أنْ قالت حكيمة: فلامَّ 

ي بـني يديـه،  ـك يمشـمتحـرِّ   بصـبيٍّ   فـإذا أنـا   ، فدخلت عليه ، فدعاين ،  أخي

والد األنبياء واألوصـياء  أ نَّ إ«قال:  ثمّ  م ن سنتني! فتبسَّ بدي هذا افقلت: سيِّ 

عليـه شـهر    ٰى مّنا إذا أت الصبيَّ  نَّ إو  ، ة ينشؤون بخالف ما ينشأ غريهمإذا كانوا أئمَّ 

ويعبـد   ، ويقرأ القرآن ، همِّ أُ م يف بطن مّنا ليتكلَّ  الصبيَّ  نَّ إكان كمن يأيت عليه سنة، و 

 . »صباح ومساء  وتنزل عليه كلَّ   ، وعند الرضاع تطيعه املالئكة  ، ه  ربَّ 

رأيتــه   أنْ   إىلٰ   ،أربعني يومــاً   كلَّ   ذلك الصبيَّ   ٰى قالت حكيمة: فلم أزل أر

: د  فلم أعرفه، فقلت أليب حممّ   ،بأّيام قالئل  د  أيب حممّ   رجالً قبل ميضِّ 

وهو خليفتي من  ،ابن نرجس«لس بني يديه؟ فقال:  أج  مرين أنْ أمن هذا الذي ت

  .»وين، فاسمعي له وأطيعيدوعن قليل تفق ،بعدي
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ام قالئــل وافــرتق النــاس د أبو حممّ   قالت حكيمة: فمٰىض  ّين إو ،بأيــّ

أسأله عــن   ريد أنْ ّين ألُ إ أسأله، وواهللا  ئني عامَّ نبِ ه ليُ نَّ إومساءًا،  واهللا ألراه صباحًا  

  .اليشء فيبدؤين به

 ،اهللا  ويلِّ   كان بعد ثالث اشتقت إىلٰ حكيمة قالت: فلامَّ   نَّ أويف رواية  

ــ به منــِك  حّق أه أخذه من هو نَّ أ فأجابني   ،فسألت عنه  ،فرصت إليهم ذا إ، ف

فرأيت مــوالي يف املهــد  ،كان اليوم السابع فأتينا، فذهبت يف اليوم السابع إليهم

  يزهر منه النور كالقمر ليلة أربعة عرشة.

فجعل لسانه يف فمه   ،دي، فجئت بسيِّ »هلّمي ابني«:  د  فقال أبو حممّ 

بالصــالة  ٰى ، وثنّ»اهللا ال إله إالَّ  شهد أنْ أ«:  ، فقال  »م يا بنيتكلَّ «قال له:    ثمّ 

ِن   قرأ:  ثمّ   ،أبيه  وقف عىلٰ   ٰى ة حتَّ د وأمري املؤمنني واألئمَّ حممّ   عىلٰ 
ْ
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ف آدم فقرأهــا حُ ، فابتدأ بُص »لهُس أنبيائه ورُ   ا أنزل اهللا عىلٰ اقرأ يا بني ممَّ «قال له:  

دريــس، وكتــاب نــوح، وكتــاب هــود، وكتــاب صــالح، إة، وكتاب  ريانيَّ ـبالس

ي ، وفرقان جــدِّ ٰى نجيل عيسإد، و، وزبور داوٰى ف إبراهيم، وتوراة موسحُ وُص 

  عهده. لني إىلٰ صص األنبياء واملرَس قَ  قصَّ  ، ثمّ رسول اهللا 

فحماله  ،كنيلَ ة أرسل مَ مَّ هذه األُ   مهديَّ    وهب يل رّيب امَّ ـل«:  قال    ثمّ 

، فقال له: مرحبــًا بــك عبــدي وقفا به بني يدي اهللا    ٰى ادق العرش حتَّ ُرس   إىلٰ 

وبك  ،عطيّين بك آخذ وبك أُ أعبادي، آليت    ظهار أمري ومهديَّ إولنرصة ديني  

ه نــَّ إوأبلغاه ف  ،رفيقاً   اأبيه رد�   اه رّداه عىلٰ كان ردّ لَ ا املَ هيُّ أردداه  ب، اعذِّ أُ أغفر وبك  

ين يل ويكون الدِّ  ،وأزهق به الباطل  ،به احلقَّ   حقَّ أُ  أنْ   يف ضامين وكنفي وبعيني إىلٰ 

  .واصباً 

وزاد عليه بعض   ،هبذا النحو أيضاً   ة والدته  كيفيَّ   )اليقني  حقِّ (ذكر يف  
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قــال  د السيِّ  دَ لِ  وُ امَّ ـه قال: لنَّ أد بن عثامن العمري منها رواية حممّ   ،لرواياتا

اشــرت «فقــال:  ،إليــه، فصــار إليــه َث عِ ، فبُ »أيب عمرو ابعثوا إىلٰ «: د  أبو حممّ 

بني  عىلٰ «، أحسبه قال: »قهوفرِّ  ،وعرشة آالف رطل حلامً   ،عرشة آالف رطل خبزاً 

  .»عنه بكذا وكذا شاة قَّ هاشم، وعُ 

 سقط صــاحب امَّ ـقالتا: ل  ،  تا احلسن بن عيلٍّ مَ وروت نسيم ومارية أَ 

عطــس  ثمّ  ،السامء رافعًا سبّابته إىلٰ  ،ركبتيه سقط جاثيًا عىلٰ   ،همِّ الزمان من بطن أُ 

د    ىلٰ اهللا ع  ، وصّىلٰ العاملني  احلمد هللا ربِّ «فقال:    نَّ أوآلــه، زعمــت الظلمــة  حممــّ

  .»لنا يف الكالم لزال الشكُّ  نَ ذِ أُ ولو  ،ة اهللا داحضةحجَّ 

ا أيضًا قالت: قال يل صاحب الزمان وقد دخلت عليه بعد هنَّ أ وروي عن نسيم  

 : ففرحت بـذلك، فقـال: أَال يم، قالت نس»اهللا  يرمحِك «فقال:  ،  ميالده بليلة فعطست

 .)١(ثالثة أّيام  ، فقال: هو أمان من املوت إىلٰ لت: بىلٰ فق  ،»ك بالعطاس؟برشِّ أُ 

]وأ أ  ¨[:  

شــيخنا املرحــوم ثقــة اإلســالم   نَّ أريفة؛ فــاعلم  ـسامؤه وألقابه الشأا  وأمَّ 

 ،لــه  اثنني وثامنني ومائــة اســم )٢(ذكر يف كتابه (النجم الثاقب)  النوري  

  ونكتفي هنا بذكر بعضها:

  :هللاة ال: بقيَّ األوَّ 

واجتمع إليه ثالثامئــة  ،الكعبة إذا خرج أسند ظهره إىلٰ   ه  نَّ أفقد روي  
 

ين (ص  ̈ راجع الروايات الواردة يف كيفيَّة والدته    )١( / باب ما روي يف مــيالد ٤٢٦يف: كامل الدِّ

/ ٢٢٩)؛ الغيبــة للطــويس (ص ٣٥٧ - ٣٥٥(ص  القائم صاحب الزمان...)، اهلدايــة الكــربٰى 

فصــل يف بيــان  /٥٨٤...)؛ الثاقب يف املناقــب (ص فصل الكالم يف والدة صاحب الزمان 

 .يف حال والدته وبعدها) ظهور آياته 

 .)، الباب الثاين٢٦٨  - ١٦٥/ ص ١(ج   النجم الثاقب )٢(



ة  ل: يف بيان والدة اإلمام احلجَّ  ٢١  ..............................................  الفصل األوَّ

تُْم    ل ما ينطق به هذه اآلية:وثالثة عرش رجالً، وأوَّ 
ْ

نـ
ُ
 ك

ْ
ْم إِن

�ـُ
َ
ْ�ٌ ل بَِقي�ُت اهللاِ خـَ

ِمنِ�َ 
ْ
ته عليكم، وخليفته وحجَّ  ،ة اهللا يف أرضهأنا بقيَّ «يقول:  ثمّ ]،  ٨٦[هود:    ...  ُ�ؤ

 .)١(»ة اهللا يف أرضهقال: السالم عليك يا بقيَّ  الَّ إ م م عليه مسلِّ سلِّ يُ فال 

  :ةالثاين: احلجَّ 

وذكره   ،الوارد كثريًا يف األدعية واألخبارلقابه الشائعة،  أوهذا اللقب من  

ج جَ م ُح هنَّ إف - ة ه مشرتك بني سائر األئمَّ نَّ أثني، وهذا اللقب مع  أكثر املحدِّ 

بدون قرينة لكان املقصــود   رَ كِ ذُ   بحيث لو  ه اختص به  كنَّل  -خلقه    اهللا عىلٰ 

ــ (حجــَّ   لقبه    نَّ إ  :هو ال غريه، وقيل  غلبــة اهللا أو ســلطته عــىلٰ  ٰى ة اهللا) بمعن

  .¨ هقان عند ظهوركليهام يتحقَّ  نَّ أل ؛خلقه

  .)٢(ة اهللا)نا حجَّ أ: (ونقش خامته 

  :الثالث: اخللف واخللف الصالح 

كثريًا، واملراد من اخللف الــذي يقــوم   لسنتهم  أ  هذا اللقب عىلٰ   رَ كِ ذُ 

خلف مجيع األنبيــاء واألوصــياء، ووارث مجيــع صــفاهتم  مقام غريه، فهو 

  وسائر مواريث اهللا التي كانت لدهيم. ،وعلومهم وخصائصهم

 يف حديث اللوح املعروف الذي رآه جابر عند فاطمة الزهراء   رَ وُذكِ 

كمــل ذلــك بابنــه رمحــة أ  ه: «... ثــمّ نــَّ أ  بعد ذكر اإلمام احلسن العسكري  

  .)٣(وب...»، وصرب أيّ ٰى ، وهباء عيسٰى للعاملني، عليه كامل موس

حيــنام يظهــر يــدخل  اإلمــام  نَّ أل املشــهورة وجاء يف روايــة املفضــَّ 

 ينظر إىلٰ   ومن أراد أنْ أَال  ،د ظهره إليها ويقول: «يا معرش اخلالئقسنِ يُ  ثمّ   ،الكعبة

 

 .)١٦ح  /٣٢/ باب  ٣٣١و ٣٣٠ (صين كامل الدِّ  )١(

 مل نجده يف املصادر التي بأيدينا. )٢(

فــيام / بــاب ٥٢٨و ٥٢٧ص  /١(ج الكايف )؛ ١ح   /٢٨باب    /٣١١  -  ٣٠٨(ص  ين  كامل الدِّ   )٣(

 .)٣ح  /جاء يف االثني عرش والنصِّ عليهم  



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ......................................  ٢٢

هــذا النســق ســائر  عــىلٰ  يــذكر  ثــمّ ، أنا ذا آدم وشيث...»فها    ،آدم وشيث

ويوشع وشمعون ورســول   ٰى األنبياء من نوح وسام وإبراهيم وإسامعيل وموس

  .)١(ة وسائر األئمَّ  اهللا 

  :الرابع: الرشيد

ام أمــري املــؤمنني واإلمــام ســيّ ال ،هــذا اللقــب كثــرياً  ة ذكــر األئمــَّ 

 ل هؤالء الناس الذين ما رعوه حقَّ بَ يد من قِ الطر  ٰى ، والرشيد بمعن)٢(  الباقر

وائل األ ٰى بل سع ،ومل يشكروا هذه النعمة ،ه رعايته، وما عرفوا قدره وحقَّ 

الطــاهرة آلل   ةيــَّ قتــل وقمــع الذرّ   بعد اليأس من الظفر بــه والقضــاء عليــه إىلٰ 

 ،نكــاره ونفــي وجــوده باللســان والقلــمإ  خالفهــم إىلٰ أ  ٰى وسع  ، الرسول

  نفي والدته وحمو ذكره. ة والرباهني عىلٰ األدلَّ  وأقاموا

صــلوات اهللا (أيب    نَّ إبــن مهزيــار: «  إلبراهيم بن عــيلِّ   وقد قال هو  

رسارًا ألمــري إ ،أخفاهــا وأقصــاها الَّ إن مــن األرض وطِّ ال أُ   أنْ   يلَّ إعهد    )عليه

 يــا بنــيَّ  فعليك«قال:  أنْ  إىلٰ  ،»...وحتصينًا ملحّيل من مكائد أهل الضالل واملردة

ــ   ،أقاصيها  عبلزوم خوايف األرض وتتبُّ  ا عــدو�   مــن أوليــاء اهللا    ويلٍّ   لكــلِّ   نَّ إف

  .)٤(منازعًا...» اوضد�  )٣(مقارناً 
 

 ).١٨٤)؛ خمترص بصائر الدرجات (ص ٩/ ص ٥٣بحار األنوار (ج  )١(

مر الرشيد الطريد يقول: «صاحب هذا األ قال: سمعت أمري املؤمنني   ،عن األصبغ بن نباتة  )٢(

ين: ص  الوحيد» الفريد  .)١٣/ ح ٢٦/ باب  ٣٠٣(كامل الدِّ

«صــاحب هــذا األمــر هــو الطريــد  ه قال:أنَّ    د بن عيلٍّ عن أيب جعفر حممّ   رود،عن أيب اجلاو  

/ ١٨٤(الغيبــة للــنعامين: ص  »اسمه اســم نبــيٍّ  ،أهله ه املفرد من بعمِّ ٰى الرشيد املوتور بأبيه املكنّ

 ).٢٣/ ح ٤/ فصل ١٠باب  

 يف املصدرين: (مقارعًا). )٣(

ــار  )٤( ــوار (ج بح ــمن  /٣٥و ٣٤ ص /٥٢األن ــ ض ين (ص ٢٨ديث احل ــدِّ ــامل ال ــن ك  ٤٤٧)، ع

 .)١٩/ ح ٤٣/ باب  ٤٤٨و



ة  ل: يف بيان والدة اإلمام احلجَّ  ٢٣  ..............................................  الفصل األوَّ

  :اخلامس: الغريم

، والغــريم )١(يف األخبار كثــرياً   ق عليه  ة، وُيطلَ لقابه اخلاصَّ أوهو من  

واملــراد هنــا  ،قروض أيضاً املدين وامل ٰى عمل بمعنستَ الدائن واملقرض، ويُ   ٰى بمعن

 )الغالم (عمل لقب ستَ كام يُ  ةً عمل هذا اللقب تقيَّ ستَ ويُ األظهر،    ل عىلٰ األوَّ   ٰى املعن

رسال األموال إليه إرادوا أقون هذا اللقب عليه إذا طلِ ، فكان الشيعة يُ )٢(له  

أو يريدون أخذ املــال لــه مــن   ،بيشء له  أحد وكالئه، وكذا حينام يوصون  أو إىلٰ 

ار وأربــاب احلــِ ّراع والتُّ ة الــزُّ كــان لــه أمــوال يف ذمــَّ  ه ألنــَّ  ،لغــريا ف رَ جــّ

  .والصناعات

ــ  : حيتمل أنْ مة املجلس وقال العالَّ   ٰى يكون املراد من الغــريم هــو املعن

من الناس   مع حال املديون الذي يفرُّ   الثاين أي املدين، وذلك لتشابه حاله  

ــ   خمافة أنْ  ــ  النــاس يطلبونــه    نَّ أ  ٰى يطــالبوه، أو بمعن ع ئراـألجــل أخــذ الش

  .)٣()صلوات اهللا عليه(، فهو الغريم املسترت ةً عنهم تقيَّ  واألحكام وهو يفرُّ 

  :السادس: القائم

ويرتقــب الظهــور لــيالً  ه ينتظــر أمــره تعــاىلٰ ألنــَّ  ؛أي القــائم يف أمــر اهللا

  وهنارًا.

روايــة الصــقر بــن ويف    ،)٤(ّمي بالقائم لقيامه باحلقِّ ُس   ه  نَّ أوقد روي  
 

أليب عــٰىل النــاس ســفاتج مــن مــال  مر يل كــان  مات أيب وصار األامَّ ـقال: ل ،د بن صالحعن حممّ   )١(

 ٥٢١/ ص  ١(الكــايف: ج    »...علــيهم  فكتب: «طــالبهم واســتقض  ،علمهأُ الغريم، فكتبت إليه  

 .)١٥ح   // باب مولد الصاحب ٥٢٢و

 :، قــال: قلــت»يقــوم نْ أقبــل  للغالم غيبــة إنَّ «يقول:  قال: سمعت أبا عبد اهللا  ،عن زرارة  )٢(

ج  .  »...-بطنه  وأومأ بيده إىلٰ  -«خياف ؟ قال: مَ ـولِ  يف الغيبة/ح  ٣٣٧/ص  ١(الكايف:   ).٥/باب 

 ).١٥/ ذيل احلديث ٢٩٨/ ص ٥١راجع: بحار األنوار (ج  )٣(

 ).٣٨٣ (ص اإلرشاد)، عن ٧ / ح٣٠ ص /٥١األنوار (ج بحار  )٤(



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ......................................  ٢٤

َم ـ: ... يا ابن رســول اهللا ولــِ الرضا    د بن عيلٍّ ه قال أليب جعفر حممّ نَّ أدلف  

وارتــداد أكثــر القــائلني  ،ذكــرهه يقــوم بعــد مــوت ألنــَّ «ســّمي القــائم؟ قــال: 

 .)١(»مامتهإب

يــا  :)صلوات اهللا عليــه(ه قال: سألت الباقر نَّ أوروي عن أيب محزة الثاميل  

ّمي القــائم ، قلت: َفلَِم ُس »بىلٰ «؟ قال: كم قائمني باحلقِّ ألستم كلُّ  ،ابن رسول اهللا

اهللا   ت املالئكــة إىلٰ ضجَّ   )صلوات اهللا عليه(ي احلسني  جدِّ   َل تِ  قُ امَّ ـل«قال:    قائًام؟

   ِّن قتــل صــفوتك وابــن دنا أتغفــل عمــَّ بالبكاء والنحيب، وقالوا: إهلنا وسي

وا : قــرُّ إلــيهم اهللا  ٰى فــأوحمن خلقــك،    ]وابن خريتك[وخريتك    ،صفوتك

عــن  كشــف اهللا   منهم ولو بعد حني، ثمّ   نتقمنَّ يت وجاليل ألعزَّ فوَ   ،مالئكتي

فإذا أحدهم قائم  ،ت املالئكة بذلكفرسَّ  ،للمالئكة ة من ولد احلسني  األئمَّ 

  .)٢(»: بذلك القائم أنتقم منهمصّيل، فقال اهللا يُ 

دس كالم حول استحباب القيام عند ف: سيأيت يف الفصل السايقول املؤلِّ 

  .)٣(ذكر هذا االسم املبارك تعظيًام له

  ):ُم َح مَّ دْ (السابع: 

ّمي به، كام ورد يف آبائه وأهل بيته، وهو اسمه الذي ُس  اهللا عليه وعىلٰ   صّىلٰ 

ه قال: نَّ أ  ة عن رسول اهللا  ة والعامَّ ق اخلاصَّ رُ األخبار الكثرية املتواترة من طُ 

  .)٤(»ولدي اسمه اسمي املهدي من«

 

 ).٣ح /  ٣٦باب / ٣٧٨ (ص  ينكامل الدِّ )، عن ٤ح / ٣٠ ص /٥١األنوار (ج بحار  )١(

)؛ ١/ ح ١٢٩/ باب ١٦٠/ ص ١)، عن علل الرشائع (ج ١ح    /٢٩و  ٢٨  ص  /٥١(ج  بحار    )٢(

 وليس فيهام ما بني املعقوفتني.

 )، فراجع.١٦٩يأيت يف (ص  )٣(

ين ( )٤(  ).١٦/ ح ٣٨٦/ ص ٣)؛ ينابيع املودَّة (ج ١/ ح ٢٥/ باب ٢٨٦ص راجع: كامل الدِّ



ة  ل: يف بيان والدة اإلمام احلجَّ  ٢٥  ..............................................  الفصل األوَّ

أبو القاســم «يف حديث اللوح املستفيض هبذا الشكل:    وجاء اسمه  

  .)١(»القائمخلقه]  عىلٰ  [تعاىلٰ ة اهللا د بن احلسن هو حجَّ حممّ 

األخبار الكثرية املعتربة حرمة ذكر هذا االســم   مقتٰىض   نَّ أ  ٰى ولكن ال خيف

ــ  ــالس إىلٰ ـالش ــل واملج ــر  أنْ  ريف يف املحاف ــن  ،)٢(يظه ــم م ــذا احلك وه

ثني، مــني واملحــدِّ ة والفقهاء واملتكلِّ ماميَّ امت عند اإلومن املسلَّ   ، خصائصه

هذا احلكم مــن  نَّ أالنوبختي  ٰى بل يظهر من كالم الشيخ األقدم احلسن بن موس

نصري   ةزمن اخلواج ل عنهم خالف ذلك إىلٰ نقَ ، ومل يُ )٣(ةماميَّ خصائص مذهب اإل

مــن صــاحب   الَّ إذلك  ل خالفه بعد  نقَ مل يُ   ال باجلواز، ثمّ ين الطويس الذي قالدِّ 

  .)٤()ةكشف الغمَّ (

وصارت هذه املسألة يف زمن الشيخ البهائي مطرحًا للبحث والنقاش بني 

ق منها (رشعة التســمية) للمحقــِّ   ،بًا ورسائل حوهلاتُ الفضالء والعلامء، فكتبوا كُ 

و(كشف التعميــة)   ،يوزاملاح  ريم التسمية) للشيخ سليامنورسالة (حت  ،الداماد

وغري ذلك، وتفصيل الكالم مــذكور  )،رضوان اهللا عليهم(العاميل    رِّ لشيخنا احلُ 

  .)٥(يف كتاب (النجم الثاقب)

  ):صلوات اهللا عليه(الثامن: املهدي 

  ة.ق اإلسالميَّ رَ من أشهر أسامئه وألقابه عند مجيع الفِ 

 

ين (ص  )١(  ).١/ ح ٢٧/ باب ٣٠٧كامل الدِّ

ه قـال:  موسٰى بن جعفر عن   ، د بن زياد األزديعن أيب أمحد حممّ   )٢( ذلـك ابـن ... «يف حديث أنـَّ

فـيمأل  ، ره اهللا ظهـِ يُ  ٰى هلـم تسـميته حتـَّ  والدتـه، وال حيـلُّ   دة اإلماء الذي ختفـٰى عـٰىل النـاسسيِّ 

ين: ص    ». وظلامً   ت جوراً ئَ لِ كام مُ   وعدالً   األرض قسطاً  باب  ٣٦٩و  ٣٦٨(كامل الدِّ  ). ٦  / ح٣٤/ 

 ).١٦٨راجع: فَِرق الشيعة (ص  )٣(

ة (ج  )٤(  ).٣٢٦/ ص ٣راجع: كشف الغمَّ

 ).٢٢١و ٢٢٠/ ص ١راجع: النجم الثقاب (ج  )٥(



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ......................................  ٢٦

  :التاسع: املنتظَر

  ة.مجيع اخلالئق تنتظر قدوم طلعته البهيَّ  نَّ إظر، حيث أي الذي ُينتَ 

  :ء املعنياالعارش: امل

ه قــال يف نــَّ أ عن اإلمام الباقر   )غيبة الشيخ(و  )ينكامل الدِّ (روي يف  

ِ�يُ�ْم بِمــاٍء :  قول اهللا  
ْ
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ْ
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ْ
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َ
 أ

ْ
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ُ
قــ

مامكم إأصبح  إنْ زلت يف القائم، يقول: هذه ن«فقال:  ]،  ٣٠[امللك:    � َمِع�ٍ 

مام ظــاهر يــأتيكم بأخبــار الســامء إفمن يأتيكم ب ،غائبًا عنكم ال تدرون أين هو

[هذه] واهللا ما جاء تأويل «قال:  ، ثمّ »وحرامه  )وعزَّ   جلَّ (وحالل اهللا   ،واألرض

  .)١(»جييء تأويلها أنْ  وال بدَّ  ،اآلية

وتأويــل  ،، وكذا يف الغيبــة للــنعامينامهة أخبار هبذا املضمون فيوهناك عدَّ 

تلــك  نَّ إظــاهر، بــل    باملاء باعتباره سببًا حلياة كــلِّ     هاآليات، ووجه تشبيه

وأدوم مــن  وأتــمّ  عــىلٰ أم بمراتب ت وتوجد بسبب وجوده املعظَّ دَ جِ احلياة قد وُ 

  .اء من وجوده حياة نفس امل نَّ إاحلياة التي يوجدها املاء، بل 

 :ه قال يف قول اهللا نَّ أ عن اإلمام الباقر  )ينامل الدِّ ك(وقد روي يف  

َد َ�ْوتِها
ْ
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َ
رْض

َ
ِ األ

ْ
 اَهللا يُ�

�
ن

َ
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َ
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ْ
 ييهــا اهللا ُحي «، قال: ]١٧[احلديد:  اع

  .)٢(»توالكافر ميِّ  ،يعني بموهتا كفر أهلها ،بعد موهتا] [بالقائم 

د مــن بعــد بقــائم آل حممــّ   ح األرضصلِ ه يُ نَّ أرواية الشيخ الطويس    وعىلٰ 

  .)٣(موهتا، يعني من بعد جور أهل مملكتها

ام ة الفيّاضــة يف أيــّ انيــَّ الناس ينتفعــون مــن هــذه العــني الربّ  أنَّ   ٰى وال خيف

 

 .)١١٥ح  /١٥٨(ص  ؛ الغيبة للطويس)٣ح  /٣٢باب   /٣٢٦و ٣٢٥ (صين كامل الدِّ  )١(

 .)١٣ح /  ٥٨باب / ٦٦٨ (ص  ين، عن كامل الدِّ )٣٧/ ح ٥٤ ص /٥١ األنوار (ج بحار )٢(

 .)١٣١/ ح ١٧٥ للطويس (ص  الغيبة )٣(



ة  ل: يف بيان والدة اإلمام احلجَّ  ٢٧  ..............................................  الفصل األوَّ

االغرتاف منــه، فلــذا  ٰى له سو فال همَّ  ،هنرًا عذباً  ٰى كالعطشان الذي ير  ؛ظهوره

هلــي طع عن النــاس اللطــف اإلا يف الغيبة حيث انقمَّ أباملاء املعني، و  ّمي  ُس 

ــ من التعب واملشــقَّ  فال بدَّ   ،لسوء أفعاهلم وأعامهلم  اخلاصُّ  ع رُّ ـة والــدعاء والتض

خراج املــاء مــن بئــر عميــق إكالعطشان الذي يريد    ؛لتحصيل الفيض منه  

، وال يســع )لةالبئر املعطَّ (  :فلذا قيل له    ،بواسطة الوسائل القديمة واملتعبة

  هذا الرشح.املقام أكثر من 

  را:  

وكانــت  ،)١(قاً قًا وُخلُ َخلْ  كان أشبه الناس برسول اهللا   ه  نَّ أروي  

  .)٢(شامئله شامئل رسول اهللا 

  هي ما ييل:  شامئله بنيِّ ص الروايات التي تُ وملخَّ 

األنف، غــائر العينــني،   ٰى اجلبني، أقن  ، مرشبًا محرة، أجىلٰ اً أبيض  كان  

ه األيمن خــال، ، له نور ساطع يغلب سواد حليته ورأسه، بخدِّ مرشف احلاجبني

 ،)٣(لٌف بني واوين، أفلج الثنايا، برأســه حــزازأ رأسه فرق بني وفرتني كأنَّ   وعىلٰ 

 ه أمــري املــؤمنني عريض ما بني املنكبني، أسود العينني، ســاقه كســاق جــدِّ 

  وبطنه كبطنه.
 

: «املهــدي قال: قال رسول اهللا  ،عن آبائه ، دعن أيب بصري، عن الصادق جعفر بن حممّ   )١(

ٰى ، تكون له غيبة وحــرية حتــَّ قاً لُ وُخ  قاً لْ كنيتي، أشبه الناس يب َخ   تهمن ولدي، اسمه اسمي، وكني

 ت ظلامً ئَ لِ كام مُ  وعدالً  فيمألها قسطاً  ،عن أدياهنم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب  اخللق  تضلُّ 

ين: ص  »وجوراً   ).٤/ ح ٢٥/ باب  ٢٨٧(كامل الدِّ

قــال: قــال رســول  ،ه يه، عــن جــدِّ د، عن أبعن هشام بن سامل، عن الصادق جعفر بن حممّ   )٢(

 »...تينَّته ســُ نَّاسمه اسمي، وكنيته كنيتــي، وشــامئله شــامئيل، وســُ   ،«القائم من ولدي  : اهللا

ين: ص   ).٦/ ح ٣٩/ باب ٤١١(كامل الدِّ

َيُة يف الرأِس، وكأنَّ -بالَفتْح    -اَحلزاز   )٣(  ).٤٨/ص  ٨  (تاج العروس: ج  ه نُخاَلٌة، واَحلزازُة واحَدُته.: اِهلْربِ



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ......................................  ٢٨

عليه جالبيب   ،ّريالقمر الدُّ وجهه ك  ،ةاملهدي طاوس أهل اجلنَّ  نَّ أوورد  

 ،د بشعاع ضياء القدس، لــيس بالطويــل الشــامخالنور، عليه جيوب النور تتوقَّ 

ه نَّ أه األيمن خال كخدِّ  ر اهلامة، عىلٰ بل مربوع القامة، مدوَّ   ،زقوال بالقصري الّال 

اهللا  صــّىلٰ   ،ررضاضة عنرب، له سمت ما رأت العيون أقصــد منــه  فتاة مسك عىلٰ 

  .)١(آبائه الطاهرين عليه وعىلٰ 

 *   *   *  

 

ين (ص  )١(  ٢١و ١٩و ٢/ ح ٥٧و ٤٣و ٣٨/ بــاب ٦٥٣و ٤٥٧و ٤٤٦و ٤٠٧راجــع: كــامل الــدِّ

)؛ الغيبــة ١٥٩)؛ كفاية األثر (ص ٣و ٢/ ح ١٣/ باب  ٢٢٤و  ٢٢٣)؛ الغيبة للنعامين (ص  ١٧و

ــويس (ص  ــق (ص ٤٨٧و ٢٢٨/ ح ٤٧٠و ٢٢٦للط ــن بطري ــدة الب )؛ ٩٢٢/ ح ٤٣٩)؛ العم

 ).٢٨٢ح  /١٧٨الطرائف البن طاوس (ص 



  

  

  

  

  

  

 اما:  

  

  

   ذ  
  

   ا وان 





  

  

  

؛ كام ورد يف ة نور سائر األئمَّ  ه يف عامل امللكوت عىلٰ غلبة نور ظلِّ   -  ١

نــوار ســائر أيزهر ويســطع مــن بــني    نوره    نَّ أة بمجلة من األخبار املعراجيَّ 

«يتألأل وجهه من بينهم  :زهر النجمة الوّضاءة من بني سائر النجوم كام ت  ،ةاألئمَّ 

  .)١(...»يرّ ه كوكٌب دُ نورًا كأنَّ 

قد حاز رشافة نسب مجيع آبائــه الطــاهرين  ه نَّ إرشافة النسب؛ ف -  ٢

،  نسبهم أرشف األنساب، وينتهي نسبه    نَّ إف   ِقيــارصة   ه إىلٰ مِّ أُ ل  بَ من ق

 املنتهي نســبه إىلٰ   ،)٢(  ٰى عيس  معون الصفا ويصِّ ش  املنتهي نسبهم إىلٰ   ،الروم 

  .كثري من األنبياء واألوصياء 

كــني، لَ ملكوت الساموات يــوم والدتــه بواســطة مَ   إىلٰ   عروجه    -  ٣

ومهــدّي   ،ظهار أمريإو  ،له: «مرحبًا بك عبدي لنرصة ديني  وخطاب اهللا تعاىلٰ 

  .)٣(ب...»عذِّ أُ وبك  ،أغفر وبك ،عطيأُ وبك  ،ّين بك آخذأعبادي، آليت 

 :بيتــًا يقــال لــه لصــاحب األمــر    نَّ أ«بيت احلمــد؛ وقــد روي    -  ٤

ــوم وُ  ــذ ي ــر من ــه رساج يزه ــد، في ــت احلم ــِ بي ــيف إىلٰ  دَ ل ــوم بالس ــوم يق ال  ،ي

  .)٤(»أيطف
 

 .)٤١٦ ص /٢(ج إرشاد القلوب  )١(

ب إىلٰ  شمعون، بل ُأمِّ نرجس  ال ينتهي نسب القيارصة إىلٰ   )٢( ويصِّ  مــن ولــد احلــواريِّني ُتنســَ

ين (ص   ).١/ ح ٤١/ باب ٤٢٠املسيح شمعون، كام ورد يف كامل الدِّ

 ).٣٧/ ح ٢٧/ ص ٥١بحار األنوار (ج  )٣(

 ).٣١ح /١٣/باب ٢٤٥(ص   الغيبة للنعامين)، عن ٢١ح /١٥٨ص /٥٢األنوار (ج بحار  )٤(



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ......................................  ٣٢

ــول اهللا  - ٥ ــة رس ــني كني ــع ب ــارك اجلم ــمه املب ؛ وروي يف )١(واس

  .)٢(»وا بكنيتيوال تكنُّوا باسمي سمُّ : «)املناقب(

  .)٣(ذكره حرمة ذكر اسمه املبارك، كام مرَّ  - ٦

  .)٤(ج يف األرضجَ ه خاتم األوصياء واحلُ نَّ أ - ٧

ه وتربيته يف عامل س، ونموُّ دُ غيبته منذ والدته واستيداعه عند روح القُ   -  ٨

جزء من أجزائه بقــذارات ومعــايص   ث أيُّ س، بحيث مل يتلوَّ دْ النور وفضاء القُ 

  ة.واألرواح القدسيَّ  املأل األعىلٰ  سجيال ن بل كا ،العباد والشياطني

ة؛ وذلــك للتقيــَّ   ،ّساقار واملنافقني والفُ فّ عدم معارشته وجمالسته الكُ   -  ٩

ومل تصــل إليــه يــد ظــامل وال كــافر وال منــافق، ومل   ،منذ والدته  فقد غاب  

  يصاحب أحدًا منهم.

ارين؛ وقــد روي يف مل يكــن يف عنقــه بيعــة ألحــد مــن اجلبــّ  - ١٠

ا أحــد « ه قــال:نــَّ أعن اإلمام احلســن العســكري   )ٰى عالم الورإ(  الَّ إ... مــا منــّ

ــ القــائم الــذي يُ  الَّ إ ،ويقــع يف عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه  ٰى صــّيل روح اهللا عيس

  .)٥(»بن مريم خلفه...ا

 

: «املهدي من ولدي، اســمه اســمي،   قال: قال رسول اهللا  ،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري  )١(

ين: ص   »...وكنيته كنيتي  ).١/ ح ٢٥/ باب  ٢٨٦(كامل الدِّ

 ).٢٠٠/ ص ١مناقب آل أيب طالب (ج  )٢(

 )، فراجع.٢٥مرَّ يف (ص  )٣(

يعنــي صــاحب  -عليــه    قــال: دخلــت  ،ثني ظريــف أبــو نرصــ اخلــادمقــال: حــدَّ   ،ن عّال   روٰى   )٤(

 ،»أتعرفنــي؟«: فقــال  ،فأتيتــه بــه فقــال:  ،»بالصندل األمحر  عيلَّ «فقال يل:    ،-   الزمان 

، »ليس عــن هــذا ســألتك«فقال:    ،ديدي وابن سيِّ سيِّ   فقلت: أنت  ،»من أنا؟«قال:    ،قلت: نعم

األوصــياء، ويب يــدفع اهللا الــبالء  أنا خــاتم« يل، فقال: هللا فداك فرسِّ جعلني ا   :ال ظريف: فقلتق

 ).٢١٥/ ح ٢٤٦(الغيبة للطويس: ص  »عن أهيل وشيعتي

 .، عن اإلمام احلسن املجتبٰى )٢٣٠و ٢٢٩ / ص٢(ج   عالم الورٰى إ )٥(



 ٣٣  ............................  الفصل الثاين: يف ذكر بعض خصائص صاحب األمر والزمان 

التــي   ظهر رسول اهللا    ظهره كالعالمة التي عىلٰ   له عالمة عىلٰ   -  ١١

  .ةختم الوصاي عىلٰ  تدلُّ  ها فيه ة، ولعلَّ يقال هلا عالمة ختم النبوَّ 

ــ  - ١٢ ــُ ذكــره يف الكُ  اهللا تعــاىلٰ  نَّ أاختصاصــه ب ــار ب الســامويَّ ت ة واألخب

  دة من دون ذكر اسمه.بل بألقاب متعدِّ  ،ة بلقبهاملعراجيَّ 

، ة عنــد ظهــوره  ة وأرضيَّ ظهور آيات غريبة وعالمات سامويَّ   -  ١٣

عن  ،عن أيب بصري  )الكايف(ه روي يف  نَّ إ  ٰى حتَّ   ،لهة قبوالتي مل تكن ألحد من األئمَّ 

فاِق :  ه قال: سألته عن قول اهللا  نَّ أ  اإلمام الصادق  
َ ْ
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لت:  ... يَ� يــرهيم يف «قــال: ]، ٥٣[ُفصــِّ

يف  فريون قدرة اهللا    ،فاق انتقاض اآلفاق عليهمويرهيم يف اآل  ،أنفسهم املسخ

ٰ  ، قلت له:»أنفسهم ويف اآلفاق َق�  َح��
ْ
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َ
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َ
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َ
خروج القائم «قال:  ،يَ�

  .)١(»منه ، يراه اخللق ال بدَّ من عند اهللا  هو احلقُّ 

  ية.ها أربعامئة آالبعض عدَّ  نَّ إ ٰى وهذه اآليات والعالمات كثرية حتَّ 

كــام ورد ذلــك يف روايــات   ،سامع نداء مــن الســامء حــني ظهــوره  -  ١٤

ــرية ــاىلٰ  عــيلُّ  ٰى رو، كث ــه تع ــراهيم يف تفســري قول ــه إب ــاِد  :ب ْوَم يُن ــَ تَِمْع ي َواســْ

ــٍب  ِر�
َ
�ٍن ق ــَ ْن م ــِ ــاِد م ُمن

ْ
ــال: ]، ٤١[ق:  � ا� ــم «ق ــادي باس ــادي املن ين

  .)٢(»][ بيهأواسم   القائم

 ... ينادي منــادٍ « ه قال:نَّ أ عن اإلمام الباقر  )ينغيبة النعام(وروي يف  

ــ   ،من السامء باسم القائم   راقــد  ٰى فيسمع من باملرشق ومن باملغرب، ال يبق

رجليــه فزعــًا مــن ذلــك   قــام عــىلٰ   الَّ إقعد، وال قاعد    الَّ إاستيقظ، وال قائم    الَّ إ

ــ  ل هــو وَّ الصــوت األ نَّ إالصوت، فرحم اهللا من اعترب بذلك الصوت فأجاب، ف
 

 .)٦٣ح   /٦٣و ٦٢ ص /٥١األنوار (ج ، عنه بحار )٥٧٥/ ح ٣٨١ ص /٨(ج الكايف   )١(

 .)٣٢٧ ص /٢ (ج يسري القمّ تف )٢(



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ......................................  ٣٤

وهو يف شهر رمضان شهر اهللا ليلة اجلمعــة يف ،  )١(»صوت جربئيل الروح األمني

  الثالث والعرشين منه.

  التواتر. واألخبار هبذا املضمون كثرية، بل جتاوزت حدَّ 

، كــام بطء حركــة األفــالك وتقليــل رسعتهــا حــني ظهــوره    -  ١٥

ه قــال يف نــَّ أ قر د البــاعــن اإلمــام حممــّ  ،الشيخ املفيد عــن أيب بصــري  ٰى رو

ــائم  ــرية الق ــه س ــذكر في ــل ي ــرب طوي ــال: أنْ  ، إىلٰ خ ــىلٰ « ق ــث ع  ... فيمك

يفعــل اهللا مــا   كم هــذه، ثــمّ نســنة عرشــ ســنني مــن ســني  ذلك سبع سنني كــلُّ 

يــأمر «فكيــف يطــول الســنني؟ قــال:    ،علــت فــداكقال: قلــت لــه: ُج ،  »يشاء

ــّ  ،ة احلركــةوقلــَّ الفلــك بــاللبوث  اهللا تعــاىلٰ  ، »ام لــذلك والســنونفتطــول األي

ذلــك قــول « فســد، قــال: تغــريَّ  الفلــك إنْ  نَّ إ :م يقولــونهنــَّ إقــال: قلــت لــه: 

القمــر  اهللا تعــاىلٰ  ذلــك، وقــد شــقَّ   ا املسلمون فــال ســبيل هلــم إىلٰ فأمَّ   ،الزنادقة

ــِّ  ــون  وردَّ  ،ه لنبي ــن ن ــع ب ــه ليوش ــمس قبل ــوم أو ،الش ــول ي ــرب بط خ

ِف َسنٍَة   ه:نَّ أالقيامة و
ْ
ل
َ
أ
َ
  ك

َ
ون

�
ُعد

َ
ا �  .)٢(»]٤٧[احلّج:  �ِ�م�

  نه بعد وفاة النبيِّ الذي دوَّ   ظهور مصحف أمري املؤمنني    -  ١٦

عجاز، سبيل اإل  عىلٰ   رسول اهللا    ما نزل عىلٰ   من دون تغيري وتبديل، وفيه كلُّ 

يقبلــوه فأخفــاه،   الصــحابة فــأبوا أنْ   عرضــه عــىلٰ   كمله اإلمام  أإذ بعد ما  

 ،، ويأمر الناس بقراءته وحفظهره القائم  هِ ُيظ  ٰى حاله حتَّ   عىلٰ فاملصحف باٍق  

الختالف ترتيبه مع املصحف املوجود   ،ة عليهموهذا األمر من التكاليف الشاقَّ 

  الذي أنسوا به.

من تلك الغاممة   وصوت منادٍ   ،رأسه الرشيف دائامً   تظليل غاممة عىلٰ   -  ١٧
 

(ج  عنه بحار  )،  ١٣/ح  ١٤/باب  ٢٦٣و  ٢٦٢(ص    الغيبة للنعامين )١(  .) ٩٦/ح  ٢٣٠  ص/٥٢األنوار 

 .)٣٨٥/ ص ٢(ج  اإلرشاد )٢(



 ٣٥  ............................  الفصل الثاين: يف ذكر بعض خصائص صاحب األمر والزمان 

يمــأل األرض عــدالً كــام   ،د  مّ هذا مهدي آل حم  بحيث يسمعه الثقالن بأنَّ 

  يف الرقم الرابع عرش. ، وهذا النداء غري الذي مرَّ )١(ت ظلًام وجوراً ئَ لِ مُ 

  لنرصته. يف عسكره  حضور املالئكة واجلنِّ  - ١٨

تــه قوَّ   وبقائه عــىلٰ   ،ام والسننيته وهندامه بمرور األيّ أ هيعدم تغريُّ   -  ١٩

 من عمره الرشيف إىلٰ  يظهر (مع ما مٰىض   حينام  ه نَّ إ، فوىلٰ ته األُ أومزاجه وهي

ــو ( حــدِّ  ــامل إىلٰ ١٠٩٥اآلن وه ــنة واهللا الع ــرقم إىلٰ أ ) س ــذا ال ــل ه ــن يص  أنْ  ي

مــن عمــره ثالثــون أو أربعــون  ة الرجل الذي مٰىض أهي  يكون عىلٰ   ) يظهر

ومل   ايكون معني�   يشكو الشيب، فتارةً   طويل عمر من األنبياء وغريهم  سنة، وكلُّ 

مي بعضهم بالشيب كام ورد يف رين من األنبياء وغريهم حيث رُ املعمِّ   يكن كسائر

   :القرآن
ً
يْخا

َ
ِ� ش

ْ
ُم   خر يشكو ضعفه:آو  ]،٧٢[هود:    َوهذا َ�ع
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ْ
أ  ا�ر�

َ
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ْ
  .]٤[مريم:  ِم�� َواش

: ه قال: قلت للرضا نَّ أالشيخ الصدوق عن أيب الصلت اهلروي    ٰى رو

 شــابُّ   ،يكون شيخ الســنِّ   عالمته أنْ «ما عالمات القائم منكم إذا خرج؟ قال:  

  .)٢(»الناظر إليه ليحسبه ابن أربعني سنة أو دوهنا نَّ إ ٰى حتَّ  ،املنظر

وذهــاب   ،عدم استيحاش احليوانات بعضها مــن الــبعض اآلخــر  -  ٢٠

  .مقتل هابيل لفة بينها كاحلال التي كانت قبلواألُ  ،خوفها من اإلنسان أيضاً 

ه قال: «... ولــو قــد قــام قائمنــا ألنزلــت نَّ أ  روي عن أمري املؤمنني  

السامء قطرها، وألخرجت األرض نباهتا، ولذهب الشحناء من قلــوب العبــاد، 
 

 رأســه غاممــة فيهــا منــادٍ  : «خيرج املهــدي وعــىلٰ قال: قال رسول اهللا    ،عن عبد اهللا بن عمر  )١(

، عــن ٣٧ضــمن احلــديث   /٨١  ص  /٥١األنــوار: ج    بحــار(  ينادي: هذا املهدي خليفــة اهللا».

ة: ج   ).١٦/ ح ٢٧٠/ ص ٣كشف الغمَّ

 .)١٦/ ح ٢٨٥ ص  /٥٢األنوار (ج ، عنه بحار  )١٢ح   /٥٧/ باب ٦٥٢ (ص ينكامل الدِّ  )٢(



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ......................................  ٣٦

الشــام ال تضــع   ي املرأة بني العــراق إىلٰ ـمتش  ٰى واصطلحت السباع والبهائم حتَّ 

  .)١(جها سبع وال ختافه...»يِّ نتها ال ُهي رأسها زي وعىلٰ  ،النبات عىلٰ  الَّ إقدميها 

الشــيخ املفيــد  ٰى وحضورهم يف ركابه؛ وقد رو ٰى حياء بعض املوتإ  -  ٢١

مخسة عرش من  ،من ظهر الكوفة سبعة وعرشون رجالً   ه خيرج مع القائم  نَّ أ

وبــه يعــدلون، وســبعة مــن أهــل   الذين كانوا هيــدون بــاحلقِّ     ٰى قوم موس

وأبو دجانة األنصــاري، واملقــداد، ومالــك   ،سلامنالكهف، ويوشع بن نون، و

  .)٢(»اماً كّ األشرت، فيكونون بني يديه أنصارًا وُح 

اهللا أربعني صــباحًا هبــذا العهــد   ه من دعا إىلٰ نَّ أ  وروي عن الصادق  

مات أخرجه اهللا إليه  نْ إو ،نصار قائمناأالنور العظيم» كان من    ربَّ   مَّ هُ وهو: «اللَّ 

  .)٣(ئة]وحما عنه ألف سيِّ  ،كلمة ألف حسنة هللا بكلِّ وأعطاه امن قربه [

  .)٤(ة فيهائخراج األرض كنوزها وذخائرها املختبإ - ٢٢

بحيــث ختتلــف حــال   ،معَ غزارة األمطار وكثرة الثامر وســائر الــنِّ  -  ٢٣

ْ�َ   :مصداقًا لقوله تعاىلٰ   ، كانت قبلهاألرض حينذاك عامَّ 
َ

رُض غــ
َ ْ
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ُ
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ُ
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 .)١١/ ح  ٣١٦ ص /٥٢األنوار (ج ، عنه بحار حديث أربعامئة) /٦٢٦ص ( اخلصال )١(

 ).٩٥/ ح  ٩١و ٩٠/ ص ٥٣ر األنوار (ج )، عنه بحا٣٨٦ / ص٢(ج  اإلرشاد )٢(

 ).١١١/ ح ٩٥/ ص ٥٣األنوار (ج بحار  )؛ ٦٦٣راجع: املزار البن املشهدي (ص  )٣(

امــه اجلــور، حكــم بالعــدل، وارتفــع يف أيّ  إذا قام القائم «قال:    ،بن عقبة، عن أبيه  عيلِّ عن    )٤(

 فحينئــذٍ «أن قــال:   ، إىلٰ »...أهلــه  إىلٰ   حقِّ   كلَّ   األرض بركاهتا، وردَّ   ل، وأخرجتبُ وأمنت به السُّ 

، هموضــعا لصــدقته وال لــربِّ  بدي بركاهتا، فال جيد الرجل مــنكم يومئــذٍ وتُ   ر األرض كنوزهاظهِ تُ 

 ).٣٨٥و ٣٨٤/ ص ٢(اإلرشاد: ج  »مجيع املؤمنني  لشمول الغنٰى 

موا مثلهــا مل يتنعَّ  ةً ن املهدي نعمازم  يف  يتمَّ م أُ تتنعَّ «:  قال،    عن النبيِّ   ،عن أيب سعيد اخلدري  )٥(

(األربعــون حــديثًا  » أخرجتهالَّ إمن نباهتا  األرض شيئاً   وال تدع  ،ل السامء عليهم مداراً رِس يُ   ،قطُّ 

 ).٨٩/ ص ١يف املهدي: ج 



 ٣٧  ............................  الفصل الثاين: يف ذكر بعض خصائص صاحب األمر والزمان 

 يــده عــىلٰ   ، حيــث يضــع  تكامل الناس بربكــة ظهــوره    -  ٢٤

ة منــذ ة اإلنسان الثانويــَّ الرؤوس فيذهب احلقد واحلسد اللذان أصبحا من جبلَّ 

هابيل، وكثرة علومهم وحكمتهم حيث ُيقَذف العلم يف قلوب املؤمنني فال   َل ُقتِ 

ِن اهللاُ  ريفة:ـك تأويل هذه اآلية الشفيظهر آنذا  ،علم أخيه  حيتاج املؤمن إىلٰ 
ْ

غــ
ُ
� 

 
� ُ

  .)١(]١٣٠[النساء:  ِمْن َسَعتِهِ  �

بحيث يــرون   صحابه  أسامع  أبصار وأة اخلارقة للعادة يف  القوَّ   -  ٢٥

  .)٢(اإلمام ويسمعون كالمه من مسافة أربعة فراسخ

ر يف عمــِّ الرجل يُ   نَّ أ، فقد روي  طول أعامر أصحابه وأنصاره    -  ٢٦

  .)٣(ٰى نثد فيهم أُ ولَ يولد له ألف ولد ذكر ال يُ  ٰى حتَّ  كه مل

  .)٤(ذهاب الباليا والعاهات والضعف عن أنصاره وأعوانه - ٢٧

فتصبح قلوهبم  ،من أصحابه وأنصاره  ة أربعني رجالً لكلٍّ عطاء قوَّ إ  -  ٢٨

  .)٥(م لو أرادوا قلع جبل من مكانه لفعلواهنَّ إ ٰى كزبر احلديد حتَّ 

 

 ).٨٦/ ح  ٨٦/ ص ٥٣راجع: بحار األنوار (ج  )١(

 اهللا  قــام مــدَّ  قائمنــا إذا   إنَّ «  يقــول:  قال: ســمعت أبــا عبــد اهللا    ،عن أيب الربيع الشامي  )٢(

مهــم فيســمعون كلِّ يُ  ،وبــني القــائم بريــد  [ال] يكون بينهم  ٰى لشيعتنا يف أسامعهم وأبصارهم حتَّ 

 ).٣٢٩/ ح ٢٤١و ٢٤٠/ ص ٨(الكايف: ج  »وينظرون إليه وهو يف مكانه

قائمنــا إذا قــام أرشقــت األرض   إنَّ «يقول:    قال: سمعت أبا عبد اهللا    ،ل بن عمرعن مفضَّ   )٣(

 »...نثٰى د فيهم أُ ولَ د له ألف ذكر ال يُ ولَ يُ   ٰى حتَّ   ر الرجل يف ملكهعمِّ ويُ   ،الناس  ٰى ا، واستغنرهبِّ بنور  

 ).٤٨٤/ ح ٤٦٨و ٤٦٧(الغيبة للطويس: ص 

إذا قــام قائمنــا «قــال:  ،بــن احلســني  عن أبيه، عــن عــيلِّ  عن احلسن بن ثوير بن أيب فاختة،  )٤(

ة ة الرجــل مــنهم قــوَّ قلوهبم كزبر احلديــد، وجعــل قــوَّ شيعتنا العاهة، وجعل   عن  أذهب اهللا  

 ).١٤/ ح ٥٤١(اخلصال: ص  »ام األرض وسنامهاكّ ، ويكونون ُح رجالً  أربعني

يدي فبكيت، فقــال:  فاعتمدت عىلٰ  قال: قمت من عند أيب جعفر ،  ك بن أعنيلِ عبد املَ عن    )٥(

 كم  عدوَّ    أنَّ  ترضون   ا أمَ « قال: ة، فمر ويب قوَّ أدرك هذا األ كنت أرجو أنْ  فقلت: ،»ما لك؟«



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ......................................  ٣٨

عن نور الشمس والقمــر، كــام روي يف   اء اخللق بنوره  استغن  -  ٢٩

وِر َر��هــا  :تفسري قوله تعــاىلٰ  رُض بِنــُ
َ ْ
ِت األ

َ
قــ َ ْ

�
َ
ــ ]٦٩[الزمــر:    َوأ  ربَّ   نَّ أ، ب

  .)١()آبائه اهللا عليه وعىلٰ  صّىلٰ (ة األرض هو احلجَّ 

  .)٢(راية رسول اهللا  اصطحابه  - ٣٠

بدنــه  عــىلٰ  الَّ إال تســتقيم ا هنــَّ أو ،درع رســول اهللا  لبسه   -  ٣١

  .)٣(املبارك

ســـحابًا فيـــه الرعـــد والـــربق،  ر لـــه ســـخَّ  اهللا تعـــاىلٰ  نَّ أ - ٣٢

 

  ة أربعــنيعطى الرجل منكم قــوَّ ه لو قد كان ذلك أُ وأنتم آمنون يف بيوتكم. إنَّ   بعضاً   يقتل بعضهم 

 »اهنــازّ األرض وُخ   اموّ وكنتم قُ   ،هبا اجلبال لقلعتها  َف ذِ ت قلوبكم كزبر احلديد، لو قُ لَ عِ وُج   رجالً 

 ).٤٤٩/ ح ٢٩٤/ ص ٨(الكايف: ج 

 يقــول يف قولــه: ه ســمع أبــا عبــد اهللا  نــَّ أل بن عمــر  ثنا املفضَّ قال: حدَّ   ،املدائني  صباحعن    )١(

رُض بِنُوِر َر��ها
َ ْ
ِت األ

َ
ق َ ْ
�

َ
فــإذا خــرج  ، فقلــت:»األرض يعنــي إمــام األرض  «ربُّ :  قال،  َوأ

 »مــاموجيتــزون بنــور اإل يستغني الناس عن ضــوء الشــمس ونــور القمــر  إذاً «يكون ماذا؟ قال:  

 ).٢٥٣/ ص ٢(تفسري القّمي: ج 

 بــداً أوال رجلــك  كن يــدكرِّ يقول: «الزم األرض ال حتــُ   ،عن أيب جعفر    ،عن جابر اجلعفي  )٢(

فــإذا خــرج رجــل مــنهم معــه ثالثامئــة «أْن قال:  ، إىلٰ »...ذكرها لك يف سنةأٰى ترٰى عالمات  حتَّ 

(تفســري  »يمــرَّ بالبيــداء... ينة حتَّٰى املد ، عامدًا إىلٰ وبضعة عرش رجالً، ومعه راية رسول اهللا 

 ).١١٧/ ح ٦٦ - ٦٤/ ص ١العيّايش: ج 

ــري )٣( ــد اهللا  ،عــن أيب بص ــن أيب عب ــال ،ع ــه :ق ــت ل ــداك علــتُج  :قل ــد أُ  ّين إ ،ف ــس أ نْ أري مل

 :فقلــت، »؟ديــا أبــا حممــّ  مَ ـ«ولــِ  :فقــال ،فمسســت صــدره ومناكبــه ،«افعــل»  :فقــال  ،صدرك

ــولســمعت أبــاك و ّين إ ،علــت فــداكُج  مسرتســل  ،القــائم واســع الصــدر «إنَّ  :هــو يق

ــني ــنهام»، املنكب ــا بي ــريض م ــال ،ع ــا  :فق ــا] «ي ــّ [أب ــول اهللا  أيب نَّ إ ،دحمم ــبس درع رس  ل

ا تكــون مــن القــائم كــام هنــَّ إو ،نــا لبســتها فكانــت وكانــتأو ،وكانــت تســتخب عــٰىل األرض

ــول ــن رس ــت م ــمَّ  اهللا  كان ــَّ مش ــَ ه تُ رة كأن ــنيرف ــا بحلقت ــدرجات:  »...ع نطاقه ــائر ال (بص

 ).٥٤/ ح ٤/ باب  ٤/ ج ٢٠٩و ٢٠٨ص 



 ٣٩  ............................  الفصل الثاين: يف ذكر بعض خصائص صاحب األمر والزمان 

ــه إىلٰ  ــامم ب ــذهب الغ ــه، في ــام علي ــيجلس اإلم ــُ  ف ــاموات الســبع رُ ط ق الس

  .)١(واألرضني السبع

ين مور الــدِّ أُ وتنظيم  ،ن من عبادة اهللاة واخلوف، والتمكُّ زوال التقيَّ   -  ٣٣

من دون رفع اليد عن بعضها   ،ةة واألوامر السامويَّ هليَّ النواميس اإلحسب    والدنيا

 ٰى عامل غري الالئقة طبقًا هلو خوفًا من األعداء واملخالفني، ومن دون ارتكاب األ

ُ�ْم  يف قولــه: الظاملني؛ وذلك كام وعد اهللا تعــاىلٰ 
ْ
ن وا مــِ يــَن آَمنــُ ِ

�
َد اُهللا ا� وَعــَ

 
َ
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والبحــر،   الرشق والغرب، الربِّ   العامل وسلطنته عىلٰ   ساحه  اكت  -  ٣٤

مكان مل جير حكمه فيــه، واألخبــار هبــذا املضــمون  اجلبال والصحاري، ومل يبَق 

رِض  كثرية:
َ ْ
ماواِت َواأل َم َمْن ِ� ا�س�

َ
ْسل

َ
ُ أ

َ
  .)٣(]٨٣[آل عمران:  َو�

روايــة  -لب يف األغ - امتالء األرض عدالً وقسطًا، بحيث مل ختُل   -  ٣٥

  عن البشارة هبذه الفقرة. - اا وعام� سواء كان خاص�  -ة أو حديث قديس نبويَّ 
 

 الســحابني ريِّ ذا القــرنني قــد خــُ  نَّ إا مــَ أ« :فقــال أبو جعفر  ابتداين :ه قالعن عبد الرحيم أنَّ   )١(

«ما كان من ســحاب فيــه  :قال ؟وما الصعب :قلت ،الصعب» لصاحبكم ذخرو  ،فاختار الذلول

ه ســريكب الســحاب ويرقــٰى يف األســباب أســباب نَّ إا  مَ ، أرعد وبرق وصاعقة فصاحبكم يركبه

 ).١/ ح ١٥/ باب ٨/ ج ٤٢٩و ٤٢٨(بصائر الدرجات: ص   »...الساموات السبع

... أي يعبدونني آمنني ال خيافون أحـدًا مـن عبـادي لـيس «يف تفسري اآلية:    قال أمري املؤمنني    )٢(

 ). ٣٣ترص بصائر الدرجات: ص ، عن خم ٢٠/ ح ٤٧/ ص  ٥٣(بحار األنوار: ج   »عندهم تقيَّة... 

ماواِت يقــول: «  قال: سمعت أبا عبــد اهللا    ،ٰى عن رفاعة بن موس  )٣( ْن ِ� ا�ســ� َم مــَ
َ
ل ســْ

َ
ُ أ

َ
َو�

 
ً
ْرها

َ
 َو�

ً
رِض َطوْ�

َ ْ
ال إله  نْ أفيها بشهادة    نوديالَّ إال يبقٰي أرض    قال: «إذا قام القائم  ،  َواأل

 ).٨١/ ح ١٨٣/ ص ١(تفسري العيّايش: ج  رسول اهللا»  داً حممّ   نَّ أ اهللا وإالَّ 



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ......................................  ٤٠

بني الناس وقضاؤه فيهم بعلم اإلمامة من دون احتياج   حكمه    -  ٣٦

  .)١(د وسليامن نة كحكم داوحضور شاهد أو بيِّ  إىلٰ 

حكام خمصوصة جديدة مل تكن ظــاهرة وجاريــة مــن أب إتيانه    -  ٣٧

أي  )٢(ةث األخ أخــاه يف األظلــَّ ورِّ ه يُ نَّ أومانع الزكاة، و ،كقتله الشيخ الزاينقبل،  

ه يقتل من نَّ إوقال الشيخ الطربيس:    ،ة يف عامل الذرِّ خوَّ بينهام عقد األُ   دَ اللذان ُعقِ 

  .)٣(ينه يف الدِّ بلغ العرشين ومل يتفقَّ 

ــوم  - ٣٨ ــب العل ــع مرات ــور مجي ــام رو ،ظه ــدي يف ٰى ك ــب الراون  القط

ــ «ه قال: نَّ أ  عن اإلمام الصادق    )اخلرائج(  ،رون جــزءاً ـالعلــم ســبعة وعش

 ،ينءاليوم غري اجلز  ٰى يعرف الناس حتَّ ل جزءان، فلم  ُس فجميع ما جاءت به الرُّ 

إليهــا  وضــمَّ  ،هــا يف النــاسفبثَّ   ،ين جزءاً ـرذا قام القائم أخرج اخلمسة والعشإف

  .)٤(»ها سبعة وعرشين جزءاً يبثَّ  ٰى اجلزءين حتَّ 

  .)٥(جميء سيوف من السامء ألنصاره  - ٣٩

  .طاعة احليوانات ألنصاره إ - ٤٠

 خالفتــه خروج هنرين مــن مــاء ولــبن يف ظهــر الكوفــة مقــرِّ  -  ٤١

 

قــام قــائم آل  إذا  ،يــا أبــا عبيــدة ...«، قــال: عن أيب عبيدة احلــّذاء، عــن أيب جعفــر البــاقر   )١(

/ بــاب يف ٣٩٧/ ص ١يف: ج (الكــا نــة»حكــم بحكــم داود وســليامن ال يســأل بيِّ   دحممــّ 

ة م إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود.../ ح   األئمَّ  ).١أهنَّ

 ).٢/ ح ٣٠٩/ ص ٥٢)، عنه بحار األنوار (ج ٢٢٣/ ح ١٦٩راجع: اخلصال (ص  )٢(

 ).املسألة السابعة /٣١٠/ ص ٢(ج   عالم الورٰى إ )٣(

)، ٧٣/ ح ٣٣٦ ص /٥٢األنــوار (ج ، عنه بحار )٥٩/ ح ٨٤١  ص  /٢واجلرائح (ج  اخلرائج    )٤(

 وفيه: (حرفًا) بدل (جزءًا).

سيف  «إذا قام القائم نزلت سيوف القتال، عٰىل كلِّ  ، قال:اهللا عن ابن أيب محزة، عن أيب عبد   )٥(

 ).٤٥/ ح ١٣/ باب  ٢٥١(الغيبة للنعامين: ص  اسم الرجل واسم أبيه»



 ٤١  ............................  الفصل الثاين: يف ذكر بعض خصائص صاحب األمر والزمان 

ــيِّ  ــخرة نب ــن ص ــام روي يف  ٰى اهللا موســ  م ــرائج(، ك ــام  )اخل ــن اإلم ع

ــاقر ــَّ أ  الب ــال: ن ــَّ «ه ق ــائم بمك ــام الق ــَّ  ة وأراد أنْ إذا ق ــة  ه إىلٰ يتوج الكوف

وحيمــل معــه حجــر ،  ال حيمــل أحــد مــنكم طعامــًا وال رشابــاً : أَال منــادٍ   ٰى ناد

ــ   بن عمــران    ٰى موس فــال ينــزل   ،رة عينــاً ـالــذي انبجســت منــه اثنتــا عش

فانبعثــت منــه العيــون، فمــن كــان جائعــًا شــبع، ومــن كــان   ،نصــبه  الَّ إمنزالً  

ر الكوفــة، فــإذا ينزلــوا النجــف مــن ظــاه   ٰى ظمآنًا روي، فيكــون زادهــم حتــَّ 

ومــن  ،نزلوا ظاهرها انبعــث منــه املــاء واللــبن دائــًام، فمــن كــان جائعــًا شــبع

  .)١(»كان عطشانًا روي

وصالته خلف  ،من السامء لنرصته   ٰى اهللا عيس نزول نبيِّ  - ٤٢

هــذه مــن مناقبــه   اهللا تعــاىلٰ   كام ورد ذلك يف روايات كثرية، وعدَّ   ،املهدي  

ر للحسن بــن ســليامن احلــّيل يف خــرب ـكتاب املحتضكام روي يف    وفضائله  

 أنْ وقد جعلت فضيلة له ... « ليلة املعراج:  قال لرسوله    اهللا تعاىلٰ   نَّ أطويل  

تك يَّ هم من ذرّ كلُّ  ا] أحد عرش مهدي� بن أيب طالب  أخرج من صلبه [أي عيلِّ 

األرض بن مــريم، يمــأل  ٰى صّيل خلفه عيسوآخر رجل منهم يُ  ،من البكر البتول

 ئ برأُ و ،هدي به من الضاللةأُ و  ،ي به من اهللكةنجأُ ت ظلًام وجورًا،  ئَ لِ عدالً كام مُ 

  .)٢(»شفي به املريضوأُ  ،ٰى به األعم

كــام  ،أهــل القبلــة قتل الدّجال اللعني الذي هو من عذاب اهللا عىلٰ   -  ٤٣

قــاِدرُ   :يف قوله تعــاىلٰ   عن الباقر  بن إبراهيم    عيلُّ   ٰى رو
ْ
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ْ
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ُ
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َ
�   

ْ
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َ
أ
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َ
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َ
�    :هــو الــدّخان قــال:  ]،  ٦٤[األنعــام»

 

 .)٦٧/ ح ٣٣٥ ص /٥٢األنوار (ج ، عنه بحار )١/ ح ٦٩٠ ص /٢واجلرائح (ج اخلرائج  )١(

، عــن كــامل )١١/ ح ٧٠و ٦٩ص  /٥١األنوار (ج ؛ ويف بحار )٣٣٧/ ح  ٢٤٨  (ص  املحترض  )٢(

 .)١ح /٢٣باب / ٢٥١ (ص  ينالدِّ 



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ......................................  ٤٢

ر الناس من وقد حذَّ   الَّ إل  مرَس   ه ما من نبيٍّ نَّ أوأضاف  ،  )١(»ال]ّج والصيحة [والد

  .)٢(فتنة الدّجال

بســبع تكبــريات بعــد أمــري  حــدأجنــازة  عدم جواز التكبــري عــىلٰ   -  ٤٤

  .عليه الَّ إ  املؤمنني

 نَّ أواعلــم ؛ آخر الشــهر من اليوم الثامن عرش إىلٰ  تسبيحه    نَّ إ  -  ٤٥

ل تســبيح رســول ّيام الشهر، ففي اليــوم األوَّ أتسبيحًا يف    ج الطاهرة  جَ للحُ 

يف   يف اليوم الثاين، وتسبيح الزهــراء    ، وتسبيح أمري املؤمنني   اهللا

فتســبيحه يف اليــوم  اإلمــام الرضــا   ة إىلٰ اليوم الثالث، وهكذا بــاقي األئمــَّ 

يف اليوم الثاين عرش والثالث   العارش واحلادي عرش، وتسبيح اإلمام اجلواد  

ر واخلامس عرش، وتسبيح ـيف يوم الرابع عش  ر، وتسبيح اإلمام اهلادي  ـعش

ة يف اليوم السادس عرش والسابع عرشــ، وتســبيح احلجــَّ   اإلمام العسكري  

  ســبحان اهللا عــدد   ليك تســبيحه:إآخر الشهر، و   إىلٰ يف اليوم الثامن عرش»

 ،خلقه، سبحان اهللا رضا نفسه، سبحان اهللا مداد كلامته، سبحان اهللا زنــة عرشــه

  .)٣(واحلمد هللا مثل ذلك»

ودوام  ،انقطــاع دولــة اجلبــابرة والظــاملني بظهــوره ووجــوده - ٤٦

، وقد روي ة  ئمَّ يوم القيامة أو رجعة سائر األ  أو دولة أوالده إىلٰ    دولته

  ر هذا البيت:كرِّ كان كثريًا ما يُ  اإلمام الصادق  نَّ أ

ــلِّ  ــاأُ  لكـ ــة يرقبوهنـ ــاس دولـ ــرُ     نـ ــدهر تظه ــر ال ــا يف آخ   )٤(ودولتن

 *   *   *  

 

 وليس فيها ذكر الدّجال.، )٢٠٤ ص /١ (ج يتفسري القمّ  )١(

ين (ص  )٢(  ).٢/ ح ٤٧/ باب ٥٢٩راجع: كامل الدِّ

 ).٣/ ح  ٢٠٧/ ص ٩١)، عنه بحار األنوار (ج ٢٢٨ح  /٩٤ (ص  الدعوات للراوندي )٣(

 .)٣/ ح ١٤٣ ص /٥١األنوار (ج بحار   عنه )،٧٩١/٤/ ح ٥٧٨ (ص لصدوقا  أمايل )٤(



  

  

  

  

  

  

 اا:  

  

  

 دت وإ ا  
  

  ما و  





  

  

  

ومــن أراد  ،)١(اليقني) به (حقِّ مة املجليس يف كتاونكتفي هنا بام ذكره العالَّ 

  كتاب (النجم الثاقب). التفصيل فلريجع إىلٰ 

]ا ت أروا  يا[:  

 حاديــث ظهــور املهــدي أة روت ة والعامــَّ اخلاصــَّ  نَّ أقــال: اعلــم 

عــن صــحيح  )صــولجــامع األُ (ق متــواترة، منهــا مــا روي يف رُ وخروجه بطــُ 

 عــن رســول اهللا  ،عن أيب هريرة ،مذيوالرت ،دوأيب داو ،ومسلم  ،البخاري

 )اهللا عليــه  صــّىلٰ (ينزل فيكم ابن مريم    أنْ   والذي نفيس بيده ليوشكنَّ «ه قال:  نَّ أ

ويضع اجلزية (أي ال يقبل دينــًا   ،ويقتل اخلنزير  ،ليبًام مقسطًا، فيكرس الصَّ كَ َح 

  .)٢(»ال يقبله أحد ٰى غري اإلسالم) ويفيض املال حتَّ 

(أي ،  )٣(»مامكم مــنكمإم إذا نزل ابن مريم فيكم وكيف أنت«:  وقال  

  ).املهدي 

يقــول:     ه قال: سمعت النبيَّ نَّ أعن جابر    )صحيح مسلم(وروي يف  

، قــال: »يــوم القيامــة  ظــاهرين إىلٰ   احلــقِّ   تي يقاتلون عىلٰ مَّ تزال طائفة من أُ  ال«
 

 / املقصد الثامن).٢٩٤/ ص ١(فاريس) (ج  اليقني حقُّ  )١(

ــول جــامع األُ  )٢( ــاري (ج ٧٨٣١ح  /٣٢٧/ ص ١٠(ج ص ــحيح البخ ــن ص )، ٤٠/ ص ٣)، ع

ــلم و ــحيح مس نَن أيب داود (ج ٩٣/ ص ١(ج ص ــُ ــاوت، ٤٣٢٤/ ح ٣١٩/ ص ٢)، وس ) بتف

 ).٢٣٣٤ح  /٣٤٤/ ص ٣(ج ن الرتمذي  نَُس و

/ ٤)، عــن صــحيح البخــاري (ج ٧٨٣١/ ضمن احلــديث ٣٢٨/ ص ١٠(ج  صول  جامع األُ   )٣(

 ).٩٤/ ص ١(ج صحيح مسلم )، و١٤٣ص 
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 نَّ إ، لنــا، فيقــول: ال صــلِّ  فيقــول أمــريهم: تعــاَل  ،بن مريم  ٰى فينزل عيس«

  .)١(»ةمَّ مراء تكرمة اهللا هذه األُ أُ بعض  بعضكم عىلٰ 

عــن  ،عــن عبــد اهللا بــن مســعودد (والرتمــذي) وروي يف مســند أيب داو

يبعث   ٰى ل اهللا ذلك اليوم حتَّ يوم، لطوَّ   الَّ إمن الدنيا    لو مل يبَق «، قال:   النبيِّ 

.، يمــأل األرض (اهللا) فيه رجالً منّي (أو من أهل بيتي) يواطئ اســمه اســمي..

  .)٢(»ت ظلًام وجوراً ئَ لِ قسطًا وعدالً كام مُ 

 ،يملك العرب رجل من أهل بيتي ٰى ال تذهب الدنيا حتَّ «ه: نَّ أرواية   وعىلٰ 

  .)٣(»يواطئ اسمه اسمي

 ل اهللا يــوم لطــوَّ  الَّ إدنيا للو مل يبق من ا«ه قال: نَّ أوروي عن أيب هريرة  

  .)٤(»تي يواطئ اسمه اسميييل رجل من أهل بي ٰى ذلك اليوم حتَّ 

 قال: «لو مل يبَق   ،  عن النبيِّ     عن عيلٍّ   )دن أيب داونَُس (يف    ٰى ورو

ت ئــَ لِ لبعث اهللا رجــالً مــن أهــل بيتــي يمألهــا عــدالً كــام مُ   ،يوم   الَّ إمن الدهر  

  .)٥(جورًا»

قالــت: ســمعت رســول   ،مةلَ ســَ   مِّ أُ أيضًا عن    )دن أيب داونَُس (يف    ٰى ورو

  .)٦(ملهدي من عرتيت من ولد فاطمة»يقول: «ا  اهللا

قــال رســول  ه قــال:نــَّ أد والرتمذي عن أيب سعيد اخلدري أبو داو  ٰى ورو

 

 ).٩٥/ ص ١(ج صحيح مسلم )، عن ٧٨٣٢/ ح ٣٣٠و ٣٢٩/ ص ١٠(ج صول جامع األُ  )١(

األُ  )٢( ح  ٣٣٠/ ص  ١٠(ج  صول  جامع  عن  ٧٨٣٣/  ح٣٠٩/ ص  ٢(ج    ن أيب داود نَُس )،   /  ٤٢٨٢.( 

نَن الرتمــذي (ج ٧٨٣٣/ ضــمن احلــديث ٣٣٠/ ص ١٠(ج صــول جــامع األُ  )٣( / ٣)، عــن ســُ

 .)٢٣٣١/ ح ٣٤٣ ص

 .)٢٣٣٢/ ح ٣٤٣/ ص ٣ُسنَن الرتمذي (ج  )٤(

األُ  )٥( عن  ٧٨٣٤ح  /٣٣٠ص    ١٠(ج  صول  جامع   .) ٤٢٨٣ح  /٣١٠/ص  ٢(ج  ن أيب داود  نَُس )، 

األُ  )٦( ح  ٣٣١/ ص  ١٠(ج  صول  جامع  عن  ٧٨٣٥/  ح  ٣١٠/ ص  ٢(ج  ن أيب داود  نَُس )،   /٤٢٨٤.( 
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األنف، يمأل األرض قسطًا وعدالً كام   ٰى اجلبهة، أقن  جىلٰ أ: «املهدي منّي    اهللا

  .)١(ت جورًا وظلًام، يملك سبع سنني»ئَ لِ مُ 

يكون  ه قال: خشينا أنْ نَّ أد والرتمذي عن أيب سعيد اخلدري  أبو داو  ٰى ورو

يعــيش  ،تي املهدي خيــرجمَّ يف أُ  نَّ إ«، فقال: اهللا   نا حدث، فسألنا نبيَّ بعد نبيِّ 

ومــا ذاك؟ قــال:  :قــال: قلنــا ،»- الشاكُّ [العّمي] زيٌد  -عًا  مخسًا أو سبعًا أو تس

، قــال: »عطنــيأعطنــي أ ،فيجيء إليه رجل فيقــول: يــا مهــدي«، قال:  »سنني«

  .)٢(»حيمله يف ثوبه ما استطاع أنْ له  ي«فيحث

ونظر  -  قال: قال عيلٌّ  هنَّ أسحاق  إعن أيب   )ن الرتمذينَُس (وروي يف  

وسيخرج  ،كام سّامه رسول اهللا  دابني هذا سيِّ  نَّ إ«فقال:  - )٣(ابنه احلسن  إىلٰ 

ِق... هيشــبه[ال] ق وكم، يشبهه يف اخلُلُ باسم نبيِّ  ٰى سمّ من صلبه رجل يُ   ،يف اخلَلــْ

  .)٤(»يمأل األرض عدالً 

ة أربعني حــديثًا ثني املشهورين عند العامَّ ومجع احلافظ أبو نعيم من املحدِّ 

 ،ذكر صفات وأحوال واســم اإلمــام املهــدي   تشتمل عىلٰ   ،من صحاحهم

 ه قــال: دخلــت عــىلٰ بن هالل عن أبيه أنــَّ   ومن هذه األحاديث ما رواه عن عيلِّ 

فإذا فاطمة عنــد رأســه، فبكــت   ،فيها  َض بِ قُ   يوهو يف احلالة الت  رسول اهللا  

 

/ ٣١٠/ ص ٢(ج د ن أيب داونَســـُ )، عـــن ٧٨٣٦/ ح ٣٣١/ ص ١٠(ج جـــامع األصـــول  )١(

 )، ومل نجده يف ُسنَن الرتمذي.٤٢٨٥ ح

/ ٣(ج ن الرتمــذي نَســُ )، عــن ٧٨٣٦/ ضــمن احلــديث ٣٣١/ ص ١٠(ج صــول جــامع األُ  )٢(

 .)، ومل نجده يف ُسنَن أيب داود٢٣٣٣/ ح ٣٤٣ ص

/ ٣٦)، وبحار األنــوار (ج ٩١٢/ ح ٤٣٤الصحيح (احلسني)، كام يف العمدة البن بطريق (ص   )٣(

 ).٣٦٨ص 

/ ٣١١/ ص ٢(ج  دســـنن أيب داو)، عـــن ٧٨٣٧/ ح ٣٣٢/ ص ١٠(ج صـــول جـــامع األُ  )٤(

 )، ومل نجده يف ُسنَن الرتمذي.٤٢٩٠ ح
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 ،حبيبتــي فاطمــة«وقال:    ،سهأإليها ر  ارتفع صوهتا، فرفع رسول اهللا    ٰى حتَّ 

  .»؟بكيِك الذي يُ  ما

  .»الضيعة من بعدك ٰى أخش«فقالت: 

العــة أهــل األرض اطِّ  لع عىلٰ اطَّ  اهللا  نَّ أ ا علمِت أمَ   ،يا حبيبتي«فقال:  

 إيلَّ   ٰى وأوح  العة فاختار منها بعلِك لع اطِّ اطَّ   برسالته، ثمّ فبعثه    فاختار منها أباكِ 

ســبع خصــال   ونحن أهل بيــت قــد أعطانــا اهللا    ،يا فاطمة  .ّياهإ  نكحِك أُ   أنْ 

  عطي أحدًا بعدنا.وال يُ  ،حدًا قبلناأ عطِ يُ  مل

  ، اهللا  املخلـوقني إىلٰ  وأحـبُّ  ، اهللا  ني عىلٰ وأكرم النبيِّ   ، نيأنا خاتم النبيِّ 

، وشـهيدنا  هـو بعلـِك [و]  اهللا  هم إىلٰ وأحبُّ  ، ي خري األوصياءووصيِّ  ، أبوكِ  وأنا 

،  بعلِك   وعمُّ  أبيِك  لب عمُّ وهو محزة بن عبد املطَّ  اهللا  هم إىلٰ وأحبُّ  ، خري الشهداء

  وهو ابن عمِّ   ، ة مع املالئكة حيث يشاءيطري يف اجلنَّ[أخرضان] ومّنا من له جناحان 

دا  ومهـا سـيِّ  ، ة ومها ابناك احلسن واحلسنيمَّ ا سبطا هذه األُ ومّن  ، وأخو بعلِك   بيِك أ

 خري منهام.   -  والذي بعثني باحلقِّ   - وأبومها   ، ةشباب أهل اجلنَّ

ة، إذا صــارت مــَّ منهام مهــدي هــذه األُ   نَّ إ  والذي بعثني باحلقِّ   ،يا فاطمة

 ل، وأغــار بعضــهم عــىلٰ بُ وانقطعت السُّ   ،وتظاهرت الفتنالدنيا هرجًا ومرجًا،  

ذلك منهام ر كبريًا، فيبعث اهللا عند  وقِّ يُ   يرحم صغريًا، وال صغري  بعض، فال كبري

به  ين يف آخر الزمان كام قمُت يقوم بالدِّ  ،من يفتح حصون الضاللة، وقلوبًا غلفاً 

  ت جورًا.ئَ لِ ل الزمان، ويمأل األرض عدالً كام مُ يف أوَّ 

ي،  وأرأف عليــِك  بِك  أرحم اهللا    نَّ إال حتزين وال تبكي ف  ،يا فاطمة منــّ

وهو أعظمهــم   ِك اهللا زوَج   جِك من قلبي، وقد زوَّ   منّي وموقعِك   وذلك ملكانِك 

ــ ة، وأعــدهلم بالســويَّ حسبًا، وأكرمهم منصــبًا، وأرمحهــم بالرعيــَّ  رهم ـة، وأبص

  .»ل من يلحقني من أهل بيتيتكوين أوَّ  أنْ  ة، وقد سألت رّيب بالقضيَّ 
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مخســة   الَّ إفاطمــة بعــده    مل تبــَق     النبــيُّ   َض بِ  قــُ فلــامَّ «:    قال عيلٌّ 

  .)١(» أحلقها اهللا به ٰى وسبعني يومًا حتَّ 

  املجليس):مة أي العالَّ (ف يقول املؤلِّ 

وذلـك مـن  ،احلسن واحلسني كلـيهام إىلٰ  نسب املهدي    رسول اهللا    نَّ إ

ل    اإلمام احلسن    نسبه ينتهي إىلٰ   جهة أنَّ  د  مَّ أُ   نَّ ؛ أل همـِّ أُ مـن قِبـَ البـاقر اإلمـام حممـّ

  .)٢(من ولد احلسني  هنَّ أاألحاديث    ض، وورد يف بعتكون بنت اإلمام احلسن 

أيضــًا هــذا  - ةالعامــَّ  ٰى ثني املشهورين لــدمن املحدِّ  -قطني  الدار  ٰى ورو

 لرســو  نَّ إ  :وقــال يف آخــره مــا معنــاه  ،احلديث الطويل عن أيب سعيد اخلدري

وضــع يــده   ، ثمّ »خلفه  ٰى صّيل عيسة الذي يُ مَّ هذه األُ   منّا مهديُّ «قال:     اهللا

  .)٣(»ةمَّ من هذا يكون مهدي هذه األُ «وقال:  عاتق احلسني  عىلٰ 

ــ  ،يب أمامة الباهيلأأبو نعيم أيضًا عن حذيفة و  ٰى ورو املهــدي وجهــه  نَّ أب

، يف خدِّ رّ كوكب دُ    .)٤(ه األيمن خال أسوديٌّ

  .)٥(رق الثناياأف ه نَّ أرواية عبد الرمحن بن عوف  وعىلٰ 

ينــادي: هــذا   فوق رأسه غاممة فيها منــادٍ   نَّ أرواية عبد اهللا بن عمر    وعىلٰ 

  .)٦(بعوهاملهدي خليفة اهللا فاتَّ 

  .)٧(صّيل خلفهيُ   ٰى عيس نَّ أرواية جابر بن عبد اهللا وأيب سعيد  وعىلٰ 

 

 ).٥/ ح ٥٦  - ٥٣/ ص ١األربعون حديثًا يف املهدي (ج  )١(

 ).٢٩٦/ ص ١قُّ اليقني (فاريس) (ج ح )٢(

ة (ج  )٣(  ).٢٨٣/ ص ٣راجع: كشف الغمَّ

 ).١٢و  ٩/ ح ٦٦و ٦١/ ص ١راجع: األربعون حديثًا يف املهدي (ج  )٤(

 ).١٣/ ح ٦٧/ ص ١راجع: األربعون حديثًا يف املهدي (ج  )٥(

 ).١٦/ ح ٧١/ ص ١راجع: األربعون حديثًا يف املهدي (ج  )٦(

 )، عن أيب سعيد اخلدري.٣٨/ ح ١٠٠/ ص ١عون حديثًا يف املهدي (ج راجع: األرب )٧(
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  :]¨ ا اوات  اي[

مــن علــامء   )ية الطالبكفا(بن يوسف الشافعي صاحب  ف حمّمد  وقد ألَّ 

مخــس  وصــفاته وعالماتــه يشــتمل عــىلٰ  كتابًا حول ظهور املهدي   ،ةالعامَّ 

ق الشيعة تعريــة رُ يته عن طُ ّين مجعت هذا الكتاب] وعرَّ إ[(وقال:    ،وعرشين باباً 

ــ   ته الشيعة بالقبول وإن كانْ ما تلقَّ   إذ كلُّ   ؛ةتركيب احلجَّ  ام هــو نَّ إصحيح النقل ف

  .)٣()فكان االحتجاج بغريه آكد ،)٢(وخدارية ذمارهم ،)١(يت منارهمخرّ 

وهذا الكتــاب  -للحسني بن سعيد البغوي  )ةنَّرشح السُّ (وورد يف كتاب 

ب فيهــا تــُ وعندي نسخة قديمــة منــه كُ  ،ةب املشهورة املعتربة عند العامَّ تُ من الكُ 

رواهــا عــن  مخســة أحاديــث يف أوصــاف املهــدي  -جــازات علامئهــم إ

  .)٤(صحاحهم

املتداول اليوم يف أيدي   -  )املصابيح(احلسني بن مسعود الفّراء يف    ٰى ورو

  .)٥(مخسة أحاديث يف ظهور املهدي  - ةالعامَّ 

ة حــول ب املعتربة للعامَّ تُ ) حديثًا من الكُ ١٥٦ونقل بعض علامء الشيعة (

  .املهدي 

ثــر مــن ألــف حــديث حــول والدة ب املعتــربة للشــيعة أكتــُ وورد يف الكُ 

  .ه اإلمام الثاين عرش من نسل اإلمام العسكري نَّ أو ،وغيبته  ياملهد

 

 : موضــع النــور.-بفــتح املــيم   -  : الــدليل احلــاذق، واملنــاركســّكيت  يتيت منارهم: اخلرّ خرّ   )١(

 (هامش املصدر).

(هــامش  العقاب، والذمار: ما يلزمك حفظــه ومحايتــه. - بالضمِّ   -اخلدارية  وخدارية ذمارهم:    )٢(

 املصدر).

 ).٤٧٦/ ص ١البيان يف أخبار صاحب الزمان (ج  )٣(

نَّة للبغوي (ج  )٤(  / باب املهدي).٨٧ -  ٨٤/ ص ١٥راجع: رشح السُّ

 ).٤٢١٥  - ٤٢١٠ح  /٤٩٤  - ٤٩٢ ص /٣(ج ة  نَّمصابيح السُّ  :راجع )٥(
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 ياالثنة  فيها اإلخبار باألئمَّ   نَّ أل  ؛عجازوأكثر هذه األحاديث مقرونة باإل

غري  إىلٰ   ،وىلٰ له غيبتني الثانية أطول من األُ   نَّ أخامتهم، وخفاء والدته، و  عرش إىلٰ 

املشتملة  بتُ الكُ  عامل الواقع، مع أنَّ ق مجيعها يف وقد حتقَّ   ،ذلك من اخلصوصيّات

النظر عــن   ق هذه العالئم، فهي مع غضِّ قُّ فت بسنني قبل حتلِّ هذه األخبار أُ   عىلٰ 

  تواترها تفيد القطع واليقني من أكثر من جهة.

واألصــحاب   ةورؤية كثري من الثقا  ،والدته  الع مجع كثري عىلٰ وكذلك اطِّ 

ه ورد يف فهــذا كلــُّ  ،ٰى هو زمان الغيبة الكــربزماننا هذا و والدته إىلٰ منذ    له  

  شاء اهللا. نْ إة املعتربة، كام سنشري إليه فيام بعد ة والعامَّ ب اخلاصَّ تُ كُ 

شــواهد (، و)مطالــب الســؤول(، و)ةالفصــول املهمــَّ (وأورد صــاحب 

 بهم روايات والدته تُ ومجع كثري من املخالفني يف كُ  ،)١(كان، وابن خلِّ )ةالنبوَّ 

والدة آبائــه الطــاهرين معلومــة   نَّ أفكام    ،وصيّاته التي روهتا الشيعةوسائر خص

  .فوالدته أيضًا معلومة

 ،وخفــاء والدتــه  ،شكاالت املخالفني حول طــول غيبتــهإستبعادات ووا

ّفار فهم مثل كُ   ،الرباهني القاطعة الثابتة  ردِّ   عىلٰ   ٰى ال تقو  ،وطول عمره الرشيف

حياء العظام وهي رميم مع وقوع إشكيكهم يف  د تقريش الذين نفوا املعاد بمجرَّ 

ما وقع يف  كلَّ   نَّ أة بة والعامَّ م السابقة، وقد ورد يف أحاديث اخلاصَّ مَ أمثاله يف األُ 

  .)٢(ة مثلهمَّ م السابقة سيقع يف هذه األُ مَ األُ 

]اط   دو ¨[:  

دة والدته كالسيِّ  لع مجع كثري من املعروفني عىلٰ قال (املجليس): واطَّ  أنْ   إىلٰ 

 

ة (ج    )١( / بــاب ٤٧٩)؛ مطالب الســؤول (ص  ١٢/ الفصل  ١٠٩٥/ ص  ٢راجع: الفصول املهمَّ

ة (ص )؛ شواه١٢  ).٥٦٢/ الرقم  ١٧٦/ ص ٤)؛ وفيات األعيان (ج ٢٧٩ - ٢٧٦د النبوَّ

  ).١٥١/ ص ٨)؛ صحيح البخاري (ج ٦٦/ ح ٢٢٩راجع: املسرتشد للطربي الشيعي (ص  )٢(
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مجع كثري    ، وشاهد اإلمام  ٰى من رأ  والقابلة التي كانت جارهتم يف ُرسَّ  ، حكيمة

أكثر من   ت يف نرجس عند والدته وفاة أبيه، واملعاجز التي جتلَّ  منذ والدته إىلٰ 

 . )١()جالء العيون(و   )بحار األنوار(يف كتاب    كرُت وقد ذ  ، أو ُحتٰىص   دَّ عَ تُ   أنْ 

بويه بسند بن باالشيخ الصدوق حمّمد    ٰى رو  :أيضاً   )٢()اليقني  حقِّ (وقال يف 

 د احلســن بــن عــيلٍّ أيب حممــّ  ه قال: دخلــت عــىلٰ نَّ أصحيح عن أمحد بن إسحاق 

يا أمحد بن «ال يل مبتدئًا: أسأله عن اخللف من بعده، فق  ريد أنْ وأنا أُ   ،العسكري

 يهــا إىلٰ ل، وال ُخي آدم  األرض منذ خلق  مل خيُل   اهللا تبارك وتعاىلٰ   نَّ إ  ،إسحاق

وبــه  ،خلقه، به يدفع البالء عــن أهــل األرض  ة هللا عىلٰ تقوم الساعة من حجَّ   أنْ 

  .»رج بركات األرضوبه ُخي  ،ل الغيثنزِّ يُ 

فمــن اإلمــام واخلليفــة بعــدك؟  ،قــال: فقلــت لــه: يــا ابــن رســول اهللا

ه القمر وجه نَّ أعاتقه غالم ك خرج وعىلٰ   ثمّ   ،فدخل البيت  ،مرسعاً     فنهض

 لوال كرامتك عىلٰ   ،يا أمحد بن إسحاق«ث سنني، فقال:  بناء الثالأليلة البدر من  

 رســول اهللا   يُّ ه ســمنــَّ إجه ما عرضت عليك ابني هــذا،  جَ ُح   وعىلٰ   اهللا  

  ت جورًا وظلًام.ئَ لِ الذي يمأل األرض قسطًا وعدالً كام مُ  ،هوكنيُّ 

ل ذي ثــَ له مَ ثَ ، ومَ ل اخلرض  ثَ ة مَ مَّ يف هذه األُ   َمثَله  ،يا أمحد بن إسحاق

القــول  عىلٰ  ته اهللا من ثبَّ  الَّ إغيبة ال ينجو فيها من اهللكة   القرنني، واهللا ليغيبنَّ 

  .»تعجيل فرجهبقه فيها للدعاء ووفَّ  ،مامتهإب

إليهــا  فهل من عالمة يطمئنُّ  ،: فقلت له: يا مواليإسحاقفقال أمحد بن  

ة اهللا يف أرضــه، أنــا بقيــَّ «، فقــال: ٍح فصــي  عريبٍّ   بلسانٍ   قلبي؟ فنطق الغالم  

  .»إسحاقواملنتقم من أعدائه، فال تطلب أثرًا بعد عني يا أمحد بن 
 

 ).٢٩٨/ ص ١حقُّ اليقني (فاريس) (ج  )١(

 ).٣٠٥/ ص ١حقُّ اليقني (فاريس) (ج  )٢(
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 كان من الغد عــدت : فخرجت مرسورًا فرحًا، فلامَّ إسحاقفقال أمحد بن  

ة نَّفــام الســُّ  ،لقد عظم رسوري بام مننت به عيلَّ  ،إليه، فقلت له: يا ابن رسول اهللا

  فيه من اخلرض وذي القرنني؟ اجلارية

  .»يا أمحد ،طول الغيبة«فقال: 

  غيبته لتطول؟ نَّ إو ،قلت: يا ابن رسول اهللا

ــ   ،يرجع عن هذا األمر أكثر القائلني به  ٰى إي ورّيب حتَّ «قال:    الَّ إ  ٰى وال يبق

يا أمحد بن  .ده بروح منهوكتب يف قلبه اإليامن وأيَّ   ،عهده لواليتنا  من أخذ اهللا 

اهللا، وغيــب مــن غيــب اهللا، فخــذ  مــن َرسَّ  هذا أمر من أمــر اهللا، وُرسَّ   ،إسحاق

  .)١(»ينيآتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غدًا يف علِّ  ما

د احلسن أيب حممّ  ه قال: دخلت عىلٰ نَّ أأيضًا عن يعقوب بن منقوش   ٰى ورو

ل، سرت ُمســبَ  وعن يمينه بيت عليه ،ّكان يف الداردُ  وهو جالس عىلٰ    بن عيلٍّ 

  من صاحب هذا األمر؟ ،ديفقلت له: يا سيِّ 

ر أو ثــامن ـله عش )٢(فخرج إلينا غالم مخايسٌّ  ،، فرفعته»ارفع السرت«فقال:  

، )٣(نيّري املقلتــني، شــثن الكفــَّ أو نحو ذلك، واضح اجلبــني، أبــيض الوجــه، دُ 

فخــذ   ه األيمن خال، ويف رأسه ذؤابة، فجلس عــىلٰ دِّ ، يف خ)٤(بتنيكمعطوف الر

  .د أيب حممّ 
 

 ).١ / ح٣٨/ باب  ٣٨٥و ٣٨٤(ص ين كامل الدِّ  )١(

ه ، أشــياء ثالثــة أالثُّالثيُّ ُينَْسُب إِىلٰ / مادَّة ثلث): ١٢٣/ ص ٢يف لسان العرب (ج   )٢( و كــان ُطولــُ

، وال يقال  ،ثالثَة َأْذُرع ، وكذلك الغالم، يقال: غالم ُمخاِيسٌّ ، ألَنــَّ  :ثوٌب ُثالثيٌّ وُرباِعيٌّ داِيسٌّ ه ســُ

َّْت له َمخٌْس   .صار رجالً إِذا َمت

ثُْن الكفــَّ / مادَّة شثن)٢٣٢/ ص ١٣العرب (ج يف لسان   )٣(  ام متــيالن إىلٰ هنــَّ ني والقــدمني أي أ: شــَ

ــ : هو الذي يف أ، وقيلِظ والِقَرص الِغلَ  ه َأشــدُّ د ذلــك يف الرجــال ألَنــَّ مــَ ر، وُحي ـنامله غلظ بال قص

 يف النساء. مُّ ذَ لَقبِْضهم، ويُ 

 . (هامش املصدر).وغلظهام  املعظمهام دّ القُ  معطوف الركبتني أي كانتا مائلتني إىلٰ  )٤(
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الوقــت  ادخل إىلٰ  ،يا بنيَّ «وثب فقال له:  ، ثمّ »هذا صاحبكم«قال يل:   ثمّ 

انظــر مــن يف  ،يــا يعقــوب«قــال يل:  ، فدخل البيت وأنا أنظر إليــه، ثــمّ »املعلوم 

  .)١(فام رأيت أحداً  ،، فدخلت»البيت

د    )٢()ويــةبن معاحمّمد  (أيضًا بسند صحيح عن    ٰى ورو  وببــن أيــّ وحممــّ

   م قالوا: عرض علينا أبو حممد احلسن بن عيلٍّ هنَّ أد بن عثامن العمري  وحممّ 

وخليفتــي   ،مامكم مــن بعــديإهذا  «:  ونحن يف منزله وكنّا أربعني رجالً، فقال

كــم ال ترونــه نَّ إا قوا من بعدي يف أديانكم فتهلكوا، أمــَ طيعوه وال تتفرَّ أعليكم،  

  .»بعد يومكم هذا

  .)٣(دأبو حممّ  مٰىض  ٰى ّيام قالئل حتَّ أ  الَّ إفام مضت    ،هقالوا: فخرجنا من عند

والشــيخ  )٥(]الشــيخ الصــدوق ٰى رو[: )٤()اليقــني حــقِّ (وقــال أيضــًا يف 

 ،د بن إبراهيم بن مهزيــارالطويس والطربيس وغريهم بأسانيد صحيحة عن حممّ 

ة رين حجَّ ـه قال: حججت عشنَّ أبن إبراهيم بن مهزيار  ورواها البعض عن عيلِّ 

ذلك سبيالً، فبينا أنا ليلة نائم يف مرقدي   فلم أجد إىلٰ   ، أطلب به عيان اإلمام كّالً 

  .قد أذن اهللا لك يف احلجِّ  ،بن إبراهيم يا عيلُّ  :إذ رأيت قائالً يقول

 ،انفجر عمود الصبح ٰى فانتبهت وأنا فرح مرسور، فام زلت يف الصالة حتَّ 

 ،فوجدت فرقــة تريــد اخلــروج  ،وفرغت من صاليت وخرجت أسأل عن احلاجِّ 

خرجوا وخرجت بخــروجهم   ٰى ل من خرج، فام زلت كذلك حتَّ فبادرت مع أوَّ 

  ريد الكوفة.أُ 

 

 ).٢/ ح ٣٨/ باب ٤٠٧(ص ين كامل الدِّ  )١(

ين: (معاوية بن حكيم). )٢(  كذا يف حقِّ اليقني؛ ويف كامل الدِّ

 ).٢/ ح ٤٣/ باب ٤٣٥(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 ).٣٢٦/ ص ١حقُّ اليقني (فاريس) (ج  )٤(

 .ما بني املعقوفتني غري موجود يف (حقِّ اليقني) )٥(
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وخرجت  ،خواينإ ةثقا مت متاعي إىلٰ  وافيتها نزلت عن راحلتي وسلَّ فلامَّ 

 ،م أجد أثرًا وال ســمعت خــرباً لف ،، فام زلت كذلكد أسأل عن آل أيب حممّ 

نزلــت عــن  نْ أ دخلتهــا مل أمتالــك ريد املدينة، فلــامَّ خرج أُ ل من  وخرجت يف أوَّ 

 ، قفو األثرأوخرجت أسال عن اخلرب و ،خواينإ ةثقا مت رحيل إىلٰ وسلَّ   ،راحلتي

  معت وال أثرًا وجدت.سفال خربًا 

 ٰى وخرجت مع من خــرج حتــَّ  ،ةمكَّ   نفر الناس إىلٰ   أنْ   فلم أزل كذلك إىلٰ 

وخرجــت أســأل عــن آل أيب   ،رحــيل  فاســتوثقت مــن  ،ونزلــت  ،ةوافيت مكــَّ 

فلم أسمع خربًا وال وجدت أثرًا، فام زلت بــني األيــاس والرجــاء   ، دحممّ 

  الليل. نفيس وقد جنَّ  رًا يف أمري وعائبًا عىلٰ متفكِّ 

 أنْ  وأســأل اهللا  ،خيلو يل وجه الكعبة ألطوف هبــا  أنْ   فقلت: أرقب إىلٰ 

 ،الطواف يل وجه الكعبة إذ قمت إىلٰ   الفني أميل فيها، فبينام أنا كذلك وقد خعرِّ يُ 

وقد عطف  ،ٰى خرأُ شح بزر بربدة، متَّ ب الرائحة، متَّ مليح الوجه، طيِّ   ٰى فإذا أنا بفت

  عاتقه فرعته. بردائه عىلٰ 

  ن الرجل؟فقال: ممَّ  ،فالتفت إيلَّ 

  .فقلت: من األهواز

  فقال: أتعرف هبا ابن اخلصيب؟

  .فأجاب َي فقلت: رمحه اهللا ُدعِ 

ولنــا  ،وللقرآن تالياً  ،وبالليل قائامً  ،لقد كان بالنهار صائامً   ،رمحه اهللا  فقال:

  .موالياً 

  بن إبراهيم بن مهزيار؟ فقال: أتعرف هبا عيلُّ 

  .فقلت: أنا عيلٌّ 

  أتعرف الرصحيني؟ ،فقال: أهالً وسهالً بك يا أبا احلسن
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  .قلت: نعم

  قال: ومن مها؟

  .ٰى قلت: حمّمد وموس

  ؟د لعالمة التي بينك وبني أيب حممّ قال: ما فعلت ا ثمّ 

  .فقلت: معي

 )،د وعــيلّ حممّ : (هفصِّ   فأخرجتها إليه خامتًا حسنًا عىلٰ   ،فقال: أخرجها إيلَّ 

  .)١(]ويا عيلُّ  ،دويا حممّ  ،[ويف رواية: يا اهللا

وهو يقول:  ،طويالً  فأقبل يبكي بكاءً  ،اشجي�  ورنَّ  املي�  ٰى ذلك بك  ٰى  رأفلامَّ 

بــا إمــام، أســكنك اهللا أة وفلقد كنت إمامًا عادالً، ابن أئمَّ  ،دأبا حممّ   رمحك اهللا يا

  .مع آبائك  الفردوس األعىلٰ 

إذا   ٰى هبة من كفايتك حتَّ أُ   رحلك وكن عىلٰ   إىلٰ   ِرصْ   ،قال: يا أبا احلسن  ثمّ 

  شاء اهللا. نْ إمناك  ٰى تر كنَّ إف ،ذهب الثلث من الليل وبقي الثلثان فاحلق بنا

إذا هجــم الوقــت  ٰى ر حتــَّ طيل التفكُّ رحيل أُ  يار: فرصت عىلٰ قال ابن مهز

 ٰى مت راحلتــي ومحلتهــا ورصت يف متنهــا حتــَّ وقدَّ   ،رحيل وأصلحته  فقمت إىلٰ 

 ٰى طوب ،هناك يقول: أهالً وسهالً بك يا أبا احلسن  ٰى فإذا أنا بالفت  ،قت الشعبحل

ــ جاز يب عرفــات وم ٰى لك، فسار ورست بسريه حتَّ   نَ ذِ أُ لك فقد   ورصت يف  ،ٰى ن

  أسفل ذروة جبل الطائف.

فرغ  ٰى هبة الصالة، فنزل ونزلت حتَّ أُ انزل وخذ يف    ،فقال يل: يا أبا احلسن

ر م وعفــَّ وســلَّ  ،قال يل: خذ يف صالة الفجر وأوجز، فأوجزت فيها  وفرغت، ثمّ 

ســار ورست بســريه  ركب وأمرين بالركوب فركبــت، ثــمّ   وجهه يف الرتاب، ثمّ 

  شيئًا؟ ٰى وة، فقال: املح هل ترعال الذر ٰى حتَّ 

 

 ما بني املعقوفتني من (حقِّ اليقني). )١(



 ٥٧  ................................  وغيبته  الفصل الثالث: يف إثبات وجود اإلمام الثاين عرش 

 ٰى أر  ،ديفقلت: يا سيِّ ،  فلمحت فرأيت بقعة نزهة كثرة العشب والكالء

  .بقعة نزهة كثرية العشب والكالء

  يف أعالها شيئًا؟ ٰى فقال يل: هل تر

  .د نوراً فإذا أنا بكثيب من رمل فوق بيت من شعر يتوقَّ  ،فلمحت

  فقال يل: هل رأيت شيئًا؟

  .وكذا كذا ٰى فقلت: أر

  ل.مؤمِّ  هناك أمل كلِّ  نَّ إف ،عيناً  طب نفسًا وقرَّ  ،فقال يل: يا ابن مهزيار

قــال:  صار يف أسفل الذروة، ثمّ  ٰى قال يل: انطلق بنا، فسار ورست حتَّ   ثمّ 

 قال يل: يا ابن مهزيار خــلِّ   ٰى صعب، فنزل ونزلت حتَّ   لك كلُّ   أنزل فهاهنا يذلُّ 

  .عن زمام الراحلة

  فها وليس هاهنا أحد؟خلِّ أُ  من فقلت: عىلٰ 

  .ويلٌّ  الَّ إوال خيرج منه  ويلٌّ  الَّ إله دِخ هذا حرم ال يُ  فقال: إنَّ 

 دنا من اخلباء ســبقني وقــال يل: فلامَّ   ،فسار ورست  ،يت عن الراحلةفخلَّ 

لك قد  ٰى وهو يقول: طوب هنيئة فخرج إيلَّ إالَّ  ن لك، فام كان  ؤذَ يُ   أنْ   قف هناك إىلٰ 

  عطيت سؤلك.أُ 

نمط عليه نطـع أديـم  وهو جالس عىلٰ  )صلوات اهللا عليه(قال: فدخلت عليه  

وملحته فرأيت وجهـه  ،السالم  عيلَّ  مت عليه وردَّ أديم، فسلَّ   )١(مسورة  كئ عىلٰ أمحر متَّ 

صـق، بالقصـري الّال   مثل فلقة قمر، ال باخلرق وال بالبزق، وال بالطويل الشـامخ وال 

األنـف، سـهل  ٰى حلـاجبني، أدعـج العينـني، أقنـممدود القامة، صلت اجلبـني، أزج ا

 يف نعته وصفته. رت به حار عقيلـ بص  أنْ ه األيمن خال، فلامَّ خدِّ   ين، عىلٰ اخلدَّ 

  .»فت إخوانك يف العراق؟كيف خلَّ  ،يا ابن مهزيار«فقال يل: 
 

/ ٣٨٨/ ص ٤(لســان العــرب: ج  ها وارتفاعهــا.يت مسورة لعلوِّ مّ كأ من أَدم، وُس املِسَورة: متَّ   )١(

 مادَّة سور).
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  .)١(اترت عليهم سيوف بني الشيصبانوقلت: يف ضنك عيش وهناة، قد ت

يف ديارهم وأخذهم تلوا كون، كأّين بالقوم قد قُ ؤفَ يُ   ٰى نّ أقاتلهم اهللا  «فقال:  

  .)٢(ء]أذّال  ، [لتملكوهنم كام ملكوكم وهم يومئذٍ »م ليالً وهناراً أمر رهبِّ 

 الَّ إن مــن األرض وطِّ ال أُ  أنْ  يلَّ إعهد  )صلوات اهللا عليه(أيب  نَّ إ«قال:   ثمّ 

أهل الضالل واملردة   إرسارًا ألمري وحتصينًا ملحّيل من مكائد  ،أخفاها وأقصاها

  .»...م الضوالِّ مَ من أحداث األُ 

مل يكــن   )ثناؤه  جلَّ (اهللا    نَّ إ  ،يا بنيَّ «:  )صلوات اهللا عليه(ه قال  نَّ أاعلم...  

مــام إو ،هبــا ستعىلٰ ة يُ يف طاعته وعبادته بال حجَّ   وأهل اجلدِّ   ،ليخّيل أطباق أرضه

أن تكــون أحــد مــن   رجو يا بنيَّ أو  ،ته ومنهاج قصدهنَّل ُس بُ بُس   ٰى قتدبه ويُ   مُّ ؤتَ يُ 

طفاء الضالل، فعليــك يــا إو  ،ينعالء الدِّ إالباطل، و  ، وطيِّ ه اهللا لنرش احلقِّ أعدَّ 

 اعــدو�  من أولياء اهللا    ويلٍّ   لكلِّ   نَّ إف  ،ع أقاصيهابلزوم خوايف األرض وتتبُّ   بنيَّ 

  ك ذلك.فال يوحشنَّ ،مقارعًا...

ت ليك مثل الطــري إذا أمــَّ إٌع  ص ُنزَّ خالقلوب أهل الطاعة واإل  نَّ أواعلم  

وهــم عنــد اهللا بــررة   ،ة واالســتكانةأوكارها، وهم معرش يطلعون بمخائل الذلَّ 

وهم أهــل القناعــة واالعتصــام، اســتنبطوا   ،ة حمتاجةاء يربزون بأنفس خمتلَّ عزّ أ

  جماهدة األضواء... ين فوازروه عىلٰ الدِّ 

ــ مــوارد أُ   نــور الصــرب عــىلٰ   فاقتبس يا بنيَّ  ورك، تفــز بــدرك الصــنع يف م

الكعــب   وتيسري الفلح وعلوِّ   ،بتأييد نرص اهللا قد آن  ك يا بنيَّ فكأنَّ   ،مصادرها...

أثنــاء أعطافــك  ك بالرايات الصفر واألعالم البــيض ختفــق عــىلٰ وكأنَّ  ،قد حان

ك برتادف البيعة وتصايف الوالء يتناظم عليك تناظم بني احلطيم وزمزم، وكأنَّ   ما

  جنبات احلجر األسود. عىلٰ  كفِّ وتصافق األ ،مثاين العقود يف رِّ الدُّ 
 

 اس.بني العبّ :  -كام يف (حقِّ اليقني)  -ويف املتن  )١(

 ما بني املعقوفتني من (الغيبة). )٢(



 ٥٩  ................................  وغيبته  الفصل الثالث: يف إثبات وجود اإلمام الثاين عرش 

ســة أهم اهللا من طهارة الوالء، ونفاسة الرتبة، مقدَّ برَّ   مأل  تلوذ بفنائك ِمنْ 

  بة أفئدهتم من رجس الشقاق...ومهذَّ  ،قلوهبم من دنس النفاق

م مــَ ت بمكاثفتهم طبقات األُ دَّ مت أعامدهم، قُ ت أركاهنم وتقوَّ ذا اشتدَّ إف

ات بحــرية حافــّ  ذ تبعتك يف ظالل شجرة دوحــة بســقت أفنــان غصــوهنا عــىلٰ إ

ويقصــم اهللا بــك   ،ويــنجيل ظــالم الباطــل  ،ة، فعندها يتألأل صبح احلــقِّ الطربيَّ 

  الطغيان، ويعيد معامل اإليامن...

 )١(بواين  وتستقرُّ   ،نرضةً   بك أغصان العزِّ   ، وهتزُّ بك أطراف الدنيا هبجةً   هتتزُّ 

  .»أوكارها... ين عىلٰ وتؤوب شوارد الدِّ  ،رهايف قرا العزِّ 

ة خــوَّ عن أهل الصــدق واألُ  الَّ إليكن جمليس هذا عندك مكتومًا «قال:    ثمّ 

  .»ينالصادقة يف الدِّ 

مــن  ٰى فمكثــت عنــده حينــًا أقتــبس مــا أور :قــال إبــراهيم بــن مهزيــار

ــ أ ا أزف ارحتايل وهتيَّ فلامَّ   ،ات األحكام...حات األعالم ونريِّ موضِّ  ي ـعتزام نفس

 وعرضت عليه مــاالً كــان معــي يزيــد عــىلٰ   ،دًا للعهدعًا وجمدِّ غدوت عليه مودِّ 

  .يل باألمر بقبوله منّيتفضَّ  مخسني ألف درهم، وسألته أنْ 

ــ  ،مرصفك ... استعن به عىلٰ « فابتسم وقال: وفلــوات  ،ة قذفــةالشــقَّ  نَّ إف

  .)٢(طنيو فدعا يل كثريًا وانرصفت إىلٰ  ،»...ةاألرض أمامك مجَّ 

  واألخبار يف هذا الباب كثرية.

 *   *   *  

 

وقيل: األكتاف والقــوائم، الواحــدة بانيــة. (لســان العــرب:   ضالع الصدر،البواين: يف األصل أ  )١(

 / مادَّة بون).٦١/ ص ١٣ ج

ين (ص  )٢( / ٤٣/ بــاب ٤٧٠ - ٤٦٥، وص ١٩/ ح ٤٣/ بــاب ٤٥٣ - ٤٤٥راجــع: كــامل الــدِّ

 ).٢٢٨/ ح ٢٦٧ - ٢٦٣)؛ الغيبة للطويس (ص ٢٣ ح
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د النــّواب وأّيام تــردُّ  ،ٰى ام الغيبة الصغرت يف أيّ رَ كِ املعاجز التي ذُ   نَّ أعلم  ا

 عــىلٰ  نــيٌّ هــذا الكتــاب مب نَّ أوبــام  ،كثــرية  اإلمــام    ، وجميئهم إىلٰ واخلواصِّ 

  :لالختصار االختصار لذا نذكر قليالً منها رعايةً 

اؤه[ :وإ ¨ ذ  ة ا[:  

واللفـــظ  -والقطـــب الراونـــدي وغريمهـــا  ،الشـــيخ الكلينـــي ٰى رو

مــع رفيــق يل،   اه قــال: كنــت حاجــ� نــَّ أعن رجل مــن أهــل املــدائن    -  للكليني

ــا إىلٰ  ــابٌّ  فوافين ــإذا ش ــف ف ــه  املوق ــد علي ــٌل إقاع ــه نع زار ورداء ويف رجلي

ــفراء ــُت اإلقوَّ  ،ص ــاراً م ــني دين ــة ومخس ــرداء بامئ ــر  ،زار وال ــه أث ــيس علي ول

  فر.الس

فحمل شــيئًا مــن األرض  ،فسأله فدنا من الشابِّ   ،فدنا منّا سائل فرددناه

ا  وناوله، فدعا له السائل واجتهد يف الدعاء وأطال، فقــام الشــابُّ   ،وغــاب عنــّ

ســة لنا له: وحيك مــا أعطــاك؟ فأرانــا حصــاة ذهــب مرضَّ فدنونا من السائل فق

  رناها عرشين مثقاالً.قدَّ 

ُدرنا  ،ذهبنا يف طلبــه فقلت لصاحبي: موالنا عندنا ونحن ال ندري، ثمّ  فــَ

ة واملدينــة، من كان حوله مــن أهــل مكــَّ   ه فلم نقدر عليه، فسألنا كلَّ املوقف كلَّ 

  .)١(ياً سنة ماش يف كلِّ  حيجُّ  علويٌّ  فقالوا: شابٌّ 

 

 /٢واجلــرائح (ج اخلــرائج  )؛١٥ح  /يف تســمية مــن رآه بــاب  /٣٣٢ ص /١ (ج  الكايف  )١(

 .)٨ح  /٦٩٥و ٦٩٤ ص
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مان[: ا  ا [:  

ه قال: كنت يومًا نَّ أالرضير   القطب الراوندي عن أيب احلسن املسرتقِّ   ٰى رو

  يف جملس احلسن بن عبد اهللا بن محدان نارص الدولة، فتذاكرنا أمر الناحية.

ي احلســني يومــاً جمرت  ـحض  أنْ   عليها إىلٰ   )١(قال: كنت أزري  ،لــس عمــّ

 ُت بْ دِ نُ  أنْ   قد كنت أقول بمقالتك هذه إىلٰ   ،م يف ذلك، فقال: يا بنيَّ فأخذت أتكلَّ 

مــن ورد إليهــا مــن جهــة  وكــان كــلُّ  ،السلطان لوالية قم حني استصعبت عىلٰ 

  جيش وخرجت نحوها. م إيلَّ فسلَّ  ،السلطان حياربه أهلها

بعتهــا ففــاتتني طريــدة فاتَّ   ،الصــيد  ناحية طزر خرجت إىلٰ    بلغت إىلٰ فلامَّ 

فبينام   ،سع النهرسري يتَّ أام  وكلَّ   ،فرست فيه  ،هنر  بلغت إىلٰ   ٰى وأوغلت يف أثرها حتَّ 

 ٰى خرضاء ال أر م بعاممة خزٍّ وهو متعمِّ   ،فارس حتته شهباء أنا كذلك إذا طلع عيلَّ 

  ّفان أمحران.ويف رجليه ُخ  ،عينيه الَّ إمنه 

  .»يا حسني«فقال يل: 

  اذا تريد؟رين وال كنّاين، فقلت: مفال هو أمَّ 

  .»متنع أصحايب مخس مالك؟ مَ ـالناحية؟ ولِ  تزري عىلٰ  مَ ـلِ «قال: 

وقلــت  ،بتفأرعدت منه وهتيَّ   ،وكنُت الرجل الوقور الذي ال خياف شيئاً 

  .دي ما تأمر بهله: أفعل يا سيِّ 

ه إليــه فدخلتــه عفــوًا املوضــع الــذي أنــت متوجــِّ   إذا مضيت إىلٰ «فقال:  

  .»همستحقِّ  إىلٰ  هوكسبت ما كسبته، حتمل مخس

  فقلت: السمع والطاعة.

طريــق   أيَّ   رِ فلــم أد  ،رفـوانصته  عنان دابَّ   ٰى ، ولو»امض راشداً «فقال:  

 وانكفأت راجعًا إىلٰ  ،وازددت رعباً   ،أمره في عيلَّ وطلبته يمينًا وشامالً فخُ   ،سلك
 

 (هامش املصدر). أي أعيب. )١(



  ٦٥  .........................................  الفصل الرابع: يف املعاجز احلادثة أثناء الغيبة الصغرىٰ 

ريد حماربة القوم، خرج ّين أُ أ بلغت قم وعندي  عسكري وتناسيت احلديث، فلامَّ 

ا إذا وافيــت أنــت فأمــَّ   ،أهلها وقالوا: كنّا نحارب مــن جييئنــا بخالفهــم لنــا  إيلَّ 

  .ٰى رها كام ترادخل البلدة فدبِّ  ،خالف بيننا وبينك فال

ّواد  القـُ   ٰى وشـ  ثمّ   ، رقدِّ ما كنت أُ   فأقمت فيها زمانًا وكسبت أمواًال زائدة عىلٰ 

  ورجعت إىلٰ   ُت لْ زِ كتسبت، فعُ طول مقامي وكثرة ما ا  عىلٰ   ُت دْ ِس السلطان وُح   يب إىلٰ 

وجاءين فيمن جاءين    ، منزيل  مت عليه وأتيت إىلٰ السلطان وسلَّ بغداد، فابتدأت بدار  

  ، كأيت، فاغتظت من ذلـك تُ  كأ عىلٰ اتَّ  ٰى الناس حتَّ   ٰى د بن عثامن العمري، فتخطّ حممّ 

 ومل يزل قاعدًا ما يربح والناس داخلون وخارجون وأنا أزداد غيظًا. 

  .فاسمعه وقال: بيني وبينك رسٌّ  وخال املجلس دنا إيلَّ  سم النا ترصَّ فلامَّ 

  .فقلت: قل

  .»قد وفينا بام وعدنا«فقال: صاحب الشهباء والنهر يقول: 

 ،فذكرت احلديث وارتعت من ذلك وقلــت: الســمع والطاعــة، فقمــت

س شــيئًا كنــت قــد مخــَّ   أنْ   سها إىلٰ مِّ ففتحت اخلزائن، فلم يزل ُخي   ،فأخذت بيده

  قت األمر.بعد ذلك وحتقَّ  ا كنت قد مجعته، وانرصف ومل أشّك نسيته ممَّ أُ 

 .)١(فأنا منذ سمعت هذا من عّمي أيب عبد اهللا زال ما كان اعرتضني من شكٍّ 

:ا ]  ا  دوا وط   ¨[:  

اإلمام  ه كتب عريضة إىلٰ نَّ أبن بابويه   عن عيلِّ   الشيخ الطويس وغريه  ٰى رو

 وكان قد سأل اإلمــام أنْ  ،وأعطاها للحسني بن روح    صاحب األمر  

  اهللا سريزقه ولدين صاحلني. نَّ أيدعو له لريزقه اهللا ولدًا، فأجابه اإلمام ب

د واآلخر أحدمها حممّ   ٰى فسمّ   ،فرزقه اهللا بعد قليل ولدين من جارية عنده
 

 - ٥٦/ ص ٥٢)، عنــه بحــار األنــوار (ج ١٧ح  /٤٧٥ - ٤٧٢ ص  /١  واجلرائح (ج  اخلرائج  )١(

 .)٤٠/ ح ٥٨
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، وحلســني )ره الفقيــهـ حيضمن ال(د تصانيف كثرية منها كتاب  احلسني، وملحمّ 

بــدعاء   دَ لــِ ه وُ نــَّ أد يفتخــر بثون والعلــامء، وكــان حممــّ عقب كثــري فــيهم املحــدِّ 

ــ أوكان    ، ةاحلجَّ  ــ س بــدعاء  دَ ذي ُولــِ اتذته يمدحونــه ويقولــون: جــدير بال

  .)١(يكون هكذا أنْ   ةاحلجَّ 

:اا ] وا ر  دار ا ¨[:  

ونحن ثالثة   -ه قال: بعث إلينا املعتضد  نَّ أرشيق    الشيخ الطويس عن  ٰى رو

ا فرســاً   واحــدٍ   يركب كلُّ   فأمرنا أنْ   ،-نفر   ني ب آخــر ونخــرج خمفــِّ جنــِّ ونُ   ،منــّ

 ،وقال لنا: احلقوا بســامرة  ،)٢(الرسج مصّىلٰ   عىلٰ   الَّ إيكون معنا قليل وال كثري   ال

 ،البــاب خادمــًا أســود ودارًا، وقال: إذا أتيتموها جتــدون عــىلٰ   ةً ووصف لنا حملَّ 

  ومن رأيتم فيها فأتوين برأسه. ،الدار )٣(واسفاكب

ويف الدهليز خادم أسود ويف يده  ،فوجدنا األمر كام وصفه  ،فوافينا سامرة

اهللا ما التفت إلينــا فسألناه عن الدار ومن فيها، فقال: صاحبها، فوَ   ،ة ينسجهاتكَّ 

  اكرتاثه بنا. وقلَّ 

 ة ومقابل الدار سرت ما نظرت قطُّ يَّ فوجدنا دارًا ّرس   ،مرنافكبسنا الدار كام أُ 

ومل يكــن يف الــدار أحــد،   ،ت عنه يف ذلك الوقتعَ فِ األيدي رُ   كأنَّ   ،أنبل منه  إىلٰ 

البيت حصري قد علمنا  ويف أقٰىص  ،بحرًا فيه ماء فإذا بيت كبري كأنَّ  ،فرفعنا السرت

، فلــم يتلفــت إلينــا صّيل ئم يُ قا  ةً أرجل من أحسن الناس هي  وفوقه  ،املاء  ه عىلٰ نَّ أ

  يشء من أسبابنا. إىلٰ  وال

 

ين ٢٦٧و ٢٦٦و ٢٦١/ ح ٣٢١و ٣٢٠و  ٣٠٩و  ٣٠٨: الغيبة للطويس (ص  راجع  )١( )؛ كامل الــدِّ

 ).٦٨٤/ الرقم  ٢٦٢و ٢٦١)؛ رجال النجايش (ص ٣١/ ح ٤٥/ باب  ٥٠٣و ٥٠٢(ص 

 ).املصدر(هامش  .الرسج عليه ويكون محله عىلٰ  صّىلٰ يُ  خفيفاً  : أي فرشاً مصّىلٰ  )٢(

 (هامش املصدر). أي ادخلوها باقتحام. )٣(
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وما زال يضــطرب   ،فغرق يف املاء  ،البيت  ٰى  ليتخطّ فسبق أمحد بن عبد اهللا

وعــاد   ،ي عليــه وبقــي ســاعةـصته وأخرجته وغشفخلَّ   ،مددت يدي إليه  ٰى حتَّ 

  فناله مثل ذلك، وبقيت مبهوتًا. ،فعل ذلك الفعل صاحبي الثاين إىلٰ 

اهللا ما علمت كيف اخلرب فوَ  ،اهللا وإليك حب البيت: املعذرة إىلٰ فقلت لصا

  .اهللا وأنا تائب إىلٰ  ،من أجيء وإىلٰ 

رفنا ـوانص ، كان فيه، فهالنا ذلكوما انفتل عامَّ   ،ا قلنايشء ممَّ   فام التفت إىلٰ 

احلجاب إذا وافيناه أن ندخل عليه   م إىلٰ وقد تقدَّ   ،عنه، وقد كان املعتضد ينتظرنا

  كان. وقٍت  أيِّ يف 

فحكينــا  ،فســألنا عــن اخلــرب ،دخلنــا عليــهأُ ف ،فوافينــاه يف بعــض الليــل

أحــد ســبب  إىلٰ   ممــنك  ٰى وجــر  ؟رأينا، فقال: وحيكــم لقــيكم أحــد قــبيل له ما

  أو قول؟

  .قلنا: ال

بلغه هذا اخلرب  رجل إنْ  هنَّ أيامن له أي، وحلف بأشّد  فقال: أنا نفٌي من جدِّ 

  .)١(بعد موته الَّ إث به حدِّ نُ  جرسنا أنْ عناقنا، فام أ ليرضبنَّ 

:ا ]   ء وا دار ا ¨[:  

عــن بعــض جــالوزة   ،بن قيس  عن عيلِّ   ،د بن يعقوب الكلينيحممّ   ٰى رو

ر بــاب الــدار [أي ـوقد كس  ٰى من رأ  آنفًا بُرسَّ   )٣(ءقال: شاهدت سيام،  )٢(السواد

 

عنه) ٢١٨ح  /٢٥٠  -  ٢٤٨  (ص الغيبة للطويس )١(  .) ٣٦ح  /٥٢و  ٥١  ص/٥٢(ج  األنوار  بحار   ، 

ج    وهم أعوان الظلمة.،  -بالكرس    -لواز  ة مجع جِ اجلالوز  )٢( البحرين:   / مادَّة جلز).١٠/ ص  ٤(جممع 

مة املجليس    )٣( ــ  -  ســيامء): (١٤/ رشح ص  ٤يف مرآة العقــول (ج    قال العالَّ  - ر واملــدِّ ـبالكس

 د ه هل أليب حممّ ص أنَّ اب، أو لتفحُّ اسم بعض خدم اخلليفة بعثه لضبط األموال جلعفر الكذّ 

 )).سيم(ن :ويف غيبة الشيخ .أو بعض خدم جعفر  ،لدو
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فخــرج عليــه (اإلمــام   ،)اتــه  (بعــد وف  ]باب دار اإلمــام العســكري  

  .»ما تصنع يف داري؟«فقال له:  ،)١(زينرب) وبيده طصاحب الزمان 

ــ   ،وال ولد لــه  ٰى ـأباك مض  نَّ أاب) زعم  جعفرًا (الكذّ   نَّ إء:  فقال سيام  نْ إف

  كانت دارك فقد انرصفت عنك، فخرج عن الدار.

هــذا   فســألته عــن  ،بن قيس: فخرج علينا خادم من خدم الــدار  قال عيلُّ 

  ثك هبذا؟اخلرب، فقال يل: من حدَّ 

  .ثني بعض جالوزة السوادحدَّ  :فقلت له

  .)٢(الناس يشءٌ  عىلٰ  ٰى فقال يل: ال يكاد خيف

:دا ]ا ؤ ا   ق وإ  ف أ ¨[:  

أحد وكالء اإلمــام احلســن   -  أمحد بن إسحاق  نَّ أ  ابن بابويه وغريه  ٰى رو

كي  ،اإلمام  األصحاب معه إىلٰ  ةأخذ سعد بن عبد اهللا من ثقا -  العسكري  

  .يسأله عن أسئلة كانت يف نفسه

فاســتأذّنا،   ،دنابــاب ســيِّ   فانتهينا منها إىلٰ   ،ٰى من رأ  فوردنا ُرسَّ   قال سعد:

جراب قــد ق أمحد بن إسحاق  عات  وكان عىلٰ   ،يهلذن بالدخول عفخرج علينا اإل

ة ُرصَّ   كــلِّ   عىلٰ   ،ة من الدنانري والدراهمون ُرصَّ وستُّ غّطاه بكساء طربي فيه مائة  

  منها ختم صاحبها.

حني غشينا نــور وجهــه  د  هت وجه موالنا أيب حممّ قال سعد: فام شبَّ 

فخذه األيمن غالٌم يناســب   وعىلٰ   ،من لياليه أربعًا بعد عرش  ببدر قد استوىفٰ   الَّ إ

ه ألف بني واوين، وبني نَّ أوفرتني كرأسه فرق بني  عىلٰ   ،املشرتي يف اخللقة واملنظر
 

 ).١٤/ رشح ص ٤آلة معروفة للحرب والرضب. (مرآة العقول: ج الطربزين:   )١(

)؛ الغيبــة للطــويس (ص ١١ح  /باب يف تسمية مــن رآه  /٣٣٢و ٣٣١ ص /١(ج    الكايف  )٢(

 ).٧/ ح ١٣/ ص ٥٢)، عنه بحار األنوار (ج ٢٢٩/ ح ٢٦٧
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بــة ة تلمع بدائع نقوشها وســط غرائــب الفصــوص املركَّ ّمانة ذهبيَّ موالنا رُ   يدّي 

ــ   رة، وبيــده قلــم إذا أراد أنْ ـعليها، قد كان أهداها إليه بعض رؤساء أهل البص

دحرج فكــان موالنــا يــُ  ،أصــابعه البياض شيئًا قبض الغــالم عــىلٰ  يسطر به عىلٰ 

  .)١(ه عن كتابة ما أرادها كيال يصدَّ له بردِّ شغِ نة بني يديه ويُ ّماالرُّ 

 فرغ من كتبة وأومأ إلينا باجللوس، فلامَّ   ،فألطف يف اجلواب  ،منا عليهفسلَّ 

فوضــعه  ،كسائه  سحاق جرابه من طيِّ إأخرج أمحد بن    ،البياض الذي كان بيده

اخلــاتم عــن   فــضَّ   ،يا بنيَّ «الغالم وقال له:    إىلٰ   فنظر العسكري    ،بني يديه

  .»هدايا شيعتك ومواليك

هدايا نجسة وأموال رجسة  يدًا طاهرة إىلٰ  أمدَّ  أجيوز أنْ  ،يا موالي«فقال:  

  .»حرمها؟ها بألُّ حِ قد شيب أُ 

ز ما بني احلالل ميِّ استخرج ما يف اجلراب ليُ   ،يا ابن إسحاق«فقال موالي:  

  .»واحلرام منها

ة «هذه لفالن بن فالن من حملــَّ  قال الغالم:  خراجهاإة بدأ أمحد بل ُرصَّ فأوَّ 

فيها من ثمن حجرية باعهــا صــاحبها   ،ني ديناراً اثنني وستِّ   كذا بقم، يشتمل عىلٰ 

ومن أثامن تسعة أثواب أربعة عرش   له عن أبيه مخسة وأربعون دينارًا،وكانت إرثاً 

  جرة احلوانيت ثالثة دنانري».دينارًا، وفيها من أُ 

  .»احلرام منها الرجل عىلٰ  دلِّ  ،قت يا بنيَّ صد«فقال موالنا: 

 

، د حممــّ   أصــابع أبيــه أيبعىلٰ  فيه غرابة من حيث قبض الغالم البحار: (قال يف هامش   )١(

 /١ج (ه عــن الكتابــة، وقــد روي يف الكــايف  يصــدَّ انة من ذهب يلعب هبا لئالَّ مّ وهكذا وجود رُ 

 نَّ إ« فقــال: ،مرعن صاحب هذا األ قال: سألت أبا عبد اهللا   ،لعن صفوان اجلّام   )٣١١ ص

 ةيــَّ وهو صــغري ومعــه عنــاق مكّ   وال يلعب، وأقبل أبو احلسن موسٰى   مر ال يلهوصاحب هذا األ

مــن  يمــّ بــأيب وأُ «ه إليــه وقــال: وضمَّ  ، فأخذه أبو عبد اهللا »كاسجدي لربِّ «وهو يقول هلا:  

 .)»يلهو وال يلعب ال
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قــد انطمــس  ،ه سنة كذاالسكة، تارخي  ش عن دينار رازيِّ : «فتِّ فقال  

ة يف والعلــَّ  ،ة وزهنــا ربــع دينــاروقراضة آمليــَّ  ،صفحتيه نقشه  ٰى من نصف إحد

َّ   نَّ أحتريمها   حائــك مــن  ن يف شهر كذا من سنة كذا عــىلٰ ة وزَّ صاحب هذه الرصُّ

ض لــذلك ة ويف انتهائهــا قــيَّ ذلك مدَّ  فأتت عىلٰ ،  وربع منٍّ   امن الغزل من�جريانه  

ونصف  امنه بدل ذلك من�  به واسرتدَّ فكذَّ   ،الغزل سارق، فأخرب به احلائك صاحبه

ذ مــن ذلــك ثوبــًا، كــان هــذا الــدينار مــع واختَّ  ،ا كان دفعه إليهغزالً أدّق ممَّ   منٍّ 

  القراضة ثمنه».

َّ فلامَّ  ة صادف رقعة يف وسط الدنانري باسم من أخــرب عنــه  فتح رأس الرصُّ

  واستخرج الدينار والقراضة بتلك العالمة. ،حسب ما قال وبمقدارها عىلٰ 

ة كــذا هذه لفالن بن فالن من حملــَّ «  :، فقال الغالم ٰى خرة أُ أخرج ُرصَّ   ثمّ 

  .»لنا ملسها مخسني دينارًا ال حيلُّ  تشتمل عىلٰ  ،بقم

  .»وكيف ذلك؟«قال: 

وذلــك   ،أّكاره يف املقاسمة  ا من ثمن حنطة حاف صاحبها عىلٰ هنَّ أل«ال:  ق

  .»بكيل بخس )١(األّكار وكان ما حصَّ  ،واٍف  لٍ ته منها بكيه قبض حصَّ نَّ أ

امحلهــا   ،يــا أمحــد بــن إســحاق«قال:    ثمّ ،  »صدقت يا بنّي «فقال موالنا:  

وائتنــا  ،نــا يف يشء منهــافال حاجة ل  ،أرباهبا  ها عىلٰ ها أو تويص بردِّ بأمجعها لرتدَّ 

  .»بثوب العجوز

رف أمحــد بــن ـ انصوكان ذلك الثوب يف حقيبة يل فنسيته، فلامَّ   :قال أمحد

مــا جــاء بــك يــا «فقــال:    د  موالنا أبو حممــّ   سحاق ليأتيه بالثوب نظر إيلَّ إ

  .»سعد؟

  .لقاء موالنا عىلٰ قني أمحد بن إسحاق فقلت: شوَّ 

 

 ).يف البحار: (وكال ما خصَّ  )١(
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  .»سأله عنها؟ت واملسائل التي أردت أنْ «قال: 

  .يا موالي ،حاهلا قلت: عىلٰ 

  .»- الغالم  وأومأ إىلٰ  - ة عينيقرَّ  ْل فَس «قال: 

بعض األسئلة كان الراوي قد   نَّ إ  ٰى ل مسائله وأجاب عنها اإلمام حتَّ أفس

  .)١(آخر الرواية الطويلة إىلٰ  ،عجازنحو اإل ره اإلمام هبا عىلٰ نسيها فذكَّ 

:ا ]  يا [:  

سانيد معتـربة  أب  )رمحة اهللا عليهم(الشيخ الكليني وابن بابويه وغريمها   ٰى رو 

وأصـحاٌب    ، ه قال: كنت بمدينة اهلند املعروفة بقشمري الداخلـةنَّ أعن غانم اهلندي 

ب األربعـة:  تـُ هم يقرأ الكُ ك أربعون رجالً كلُّ لِ عن يمني املَ   كرايسَّ   يل يقعدون عىلٰ 

  ، ههم يف دينهمفقِّ حف إبراهيم، نقيض بني الناس ونُ نجيل والزبور وصالتوراة واإل 

 ك فمن دونه. لِ فتيهم يف حالهلم وحرامهم، يفزع الناس إلينا املَ ونُ 

ب قــد تــُ املــذكور يف الكُ   فقلنا: هذا النبــيُّ   ،فتجارينا ذكر رسول اهللا  

 فق رأينا وتوافقنا عىلٰ واتَّ   ،وجيب علينا الفحص عنه وطلب أثره  ،خفي علينا أمره

 ٰى فرست اثني عرش شهرًا حتــَّ أخرج فأرتاد هلم، فخرجت ومعي ماٌل جليٌل،   أنْ 

وُجرحت   ،وأخذوا مايل  فقطعوا عيلَّ   ،قربت من كابل، فعرض يل قوم من الرتك

  مدينة كابل. فعت إىلٰ ودُ  ،جراحاٍت شديدة

د بن وعليها إذ ذاك داو ،مدينة بلخ  خربي إىلٰ    وقف عىلٰ امَّ ـكها للِ ذين مَ ففأن

مــت وتعلَّ  ،ّين خرجت مرتادًا مــن اهلنــدأاس بن أيب األسود، فبلغه خربي والعبّ 

 ،اسد بــن العبــّ داو ة وناظرت الفقهاء وأصــحاب الكــالم، فأرســل إيلَّ الفارسيَّ 

 

 - ٧٨ص  /٥٢ار (ج األنــوعنــه بحــار )، ٢١/ ح ٤٣/ بــاب ٤٦٥ - ٤٥٤(ص  ينكــامل الــدِّ  )١(

 .)١ح  /٨٨



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ......................................  ٧٢

ّين خرجت من بلدي أفأعلمتهم    ،فناظروين  ،الفقهاء  عيلَّ فأحرضين جملسه وَمجََع  

  ب.تُ الذي وجدته يف الكُ  أطلب هذا النبيَّ 

  يل: من هو وما اسمه؟ فقال

  .دفقلت: حممّ 

  .نا الذي تطلبفقالوا: هو نبيُّ 

 ،دًا نبــيٌّ حممــّ   نَّ أفأعلموين، فقلت هلــم: أنــا أعلــم    ،فسألتهم عن رشائعه

فأعلموين موضــعه ألقصــده فأســائله عــن   ،أعلمه هذا الذي تصفون أم ال وال

  حبي الذي طلبت آمنت به.اكان ص نْ إعالمات عندي ودالالت، ف

  . وا: قد مٰىض فقال

  ؟ه وخليفتهفقلت: فمن وصيُّ 

  .فقالوا: أبو بكر

  .هذه كنيته نَّ إف ،وه يلقلت: فسمُّ 

  .قريش ونسبوه إىلٰ  ، بن عثامنقالوا: عبد اهللا

  فنسبوه يل. ،كمدًا نبيَّ قلت: فانسبوا يل حممّ 

فقلت: ليس هذا صاحبي الذي طلبت، صاحبي الذي أطلبه خليفته أخوه 

 ة عــىلٰ ذّريــَّ  ليس هلذا النبيِّ  ،ه يف النسب وزوج ابنته وأبو ولدهعمِّ ين وابن  يف الدِّ 

  .األرض غري ولد هذا الرجل الذي هو خليفته

 ،الكفر  رك إىلٰ ـهذا قد خرج من الش  نَّ إا األمري  قال: فوثبوا يب وقالوا: أهيُّ 

  هذا حالل الدم.

 ٰى أر ٰى فارقــه حتــَّ ال أُ   ،ك بــهأنا رجل معي دين متمسِّ   ،فقلت هلم: يا قوم 

 التــي أنزهلــا اهللا عــىلٰ   بتــُ ّين وجدت صفة هذا الرجل يف الكُ إ  ،منه  ٰى هو أقو ما

 الــذي كنــت فيــه طلبــًا لــه، فلــامَّ   ام خرجت من بالد اهلند ومن العــزِّ نَّ إو  ،أنبيائه
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 ،بتــُ املوصــوف يف الكُ  فحصت عن أمر صاحبكم الذي ذكــرتم مل يكــن النبــيُّ 

سكيب [أحد أصحاب إرجل يقال له: احلسني بن   وا عنّي، وبعث العامل إىلٰ فكفُّ 

  فدعاه. ،]اإلمام احلسن العسكري 

  .فقال له: ناظر هذا الرجل اهلندي

ــ  ر ـفقال له احلسني: أصلحك اهللا عندك الفقهاء والعلامء وهم أعلم وأبص

  .بمناظرته

  .لطف لهاواخُل به و ،فقال له: ناظره كام أقول لك

صاحبك الذي تطلبه هــو  نَّ إا فاوضته: سكيب بعد مإفقال يل احلسني بن 

د بــن حممّ   وليس األمر يف خليفته كام قالوا، هذا النبيُّ   ،الذي وصفه هؤالء  النبيُّ 

وهــو زوج  ،لــببن أيب طالب بن عبد املطَّ  ه عيلُّ ووصيُّ   ،لبعبد اهللا بن عبد املطَّ 

  .د وأبو احلسن واحلسني سبطي حممّ  ،دفاطمة بنت حممّ 

  .هذا الذي طلبت ،يد: فقلت: اهللا أكربقال غانٌم أبو سع

 ،ا األمري وجدت ما طلبــتهيُّ أفقلت له:    ،اسد بن العبّ داو  فانرصفت إىلٰ 

  .دًا رسول اهللاحممّ  نَّ أاهللا و الَّ إال إله  وأنا أشهد أنْ 

  .دهين ووصلني وقال للحسني: تفقَّ قال: فربَّ 

يه مــن الصــالة هني فيام احتجت إلوفقَّ  ،آنست به ٰى قال: فمضيت إليه حتَّ 

  والصيام والفرائض.

  نَّ أو   ، بعده  ني ال نبيَّ خاتم النبيِّ   دًا  حممّ   نَّ أبنا تُ ّنا نقرأ يف كُ إقال: فقلت له:  

،  بعـد الـويصِّ   الـويصِّ   إىلٰ   ه ووارثه وخليفته من بعده، ثـمّ وصيِّ  األمر من بعده إىلٰ 

 د؟حممّ   ويصِّ   ويصُّ   تنقيض الدنيا، فمن  ٰى يزال أمر اهللا جاريًا يف أعقاهبم حتَّ  ال 

 ٰى انته  ٰى ة حتَّ ساق األمر يف الوصيَّ   ثمّ   ،د  احلسني ابنا حممّ   ثمّ   ،قال: احلسن

 طلب الناحية. الَّ إ ة أعلمني ما حدث، فلم يكن يل مهَّ  ثمّ   ،صاحب الزمان  إىلٰ 
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خــرج معهــم و  ،ني ومائتنيقم وقعد مع أصحابنا يف سنة أربع وستِّ   فواىفٰ 

  املذهب... كان صحبه عىلٰ  ومعه رفيق له من أهل السند ،بغداد واىفٰ  ٰى حتَّ 

رست  ٰى فهجرته، وخرجت حتــَّ  ،نكرت من رفيقي بعض أخالقهأقال: و

ر فيام قصدت لطلبــه إذا أنــا ّين لواقف متفكِّ إو  ،صّىلٰ أ للصالة وأُ ة أهتيَّ اسيَّ العبّ   إىلٰ 

  .-اسمه باهلند  -بآٍت قد أتاين، فقال: أنت فالن؟ 

  .فقلت: نعم

  ال: أجب موالك.فق

ــ  ،دارًا وبستاناً   ٰى أت  ٰى ق حتَّ رُ ل يب الطُّ فلم يزل يتخلَّ   ،فمضيت معه ذا أنــا إف

كيف حالــك؟ وكيــف   -بكالم اهلند    -مرحبًا يا فالن  «جالس، فقال:     به

 هم، فسألني عنهم واحدًا واحدًا، ثمّ األربعني كلَّ  عدَّ  ٰى حتَّ   »فت فالنًا وفالنًا؟خلَّ 

  ذلك بكالم اهلند. ا، كلُّ أخربين بام جتارين

  .»مع أهل قم؟ حتجَّ  أردت أنْ «قال:  ثمّ 

  .ديقلت: نعم يا سيِّ 

ــ   ، ثمّ »يف قابلٍ   وانرصف سنتك هذه وحجَّ   ،معهم  ال حتجَّ «فقال:    إيلَّ  ٰى ألق

فــالن   بغــداد إىلٰ   اجعلها نفقتك وال تــدخل إىلٰ «ة كانت بني يديه، فقال يل:  ُرصَّ 

  .»البلد وانرصف إلينا إىلٰ  يشء، عه عىلٰ طلِ سّامه وال تُ 

 صحابنا انرصفوا من العقبة، ومٰىض أ فأعلمونا أنَّ  ،وافانا بعض الفيوج  ثمّ 

فأقام   ،ة من طرف خراسانوأرسل إلينا هبديَّ    كان يف قابل حجَّ فلامَّ نحو خراسان،  

  .)١(مات  ة ثمّ هبا مدَّ 

 

 - ٤٩٥(ص  ينكامل الدِّ  )؛٣ح  /باب مولد الصاحب   /٥١٧  -  ٥١٥  ص  /١(ج  الكايف    )١(

 ).١٨/ ضمن احلديث ٤٥/ باب  ٤٩٧
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:ا ]د إا ع اإر م[:  

د القطب الراون  ٰى رو ســتاذ الشــيخ أُ بــن قولويــه (دي عن جعفر بن حممــّ

 ،وثالثني وثالثامئة للحــجِّ   )١( وصلت بغداد يف سنة سبعامَّ ـه قال: لنَّ أ)   املفيد

مكانــه مــن البيــت [وهــم مــن  القرامطــة فيهــا احلجــر إىلٰ   وهي السنة التــي ردَّ 

 ،الكوفــة خذوا احلجر األســود إىلٰ أو ،ة املالحدة الذين هدموا الكعبةسامعيليَّ اإل

 ،...]ٰى وائل الغيبة الكــربأمكانه  رجاعه يف تلك السنة إىلٰ إأرادوا  نصبوه فيها ثمّ 

ــ نــَّ كان أكرب ّمهي الظفر بمن ينصب احلجر، أل ة ب قصــَّ تــُ ثنــاء الكُ أي يف  ـه يمض

اج وضــعه زيــن كام يف زمان احلجّ   ،ة يف الزمانه ينصبه يف مكانه احلجَّ نَّ أو  ،أخذه

  .ه فاستقرَّ يف مكان العابدين 

 ،أ يل مــا قصــدت لــهي ومل يتهيَّ ـنفس  ة صعبة خفت منها عىلٰ فاعتللت علَّ 

 ،ة عمــريفاستنبت املعروف بابن هشام وأعطيته رقعة خمتومة أسأل فيها عن مدَّ 

  أم ال؟ة ة يف هذه العلَّ وهل تكون املنيَّ 

 ،واضع احلجر يف مكانه وأخذ جوابــه  يصال هذه الرقعة إىلٰ إوقلت: ّمهي  

  ام أندبك هلذا.نَّ إو

ــ  عــادة إ عــىلٰ  مَ زِ ة وعــُ  حصــلت بمكــَّ امَّ ـقال: فقال املعروف بابن هشام: ل

واضــع   ٰى نت معها مــن الكــون بحيــث أربذلت لسدنة البيت مجلة متكَّ   ،احلجر

ام عمــد فكلــَّ ي ازدحام الناس،  وأقمت معي منهم من يمنع عنّ  ،احلجر يف مكانه

  نسان لوضعه اضطرب ومل يستقم.إ

ــ غالم أســمر الفأقبل    ،ون، حســن الوجــه، فتناولــه ووضــعه يف مكانــهل

وانرصف خارجًا من الباب،   ،وعلت لذلك األصوات  ،ه مل يزل عنهفاستقام كأنَّ 

يب االختالط  نَّ ظُ  ٰى ودفع الناس عنّي يمينًا وشامالً حتَّ   ،فنهضت من مكاين أتبعه
 

 البحار. عنما أثبتناه  األصّح   ، ولعلَّ )تسعهنا ويف آخر الرواية: ( يف املصدر )١(
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عن الناس، فكنت   انقطع  ٰى وعيني ال تفارقه حتَّ   ،والناس يفرجون يل  ،يف العقل

  دركه.وال أُ  )١(تؤدة رسع السري خلفه وهو يميش عىلٰ أُ 

 هــاِت «فقــال:    وقــف والتفــت إيلَّ   ، حصل بحيث ال أحد يراه غرييفلامَّ 

ال خوف عليــك   :قل له«ينظر فيها:    ، فناولته الرقعة، فقال من غري أنْ »معك ما

  .»بعد ثالثني سنة منه ويكون ما ال بدَّ  ،ةيف هذه العلَّ 

  وتركني وانرصف. ،طق حراكاً أمل  ٰى حتَّ  )٢(الزمع قال: فوقع عيلَّ 

بو أ ني اعتلَّ  كان سنة سبع وستِّ قال أبو القاسم: فأعلمني هبذه اجلملة، فلامَّ 

ته، واستعمل قربه، وكتب وصيَّ  وحتصيل جهازه إىلٰ  ،فأخذ ينظر يف أمره  ،القاسم

  يف ذلك. اجلدَّ 

فام عليك  ،بالسالمة ل اهللا تعاىلٰ يتفضَّ  فقيل له: ما هذا اخلوف؟ ونرجو أنْ 

  .خموفة

  .)٣(تهفت فيها، فامت يف علَّ وِّ فقال: هذه السنة التي ُخ 

:ا ] را  [:  

هبمــدان  نَّ إه قــال: نــَّ أالشيخ ابن بابويه عن أمحد بن فارس األديب   ٰى رو

مــذهب أهــل   هم]، [ومــذهبعونهــم يتشــيَّ وهــم كلُّ   ،فون ببني راشــدعرَ ناسًا يُ 

 -عهم من بني أهل مهدان، فقال يل شــيخ مــنهم مامة، فسألت عن سبب تشيُّ اإل

  :-رأيت فيه صالحًا وسمتًا 

 صدر امَّ ـه لنَّ إ، فقال: انا الذي ننتسب إليه خرج حاج� جدَّ   سبب ذلك أنَّ   إنَّ 
 

 (هامش املصدر).  ل.أي ترزن وتأّين ومتهُّ  )١(

 (هامش املصدر).  وارتعد. ،وخاف  ،زمع: دهش )٢(

 ٥٨ ص /٥٢األنــوار (ج ، عنــه بحــار )١٨ح  /٤٧٨ - ٤٧٥ ص /١واجلــرائح (ج اخلــرائج  )٣(

 .)٤١ح  /٥٩و
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ــ  ،من احلج وساروا منازل يف البادية ي، فمشــيت ـقال: فنشطت يف النزول واملش

فإذا جاء أواخر   ،أعييت ونعست، فقلت يف نفيس: أنام نومة ترحيني  ٰى  حتَّ طويالً 

  القافلة قمت.

طريقــًا  ومل أرَ  ،شــتفتوحَّ  ،أحداً  ومل أرَ  ،الشمس  بحرِّ   الَّ إقال: فام انتبهت  

 ،هني، ومشيت غري طويلوقلت: أسري حيث وجَّ   ،اهللا    لت عىلٰ وال أثرًا، فتوكَّ 

تربتهــا أطيــب   وإذا  ،غيث  ا قريبة عهد منكأهنَّ فوقعت يف أرض خرضاء نرضاء  

  ه سيف.قرص يلوح كأنَّ  إىلٰ  )١(تلك األرض ءتربة، ونظرت يف سوا

فقصدته،  ؟فقلت: ليت شعري ما هذا القرص الذي مل أعهده ومل أسمع به

وقــاال:  ،مجيالً  افرّدا رد�   مت عليهام بلغت الباب رأيت خادمني أبيضني، فسلَّ فلامَّ 

خرج  ثمّ  ،فقام أحدمها ودخل واحتبس غري بعيدراد اهللا بك خريًا، فقد أ  ،اجلس

  فقال: قم فادخل.

  م اخلـادم إىلٰ أحسن من بنائه وال أضـوء منـه، فتقـدَّ  بناءً  فدخلت قرصًا مل أرَ 

جالس يف وسـط   ٰى ذا فت إف  ، قال يل: ادخل، فدخلت البيت بيت فرفعه، ثمّ  سرت عىلٰ 

  ، رأسـه تـه متـسُّ بَ قف سـيف طويـل تكـاد ظُ ق فوق رأسه من السـلِّ وقد عُ   ، البيت

 السالم بألطف كالم وأحسنه.   فردَّ   ، مته بدر يلوح يف ظالم، فسلَّ كأنَّ   ٰى والفت 

  .»أتدري من أنا؟«قال يل:  ثمّ 

  .فقلت: ال واهللا

أنا الذي أخرج يف آخر الزمــان هبــذا  ،د أنا القائم من آل حممّ «فقال:  

  .»ت جورًا وظلامً ئَ لِ سطًا وعدالً كام مُ فأمأل األرض ق ،-وأشار إليه  -السيف 

ارفع رأسك أنت فــالن   ،ال تفعل«رت، فقال:  وجهي وتعفَّ   فسقطت عىلٰ 

  .»من مدينة باجلبل يقال هلا: مهدان
 

  أي وسطها. (هامش املصدر). )١(
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  .دي ومواليفقلت: صدقت يا سيِّ 

  .»أهلك؟ تؤوب إىلٰ  أنْ  بُّ حِ فتُ «قال: 

فأخذ  ،اخلادم  إىلٰ  يل، فأومأ هم بام أتاح اهللا برشِّ دي وأُ فقلت: نعم يا سيِّ 

طــالل وأشــجار   معي خطوات، فنظرت إىلٰ   ٰى ة وخرج ومشبيدي وناولني ُرصَّ 

  مسجد.[منارة] و

  فقال: أتعرف هذا البلد؟

  .ف بأسدآباد وهي تشبههاعرَ بقرب بلدنا بلدة تُ  نَّ إفقلت: 

  .قال: فقال: هذه أسدآباد امض راشداً 

ة أربعــون أو مخســون رَّ ـوإذا يف الصــُّ  ،ه، فدخلت أســدآبادفالتفُت فلم أرَ 

ومل نزل بخــري   ،يل  ه اهللا  هتم بام يرسَّ دينارًا، فوردت مهدان ومجعت أهيل وبرشَّ 

  .)١(بقي معنا من تلك الدنانري ما

  :]   إا[ :اة

د بــن أمحــد املسعودي والشيخ الطويس وغريمها عن أيب نعــيم حممــّ   ٰى رو

 إىلٰ  )٢(ة كامل بن إبراهيم املدينضة واملقرصِّ وم من املفوِّ ه قه قال: وجَّ نَّ أاألنصاري  

  ليناظره يف أمرهم. د أيب حممّ 

مــن  الَّ إة ه ال يــدخل اجلنــَّ نَّ أعتقد أقال كامل: فقلت يف نفيس: أسأله وأنا  

ثيــاب بيــاض   دخلــت عليــه نظــرت إىلٰ عرف معرفتي وقال بمقالتي، قال: فلامَّ 

ته يلبس الناعم مــن الثيــاب ويأمرنــا اهللا وحجَّ   ناعمة عليه، فقلت يف نفيس: ويلُّ 

  خوان وينهانا عن لبس مثله.بمواساة اإل
 

 .) ٣٠ح  /٤٢  -  ٤٠  /٥٢(ج  األنوار  ، عنه بحار  ) ٢٠ح  /٤٣باب  /٤٥٤و  ٤٥٣(ص  ين كامل الدِّ  )١(

   .)نيئاملدا (ة: وصيَّ يف إثبات ال )٢(
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ذا مسح أســود خشــن... إف  ،، وحرس عن ذراعيه»امليا ك«ًام:  فقال متبسِّ 

  .»وهذا لكم ،هذا هللا «جلده، فقال:  عىلٰ 

باب عليه ســرت مســبل، فجــاءت الــريح فرفعــت   فخجلت وجلست إىلٰ 

  بناء أربع سنني أو مثلها.أقمر من  ه فلقةكأنَّ  ٰى بفتذا أنا إف ،طرفه

 فــأهلمني اهللا أنْ  ،، فاقشــعررت مــن ذلــك»يا كامل بن إبراهيم«فقال يل:  

  .دييك يا سيِّ قلت: لبَّ 

مــن  الَّ إة ته وبابه تســأله هــل يــدخل اجلنــَّ اهللا وحجَّ  ويلِّ   جئت إىلٰ «فقال:  

  .»عرف معرفتك وقال بمقالتك؟

  .قلت: إي واهللا

  .»ةيَّ ه ليدخلها قوم يقال هلم احلقّ نَّ إداخلها، واهللا  إذن واهللا يقلُّ «: قال

  من هم؟ ،ديقلت: يا سيِّ 

ه وال يــدرون مــا حيلفون بحقــِّ  )اهللا عليه صّىلٰ ( هم لعيلٍّ قوم من حبِّ «قال:  

  .»ه وفضلهحقُّ 

وجئت تسأله عن مقالــة «قال:    ثمّ   ،عنّي ساعة  ) عليهاهللا  صّىلٰ (سكت    ثمّ 

     وهو قوله:  ،ة، كذبوا بل قلوبنا أوعية اهللا فإذا شاء اهللا شئناضاملفوِّ 
َ
ن

ُ
شاؤ

َ
َوما �

 �َشاَء اهللاُ 
ْ
ن

َ
 أ

�
  .»]٣٠[اإلنسان:  ... إِال

ًام متبسِّ  د  أبو حممّ  يلَّ إفنظر    ،ستطع كشفهأحالته فلم   رجع السرت إىلٰ   ثمّ 

  .»؟حاجتكة بعدي بما جلوسك وقد أنبأك احلجَّ  ،بن إبراهيممل يا كا«فقال: 

  عاينه بعد ذلك.فقمت وخرجت ومل أُ 

  .)١(ثني بهفحدَّ  ،فسألته عن هذا احلديث ،قال أبو نعيم: فلقيت كامالً 
 

، عنــه )٢١٦/ ح ٢٤٨ - ٢٤٦ للطــويس (ص  ؛ الغيبة)٢٦٢و  ٢٦١  / ص١(ج    ةإثبات الوصيَّ   )١(

 .)٣٥ح   /٥١و ٥٠ ص /٥٢األنوار (ج بحار  
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  :]   أ[ :اد ة

بــن  د بــن عــيلِّ ين أبو جعفر بن حممــّ ث الفقيه عامد الدِّ الشيخ املحدِّ   ٰى رو

 ،)الثاقب يف املناقب( كتابه  د الطويس املشهدي املعارص البن شهرآشوب يفحممّ 

فأخرج   ،د بن عثامنه قال: دعاين أبو جعفر حممّ نَّ [بن متيل] أعن جعفر بن أمحد  

واسط يف  تصري بنفسك إىلٰ  ة فيها دراهم، فقال يل: حتتاج أنْ مة وُرصَّ يل ثوبني معلَ 

 ل رجل يلقاك عند صعودك من املركبأوَّ  ليك إىلٰ إوتدفع ما دفعته    ،هذا الوقت

  بواسط. الشطِّ  إىلٰ 

ل يف هــذا األمــر رســَ وقلت: مــثيل يُ   ،شديدٌ   قال: فتداخلني من ذلك غمٌّ 

  .)١(وحيمل هذا اليشء الوتح

ل رجل لقيته سألته عــن واسط وصعدت املركب، فأوَّ   قال: فخرجت إىلٰ 

  .احلسن بن قطاة الصيدالين وكيل الوقف بواسط

  فقال: أنا هو، من أنت؟

هــذين الثــوبني  يلَّ إرأ عليــك الســالم ودفــع فقلت: أبو جعفر العمري يق

 َّ   ليك.إمهام سلِّ ة ألُ وهذه الرصُّ

د بــن عبــد اهللا احلــائري قــد مــات وخرجــت حممــّ   نَّ إف  ،فقال: احلمد هللا

 ،ذا فيها ما حيتاج إليه من حربة وثيــاب وكــافورإف  ،الثياب  إلصالح كفنه، فحلَّ 

 َّ   .احلّاملني واحلّفار ٰى ة كرويف الرصُّ

  .)٢(عنا جنازته وانرصفتقال: فشيَّ 

 

 (هامش املصدر).  يشء، التافه.  الوتح: القليل من كلِّ  )١(

ــب )٢( ــب يف املناق ين (ص ؛ )٥٤٢/٦ح  /٥٩٩و ٥٩٨ (ص الثاق ــدِّ ــامل ال ــاب / ٥٠٤ك / ٤٥ب

 .)٦٣/ ح  ٣٣٧و ٣٣٦ص  /٥١األنوار (ج بحار  )، عنه ٣٥ ح
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  :] ا   اّ وا[ :ام ة

 ي املعــروف بــأيب عــيلٍّ د القمــّ بــن حممــّ  أيضًا عن احلسني بن عــيلِّ   ٰى ورو

ر ســبائك ـاملعروف بابن جاشري عش  فدفع إيلَّ   ،ٰى ه قال: كنت ببخارنَّ أالبغدادي  

الشيخ أيب القاسم احلسني بن   السالم إىلٰ مها بمدينة  سلِّ أُ   وأمرين أنْ   ،(من ذهب)

  ، فحملتها معي.)هس اهللا رسَّ قدَّ (روح 

ومل  ،ســبيكة مــن تلــك الســبائك يضاعت منّ )١(آموَيهْ  وصلت مفازة فلامَّ 

 ،مها إليــهســلِّ دخلت مدينــة الســالم، فأخرجــت الســبائك ألُ  ٰى أعلم بذلك حتَّ 

 ا بوزهنــا وأضــفتها إىلٰ فوجدهتا قد نقصت واحدة منها، فاشرتيت سبيكة مكاهن

الشيخ أيب القاسم الروحي ووضعت السبائك بني   دخلت عىلٰ   التسع سبائك، ثمّ 

  يديه.

  .هي فقال يل: خذ تلك السبيكة التي اشرتيتها قد وصلت إلينا وهي ذا

ي أخــرج تلــك  ثــمّ  هْ الســبيكة التــي ضــاعت منــّ فنظــرت إليهــا  ،بآمويــَ

  .)٢(وعرفتها

  :]ازة وح و ا  ر[ :ا ة

ه قال: سألتني امرأة عن وكيل نَّ أاملذكور    أيضًا عن احلسني بن عيلٍّ   ٰى ورو

  من هو؟ موالنا 

  وأشار هلا إليه. ،ه أبو القاسم بن روحنَّ إني: يِّ فقال هلا بعض القمّ 

  أّي يشء معي؟ ،ا الشيخهيُّ أفدخلت عليه وأنا عنده، فقالت له: 
 

ق عليهــا طلــَ مــن مــرو، ويُ  بخارٰى  طريق القاصد إىلٰ  : مدينة مشهورة يف غريب جيحون عىلٰ همويآ  )١(

 (هامش املصدر). وآمل املفازة.  ،آمل الشطِّ  :ة أسامء منهاعدَّ 

ين (ص    )؛ كــامل٥٤٩/١٣ح    /٦٠٢و  ٦٠١  (ص  الثاقب يف املناقــب  )٢( / بــاب ٥١٩و ٥١٨الــدِّ

 ).٦٩/ ح ٣٤٢و ٣٤١/ ص ٥١)، عنه بحار األنوار (ج ٤٧/ ح ٤٥
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  .جلةفألقيه يف د فقال: ما معِك 

فقال ، وأنا عنده أيب القاسم الروحي  رجعت ودخلت إىلٰ   ثمّ   ،فألقته

  .ةقَّ احلُ  أبو القاسم ململوكة له: أخرجي إيلَّ 

هبا  ورميِت  ة التي كانت معِك قَّ ة، فقال للمرأة: هذه احلُ قَّ فأخرجت إليه ُح 

  يف دجلة؟

  .قالت: نعم

  ربيني؟خربك بام فيها أم ُخت قال: أُ 

  أنت. فقالت: بل أخربين

 ،وحلقــة كبــرية فيهــا جــوهر  ،سوار من ذهــبة زوج  قَّ فقال: يف هذه احلُ 

  .وخامتان أحدمها فريوزج واآلخر عقيق ،وحلقتان صغريتان فيهام جوهر

 ،ما فيهــا ة فعرض عيلَّ قَّ فتح احلُ   وكان األمر كام ذكر مل يغادر منه شيئًا، ثمّ 

  .ميت به يف دجلةفقالت: هذا الذي محلته بعينه ور ،املرأة إليهونظرت 

  املرأة فرحًا بام شاهدنا من صدق الداللة. وعىلٰ  يش عيلَّ فغُ 

شهد عند اهللا يوم القيامة بام أ :ثنا هبذا احلديثقال احلسني يل بعدما حدَّ   ثمّ 

ــ باألئمَّ  فه كام ذكرته مل أزد فيه ومل أنقص منه، وحلنَّ أثت به  حدَّ  ــ  ية االثن ر ـعش

  .)١(ه وما زاد وال أنقصلقد صدق في )صلوات اهللا عليهم(

  :]¨و  ورؤ ا [ :اا ة

ــ نَّ أعن أبيه   ،بن سنان املوصيل  أيضًا عن عيلِّ   ٰى ورو أبــو  َض بِ  قــُ امَّ ـه قال: ل

 ل عــىلٰ مــَ وفد من قم واجلبل وفــود بــاألموال التــي كانــت ُحت   مَ دِ وقَ   د  حممّ 

  .د احلسن هم خرب وفاة أيب حممّ دومل يكن عن ،الرسم

 

ــب )١( ين (ص ٥٥٠/١٤ح  /٦٠٣و ٦٠٢ (ص الثاقــب يف املناق ــدِّ ــامل ال ــاب ٥١٩)؛ ك / ٤٥/ ب

 .)٦٩/ ضمن احلديث ٣٤٢/ ص ٥١)، عنه بحار األنوار (ج ٤٧ضمن احلديث 
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  .دَ قِ ه قد فُ نَّ إفقيل هلم: سألوا عنه،  ٰى من رأ ُرسَّ  وصلوا إىلٰ   أنْ فلامَّ 

  فقالوا: ومن وارثه؟

  .فقالوا: جعفر أخوه

رب اخلمر ـوركب زورقًا يف الدجلة يش  ،هاً خرج متنزِّ   :فقيل  ،فسألوا عنه

  ون.ومعه املغنُّ

  .قال: فتشاور القوم وقالوا: ليس هذه صفة اإلمام 

  .أصحاهبا هذه األموال عىلٰ  نردَّ  ٰى : امضوا بنا حتَّ وقال بعضهم لبعض

رف ـينص ٰى ي: قفوا بنا حتَّ د بن جعفر احلمريي القمّ فقال أبو العباس حممّ 

  .ةالصحَّ  ونخترب أمره عىلٰ  ،هذا الرجل

نحن من أهل   ، دنا عليه وقالوا: يا سيِّ موا  انرصف دخلوا عليه وسلَّ قال: فلامَّ 

 األموال.   د  دنا أيب حممّ سيِّ   وكّنا نحمل إىلٰ   ، وغريهمفينا مجاعة من الشيعة    ، قم

  فقال: وأين هي؟

  .قالوا: معنا

  .يلَّ إقال: امحلوها 

  .هلذه األموال خربًا طريفاً  نَّ إقالوا: 

  فقال: وما هو؟

ع ويكــون فيهــا مــن عامــة الشــيعة الــدينار مــَ هذه األمــوال ُجت   نَّ إقالوا:  

دنا سيِّ  وكنّا إذا وردنا باملال إىلٰ  ،ون عليهاجيعلوهنا يف كيس وخيتم  ثمّ   ،والديناران

 ،ومن عنــد فــالن كــذا ،يقول مجلة املال كذا دينار، من فالن كذا  د  أيب حممّ 

  نقش اخلواتيم. ما عىلٰ  هم، يقولسامء الناس كلِّ أ يأيت عىلٰ  ٰى حتَّ 

  .هذا علم الغيب ،أخي ما مل يفعله تقولون عىلٰ  ،فقال جعفر: كذبتم

بعض، فقال هلم:  ع القوم كالم جعفر جعل بعضهم ينظر إىلٰ  سمقال: فلامَّ 

  .امحلوا هذا املال إيلَّ 
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بالعالمات التي كنّا نعرفهــا   الَّ إم املال  سلِّ نُ ّنا قوم مستأجرون، ال  إفقالوا:  

أصحاهبا   رددناها عىلٰ   الَّ إو  ،كنت اإلمام فربهن لنا  نْ إ، فدنا احلسن  من سيِّ 

  يرون فيها رأهيم.

 ٰى فاســتعد ،ٰى مــن رأ رَّ ـاخلليفة وكان بســُ  عىلٰ  جعفر بن عيلٍّ قال: فدخل  

  .جعفر حرضوا قال اخلليفة: امحلوا هذا املال إىلٰ أُ  فلامَّ  ،عليهم

ولســنا أربــاب هــذه   ،فقالوا: أصلح اهللا اخلليفة نحــن قــوم مســتأجرون

جرت وقد    ،بالعالمة والداللة  الَّ إمها  سلِّ ال نُ   وأمرونا أنْ   ،وهي جلامعة  ،األموال

  .د هبذه العادة مع أيب حممّ 

  د؟فقال اخلليفة: وما كانت الداللة التي كانت مع أيب حممّ 

ــ  ذا إقال القوم: كان يصف لنا الدنانري وأصحاهبا واألمــوال وكــم هــي، ف

وقــد  ،وكانت هذه عالمتنا معــه ،وقد وفدنا عليه مراراً   ،مناها إليهفعل ذلك سلَّ 

 ،قيمه لنا أخــوهاألمر فليقم لنا ما كان يُ  يكن هذا الرجل صاحب هذا نْ إمات، ف

  أصحاهبا الذين بعثوها بصحبتنا. رددناها إىلٰ  الَّ إو

وهذا   ،أخي  هؤالء قوم كّذابون يكذبون عىلٰ   ،قال جعفر: يا أمري املؤمنني

  .علم الغيب

ٰ   ،لُس فقال اخلليفة: القوم رُ 
َ َ

ُ�   َومــا � ُمبــِ
ْ
 ا�

ُ
الغ َ  ا�ــْ

�
وِل إِال  �ا�ر�ســُ

  ].٥٤نور: [ال

  .قال: فبهت جعفر ومل يرد جواباً 

 ٰى حتــَّ   )١(من يبــدرقنا  خراج أمره إىلٰ إل بتطوَّ   ،فقال القوم: يا أمري املؤمنني

  نخرج من هذا البلد.
 

 .م القافلة وتكون معها، حترسها ومتنعها مــن العــدوِّ لتي تتقدَّ يبدرقنا: من البدرقة، وهي اجلامعة ا   )١(

 (هامش املصدر).
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خرجــوا مــن البلــد خــرج   أنْ فأخرجهم منها، فلامَّ   ،قال: فأمر هلم بنقيب

 ،ويا فالن بن فالن  ،ه خادم، فصاح: يا فالنإليهم غالم أحسن الناس وجهًا كأنَّ 

  .أجيبوا موالكم

  فقالوا له: أنت موالنا؟

  فسريوا إليه. ،أنا عبد موالكم ،فقال: معاذ اهللا

ــ  ، دخلنا دار موالنا احلسن بن عيلٍّ  ٰى قالوا: فرسنا معه حتَّ  ذا ولــده إف

ــ  ،ه فلقة قمررسير كأنَّ  قاعد عىلٰ  دنا  القائم سيِّ  منا ر، فســلَّ ـعليه ثيــاب خض

، »ومحل فالن كــذا ،اً مجلة املال كذا وكذا دينار«قال:  علينا السالم، ثمّ  فردَّ   ،عليه

ووصف ثيابنا ورواحلنا وما كان معنا مــن   ،وصف اجلميع  ٰى ومل يزل يصف حتَّ 

  لنا األرض بني يديه.وقبَّ  ،دًا هللا تعاىلٰ جَّ ، فخررنا ُس الدوابِّ 

 أنْ   رنــا  وأم  ،فأجــاب، فحملنــا إليــه األمــوال  ، أردنــاسألناه عامَّ   ثمّ 

ه ينصب لنا ببغداد رجالً نحمل إليه نَّ أو ،شيئًا من املال ٰى من رأ ُرسَّ  نحمل إىلٰ   ال

  األموال وخترج من عنده التوقيعات.

ــ  د بــن جعفــر اس حممــّ أيب العبــّ  ودفــع إىلٰ  ،رفنا مــن عنــدهـقــالوا: فانص

أعظــم اهللا أجــرك يف «ي شــيئًا مــن احلنــوط والكفــن، فقــال لــه: احلمريي القمّ 

  .»سكنف

وكــان بعــد  ، وّيف وتــُ  اس عقبــة مهــدان حــمَّ  بلــغ أبــو العبــّ قال: فلــامَّ 

ــك ُحت  ــَ ذل ــوال إىلٰ م ــداد إىلٰ  ل األم ــدهم نُ  بغ ــن عن ــرج م ــوبني، وخت ــه املنص ّواب

  .)١(التوقيعات
 

ين (ص  ٥٥٥/٣/ ح  ٦١١  -  ٦٠٨(ص    الثاقب يف املناقــب  )١( / بــاب ٤٧٩ - ٤٧٦)؛ كــامل الــدِّ

 ).٣٤/ ح ٤٩  - ٤٧/ ص ٥٢)، عنه بحار األنوار (ج ٢٦/ ح ٤٣
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  :]¨ا  وء ورؤ ا [ :ا ة

ســاجدًا حتــت ه قال: كنت  نَّ أد احلسن بن وجناء  أيضًا عن أيب حممّ   ٰى ورو

كني ع يف الدعاء إذ حرَّ وأنا أترضَّ   ،ة بعد العمرةامليزاب يف رابع أربع ومخسني حجَّ 

  فرعشت. ،فقال يل: قم يا حسن بن وجناء ،كحمرِّ 

ا من بنات أربعــني هنَّ إأقول  ،ذا جارية صفراء نحيفة البدنإف  ،قال: فقمت

 ،أتت دار خدجية   ٰى حتَّ   ،وأنا ال أسأهلا عن يشء  ،فام فوقها، فمشت بني يديَّ 

 ،إليه، فصــعدت اجلاريــة  ٰى رتقوله درج ساج يُ   ،وفيها بيت بابه يف وسط احلائط

  .»اصعد يا حسن«وجاءين النداء: 

 ،يــا حســن«:  فوقفت بالباب، فقال يل صــاحب الزمــان    ،فصعدت

 جعل يعدُّ   ، ثمّ »وأنا معك فيه  الَّ إك  ، واهللا ما من وقت يف حجِّ أتراك خفيت عيلَّ 

فقمت: فقال يل:  ،وجهي، فحسست بيد قد وقعت عيلَّ  فوقعت عىلٰ  ،أوقايت عيلَّ 

ــَّ وال هيمَّ  ،د باملدينــة دار جعفــر بــن حممــّ لــزم ا ،يــا حســن« ك طعامــك ن

  .»رشابك وال ما تسرت به عورتك وال

، وهكــذا هبذا فادعُ «وقال:  ،دفرتًا فيه دعاء الفرج وصالة عليه  دفع إيلَّ   ثمّ 

  .»قكوفِّ يُ  اهللا  نَّ إف ،أوليائي الَّ إه عطِ ، وال تُ عيلَّ  فصلِّ 

  ال أراك بعدها؟ ،فقلت: يا موالي

  .»إذا شاء اهللا تعاىلٰ  ،يا حسن«فقال: 

وأنا ال أخــرج منهــا  ولزمت دار جعفر  ،تيقال: فانرصفت من حجَّ 

أو لوقــت  ،أو النــوم   ،لتجديــد الوضــوء  الَّ إلثالث خصــال:    الَّ إوال أعود إليها  

رأسه،   صيب وعائي مملوءًا دقيقًا عىلٰ أُ فطار فا دخلت بيتي وقت اإلفطار، فإذاإل

عليه ما تشتهي نفيس بالنهار، فآكل ذلك فهو كفاية يل، وكسوة الشــتاء يف وقــت 

بــه  ّين ال أدخل املاء بالنهــار وأرشُّ إوكسوة الصيف يف وقف الصيف، و  ،الشتاء



  ٨٧  .........................................  الفصل الرابع: يف املعاجز احلادثة أثناء الغيبة الصغرىٰ 

يعلم به   ق لئالَّ إليه، فأتصدَّ دع الكوز فارغًا وآيت بالطعام وال حاجة يل  أالبيت، و

  .)١(من معي

أحــد ألقــاب اإلمــام   نَّ إ:  )الــنجم الثاقــب(قال شيخنا يف    ف:يقول املؤلَّ 

:  »نَّ أظهور آيــات اهللا، وذلــك   أي ُمظِهر آيات اهللا أو حملُّ   ،»اآليات  ئمبد 

ــ  اهللا تعــاىلٰ  ل واألنبيــاء باآليــات ســُ وأرســل الرُّ  ، جعــل اخلالفــة يف األرضامَّ ـل

زهــاق إو عالء كلمة احلقِّ إو ،رشادهمإنات واملعاجز الباهرة هلداية اخللق ولبيِّ وا

 ،)صلوات اهللا عليــه(املهدي  وأعزَّ أكرم حدًا مثلام أكلمة الباطل، مل يكرم أو يعّز 

، فقد أعطاه عمرًا يده املباركة  ظهر عىلٰ أمن اآليات واملعاجز مثلام ر  ومل ُيظهِ 

ة رجل يناهز الثالثني من أهي  وإذا ظهر يكون عىلٰ   -ئه  وهو أعلم بانتها  -طويالً  

هــذا  :وينادي مناٍد بلســان فصــيح منهــا  ،هلُّ ِض رأسه غاممة بيضاء تُ   وعىلٰ   ،العمر

  .د مهدّي آل حممّ 

س شيعته فيكمل عقوهلم، ومعه عســكر مــن أر  يضع يده عىلٰ   ه  نَّ أو

، ومعــه أيضــًا  دريس النبيِّ إاملالئكة ظاهرين يراهم الناس كام كان يف عهد 

ل مــَ حجــر ُحي  الَّ إطعــام وال رشاب  ، ومل يكن يف عســكره عسكر من اجلنِّ 

  تون منه.معهم يتقوَّ 

عــن ضــوء الشــمس والقمــر،   ٰى ُيستغن  ٰى حتَّ   وُتضاء األرض بنوره  

من احليوانات واحلرشات، ويذهب اخلوف والعداوة من   ٰى واألذ  ويذهب الرشُّ 

 عــىلٰ   وُيبطئ سري األرض، ويميش عسكره    ،ر األرض كنوزهاهِ ظبينها، وتُ 

ر ـوحيض،  بسيامئهم  فونعرَ وراءه، ويُ   ٰى الكافر الذي اختف  احلجر عىلٰ   ويدلُّ   ،املاء

  .مجع من األموات بعد إحيائهم يقاتلون بني يديه معه 
 

ين (ص )؛ كامل ال٥٥٨/٦/ ح  ٦١٣و  ٦١٢(ص    الثاقب يف املناقب  )١( / ٤٣/ باب ٤٤٤و ٤٤٣دِّ

 ).٢٧/ ح ٣٢و ٣١/ ص ٥٢)، عنه بحار األنوار (ج ١٧ح 
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املعاجز احلادثة قبل الظهور والتي   وغريها من اآليات الباهرة، مضافًا إىلٰ 

ا مجيعهــا تكــون هنــَّ إف  ،ب الغيبةن الكثري منها يف ُكتُ وقد ُدوِّ ال يمكن إحصاؤها،  

  .)١(ججَ احلُ  نها لغريه مرش معشار هذه كلِّ ومل حيصل عُ  ،عالمة ظهوره

 *   *   *  

 

 ).٢٤٤ - ٢٤٢/ ص ١(ج   النجم الثاقبراجع:  )١(



  

  

  

  

  

  

ا ا:  

  

  

   ذ  ز ف ة
  

ا ا   ا ىا  
  





  

  

  

ارقته فأو يعلم بذلك بعد م  ،د رؤيتهقد يكون بمعرفته عن  ¨  لقاء اإلمام 

يف اليقظة  معجزة منه  ٰى ة، ويشمل أيضًا من رأله من خالل القرائن القطعيَّ 

  وجوده الرشيف. ة عىلٰ أثر من اآلثار الدالَّ  أو حصل عىلٰ  ،أو املنام 

هلــذا   )١()الــنجم الثاقــب(شيخنا (النوري) ذكر مائة حكاية يف    نَّ أواعلم  

ذكرنا قد ذا الكتاب املبارك بذكر ثالث وعرشين حكاية، وونكتفي يف ه   ،الفصل

 ،البغــدادي  عــيلٍّ   أحــدها حكايــة احلــاجِّ   :حكــايتني  )مفاتيح اجلنــان(يف كتاب  

  .)٢(د أمحد الرشتيالسيِّ  حكاية احلاجِّ  ٰى خرواألُ 

وا ا: ا إ :  

ثني مجاعة : حدَّ )ةالغمَّ   كشف(ربيل يف اإل  ٰى بن عيس قال العامل الفاضل عيلُّ 

إسامعيل بن احلســن   :شخص يقال له  )٣(ةيَّ ه كان يف البالد احللّ نَّ أإخواين    ةمن ثقا

يل ولده شمس   ٰى حك  ،هرقل، مات يف زماين وما رأيته  :اهلرقيل من قرية يقال هلا

ــ  عىلٰ  -وهو شباب  -ه خرج فيه نَّ أيل والدي   ٰى حك  :فقالين،  الدِّ  ر ـفخذه األيس

يحشقَّ ربيع تُ  وكانت يف كلِّ   ،مقدار قبضة اإلنسان  )٤(توثة  ،ق وخيرج منهــا دم وقــَ

  ويقطعه أملها عن كثري من أشغاله، وكان مقيًام هبرقل.
 

  ).٧/ الباب  ٣٣٠ - ٤١/ ص ٢راجع: النجم الثاقب (ج  )١(

   ).٧٩٤ - ٧٩١، و٧٠٨ - ٧٠٢راجع: مفاتيح اجلنان (ص  )٢(

 يف املصدر: (احللَّة). )٣(

 ،وقد تصري سوداء قد تكون محراء ،الفرصاد يية كالتوت أعنحلمة متدلّ   )التوتة(وهكذا    )وثةالت(  )٤(

الصــحيح  اجلــوهري أنَّ  اآلن، ويظهر من ٰى والوجنة، صعب العالج حتَّ   وأغلب ما خترج يف اخلدِّ 

 (هامش البحار).  .)التوثة(ال  )التوتة(
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ــ  بــن  ين عــيلِّ جملــس الســعيد ريض الــدِّ  ة يومــًا ودخــل إىلٰ ر احللــَّ ـفحض

ء ر له أطبــاـداوهيا، فأحضأُ  ريد أنْ وقال: أُ   ،وشكا إليه ما جيده منها  ، طاوس

 ،التوثة فوق العرق األكحل وعالجها خطــرة وأراهم املوضع، فقالوا: هذه  احللَّ 

  ينقطع العرق فيموت. ت خيف أنْ عَ طِ قُ  ٰى ومت

ام وربــَّ   ،بغــداد  ه إىلٰ : أنا متوجِّ )س روحهقدَّ (ين  فقال له السعيد ريض الدِّ 

ــ أُ صــعد معــه وأُ صــحبني، فأف ،باؤها أعرف وأحذق مــن هــؤالءأطكان   ر ـحض

ــ   نَّ إفقال له السعيد:    ،ولئك، فضاق صدرهأُ فقالوا كام قال  ء،  ااألطبّ  رع قــد ـالش

ر غــرِّ وعليك االجتهاد يف االحــرتاس وال تُ   ،فسح لك يف الصالة يف هذه الثياب

  عن ذلك ورسوله. ٰى قد هن فاهللا تعاىلٰ  ،بنفسك

 ،بغــداد ذلــك وقــد وصــلت إىلٰ  فقــال لــه والــدي: إذا كــان األمــر عــىلٰ 

ــ ز  ه إىلٰ فأتوجَّ  ــ   عــىلٰ (  ٰى مــن رأ  رَّ ـريف بســُ ـيارة املشــهد الش ، )فه الســالم رِّ ـمش

فــرتك ثيابــه ونفقتــه عنــد الســعيد ريض   ،ن لــه ذلــكفحسَّ   ،أهيل  نحدر إىلٰ أ  ثمّ 

  ه.ين وتوجَّ الدِّ 

ونزلت الرسداب واستغثت  ،ة   دخلت املشهد وزرت األئمَّ قال: فلامَّ 

 يف املشهد إىلٰ  وبتُّ  ،دابوقضيت بعض الليل يف الرس  ،وباإلمام    باهللا تعاىلٰ 

بريقًا كان إومألت  ،دجلة واغتسلت ولبست ثوبًا نظيفاً  مضيت إىلٰ   ثمّ   ،اخلميس

  ريد املشهد.معي وصعدت أُ 

فرأيت أربعة فرسان خــارجني مــن بــاب الســور، وكــان حــول املشــهد 

ــ  ــن الش ــوم م ــامهمـق ــون أغن ــنهم ،رفاء يرع ــبتهم م ــا،  ،فحس ــت فالتقين فرأي

وشــيخًا   ،د بســيفواحــد مــنهم متقلــِّ   وكــلُّ   ،)١(بــد خمطــوطني أحــدمها عشابَّ 

 

 دَّة خطط)./ ما٢٩٠/ ص ٧(لسان العرب: ج  مجيل. :ط خمطَّ رجل  )١(



  ٩٣  ..............  يف الغيبة الكربىٰ   ةجَّ احلمالقاة اإلمام الفصل اخلامس: يف ذكر من حاز رشف 

ــح ــده رم ــًا بي ــِّ  ،منقب ــر متقل ــةواآلخ ــه فرجي ــيف وعلي ــوق ملوَّ  )١(د بس ــة ف ن

  .)٢(بتهذَ ك بعَ وهو متحنِّ ،السيف

[فوقف الشيخ صــاحب الــرمح يمــني الطريــق ووضــع كعــب رحمــه يف 

الطريق  وبقي صاحب الفرجية عىلٰ  ،ان عن يسار الطريقووقف الشابّ األرض]،  

عليهم السالم، فقال له صــاحب الفرجيــة:   فردَّ   ،موا عليهسلَّ   ثمّ   ،مقابل والدي

  .»أهلك؟ أنت غدًا تروح إىلٰ «

  .فقال: نعم

  .»أبرص ما يوجعك ٰى م حتَّ تقدَّ «فقال له: 

ـ  ،قــال: فكرهــت مالمســتهم ي: أهــل الباديــة مــا ـوقلــت يف نفسـ

ــة ــن النجاس ــرتزون م ــادون حي ــن  ،يك ــت م ــد خرج ــا ق ــ اوأن ــ مل ي ـاء وقميص

وجعــل  ،فلزمنــي بيــده ومــّدين إليــه  ،مت إليــهذلــك تقــدَّ ّين بعــد  إ  بلول، ثــمّ م

ــي إىلٰ  ــن كتف ــانبي م ــس ج ــة أنْ  يلم ــده التوث ــابت ي ــدهـفعصــ  ،أص  ،رها بي

  يف رسجه كام كان. ٰى استو ثمّ  ،فأوجعني

  .فقال يل الشيخ: أفلحت يا إسامعيل

  .شاء اهللا إنْ فعجبت من معرفته باسمي، فقلت: أفلحنا وأفلحتم 

  .قال: فقال يل الشيخ: هذا هو اإلمام 

  .لت فخذهفاحتضنته وقبَّ  ،مت إليهقال: فتقدَّ 

  .»ارجع«ي معه حمتضنه، فقال: ـه ساق وأنا أمشنَّ إ ثمّ 

  .فارقك أبداً فقلت: ال أُ 
 

 (هامش النجم الثاقب).  .أنواع املالبسفرجية: نوع من  )١(

َذبطــرف  أي )٢( ــه، واجلمــع عــَ ــة الســوط: طرف ــه؛ َعَذب / ١(راجــع: لســان العــرب: ج  .عاممت

 / مادَّة عذب).٥٨٥ ص
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  ل.، فأعدت عليه مثل القول األوَّ »لحة رجوعكصامل«فقال: 

 »ارجــع« :تنيول لك اإلمام مــرَّ يق  ؟ما تستحي  ،فقال الشيخ: يا إسامعيل

إذا «وقــال:  م خطوات والتفــت إيلَّ فتقدَّ   ،فوقفت  ،وختالفه؟ فجبهني هبذا القول

ــ  -يطلبك أبــو جعفــر  أنْ  بدَّ  وصلت بغداد فال فــإذا  ،-ر ـيعنــي اخلليفــة املنتص

 عــيلُّ  فال تأخذه وقل لولدنا الريض ليكتب لك إىلٰ   ،حرضت عنده وأعطاك شيئاً 

  .»عطيك الذي تريدوصيه يُ ني أُ نَّ إف ،بن عوض

غابوا عنّي وحصــل   أنْ   سار وأصحابه معه، فلم أزل قائًام أبرصهم إىلٰ   ثمّ 

املشهد، فــاجتمع  مشيت إىلٰ  األرض ساعة ثمّ  عندي أسف ملفارقته، فقعدت إىلٰ 

  ًا، أأوجعك يشء؟وجهك متغريِّ  ٰى م حويل وقالوا: نراوّ القُ 

  .قلت: ال

  قالوا: أخاصمك أحد؟

هــل عــرفتم الفرســان   :لكن أسألكم  ،)١(ال ليس عندي ما تقولونقلت:  

  الذين كانوا عندكم؟

  .فقالوا: هم من الرشفاء أرباب الغنم

  .بل هو اإلمام  ،فقلت: ال

  فقالوا: اإلمام هو الشيخ أو صاحب الفرجية؟

  .فقلت: هو صاحب الفرجية

  فقالوا: أريته املرض الذي فيك؟

لــذلك  كشــفت رجــيل فلــم أرَ   ثــمّ   ،فقلت: هــو قبضــه بيــده وأوجعنــي

فلــم  ٰى خــرمــن الــدهش، فأخرجــت رجــيل األُ   فتداخلني الشــكُّ   ،املرض أثراً 

  شيئًا. أرَ 
 

  يف املصدر: (ممَّا تقولون خرب). )١(
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ام خزانة ومنعوا الناس وّ قوا قمييص، فأدخلني القُ ومزَّ   فانطبق الناس عيلَّ 

 ،فوهفعرَّ  ،ل عن اخلربأة وسعنّي، وكان ناظرًا بني النهرين باملشهد، فسمع الضجَّ 

فته اخلزانة وسألني عن اسمي وسألني منذ كم خرجت من بغداد، فعرَّ   إىلٰ فجاء  

يت الصــبح يف املشــهد وصــلَّ   وبــتُّ   ،عنّي  ٰى سبوع، فمشل األُ ّين خرجت يف أوَّ أ

ووصلت  ،ورجعوا عنّيبعدت عن املشهد  أنْ  وخرج الناس معي إىلٰ   ،وخرجت

 أيــت النــاس مــزدمحني عــىلٰ ريد بغــداد، فررت منها أُ هبا وبكَّ   فبتُّ   )١()أوانا(  إىلٰ 

القنطرة العتيقة يسألون من ورد عليهم عن اسمه ونسبه وأين كان، فسألوين عن 

يل يف  قــوا ثيــايب ومل يبــَق ومزَّ  فــاجتمعوا عــيلَّ  ،فتهمفعــرَّ  ،اسمي ومن أين جئت

  روحي حكم.

محلــوين  فهم احلــال، ثــمّ بغــداد وعــرَّ   وكان ناظر بــني النهــرين كتــب إىلٰ 

ــ وكــادوا يقت  ،دحم النــاس عــيلَّ بغداد واز  إىلٰ  وكــان   ،ونني مــن كثــرة الزحــام ل

ة هــذا فــه صــحَّ عرِّ يُ   م أنْ ين وتقــدَّ ي قــد طلــب الســعيد ريض الــدِّ الوزير القمــّ 

  اخلرب.

أصــحابه  فــردَّ  ،فوافينا باب النــويب ،ين ومعه مجاعةقال: فخرج ريض الدِّ 

  فلّام رآين قال: أعنك يقولون؟ ،الناس عنّي

  .قلت: نعم

وأخذ  ،يش عليه ساعةفغُ  ،شيئاً   فلم يرَ   ،ته وكشف عن فخذين دابَّ فنزل ع

هــذا أخــي وأقــرب   ،الوزير وهو يبكي ويقول: يــا موالنــا  بيدي وأدخلني عىلٰ 

  فحكيت له. ،ةفسألني الوزير عن القصَّ  ،قلبي الناس إىلٰ 

اء الذين أرشفوا عليها وأمرهم بمداواهتا، فقالوا: ما دواؤها فأحرض األطبّ 

 

زهــة، مــن نــواحي دجيــل بغــداد، والشــجر ن : بليــدة كثــرية البســاتني-بالفتح والنــون    -أوانا    )١(

 ).٢٧٤/ ص ١. (معجم البلدان: ج وبني بغداد عرشة فراسخ من جهة تكريت  بينها
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ع قطــَ تُ   قطعها مــات، فقــال هلــم الــوزير: فبتقــدير أنْ   ٰى توم  ،القطع باحلديد  الَّ إ

  يموت يف كم تربأ؟ وال

  .يف مكاهنا حفرية بيضاء ال ينبت فيها شعر ٰى وتبق ،فقالوا: يف شهرين

  رأيتموه؟ ٰى مت :فسأهلم الوزير

  .ّيام أقالوا: منذ عرشة 

ختها ليس فيهــا أُ فكشف الوزير عن الفخذ الذي كان فيه األمل وهي مثل  

  .أثر أصالً 

  .فصاح أحد احلكامء: هذا عمل املسيح

  عملها. فقال الوزير: حيث مل يكن عملكم فنحن نعرف َمنْ 

فــه هبــا كــام فعرَّ   ،ةفسأله عــن القصــَّ   ،حرض عند اخلليفة املستنرصأُ ه  نَّ إ  ثمّ 

  .فأنفقها ،رضت قال: خذ هذه حم له بألف دينار، فلامَّ ، فتقدَّ ٰى جر

  .ة واحدةجرس آخذ منه حبَّ فقال: ما أ

  ن ختاف؟اخلليفة: ممَّ  لفقا

  .»ال تأخذ من أيب جعفر شيئاً « :قال ،فقال: من الذي فعل معي هذا

  وخرج من عنده ومل يأخذ شيئًا. ،راخلليفة وتكدَّ  ٰى فبك

ام ٰى بن عيس رمحته عيلُّ  إىلٰ   قال أفقر عباد اهللا تعاىلٰ  ...: كنت يف بعض األيــّ

د ولده عندي وأنا ين حممّ وكان هذا شمس الدِّ  ،جلامعة عندية أحكي هذه القصَّ 

  .احلكاية قال: أنا ولده لصلبه انقضت ال أعرفه، فلامَّ 

  وقلت: هل رأيت فخذه وهي مريضة؟ ،فاقفعجبت من هذا االتِّ 

ولكنّي رأيتها بعدما صلحت وال أثر فيهــا   ،فقال: ال ألّين أصبو عن ذلك

  وقد نبت يف موضعها شعر...

فزارها يف تلك السنة أربعني  ،بغداد ام يزور سامراء ويعود إىلٰ أيّ  كلَّ   وكان
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الــذي  نْ ، ومَ بام قٰىض  أو يقيض له احلظُّ   يعود له الوقت الذي مٰىض   ة طمعًا أنْ مرَّ 

بحرسته وانتقل   فامت    ،أو ساعده بمطالبه رصف القضا  ،أعطاه دهره الرضا

  .)١(تهاآلخرة بغصَّ  إىلٰ 

:ما ا   ا ر:  

اس الســاكن يف د عبّ ابن السيِّ د حمّمد  الصالح التقي املرحوم السيِّ العامل    نَّ إ

د النبيل والعــامل جبل عامل، وهو من بني أعامم السيِّ  ٰى من قر )٢(قرية جب شيث

صهر الشيخ جعفر النجفي   ،صفهاينين العاميل األد صدر الدِّ ر اجلليل السيِّ املتبحِّ 

  .مقامهام هللا تعاىلٰ ا أعىلٰ 

ام]   يلكثــرة تعــدّ   ه  نَّ أد املذكور]  د حممّ ته [أي السيِّ كان من قصَّ  [ُحكــّ

ه مل نــَّ إ  ٰى حتَّ   ،ة بضاعتهة فقره وقلَّ اجلور عليه خرج من وطنه خائفًا هاربًا مع شدَّ 

فــًا ال يســأل وكان متعفِّ  ،قوت يومه ٰى مقدارًا ال يسو الَّ إيكن عنده يوم خروجه 

  أحدًا.

يف أّيام سياحته يف نومــه ويقظتــه  ٰى ورأ ،اح يف األرض برهة من دهرهوس

فها آالف رِّ ـمش  عىلٰ (جماورة النجف األرشف    أمره إىلٰ   ٰى انته  أنْ   عجائب كثرية إىلٰ 

س، ة مــن الصــحن املقــدَّ ، وسكن يف بعض احلجرات الفوقانيَّ )ة والتحفالتحيَّ 

يف النجف  وّيف  وتُ   ،قليل  الَّ إ  ومل يكن يعرفه بتلك الصفة  ،ة الفقروكان يف شدَّ 

  مخس سنوات من يوم خروجه من قريته. األرشف بعد ميضِّ 

ام أر عنــدي ـة واحلياء حيضوكان أحيانًا يراودين، وكان كثري العفَّ  قامــة إيــّ
 

 - ٢٩٦/ ص ٣(ج ة كشــف الغمــَّ )؛ ٥/ احلكايــة ٨٢ - ٧٨/ ص ٢راجع: النجم الثاقــب (ج   )١(

 ).٥١/ ح ٦٥ - ٦١/ ص ٥٢)، عنه بحار األنوار (ج ٣٠٠

هلذا النبــيِّ (صــلوات ب اهللا، وهي بئر ُتنَس  شيث نبيِّ  بِّ ف ُج خمفَّ  )شيث بُّ ُج : (قال النوري   )٢(

 .اهللا عليه)



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ......................................  ٩٨

كثريًا  نَّ إ ٰى حتَّ  ،ة ضيق معاشهب األدعية لشدَّ تُ ام استعار منّي بعض كُ وربَّ   ،التعزية

 ٰى متريات، يواظب األدعية املأثورة لسعة الــرزق حتــَّ   عىلٰ   الَّ إ  ن لقوتهما ال يتمكَّ 

  واألدعية املأثورة.ة ه ما ترك شيئًا من األذكار املرويَّ كأنَّ 

عليه ســالم (صاحب الزمان  عرض حاجته عىلٰ  ّيامه عىلٰ أشتغل بعض  او

ع يــوم قبــل طلــو  وكان يكتب حاجته وخيرج كلَّ   ،أربعني يوماً   )انك املنّلِ اهللا املَ 

ويبعد عن طرف  ،البحر الشمس من البلد من الباب الصغري الذي خيرج منه إىلٰ 

يضع عريضته يف بندقة مــن   ثمّ   ،اليمني مقدار فرسخ أو أزيد بحيث ال يراه أحد

عليــه   ٰى ـمض  أنْ   إىلٰ   ،ويرميها يف املاء  )سالم اهللا عليه(ّوابه  الطني ويودعها أحد نُ 

  ثامنية أو تسعة وثالثون يومًا.

ق لُ يوم ورجع، قال: كنت يف غاية املاللة وضيق اخلُ    فعل ما يفعله كلَّ امَّ فل

 ه حلق يب من ورائي وكان يف زيِّ فإذا أنا برجل كأنَّ   وأميش مطرقًا رأيس، فالتفتُّ 

إليــه لضــيق   ومــا التفــتُّ   ،دُّ رَ فرددت عليه السالم بأقّل ما يُ   ،م عيلَّ العرب، فسلَّ 

د د حممــّ ســيِّ «حايل، فقال بلهجة أهــل قريتــي:    عىلٰ   قي، فسايرين مقدارًا وأنالُ ُخ 

حاجتك؟ يميض عليك ثامنية أو تسعة وثالثون يومًا خترج قبل طلوع الشمس   ما

 لعــًا عــىلٰ مامــك لــيس مطَّ إ  أنَّ   تظــنُّ   ،املكان الفالّين وترمي العريضة يف املاء  إىلٰ 

  .»حاجتك؟

وال أحــد رآين،   شــغيل  لــع أحــدًا عــىلٰ طأُ بت من ذلك ألّين مل  قال: فتعجَّ 

ه البــس نــَّ أأحد من أهل جبل عامل يف املشهد الرشيف مل أعرفه خصوصــًا  وال

املطلب  وليس مرسومًا يف بالدنا، فخطر يف خاطري وصويل إىلٰ   ،ة والعقاليَّ الكفّ 

  .¨ الربايا إمام العرص ة عىلٰ ه احلجَّ نَّ أو ،ٰى وفوزي بالنعمة العظم، األقٰىص 

ه املباركة يف النعومة بحيث ال يبلغها يــد أحــد يد  وكنت سمعت قديًام أنَّ 

 صــنع مــا حيــقُّ أكان يده كــام ســمعت  نْ إصافحه فمن الناس، فقلت يف نفيس: أُ 
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فصــافحته  ،يــده املباركــة حايل ملصافحته، فمدَّ  بحرضته، فمددت يدي وأنا عىلٰ 

هت له وجهــي نت الفوز والفالح، فرفعت رأيس ووجَّ ذا يده كام سمعت، فتيقَّ إف

  .)١(أحداً  فلم أرَ  ،دت تقبيل يده املباركةوأر

ا:ا  ء ا  ّ ا   :  

عليــه (  س الرضويهد املقدَّ شقي املذكور: وردت املد املتَّ وقال أيضًا السيِّ 

وكنت يف ضنك وضــيق مــع وفــور  ،ةوأقمت فيه مدَّ   ،للزيارة  )الصالة والسالم 

 أردت الرجوع مع سائر الزائرين مل يكن عنــدي امَّ ـها، ولالنعمة ورخص أسعار

  قرصة لقوت يومي. ٰى يشء من الزاد حتَّ 

يــت فــزرت مــوالي وأدَّ  ،زوال الشمس فت عنهم وبقيت يومي إىلٰ فتخلَّ 

 نْ إو  ،ر يل الرفقــة عــن قريــبـّين لو مل أحلق هبم ال يتيسَّ أفرأيت    ،فرض الصالة

  د.من الرب بقيت أدركني الشتاء ومتُّ 

 ي عىلٰ ـر مع ماللة اخلاطر، وقلت يف نفيس: أمشفخرجت من احلرم املطهَّ 

ريف ـحلقت هبم، فخرجت من البلد الش الَّ إجوعًا اسرتحت، و ن متُّ إثرهم، فإ

غربت الشمس وما صــادفت أحــدًا،   ٰى وسألت عن الطريق، ورصت أميش حتَّ 

احلنظل، وقــد  ٰى ا سوفيه ٰى رّين أخطأت الطريق، وأنا ببادية مهولة ال يُ أفعلمت  

اهلالك، فرصت أكرس حنظلة حنظلة لعّيل أظفر  أرشفت من اجلوع والعطش عىلٰ 

فلم أظفر هبا، وطلبت املاء  ،كرست نحوًا من مخسامئة ٰى حتَّ  ،)٢(من بينها بحبحب

ني الليل، ويئست منهام، فأيقنت الفناء واستســلمت للمــوت، جنَّ  ٰى والكالء حتَّ 

  حايل. وبكيت عىلٰ 

 

 ).٧/ احلكاية ٩٠ - ٨٨/ ص ٢(ج   النجم الثاقبراجع:  )١(

 ).٢٣٧/ ص ٢(القاموس املحيط: ج   يخ الشامي.احلبحب: البطّ  )٢(
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 ،فوجــدت يف أعــاله عينــًا مــن املــاء ،فصــعدته ،يل مكان مرتفــع  ٰى فرتاء

أ وضوء الصالة أتوضَّ   :وقلت يف نفيس  ،ورشبت املاء  بت وشكرت اهللا  فتعجَّ 

  ة هبا، فبادرت إليها. ينزل يب املوت وأنا مشغول الذمَّ صّيل لئالَّ أُ و

صــوات البيداء من أ توامتأل ،الليل  فرغت من العشاء اآلخرة أظلمَّ فلامَّ 

أعــني   ٰى وأر  ،وكنت أعرف من بينها صــوت األســد والــذئب  ،باع وغريهاالس

ّين كنــت مستســلًام للمــوت، أ الَّ إا الرساج، فــزادت وحشــتي د كأهنَّ بعضها تتوقَّ 

نيا واألصوات قــد انخمــدت، والــد الَّ إفأدركني النوم لكثرة التعب، وما أفقت 

فقلت يف  ،مقبالً عيلَّ ت فارسًا بنور القمر قد أضاءت، وأنا يف غاية الضعف، فرأي

فال جيد شيئًا عندي فيغضب لذلك فيقتلني،   ،ه يريد متاعيه يقتلني ألنَّ نَّ إ  :نفيس

  تصيبني منه جراحة. من أنْ  وال أقلَّ 

ي، فقــال: ـفرددت عليه السالم وطابت منه نفس  ،م عيلَّ سلَّ   يلَّ إ وصل  فلامَّ 

  .»ما لك؟«

  .»ال تأكل منها؟ مَ ـالث بّطيخات لِ عندك ث«فأومأت إليه بضعفي، فقال: 

  .حايل  ودعني عىلٰ ئ يبفقلت: ال تستهز

يخ عليهــا ثــالث  ،، فنظرت»ورائك نظر إىلٰ ا«فقال يل:   فرأيت شجرة بطــّ

  .بّطيخات كبار

ــ   دَّ ُس «فقال:   راط ـجوعك بواحدة، وخذ معك اثنتني، وعليك هبــذا الص

هــار، والنصــف اآلخــر عنــد ل الننصف بّطيخة أوَّ   ْل وكُ عليه،    شِ فام  ،املستقيم

خيمة سوداء  ا تنفعك، فإذا غربت الشمس تصل إىلٰ هنَّ إواحفظ بّطيخة ف  ،والالز

  ، وغاب عن برصي.»القافلة يوصلك أهلها إىلٰ 

فرأيتها يف غاية احلالوة  ،يخات، فكرست واحدة منهاتلك البطّ   فقمت إىلٰ 

ولزمت الطريق،   ،تنيفأكلتها، وأخذت معي االثن  ،طافة كأّين ما أكلت مثلهاوالل
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من طلوعها مقدار ساعة، فكرست   مس، ومٰىض شطلعت ال  ٰى وجعلت أميش حتَّ 

مس، فأكلت النصف اآلخر زوال الش  ورست إىلٰ   ،وأكلت نصفها  ،واحدة منهام

  وأخذت الطريق.

 يلَّ إفبــادروا  ، قــرب الغــروب بــدت يل تلــك اخليمــة، ورآين أهلهــافلــامَّ 

وكنــت م زعموين جاسوســًا، اخليمة كأهنَّ    إىلٰ ة، وذهبوا يبوأخذوين بعنف وشدَّ 

كبريهم، فقال  بلسان العرب وال يعرفون لساين، فأتوا يب إىلٰ   الَّ إم أعرف التكلُّ   ال

حيلــة   قتلتــك، فأفهمتــه بكــلِّ   الَّ إقني وة وغضب: من أين جئت؟ تصديل بشدَّ 

  رشحًا من حايل.

 َف لِ تُ  الَّ إس عيه متنفِّ ي تدَّ اب ال يعرب من الطريق الذد الكذّ ا السيِّ هيُّ أفقال:  

مــان الــذي تلك املسافة البعيدة يف الز ك كيف قدرت عىلٰ نَّ إباع، ثّم  ه الستأو أكل

ام املشهد املقــدَّ   ومن هذا املكان إىلٰ   ،تذكره  الَّ إصــدقني وا  ،س مســرية ثالثــة أيــّ

  قتلتك، وشهر سيفه يف وجهي.

ته، صصــت عليــه قصــَّ فقال: ما هذا؟ فقَ   ،يتفبدا له البّطيخ من حتت عبائ

يخ خصوصــًا هــذه البّطيخــة التــي فقال احلارضون: ليس يف هذا الصحراء بطــّ 

م علموا صدق موا فيام بينهم، وكأهنَّ أنفسهم وتكلَّ  فرجعوا إىلٰ   ،رأينا مثلها أبداً   ما

ــ عليــه آالف التحيــَّ (هذه معجزة مــن اإلمــام    نَّ أمقالتي، و  ،)الم ة والثنــاء والس

روين يف جملسهم، وأكرموين غاية اإلكرام، وأخذوا لوا يدي وصدَّ وقبَّ  فأقبلوا عيلَّ 

  كًا وكسوين ألبسة جديدة فاخرة، وأضافوين يومني وليلتني.لبايس تربُّ 

هوا معــي ثالثــة مــنهم  كان اليوم الثالث أعطوين عرشة توامني، ووجَّ فلامَّ 

  .)١(أدركت القافلة ٰى حتَّ 

 

 ).٨/ احلكاية   - ٩٤/ ص ٢(ج   النجم الثاقب )١(
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:اا ا ء ا  ا ةا  :  

: )ةكشـف الغمـَّ (ربـيل صـاحب  اإل   ٰى بن عيس  قال العامل الفاضل األملعي عيلُّ 

وكـان  ،)٢(أباه عطوة كان به أدرة نَّ أ طوة العلوي احلسيني عبن  )١(يد باقيل السيِّ   ٰى حك

قكم صـدِّ أُ  ة ويقـول: ال مذهب اإلماميـَّ   بنيه امليل إىلٰ   ر عىلٰ نكِ وكان يُ   ،زيدي املذهب

 ربئني من هذا املرض.جييء صاحبكم (يعني املهدي) فيُ   ٰى أقول بمذهبكم حتَّ وال  

فبينا نحن جمتمعون عند وقــت عشــاء اآلخــرة إذا  ،ر هذا القول منهوتكرَّ 

فقال: احلقوا صاحبكم فالساعة خرج   ،فأتيناه رساعاً   ،أبونا يصيح ويستغيث بنا

  .من عندي

شــخص  ه دخــل إيلَّ نــَّ إفقــال:    ،أحدًا، فعدنا إليه وسألناه  فخرجنا فلم نرَ 

  .»يا عطوة«وقال: 

  فقلت: من أنت؟

  .»ا بكبرئك ممَّ قد جئت ألُ  ،أنا صاحب بنيك«فقال: 

  .هلا أثراً  ومددت يدي فلم أرَ  ،ٰى ومش )٣(يده فعرص قرويت مدَّ  ثمّ 

  .)٤(قال يل ولده: وبقي مثل الغزال ليس به قلبة

  .)٥(هبا خرب عنها فأقرَّ أف ،لت عنها غري ابنهأوس ،ةواشتهرت هذه القصَّ 
 

 يف النجم الثاقب: (باقر). )١(

ويكون اخلصــية  انفتاق الصفاق بحيث يقع القصب يف الصفن:  ، وهواألدرةيف هامش البحار: (  )٢(

 .)بذلك  منتفخاً 

. (الصــحاح للجــوهري: ج فيه أو ماء، أو لنزول األمعــاء  يعظم جلد البيضتني لريح  أنْ القروة:    )٣(

 / مادَّة قرا).٢٤٦٠/ ص ٦

/ ص ١ي ليست به علَّة. (الصحاح للجــوهري: ج ) أقلبةيف النجم الثاقب: (قروة)؛ و(ليس به   )٤(

 / مادَّة قلب).٢٠٥

)، عنــه ٣٠١و ٣٠٠ ص /٣(ج ة كشف الغمــَّ )، عن ٩/ احلكاية  ٩٧/ ص  ٢النجم الثاقب (ج    )٥(

 ).٥١/ ضمن احلديث  ٦٥/ ص ٥٢بحار األنوار (ج 
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  مة:ربيل بعد ذكره هلذه احلكاية وحكاية اهلرقيل املتقدِّ قال اإل ثمّ 

ه رآه مجاعــة قــد انقطعــوا يف نــَّ إو ،يف هذا الباب كثرية واألخبار عنه  

ولــوال التطويــل   ،حيــث أرادوا  صهم وأوصلهم إىلٰ فخلَّ   ،غريهاو  زق احلجارُ طُ 

  .)١(لذكرت منها مجلة

ا ا: اتء اد ذ :  

: )منهــاج الصــالح يف رشح العــربات(يف كتــاب    مة احلــّيل  قال العالَّ 

وله مــن جهــة   ،د  عن الصادق جعفر بن حممّ   الدعاء املعروف وهو املرويُّ 

 )س اهللا روحــهقــدَّ (د اآلوي  د بن حممــّ د بن حممّ ين حممّ د السعيد ريض الدِّ السيِّ 

السعيد  املوىلٰ  ٰى فضالء يف هامش ذلك املوضع، روبعض ال حكاية معروفة بخطِّ 

عــن  ،عن والده ،مة)ين (يعني العالَّ د بن الشيخ األجل مجال الدِّ ين حممّ فخر الدِّ 

ه كان مأخوذًا عنــد أمــري مــن نَّ أ  ،د الريض املذكورعن السيِّ   ،ه الفقيه يوسفجدِّ 

نومــه اخللــف   يف  ٰى فــرأ  ،ة وضــيقة طويلة مع شدَّ مراء السلطان جرماغون مدَّ أُ 

  وقال: يا موالي اشفع يف خاليص من هؤالء. ٰى الصالح املنتظر، فبك

  .»بدعاء العربات دعُ ا«: فقال 

  فقال: ما دعاء العربات؟

  .»ه يف مصباحكنَّ إ«: فقال 

  ما يف مصباحي؟ ،فقال: يا موالي

وفــتح  ،الصــبح انتبــه مــن منامــه وصــّىلٰ ف، »انظــره جتــده«: فقــال 

ــ  ة مكتوبــة فيهــا هــذا الــدعاء بــني أوراق الكتــاب، فــدعا املصــباح فلقــي ورق

  ة.أربعني مرَّ 
 

 ).٣٠١ ص /٣(ج ة كشف الغمَّ  )١(



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ....................................  ١٠٤

موره وهو كثري االعتامد رة يف أُ حدامها عاقلة مدبِّ إوكان هلذا األمري امرأتان  

عليها، فجاء األمري يف نوبتها، فقالت له: أخذت أحدًا مــن أوالد أمــري املــؤمنني 

  ؟ عيلٍّ 

  تسألني عن ذلك؟ مَ ـفقال هلا: لِ 

نور الشمس يتألأل من وجهه، فأخذ بحلقي   : رأيت شخصًا وكأنَّ فقالت

ق عليــه مــن املطعــم ضــيِّ ويُ   ،بعلــك أخــذ ولــدي  ٰى أر«قــال:    صــبعيه ثــمّ إبني  

  .»واملرشب

  من أنت؟ ،ديفقلت له: يا سيِّ 

  .»بيته نَّ بَ رِّ َخ عنه ألُ  مل خيلِّ  بن أيب طالب، قويل له: إنْ  أنا عيلُّ «قال: 

ّوابه، فقال: مــن فقال: ما أعلم ذلك، وطلب نُ   ،طانفشاع هذا املنام للسل

  عندكم مأخوذ؟

  .فقالوا: الشيخ العلوي أمرت بأخذه

 إىلٰ   ٰى ـق، فمضيالطر  وه عىلٰ وأعطوه فرسًا يركبها ودلُّ   ،وا سبيلهفقال: خلُّ 

  بيته.

ــيِّ  ــال الس ــيلُّ وق ــّل ع ــن  د األج ــاوسب ــر  ط ــدعوات(يف آخ ــج ال : )مه

د] د  د بــن حممــّ واملــؤاخي يل حممــّ ثني بــه صــديقي  ومن ذلك ما حدَّ  [بــن حممــّ

، وذكــر لــه حــديثًا )ف خامتتــهســعادته ورشَّ  ضــاعف اهللا (القــايض اآلوي 

لــه حادثــة فوجــد هــذا الــدعاء   ته كــان قــد حــدثنَّ أوهو    ،عجيبًا وسببًا غريباً 

 نســخه فقــد األصــل فلــامَّ  ،به، فنســخ منــه نســخةتُ يف أوراق مل جيعله فيها بني كُ 

  .)٢)(١(جدهالذي كان قد و
 

 ).٣٣٩و ٣٣٨مهج الدعوات (ص  )١(

 ).٢٢/ احلكاية ١٢٨و ١٢٧/ ص ٢الثاقب (ج راجع: النجم   )٢(
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ادا :  أ   قديإآا:  

ــ   )البحار(مة املجليس يف  وقد ذكرها العالَّ   ا بخــطِّ عن والده، ولقــد رأيته

رح ـخلف الدعاء املعروف باحلرز اليامين بش  تقي  حمّمد    والده اآلخوند املوىلٰ 

  فنذكرها عن والده: ،جازاتأكثر مع اإل

أرشف  ة عــىلٰ والصــال ،العــاملني واحلمد هللا ربِّ  ،حيمبسم اهللا الرمحن الر

د النجيب األديب فقد طلب منّي السيِّ   ،ا بعدمَّ أ  .د وعرتته الطاهرينلني حممّ املرَس 

 د هاشــم أدام اهللا تعــاىلٰ احلسيب، زبدة السادة العظام والنقباء الكرام، أمري حممــّ 

أمــري   إىلٰ   بلــيامين املنســوجيــزه احلــرز اأُ   د وآله األقدســني، أنْ تأييده بجاه حممّ 

صــلوات اهللا وســالمه (  نيد النبيــِّ وخري اخلالئق بعد سيِّ   ،قنيمام املتَّ إو  ،املؤمنني

  .)الصاحلني ٰى ة مأوعليهام ما دامت اجلنَّ

د العابــد الزاهــد الســيِّ   سنادي عنإيروي هذا الدعاء عنّي وب  فأجزت أنْ 

ة أمجعــني، عــن هــل اجلنــَّ د شــباب أاألسرتآبادي املدفون قرب سيِّ أمري إسحاق  

ــ   الثقلني خليفة اهللا تعاىلٰ   موالنا وموىلٰ  صــلوات اهللا (ر والزمــان  ـصاحب العص

  .)آبائه األقدسني وسالمه عليه وعىلٰ 

ة، فيئســت مــن رت عن القافلــة يف طريــق مكــَّ د املذكور: تأخَّ وقال السيِّ 

ــ   ،وبدأت بقــراءة الشــهادتني  ،رـة املحتضأقفاي كهي  ونمت عىلٰ   ،احلياة ذا أنــا إف

الناس أمجعني واقفًا فــوق رأيس فقــال يل:   العاملني خليفة اهللا عىلٰ   بموالنا وموىلٰ 

وكنت عطشانًا فأرواين وأردفني معه، فبــدأت بقــراءة   ،، فقمت»سحاقإقم يا  «

ــ  ٰى حه يل حتَّ صلِ يُ  وكان   ،احلرز املذكور  ،ي يف األبطــحـأمتمته، فرأيــت نفس

  ب عنّي.ذا هو قد غاإف ،فنزلت عن مركبه

 ّين جئــت بطــيِّ أة  هــل مكــَّ أواشتهر بني    ،ّيام أووصلت القافلة بعد تسعة  

  متام املناسك.إاألرض، فاختفيت بعد 
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 جــاء مــن امَّ ـصفهان لأة ماشيًا، ولقد رأيته يف  أربعني مرَّ   حجَّ   دوهذا السيِّ 

 ،)صلوات اهللا علــيهام(الرضا  ٰى بن موس الكونني اإلمام عيلِّ   كربالء لزيارة موىلٰ 

  أجله قد دنا. نَّ أيف املنام  ٰى ، فرأته مهر زوجته بمقدار سبعة توامنيوكان يف ذمَّ 

وأخــاف  ،دفن هنــاكّين جاورت كربالء مخس سنني كي أموت وأُ إوقال:  

عنــه ذلــك   ٰى ذلــك أدّ   خواننا عــىلٰ إلع بعض  اطَّ   دركني املوت يف غريه، فلامَّ يُ   أنْ 

دينه  ٰى كربالء وأدّ  د إىلٰ  وصل السيِّ امَّ ـل: لخواننا، فقاإاملبلغ وأرسل معه نفرًا من 

  يف داره. نَ فِ ودُ  ، يف اليوم التاسعوّيف وتُ  ،مرض

، وعندي صفهان  أقامته بإة  مثال هذه الكرامات مدَّ أولقد رأيت منه  

ال ينساين مــن الــدعاء،   وأرجو أنْ   ،جازات كثرية، واقترصت عليهإهلذا الدعاء  

ه عــدوِّ   وال يقــرأه عــىلٰ   ،هللا تبارك وتعــاىلٰ   الَّ إعاء  ال يقرأ هذا الد  طلب منه أنْ أو

 بل جيــدر أنْ   ،ةوال يقرأه لنيل األهواء الدنيويَّ   ،لهكان فاسقًا أو ظاملًا    املؤمن وإنْ 

نس عنــه وعــن واإل شياطني اجلنِّ  ولدفع رشِّ  ،تكون قراءته للقرب من اهللا تعاىلٰ 

القرب  ٰى ترك مجيع النيّات سو  وىلٰ ة القربة فاألمل حتصل له نيَّ   نْ إو  ،مجيع املؤمنني

  .من اهللا تعاىلٰ 

د تقــي حممــّ  ه الغنــيِّ رمحــة ربــِّ   نمقه بيمنــاه الــداثرة أحــوج املربــوبني إىلٰ 

د األنبيــاء وأوصــيائه ســيِّ  ومصــّليًا عــىلٰ   حامدًا هللا تعــاىلٰ   ،صفهايني األـاملجلس

  .)١()ٰى صفياء. (انتهالنجباء األ

احلســن تلميــذ ثني الشــيخ أبــو  واملحــدِّ وذكر هذه احلكاية خاتم العلــامء  

عن والده، فذكرها  ،ستاذهأُ عن  )،ضياء العاملني(د  مة املجليس يف أواخر جملَّ العالَّ 

  قال: ثمّ  ،ةمكَّ  د إىلٰ ورود السيِّ  إىلٰ 
 

 ١٧٥/ ص ٥٢)، عــن بحــار األنــوار (ج ٢٩/ احلكاية ١٤٤و  ١٤٣/ ص  ٢(ج    النجم الثاقب  )١(

 ) بتفاوت.١٧٦و
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 ،منــه تصحيح اإلمام  أخذت هذه النسخة عىلٰ   قال والد شيخي: ثمّ 

أي شــيخي  -روايتها البنــه   وهو أيضًا أجاز  ،وأجازين روايتها عن اإلمام  

جازات شيخي يل، وأنا منذ إرب ذلك الدعاء يف عداد  وُيعتَ   ،-  )طاب ثراه(املذكور  

  ورأيت منه خريًا كثريًا. ،أربعني سنة أقرأ هذا الدعاء

كــربالء   ل بالذهاب إىلٰ عجِّ (  :د التي قيل له فيهاذكر حكاية رؤيا السيِّ   ثمّ 

بحــار (ر مــن ـد التاسع عشعاء موجود يف املجلَّ ، وهذا الد)١(  )أجلك قد دنا  نَّ إف

  .)٢(النحو املذكور عىلٰ  )األنوار

:ا ج اء اد :  

 ،)فــرج املهمــوم (يف كتــاب  طــاوسبــن  ين عــيلُّ د ريض الــدِّ الســيِّ  ٰى رو

د بــن  [أيب جعفــر عن كتاب دالئل الشــيخ )،البحار(مة املجليس يف  والعالَّ  حممــّ

قــال:  ،التلعكــربي  ٰى د بن هارون بن موسأيب جعفر حممّ   )٣(جرير الطربي، عن]

دت عمالً من أيب منصور بن ثني أبو احلسني بن أيب البغل الكاتب، قال: تقلَّ حدَّ 

فمكثــت ، بيني وبينه ما أوجب استتاري، فطلبنــي وأخــافني  ٰى وجر  ،الصاحلان

املبيت هناك  واعتمدت عىلٰ   ،قصدت مقابر قريش ليلة اجلمعة  ثمّ   ،مسترتًا خائفاً 

يغلــق   م أنْ وكانت ليلة ريح ومطر، فســألت ابــن جعفــر القــيِّ   ،لةأللدعاء واملس

 ،ريــده مــن الــدعاء واملســألةألخلو بام أُ   ،جيتهد يف خلوة املوضع  نْ أو  ،بواباأل

  له. )٤(وخفت من لقائه ،ا مل آمنهنسان ممَّ إوآمن من دخول 

واملطــر مــا قطــع وورد من الــريح    ،ففعل وقفل األبواب وانتصف الليل
 

 ).٢٤٠ -  ٢٣٨/ ص ٥راجع: ضياء العاملني (ج  )١(

 ).١١١ - ١٠٥)، عن مهج الدعوات (ص ٣١/ ح  ٢٤٦ - ٢٤٠/ ص ٩٢بحار األنوار (ج  )٢(

  املعقوفتني قد سقط من األصل؛ وأضفناه من النجم الثاقب.ما بني )٣(

 يف الدالئل: (لقائي)؛ وهو األصّح. )٤(



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ....................................  ١٠٨

صّيل، فبيــنام أنــا كــذلك إذ ســمعت ومكثت أدعو وأزور وأُ   ،الناس عن املوضع

 ويل العزم ثــمّ آدم وأُ   م عىلٰ وإذا رجل يزور، فسلَّ   ،  ٰى وطأة عند موالنا موس

فعجبــت  ،)١([فلم يــذكره] صاحب الزمان إىلٰ  ٰى انته أنْ   ة واحدًا واحدًا إىلٰ األئمَّ 

  أو هذا مذهب هلذا الرجل. ،أو مل يعرف ،ٰى نسه من ذلك وقلت: لعلَّ 

عند موالنا أيب جعفــر، فــزار   وأقبل إىلٰ   ،ركعتني   فرغ من زيارته صّىلٰ فلامَّ 

ورأيتــه   ،إذ مل أعرفــه  ،وأنا خائف منه  ،ركعتني  مثل الزيارة وذلك السالم وصّىلٰ 

كتفه  ىلٰ ع ٰى ورد )٢(ك هبا ذوابةوعاممة حمنَّ ،من الرجال عليه ثياب بيض  اشابًا تام� 

  مسبل.

  .»؟أين أنت عن دعاء الفرج ،يا أبا احلسني بن أيب البغل«فقال يل: 

  دي؟يا سيِّ  ،فقلت: وما هو

ْن ركعتني، وتقول:    صلِّ تُ «فقال:   يا َمْن َأْظَهَر اْجلَميَل َوَسَرتَ اْلَقبيَح، يــا مــَ

 ْ ، يا َعظيَم   َمل ْرتَ ْفِح، [املنِّ ُيؤاِخْذ بِاْجلَريَرِة َوَملْ َهيْتِِك السِّ ِدئ، يا َكِريَِم الصــَّ  يــا ُمبْتــَ

َدْيِن   ،ْغِفَرةِ يا واِسَع املَ   ،يا َحَسَن التَّجاُوزِ   ،)٣(]َقبَْل اْستِْحقاقِها  لنَِّعمِ ا َط اْليــَ يا باســِ

ْمحَةِ  تَِعٍني، يــا  ،ُكلِّ َشْكوٰى  َغاَيةَ يا وَ  ،ٰى ُكلِّ َنْجو  ُمنْتَهٰى يا    ،بِالرَّ لِّ ُمســْ ْوَن كــُ يــا عــَ

اُه  يا  ئًا بِالنَِّعِم َقبَْل اْستِْحَقاقَِها،  ُمبْتَدِ   ،ات)(عرشــ مــرّ   اهُ دَ يِّ يا ســِ   ،(عرش مّرات)َربَّ

 ، (عرش مّرات) اهُ تَ بَ غْ رَ  ٰى هتَ نْيا مُ   ،(عرش مّرات)  اهُ تَ ايَ يا غَ   ،ر مّرات)ـ(عش  هُ َال وْ مَ   يا

 ،ِيب رْ كــَ  َت فْ شــَ ا كَ مــَ  الَّ إِ  ينَ رِ اهِ الطــَّ  هِ آلــِ وَ  دٍ مَّ ُحمَ  قِّ حَ بِ وَ   ،ءِ َام ْس ه اْألَ ذِ هَ   قِّ حَ بِ   َك لُ أَ ْس أَ 

  .»اِيل َح  َت حْ لَ ْص أَ ، وَ )٤(ّميغَ  َت ْج رَّ فَ ي، وَ َمهّ  َت ْس فَّ نَ وَ 

 

 ما بني املعقوفتني من فرج املهموم. )١(

 يف الدالئل: (بذؤابة). )٢(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف الدالئل. )٣(

 يف الدالئل: (عنّي). )٤(
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 ك األيمن عــىلٰ تضع خدَّ   وتسأل حاجتك، ثمّ   ،وتدعو بعد ذلك بام شئت

 اِين يــَ فِ اكْ   ،دُ مــَّ يــا ُحمَ   ِيلُّ ، يا عَ ِيلُّ يا عَ   دُ مَّ ة يف سجودك: يا ُحمَ األرض وتقول مائة مرَّ 

ــ ، ولتضع خدَّ اَي اِرصَ ام نَ كُ نَّ إِ  فَ ِين اُرصَ انْ وَ )  اَي يَ افِ ام كَ كُ نَّ إِ (فَ  األرض  ر عــىلٰ ـك األيس

ينقطــع   ٰى حتَّ   َث وْ غَ الْ   َث وْ غَ وتقول: الْ   ،رها كثرياً كرِّ وتُ ي،  نِ كْ رِ دْ ة: أَ وتقول مائة مرَّ 

  .شاء اهللا تعاىلٰ  حاجتك إنْ  )١(كرمه ويقضاهللا يُ  نَّ إف ،فع رأسكروت ،نفسك

 فرغت خرجــت البــن جعفــر فلامَّ   ،ة والدعاء خرجال اشتغلت بالصفلامَّ 

 ،حاهلــا مغلقــة مقفلــة  ألساله عن الرجل وكيف قد دخل، فرأيت األبواب عىلٰ 

 فخرج إيلَّ  ،نبهت ابن جعفرأف ،باب هنا ومل أعلم وقلت: لعلَّ  ،فعجبت من ذلك

  من بيت الزيت، فسألته عن الرجل ودخوله.

ثته باحلديث، فقــال: هــذا ما فتحتها، فحدَّ   ٰى لة كام ترقففقال: األبواب م

هــا مــن وقد شاهدته مرارًا يف مثل هذه الليلة عنــد خلوِّ   ،موالنا صاحب الزمان

  .الناس

وقصدت الكــرخ  ،وخرجت عند قرب الفجر ،منه يما فاتن  فت عىلٰ فتأسَّ 

ابن الصاحلان  وأصحاب   الَّ إالنهار   ٰى فام أضح  ،املوضع الذي كنت مسترتًا فيه  إىلٰ 

ه ورقعة بخطِّ   ،ومعهم أمان من الوزير  ،لون عنّي أصدقائيأويس  ،يلتمسون لقائي

  مجيل. فيها كلُّ 

فقام والتزمني وعاملني بام مل أعهده  ،فحرضت مع ثقة من أصدقائي عنده

  ؟صاحب الزمان تشكوين إىلٰ  أنْ  بك احلال إىلٰ وقال: انتهت  ،منه

  .فقلت: قد كان منّي دعاء ومسألة

يعني ليلــة  -فقال: وحيك رأيت البارحة موالي صاحب الزمان يف النوم 

  .يف ذلك جفوة خفتها وجيفو عيلَّ  ،مجيل وهو يأمرين بكلِّ  ،- اجلمعة
 

 لدالئل: (بكرمه يقيض).كذا يف األصل؛ والصحيح كام يف ا  )١(
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يــت البارحــة أر  ،الصــدق  ٰى ومنته  م احلقُّ هنَّ أشهد  أ  ،اهللا  الَّ إله  إفقلت: ال  

فعجب مــن ملشهد، ورشحت ما رأيته يف ا ،وقال يل: كذا وكذا  ،موالنا يف اليقظة

ه وبلغت منه غاية ما مل أظنــُّ   ،ٰى مور عظام حسان يف هذا املعنوجرت منه أُ   ،ذلك

  .)١(بربكة موالنا صاحب الزمان 

  :)٢(فيقول املؤلِّ 

  .هو املذكور آنفاً  لاألوَّ دعية الفرج، أب ٰى سمّ هناك أدعية تُ 

أمري  نَّ أهو و ،)اتاجلعفريّ (يف الكتاب الرشيف  هو الدعاء املرويُّ   والثاين

يشكو إليــه احلاجــة، فقــال:   النبيِّ  جاء إىلٰ  بن أيب طالب   املؤمنني عيلَّ 

 مكتوبــة عــىلٰ  ،وهي سبعة عرش حرفــاً   ،جربئيل  إيلَّ   كلامت أهداهنَّ مك  علِّ  أُ أَال «

 جبهة ميكائيل، وأربعة مكتوبة عىلٰ   جبهة جربئيل منها أربعة، وأربعة مكتوبة عىلٰ 

وثالثة وثالثون حــول العــرش،   ،ة مكتوبة حول الكريسرسافيل، وأربعإجبهة  

اف ســلطانًا مكروب وال ملهوف وال مهموم وال مغموم وال من خي  دعا هبنَّ  ما

  وهي: ،كفاه اهللا  الَّ إوال شيطانًا 

هُ  ُذْخَر َمْن َال  َويا، َسنََد َلهُ  َسنََد َمْن َال  َويا ،ِعامَد َلهُ   يا ِعامَد َمْن َال « َر لــَ  ،ُذخــْ

يا َعظِيَم ، هُ لَ   نَ كْ  رُ َال   نْ مَ   نَ كْ يا رُ وَ َويا َفْخَر َمْن َال َفْخَر َلُه،  ،ِحْرَز َلهُ   ِحْرَز َمْن َال   اَوي

جاءِ  َعَفاِء،الرَّ نِْعُم يــا ، يا ُجمِْمُل يــا يا ُمنِْجَي اهلَْلكٰى  ،ٰى يا ُمنِْقَذ الَغْرق ، يا ِعزَّ الضُّ مــُ

لِ   الَّ إله  إِ   ي َال ذِ الَّ   اهللاَ  ُل أَ ْس أَ ُمْفِضُل،   واُد الَليــْ َك ســَ َجَد لــَ ِذي ســَ ُؤءُ وَ  ،َأْنَت الَّ  ضــَ

ْمسِ   ،النَّهارِ  َجرِ  ،َوَدِويُّ املاءِ   ،الَقَمرِ   ُنورُ وَ   ،َوُشعاُع الشَّ يــا  . يــا اهللاَُوَحِفيــُف الشــَّ

  ».امِ رَ كْ اْإلِ وَ  لِ َال ا اجلَ يا ذَ  ،نُ ْمحَ رَ 
 

 - ٣٠٤ / ص٥١ األنــوار (ج بحــار)؛ ٣٠/ احلكايــة ١٤٧ -  ١٤٥/ ص  ٢النجم الثاقــب (ج    )١(

ــديث /٣٠٦ ــمن احل ــن  )،١٩ ض ــومع ــرج املهم ــن ، )٢٤٧ - ٢٤٥ (ص ف ــةع ــل اإلمام  دالئ

 ).٥٢٥/١٢٩ح  /٥٥٣ - ٥٥١ (ص

 يف النجم الثاقب. أي النوري   )٢(
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  .)١(دعاء الفرج :سّمي هذايُ  بن أيب طالب  وكان عيلُّ 

 وهو أنَّ  ،)ة الواقيةنَّاجل(ما رواه الشيخ إبراهيم الكفعمي يف   الدعاء الثالث

فافتقرت، وصحيحًا  اّين كنت غني� إ  ،وقال: يا رسول اهللا    النبيِّ  رجالً جاء إىلٰ 

قلــوهبم   رت مبغوضــًا، وخفيفــًا عــىلٰ ـفمرضت، وكنت مقبوالً عند الناس فص

األرض بام  اهلموم، وقد ضاقت عيلَّ  فرصت ثقيالً، وكنت فرحانًا فاجتمعت عيلَّ 

اســمي  ت به، كأنَّ رحبت، وأجول طول هناري يف طلب الرزق فال أجد ما أتقوَّ 

  ي من ديوان األرزاق.قد ُحم 

  .»ك تستعمل مرياث اهلموم لعلَّ  ،يا هذا«:  فقال له النبيُّ 

  فقال: وما مرياث اهلموم؟

قيــام، أو تقلــم أظفــارك   رول مــنـم من قعود، أو تتسك تتعمَّ لعلَّ «قال:  

 ك، أو متسح وجهك بذيلك، أو تبول يف مــاء راكــد، أو تنــام منبطحــًا عــىلٰ بسنِّ

  .»وجهك

  .)٢(فقال: مل أفعل من ذلك شيئاً 

ق اهللا وأخلص ضمريك، وادع هبذا الدعاء، وهــو اتَّ «:    فقال له النبيُّ 

  دعاء الفرج:

ْمحَِن ا  اهللاِبِْسِم   ِحيمِ الرَّ ي ُطمــُ   ،لــرَّ ِ ْت إِالَّ إِهلــَ ْد َخابــَ اِل قــَ َدْيَك   وُح اْآلمــَ  ،لــَ

َمِم َقْد َتَقطََّعْت إِالَّ وَ  َمْت إِالَّ وَ   ،َعَليَْك   َمَعاكُِف اْهلِ ْد ســَ َك  َمَذاِهُب اْلُعُقوِل قــَ  ،إَِليــْ

َجاُء َوإَِليَْك املُ  َك َهَربْ   ،ولٍ ؤُ َوَيا َأْجَوَد َمْس   ،َيا َأْكَرَم َمْقُصودٍ   ،ْلتََجأُ َفإَِليَْك الرَّ ُت إَِليــْ

ُنوِب َيا َمْلَجَأ اْهلَاِربَِني بَِأْثَقاِل ا  ،بِنَْفِيس  افِعًا َال وَ   ،َظْهِري  َأْمحُِلَها َعَىلٰ   ،لذُّ  َأِجُد ِيل شــَ

ونَ َجلََأ إَِليِْه املُ وَ  ،لطَّالِبُونَ َأنََّك َأْقَرُب َمْن َرَجاُه اَمْعِرَفتِي بِ   ِسَوٰى  َطرُّ ا  ،ضــْ َل مــَ َوَأمــَّ
 

 ).٢٤٨/ ص ١(ج  اتاجلعفريّ  )١(

 ويف املتن الفاريس: (افعل من ذلك شيئًا). (املرتجم).  ،هكذا يف البحار )٢(
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ا  ،ْألَْلُسَن بَِحْمِدهِ َوَأْطَلَق ا  ،ْلُعُقوَل بَِمْعِرَفتِهِ َيا َمْن َفتََق ا  ،اِغبُونَ َلَدْيِه َالرَّ  َل مــَ َوَجعــَ

هِ ِعبَاِدِه كَِفاَيًة    اِْمتَنَّ بِِه َعَىلٰ  دٍ  َصلِّ َعَىلٰ   ،لِتَْأِدَيِة َحقِّ َعْل لِْلُهُموِم َعَىلٰ  َال وَ  ،َوآلِهِ  ُحمَمَّ  َجتْ

ْنيَا َواِْفتَْح ِيل بَِخْريِ ا ،َعَمِيل َدلِيالً   لِْلبَاطِِل َعَىلٰ   َال وَ   ،َعْقِيل َسبِيالً  َرِة لدُّ ا َوِيلَّ َواْآلخــِ يــَ

  .)١(»َاْخلَْريِ 

م لــِ الكَ (خــان املــدين يف    د عيلّ ر السيِّ ما رواه الفاضل املتبحِّ   الدعاء الرابع

  وهو: ،دعاٌء للفرج :هعن جدِّ  )بالطيِّ 

ـَام االً عــّ ا فَ ، يــَ يدِ جِ املَ  شِ رْ عَ ا الْ ا ذَ ، يَ )٢( [َيا َوُدوُد]ودُ دُ ا وَ يَ   ودُ دُ ا وَ يَ   مَّ هُ «اللَّ   لــِ

َ  َت رْ دَّ ي قَ تِ الَّ  َك تِ رَ دْ قُ بِ ، وَ َك ِش رْ عَ   انَ كَ رْ أَ   َألَ ي مَ ذِ الَّ   َك هِ ْج وَ   ورِ نُبِ   َك لُ أَ ْس ، أَ دُ ريِ يُ  ا هبــِ

ا يــَ  ُئ دِ بــْ ا مُ يَ  ،َت نْ أَ  الَّ إِ ه لَ إِ   َال   ،ءٍ َيشْ   لَّ كُ   ْت عَ ِس ي وَ تِ الَّ   َك تِ ْمحَ رَ بِ ، وَ َك قِ لْ َخ   يعِ َمجِ   َىلٰ عَ 

، ُب رَ اهلــَ  َك يْ لَ إِ وَ  ُب لَ الطَّ  َك نْ، مِ رِ طَ اخلَ  يمَ ظِ ا عَ ، يَ َرشِ بَ ه الْ لَ ا إِ يَ   ،َت نْ أَ   الَّ إِ ه  لَ إِ   ، َال يدُ عِ مُ 

  .)٣(»ينِ ثْ غِ أَ  يُث غِ ا مُ يَ ، ينِ ثْ غِ أَ  يُث غِ ا مُ يَ ي، نِ ثْ غِ أَ  يُث غِ ا مُ يَ  ،ِج رَ فَ الْ بِ  عَ قَ وَ 

ق للمحقــِّ  )مفــاتيح النجــاة(مــا روي يف كتــاب  فــرج اخلــامسودعــاء ال

 »...رَ هــَ قَ  فَ َال عــَ  نْ ا مــَ يــَ  ا اهللاُيَ  ا اهللاُيَ  ا اهللاُيَ  َك لُ أَ ْس  أَ ينِّ إ  مَّ هُ له: «اللَّ وَّ أو  ،يرالسبزوا

  .)٤(وهو دعاء طويل ،الخ

:ا ا    ء ا  ة :  

د الثاين ألمري الزاهد وّرام بن أيب فراس يف آخر املجلَّ الشيخ اجلليل وا  ٰى رو

 الرشيف أبو احلسن عــيلُّ   د األجّل ثني السيِّ ، قال: حدَّ )تنبيه اخلواطر(من كتاب  

 

 دعــا بــه الرجــل فلــامَّ )، ويف آخــره: (٣٧ح    /٢٠٤و  ٢٠٣  / ص٩٢األنــوار (ج  بحــار    :راجع  )١(

 ).حاالته نأحس إىلٰ عاد ته وأخلص نيَّ 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٢(

 ).٥٢و ٥١(ص   بالكلم الطيِّ  )٣(

 ).٩٢  - ٩٠ع: مهج الدعوات (ص راج )٤(



  ١١٣ ............  يف الغيبة الكربىٰ   ةجَّ احلمالقاة اإلمام الفصل اخلامس: يف ذكر من حاز رشف 

ثني أبو بن نام، قال: حدَّ   ثني عيلُّ بن إبراهيم العرييض العلوي احلسيني، قال: حدَّ ا

 بن جعفر بن عيلٍّ  ر الرشيف عيلِّ يف دا  )١(بن محزة األقسايس  د احلسن بن عيلِّ حممّ 

  قال: ،ني العلويئاملدا

 كوكــان موســومًا بالزهــد منخرطــًا يف ســل  ،اركان بالكوفة شــيخ قصــّ 

ني كنت بمجلــس فق يومًا أنَّ مقتفيًا لآلثار الصاحلة، فاتَّ   ،الً للعبادةمتبتِّ   ،السياحة

لــة بمســجد ثه وهو مقبل عليه، قال: كنت ذات ليدِّ وكان هذا الشيخ ُحي   ،والدي

 ة،وأنا بمفردي فيه للخلوة والعباد ،جعفي وهو مسجد قديم وقد انتصف الليل

جلــس   )٢(طوا رصحتــه توســَّ ثالثة أشخاص فدخلوا املسجد، فلامَّ   ذا أقبل عيلَّ إف

ــ   أحدهم ثمّ  رة، فحصــحص املــاء ونبــع، فأســبغ ـمسح األرض بيده يمنــة ويس

  الوضوء منه.

 م فصــّىلٰ تقدَّ  ئا، ثمّ سباغ الوضوء فتوضَّ إالشخصني اآلخرين ب أشار إىلٰ   ثمّ 

ــ  ســلَّ بــه، فلــامَّ   ات معهــم مؤمتــ� يهبام إمامًا فصلَّ   ،صــالته هبــرين حالــه ٰى ـم وقض

يميني عن  لت الشخص الذي كان منهام إىلٰ استعظمت فعله من إنباع املاء، فسأو

  الرجل، فقلت له: من هذا؟

  .فقال يل: هذا صاحب األمر ولد احلسن 

ما تقول يف الرشيف  ،لت يديه وقلت له: يا ابن رسول اهللاوقبَّ   فدنوت منه

  ؟احلقِّ  ة هل هو عىلٰ زعمر بن مح

  .»يراين ٰى ه ما يموت حتَّ نَّ أ الَّ إ ،ٰى ام اهتدال، وربَّ «فقال: 

عمــر ومل  )٣(الشــيخ فتــوّىفٰ  ،فمضت برهة طويلة  ،فاستطرفنا هذا احلديث
 

 يف تنبيه اخلواطر: (األقساين). )١(

 رصحة الدار: عرصتها. )٢(

 يف املصدرين: (الرشيف). )٣(
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اهد ابن نادية أذكرته باحلكاية التــي كــان  اجتمعت بالشيخ الزه لقيه، فلامَّ نَّ أيشع  

ــ   عليه: أليس كنت ذكــرت أنَّ   وقلت له مثل الرادِّ   ،ذكرها ريف عمــر ـهــذا الش

  صاحب األمر الذي أرشت إليه؟ ٰى ير ٰى يموت حتَّ  ال

  ه؟ه مل يرَ نَّ أفقال يل: ومن أين لك 

ــ نَّ إ  ثمّ  ريف عمــر بــن ـني اجتمعت فيام بعد بالرشيف أيب املناقب ولد الش

ا ذات ليلــة يف آخــر الليــل عنــد إوتفاوضنا أحاديث والده، فقال:    ،ةزمح ا كنــّ نــّ

ه بواحدة وخفــت موتــه توهو يف مرضه الذي مات فيه وقد سقطت قوَّ   ،والدي

إذ دخل علينا شخص هبناه واستطرفنا دخولــه وذهلنــا   ،قة عليناواألبواب مغل

  عن سؤاله.

 هنض، فلامَّ   ثمّ   ،الدي يبكيوو  اثه ملي� دِّ جنب والدي وجعل ُحي   فجلس إىلٰ 

وفــتح عينيــه وقــال:  ،غاب عن أعيننا حتامل والدي وقال: اجلسوين، فأجلسناه

  أين الشخص الذي كان عندي؟

  .ٰى تأفقلنا: خرج من حيث 

ومل نجد لــه أثــرًا،   ،قةفوجدنا األبواب مغل  ،فقال: اطلبوه، فذهبنا يف أثره

فقال: هــذا صــاحب  ،ّنا سألناه عنهإثّم    ،دهّنا مل نجأفأخربناه بحاله و  ،فعدنا إليه

  .)١(غمي عليهثقله يف املرض وأُ  عاد إىلٰ  ثمّ  ،األمر 

  ف (أي صاحب النجم الثاقب):يقول املؤلِّ 

ة من أجلــَّ   )٢(]ينالدِّ   املعروف بعزِّ [قسايس  ة األزاحلسن بن محأبا حمّمد    نَّ إ

ــ   ،وهو شاعر ماهر  ،ومن رشفاء وعلامء الكوفة  ،السادة ه النــارص بــاهللا وقد جعل

  ايس نقيب السادة.العبّ 
 

 .)٦٢٤  -  ٦٢٢  ص /٢  (ج ، عن تنبيه اخلواطر  )٣٣/احلكاية  ١٦٨  -  ١٦٧/ص  ٢(ج  النجم الثاقب   )١(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٢(



  ١١٥ ............  يف الغيبة الكربىٰ   ةجَّ احلمالقاة اإلمام الفصل اخلامس: يف ذكر من حاز رشف 

ــ واأل ر بــاهللا ـقسايس هذا هو الذي أنشد أبياتًا حيــنام ذهــب مــع املستنص

جــاء  اعليــ�  نَّ أزيارة سلامن، فقال له املستنرص: كذبت الشيعة الغالة   ايس إىلٰ العبّ 

لــك املدينــة يف ت  رجــع إىلٰ   املدائن يف ليلة واحدة لُغسل سلامن ثــمّ   من املدينة إىلٰ 

  يلة، فأنشد يف جوابه:لال

  )١(] [إىلٰ أنكرت ليلة إذ ســار الــويصُّ 

  

ــدائن لــ    ــا]  امَّ ـأرض امل ــا[أْن هل   طلب

  هــر ســلامنًا وعــاد إىلٰ ل الطُّ وغســَّ   

  

  صباح ما وجبــاثرب واإلي  )٢(عرايض  

  وقلَت ذلــك مــن قــول الغــالة ومــا  

  

  ذنــب الغــالة إذا مل يــوردوا كــذبا  

  أالطــرف مــن ســب فآصــف قبــل ردِّ   

  

ــا بعــرش بلقــيس واىفٰ      خيــرق احلُُجب

ــىلٰ    ــه ب ــل في ــف مل تغ ــت يف آص   فأن

  

ــالٍ    ــا غـ ــدٍر أنـ ــا نَّ إ يف حيـ   ذا عجبـ

ــَ  نْ إ   ــري املرس ــد خ ــان أمح ــذاك   لني ف

  

  احلــديث هبــا  ني أو كــلُّ خري الوصــيِّ   

ــّىلٰ    ــد ص ــة، وق ــة املبارك ــاجد املعروف ــن املس ــي م ــجد جعف ــري  ومس أم

اهللا  ٰى نــاج ثــمّ  ،ح تســبيح الزهــراء بَّ ثّم س  ،فيه أربع ركعات   املؤمنني

ة، ومل ب املزار، وذكرهتا يف الصحيفة الثانية العلويــَّ تُ بمناجاة طويلة مذكورة يف كُ 

  .)٣(اآلن هلذا املسجد أثر يبَق 

:ا ا ّا را أ :  

ج عــن عن كتاب (السلطان املفرِّ   )البحار(يف    مة املجليس  العالَّ   ٰى حك

ه نــَّ أ ،بن عبد احلميد النييل النجفــي د عيلِّ ليف العامل الكامل السيِّ أهل اإليامن) تأ

  :القائم  ٰى قال عند ذكر من رأ

 

 ني من املصدر؛ وكذلك املورد التايل.ما بني املعقوفت )١(

 يف املصدر: (عراص). )٢(

 ).١٦٩و ١٦٨/ ص ٢(ج   النجم الثاقبراجع:  )٣(
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 ،وَشِهد بالعيــان أبنــاء الزمــان  ،اشتهر وذاع ومأل البقاع  )١(فمن ذلك من

ذلك مجاعة من األعيان األماثل   ٰى وقد حك  ،ةراجح احلّاممي باحللَّ   ة أيبوهو قصَّ 

  هل الصدق األفاضل.وأ

مه ســلَّ (بن قــارون ين حمّمد ق شمس الدِّ هد العابد املحقِّ منهم الشيخ الزا

 نَّ أإليه    عَ فِ مرجان الصغري، فرُ   ٰى دعة شخصًا يُ ، قال: كان احلاكم باحللَّ )اهللا تعاىلٰ 

الصحابة، فأحرضه وأمر برضبه فرضب رضبًا شديدًا مهلكًا   أبا راجح هذا يسبُّ 

 َل عِ وُأخرج لسانه فجُ   ،وجهه فسقطت ثناياه  عىلٰ   َب ه ُرضِ نَّ إ  ٰى حتَّ   ،مجيع بدنه  عىلٰ 

فيها حبالً  وشدَّ   ،وخرق أنفه ووضع فيه َرشكة من الشعرمن احلديد،    )٢(ةفيه مسل

ة، والرضب يأخذ ة احللَّ قَّ يدوروا به أز  مجاعة من أصحابه وأمرهم أنْ   مه إىلٰ وسلَّ 

  وعاين اهلالك. األرض سقط إىلٰ  ٰى من مجيع جوانبه حتَّ 

ه شــيخ كبــري وقــد نــَّ إفأمر بقتله، فقال احلارضون:    ،خرب احلاكم بذلكأُ ف

د فاتركه وهو يموت حتــف أنفــه وال تتقلــَّ   ،ت ملا بهوهو ميِّ   ،حصل له ما يكفيه

أمر بتخليته وقد انتفخ وجهه ولسانه، فنقله أهله يف   ٰى بدمه، وبالغوا يف ذلك حتَّ 

  موت من ليلته.ه ينَّ أأحد  املوت ومل يشّك 

حالة، وقد  أتمّ   صّيل عىلٰ ذا هو قائم يُ إف  ، كان من الغد غدا عليه الناسفلامَّ 

ة والشجَّ  ،هلا أثر واندملت جراحاته ومل يبَق  ،عادت ثناياه التي سقطت كام كانت

  قد زالت من وجهه.

ــ إفعجب الناس من حاله وسألوه عن أمره، فقال:    عاينــت املــوت امَّ ـّين ل

دي ســيِّ   واســتغثت إىلٰ   ،فكنت أسأله بقلبــي  ،به   لسان أسأل اهللا تعاىلٰ يل  يبَق  ومل

 

 كذا يف األصل؛ ويف املصادر: (ما). )١(

/ ١٧٣١/ ص ٥: ج للجـوهري . (الصـحاحبـر العظيمـةواحدة املسال، وهي اإل: رـبالكس  املسلة  )٢(

 مادَّة سلل). 
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وإذا  ،ذا بالدار قد امتأل نوراً إالليل ف  عيلَّ    جنَّ فلامَّ   ،وموالي صاحب الزمان  

 اخرج وكــدَّ «وجهي وقال يل:    يده الرشيفة عىلٰ   بموالي صاحب الزمان قد أمرَّ 

  حت كام ترون.، فأصب»فقد عافاك اهللا تعاىلٰ  ،عيالك عىلٰ 

قســم بــاهللا بن قارون املذكور، قال: وأُ ين حمّمد  الشيخ شمس الدِّ   ٰى وحك

، ضعيف الرتكيب، أصفر اللون، شــني اهذا أبو راجح كان ضعيفًا جد�   نَّ أ  تعاىلٰ 

راه أوكنت دائــًام  ،م الذي هو فيهض اللحية، وكنت دائًام أدخل احلّام الوجه، مقرِّ 

ن دخل عليــه، فرأيــت وقــد  أصبحت كنت ممَّ فلامَّ  هذه احلالة وهذا الشكل،  عىلٰ 

ه ابــن وجهــه، وعــاد كأنــَّ   ته، وانتصبت قامته، وطالت حليته، وامحــرَّ ت قوَّ اشتدَّ 

  أدركته الوفاة. ٰى ذلك حتَّ  ومل يزل عىلٰ  ،عرشين سنة

ــ امَّ ـول وقــد كــان رآه   ،ره عنــدهـ شاع هذا اخلرب وذاع طلبه احلاكم وأحض

بجراحاته أثرًا   ها كام وصفناه، ومل يرَ ضدِّ   وهو اآلن عىلٰ تلك احلالة    باألمس عىلٰ 

فداخل احلاكم يف ذلك رعب عظــيم، وكــان جيلــس يف مقــام  ،وثناياه قد عادت

ــ ة ويُ يف احللَّ   اإلمام   ريفة، فصــار بعــد ذلــك جيلــس ـعطي ظهره القبلة الش

نهم، سحم  ة ويتجاوز عن مسيئهم وُحيسن إىلٰ ف بأهل احللَّ وعاد يتلطَّ   ،ويستقبلها

  .)١(مات ٰى قليالً حتَّ  الَّ إومل ينفعه ذلك بل مل يلبث يف ذلك 

ـ ا اة: ـ   ام ا  ـ  ـ ـأ  ـي  ا

 ا ا:  

رجالً من  نَّ أمجاعة من أهايل النجف أخربوه    نَّ أ  )البحار(وروي أيضًا يف  

 ٰى ة شديدة حتــَّ علَّ   بيت اهللا احلرام، فاعتلَّ   ىلٰ هًا إمتوجِّ   الغريِّ   إىلٰ   ٰى أهل قاشان أت
 

 ٧٠ ص  /٥٢األنــوار (ج بحــار )، عــن  ٤١/ احلكايــة  ٢٢٠و  ٢١٩ص  /  ٢النجم الثاقب (ج    )١(

 )./ احلكاية األُوىلٰ ٣١  - ٢٩من السلطان (ص  )، عن املنتقٰى ٥٥ح  /٧١و
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فه رفقاؤه وتركوه عند رجل من الصلحاء امليش، فخلَّ  يبست رجاله ومل يقدر عىلٰ 

 وذهبــوا إىلٰ   ،ســةكان يسكن يف بعض حجرات املدرسة املحيطة بالروضــة املقدَّ 

  .احلجِّ 

ه ي للتنزُّ الصحار ويذهب إىلٰ  ،يوم  فكان هذا الرجل يغلق عليه الباب كلَّ 

ّين قد ضاق صدري إام: ذ منها، فقال له يف بعض األيّ ؤَخ ولطلب الدراري التي تُ 

فاذهب يب اليوم واطرحني يف مكان واذهب حيث  ،واستوحشت من هذا املكان

  شئت.

صـلوات اهللا  (مقـام القـائم    ومحلنـي وذهـب يب إىلٰ  ، ذلك  قال: فأجابني إىلٰ 

  ل قميصه يف احلـوض وطرحهـا عـىلٰ وغس ، فأجلسني هناك ، خارج النجف )عليه

ر فـيام يـؤول  فكِّ أُ وبقيت وحدي مغمومًا  ، الصحراء شجرة كانت هناك وذهب إىلٰ 

  م عـيلَّ ون، دخل الصـحن وسـلَّ صبيح الوجه، أسمر اللَّ  ذا أنا بشابٍّ إإليه أمري، ف 

 . مثله قطُّ   عند املحراب ركعات بخضوع وخشوع مل أرَ   بيت املقام وصّىلٰ   وذهب إىلٰ 

 فرغ من الصالة خرج وأتاين وسألني عن حــايل، فقلــت لــه: ابتليــت فلامَّ 

  .سرتيحأة ضقت هبا ال يشفيني اهللا فأسلم منها وال يذهب يب فببليَّ 

  وذهب. ،»عطيك اهللا كليهامال حتزن سيُ «فقال: 

األرض، فقمــت وأخــذت القمــيص    خرج رأيت القميص وقع عىلٰ فلامَّ 

 رت يف أمري وقلت: أنا كنت ال أقدر عىلٰ الشجر، فتفكَّ   سلتها وطرحتها عىلٰ وغَ 

 ،ا كان يبنفيس فلم أجد شيئًا ممَّ   فكيف رصت هكذا؟ فنظرت إىلٰ   ،القيام واحلركة

، فخرجت فنظرت يف الصحراء فلــم )صلوات اهللا عليه(ه كان القائم  نَّ أفعلمت  

  أحدًا فندمت ندامة شديدة. أرَ 

 يف أمــري، فأخربتــه بــام  أتاين صاحب احلجرة سألني عن حايل وحتريَّ فلامَّ 

  احلجرة. ومشيت معه إىلٰ  ،ما فات منه ومنّي  عىلٰ فتحرسَّ  ٰى جر
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 رآهم وكان معهــم ورفقاؤه، فلامَّ   احلاجُّ   ٰى أت  ٰى قالوا: فكان هكذا سليًام حتَّ 

مــن وقــوع   ة مــا أخــربه  يف الصحن، فظهر صحَّ   نَ فِ قليالً مرض ومات ودُ 

  .)١(األمرين معاً 

  ف:يقول املؤلِّ 

كــوادي   ،ة  ف بمقــام احلجــَّ عــرَ هناك بقاعًا خمصوصــة تُ   نَّ أ  ٰى  خيفال

 ،ة، ومسجد مجكران الواقع يف خارج قم وغــريهواحللَّ   ،ومسجد السهلة  ،السالم 

كــة هــو ظهــور والظاهر يف سبب جعل هذه البقاع من األمــاكن املباركــة واملتربِّ 

د تــردُّ   حمــلَّ فيهــا، فصــارت    ة  ف شخص بلقاء احلجــَّ أو ترشُّ   ،معجزة فيها

  وهذا أحد أسباب إجابة الدعاء وقبول العبادة. ،د الشياطنية تردُّ املالئكة وقلَّ 

، ووجــود )٢(د فيهــاُيعبــَ  أنْ  بُّ ًا ُحيِ عبقا هللا تعاىلٰ  نَّ أوورد يف بعض األخبار 

وقبــور أوالدهــم   ة  ومشــاهد األئمــَّ مثال هذه األماكن والبقاع كاملســجد  أ
 

 .)١٧٧و  ١٧٦  ص /٥٢(ج  األنوار  بحار  ، عن )٤٨/احلكاية  ٢٢٩و  ٢٢٨/ص  ٢(ج  النجم الثاقب   )١(

فســبقني  ،د بــن محــزةحممّ  مرضه وإىلٰ يف  أبو احلسن  إيلَّ  قال: بعث ،عن أيب هاشم اجلعفري  )٢(

د: احلري، فقلــت ملحمــّ  احلري، ابعثوا إىلٰ   يقول: ابعثوا إىلٰ   د ما زالوأخربين حممّ   ،د بن محزةإليه حممّ 

احلــري؟  أنــا أذهــب إىلٰ  ،علت فداكدخلت عليه وقلت له: ُج   احلري، ثمّ    قلت له: أنا أذهب إىلٰ أَال 

يســمع  وأنــا أكــره أنْ  ،من زيد بن عــيلٍّ  ليس له رسٌّ  داً حممّ  إنَّ «قال يل:  ، ثمّ »ذاك انظروا يف«فقال:  

ــ فقال: ما كان يصــنع [ ،بن بالل قال: فذكرت ذلك لعيلِّ   ذلك، مت دِ فقــَ  ؟] احلــري وهــو احلــريـب

 رأيته أنس يب ذكرت لــه قــول فلامَّ  ،»اجلس حني أردت القيام«فقال يل:    ،فدخلت عليه،  العسكر

 ،ل احلجــرقبــِّ ويُ  ،كــان يطــوف بالبيــت رســول اهللا   قلت له: إنَّ أَال «فقال يل:    ،بن بالل  عيلِّ 

هــي مــواطن  اموإنــَّ  ،يقف بعرفــة  أنْ   وأمره اهللا    ،واملؤمن أعظم من حرمة البيت  وحرمة النبيِّ 

ه ه أنــَّ وذكر عن ،»فيها دعٰى يُ  اهللا أنْ  بُّ [اهللا] يل حيث ُحيِ  ٰى دعيُ  أنْ  بُّ حِ فأنا أُ  ،ر فيهاذكَ يُ  اهللا أنْ   بُّ ُحيِ 

يل  دعٰي يــُ  أنْ  بُّ حــِ فأنــا أُ  ،[له] فيها دتعبَّ يُ  اهللا أنْ  بُّ ام هذه مواضع ُحيِ إنَّ «قال: ومل أحفظ عنه، قال: 

لو كنــت أحســن  ،علت فداكقلت: ُج   قال:  ،» قلت له كذا [وكذا]؟هالَّ   ،دعبَ يُ   اهللا أنْ   بُّ حيث ُحيِ 

 ٥٦٧/ ص ٤(الكــايف: ج  .-ألفاظــه ليست  هذه ألفاظ أيب هاشم  -مر عليك  مثل هذا مل أرد األ

 ).٣/ باب بدون العنوان/ ح  ٥٦٨و
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ة ة الغيبيــَّ هليــَّ  أطراف العامل وأكنافه من األلطــاف اإلوقبور الصلحاء واألبرار يف

واملظلــومني واخلــائفني واملقروضــني واملحتــاجني   ين واملــرٰىض لعباده املضــطرِّ 

تة للخــواطر، كــي قــة للقلــوب املشــتَّ املمزَّ  ،مثاهلم من ذوي اهلموم واألحزانأو

وي داءهم، ويــدفع  هبم ويدايكشف عامَّ   عوا ويسألوا اهللا أنْ يذهبوا إليها ويترضَّ 

  أعداءهم بربكة صاحب ذلك املقام أو املشهد.

يــذهب   جابة الدعاء رسيعــة ومقرونــة بالســؤال، كــأنْ إًا ما تكون  ريوكث

أو   ،اخلــاطر  ت األحــوال فريجــع مطمــئنَّ تشتِّ ممريضًا فريجع ساملًا، أو يذهب  

ــ  احــرتام ام أكثــر اإلنســان يف ه كلــَّ نــَّ أ ٰى يذهب مظلومًا فريجع مغبوطــًا، وال خيف

تكــون   ويمكــن أنْ   ،وتعظيم ذلك املقام أو املشهد كثرت الربكات التي تظهر له

  فيها: هذه البقاع هي التي قال اهللا تعاىلٰ 
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  :م از ا  اُّر  ة:د ا ا

 كان بلـدة البحـرين حتـت واليـة امَّ ـ : ل)١(وقال أيضًا يف ذلك الكتاب الرشيف 

تعمريها وأصلح بحـال   إىلٰ   ٰى ليكون أدع  ،جعلوا واليها رجالً من املسلمني  ،فرنجاإل 

ر العداوة ألهـل ظهِ يُ  ،وله وزير أشّد نصبًا منه  ،يل من النواصباأهلها، وكان هذا الو 

 حيلة.  رضارهم بكلِّ إ هالكهم و وحيتال يف إ  ،هم أهل البيت  بِّ البحرين ُحل 

فأعطاهــا  ،ّمانــةالــوايل وبيــده رُ   كان يف بعض األيام دخل الوزير عىلٰ فلامَّ 

أبو بكــر وعمــر  ،د رسول اهللاحممّ   ،اهللا  الَّ إله  إ«ال    :ذا كان مكتوبًا عليهاإف  ،الوايل

  خلفاء رسول اهللا». وعثامن وعيلٌّ 

 

 أي (بحار األنوار). )١(
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 انــة بحيــث ال حيتمــل عنــده أنْ مّ الكتابة من أصل الرُّ   ٰى فرأ  ،ل الوايلفتأمَّ 

ة نة وحجَّ هذه آية بيِّ ب من ذلك وقال للوزير:  صناعة برش، فتعجَّ   )١([من]يكون  

  ؟فام رأيك يف أهل البحرين ،إبطال مذهب الرافضة ة عىلٰ قويَّ 

 ،رون الرباهــنينكــِ يُ  ،بونعــة متعصــِّ هــؤالء مجا نَّ إصلحك اهللا أفقال له:  

مذهبنا كان   قبلوا ورجعوا إىلٰ   نْ إانة، فمّ هم وترهيم هذه الرُّ ِرض ُحت   وينبغي لك أنْ 

 :هم بني ثالثضاللتهم فخريِّ   املقام عىلٰ   الَّ إأبوا    لك الثواب اجلزيل بذلك، وإنْ 

نــة اآليــة البيِّ هــذه  )٢([عن]وا اجلزية وهم صاغرون، أو يأتوا بجواب  ؤدُّ يُ   ا أنْ مَّ إ

وتأخــذ  ،وتسبي نســاءهم وأوالدهــم ،التي ال حميص هلم عنها، أو تقتل رجاهلم

  بالغنيمة أمواهلم.

العلامء واألفاضــل األخيــار والنجبــاء   وأرسل إىلٰ   ،فاستحسن الوايل رأيه

 ٰى انة، وأخربهم بام رأمّ والسادة األبرار من أهل البحرين وأحرضهم وأراهم الرُّ 

أو أخذ اجلزيــة  ،من القتل واألرس وأخذ األموال  شاٍف   ٍب توا بجوامل يأ  فيهم إنْ 

ت وتغريَّ   ،جواب  ومل يقدروا عىلٰ   ،وا يف أمرهافتحريَّ ّفار،  غار كالكُ وجه الصَّ   عىلٰ 

  وجوههم وارتعدت فرائصهم.

  ، نا نأتيـك بجـواب ترتضـيها األمري ثالثة أّيام لعلَّ فقال كرباؤهم: أمهلنا أهيُّ 

فخرجـوا مـن عنـده خـائفني، مرعـوبني،   ، مـا شـئت، فـأمهلهم فاحكم فينا  الَّ إو 

  أنْ  فق رأهيـم عـىلٰ ين، فـاجتمعوا يف جملـس وأجـالوا الـرأي يف ذلـك، فـاتَّ متحريِّ 

رة  ـاختـاروا مـن العشـ  ثـمّ   ، ففعلوا  ، ّهادهم عرشةخيتاروا من صلحاء البحرين وزُ 

مـام  إواستغث ب  ، ها عبد اهللا في او   ، الصحراء  فقالوا ألحدهم: اخرج الليلة إىلٰ  ، ثالثة

  لك ما هو املخرج من هذه الداهية الدمهاء. بنيِّ ه يُ ة اهللا علينا لعلَّ زماننا وحجَّ 
 

 ما بني املعقوفتني من البحار. )١(

 ما بني املعقوفتني من املصدرين. )٢(
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دًا خاشعًا داعيًا باكيــًا يــدعو اهللا ويســتغيث فخرج وبات طول ليلته متعبِّ 

فبعثوا يف الليلــة الثانيــة  ،شيئًا، فأتاهم وأخربهم أصبح ومل يرَ   ٰى حتَّ   باإلمام  

  م بخرب، فازداد قلقهم وجزعهم.كصاحبه ومل يأِهت فرجع  الثاين منهم،

، فخــرج الليلــة ٰى بن عيسفاضالً اسمه حمّمد    االث وكان تقي� فأحرضوا الث

ل وتوسَّ  ٰى فدعا وبك ،الصحراء وكانت ليلة مظلمة  الثالثة حافيًا حارس الرأس إىلٰ 

واســتغاث   ،ة عــنهميف خالص هؤالء املؤمنني وكشف هــذه البليــَّ   اهللا تعاىلٰ   إىلٰ 

  بصاحب الزمان.

ــ يا حمّمد «ا هو برجل خياطبه ويقول:  كان يف آخر الليل إذفلامَّ   ،ٰى بــن عيس

  .»ة؟يَّ هذه الربّ  وملاذا خرجت إىلٰ  ،هذه احلالة يل أراك عىلٰ  ما

ّين خرجــت ألمــر عظــيم وخطــب جســيم، إا الرجل دعني فهيُّ أفقال له:  

  كشفه عنّي. من يقدر عىلٰ  إىلٰ  الَّ إوال أشكوه  ،إلمامي الَّ إأذكره  ال

  .»فاذكر حاجتك ،أنا صاحب األمر ،ٰى بن عيسيا حمّمد «فقال: 

  .أرشحها لك أنْ  تي وال حتتاج إىلٰ كنت هو فأنت تعلم قصَّ  فقال: إنْ 

ومــا   ،عليها  َب تِ وما كُ   ،انةمّ نعم، خرجت ملا دمهكم من أمر الرُّ «فقال له:  

  .»أوعدكم األمري به

وقلت له: نعم يا موالي، قد تعلم ما   ،هت إليهك توجَّ  سمعت ذلقال: فلامَّ 

  كشفه عنّا. مامنا ومالذنا والقادر عىلٰ إوأنت  ،أصابنا

ــ يا حممّ «:  )صلوات اهللا عليه(فقال   يف  )لعنــه اهللا(الــوزير  نَّ إ ،ٰى د بن عيس

ــ   محلت تلك الشــجرة صــنع شــيئًا مــن الطــني عــىلٰ ّمان، فلامَّ داره شجرة رُ  ة أهي

 ثــمّ  ،نصــف بعــض تلــك الكتابــة  جعلها نصفني وكتب يف داخل كلِّ و  ،انةمّ الرُّ 

  ر فيها وصارت هكذا.فأثَّ  ،مها عليها وهي صغريةانة وشدَّ مّ الرُّ  وضعهام عىلٰ 

يف  الَّ إبديــه الوايل فقل له: جئتك باجلواب ولكنّي ال أُ   فإذا مضيتم غدًا إىلٰ 
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فيها غرفة، فقل للــوايل:   ٰى داره فانظر عن يمينك تر  ذا مضيتم إىلٰ إدار الوزير، ف

الــوزير عــن ذلــك وأنــت بــالغ يف ذلــك  ٰى يف تلك الغرفة، وسيأب  الَّ إجيبك  أُ  ال

 ،م عليــكوال ترتكه وحده يتقدَّ ذا صعد فاصعد معه إبصعودها، ف  الَّ إ  ترَض  وال

فيــه  ٰى فــرت ،ة فيها كيس أبيض، فاهنض إليه وخــذهذا دخلت الغرفة رأيت كوَّ إف

انــة فيهــا مّ ضعها أمــام الــوايل وضــع الرُّ   هلذه احليلة، ثمّ   تلك الطينة التي عملها

  ة احلال.لينكشف له جليَّ 

هــذه   وهي أنَّ   ،ٰى خرلنا معجزة أُ   نَّ إقل للوايل:    ٰى بن عيسوأيضًا يا حمّمد  

ة ذلــك فــأمر الــوزير أردت صــحَّ   وإنْ   ،الرمــاد والــدخان  الَّ إانة ليس فيها  مّ الرُّ 

  وجهه وحليته. ان عىلٰ الدخذا كرسها طار الرماد وإبكرسها، ف

ل وقبــَّ   ،ذلك مــن اإلمــام فــرح فرحــًا شــديداً   ٰى بن عيسحمّمد   سمع  فلامَّ 

ــ   ،)صــلوات اهللا عليــه(األرض بني يدي اإلمــام   أهلــه بالبشــارة   رف إىلٰ ـوانص

  والرسور.

مــا أمــره اإلمــام  كلَّ  ٰى بن عيسففعل حمّمد  ،الوايل  صبحوا مضوا إىلٰ  أفلامَّ 

  وقال له: من أخربك هبذا؟  ٰى بن عيسحمّمد   ، فالتفت الوايل إىلٰ ا أخربهم  وظهر كلُّ 

  .ة اهللا عليناوحجَّ  ،فقال: إمام زماننا

  مامكم؟إفقال: ومن 

ــ  أنْ  ة واحــدًا بعــد واحــد إىلٰ فــأخربوه باألئمــَّ  صــاحب األمــر  إىلٰ  ٰى انته

  .)صلوات اهللا عليه(

دًا عبــده حممــّ   نَّ أو  ،اهللا  الَّ إلــه  إال    شــهد أنْ أفأنــا    ،يــدك  دَّ فقال الوايل: مــُ 

ــ اخلليفــة بعــده  نَّ أو ،ورســوله ــل أمــري املــؤمنني عــيلٌّ ب ــمّ  ال فص ــرَّ  ، ث  أق

أهــل   واعتــذر إىلٰ   ،وأمر بقتــل الــوزير  ،يامنهإوحسن    ،آخرهم  إىلٰ    ةباألئمَّ 

  وأحسن إليهم وأكرمهم. ،البحرين
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د ة مشهورة عند أهل البحــرينقال: وهذه القصَّ  ــ ، وقــرب حممــّ  ٰى بــن عيس

  .)١(م معروف يزوره الناسعنده 

  :  ا  ر  أ ا ظة ر ا ام ة:

مــة صــفهاين تلميــذ العالَّ قال العــامل الفاضــل اخلبــري املــريزا عبــد اهللا األ

: )علامءرياض ال(ل من كتاب يف الفصل الثاين من خامتة القسم األوَّ     املجليس

القاســم احلاســمي الفاضــل العــامل الكامــل بــن أيب حمّمد  الشيخ أبو القاسم بن  

ه من قدماء نَّ أخ أصحابنا، والظاهر يوكان من أكابر مشا  ،املعروف باحلاسمي...

  األصحاب...

د حسني العاميل املعروف باملجتهد املعارص للسلطان شاه قال األمري السيِّ 

أهــل اخلــالف يف اس املايض الصفوي يف أواخر رسالته املعمولــة يف أحــوال  عبّ 

  ة هكذا:نَّ الشيعة وأهل السُّ نيالنشأتني عند ذكر بعض املناظرات الواقعة ب

ري ـحكاية غريبة وقعت يف بلدة طيبة مهذان بني شيعي اثني عش  :وثانيهام

يميض من تاريخ كتابته ثالثامئة ســنة   رأيت يف كتاب قديم حيتمل أنْ   ،ينّوبني ُس 

ه وقع بني بعض مــن علــامء نَّ أيف الكتاب املذكور    العادة، وكان املسطور  نظرًا إىلٰ 

وبــني  ،بن أيب القاسم احلاسمية اسمه أبو القاسم بن حمّمد ي عرشيَّ الشيعة االثن

حســني مصــادقة ومصــاحبة قديمــة ة رفيــع الــدين نَّبعض من علامء أهــل الســُّ 

ام منه  واحدٍ   ويتخالطان يف أكثر األحوال واألسفار، وكلُّ   ،ومشاركة يف األموال

سبيل اهلزل ينسب أبو القاســم رفيــع  في مذهبه وعقيدته عن اآلخر، وعىلٰ ال ُخي 

  الرافيض. ين أبا القاسم إىلٰ وينسب رفيع الدِّ  ،الناصبي الدين إىلٰ 

فاق يف وقع االتِّ   أنْ   وبينهام يف هذه املصاحبة ال يقع مباحثة يف املذهب، إىلٰ 

 

 .)١٨٠  -  ١٧٨  ص /٥٢(ج  األنوار  بحار  ، عن  )٤٩/احلكاية  ٢٣٢  -  ٢٢٩/ص  ٢(ج  النجم الثاقب   )١(
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سجد العتيق، ويف أثنــاء املكاملــة ذلك املسجد بامل  ٰى سمّ مسجد بلدة طيبة مهذان يُ 

 وردَّ   أمــري املــؤمنني عــيلٍّ  ين حســني أبــا بكــر وعمــر عــىلٰ ل رفيع الــدِّ فضَّ 

أيب بكر وعمر، وأبو القاســم   عىلٰ     ال علي� ين وفضَّ رفيع الدِّ   القاسم عىلٰ  أبو

وذكــر كرامــات ومقامــات  ،عاه بآيات عظيمة وأحاديــث منزلــةمدَّ  عىلٰ   استدلَّ 

تفضــيل  عىلٰ  ة واستدلَّ ين يعكس القضيَّ ، ورفيع الدِّ عت منه ومعجزات وق

يق وخماطبته بخطاب الصدِّ   ،بمخالطته ومصاحبته يف الغار    عيلٍّ   أيب بكر عىلٰ 

  األكرب من بني املهاجرين واألنصار.

نصار باملصــاهرة أبا بكر خمصوص من بني املهاجرين واأل  نَّ إوأيضًا قال:  

واقعان يف شــأن   يِّ بين: احلديثان عن الن قال رفيع الدِّ واخلالفة واإلمامة، وأيضاً 

«أنت بمنزلة القميص» احلديث، وثانيهام: «اقتدوا باللذين من   :حدمهاأأيب بكر  

  .بعدي أيب بكر وعمر»

ين:  ين قال لرفيع الدِّ الشيعي بعد استامع هذه املقال من رفيع الدِّ وأبو القاسم  

وحامـل    ، د األوليـاءن وسـ ، د األوصـياءسـيِّ  ل أبا بكر عـىلٰ فضِّ وجه وسبب تُ  أليِّ 

  ه نـَّ أك تعلم نَّ أواحلال  ، ة والناروقسيم اجلنَّ ، نس واجلانِّ إمام اإل   وعىلٰ   ، اللواء

وزوج البتـول، وتعلـم   ، أخ رسـول اهللا  ، والفاروق األزهـر ، يق األكربالصدِّ 

  ر ضـاجع عـىلٰ ا فّ الغار من الظلمة وفجرة الكُ   وقت فرار الرسول إىلٰ   ه  نَّ أأيضًا 

رسول اهللا أبواب الصـحابة مـن   وسدَّ ،  والفقررسيف حال الع  ، وشاركه عيلٌّ فراشه

ج  ل اإلسالم، وزوَّ ر األصنام يف أوَّ ـكتفه ألجل كس  عىلٰ   ا  بابه، ومحل علي� الَّ إاملسجد 

  ، ودٍّ  مع عمرو بـن عبـد ، وقاتل يف املأل األعىلٰ  فاطمة بعيلٍّ   )وعال  جلَّ (  احلقُّ 

  ا عليـ�   ه  طرفـة عـني بخـالف الثالثـة، وشـبَّ  وال أرشك باهللا تعاىلٰ  ، ربوفتح خي 

  ، فهمـه  نوح يف  وإىلٰ   ، آدم يف علمه  ينظر إىلٰ  باألنبياء األربعة حيث قال: «من أراد أنْ 

 بن أيب طالب».   عيلِّ   فلينظر إىلٰ   ، يف زهده  ٰى عيس  وإىلٰ   ، يف بطشه  ٰى موس  وإىلٰ 
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 ومع قرابتــه    ،اهرة الباهرةومع وجود هذه الفضائل والكامالت الظ

  ؟عيلٍّ  ل وجيوز تفضيل أيب بكر عىلٰ قَ عكيف يُ  ،الشمس له للرسول وردِّ 

  اة من أيب القاسم من تفضــيله عليــ� لين هذه املقا سمع رفيع الدِّ امَّ ـول

ته أليب القاسم، وبعد اللتيــا والتــي قــال رفيــع اهندم بناء خصوصيَّ   ،أيب بكر  عىلٰ 

يشء حيكم مــن مــذهبي أو   املسجد فأيَّ   رجل جييء إىلٰ   م: كلُّ ين أليب القاسالدِّ 

أيب القاسم ظاهرًا كان خائفًا من  ان عقيدة أهل مهذان عىلٰ ك امَّ ـمذهبك نطيع، ول

باحثة قبــل ملين، لكن لكثرة املجادلة واهذا الرشط الذي وقع بينه وبني رفيع الدِّ 

  أبو القاسم الرشط املذكور وريض به كرهًا.

رته ـظهر من بش  ٰى املسجد فت  ار الرشط املذكور بال فصل جاء إىلٰ وبعد قر

ودخــل يف املســجد  ،ومن أحواله الح املجيء من الســفر  ،آثار اجلاللة والنجابة

كــامل االضــطراب   ين عــىلٰ  جاء بعد الطواف عندمها قام رفيع الدِّ امَّ ـوطاف، ول

ر بينه وبــني أيب املقرَّ مور  املذكور سأله وعرض األُ   ٰى رسعة، وبعد السالم للفتلوا

 د بالقســم وأقســمه بــأنْ وأكَّ   ،ٰى وبالغ مبالغة كثرية يف اظهار عقيدة الفت  ،القاسم

  البيتني:ف أنشأ هذين املذكور بال توقُّ  ٰى ما هو الواقع، والفت ر عقيدته عىلٰ ظهِ يُ 

ــنهام ٰى متــ  ــل م ــوالي أفض ــل م   أق

  

ــ لته متنقِّ أكـــن للــــذي فضـــَّ      اصــ

  هي بحـــدِّ الســـيف يـــزر أنَّ  أمل تـــرَ   

  

  من العصا ٰى مقالك هذا السيف أحد  

ين قد نشاء هذين البيتني كان أبو القاسم مع رفيع الدِّ إمن  ٰى  فرغ الفتامَّ ـول  

ــ امَّ ـا من فصاحته وبالغته، ولحتريَّ  غــاب عــن نظرمهــا   ٰى  أرادا تفتيش حــال الفت

ترك مذهبــه  شاهد هذا األمر الغريب العجيب  امَّ ـين ليظهر أثره، ورفيع الدِّ  ومل

  .االثني عرشي واعتقد املذهب احلقَّ  ،الباطل

 .)١(وبتلك احلكاية ختم الرسالة أيضاً   ،هذه احلكاية كام يف تلك الرسالة  تانته
 

 .) ٥٠٦  -  ٥/٥٠٤(ج  رياض العلامء ، عن ) ٥٨/احلكاية  ٢٥٢  -  ٢٥٠ص  /٢(ج  النجم الثاقب   )١(
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هو اإلمام  ٰى ذلك الفت نَّ أواستظهر صاحب الرياض بعد نقل هذه احلكاية 

ا البيتــان مــَّ أ، و)١(د هلذا الكالم ما ســنقوله يف البــاب التاســع، واملؤيِّ القائم  

  ب العلامء مع التغيري والزيادة هكذا:تُ املذكوران فيهام وردا يف كُ 

ــِّ  ــ� يقولـــون يل فضـ   علـــيهم ال عليـ

  

  مــن احلصــا  فلست أقول التــرب أعــىلٰ   

ــَّ    ــا فضـ ــيهمإذا أنـ ــام علـ   لت اإلمـ

  

  صـــالته متنقِّ اكـــن بالـــذي فضـــَّ   

  هالســـيف يـــزري بحـــدِّ  نَّ أ أمل تـــرَ   

  

  )٢(ن العصام  مقالة هذا السيف أمٰىض   

  
  :ا  ا   ء ا  ا ا ة:

ّين كنــت يف إ: )ثبــات اهلــداةإ(العــاميل يف  ث اجلليل الشيخ حرُّ قال املحدِّ 

 ٰى حتــَّ  اأصــابني مــرض شــديد جــد�   ،وسنّي عرش سنني أو نحوها  ٰى عرص الصب

  ّين أموت تلك الليلة.أوأيقنوا  ،أوا للتعزيةاجتمع أهيل وأقاريب وبكوا وهتيَّ 

وأنا فيام بني  ،)صلوات اهللا عليهم(عرش    ية االثنواألئمَّ     فرأيت النبيَّ 

وصــافحتهم واحــدًا  )،صــلوات اهللا علــيهم(مت علــيهم فسلَّ النائم واليقظان،  

ه نــَّ أ  الَّ إيف خاطري    مل يبَق   )٣(]و[  ،كالم   بيني وبني الصادق    ٰى وجر  ،واحداً 

  دعا يل.

وصــافحته، بكيــت وقلــت: يــا  صــاحب الزمــان  مت عــىلٰ  سلَّ فلامَّ 

  .وطري من العلم والعمل ضِ ومل أقأموت يف هذا املرض  أخاف أنْ  ،موالي

 بــل يشــفيك اهللا تعــاىلٰ  ،ك ال متوت يف هذا املــرضنَّ إال ختف ف«فقال يل:  

احلال  وأفقت يف ،ناولني قدحًا كان يف يده، فرشبت منه ، ثمّ »ر عمرًا طويالً عمِّ وتُ 
 

 أي (الباب التاسع من كتاب النجم الثاقب). )١(

 ).١١٧و  ١١/ ص ١٠٥)؛ بحار األنوار (ج ٢٦٦الصوارم املهرقة (ص  )٢(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف إثبات اهلداة. )٣(
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ثهم بــام حــدِّ ومل أُ   ،ب أهــيل وأقــاريبفتعجَّ   ،وجلست  ،ةيَّ وزال عنّي املرض بالكلّ 

  .)١(بعد أّيام  الَّ إرأيت 

  : س ارد ا رؤ ا ا اا ة:

ثني  : وقـد حـدَّ )ةاألنوار النعامنيـَّ (ث نعمة اهللا اجلزائري يف د املحدِّ قال السيِّ 

األردبـييل تلميـذًا مـن أهـل   هلذا الرجل وهو املوىلٰ  نَّ أ ، ي علًام وعمالً أوثق مشاخي 

التلميـذ:  وقد كان بمكان من الفضل والورع، قال ذلك  ، ماسمه مري عالَّ   )٢(تفرش

ّين فرغـت مـن  أفق ريفة، فـاتَّ ـة الشه قد كانت يل حجرة يف املدرسة املحيطة بالقبَّ نَّ إ

يـل، فخرجـت مـن احلجـرة أنظـر حـوش  جانب كثري من الل   مطالعتي وقد مٰىض 

 رة الرشيفة. ـاحلض احلرضة وكانت الليلة شديدة الظالم، فرأيت رجالً مقبالً عىلٰ 

 هذا سارق جاء ليرسق شيئًا من القناديل، فنزلت وأتيــت إىلٰ   فقلت: لعلَّ 

 َح تِ الباب ووقف، فرأيت القفل قد سقط وفُ   إىلٰ   فمٰىض   ،فرأيته وهو ال يراين  ،قربه

من جانب  ٰى م وأتالقرب فسلَّ  رشف عىلٰ أهذا احلال، ف الثاين والثالث عىلٰ  له الباب

  السالم. القرب ردُّ 

خــرج  ة، ثــمّ يف مسألة علميَّ  م مع اإلمام ذا هو يتكلَّ إفعرفت صوته ف

  وصل إىلٰ مسجد الكوفة، فخرجت خلفه وهو ال يراين، فلامَّ   هًا إىلٰ من البلد متوجِّ 

م مع رجل آخر بتلك املسألة، فرجع ورجعت خلفه، حمراب املسجد سمعته يتكلَّ 

باب البلد أضاء الصبح فأعلنت نفيس له وقلت له: يا موالنــا كنــت    بلغ إىلٰ فلامَّ 

 ،ةمته يف القبَّ ل الذي كلَّ فأعلمني من كان الرجل األوَّ   ،اآلخر ل إىلٰ معك من األوَّ 

  ؟مك يف مسجد الكوفةومن الرجل اآلخر الذي كلَّ 

 

 ٣٣٨ / ص٥(ج إثبــات اهلــداة )، عــن ٦١/ احلكايــة ٢٥٧و ٢٥٦/ ص ٢الــنجم الثاقــب (ج  )١(

 .)١٦٥رقم  ال /٣٣٩و

 (تفريش). املصدرين:يف  )٢(
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 ،يموت، فقال يل: يا ولدي ٰى ه حتَّ خرب أحدًا برسِّ ّين ال أُ أاملواثيق   فأخذ عيلَّ 

قــرب موالنــا أمــري   ام خرجت يف بعض الليــل إىلٰ فربَّ   بعض املسائل تشتبه عيلَّ   نَّ إ

 مته يف املسألة وسمعت اجلواب، ويف هذه الليلة أحــالني عــىلٰ وكلَّ   املؤمنني  

ملهدي هذه الليلة يف مسجد الكوفــة ولدنا ا  نَّ إ«  موالنا صاحب الزمان وقال يل:

  .)١( وكان ذلك الرجل هو املهديُّ ، ه عن هذه املسألة»لْ فامض إليه وَس 

ا ة:ا  ا  ّا  :  

ل بن عمــري عند ذكره املتوكِّ  )رشح من ال حيرضه الفقيه(وهي كام قاهلا يف  

  ة الكاملة:اديَّ راوي الصحيفة السجّ 

، ســاعيًا يف طلــب )٢(][تعــاىلٰ   ّين كنت يف أوائل البلوغ طالبــًا ملرضــاة اهللاإ

صــاحب  رأيــت بــني النــوم واليقظــة أنَّ  أنْ  إىلٰ  )٣(رضاه، ومل يكن يل قرار بذكره

صبهان قريبًا من بــاب أكان واقفًا يف اجلامع القديم ب  )صلوات اهللا عليه(الزمان  

ل رجلــه، فلــم يــدعني قبِّ أُ  ردت أنْ أومت عليه  الذي اآلن مدريس، فسلَّ   يالطنب

  .شكلت عيلَّ ألت يده، وسألت عنه مسائل قد وأخذين، فقبَّ 

ت بــَ لِ ا ليســت كــام طُ هنــَّ إ :وسوس يف صاليت، وكنت أقولمنها أّين كنت أُ 

وأنا مشتغل بالقضاء، وال يمكنني صالة الليل، وسألت عنه شيخنا البهائي   ،منّي

 واملغرب بقصد صالة الليل، وكنت أفعل صالة الظهر والعرص  فقال: صلِّ   ،

ها، وال صلِّ «: ][  صّيل صالة الليل؟ فقالأُ   :ة  فسألت عن احلجَّ   ،هكذا

  يف بايل. غري ذلك من املسائل التي مل يبَق  ، إىلٰ »تفعل كاملصنوع الذي كنت تفعل
 

 ٢٦٤ ص /٢(ج ة األنوار النعامنيــَّ )، عن ٦٣/ احلكاية  ٢٦١  -  ٢٥٩/ ص  ٢النجم الثاقب (ج    )١(

 ).٢٦٥و

 ما بني املعقوفتني من الروضة؛ وكذلك املوردان التاليان. )٢(

 ).إالَّ بذكر اهللا تعاىلٰ يف الروضة: (ومل يكن يل قرار   )٣(
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فــأعطني  ،وقت خدمتك كلَّ  أصل إىلٰ   يل أنْ ال يتيرسَّ  ،قلت: يا موالي  ثمّ 

د موالنــا حممــّ  أعطيــت ألجلــك كتابــًا إىلٰ «:  فقــال    ،أعمل عليه دائامً   كتاباً 

  .»ُرْح وخذ منه«: وم، فقال »، وكنت أعرفه يف النالتاج

جانب دار  إىلٰ ] [فخرجت من باب املسجد الذي كان مقابالً لوجهه 

  رآين قــال يل:فلامَّ  ،ذلك الشخص  وصلت إىلٰ ، فلامَّ - صبهانأة من حملَّ  -البّطيخ  

  ؟يلَّ إ احب بعثك الص

  .قلت: نعم

 ،عاءه كتــاب الــدنــَّ أفتحته ظهــر يل   )١(]فلامَّ [  ،فأخرج من جيبه كتابًا قديامً 

فانتبهت  ،احب  الص  هًا إىلٰ وانرصفت عنه متوجِّ   ،عيني  لته ووضعته عىلٰ فقبَّ 

  ومل يكن معي ذلك الكتاب.

طلــع   أنْ   لفوت ذلك الكتــاب إىلٰ   )٢(ع والبكاء واحلوارفرشعت يف الترضُّ 

  .)٣(الفجر

د (يعنــي موالنــا حممــّ   فلّام فرغت من الّصالة والتعقيب، وكان يف بايل أنَّ 

  وتسميته بالتاج الشتهاره من بني العلامء. ،الشيخ البهائي) هو الشيخ

فرأيتــه مشــتغالً   ،مدرسته وكان يف جــوار املســجد اجلــامع   جئت إىلٰ فلامَّ 

، )٤(د صــالح أمــري ذو الفقــار اجلرفادقــاينّ السيِّ   ئبمقابلة الصحيفة، وكان القار

  .فرغ منه ٰى فجلست ساعة حتَّ 

الــذي كــان يل مل أعــرف   لكــن للغــمِّ   ،ان يف سند الصحيفةكه  نَّ أوالظاهر  
 

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف الروضة. )١(

 يف الروضة: (واجلُؤار)؛ وهو الصحيح. )٢(

 يف الروضة: (الصبح). )٣(

 ادقاين).پيف الروضة: (اجلر )٤(
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 )١(الشيخ وقلت له رؤيــاي وكنــت  فذهبت إىلٰ   ،كالمه وال كالمهم وكنت أبكي

  أبكي لفوات الكتاب.

ومجيع مـا كنـت تطلـب  ،ةعارف اليقينيَّ ة، واملهليَّ فقال الشيخ: أبرش بالعلوم اإل 

 ،وكان مائالً إليه، فلم يسكن قلبـي  ،فوكان أكثر صحبتي مع الشيخ يف التصوُّ   .دائامً 

اجلانب الذي ذهبت إليـه  أذهب إىلٰ   لقي يف روعي أنْ أُ   أنْ   إىلٰ   ،راً وخرجت باكيًا متفكِّ 

ب لقَّ ا حسن، وكان يُ قسمه آيت رجالً صاحلًا اأ دار البّطيخ ر    وصلت إىلٰ يف النوم، فلامَّ 

ة التـي عنـدي الكتب الوقفيَّ   ،مت عليه قال: يا فالن وصلت إليه وسلَّ ، فلامَّ )تاجاـ (ب

 .)٢(روط الوقف وأنت تعمل بهـ بة ال يعمل بشلمن يأخذه من الط كلُّ 

  ام حتتاج إليه خذه.ب وكلَّ تُ هذه الكُ  : وانظر إىلٰ )٣(وقال

ل ما أعطاين الكتاب الذي رأيته يف اين أوَّ فأعط  ،بهتُ بيت كُ   فذهبت معه إىلٰ 

  .نييالنوم، فرشعت يف البكاء والنحيب، وقلت: يكف

ورشعــت يف   ّين ذكرت له النوم أم ال، وجئت عند الشــيخأوليس يف بايل  

ه وكتب الشــهيد نســخت ،أبيه مع نسخة الشهيد ي كتبها جدُّ املقابلة مع نسخته الت

دريس بواســطة إوقابلها مع نسخة ابن   كون،مع نسخة عميد الرؤساء وابن الس

الشــهيد،   وكانت النسخة التي أعطانيها الصحاب مكتوبة مــن خــطِّ   ،أو بدوهنا

هامشــها،  خ التي كانــت مكتوبــة عــىلٰ َس يف النُّ  ٰى املوافقة حتَّ وكانت موافقة غاية  

فرغــت مــن املقابلــة رشع النــاس يف املقابلــة عنــدي، وبربكــة إعطــاء   وبعد أنْ 

 ارت الصحيفة الكاملة يف مجيع البالد كالشــمس طالعــة يف كــلِّ ص   ةاحلجَّ 

كثــرهم أوصــار    ،دةيفة املتعدِّ حأكثر الناس هلم الص  نَّ إصبهان فأبيت، وسيّام يف  

  .صلحاء وأهل الدعاء، وكثري منهم مستجابو الدعوة
 

 يف الروضة: (وأنا). )١(

 كذا يف األصل؛ والصحيح كام يف الروضة: (هبا). )٢(

 يف املصدر: (تعال). )٣(
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 )١(][تعــاىلٰ والذي أعطــاين اهللا   ،وهذه اآلثار معجزة لصاحب األمر  

  .)٢(حصيهالصحيفة ال أُ من العلوم بسبب ا

  :)٣(فيقول املؤلِّ 

جازة خمترصة للصحيفة الكاملة إصورة  )البحار(مة املجليس يف ذكر العالَّ 

 د ب بزبور آل حممــّ ّين أروي الصحيفة الكاملة امللقَّ إ(:  لعن والده حيث قا

ق خمتلفة، منها ما رُ رة وطُ والدعاء الكامل بأسانيد متكثِّ  نجيل أهل البيت  إو

صلوات اهللا وســالمه (عن موالنا صاحب الزمان وخليفة الرمحن   هيا مناولةً أرو

  .)٤()يف الرؤيا الطويلة )عليه

  : ط ارد واات ا اد ة:

السند الفاضل  دعن السيِّ  ،عن مجاعة ،)البحار(مة املجليس يف  العالَّ   ٰى حك

ّين كنــت ذات ليلــة إه قــال: نَّ أ  ) مرقدهر اهللانوَّ (األسرتآبادي  الكامل مريزا حمّمد  

 فلــامَّ   ،حسن الوجه، فأخذ يف الطواف  شابٌّ   ٰى أطوف حول بيت اهللا احلرام إذ أت

وقلت له:  ،قرب منّي أعطاين طاقة ورد أمحر يف غري أوانه، فأخذت منه وشممته

  ؟ديمن أين يا سيِّ 

  .»من اخلرابات«قال: 

  .)٥(هفلم أرَ  ،غاب عنّي ثمّ 

 

 ما بني املعقوفتني من الروضة. )١(

 .)٥٩٦  - ٥٩٣/ص  ٢٠(ج ، عن روضة املتَّقني )٦٤/احلكاية  ٢٦٤  - ٢٦٢/ص  ٢(ج النجم الثاقب   )٢(

 يف النجم الثاقب. أي النوري   )٣(

 .)٤٣/ كتاب اإلجازات/ اإلجازة رقم  ٦٣ / ص١٠٧األنوار (ج بحار  )٤(

 ).١٧٦ ص /٥٢األنوار (ج بحار  عن  )،٦٦/احلكاية ٢٦٩و ٢٦٨/ص ٢النجم الثاقب (ج  )٥(
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  :)١(فؤلِّ يقول امل

، دبن العامل النحرير الشــيخ حممــّ ا  ،قال الشيخ األجل األكمل الشيخ عيلٌّ 

 )املنثور رِّ الدُّ (بن العامل الرّباين الشهيد الثاين يف ا ،الشيخ حسنق  ق املدقِّ بن املحقِّ ا

أخربتنــي زوجتــه  :وميتــاً  اة حي� يف ضمن أحوال والده األجمد، وكان جماورًا بمكَّ 

يسمعن عنده تالوة   كنَّ وّيف  تُ امَّ ـه لنَّ أولده   مُّ أُ و  بن أيب احلسن  ّمد  د حمبنت السيِّ 

  القرآن طول تلك الليلة.

 )٢(ٰى ه كان طائفًا فجاء رجل وأعطاه وردًا مــن ورد شــتنَّ أوممّا هو مشهور  

  ليست يف تلك البالد وال يف ذلك األوان، فقال له: من أين أتيت؟

  .)٣(هيراه بعد ذلك السؤال فلم يرَ  أراد أنْ  ، ثمّ »من هذه اخلرابات«فقال: 

األسرتآبادي املذكور آنفًا صــاحب د اجلليل مريزا حمّمد السيِّ  نَّ أ ٰى فوال خي

ستاذ الشيخ مة هو أُ ة املعظَّ مكَّ ة املعروفة وآيات األحكام املجاور بب الرجاليَّ تُ الكُ 

قري واحرتام، وكانا املذكور، وكان يذكر اسمه كثريًا يف رشح االستبصار بتوحمّمد  

  .جليّيل القدر ذوي مقامات عالية

اد وكــون تكون هذه احلكاية حدثت لكلــيهام، وحيتمــل االحتــِّ  وحيتمل أنْ 

  .)٤(اد االسم واملكان، والثاين أقربالوهم من الراوي الحتِّ 

  :  ء ا   ا ا ة:

خــري (تاب كخان احلويزاوي [يف  د عيلّ يِّ ر الساملتبحِّ د الفاضل  السيِّ   ٰى حك

 

 يف النجم الثاقب. أي النوري   )١(

 : (فجاءه رجل بورد من ورد الشتاء).جنَّة املأوٰى يف  )٢(

 ).٢٠٢/ الرقم  ٦٧٥/ ص ٢(ج املنثور  رُّ الدُّ  )٣(

ة املــأوٰى ٦٦/ ذيــل احلكايــة  ٢٧٠و  ٢٦٩/ ص  ٢راجع: النجم الثاقــب (ج    )٤(  ١٣٢(ص  )؛ جنــَّ

 ).٥٠ة / احلكاي١٣٣و
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الشــيخ   :ثني رجل من أهل اإليامن من أهل بالدنــا يقــال لــه: حدَّ قال  ،])املقال

ــ احلجِّ   قاسم، وكان كثري السفر إىلٰ  فنمــت حتــت   ،يـ، قال: تعبت يومًا مــن املش

 نَّ أ انتبهت علمت من الوقــت عنّي احلاج كثريًا، فلامَّ   شجرة، فطال نومي ومٰىض 

  ه.أين أتوجَّ  ورصت ال أدري إىلٰ  ،قد َبُعد عنّي احلاجَّ  نَّ أمي قد طال ونو

صويت: يا أبا صالح، قاصــدًا بــذلك   اجلهة وأنا أصيح بأعىلٰ   فمشيت عىلٰ 

فــيام يقــال عنــد  )األمــان(يف كتــاب    طاوسكام ذكره ابن    ،صاحب األمر  

  إضالل الطريق.

 رآين البدو، فلــامَّ   زيِّ   عىلٰ   ناقة وهو  فبينا أنا أصيح كذلك وإذا براكب عىلٰ 

  .»؟أنت منقطع عن احلاجِّ «قال يل: 

  .فقلت: نعم

  .»حلقك هبماركب خلفي ألُ «فقال: 

 قربنا أنزلنــي ، فلامَّ ساعة وإذا قد أدركنا احلاجُّ   الَّ إفلم يكن    ،فركبت خلفه

  .»امض لشأنك«وقال يل: 

  .يب العطش قد أرضَّ  نَّ إفقلت له: 

ألّذ وأعذب مــاء  هنَّ إاهللا فوَ  ،وسقاين منه ،يها ماءفأخرج من شداده ركوة ف

  وال رأيته يف احلاجِّ   ،هإليه فلم أرَ   والتفتُّ   اجَّ حلدخلت ا  ٰى ّين مشيت حتَّ إ رشبته، ثمّ 

  .)١(رجعنا ٰى قبل ذلك وال بعده حتَّ 

ــ  ا ا ة: ــف  ــ ا ــ أ  ر ا  

  :مذ ا إو

 مل اجلليل، واحلرب النبيل، جممع الفضائل والفواضــل، الصــفيُّ ثني العاحدَّ 
 

 ).٦٩/ احلكاية ٢٧٣و ٢٧٢/ ص ٢النجم الثاقب (ج  )١(
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حاويــًا ألنــواع   ،زاهداً   اا تقي� وكان عاملًا بر�   ،)طاب ثراه(الرشتي    عيلٌّ   املوىلٰ   الويفُّ 

قني الشيخ مرتٰىض من تالمذة    ،بصريًا ناقداً   ،العلم اهللا مقامه)  (أعىلٰ  [خاتم املحقِّ

أهــل األرض   ٰى  طال شكوامَّ ـ، ول)هدام ظلُّ (ألعظم  ستاذ اد السند األُ السيِّ   )١(و]

د السند) من عدم وجود عــامل عامــل كامــل حدود فارس ومن وااله إليه (للسيِّ 

عاش فيهم ســعيدًا ومــات  ،الرشتي) إليهم  عيلٌّ   أرسله (املوىلٰ   ،نافذ احلكم فيهم

له نظريًا قه وفضومل أجد يف ُخلُ  ،ة سفرًا وحرضاً ، وقد صاحبته مدَّ هناك محيدًا  

  يسريًا. الَّ إ

عازمًا للنجف األرشف من   ة من زيارة أيب عبد اهللا  قال: رجعت مرَّ 

ن الصــغار التــي كانــت بــني كــربالء فُ  ركبنا يف بعــض الســُّ طريق الفرات، فلامَّ 

ة والنجف، ومن طويرج تفرتق طريق احللَّ   ،ةوطويرج، رأيت أهلها من أهل حلَّ 

واحدًا منهم ال يدخل يف عملهم، واملزاح، رأيت  واشتغل اجلامعة باللهو واللعب  

مذهبــه  عليه آثار السكينة والوقار ال يامزح وال يضاحك، وكــانوا يعيبــون عــىلٰ 

 أنْ   بــت منــه إىلٰ ويقدحون فيه، ومع ذلك كان رشيكًا يف أكلهم ورشهبــم، فتعجَّ 

شاطئ  فأخرجنا صاحب السفينة فكنّا نميش عىلٰ   ،كان املاء قليالً   حملٍّ   وصلنا إىلٰ 

  النهر.

فق اجتامعي مع هذا الرجل يف الطريق، فسألته عن سبب جمانبتــه عــن فاتَّ 

ة، نَّوقدحهم فيه، فقال: هؤالء من أقــاريب مــن أهــل الســُّ  ،ّياهإهم  وذمِّ أصحابه،  

ع بالتشيُّ   عيلَّ   اهللا منَّ   ّمي من أهل اإليامن، وكنت أيضًا منهم، ولكنَّ وأيب منهم وأُ 

  يامنه.إة ، فسألت عن كيفيَّ الزمان ة صاحب بربكة احلجَّ 

ة، فخرجت يف بعض هن عند جرس احللَّ وأنا أبيع الدُّ   ،فقال: اسمي ياقوت

 أنْ  ة، فبعدت عنها بمراحل إىلٰ هن من أهل الرباري خارج احللَّ لب الدُّ السنني جل
 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(
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محــاري ورجعــت مــع  ريده منه، ومحلته عــىلٰ قضيت وطري من رشاء ما كنت أُ 

وانتبهت فام رأيت أحدًا منهم  ،ة، ونزلنا يف بعض املنزل ونمنالَّ مجاعة من أهل احل

ة قفر ذات سباع كثــرية، لــيس يف أطرافهــا يَّ وكان طريقنا يف برّ  ،وقد ذهبوا مجيعاً 

  بعد فراسخ كثرية. الَّ إمعمورة 

عنّي الطريق،   فضلَّ   ،احلامر، ومشيث خلفهم  فقمت وجعلت احلمل عىلٰ 

السباع والعطش يف يومه، فأخذت أســتغيث باخللفــاء   ًا خائفًا منوبقيت متحريِّ 

عت كثريًا فلم وترضَّ   ،وجعلتهم شفعاء عند اهللا تعاىلٰ   ،عانةواملشايخ وأسأهلم اإل

لنــا  نَّ إا كانت تقــول: هنَّ أّمي  ّين سمعت من أُ إيظهر منهم يشء، فقلت يف نفيس:  

ويعــني الضــعيف،   ، ويغيــث امللهــوف،الَّ أبا صالح يرشد الض  ٰى كنّيُ   اإمامًا حي� 

  ي.مّ أدخل يف دين أُ  استغثت به فأغاثني أنْ  إنْ  فعاهدت اهللا تعاىلٰ 

ذا بشخص يف جنبي، وهو يميش معي وعليه عاممة إفناديته واستغثت به، ف

ة النهر، وقال: كانت خرضهتا مثل نبات حافَّ  إىلٰ  : وأشار حينئذٍ قال خرضاء،  

  خرضة هذا النبات.

ّمي، وذكر كلامت نســيتها، وأمرين بالدخول يف دين أُ الطريق    ني عىلٰ ثّم دلَّ 

  .»قرية أهلها مجيعًا من الشيعة ستصل عن قريب إىلٰ «وقال: 

  ؟هذه القرية أنت ال جتيء معي إىلٰ  ،ديقال: فقلت: يا سيِّ 

 ريــد أنْ أُ ه استغاث يب ألف نفس يف أطراف البالد ال، ألنَّ «فقال ما معناه:  

ــ   وصلت إىلٰ   ٰى قليالً حتَّ   الَّ إمشيت  غاب عنّي، فام    ، ثمّ »أغيثهم [ت] ـالقرية، كان

  ة، ووصل اجلامعة إليها بعدي بيوم.يف مسافة بعيد

طــاب (نــي  يد مهدي القزود الفقهاء السيِّ سيِّ   ة ذهبت إىلٰ  دخلت احللَّ فلامَّ 

 بــه إىلٰ ل أتوصــَّ مني معامل ديني، فسألت عنه عمــالً فعلَّ ة، وذكرت له القصَّ   )ثراه

  .ٰى خرة أُ مرَّ  لقائه 
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  .أربعني ليلة مجعة أبا عبد اهللا  رْ فقال: زُ 

بقي واحدة فذهبت من   أنْ   ع إىلٰ مَ ة يف ليايل اجلُ أزوره من احللَّ قال: فكنت  

ذا مجاعـة مـن أعـوان الظلمـة  إباب البلد، ف   وصلت إىلٰ ة يف يوم اخلميس، فلامَّ احللَّ 

ًا  متهـا، فبقيـت متحـريِّ يطالبون الواردين التذكرة، وما كـان عنـدي تـذكرة وال قي 

ر يل،  ـوأجوز عنهم فـام تيسـَّ  ٰى أختفّ  ردت مرارًا أنْ أف   ، الباب   والناس متزامحون عىلٰ 

لباس طلبة األعاجم عليه عاممة بيضاء يف    يف زيِّ   وإذا بصاحبي صاحب األمر  

 رأيته استغثت به فخرج وأخذين معه، وأدخلني من الباب فام رآين  داخل البلد، فلامَّ 

  .)١(فراقه    ًا عىلٰ  دخلت البلد افتقدته من بني الناس، وبقيت متحريِّ فلامَّ   ، أحد

  :  و ا  ا   ا ا ا ة:

مــة مور العالَّ زين العابدين السلاميس عن ناظر أُ   العامل اجلليل املوىلٰ   ٰى حك

مع كونه يف بلد الغربــة منقطعــًا  ، قال: كان ةّيام جماورته بمكَّ أبحر العلوم يف  

غــري مكــرتث بكثــرة   ،القلــب يف البــذل والعطــاء  قــويُّ   ،خــوةعن األهل واإل

فته احلال وكثرة درهم سبيالً، فعرَّ   مل نجد إىلٰ   ّيام أنْ فق يف بعض األاملصارف، فاتَّ 

  املؤنة وانعدام املال، فلم يقل شيئًا.

ة الدار، فيجلس يف القبــَّ  الصبح ويأيت إىلٰ يطوف بالبيت بعد  وكان دأبه أنْ 

جتتمع فيها تالمذته   ٰى خرأُ ة  قبَّ   خيرج إىلٰ   ة به، ونأيت إليه بغليان فيرشبه ثمّ املختصَّ 

  مذهبه. عىلٰ  س لكلٍّ درِّ املذاهب فيُ  من كلِّ 

 رجــع مــن الطــواف يف اليــوم الــذي شــكوته يف أمســه نفــود النفقــة فلامَّ 

ــ   ،ةالعــاد  رت الغليــان عــىلٰ ـوأحض فاضــطرب أشــّد   ،ه أحــدذا بالبــاب يدقــُّ إف

وقام مرسعًا خارجًا  ،وقال يل: خذ الغليان وأخرجه من هذا املكان  ،االضطراب

 

 ).٧١/ احلكاية ٢٨٢  - ٢٨٠/ ص ٢النجم الثاقب (ج  )١(
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ــ  ة أعن الوقار والسكينة واآلداب، ففــتح البــاب ودخــل شــخص جليــل يف هي

 ،ة واملســكنةد عند باهبا يف هناية الذلــَّ وقعد السيِّ   ،ةاألعراب وجلس يف تلك القبَّ 

  ب إليه الغليان.قرِّ ال أُ  أنْ  يلَّ إوأشار 

ل يده وقبَّ   ،د مرسعًا وفتح البابفقام السيِّ   ،قام   ثان، ثمّ فقعدا ساعة يتحدَّ 

 اللــون د متغــريِّ ورجع الســيِّ   ،لشأنه  ٰى ـمجله الذي أناخه عنده ومض  وأركبه عىلٰ 

رجل ّرصاف قاعد يف جبل الصفا واذهــب  وقال: هذه حوالة عىلٰ  ،ولني براةاون

  حيل عليه.وخذ منه ما أُ  إليه

لها وقــال:  نظر إليها قبَّ الرجل املوصوف، فلامَّ  قال: فأخذهتا وأتيت هبا إىلٰ 

فجاء بالدراهم من الصنف الذي   ،باحلامميل، فذهبت وأتيت بأربعة محاميل  عيلَّ 

مخسة قرانات العجم وما كانوا يقدرون   عىلٰ   واحدٍ   يقال له: ريال فرانسة يزيد كلُّ 

  الدار. كتافهم وأتينا هبا إىلٰ أ ، فحملوها عىلٰ محله عىلٰ 

ن كانت الّرصاف ألسأل منه حاله وممَّ   كان يف بعض األّيام ذهبت إىلٰ امَّ ـول

ــ كّ ّرصافًا وال دُ   فلم أرَ   ،تلك احلوالة ر يف ذلــك ـانًا، فسألت عن بعض مــن حض

ام يقعــد فيــه نــَّ إاف، فقال: ما عهدنا يف هذا املكان ّرصافًا أبــدًا واملكان عن الّرص 

  الرمحن. ك املنّان وألطاف ويلِّ لِ ه من أرسار املَ نَّ أفعرفت  ،فالن

ق الوجيه صاحب ملحقِّ اثني هبذه احلكاية الشيخ العامل الفقيه النحرير وحدَّ 

د حســني الكــاظمي املجــاور التصانيف الرائقة واملناقب الفائقــة، الشــيخ حممــّ 

  .)١(عن الشخص املذكور ةن الثقاثه من حدَّ ، عمَّ )أطال اهللا بقاه( بالغريِّ 

  :]  ا ى أ[ ا اون:

 ،واملضــطلع البصــري ،ق اخلبريد السند، والعامل املعتمد، املحقِّ ثني السيِّ حدَّ 

الربهان القاطع يف (ف مصنِّ )اهللا مقامه أعىلٰ (د بحر العلوم  سبط السيِّ   د عيلٌّ السيِّ 
 

 ).٧٦/ احلكاية ٢٨٩  - ٢٨٧/ ص ٢النجم الثاقب (ج  )١(
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د صهر الســيِّ  ٰى ـد مرتضالسيِّ  الصفيِّ  الويفِّ  النقيِّ   رع التقيِّ عن الو  ،)رشح النافع

ــ   ،ختهبنت أُ   عىلٰ   )اهللا مقامه  أعىلٰ ( ر، مواظبــًا ـوكان مصاحبًا له يف السفر واحلض

يف بعــض أســفار  ٰى مــن رأ كنــت معــه يف رسُّ   والعالنية، قــال:  خلدماته يف الرسِّ 

 ،يل حجــرة بجنــب حجرتــهد ينام يف حجرة وحــده، وكــان  وكان السيِّ   ،زيارته

وكنت يف هناية املواظبة يف أوقات خدماته بالليل والنهار، وكان جيتمع إليه الناس 

  يذهب شطر منه يف أكثر الليايل. أنْ  ل الليل إىلٰ وَّ أيف 

عادته، والناس جمتمعون حوله، فرأيته   ه يف بعض الليايل قعد عىلٰ نَّ أفق  فاتَّ 

 شــارة إىلٰ إبكــالم فيــه  واحــدٍ  م مع كلِّ ويتكلَّ  ،لوةاخل بُّ ه يكره االجتامع وُحيِ كأنَّ 

فــأمرين بــاخلروج،  ،غــريي ق النــاس ومل يبــَق تعجيله باخلروج من عنده، فتفــرَّ 

فصــربت   ،رًا يف حالته يف تلك الليلة، فمنعني الرقــادحجريت متفكِّ   فخرجت إىلٰ 

  فرأيت باب حجرته مغلقًا. ،د حالهفقَّ تأل فخرجت متخّفياً  ،زماناً 

راج بحالــه ولــيس فيــه أحــد، فــدخلت ـالباب وإذا الس  رت من شقِّ فنظ

يــًا ه ما نام يف تلك الليلة، فخرجــت حافيــًا متخفِّ نَّ أفعرفت من وضعها    ،احلجرة

ــ  ة ريف فرأيــت أبــواب قبــَّ ـأطلب خــربه وأقفــو أثــره، فــدخلت الصــحن الش

دت أطــراف خارجهــا فلــم أجــد منــه أثــرًا، فــدخلت العسكريني مغلقة، فتفقَّ 

  ح األبواب.صحن األخري الذي فيه الرسداب فرأيته مفتَّ ال

ي حــسٌّ يــًا متأنِّ فنزلت من الــدرج حافيــًا متخفِّ   يــًا بحيــث ال يســمع منــّ

م مــع اآلخــر أحدًا يتكلَّ   كأنَّ   ،الرسداب  )١(ةة من ُصفَّ محركة، فسمعت مهه وال

من دبيــب  ٰى خفوكان دبيبي أ  ،بقيت ثالثة أو أربعة منها  أنْ   ز الكلامت إىلٰ ميِّ ومل أُ 

يف مكانه هناك:   ٰى د قد نادذا بالسيِّ إء، فالصخرة الصّام  النملة يف الليلة الظلامء عىلٰ 

  خرجت من املنزل؟ مَ ـما تصنع؟ ولِ  د مرتٰىض يا سيِّ 
 

ْمِك. )١(  الُصّفة: الُصفة من البنيان شبه البهو الواسع الطويل السَّ
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الرجوع قبل اجلواب،  فعزمت عىلٰ ًا ساكتًا كاخلشب املسندة، فبقت متحريِّ 

 ؟!ك من غري طريق احلــواسِّ من عرف  حالك عىلٰ   ٰى كيف ختف  :قلت يف نفيس  ثمّ 

  ة.فَّ حيث شاهدت الصُّ  ونزلت يف خالل االعتذار إىلٰ  ،فأجبته معتذرًا نادماً 

ه ينــاجي نــَّ أقبلة ليس لغريه هناك أثــر، فعرفــت لفرأيته وحده واقفًا جتاه ا

  .)١(...)ك األكربلِ عليه سالم اهللا املَ (الغائب عن أبصار البرش 

ـ ا ا   ا اد واون:  هـ و  اـ ا

  :ااب 

د د حممــّ قــدوة الصــلحاء الســيِّ   ،الفاضــل الكامــل  ،العامل العامــل  ٰى حك

مــام مجاعــة إاملوسوي الرضوي النجفي املعروف باهلندي من األتقياء العلــامء و

عن العامل الثقة الشيخ باقر بن الشيخ هادي الكاظمي   ،مشهد أمري املؤمنني  

ولــه أب كبــري  )٢(كاً عن رجل صادق اللهجة كان دّال   ،ور للنجف األرشفاملجا

ويقف ينتظره  ءاخلال بريق إىلٰ ه حيمل له اإلنَّ إ  ٰى  يف خدمته حتَّ قرصِّ وهو ال يُ   ،مسنٌّ 

ــ نــَّ إليلة األربعاء ف  الَّ إوال يفارق خدمته    ،منه  [ه]خيرج فيأخذ  ٰى حت  ي إىلٰ ـه يمض

  املسجد. ترك الرواح إىلٰ  ثمّ  ،مسجد السهلة

 كانت األخرية فلامَّ   ،فسألته عن سبب ذلك، فقال: خرجت أربعني أربعاء

قريب املغرب، فمشيت وحــدي وصــار الليــل وبقيــت  أخرج إىلٰ   يل أنْ مل يتيرسَّ 

  بقي ثلث الطريق وكانت الليلة مقمرة. ٰى أميش حتَّ 

، هذا سيسلبني ثيايب :فرس قد قصدين، فقلت يف نفيس عىلٰ   افرأيت أعرابي� 

  .مني بلسان البدو من العرب وسألني عن مقصديكلَّ  يلَّ إ ٰى  انتهفلامَّ 

  .فقلت: مسجد السهلة
 

 ).٧٧/ احلكاية ٢٩٠و ٢٨٩/ ص ٢النجم الثاقب (ج  )١(

 قًا).: (حالَّ جنَّة املأوٰى يف  )٢(
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  .»معك يشء من املأكول؟«فقال: 

  .فقلت: ال

ا اللفظ: دورك يــدك مَّ أو ،ٰى (هذا نقل باملعن  »دخل يدك يف جيبكا«فقال:  

  جليبك).

  .يشء هفقلت: ليس في

ت يدي يف جيبي، فوجــدت فيــه زبيبــًا أدخل  ٰى القول بزجر حتَّ   ر عيلَّ فكرَّ 

  شرتيته لطفل عندي ونسيته فبقي يف جيبي.اكنت 

 »وصيك بــالعودوصيك بالعود، أُ وصيك بالعود، أُ أُ «قال يل األعرايب:    ثمّ 

ــ   ثمّ   ،-  والعود يف لساهنم اسم لألب املسنِّ   - ه نــَّ أفعلمــت   ،ريـغاب عــن بص

 [إىلٰ  فلم أعــد ،يف ليلة األربعاء ٰى بمفارقتي أليب حتَّ  ه ال يرٰىض نَّ أو  ،املهدي  

  .)٢()١(املسجد]

 عــىلٰ  ي: قد كثرت اآليــات واألخبــار يف احلــثِّ اس القمّ ف عبّ يقول املؤلِّ 

  :بعضها شارة هنا إىلٰ وجتدر اإل ،كرام الوالدين واحرتامهمإ

ه قــال: قلــت [أليب عبــد نــَّ أعن منصور بن حــازم    ،الشيخ الكليني  ٰى رو

واجلهاد يف   ،الوالدين  وبرُّ   ،الصالة لوقتها«أفضل؟ قال:  األعامل    :] أيُّ  اهللا

  .)٣(»سبيل اهللا 

فقال:  اهللا  رجٌل رسوَل  ٰى أت«ه قال:  نَّ أ  أيضًا عن الصادق    ٰى ورو

  .»ّين راغب يف اجلهاد نشيطإ ،يا رسول اهللا

 ال تكــن حيــ� قتَ تُ  ك إنْ نَّ إف ،: فجاهد يف سبيل اهللا فقال له النبيُّ «قال:  

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 ).١٨/ احلكاية ٧٣و ٧٢(ص  )؛ جنَّة املأوٰى ٨٦/ احلكاية ٣٠٢/ ص ٢النجم الثاقب (ج  )٢(

 ).٤/ باب الّرب بالوالدين/ ح ١٥٨ص  /٢(ج الكايف   )٣(
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رجعــت رجعــت مــن  وإنْ  ،اهللا متت فقد وقــع أجــرك عــىلٰ   وإنْ   ،ق ُترزَ عند اهللا

  .َت دْ لِ الذنوب كام وُ 

ام يأنسان يب ويكرهان يل والدين كبريين يزعامن أهنَّ   إنَّ   ،قال: يا رسول اهللا

  .خروجي

نســهام بــك الذي نفيس بيده ألُ فوَ  ،مع والديك : فقرَّ فقال رسول اهللا 

  .)١(»نةخٌري من جهاد س يومًا وليلةً 

 اراني� ـه قال: كنت نصنَّ أالشيخ الكليني أيضًا عن زكريا بن إبراهيم   ٰى ورو

 ّين كنــت عــىلٰ إفقلــت:    ،أيب عبــد اهللا    فأسلمت وحججت، فدخلت عــىلٰ 

ّمي ة وأهل بيتي، وأُ النرصانيَّ  ّمي عىلٰ أيب وأُ   فقلت: إنَّ   ،ّين أسلمت...إة والنرصانيَّ 

  يف آنيتهم؟فأكون معهم وآكل  ،مكفوفة البرص

  .»يأكلون حلم اخلنزير؟«فقال: 

  .ونهوال يمسُّ  ،فقلت: ال

  .»ها...ك فربَّ مَّ أُ ال بأس، فانظر «فقال: 

طعمهــا وأفــيل ثوهبــا ورأســها أُ وكنــت  ،ّميالكوفة ألطفت ألُ   ُت مْ دِ  قَ فلامَّ 

فــام الــذي  ،دينــي ما كنت تصنع يب هذا وأنت عىلٰ  ،فقالت يل: يا بنيَّ   ،وأخدمها

  ة؟منذ هاجرت فدخلت يف احلنيفيَّ منك  ٰى أر

  .نا أمرين هبذافقلت: رجٌل من ولد نبيِّ 

  ؟فقالت: هذا الرجل هو نبيٌّ 

  .ه ابن نبيٍّ ولكنَّ ،فقلت: ال

  .هذه وصايا األنبياء نَّ إ ،هذا نبيٌّ  نَّ إ ،فقالت: يا بنيَّ 

  .ه ابنهولكنَّ ،نبيٌّ نا ه ليس يكون بعد نبيِّ نَّ إ ،همَّ أُ فقلت: يا 
 

 ).١٠/ باب الّرب بالوالدين/ ح ١٦٠/ ص ٢ الكايف (ج )١(
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  .أعرضه عيلَّ  ،دينك خري دين ،ا بنيَّ فقالت: ي

ــالم  ــدخلت يف اإلس ــا، ف ــته عليه ــلَّ وعلَّ  ،فعرض ــا، فص ــر مته ت الظه

ــ  ــاء ـوالعص ــرب والعش ــرةر واملغ ــمّ  ،اآلخ ــل،  ث ــارض يف اللي ــا ع ــرض هل ع

ت بــه وماتــت، فــأقرَّ  ،متنــي، فأعدتــه عليهــامــا علَّ  أعــد عــيلَّ   ،فقالت: يا بنــيَّ 

ــذين غفلــامَّ  ــذي صــلَّ  ،لوهاســَّ  أصــبحت كــان املســلمون ال ــا ال يت وكنــت أن

  .)١(عليها ونزلت يف قربها

 بــربِّ  ت أبــا عبــد اهللا ه قــال: خــربَّ نــَّ أان ر بن حيّ أيضًا عن عّام   ٰى ورو

 رسول اهللا  نَّ إ، اب� ه وقد ازددت له ُح بُّ حِ لقد كنت أُ «إسامعيل ابني يب، فقال: 

فأجلســها  وبســط ملحفتــه هلــاهبا     نظر إليها رسَّ ٌت له من الرضاعة، فلامَّ ْخ أتته أُ 

وجاء أخوها فلم  ،قامت وذهبت ثمّ ثها ويضحك يف وجهها،  دِّ أقبل ُحي   ، ثمّ عليها

خته ما مل تصنع بــه وهــو صنعَت بأُ   ،يصنع به ما صنع هبا، فقيل له: يا رسول اهللا

  .)٢(»ا كانت أبّر بوالدهيا منهرجل؟! فقال: ألهنَّ 

أيب قد  : إنَّ لت أليب عبد اهللا ه قال: قنَّ أعن إبراهيم بن شعيب   ٰى ورو

تــيل   اســتطعت أنْ   إنْ «فنحن نحمله إذا أراد احلاجة، فقــال:    ،وضعف  اكرب جد� 

  .)٣(»ة لك غداً ه ُجنَّنَّ إف ،مه بيدكولقِّ  ،ذلك منه فافعل

 ف اهللا فــِّ ُخي  أنْ  حــبَّ أه قال: من نَّ أ الصدوق عن الصادق   ٰى ورو

ن ذا كان كذلك هوَّ إ، فاالً، وبوالديه بار� لقرابته وصو فليكن  ،عنه سكرات املوت

  .)٤(»ومل يصبه يف حياته فقر أبداً  ،اهللا عليه سكرات املوت
 

 .)١١ح   /باب الّرب بالوالدين/ ١٦١و ١٦٠/ ص ٢(ج الكايف   )١(

 .)١٢ح   /باب الّرب بالوالدين/ ١٦١/ ص ٢(ج الكايف   )٢(

 .)١٣ح   /باب الّرب بالوالدين/ ١٦٢/ ص ٢(ج الكايف   )٣(

 ).٦٣٥/١٤/ ح ٤٧٣أمايل الصدوق (ص  )٤(
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ــ إ  ا ام واون: ــ آل ر  ف ا 

ء ا :  

نجــل العــامل العابــد  ،)١(الشيخ العامل الفاضل الشيخ بــاقر النجفــي  ٰى حك

رجــالً مؤمنــًا كــان يف النجــف   نَّ أ  ،املعروف بآل طالب  الشيخ هادي الكاظمي

  .الرحيم )٢(بالشيخ حسني ٰى ُيسمّ  )آل الرحيمـ (األرشف من البيت املعروف ب

الفاضل والعابد الكامل، مصباح األتقياء الشيخ طــه وأخربين أيضًا العامل 

ــ من قرابة العامل اجلليل والزاهد العابد الشيخ حسني نجف   جد إمام مجاعــة املس

واملعــروف عنــدهم بالصــالح   ،ةة والعامــَّ املقبــول عنــد اخلاصــَّ ،  ااهلندي حاليــ� 

 ،الشيخ حسني املذكور كان رجالً ســليم الفطــرة ذا طينــة طــاهرة  نَّ أ  ،ٰى والتقو

وكان مــع   ،خالط دم وكان معه مرض السعال إذا سعل خيرج من صدره مع األ

  ذلك يف غاية الفقر واالحتياج ال يملك قوت يومه.

األعــراب الــذين يف أطــراف  الباديــة إىلٰ  كان خيرج يف أغلب أوقاتــه إىلٰ و

وجــه  ر ذلك عىلٰ ـَالنجف األرشف ليحصل له قوت ولو شعري، وما كان يتيّس 

ق قلبــه بتــزويج امــرأة مــن أهــل ة رجائه، وكان مع ذلك قد تعلــَّ يكفيه مع شدَّ 

 ات يده، وكان يف همٍّ ة ذذلك لقلَّ  وكان يطلبها من أهلها وما أجابوه إىلٰ النجف،  

  شديد من جهة ابتالئه بذلك. وغمٍّ 

مــا هــو  به الفقر واملرض، وأيس من تزويج البنــت، عــزم عــىلٰ    اشتدَّ فلامَّ 

مســجد   واح إىلٰ ه من أصــابه أمــر فواظــب الــرَّ معروف عند أهل النجف من أنَّ 

علم من حيث ال ي  ¨  صاحب األمر  ٰى ير  أنْ   بدَّ   الكوفة أربعني ليلة أربعاء، فال

  ويقيض له مراده.
 

 كاظمي).يف املصدرين: (ال )١(

 : (الشيخ حمّمد حسن الرسيرة).يف جنَّة املأوٰى  )٢(
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ذلك أربعــني ليلــة   : قال الشيخ حسني: فواظبت عىلٰ قال الشيخ باقر  

ت ريــح  كانت الليلة األخرية وكانت ليلة شتاء مظلمة، وقــد هبــَّ فلامَّ   ،ربعاءألبا

 ،ة التي هي داخل يف باب املسجدعاصفة فيها قليل من املطر، وأنا جالس يف الدكَّ 

الطرف األيرس عند دخول  ل تكون عىلٰ املقابلة للباب األوَّ ة  ة الرشقيَّ وكانت الدكَّ 

م، وال يمكن قذفه يف يف املسجد من جهة سعال الدخول  ن الداملسجد، وال أمتكَّ 

 عــيلَّ   قي فيه عن الربد، وقد ضاق صدري، واشــتدَّ وليس معي يشء أتَّ   ،املسجد

انقضت وهذه آخرها، الليايل قد  نَّ أر فكِّ أُ نيا يف عيني، وّمهي وغّمي، وضاقت الد

لــت وما رأيت أحدًا وال ظهر يل يشء، وقد تعبــت هــذا التعــب العظــيم، وحتمَّ 

مســجد الكوفــة،  واخلوف يف أربعني ليلة، أجــيء فيهــا مــن النجــف إىلٰ   املشاقَّ 

  ويكون يل األياس من ذلك.

وقــد أوقــدت نــارًا   ،ر يف ذلك وليس يف املســجد أحــد أبــداً فكِّ أُ فبينام أنا  

ــ ها قهوة جئت هبا من النجف، ال أمتكــَّ سخن عليألُ  ا لتعــّودي هبــا، ن مــن تركه

 نظرته من ، فلامَّ يلَّ إهًا  ل متوجِّ إذا بشخص من جهة الباب األوَّ   اوكانت قليلة جد� 

 يلَّ إرت وقلت يف نفيس: هذا أعــرايب مــن أطــراف املســجد، قــد جــاء بعيد تكدَّ 

  ّمهي وغّمي. ظلم، ويزيد عيلَّ بال قهوة يف هذا الليل امل ٰى ليرشب من القهوة وأبق

 ،باســمي وجلــس يف مقــابيل م عيلَّ وسلَّ   يلَّ إر إذا به قد وصل  كِّ فأُ فبينام أنا  

ــ بت من معرفته باسمي، وظننته من الذين أخرج إليهم يف بعض األوفتعجَّ  ات ق

  العرب يكون؟ فرصت أسأله من أيِّ  ،من أطراف النجف األرشف

  .»من بعض العرب«قال: 

  .»ال، ال«له الطوائف التي يف أطراف النجف، فيقول: فرصت أذكر 

  .»ال لست منها«ام ذكرت له طائفة قال: وكلَّ 

 . ٰى وهو لفظ بال معن   ، فأغضبني وقلت له: أجل أنت من ُطريطرة مستهزءاً 
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ما الذي جاء بــك   ،ال عليك من أينام كنت«م من قويل ذلك، وقال:  فتبسَّ 

  .»؟هنا إىلٰ 

  مور؟ال عن هذه األُ فقلت: وأنت ما عليك السؤ

  .»ك لو أخربتني؟ما رضُّ «فقال: 

ام بت من حسن أخالقه وعذوبة منطقه، فامل قلبي إليــه، وصــار كلــَّ فتعجَّ 

أنــت ارشب «بّي له، فعملت له السبيل من التتن وأعطيته، فقــال: م ازداد ُح تكلَّ 

الً ، وصببت له يف الفنجان قهوة وأعطيته، فأخذه ورشب شيئًا قلي»فأنا ما أرشب

عدم  فأخذته ورشبته، ومل ألتفت إىلٰ  ،»أنت ارشبه«وقال:  ،منه، ثّم ناولني الباقي

  بّي له آنًا فآنًا.ُح  درشبه متام الفنجان، ولكن يزدا

 ،يف هــذه الليلــة تأنســني يلَّ إأنــت قــد أرســلك اهللا   ،فقلت لــه: يــا أخــي

  ث؟ونتحدَّ  نجلس يف حرضة مسلم  أنْ  تروح معي إىلٰ  أفال

  .»ث حديثكفحدِّ  ،روح معكأ«فقال: 

 فقلت له: أحكي لك الواقع أنا يف غاية الفقر واحلاجة مــذ شــعرت عــىلٰ 

م وأقذفــه مــن صــدري منــذ ســنني ع الــدَّ ومع ذلك معــي ســعال أتنخــَّ   ،نفيس

تنــا يف وما عندي زوجة وقد علق قلبي بامرأة مــن أهــل حملَّ   ،أعرف عالجه وال

   يل أخذها.ما تيرسَّ  ة ما يف اليد، ومن جهة قلَّ النجف األرشف

 ،ة وقالوا يل: اقصد يف حوائجك صــاحب الزمــانئيَّ ين هؤالء املّال وقد غرَّ 

ــ نَّ إأربعني ليلة أربعاء يف مسجد الكوفة، ف  وبّت   ،ي لــك حاجتــكـك تراه ويقض

يف  لــت هــذه املشــاقَّ وقد حتمَّ   ،ربعني وما رأيت فيها شيئاً وهذه آخر ليلة من األ

  وهذه حوائجي. ،جاء يب هنافهذا الذي  ،هذه الليايل

مرأة فتأخذها ا االا صدرك فقد برأ، وأمَّ أمَّ «فقال يل وأنا غافل غري ملتفت:  

هــذا  ، وأنا غــري ملتفــت إىلٰ »متوت  ٰى حاله حتَّ   عىلٰ   ٰى ا فقرك فيبقمَّ أعن قريب، و

  البيان أبدًا.
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  حرضة مسلم؟  تروح إىلٰ فقلت: أَال 

 وردنــا أرض املســجد فقــال: مــامي، فلــامَّ أه ، فقمــت وتوجــَّ »قــم«قال:  

  .»؟ة املسجدصّيل صالة حتيَّ تُ  أَال «

هو قريبًا من الشاخص املوضــوع يف املســجد، وأنــا   ففقلت: أفعل، فوق

  خلفه بفاصلة، فأحرمت الصالة ورصت أقرأ الفاحتة.

فمن   ،فبينام أنا أقرأ وإذا يقرأ الفاحتة قراءة ما سمعت أحدًا يقرأ مثلها أبداً 

وذكرت بعض كلامت  ،ه هذا هو صاحب الزمانت يف نفيس: لعلَّ حسن قراءته قل

ثّم نظرت إليه بعد ما خطر يف قلبي ذلك وهو يف الصالة، وإذا  ،ذلك  عىلٰ   له تدلُّ 

ريف، وهو مــع ذلــك ـبه قد أحاطه نور عظيم منعني من تشخيص شخصه الش

خوفــًا  صّيل وأنا أسمع قراءته، وقد ارتعدت فرائيص، وال أستطيع قطع الصالةيُ 

كان، وقد عال النور من وجه األرض، فرصت أندبه   وجهٍ   أيِّ   فأكملتها عىلٰ   ،منه

ر وأعتذر من سوء أديب معه يف باب املســجد، وقلــت لــه: أنــت وأبكي وأتضجَّ 

  مسلم. صادق الوعد، وقد وعدتني الرواح معي إىلٰ 

بعتــه فــدخل جهة مســلم، فت ه إىلٰ م النور، وإذا بالنور قد توجَّ كلِّ أُ فبينام أنا  

 ٰى ذلك ومل أزل أندبه وأبكي حتــَّ  ة، ومل يزل عىلٰ القبَّ   النور احلرضة، وصار يف جوِّ 

  إذا طلع الفجر عرج النور.

، وإذا أنــا صــحيح »ا صدرك فقد برأأمَّ «قوله:  إىلٰ   كان الصباح التفتُّ فلامَّ 

أخذ البنت   ل اهللا عيلَّ وسهَّ   الَّ إسبوع  أُ   وما مٰىض   ،الصدر، وليس معي سعال أبداً 

صــلوات اهللا وســالمه (ما كان كام أخرب  من حيث ال أحتسب، وبقي فقري عىلٰ 

  .)١()آبائه الطاهرين عليه وعىلٰ 
 

ــب (ج  )١( ــنجم الثاقــ ــة  /٣١٢ - ٣٠٨ص  /٢الــ ــأوٰى ٩٠احلكايــ ة املــ ــَّ  - ٦٦(ص  )؛ جنــ

 ).١٥ /احلكاية٦٩
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  :ارَُة  ط اّود أاب   ا ا واون:

اين الســيِّ سيِّ   أخربين مشافهةً  د مهــدي د الفقهاء وسند العلــامء العــامل الربــّ

ر من شــهر شــعبان مــن ـه قال: خرجت يوم الرابع عشنَّ أة  احللَّ   القزويني ساكن

 )١(ةاهلنديــَّ  شــطِّ   وصلت إىلٰ ليلة النصف منه، فلامَّ   ريد زيارة احلسني  ة أُ احللَّ 

 ،ة وأطرافهــاوجدت الزّوار الــذاهبني مــن احللــَّ  ،اجلانب الغريب منه وعربت إىلٰ 

بيوت عشرية بني طرف من مجيعًا حمارصين يف    ،والواردين من النجف ونواحيه

 قــد نزلــوا عــىلٰ   )٢(عشــرية ُعنيــزة  ألنَّ   ؛كربالء  وال طريق هلم إىلٰ   ،ةعشائر اهلنديَّ 

 الَّ إوال يدعون أحدًا خيرج من كربالء وال أحدًا يلج   ،ةالطريق وقطعوه عن املارَّ 

  انتهبوه.

ــ رجل مــن العــرب وصــلَّ   قال: فنزلت عىلٰ  ر، ـيت صــالة الظهــر والعص

مــت الســامء ومطــرت مطــرًا ما يكون من أمر الزّوار، وقــد تغيَّ   وجلست أنتظر

  يسريًا.

هني نحــو ار بأرسها من البيوت متوجِّ فبينام نحن جلوس إذ خرجت الزوّ 

  طريق كربالء، فقلت لبعض من معي: اخرج واسأل ما اخلرب؟

عشرية بني طرف قــد خرجــوا باألســلحة   نَّ إوقال يل:    يلَّ إفخرج ورجع  

  املحاربة مع عنزة. كربالء، ولو آل األمر إىلٰ  يصال الزّوار إىلٰ عوا إلة، وجتمَّ الناريَّ 

بنــي طــرف   سمعت قلت ملن معــي: هــذا الكــالم ال أصــل لــه، ألنَّ فلامَّ 

خراج الزّوار عن ظنُّ هذه مكيدة منهم إلأ، ومقابلة عنزة يف الربِّ  ة هلم عىلٰ قابليَّ   ال

  ضيافتهم. م استثقلوا بقاءهم عندهم ويفألهنَّ  ؛بيوهتم

 

ٰى القصبة املوجــودة يف الكوفة وُتسمّ  ب عنه ويصبُّ الفرات ينفصل من املسيِّ  وهو شعبة من شطِّ   )١(

 ).ة إٰىل كربالء. (منه قعة يف طريق احللَّ عليه بـ (طويرج) الوا 

 : (عنزة).املصدريف  )٢(
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 ، احلــال كــام قلــتفتبــنيَّ  ،البيوت ار إىلٰ فبينام نحن كذلك إذ رجعت الزوّ 

مة، فأخذتني هلــم البيوت وجلسوا يف ظالهلا والسامء متغيِّ   تدخل الزّوار إىلٰ  فلم

 ل بالنبيِّ اهللا بالدعاء والتوسُّ   هت إىلٰ صابني انكسار عظيم، وتوجَّ أة شديدة، ورقَّ 

  ا هم فيه.ار ممَّ غاثة الزوّ إ، وطلبت هوآل

 ،مثلــه  كريم مل أرَ   )١(فرس رابع  هذا احلال إذ أقبل فارس عىلٰ   فبينام أنا عىلٰ 

 وقف عىلٰ  ٰى ر عن ذراعيه، فأقبل خيبُّ به جواده حتَّ وهو مشمِّ   ،وبيده رمح طويل

م فرددنــا عليــه البيت الذي أنا فيه، وكان بيتًا من شعر مرفــوع اجلوانــب، فســلَّ 

  .السالم 

م عليك، وهم كنج سلِّ بعثني من يُ   -يني باسمي  سمِّ يُ   -ا موالنا  يقال:    ثمّ 

فليــأت  :يقــوالن -ة وكانــا مــن قــّواد العســاكر العثامنيــَّ  -حمّمد آغا وصفر آغا 

ّنا قد طردنا عنزة عن الطريق، ونحن ننتظره مع عسكرنا يف عرقــوب إبالزّوار، ف

  ة.اجلادَّ  ة عىلٰ السليامنيَّ 

  ة؟عرقوب السليامنيَّ  فقلت له: وأنت معنا إىلٰ 

، فأخرجت الساعة وإذا قد بقي من النهار ســاعتان ونصــف »نعم«قال:  

ق يب ذلــك البــدوي الــذي نحــن عنــده مت إلينا، فتعلَّ تقريبًا، فقلت بخيلنا فُقدِّ 

ضــح األمــر، يتَّ  ٰى ار وأقــم الليلــة حتــَّ ال ختاطر بنفسك وبالزوّ   ،وقال: يا موالي

  دراك الزيارة املخصوصة.من الركوب إل فقلت له: ال بدَّ 

فرسنا والفارس   ، رأتنا الزّوار قد ركبنا، تبعوا أثرنا بني حارش وراكبفلامَّ 

عرقــوب   وصــلنا إىلٰ   ٰى ه األسد اخلادر ونحن خلفــه، حتــَّ املذكور بني أيدينا كأنَّ 

العرقــوب   أعىلٰ   فصعد عليه وتبعناه يف الصعود، ثّم نزل وارتقينا عىلٰ   ،ةالسليامنيَّ 
 

والبقــر وذوات ، ه داخل يف السنة اخلامسة، يقال: أربع الغنم: دخلــت يف الســنة الرابعــةيعنى أنَّ   )١(

 ).(هامش جنَّة املأوٰى   دخلت يف السابعة. :احلافر: دخلت يف السنة اخلامسة، وذوات اخلفِّ 
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 ام صعد يف الســامء أو نــزل يف األرض ومل نــرَ له عينًا وال أثرًا، فكأنَّ   ومل نرَ   فنظرنا

  قائدًا وال عسكرًا.

  ه صاحب األمر؟نَّ أيف  فقلت ملن معي: أبقي شكٌّ 

  .فقالوا: ال واهللا

ني ال طيل النظر إليه كأّين رأيته قبل ذلك، لكنَّأُ  -دينا يوهو بني أ  -وكنت  

ة، وأخربين ه هو الشخص الذي زارين باحللَّ نَّ أرت رقنا تذكَّ  فافلامَّ   ،يتهأأذكر أين ر

  ة.نيَّ امبواقعة السلي

أحــدًا نســأله عــنهم  هلم أثرًا يف منازهلم، ومل نــرَ   ا عشرية عنزة، فلم نرَ وأمَّ 

 ،بنا خيولنــا  ، فوردنا كربالء ختبُّ ّنا رأينا غربة شديدة مرتفعة يف كبد الربِّ أ  ٰى سو

مــن أيــم جئــتم؟  :ســور البلــد فنــادوا وإذا بعسكر عىلٰ   باب البالد،  فوصلنا إىلٰ 

ة قــد يَّ سبحان اهللا هذه الربّ  :ثّم قالوا  ،سواد الزّوار  وكيف وصلتم؟ ثّم نظروا إىلٰ 

  أجل أين صارت عنزة؟ ،امتأل من الزّوار

  يرعاها. ة ربٌّ وملكَّ  ،البلد وخذوا أرزاقكمفقلت هلم: اجلسوا يف 

 ،ختت قريب من البــاب آغا جالسًا عىلٰ حمّمد  كنجذا أنا بإدخلنا البلد ف  ثمّ 

  .باللسان َت رْ كِ ك ذُ نَّ أفقام يف وجهي، فقلت له: يكفيك فخرًا  ،مت عليهفسلَّ 

  .ةفقال: ما اخلرب؟ فأخربته بالقصَّ 

 ،لــك رســوالً  َل رســِ أُ  ٰى ك زائر حتَّ نَّ أمن أين يل علم ب ،فقال يل: يا موالي

نخرج خوفًا  ين يف البلد ال نستطيع أنْ ارصًا حمموأنا وعسكري منذ مخسة عرش يو

  ثّم قال: فأين صارت عنزة؟ ؟من عنزة

ا غــربة كأهنــَّ  أّين رأيت غــربة شــديدة يف كبــد الــربِّ  ٰى قلت: ال علم يل سو

ثّم أخرجت الساعة وإذا قد بقي مــن النهــار ســاعة ونصــف، فكــان   ،الظعائن

  ساعات. نازل بني طرف وكربالء ثالثوبني م ،ه يف ساعةمسرينا كلُّ 



  ١٥١ ............  يف الغيبة الكربىٰ   ةجَّ احلمالقاة اإلمام الفصل اخلامس: يف ذكر من حاز رشف 

ــ فلامَّ ة يف كربالء،  ثّم بتنا تلك الليل لنا عــن خــرب عنــزة فــأخرب أ أصبحنا س

بساتني كربالء قــال: بيــنام عنــزة جلــوس يف أنــديتهم حني الذين يف  بعض الفالَّ 

رخ ـم، وبيده رمح طويل، فصفرس مطهَّ  وبيوهتم إذا بفارس قد طلع عليهم عىلٰ 

ؤام قــد جــا ،يا معارش عنــزة«  :صوته  فيهم بأعىلٰ  ولــة عســاكر الدَّ  ،ء املــوت الــزُّ

فــارحلوا   ،ثــري مقبلــونإ  هت عليكم بخيلها ورجلها، وها هم عىلٰ ة جتبَّ العثامنيَّ 

  .»كم تنجون منهمأظنُّ وما

بيتــه  الرجــل يــرتك بعــض متــاع نَّ إ ٰى حتَّ  لَّ اهللا عليهم اخلوف والذ  ٰى فألق

  .هوا نحو الربِّ وتوجَّ  ارحتلوا بأمجعهم ٰى ساعة حتَّ  ضِ استعجاالً بالرحيل، فلم مت

وإذا هــو صــاحبنا بعينــه، وهــو   ،فوصف يل  ،فقلت له: صف يل الفارس

د  العــاملني، والصــالة عــىلٰ  ربِّ  واحلمــد هللا ،الفــارس الــذي جاءنــا وآلــه حممــّ

  .)١(ره األقّل مريزا صالح احلسينيحرَّ  ،الطاهرين

، ) مقامــهاهللا أعــىلٰ (: وهذه احلكاية سمعتها شفاهًا منه )٢(قلت (املجليس)

ه األجــّل ه ورث العلم والعمل مــن عمــِّ نَّ إومل يكن هذه الكرامات منه ببعيدة، ف

بحر العلوم  د األعظم، والطود األشمّ ة السيِّ خاصَّ   ،د باقر القزوينياألكمل السيِّ 

اخلفايــا واألرسار،   به ورّباه وأطلعه عىلٰ ه أدَّ ، وكان عمُّ )درجتهم  اهللا تعاىلٰ   أعىلٰ (

وحــاز مــن الفضــائل واخلصــائص مــا   قامًا ال حيوم حوله األفكــار،بلغ م  ٰى حتَّ 

  جيتمع يف غريه من العلامء األبرار. مل

ورشع يف هدايــة النــاس   ،فيهــا  ة واســتقرَّ احللــَّ   ه بعد ما هاجر إىلٰ نَّ أ  :منها

ة وأطرافها مــن الباطل، صار بربكة دعوته من داخل احللَّ بطال  إو  يضاح احلقِّ إو
 

ــ  )١( ــنجم الثاق ــة ٣٢٤ - ٣٢١/ ص ٢ب (ج ال ــأوٰى )٩٥/ احلكاي ة امل ــَّ / ١٢٤ - ١٢١(ص  ؛ جن

 .)٤٦احلكاية 

 .هذا خطأ، بل القائل النوري   )٢(



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ....................................  ١٥٢

مواليــًا ألوليــاء اهللا،   ،خملصــاً   اا إماميــ� مائة ألف نفــس شــيعي� اب قريبًا من  األعر

  ومعاديًا ألعداء اهللا.

ع عون التشيُّ ة مل يكن يف الذين يدَّ  ورد احللَّ امَّ ـه لنَّ أ  )طاب ثراه(ثني  بل حدَّ 

ــَّ  ــم اإلمامي ــن عالئ ــعارهم، م ــاهم إىلٰ  الَّ إة وش ــل موت ــف األرشف،  مح النج

الرباءة مــن أعــداء اهللا، وصــاروا هبدايتــه   ٰى تَّ يعرفون من أحكامهم شيئًا ح وال

م عليــه هبــا مــن بــني مــن تقــدَّ   وهذه منقبة عظيمة اختصَّ   ،صلحاء أبرار أتقياء

  ر.وتأخَّ 

ل أعبــاء العبــادة، ، وحتمــُّ ٰى الكامالت النفسانية من الصرب والتقــو  :ومنها

يته عن ال يسأل يف ب  ، وكان  وسكون النفس، ودوام االشتغال بذكر اهللا تعاىلٰ 

ة والغليان وغريها وأحد من أهله وأوالده ما حيتاج إليه من الغداء والعشاء والقه

عند وقتها، وال يأمر عبيده وإماءه بيشء منها، ولوال التفاهتم ومواظبتهم لكــان 

ن يتناول شيئًا منها مع ما كان عليه من الــتمكُّ   عليه اليوم والليلة من غري أنْ   يمرُّ 

يب الدعوة، وحيرض الــوالئم والضــيافات، لظاهرة، وكان ُجي والثروة والسلطنة ا

 فيه القوم، بًا ويقعد يف ناحية ويشتغل بالتأليف، وال خرب له عامَّ تُ لكن حيمل معه كُ 

  جيبهم.فيُ  ل عن أمر دينيٍّ ئَ سيُ  أنْ  الَّ إوال خيوض معهم يف حديثهم 

النــاس،   صّيل املغرب يف املســجد وجيتمــعيُ   وكان دأبه يف شهر الصيام أنْ 

رمضــان، ثــّم يــأيت منزلــه ويفطــر ويرجــع  بة يف شــهرصّيل بعده النوافل املرتَّ ويُ 

 بة، ثّم يأيت منزله والناس معه عــىلٰ صّيل نوافلها املرتَّ صّيل العشاء بالناس، ثّم يُ ويُ 

ّراء فيتلو بصوت حسن رفيع وا رشع واحد من القُ  اجتمعوا واستقرُّ امَّ فل  ،كثرهتم

ا يــذوب منــه الصــخر يف التحذير والرتغيب واملوعظــة، ممــَّ   آيات من كتاب اهللا

اعظ هنج البالغة، ثــّم يقرأ آخر خطبة من مو  القلوب القاسية، ثمّ   ويرقُّ   األصمُّ 

ثّم يرشع أحد من الصــلحاء يف قــراءة أدعيــة   ،تعزية أيب عبد اهللا  يقرأ آخر  



  ١٥٣ ............  يف الغيبة الكربىٰ   ةجَّ احلمالقاة اإلمام الفصل اخلامس: يف ذكر من حاز رشف 

قون ويــذهب أن جييء وقت السحور، فيتفرَّ  ويتابعه اآلخرون إىلٰ   ،شهر رمضان

 ه.مستقرِّ  إىلٰ  كلٌّ 

ن والقراءة نَوباجلملة فقد كان يف املراقبة ومواظبة األوقات والنوافل والسُّ 

 ،ذهابًا وإيابــاً   آية يف عرصه، وقد كنّا معه يف طريق احلجِّ   مع كونه طاعنًا يف السنِّ 

ل الثاين عرش من ربيــع األوَّ     وّيف الغدير، واجلحفة، وتُ ينا معه يف مسجد  وصلَّ 

ساموة بخمس فراسخ تقريبًا، وقد ظهــر منــه   هـ) قبل الوصول إىلٰ ١٣٠٠سنة (

ــ حني وفاته من قوَّ  ي منــه ـة اإليامن والطمأنينة واإلقبال وصدق اليقني مــا يقض

كرامة باهرة بمحرض من مجاعة من املوافق واملخالف   العجب، وظهر منه حينئذٍ 

  ليس هنا مقام ذكرها.

صول والتوحيد والكــالم ثرية، يف الفقه واألُ كال  التصانيف الرائقة  :ومنها

 َب تِ ة أحسن ما كُ وغريها، ومنها كتاب يف إثبات كون الفرقة الناجية فرقة اإلماميَّ 

  .)١(له وحسن مآب ٰى يف هذا الباب، طوب

 *   *   *  

 

/ ٣٢٦ - ٣٢٤/ ص ٢)؛ الــنجم الثاقــب (ج ٤٦/ ذيل احلكاية ١٢٦ - ١٢٤(ص    جنَّة املأوٰى   )١(

 ).٩٥ذيل احلكاية 





  

  

  

  

  

  

  :ا ادس

  

  

 ةم ذ    
  

  ا ه إ دا  
  





  

  

  

ورسوم الطاعة ملن خضع  ،ةيف هذا الفصل بعضًا من آداب العبوديَّ ونذكر  

مائــدة وجــوده  ل عــىلٰ ه من عبيده واملتطفِّ نَّ أوأدرك  ،مام العرص والزمان إل

م عَ والنِّ ،ةهليَّ ه الواسطة لوصول الفيوضات اإلنَّ أة ومماواعرتف له باإل  ،حسانهإو

  :خلوقاتامل ة عىلٰ خرويَّ ة واألُ غري املتناهية الدنيويَّ 

ولا :] نا[:  

وذلــك  ،يف زمــن الغيبــة يكون مهمومًا مغمومــًا ألجــل اإلمــام   أنْ 

  :مورألُ 

بصــارنا أوإنارة    ،ن من الوصول إليهعنّا بحيث ال نتمكَّ   غيابه    منها:

يف ضمن   عن اإلمام الرضا    )عيون األخبار(مجاله، فقد روي يف    بالنظر إىلٰ 

ي ســميُّ جــدِّ بــأيب وأُ «:  قــال  ه قــال: ... ثــمّ نَّ أ  ة  ق باحلجَّ حديث يتعلَّ  ي مــّ

د بشعاع ضياء عليه جيوب النور تتوقَّ   ،بن عمران    ٰى وشبيه موس  ،وشبيهي

مؤمن متأسف حريان حــزين عنــد   )١(]من[وكم    ،مؤمنة  ٰى كم من حرّ   ،القدس

  .)٢(فقدان املاء املعني...»

َك َوَال  ،ُترٰى  اخلَْلَق َوَال  َأرٰى َعَيلَّ َأْن  َعِزيزٌ «  ونقرأ يف دعاء الندبة:  َأْسَمُع لــَ

 َيناُلَك ِمنِّي َضِجيٌج َوَال   ،، َعِزيٌز َعَيلَّ َأْن ُحتِيَط بَِك ُدوِينَ البَْلوٰى  َنْجوٰى َحِسيسًا َوَال 

 ،َزَح َعنّانَ  ابِنَْفِيس َأْنَت ِمْن ناِزٍح مَ  ،َأْنَت ِمْن ُمَغيٍَّب َملْ َخيُْل ِمنّا  بِنَْفِيس   ، َشْكوٰى َوَال 

َفَحنّا، بِنَْفِيس َأْنَت ِمْن َعِقيِد  ْن ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمنٍَة َذَكرامِ   بِنَْفِيس َأْنَت ُأْمنِيَُّة شائٍِق َيتََمنَّٰى 
 

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )١(

 ).١٤/ ح ١٠و ٩/ ص ٢(ج   أخبار الرضا عيون  )٢(



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ....................................  ١٥٨

آخــر الــدعاء  إىلٰ  )١(»...َعِزيٌز َعَيلَّ َأْن َأْبكِيََك َوَخيُْذَلَك الــَورٰى   ...،  ُيسامٰى   َال   ِعزٍّ 

  ته.ارتشف من كأس حمبَّ  من ةالذي هو نموذج ملناجا

ن إجراء األحكام واحلقــوق واحلــدود، وكــون م  نه  عدم متكُّ ومنها:  

ه قال لعبــد اهللا بــن ظبيــان: نَّ أ ه يف يد غريه، فقد روي عن اإلمام الباقر حقِّ 

د د فيه آلل حممّ وهو يتجدَّ   الَّ إوال فطر   ٰى ضحأما من عيد للمسلمني    ،عبد اهللا  يا«

  .»حزن

  ؟مَ قلت: فلِ 

  .)٢(»هم يف يد غريهمم يرون حقَّ ألهنَّ «ال: ق

 ،اع طريق املذهب من كمينهمطّ ين وقُ ظهور مجع من لصوص الدِّ ومنها:  

خرج  ٰى من الناس حتَّ  ، بل واخلواصِّ فكار العوامِّ أهات يف بُ هم الشكوك والشُّ وبثُّ 

ق وحتقــَّ  ،ظهار علــومهمإون عن فواجًا، وعجز العلامء احلقيقيُّ أين  الناس من الدِّ 

  بوقوعه. وعد الصادقان  ما

ا قالت: سمعت احلسني بــن هنَّ أالشيخ النعامين عن عمرية بنت نفيل   ٰى رو

يربأ بعضكم مــن بعــض،  ٰى ال يكون األمر الذي تنتظرونه حتَّ يقول: «    عيلٍّ 

بعــض بــالكفر، ويلعــن   ويتفل بعضكم يف وجوه بعض، ويشهد بعضــكم عــىلٰ 

  .»بعضكم بعضاً 

  .ك الزمان من خريفقلت له: ما يف ذل

ه يف ذلك الزمان، يقوم قائمنا ويدفع ذلــك اخلري كلُّ «:  فقال احلسني  

  .)٣(ه»كلَّ 
 

 / الدعاء للندبة).٥٨١راجع: املزار البن املشهدي (ص  )١(

 عن عبد اهللا بن دينار).)، وفيه: (٢/ باب النوادر/ ح  ١٧٠و  ١٦٩/ ص ٤راجع: الكايف (ج  )٢(

 ).٩/ ح ١٢/ باب  ٢١٣ (ص الغيبة للنعامين )٣(



  ١٥٩ .......................  ا جيب عٰىل العباد جتاه إمام العرص الفصل السادس: يف ذكر نبذة ممَّ 

حــديثًا هبــذا  الشــيخ الــنعامين أيضــًا عــن اإلمــام الصــادق  ٰى ورو

  .)١(املضمون

ه قال ملالك بــن ضــمرة: «يــا مالــك بــن نَّ أ  عن أمري املؤمنني    ٰى ورو

ك أصابعه وأدخل بعضها يف وشبَّ   -هكذا    كيف أنت إذا اختلفت الشيعة  ،ضمرة

  .»؟-بعض 

  ؟ما عند ذلك من خري ،فقلت: يا أمري املؤمنني

م سبعني قدِّ فيُ   ،عند ذلك يقوم قائمنا  ،يا مالك  .ه عند ذلكاخلري كلُّ «قال:  

أمــر   جيمعهــم اهللا عــىلٰ   فيقــتلهم، ثــمّ   رسوله    اهللا وعىلٰ   رجالً يكذبون عىلٰ 

  .)٢(واحد»

د ه قال: «لتمحَصنَّ يا شيعة آل حممّ نَّ أ  اإلمام الباقر    أيضًا عن  ٰى ورو

يقــع الكحــل يف عينــه  ٰى صاحب العني يدري مت  نَّ إمتحيص الكحل يف العني، و

ي ـمسرشيعة من أمرنا ويُ   خيرج منها، وكذلك يصبح الرجل عىلٰ   ٰى يعلم مت وال

  .)٣(رشيعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها» وقد خرج منها، ويميس عىلٰ 

ر ـُرنَّ تكســُّ ـه قــال: «واهللا لتُكســَ نَّ أأيضًا   عن اإلمام الصادق    ٰى ورو

 نَّ إار، ف الفخنَّ تكرسُّ ، واهللا لتُكَرسُ )٤(اد فيعود [كام كان]عالزجاج ليُ  نَّ إالزجاج، و

[و]واهللا   ،[و]واهللا لتميــزنَّ   ، فال يعود كام كان، [و]واهللا لتغربلنَّ ار ليتكرسَّ الفخ

  .)٦(»- هكفَّ  )٥(روصعَّ  - األقّل  الَّ إمنكم  ٰى ال يبق ٰى حتَّ  نَّ ُص لتمحِّ 

 

 ).١٠ح   /١٢/ باب ٢١٤و ٢١٣(ص  الغيبة للنعامين )١(

 ).١١/ ح ١٢/ باب  ٢١٤(ص  الغيبة للنعامين )٢(

 ).١٢/ ح ١٢/ باب  ٢١٤(ص  الغيبة للنعامين )٣(

 ما بني املعقوفتني من املصدر؛ وكذلك املوارد التالية. )٤(

 / مادَّة صعر).٧١٢/ ص ٢. (راجع: الصحاح للجوهري: ج ر: أمالصعَّ  )٥(

 .)١٣/ ح ١٢/ باب  ٢١٥(ص  الغيبة للنعامين )٦(



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ....................................  ١٦٠

عليــه (الشــيخ الصــدوق    ٰى وهناك أخبار كثرية هبذا املضــمون، فقــد رو

كــأّين بكــم جتولــون «ه قــال: نــَّ أ عن أمري املؤمنني  )ينكامل الدِّ (يف   )الرمحة

  .)١(»فال جتدونه يا معرش الشيعة ٰى تبتغون املرع ،جوالن اإلبل

كيــف أنــتم إذا «ه قال لعبد الرمحن بن سيابة: نَّ أ  الصادق    عن  ٰى ورو

زون يــَّ أ بعضــكم مــن بعــض، فعنــد ذلــك متُ يتربَّ   ؟ملَ وال عَ   ٰى بقيتم بال إمام هد

  .)٢(»لون...غربَ صون وتُ حَّ ومتُ 

ل بن عمر وأبو ه قال: دخلت أنا واملفضَّ نَّ أأيضًا عن سدير الصرييف   ٰى ورو

 فرأيناه جالسًا عــىلٰ  ،نا أيب عبد اهللا الصادق موال  بصري وأبان بن تغلب عىلٰ 

وهــو يبكــي  ،نيمَّ ر الكُ ـمقصَّ  ،ق بال جيبمطوَّ   ،خيربي  )٣(وعليه مسح  ،الرتاب

وشاع التغيــري   ،قد نال احلزن من وجنتيه،  ٰى ذات الكبد احلرّ   ،بكاء الواله الثكىلٰ 

  هو يقول:، و)٤(الدموع حمجريه بىلٰ أيف عارضيه، و

ي راحــة مهادي، وابتزَّ   قت عيلَّ فت رقادي، وضيَّ دي غيبتك نسيِّ « ت منــّ

وفقد الواحد بعد الواحد   ،دي غيبتك أوصلت مصايب بفجائع األبدفؤادي، سيِّ 

 ،وأنني يفرت مــن صــدري  ،من عيني  ٰى بدمعة ترق  يفني اجلمع والعدد، فام أحسُّ 

 ،وأفظعهــابعيني عن غوابر أعظمها   لمثَّ   الَّ إعن دوارج الرّزايا وسوالف الباليا  

ــّدها و ــواقي أش ــة كنأوب ــوازل معجون ــبك، ون ــة بغض ــب خملوط ــا، ونوائ ره

 .»بسخطك

عت قلوبنــا جزعــًا مــن فاســتطارت عقولنــا وهلــًا، وتصــدَّ قــال ســدير: 

 

 ).١٨و ١٧/ ح ٢٦/ باب ٣٠٤(ص  ينكامل الدِّ  )١(

 ).٣٦/ ح ٣٣/ باب ٣٤٨(ص  ينكامل الدِّ  )٢(

 / مادَّة مسح).٥٩٦/ ص ٢. (لسان العرب: ج : الكساء من الشعر- بكرس امليم - ُح ْس املِ  )٣(

 ).٥/ ص ٢دار هبا وبدا من الربقع. (القاموس املحيط: ج من العني ما كمجلس ومنرب  املحجر  )٤(



  ١٦١ .......................  ا جيب عٰىل العباد جتاه إمام العرص الفصل السادس: يف ذكر نبذة ممَّ 

ــل ــادث الغائ ــل واحل ــب اهلائ ــك اخلط ــّ )١(ذل ــَّ أا ، وظنن ــمتن ــة  )٢(ه س ملكروه

ــ قارعة، أو حلَّ   ٰى ابــن خــري الــوراهللا يــا    ٰى ت به من الدهر بائقــة، فقلنــا: ال أبك

ة حالــة ة حادثــة تســتنزف دمعتــك وتســتمطر عربتــك؟ وأيــَّ مــن أيــَّ  ،عينيــك

  مت عليك هذا املأتم؟حتَّ 

عنهــا خوفــه،  دَّ واشــت ،زفرة انتفخ منها جوفه  الصادق    )٣(قال: فزفر

وهو الكتاب املشــتمل   ،صبيحة هذا اليوم ويلكم نظرت يف كتاب اجلفر  «وقال:  

يوم القيامــة الــذي   وعلم ما كان وما يكون إىلٰ   ،ا والرزاياعلم املنايا والبالي  عىلٰ 

لــت منــه مولــد قائمنــا ، وتأمَّ ][  ة من بعدهواألئمَّ   دًا  اهللا به حممّ   خصَّ 

د الشــكوك املؤمنني يف ذلك الزمان، وتولــُّ   ٰى وبلو  ،وغيبته وإبطاءه وطول عمره

ــ وارتداد أكثرهم    ،يف قلوهبم من طول غيبته ة اإلســالم عن دينهم وخلعهــم ربق

نــاهُ طــائَِرهُ ِ� وَ   :)س ذكــرهتقــدَّ (من أعنــاقهم التــي قــال اهللا  
ْ
َزم

ْ
�
َ
 إِ�ســاٍن أ

� ُ
�

 واستولت عــيلَّ  ،ةفأخذتني الرقَّ  ،-يعني الوالية  -، ]١٣[اإلرساء:    ... ُ�نُِقهِ 

 .)٤(الخ »األحزان...

ام أيــّ هم يف  ءق الشــيعة وابــتالتفرُّ   فبام أنَّ   ،هنا هذا اخلرب الرشيف  يويكف

ونحيبــه  الغيبة وانقداح الشكوك يف قلوهبم كان سببًا لبكاء اإلمام الصادق 

هبذه الداهيــة والغــارق يف  باملؤمن املبتىلٰ  فحريٌّ  ،وسهره قبل وقوع الغيبة بسنني

 والغــمَّ  وح والنحيب واحلــزن واهلــمَّ نيديم البكاء وال هذا البحر املّواج اهلائل أنْ 

  .ىلٰ اهللا تعا ع إىلٰ والترضُّ 

 

(راجع: لسان العرب: ج  الغائل: املهلك، والغوائل: الدواهي  )١(  /مادَّة غول).٥١٠  -  ٥٠٧/ص  ١١. 

 ).١٥٠/ ص ١هلم يسمت: هيَّأ هلم وجه الكالم والرأي. (القاموس املحيط: ج  سمت )٢(

 ).٣٩/ ص ٢. (القاموس املحيط: ج ّياهإ هخرج َنَفسه مع مدِّ أزفر:  )٣(

 ).٥٠/ ح ٣٣/ باب  ٣٥٣و ٣٥٢(ص ين كامل الدِّ  )٤(



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ....................................  ١٦٢

مج[: ار اام[:  

آٍن  يف كــلِّ  د ام الغيبة انتظــار فــرج آل حممــّ ومن تكاليف العباد يف أيّ 

 ،د والسلطنة الظاهرة ملهدي آل حممّ  ،ب ظهور الدولة القاهرةوحلظة، وترقُّ 

ســائر األديــان، كــام   ين القويم عىلٰ وامتالء األرض بالعدل والقسط، وغلبة الدِّ 

 ،ل بــذلكلــَ ووعده، بل أخرب مجيع األنبيــاء واملِ    بذلك النبيَّ   تعاىلٰ   أخرب اهللاُ

ين خمتفيــًا خوفــًا يشء من الدِّ  ٰى وال َيبق ،اهللا الَّ إد فيه هم بمجيء يوم ال ُيعبَ وبرشَّ 

من األعداء، ويذهب فيه الــبالء عــن املــؤمنني، كــام نقــرأ يف زيــارة مهــدي آل 

َال «  : دحممّ  ْن َجيَْمَع بِِه اْلَكلَِم، أَ َمَم  بِِه اْألُ   الَّذي َوَعَد اهللاُ  ْهِديِّ   املَ ُم َعَىلٰ َالسَّ

َعَث، َوَيْمَألَ َويَ  َن َلُه]ْرَض قِْسطًا َوَعْدالً، بِِه اْألَ   ُلمَّ بِِه الشَّ َوُينِْجَز بِِه َوْعَد ، )١([َوُيَمكِّ

  .)٢(»ْؤِمننيَ املُ 

الشــيخ  ٰى عدنا هبذا الفرج يف ســنة الســبعني مــن اهلجــرة، كــام رووقد وُ 

وهو عــن عمــرو بــن احلمــق   ،السبيعيعن أيب إسحاق    )اخلرائج(لراوندي يف  ا

ه قال: دخلت نَّ أ] أمري املؤمنني    [وهو من األربعة الذين كانوا أصحاب رسِّ 

ام هــو نــَّ إالرضبة بالكوفة، فقلت: ليس عليــك بــأس   َب حني ُرضِ     عيلٍّ   عىلٰ 

  خدش.

 . »- قاهلا ثالثًا    - السبعني بالء    إىلٰ «يل:  قال  ، ثمّ »ّين ملفارقكمإلعمري  «قال: 

  قلت: فهل بعد البالء رخاء؟

 مَّ ؤذيني يــا أُ ال تُ « أفاق قال: كلثوم، فلامَّ  مُّ غمي عليه، فبكت أُ بني وأُ فلم ُجي 

املالئكة من الساموات الســبع بعضــهم   نَّ إمل تبِك،    ٰى لو ترين ما أر  ِك نَّ إكلثوم، ف

  .»ا أنت فيهفام أمامك خري لك ممَّ  ،انطلق يا عيلُّ يقولون يل: ني خلف بعض والنبيِّ 
 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

ل (ص  )٢(  )./ زيارة صاحب الزمان  ٢٠٩املزار للشهيد األوَّ



  ١٦٣ .......................  ا جيب عٰىل العباد جتاه إمام العرص الفصل السادس: يف ذكر نبذة ممَّ 

، فهل بعد السبعني »السبعني بالء  إىلٰ «ك قلت:  نَّ إ  ،فقلت: يا أمري املؤمنني

  رخاء؟

م� ،  بعد البالء رخاء  نَّ إو  ،نعم«قال:  
ُ
َدهُ أ

ْ
بُِت وَِعن

ْ
ْمُحوا اُهللا ما �َشاُء َو�ُ�

َ
�

ِكتاِب 
ْ
  .)١(»]٣٩[الرعد:  �ال

عـن أيب    )الكـايف(والكلينـي يف    ، )الغيبـة(خ الطويس يف كتـاب  الشي  ٰى ورو 

السـبعني    إىلٰ «كان يقول:     ا علي�  نَّ إ: ه قال: قلت أليب جعفر نَّ أة الثاميل زمح 

 ؟رخاءً   سبعون ومل نرَ ل، وقد مضت ا»بعد البالء رخاء« : ، وكان يقول»بالء

هــذا األمــر يف ت كــان وقــَّ  اهللا تعــاىلٰ   نَّ إ  ،يا ثابت«:  فقال أبو جعفر  

 ره إىلٰ فــأخَّ   ،أهــل األرض  غضب اهللا عىلٰ   اشتدَّ   احلسني    َل تِ  قُ السبعني، فلامَّ 

ره اهللا ، فــأخَّ رِّ ـثناكم فأذعتم احلديث، وكشفتم قناع السفحدَّ أربعني ومائة سنة،  

م� ومل جيعل له بعد ذلك عندنا وقتــًا و
ُ
َدهُ أ

ْ
ُت وَِعنــ بــِ

ْ
وا اُهللا مــا �َشــاُء َو�ُ� ْمحــُ

َ
�

ِكتاِب ا
ْ
  .»]٣٩[الرعد:  �ل

  .)٢(»كاقد كان ذ«فقال:  ،قال أبو محزة: وقلت ذلك أليب عبد اهللا 

عن أيب عبــد   ،ةعن عالء بن سياب  )الغيبة(الشيخ النعامين يف كتاب    ٰى ورو

هــذا األمــر منتظــرًا كــان كمــن هــو يف   من مات منكم عــىلٰ «ه قال:  نَّ أ  اهللا  

  .)٣(» الفسطاط الذي للقائم

ه قــال ذات يــوم: نــَّ أ  عــن أيب عبــد اهللا    ،أيضًا عن أيب بصــري  ٰى ورو

  .»به؟ الَّ إمن العباد عمالً  خربكم بام ال يقبل اهللا أُ  أَال «

  .فقلت: بىلٰ 
 

 .)١١/ ح ١٧٨ ص /١واجلرائح (ج اخلرائج  )١(

) ١ح  /ة التوقيــتباب كراهيَّ  /٣٦٨ ص /١(ج الكايف  )؛٤١٧/ ح  ٤٢٨للطويس (ص  الغيبة    )٢(

 بتفاوت يسري.

 ).١٥/ ح ١١/ باب ٢٠٧و ٢٠٦(ص  للنعامينالغيبة   )٣(



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ....................................  ١٦٤

قرار بــام واإل ،دًا عبده [ورسوله]حممّ  نَّ أواهللا،  الَّ إله إال    شهادة أنْ «:  فقال

والتسليم هلم،  -ة ة خاصَّ عني األئمَّ ي -أمر اهللا، والوالية لنا، والرباءة من أعدائنا 

  .» والورع واالجتهاد والطمأنينة، واالنتظار للقائم

  .»لنا دولة جييء اهللا هبا إذا شاء إنَّ «قال:  ثمّ 

وليعمل بالورع   ،يكون من أصحاب القائم فلينتظر  نْ أه  من رسَّ «قال:    ثمّ 

له من األجر مثل  مات وقام القائم بعده كان نْ إوحماسن األخالق وهو منتظر، ف

  .)١(»تها العصابة املرحومةيَّ أهنيئًا لكم  ،وا وانتظرواأجر من أدركه، فجدُّ 

ه قــال: نــَّ أ  عن أيب عبد اهللا    )ينكامل الدِّ (الشيخ الصدوق يف    ٰى ورو

  .)٣(»وانتظار الفرج بالصرب... ،ة والصالح...الورع والعفَّ  )٢(فيهم نَّ إ«

 رسول اهللا  نَّ إ«ه قال: نَّ أ الرضا  ٰى بن موس أيضًا عن عيلِّ   ٰى ورو

  .)٤(» تي انتظار الفرج من اهللامَّ قال: أفضل أعامل أُ 

ط املنتظــر ألمرنــا كاملتشــحِّ «ه قال:  نَّ أ  أيضًا عن أمري املؤمنني    ٰى ورو

  .)٥(»بدمه يف سبيل اهللا

ه ورد توقيــع مــن صــاحب نــَّ أ  )االحتجــاج(الشيخ الطــربيس يف    ٰى ورو

كثــروا الــدعاء بتعجيــل أ... و«  ويف آخــره:  ،ند بن عثاممّ يد حم  عىلٰ    األمر

  .)٦(»ذلك فرجكم... نَّ إف ،الفرج

ه قــال: ذكرنــا نــَّ أل عــن املفضــَّ  )الغيبــة(الشيخ الطويس يف كتاب   ٰى ورو

  .ومن مات من أصحابنا ينتظره  القائم
 

 .)١٦ح / ١١باب   /٢٠٧ (ص الغيبة للنعامين )١(

 ة).من دين األئمَّ  نَّ إلكن يف املتن الفاريس: (  ،كذا يف املصدر )٢(

 ).٩/ ضمن احلديث ٣٣/ باب  ٣٣٧و ٣٣٦(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 ).٣/ ح ٥٥/ باب ٦٤٤(ص ين كامل الدِّ  )٤(

 ).٦/ ح ٥٥/ باب ٦٤٥ (صين كامل الدِّ  )٥(

 .)٢٨٤ص  /٢(ج  االحتجاج )٦(



  ١٦٥ .......................  ا جيب عٰىل العباد جتاه إمام العرص الفصل السادس: يف ذكر نبذة ممَّ 

 ،املؤمن يف قربه، فيقال له: يــا هــذا يتإذا قام أُ «: فقال لنا أبو عبد اهللا 

تقــيم يف كرامــة  تشــأ أنْ  تلحق به فــاحلق، وإنْ  تشأ أنْ  فإنْ  ،ه قد ظهر صاحبكنَّ إ

  .)١(»ك فأقمربِّ 

ه قــال ألحــد أصــحابه: نــَّ أ عنه    )املحاسن(الشيخ الربقي يف    ٰى ورو

يف  ][مــن مــات مــنكم وهــو منتظــر هلــذا األمــر كمــن هــو مــع القــائم «

 .)٢(»فسطاطه

  .)٣(» ل اهللاكمن كان مع رسو«: ٰى خرأُ ويف رواية 

  .)٤(» كان كمن استشهد مع رسول اهللا«: ٰى خرويف رواية أُ 

لته عن يشء أقال: س ،عن الرضا   ،بن الفضيلوروي أيضًا عن حمّمد  

  .من الفرج

   يقول: اهللا  نَّ إأليس انتظار الفرج من الفرج؟ «فقال:  
�

تَِظُروا إِ�
ْ
ا�

َ
فــ

تَِظِر�َن 
ْ
ُمن

ْ
  .)٥(»]٧١اف: [األعر �َمَعُ�ْم ِمَن ا�

ا أمــَ  ،ما أحســن الصــرب وانتظــار الفــرج«ه قال: نَّ أ  أيضًا عنه    يورو

ــول اهللا  ــمعت ق ــٌب : س ْم َرِ�ي ــُ  َمَع�
�

وا إِ�
ــُ ِقب

َ
ــود:  �َواْرت ]، ٩٣[ه

  تَِظِر�َن
ْ
ُمن

ْ
 َمَعُ�ْم ِمَن ا�

�
تَِظُروا إِ�

ْ
ا�

َ
فعليكم بالصــرب ]،  ٧١[األعراف:    �ف

  .)٦(»فقد كان الذين من قبلكم أصرب منكم ،اليأس ج عىلٰ ام جييء الفرنَّ إه نَّ إف
 

 .)٤٧٠/ ح ٤٥٩و ٤٥٨للطويس (ص   الغيبة )١(

 .)١٥١/ ح ١٧٤ / ص١(ج  املحاسن )٢(

 .)١٤٦/ ح ١٧٣ / ص١(ج  املحاسن )٣(

 .)١٤٤ح  /١٧٣و ١٧٢/ ص ١(ج  املحاسن )٤(

 .)٥٠/ ح ١٣٨ ص /٢(ج ايش  تفسري العيّ راجع:  )٥(

 .)٥ح /  ٥٥باب / ٦٤٥(ص ين كامل الدِّ  )٦(
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ا :]  ءا¨[:  

واإلنس،   شياطني اجلنِّ   من رشِّ   ومن التكاليف الدعاء حلفظ اإلمام  

ــ ار واملفّ الكُ   ولتعجيل نرصته وغلبته عىلٰ  هــذا قســم مــن   نَّ إلحدين واملنافقني، ف

عية يف هذا الباب كثرية، منهــا مــا روي دة وكثرة الشوق، واألأقسام إظهار املحبَّ 

 كان يأمر بالدعاء للقــائم  اإلمام الرضا   نَّ أعن يونس بن عبد الرمحن  

  .)١(الخ »...َك تِ جَّ ُح وَ  َك تِ يفَ لِ َخ وَ  َك يِّ لِ وَ  نْ عَ  عْ فَ ادْ  مَّ هُ هبذا الدعاء: «اللَّ 

يف باب زيارة صــاحب   )مفاتيح اجلنان(وقد ذكرُت هذا الدعاء يف كتاب  

  .)٢(مر األ

وقد ذكرهتا   ،صفهايناب األأيب احلسن الّرض   ومنها الصلوات املنسوبة إىلٰ 

  .)٣(عامل يوم اجلمعةأأيضًا يف آخر  )املفاتيح(يف 

َالنٍ «  ومنها هذا الدعاء الرشيف: ِن فــُ َالِن بــْ وتقــول ( اللَُّهمَّ ُكْن لَِولِيَِّك فــُ

اَعِة وَ   )آبائــه  ة بن احلسن صلواتك عليه وعىلٰ احلجَّ   :مكاهنا ِذه الســَّ لِّ ِيف هــَ ِيف كــُ

 ،ُتْسكِنَه َأْرَضَك َطْوعــاً   َحتَّٰى   ،َدلِيالً وَعيْناً وَ   ،َناِرصاً وَ َوَقائَِدًا  َحافِظًا  وَ   اَولِي�   ،َساَعةٍ 

  .)٤(»وُمتَتَِّعه فِيَها َطِويالً 

 كــلِّ   دعاء يف الليلة الثالثة والعرشين من شهر رمضان عــىلٰ لر هذا اكرِّ وتُ 

 وقٍت  ويف أيِّ   وجهٍ   ره يف مجيع الشهر وبأيِّ كرِّ وكذلك تُ   ،قيامًا وقعوداً حوال،  األ

  .)٥(وآله  النبيِّ  والصلوات عىلٰ  ،كان، فتقرأه بعد متجيد اهللا وحتميده
 

 ).٤٠٩(ص د  مصباح املتهجِّ  )١(

 ).٧٨١ - ٧٧٨مفاتيح اجلنان (ص  )٢(

د (ص  ١١٣  -  ١٠٩مفاتيح اجلنان (ص    )٣( )، ومجال األُســبوع ٤٠٩  -  ٤٠٦)، عن مصباح املتهجِّ

 ).٣٠٦ - ٣٠١(ص 

 سري. ) بتفاوت ي٤/ باب الدعاء يف العرش األواخر من شهر رمضان/ ح  ١٦٢/ ص  ٤الكايف (ج   )٤(

 / دعاء الليلة الثالثة والعرشين من شهر رمضان).٣٦٤راجع: مفاتيح اجلنان (ص  )٥(



  ١٦٧ .......................  ا جيب عٰىل العباد جتاه إمام العرص الفصل السادس: يف ذكر نبذة ممَّ 

الــنجم ( فلريجــع الطالــب إىلٰ  ،ال يسع املقام لذكرها ٰى خروهناك أدعية أُ 

  .)١()الثاقب

اا :]  قا¨[:  

 بــدَّ  مقدار كانــت، وال وبأيِّ  وقٍت   أيِّ حلفظه يف  ة عنه  عطاء الصدقإ

 ،وعافيتــه ته الوسائل واألسباب التي هلا دخل يف صــحَّ   من استجالب كلِّ 

لعدم وجود نفس أعّز   ،لق والتوسُّ ع والتصدُّ كالدعاء والترضُّ   ،ودفع البالء عنه

كــون نفســه أعــّز ت أنْ  ، بل ال بــدَّ )أرواحنا فداه(وال أكرم من نفس إمام العرص 

ين وخلــالً يف يف الــدِّ   وبخالفه يكــون ضــعفًا ومنقصــةً   ،وأحّب إلينا من أنفسنا

ال يــؤمن عبــد «ه قــال: نَّ أ العقيدة، كام روي بأسانيد معتربة عن رسول اهللا 

وأهيل أحّب إليه من أهله، وعرتيت أحّب إليه من   ،أكون أحّب إليه من نفسه  ٰى حتَّ 

  .)٢(»عرتته...

ــ  مجيــع املوجــودات، وجــود وحيــاة    نَّ أون كــذلك واحلــال  وكيف ال يك

ام نــَّ إة  ة والباطنيــَّ م الظاهريــَّ عَ تها وعافيتها وسائر النِّوكذلك دينها وعقلها وصحَّ 

  ؟!س ووجود أوصيائه من بركات وجوده املقدَّ هي 

ــ امَّ ـول ر، ومــدار الــدهر، ومنــار الشــمس والقمــر، ـ كــان نــاموس العص

مور الدنيا، سكون األرض، وسري األفالك، ونظم أُ وسبب  ،وصاحب هذا العامل

ة بن احلســن هو احلجَّ   ،والغائب عن عيون األغيار  ،واحلارض يف قلوب األخيار

 ،تهم أنفســهمني، الــذين أمهــَّ جلميع األفراد األنانيِّ   فال بدَّ ،  )صلوات اهللا عليهام(

وجوده غري    ن يعتقدون بأنَّ وانشغلوا يف حفظها وحراستها وسالمتها فضالً عمَّ 
 

 ).٤٧٠ - ٤٥٢/ ص ٢راجع: النجم الثاقب (ج  )١(

 ).٥٤٢/٩/ ح ٤١٤(ص  لصدوقا أمايل  )٢(
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يكــون غرضــهم  العافيــة والســالمة، أنْ   وال يســتحقُّ   ،س ال يليق للوجوداملقدَّ 

ــودهم األوَّ  ــيل ومقص ــُّ األص ــلِّ يل، التمس ــرَّ  ك بك ــباب املق ــائل واألس رة الوس

 ،ة والســالمة ودفــع الباليــا وقضــاء احلــوائجواملذكورة التي هلا دخل يف الصحَّ 

ه دوحفظ وجــو  ،من أجل سالمة إمامه  ،لق والتوسُّ ع والتصدُّ كالدعاء والترضُّ 

  س.املقدَّ 

ا :]  م  با¨[:  

ام كان ذلك مرسومًا عنــد الشــيعة منــذ كأو االستنابة له،    عنه    احلجُّ 

 نَّ أ )اخلــرائج(يف    القطــب الراونــدي    ٰى بذلك، كام رو  هم  وأقرَّ   ،م دَ القِ 

وكــان قــد ســمع  ،خيــار أصــحابنا وكان من ،د الدعلجي كان له ولدانحممّ  أبا

ل غسِّ وهو أبو احلسن كان يُ  ،الطريقة املستقيمة األحاديث، وكان أحد ولديه عىلٰ 

د أيب حممّ  إىلٰ  عَ األموات، وولد آخر يسلك مسالك األحداث يف فعل احلرام، وُدفِ 

، فــدفع وكان ذلك عادة الشيعة وقتئــذٍ  ،هبا عن صاحب الزمان   ة حيجُّ حجَّ 

ه كان واقفــًا نَّ أ ٰى  عاد حك، فلامَّ احلجِّ  ابنه املذكور بالفساد وخرج إىلٰ   إىلٰ شيئًا منها  

بــذؤابتني،   ،حسن الوجه، أسمر اللون  اجانبه شاب�   إىلٰ   ٰى فرأ  ،باملوقف (عرفات)

 قــرب نفــر ع وحسن العمــل، فلــامَّ شأنه يف الدعاء واالبتهال والترضُّ   مقبالً عىلٰ 

  .»ما تستحي؟ ،شيخيا « وقال: يلَّ التفت إ )١(الناس

  دي؟يا سيِّ  ،يشء قلت: من أيِّ 

رب اخلمر، ـفاسق يش  فتدفع منها إىلٰ   ،ن تعلمة عمَّ ليك حجَّ إع  ُيدفَ «قال:  

 اآلن عــىلٰ  وأنا من ذلــك إىلٰ  ،»-عيني  وأومأ إىلٰ  -تذهب عينك هذه   يوشك أنْ 

  وجل وخمافة.

 

   انرصاف الناس.أي  )١(



  ١٦٩ .......................  ا جيب عٰىل العباد جتاه إمام العرص الفصل السادس: يف ذكر نبذة ممَّ 

يف عينــه التــي خرج  ٰى عليه أربعون يومًا بعد مورده حتَّ   [وقيل:] فام مٰىض 

  .)١(أومأ إليها قرحة، فذهبت

  :]¨ا  ذ ا [: ادس

كام كان ذلك سرية مجيع  ،القيام عند سامع اسمه الكريم سيّام اسم (القائم)

يف مجيع الــبالد مــن العــرب والعجــم والــرتك  رهم اهللا تعاىلٰ ة كثَّ طبقات اإلماميَّ 

هــذا  مل ُيرَ   وإنْ   ،صدر وأصل هلذا العملوجود م  عىلٰ   واهلند والديلم، وهذا يدلُّ 

 ،عليه م رأوا خربًا يدلُّ عن بعض العلامء اخلرباء بأهنَّ   عَ اآلن، لكن ُسمِ   املصدر إىلٰ 

د ر اجلليــل الســيِّ عنه العامل املتبحــِّ   َل هذا املطلب قد ُسئِ   نَّ أبعض العلامء ذكر    نَّ أب

 ٰى ه رأتصــانيفه بأنــَّ عنه يف بعــض   ث اجلزائري، فأجاب  اهللا سبط املحدِّ  عبد

فقــام   ،يومًا عند اإلمام الصــادق    رَ ُذكِ   اسم القائم    نَّ أخربًا مضمونه:  

  .اإلمام تعظيًام واحرتامًا السمه 

ث لكن العامل املحدِّ  ،)٢()النجم الثاقب(هذا كالم شيخنا يف   ف:يقول املؤلِّ 

د حســن املوســوي الســيِّ  دنا األجــّل ســيِّ  ،ر النبيــلاجلليل الفاضل املاهر املتبحــِّ 

  ما حاصله: )تكملة أمل اآلمل(قال يف  ،)أدام اهللا بقاءه(الكاظمي 

د وهو عبد الرضا بن   ،ةكتب أحد علامء اإلماميَّ  ل، مــن أوالد املتوكــِّ حممــّ

ســلطان  ةجيج نريان األحــزان يف وفــاأاسمه (ت كتابًا يف وفاة اإلمام الرضا 

 أنشد دعبل اخلزاعي قصيدته امَّ ـل: له قانَّ أومن منفردات هذا الكتاب   ،خراسان)

  قوله:  وصل إىلٰ امَّ ـ، ولاإلمام الرضا  التائية عىلٰ 

  خـــروج إمـــام ال حمالـــة خـــارج

  

  اســم اهللا بالربكــاِت  يقــوم عــىلٰ   

   

 .)٢١ح  /٤٨١و ٤٨٠ ص /١ واجلرائح (ج اخلرائج )١(

 ).٤٧٤ص / ٢راجع: النجم الثاقب (ج  )٢(
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وضــع   األرض، ثــمّ   قدميه، وأطرق رأسه إىلٰ   عىلٰ   اإلمام الرضا    م قا

ــ  ،وخمرجه ل فرجهعجِّ   مَّ هُ رأسه وقال: «اللَّ   عىلٰ   ٰى يده اليمن ــ ـوانص رًا ـرنا بــه نص

  .ٰى انته )١(عزيزًا»

ت[: اُق ا ن وا  ءا[:  

حيفظ  ومسألته أنْ  اهللا تعاىلٰ  ع إىلٰ من تكاليف العباد يف ظلامت الغيبة الترضُّ 

هات الشياطني وزنادقة املسلمني، وقراءة األدعية الواردة يف بُ ق ُش تطرُّ يامهنم من  إ

دة عن أسانيد متعدِّ بهذا الباب، منها الدعاء الذي رواه الشيخ النعامين والكليني  

  .»يقوم  للغالم غيبة قبل أنْ  نَّ إيقول: « ه قال: سمعت أبا عبد اهللا نَّ أزرارة 

  ؟مَ ـقال: قلت: ولِ 

  .»-بطنه  وأومأ بيده إىلٰ  -خياف «ل: قا

يف والدتــه، مــنهم مــن   كُّ َش وهو الذي يُ   ،وهو املنتظر  ،يا زرارة«قال:    ثمّ 

 دَ لــِ ه وُ نــَّ إيقول: مات أبوه بال خلٍف، ومنهم من يقول: محٌل، ومنهم من يقــول: 

يمتحن الشيعة، فعند  أنْ  بُّ ُحيِ  اهللا   نَّ أغري    ،وهو املنتظر  ،قبل موت أبيه بسنتني

  .»ذلك يرتاب املبطلون يا زرارة

  ء أعمل؟يش أدركت ذلك الزمان أيَّ  إنْ  ،علت فداكقال: قلت: ُج 

ي   يا زرارة إذا أدركت هذا الزمان فادع هبذا الــدعاء:«قال:   ْفنــِ مَّ َعرِّ اللَّهــُ

ْفنِي َنْفَسَك َملْ َأْعِرْف َنبِيََّك  ْفنِي َرُسوَلَك َفإِنََّك إِْن  ،َنْفَسَك َفإِنََّك إِْن َملْ ُتَعرِّ اللَُّهمَّ َعرِّ

تَ  ْفنِي َرُسوَلَك َملْ َأْعِرْف ُحجَّ ي   ،َك َملْ ُتَعرِّ ْفنــِ َك إِْن َملْ ُتَعرِّ تََك َفإِنــَّ ْفنِي ُحجَّ اللَُّهمَّ َعرِّ

تََك َضَلْلُت َعْن ِدينِي   .)٢(»ُحجَّ

 

 ).١٠٠٠/ الرقم  ٢٦١و ٢٦١/ ص ٣راجع: تكملة أمل اآلمل (ج  )١(

/ ١٠/ بــاب ١٧١و ١٧٠) الغيبة للــنعامين (ص ٥ح باب يف الغيبة/ /  ٣٣٧ص    /١  (ج  الكايف  )٢(

 ) بتفاوت يسري.٦/ ح ٣فصل 



  ١٧١ .......................  ا جيب عٰىل العباد جتاه إمام العرص الفصل السادس: يف ذكر نبذة ممَّ 

 ُمتِتْنِي ِميْتًَة ُهمَّ َال اللَّ بعده: « ور، ثمّ له هذا الدعاء املذكوَّ أومنها دعاء طويل  

َدْيتَنِيَوَال   ،جاِهلِيَّةً  َد إِْذ هــَ ي َبعــْ آخــر الــدعاء، وقــد ذكرنــاه يف  إىلٰ » ... ُتِزْغ َقْلبــِ

  .)١()مفاتيح اجلنان(ملحقات كتاب 

بعد األدعيــة املــأثورة   )سبوعمجال األُ (يف    طاوسد ابن  وذكره أيضًا السيِّ 

صــلوات (لــه  ٰى دعذكر دعاء آخر يُ (قال:  ثمّ  ،بعد صالة العرص من يوم اجلمعة

ا ينبغي إذا كان لك عذر عن ممَّ  وهو  ،م عليهله يشبه الدعاء املتقدِّ وأوَّ   ،به  )اهللا عليه

نــا نَّ إف ،ل الدعاء بــهمِ ُهت  ّياك أنْ إف ،ر يوم اجلمعةـلعصامجيع ما ذكرناه من تعقيب 

  .)٢()نا به، فاعتمد عليهالذي خصَّ  عرفنا ذلك من فضل اهللا 

يف ذيــل   طــاوسد ابــن  مــا يقــرب مــن كــالم الســيِّ   َل وُنقِ   ف:يقول املؤلِّ 

ويظهر (فقال:    صفهاين،اب األعن الّرض   احلسن    أيب  الصلوات املنسوبة إىلٰ 

، وهــذا د يشء من صاحب األمر  ه حصل للسيِّ نَّ أمن هذا الكالم الرشيف  

  .)منه غري بعيد

ه قــال: نــَّ أومنها الدعاء الذي رواه الشيخ الصدوق عن عبد اهللا بن سنان 

، ٰى م هــد، وال إماٰى رم يُ لَ ستصيبكم شبهة فتبقون بال عَ «:  قال أبو عبد اهللا  

  .»من دعا بدعاء الغريق الَّ إوال ينجو منها 

  قلت: كيف دعاء الغريق؟

َىلٰ يَ  ،ا َرِحيمُ يَ  ،ا َرْمحنُ يَ   ،ا اهللاُيَ «قال: يقول:   ي عــَ  ا ُمَقلَِّب الُقُلوِب َثبِّْت َقْلبــِ

  .»ِدينَِك 

ي ْبَص ا ُمَقلَِّب الُقُلوِب َواْألَ يَ  ،ا َرِحيمُ يَ  ،ا َرْمحنُ يَ  ،ا اهللاُفقلت: يَ  ْت َقْلبــِ اِر َثبــِّ

  ِدينَِك. َعَىلٰ 
 

ل/ السابع: الدعاء يف زمان الغيبة).٨٤٨ - ٨٤٣مفاتيح اجلنان (ص  )١(  / امللحق األوَّ

 ).٣١٩ - ٣١٥(ص  سبوعال األُ مج )٢(
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: )١([لــك] بصار، ولكن قل كام أقولب القلوب واألمقلِّ   اهللا    إنَّ «قال:  

 .)٢(»ِدينَِك  ُمَقلَِّب الُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعَىلٰ  ايَ «

ا :]  ا¨ اا [:  

 ،مراضيا واألوالبال ،هوالواأل الشدائد يف   ة واالستعانة بهثاغاالست

هات بُ املشــاكل والشــُّ  وطلب حلِّ   ,هات والفتن من خمتلف اجلوانببُ الشُّ وحلول  

ة يــَّ ة والعلوم اللدنّ هليَّ وبحسب القدرة اإل  ه  ألنَّ   ,ودفع الباليابات  رُ ورفع الكُ 

ال ولن يغفــل الفيض    عامُّ   ,جابة مرادهمإ  عىلٰ عامل بأحوال العباد وقادر    ،ةانيَّ الربّ 

الشــيخ  إىلٰ وهو بنفسه قــال يف التوقيــع الــذي خــرج   ،اهمور رعاييف أُ عن النظر  

باركم، ومعرفتنا ّنا حييط علمنا بأنبائكم، وال يعزب عنّا يشء من أخإ«... ف  املفيد:

  .)٣(بالزلل الذي أصابكم...»

بســند معتــرب عــن أيب القاســم   )الغيبــة(الشيخ الطويس يف كتاب    ٰى ورو

ه قــال: اختلــف أصــحابنا يف التفــويض نَّ أ    احلسني بن روح النائب الثالث

فته اخلــالف، فقــال: ام استقامته فعرَّ أيب طاهر بن بالل يف أيّ   فمضيت إىلٰ   ،وغريه

 أيب عبد اهللا  سناده إىلٰ إحديثًا ب يلَّ إفأخرج فعدت إليه،   ،رته أّياماً رين، فأخَّ أخِّ 

 مــري املــؤمنني أ  ثــمّ   ،رســول اهللا    إذا أراد [اهللا] أمرًا عرضه عىلٰ «  قال:

ة]  ، ثــمّ صاحب الزمــان  ينتهي إىلٰ  أنْ  واحدًا بعد واحد إىلٰ   )٤([وسائر األئمَّ

 عــىلٰ  َض رِ عمــالً عــُ  اهللا  يرفعــوا إىلٰ  الــدنيا، وإذا أراد املالئكــة أنْ  خيــرج إىلٰ 

 

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )١(

 .)٤٩ح / ٣٣باب  / ٣٥٢و ٣٥١(ص ين كامل الدِّ  )٢(

ا يشء مــن ٩٠٢/ ص ٢اخلرائج واجلرائح (ج   )٣( )، وفيه: (فإّنا نحيط علًام بأنبائكم، وال يعزب عنــّ

 أخباركم، ومعرفتنا بالذلِّ الذي أصابكم).

  من املصدر؛ وكذلك املورد التايل.ما بني املعقوفتني )٤(
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 ض عــىلٰ ُيعــرَ  أنْ  واحــد إىلٰ [بعــد] واحــد  خيرج عــىلٰ  ثمّ  ،صاحب الزمان 

وما عــرج  ،أيدهيم ، فام نزل من اهللا فعىلٰ اهللا    ض عىلٰ عرَ يُ   ، ثمّ رسول اهللا  

  .)١(»طرفة عني أيدهيم، وما استغنوا عن اهللا  اهللا فعىلٰ  إىلٰ 

دفــع (ق الثــاين يف كتــاب د حسني املفتي الكركي ســبط املحقــِّ ونقل السيِّ 

ه قال: نَّ أ  عن اإلمام الكاظم    ،عن أيب محزة  ،)رباهنيلا(عن كتاب    ،ة)املناوا

خمتلــف  نَّ إو ،بدأ باإلمام فعــرض ذلــك عليــه  الَّ إطه اهللا يف أمر  بِ ك ُهي لَ من مَ ما  «

  .)٢(»صاحب هذا األمر إىلٰ  املالئكة من عند اهللا تبارك وتعاىلٰ 

ا ... وأمــَّ « قــال لــه: رســول اهللا  نَّ أويف خــرب أيب الوفــاء الشــريازي 

فقــل:  -لقــه ح وأومــأ بيــده إىلٰ  -ني منك هكــذا ذا بلغ السكّ إصاحب الزمان ف

 ،ه غياث املستغيثنينَّ إ[ف .)٣(»صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني  يا

  هلم]. ٰى وملجأ ومأو

ه قــال: نــَّ أعــن رميلــة    )البصائر(ار يف   والشيخ الصفّ الشيخ الكّيش   ٰى رو

ة يــوم ، فوجدت من نفيس خفَّ وعكت وعكًا شديدًا يف زمان أمري املؤمنني  

صّيل خلــف أُ من املاء و  أفيض عيلَّ   صيب شيئًا أفضل من أنْ اجلمعة، فقلت: ال أُ 

  صــعد أمــري املــؤمنني جئت املسجد، فلــامَّ   ثمّ   ،، ففعلتأمري املؤمنني  

  ذلك الوعك. املنرب عاد عيلَّ 

 يلَّ إر ودخلت معــه، فالتفــت ـدخل القص   انرصف أمري املؤمنني  فلامَّ 

ــ   ،يا رميلــة«  :وقال  أمري املؤمنني   ك وأنــت منشــبك بعضــك يف مــا يل رأيت

  .»بعض؟
 

 ).٣٥١/ ح ٣٨٧للطويس (ص   الغيبة )١(

 ).٢٢/ ح ١٧/ باب  ٢/ ج ١١٥انظر: بصائر الدرجات (ص  )٢(

 .)١٠/ ضمن حديث ٢٥٠و ٢٤٩/ ص ٩٩األنوار (ج بحار  )٣(
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الرغبــة يف   والــذي محلنــي عــىلٰ   ،فيهــاة التي كنــت  فقصصت عليه القصَّ 

  الصالة خلفه.

مرضنا ملرضه، وال حيــزن   الَّ إليس من مؤمن يمرض    ،يا رميلة«فقال يل:  

  .»دعونا له الَّ إأمنّا له، وال يسكت  الَّ إحزّنا حلزنه، وال يدعو  الَّ إ

أرأيــت  ،)١(رـعلت فداك هذا ملن معك يف القصُج   ،ننيفقلت: يا أمري املؤم

  رض؟كان يف أطرف األ َمنْ 

  .)٢(»ليس يغيب عنّا مؤمن يف رشق األرض وال غرهبا ،يا رميلة«قال: 

ار والشيخ املفيد وغــريهم بأســانيد كثــرية الشيخ الصدوق والصفّ   ٰى ورو

 الَّ إمل يــدع األرض  اهللا تبارك وتعاىلٰ  نَّ إ«: قاال ،عن اإلمام الباقر والصادق 

، وإذا نقصــوا )٣(همذا زاد املؤمنون شيئًا ردَّ إوفيها عامل يعلم الزيادة والنقصان، ف

، ويف روايــة: »مــورهماملــؤمنني أُ   ولــوال ذلــك اللتبســت عــىلٰ   ،شيئًا أكمله هلم

  .)٤(»والباطل ق بني احلقِّ فرَّ يُ  ومل«

لســبزواري: مــن ل )مفاتيح النجــاة(و  ،للمجليس  )حتفة الزائر(وروي يف  

أو يمهرها  ،ة  حد األئمَّ أكانت له حاجة فليكتبها يف رقعة ويقذفها يف رضيح  

يد  ويقذفها يف هنر أو بئر عميق أو غدير ماء كي تصل إىلٰ طاهر  ويضعها يف طني  

  .قضاء حاجته يتوّىلٰ  وهو  ،صاحب الزمان 

 

 : (هذا ملن معك يف املرص).االختيارهكذا يف املتن الفاريس وبصائر الدرجات لكن يف  )١(

ــة الرجــال )٢( ــدرجات )؛١٦٢ح  /٣٢٠و ٣١٩ ص /١ (ج اختيــار معرف / ٢٧٩(ص  بصــائر ال

 ) بتفاوت يسري.١/ ح ١٦باب  /٥ ج

 أي الزيادة. )طرحها: (ويف رواية )٣(

بــاب / ٧ج / ٣٥١(ص ؛ بصائر الــدرجات )١١ح / ٢١باب / ٢٠٣(ص  ين  كامل الدِّ   راجع:  )٤(

 ).٢٨٩و ٢٨٨االختصاص (ص ؛ )١٠
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  الرقعة: ليك نصَّ إو

ْمحِن ااهللاِ  بِْسِم  « ِحيمِ الرَّ ْوَال   ]إَِليَْك [تَبُْت  كَ  ،لرَّ َلَواُت  َيا مــَ َك اهللاِ  َي صــَ َعَليــْ

َك   بِاهللاِ  ُمْستَِجريًا    َوَشَكْوُت َما َنَزَل ِيب   ،ُمْستَِغيثاً  ي  ،ُثمَّ بــِ نــِ ْد َدِمهَ ٍر قــَ ْن َأمــْ  ،مــِ

َ َخطَ ،  َسَلبَنِي َبْعَض ُلبِّيوَ   ،َوَأَطاَل فِْكِري  ،َوَأْشَغَل َقْلبِي ِدي  اهللاِْعَمِة  َر نِ َوَغريَّ  ،ِعنــْ

ِه   ،َأْسَلَمنِي ِعنَْد َختَيُِّل ُوُروِدِه َاْخلَلِيــُل  ي إِْقبَالــِ َد َتَرائــِ ي ِعنــْ َأ ِمنــِّ َربَّ يمُ ا إَِيلَّ َوتــَ  ،ْحلَمــِ

ِيت وَ   ،َوَعَجَزْت َعْن ِدَفاِعِه ِحيَلتِي ي َوُقوَّ لِِه َصْربِ مُّ  ،َفَلَجْأُت فِيِه إَِليَْك  ،َخاَننِي ِيف َحتَ

ْلُت  َن  ،َجلَّ َثنَاُؤُه َعَليِْه َوَعَليَْك ِيف ِدَفاِعِه َعنِّيهللاِ ْسَأَلِة   املَ ِيف   َوَتَوكَّ َك مــِ ِعْلًام بَِمَكانــِ

ِه ِيف اَساَرَعِة  املُ ِيف  َواثِقًا    ،ْألُُمورِ َمالِِك اوَ   ،َالتَّْدبِريِ   َربِّ َاْلَعاملََِني َوِيلِّ اهللاِ   َفاَعِة إَِليــْ لشــَّ

َجاَبتِهِ  ،َجلَّ َثنَاُؤُه ِيف َأْمِري نًا ِإلِ   ُمتَيَقِّ

  

اَك بِإِْعَطائِي ُسْؤِيل   َتبَاَرَك َوَتَعاَىلٰ  ي وَ  ،إِيَّ ِديٌر بِتَْحِقيــِق َظنــِّ َأْنَت َيا َمْوالََي جــَ

يام (وتذكر حاجتك بــدل كــذا وكــذا)َكَذا َوَكَذا    َوَتْصِديِق َأَمِيل فِيَك ِيف َأْمرِ    َال فــِ

اِيل   اإِْن ُكنُْت ُمْستَِحق� وَ   ،ِيل َعَليْهِ   َصْربَ   َال َطاَقَة ِيل بَِحْملِِه وَ  َلُه َوِألَْضَعافِِه بَِقبِيِح َأْفعــَ

تِي  َتْفِريطِي ِيف اوَ  ْوَال  ،َعَيلَّ  هللاِ  ْلَواِجبَاِت َالَّ َلَواُت َفَأِغثْنِي َيا مــَ َك اهللاِ َي صــَ َعَليــْ

ِم َاملَ وَ   ،ِعنَْد َاللَّْهِف  ِف وَ َل ُحُلوِل اِيف َأْمِري َقبْ   هللاِ  ْسَأَلَة  َقدِّ َامَتِة التَّلــَ َداءِ شــَ  ،ْألَعــْ

وُغ َوفَ  ،ِيل َنْرصًا َعِزيزاً  اهللاَ َوَأْسَأُل  ،َفبَِك َبَسَطِت َالنِّْعَمُة َعَيلَّ  تْحًا َقِريبــًا فِيــِه ُبلــُ

 ،ِيف ُكلِّ َحالٍ  َخاِوِف ُكلَِّهااْألَْمِن ِمَن َاملَ وَ ، ْألَْعَاملِ َخَواتِيِم ابَاِدي وَ َخْريُ املَ وَ   ،ْآلَمالِ ا

ُه َجلَّ َثنَاُؤُه لِ  اُل ـإِنَّ   .»آلِ َاملَ بَْدإِ وَ َاملَ  َوُهَو َحْسبِي َونِْعَم َاْلَوكِيُل ِيف  ،َام َيَشاُء َفعَّ

ا عــثامن بــن ســعيد مــَّ إ  :أحد الوكالء  يأيت الغدير أو النهر ويعتمد عىلٰ   ثمّ 

مري، د السّيل بن حممّ أو ع ،أو احلسني بن روح  ،بن عثامنحمّمد    ي، أو ابنهالعمر

  فينادي أحدهم ويقول:

َحيٌّ   َك َأنَّ وَ اهللاِ،  َأْشَهُد َأنَّ َوَفاَتَك ِيف َسبِيِل    ،َيا ُفالََن ْبَن ُفالٍَن َسالٌَم َعَليَْك «
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تِي َلَك ِعنَْد َخاَطبْتَُك ِيف َحيَاتَِك ا  َو َقدْ   ،َمْرُزوٌق اهللاِ  ِعنَْد   ي ، اهللاِ لَّ ِذِه ُرْقَعتــِ َوهــَ

ْمَها إَِليْهِ ، َمْوالََنا  َجتِي إَِىلٰ َوَحا   ».لثَِّقُة َاْألَِمنيُ َأْنَت ا، وَ َفَسلِّ

  .)١(حاجته يقذفها يف النهر أو البئر أو الغدير، فتُقٰىض  ثمّ 

هؤالء األربعة املــذكورين كــام كــانوا   نَّ أوُيستفاد من هذا اخلرب الرشيف  

يف عــرض   ٰى الصــغروبني النــاس يف الغيبــة    الواسطة بني صاحب الزمان  

، فهــم ٰى فكذلك حاهلم يف الغيبة الكرب ،بالغهإاحلوائج والرقاع وأخذ اجلواب و

  ومن املفتخرين هبذا املنصب الرشيف. ،يف ركابه 

 يف كــلِّ  ةمه منترشعَ وجوده وكرمه وفضله ونِ  انه سحإمائدة   نَّ أفُعلَِم  

 آيــسٍ  لكــلِّ فتوح والطريــق إليــه واضــح وباب كرمه م  ،األرضقطر من أقطار  

وحريان، الذي جاء بصدق وعزم واضطرار  وجاهلٍ   ومتحريِّ ومضطرٍب وضالٍّ 

دي، وإنْ كــان ضــاّالً   نْ إم، وكان جاهالً ُعلــِّ   نْ إخالص، فإوصفاء مع   كــان   هــُ

  صص السالفة.مريضًا عويف، كام يظهر هذا من احلكايات والقَ 

 إىلٰ  ونــاظر ،حــارض بــني العبــاد صاحب األمــر   نَّ أوخالصة احلال  

رسارهم وخفايــاهم، أكشف الباليا عنهم، وعامل ب  أعامهلم وأحواهلم، وقادر عىلٰ 

بتــه واســتتاره عــن النــاس، ومل ومل يكن معزوالً عن منصب اخلالفة بســبب غي

 شــاء  ة، وإنْ انيــَّ بّ ر العجز عن قدرته الرظهِ ومل يُ ة، هليَّ الرئاسة اإل   يرتك

 ق قلــب املضــطرِّ شاء شــوَّ  وإنْ  ،ةاليَّ عّ سعي وف مشاكل القلوب من دون أيِّ   حلَّ 

  .مه دواءه يف املنام علِّ مه دعاء أو يُ هِ واء دائه، أو ُيللكتاب أو لعامل عنده د

ين وأصحاب احلــوائج مــع صــدق بعض املضطرِّ   من أنَّ   عَ وُسمِ   َي ئِ وما رُ 

ــ   ،مامــةقرار باإلالوالء واإل  عوا وشــكوا أمــرهم إليــه  رَّ ـوقــد دعــوا وتض

ا مــَّ إ  -ضافة لوجود موانع الدعاء والقبول فيه  باإل  -فهذا    ،ائجهمحو  َض ُتقْ  ومل

 

 ).٢/ الرقم  ٢/ فصل ١١/ باب ٦٢٦زائر (فاريس) (ص راجع: حتفة ال )١(



  ١٧٧ .......................  ا جيب عٰىل العباد جتاه إمام العرص الفصل السادس: يف ذكر نبذة ممَّ 

دي إىلٰ متحــريِّ   ه ضــالٌّ نــَّ أأو يــزعم    ،وليس كذلك  ه مضطرٌّ نَّ أيزعم    أنْ    وقــد هــُ

العــامل، كــام جــاء يف  رجــع إىلٰ أُ ة الذي  حكام العمليَّ كاجلاهل باأل  ،مالطريق وُعلِّ 

ا احلــوادث وأمــَّ «يــث قــال:  بــن يعقــوب حبارك عن مسائل إسحاق  التوقيع امل

ــ  الواقعة فارجعوا فيهــا إىلٰ  ة اهللا تــي علــيكم وأنــا حجــَّ م حجَّ هنَّ إرواة حــديثنا، ف

  .)١(»عليهم

ــ كان باهلجرة والســفر، أو احل  ذا أمكن وصول اجلاهل للعامل وإنْ إف ول ص

املشاكل   حيلَّ  ، وكذلك العامل الذي يمكن أنْ اكتابه يف األحكام مل يكن مضطر�   عىلٰ 

مجــاع ة واإلنَّالظواهر ونصوص الكتاب والسُّ   هات عنه بالرجوع إىلٰ بُ دفع الشُّ وي

ة هليــَّ ع يف نفقاتــه ومعاشــه خــارج احلــدود اإلعاجزًا، وهكذا من وسَّ   ٰى سمّ يُ  ال

ومل يقنع بام يف يده طلبًا   ،ومل يكتِف باملقدار املمدوح يف الرشع  ،ةواملوازين الرشعيَّ 

املــوارد التــي يعتقــد هذا  وقس عىلٰ  ،امل يكن مضطر� زائد عن قوام معاشه  ملا هو  

  خالفه. ٰى ل بصدق لرأأو عاجز فيها، فلو تأمَّ  ه مضطرٌّ نَّ أاإلنسان ب

قضــاء حاجتــه  فلعــلَّ  ،يف اضــطراره اً إذا كان هذا الشخص صادق  ٰى وحتَّ 

 جابــة دعــاء كــلِّ إتكون يف مصلحته أو مصلحة النظام الكّيل، ومل يرد وعــد ب ال

ــ  الَّ إقضاء احلوائج  عم ال يقدر عىلٰ ، نمضطرٍّ  هــذا  ٰى اهللا أو خلفــاؤه، ولــيس معن

ين والعجــزة واملــوايل ، وكثريًا مــا كــان مــن أصــناف املضــطرِّ مضطرٍّ   جابة كلِّ إ

ام حضــور احلُ أني يف واملحبــِّ  ة واملدينــة والكوفــة يســألون قضــاء ج يف مكــَّ جــَ يــّ

 يف أيِّ عاجز وقضــائها  ة دعاء كلِّ ر إجابُيقدَّ ومل  ومل ُجتَْب،    َض قْ حوائجهم، فلم تُ 

جــر والثــواب العظــيم ورفــع األ ،يف هذا اختالل النظام  نَّ إومهام كانت، ف  زمانٍ 

 وا أنْ م إذا رأوا ثــواهبم يــوم القيامــة متنــَّ هنَّ إاجلزيل ألصحاب البالء واملصاب، ف

 

 ).٤/ ح ٤٥/باب ٤٨٤(ص ين كامل الدِّ  )١(
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ن ثواب أكثر وأجر أوفر، ولك  ع حلومهم باملقاريض يف الدنيا كي يصلوا إىلٰ تتقطَّ 

حــيط بــذّرات وأجــزاء ملعلمــه او ،وغنائــه املطلــق  ،مع قدرته الكاملة  اهللا تعاىلٰ 

  املوجودات مل يؤاخذ خلقه بمثل ذلك.

 *   *   *  



  

  

  

  

  

  

ا ا:  

  

  

 ن   

  
   ظر  ان 

  





  

  

  

ث اجلليــل د السند، الفقيــه املحــدِّ  كتبه السيِّ ونكتفي هنا بذكر خمترص عامَّ 

كفاية (، يف كتاب )ر اهللا مرقدهنوَّ (  د إسامعيل العقييل النورياملرحوم السيِّ   ،القدر

  قال:، )١()ديناملوحِّ 

ا مــَّ أة، ة وعالئــم غــري حتميــَّ عالئم حتميَّ  :قسمني  وعالمات الظهور عىلٰ 

  مجال:نحو اإل ة فهي عىلٰ العالمات احلتميَّ 

]ا ا[:  

  ال:: خروج الدّج وىلٰ األُ 

ة، ومتتلئ الدنيا بالفتن وإراقة الدماء بسبب وجوده لوهيَّ عني األُ عي اللَّ يدَّ و

يف وسط   ٰى رـوعينه اليس  ،عينيه ممسوحة  ٰى إحد  نَّ أالنحس، ويظهر من األخبار  

ة عجيبة، بة غريأعينيه امتألتا دمًا، ضخم اهلامة، له هي  جبينه تزهر كالنجم، وكأنَّ 

ه جبــل مــن خبــز، نــَّ أل للنــاس  ُخييَّ بل أسود  جنبه ج  وهو ماهر يف السحر، وإىلٰ 

أوليــائي أنــا (ه ماء جاٍر، ويصــيح: نَّ أل للناس من سحره يَّ وخلفه جبل أبيض ُخي 

  .)٢()كم األعىلٰ ربُّ 

وجيتمع حولــه الشــياطني وأتبــاعهم مــن الظــاملني واملنــافقني والســحرة 

بــأنواع  وينشــغلون  ،والكهنة والكفرة وأوالد الزنا، فيأخــذ الشــياطني بأطرافــه

ون هبا كــي يشــغلوا ويتغنَّ  ،آالت اللهو واللعب والغناء كالعود واملزمار والدفِّ 
 

 ) وما بعدها.٦٢٠(فاريس) (ص دين كفاية املوحِّ راجع:  )١(

ين (ص  )٢(  ).١/ ح ٤٧/ باب  ٥٢٨ - ٥٢٥راجع: كامل الدِّ
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ــ   ٰى حتَّ   ،قلوب تابعيه هبا ي ـيرقص هلا ضعفاء العقول من الرجال والنساء، فيمش

  .ٰى الناس خلفه لسامع تلك النغامت واألحلان واألصوات كالسكار

مــؤمن  كلُّ   قليبص«  ا معناه:قال م  رسول اهللا    نَّ أمامة  أُ   ويف رواية أيب

  .»وليقرأ سورة احلمد كي يذهب سحر اللعني ،وجهه ال عىلٰ الدّج  ٰى رأ

 يظهر اللعني يملئ األرض بالفتن، وتقـوم معركـة بينـه وبـني جـيش  امَّ ـول

 . بن مريم  ٰى يد عيس  أو عىلٰ  ة يد احلجَّ   ل اللعني عىلٰ ُيقَت   ، ثمّ القائم  

  الصيحة]:[ الثانية:

، ويف حــديث )١(حتميتها  السامء التي وردت أخبار كثرية عىلٰ   الصيحة من

 [يــدخل القــائم  «ه قــال:  نَّ أ  عن اإلمام الصادق    ل بن عمر  املفضَّ 

صــاح صــائح   ،فإذا طلعت الشمس وأضــاءت  )٢(ة، ويظهر يف جنب البيت]مكَّ 

يسمع من يف الساموات واألرضني:   ،باخلالئق من عني الشمس بلسان عريب مبني

د    عرش اخلالئق هذا مهديُّ م  يا  ه رســول اهللا  يه باســم جــدِّ ســمِّ (ويُ آل حممــّ

صــلوات اهللا   احلسني بــن عــيلٍّ   ر إىلٰ ـأبيه احلسن احلادي عش  يه، وينسبه إىلٰ كنِّويُ 

  وا.وال ختالفوا أمره فتضلُّ  ،عليهم أمجعني) بايعوه هتتدوا

يقولون: سمعنا وأطعنا، و  ،النقباء  ثمّ   اجلنُّ   ل يده املالئكة ثمّ قبِّ ل من يُ فأوَّ 

سمع ذلك النداء، وتقبــل اخلالئــق مــن البــدو  الَّ إن من اخلالئق ذُ ذو أُ  ٰى وال يبق

ث بعضهم بعضًا ويستفهم بعضهم بعضًا ما ســمعوا دِّ والبحر، ُحي   واحلرض والربِّ 

  بآذاهنم.
 

ت: ظهــور الســفياين، للقــائم مخــس عالمــا« ه قال:أنَّ  عن عمر بن حنظلة، عن أيب عبد اهللا   )١(

(الغيبــة للــنعامين/   .»ة، واخلســف بالبيــداءوقتــل الــنفس الزكيــَّ   واليامين، والصيحة من الســامء،

 ).٩/ ح  ١٤/ باب ٢٦١ ص

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر. )٢(
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فإذا دنت الشمس للغروب رصخ صارخ من مغرهبا: يا معرش اخلالئق قد 

موي من وهو عثامن بن عنبسة األُ   ،اليابس من أرض فلسطنيكم بوادي  ظهر ربُّ 

عليه املالئكــة  وا، فريدُّ ولد يزيد بن معاوية فبايعوه هتتدوا وال ختالفوا عليه فتضلُّ 

ــ كذِّ قوله ويُ   ءوالنقبا  واجلنُّ   ذو شــكٍّ  ٰى بوه ويقولون له: سمعنا وعصينا، وال يبق

  .)١(»اء األخريبالند ضلَّ  الَّ إوال مرتاب وال منافق وال كافر 

، يف الليلة الثالثــة ة ويظهر أيضًا نداء آخر من السامء قبل ظهور احلجَّ 

غرهبــا،  ّكان األرض من رشقها إىلٰ والعرشين من شهر رمضان، يسمعه مجيع ُس 

وينــادي   )،وشــيعته  مــع عــيلٍّ   احلقُّ (يقول بصوت عاٍل:    واملنادي جربئيل  

مــع   احلقُّ (أحد:    واألرض يسمعه كلُّ الشيطان عند منتصف النهار وبني السامء  

  .)٢()عثامن وشيعته

  [خروج السفياين]: الثالثة:

ة والشام، خروج السفياين من واٍد يابس ليس فيه ماء وال كالء يقع بني مكَّ 

وجهه أثر جدري، ربع، ضخم اهلامة، أزرق العينني،  وهو رجل قبيح الوجه عىلٰ 

كبرية:  ندُ وية، ويملك اللعني مخَس مُ عنبسة من ولد يزيد بن معا  اسمه عثامن بن

  .)٣(رسيننَّ، وقِ ردنواألُ  ،ومحص، وفلسطني ،دمشق

األطراف والنواحي، ويأيت قسم كبري من جيشــه   فريسل جيوشًا كثرية إىلٰ 

ر من ســفك الــدماء وقتــل الرجــال يف كثِ ويُ   ،فيقتل وينهب  ،الكوفة وبغداد  إىلٰ 

 وقســًام منــه إىلٰ  ،الشــام   من جيشه إىلٰ ل قسًام  رِس يُ   الكوفة والنجف األرشف، ثمّ 
 

 ).١٨٤و ١٨٣خمترص بصائر الدرجات (ص  )١(

)؛ اخلــرائج واجلــرائح ٤٢٥ح  /٤٣٥)؛ الغيبة للطويس (ص ٣٧١/ ص  ٢راجع: اإلرشاد (ج    )٢(

 )؛ وفيها مجيعًا: (ينادي إبليس يف آخر النهار).١١٦٢و ١١٦١/ص ٣(ج 

 )، وفيه: (حلب) بدل (قِنَّرسين).١٣/ ح ١٨/ باب  ٣١٦راجع: الغيبة للنعامين (ص  )٣(
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ثالثة  بون الكثري من الدور إىلٰ رِّ رة، وعند وصوهلم املدينة يقتلون وُخي املدينة املطهَّ 

  هم لن يصلوا إليها.ة لكنَّمكَّ  هون بعدها إىلٰ أّيام، ثم يتوجَّ 

يف الطريــق  الشام منهم فيظفر هبــم جــيش اإلمــام    ا من ذهب إىلٰ أمَّ 

  ما كان معهم. ويغنمون كلَّ  ،رهمفيقتلهم عن آخ

بــن أيب  ي وشيعة عــيلِّ حمبِّ  ة عىلٰ وتعظم فتنة اللعني يف أطراف البالد خاصَّ 

بن أيب طالب  لعيلِّ  حمبٍّ  لٍ برأس رج ٰى أت نادي: َمنْ يمناديه    نَّ إ  ٰى حتَّ   طالب  

 نَّ إ  ٰى حتــَّ   ،بعــض طلبــًا للــدنيا  فله ألف درهم، فييش حينئٍذ الناس بعضهم عىلٰ 

  .)١(بن أيب طالب عيلِّ  هذا حمبُّ  نَّ أ عن جاره بِرب ار ُخي اجل

 - ة واملدينة بني مكَّ  - أرض بيداء  ة إىلٰ مكَّ  ه إىلٰ  يصل اجليش الذي توجَّ امَّ ـول

نخســفي هبــؤالء اتلك األرض فيصــيح: يــا أرض  كًا إىلٰ لَ ل مَ رِس يُ   اهللا تعاىلٰ   نَّ إف

وهــم حــوايل   ،ح واجليــاداللعناء، فتنخسف األرض هبم وبام معهم مــن الســال

ة، يــَّ نفــران ومهــا إخــوة مــن الطائفــة اجلَُهنِ  الَّ إمنهم  ٰى ثالثامئة ألف نفر، وال يبق

 ويقولون ألحدمها وهو البشري: اذهــب إىلٰ   ،اخللف  وَتقلب املالئكُة وجهيهام إىلٰ 

وهــو   ويقولــون للثــاين  ،هبالك جيش السفياين   صاحب الزمان  ة وبرشِّ مكَّ 

  .)٢(الشام وأخرب السفياين هبالك جيشه وأنذره ىلٰ اذهب إالنذير: 

الشــام، فــإذا ســمع الســفياين ذلــك   ة واآلخر إىلٰ مكَّ   فيذهب أحدمها إىلٰ 

 ة د فيها كثريًا، وبعد وصول اإلمام احلجــَّ الكوفة وُيفِس  ه من الشام إىلٰ يتوجَّ 

ســفياين جيشًا خلفه فيقتلــوا ال  ل اإلمام  الشام، فُريِس   هيرب اللعني منها إىلٰ 

م جهنَّ وتذهب روحه اخلبيثة إىلٰ   ،وا رأسه النحسصخرة بيت املقدس، وحيزُّ   عىلٰ 

  وبئس املصري.
 

 ).٤٥٣/ ح ٤٥٠راجع: الغيبة للطويس (ص  )١(

 ).٣٩٨(ص   راجع: اهلداية الكربٰى  )٢(
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  [خسف األرض]: الرابعة:

  .)٢(ذكره ، وقد مرَّ )١(خسف األرض بجيش السفياين يف البيداء

  ة]:[قتل النفس الزكيَّ  اخلامسة:

د  ةقتل النفس الزكيَّ  ــ قتــَ فيُ   ،، وهــو مــن نســل آل حممــّ ني الــركن ل ب

  .)٣(واملقام 

  د احلسني]:[خروج السيِّ  السادسة:

ــ حسن الوجه خيرج من ناح  وهو شابٌّ   ،د احلسنيخروج السيِّ  ة الــديلم ي

د (نادي بصوٍت عاٍل:  وقزوين، وي ــ أغيثــوا آل حممــّ ، وهــذا )م يســتغيثونكمهنَّ إف

ــ   د عىلٰ السيِّ  عي الباطــل ، وال يــدَّ   ٰى الظاهر من ولــد اإلمــام احلســن املجتب

بــع ويتَّ  ،رـة االثني عشص لألئمَّ لَّ بل هو من الشيعة اخلُ   ،يدعو الناس لنفسه الو

  .ه رئيس مطاعولكنَّ ،ةعي النيابة واملهدويَّ ة وال يدَّ الرشيعة احلقَّ 

 لبَ من قِ  ٰى ومتتلئ األرض كفرًا وظلًام حني خروجه، والناس يف ضيق وأذ

ين لــدفع ظلــم الظــاملني، الظاملني والفاسقني، وهناك مجع من املــؤمنني مســتعدِّ 

، فيعينه الناس وجتيبــه د احلسني لنرصة دين آل حمّمد السيِّ   فهنالك يستغيث

بل هــي رجــال  ،ة وال ذهبز اهللا بالطالقان، كنوز وأّي كنوز ليست من فضَّ وكن

  ب بأيدهيم احلراب.هُ الرباذين الشُّ  كزبر احلديد عىلٰ 

ويغلب أهل الظلم  ،لطان عادلَم سوحيكم فيهم ُحكْ   ،أعوانه  فيكثر حينئذٍ 

 

م )١(  )، فراجع.١٨٢ذكر اخلسف يف هامش (ص  قد تقدَّ

م من املؤلِّف  )٢( ا يف كتابنا هذا فلم يتقدَّ دين، وأمَّ  يشء عن ذلك. هذا كالم صاحب كفاية املوحِّ

 ، قال: قلت: يا ابن رسول اهللا، متــٰى عن حمّمد بن مسلم، عن أيب جعفر حمّمد بن عيلٍّ الباقر    )٣(

د بن احلسن بني الركن واملقام، اسمه حممّ   د  ن آل حممّ وقتل غالم م...  «خيرج قائمكم؟ قال:  

ين: ص   »...ةالزكيَّ   النفس  ).١٦/ ح  ٣٢/ باب  ٣٣١و ٣٣٠(كامل الدِّ
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ــ   امَّ ـوالطغيان رويدًا رويدًا، ويمحو األرض من لــوث الظــاملني والكــافرين، ول

 قد ظهر وجاء من املدينــة إىلٰ  املهدي  نَّ بأ الكوفة مع أصحابه ُخيَرب   يصل إىلٰ 

ويطلب منه دالئــل  ،ة احلجَّ   د احلسني مع أصحابه إىلٰ الكوفة، فيجيء السيِّ 

  اريث األنبياء.مامة ومواإل

ري أصــحابه فضــل   أنْ   الَّ إومل يــرد ذلــك  «:  قال اإلمام الصــادق   يــُ

  .»يبايعوه ٰى حتَّ  املهدي 

د الســيِّ  مامــة ومواريــث األنبيــاء، فيبايعــه حينئــذٍ دالئــل اإل فرييــه 

ــل مــنهم الَّ إاحلســني وأصــحابه  ــَّ  ،القلي ة، وهــم أربعــة آالف نفــر مــن الزيدي

ــ أعنــاق حــاملني املصــاحف عــىلٰ   مــا رأوه مــن اإلمــام  ون كــلَّ بهم، وينس

ظهــار إر فــيهم نصــيحة اإلمــام وؤثِّ الســحر، وال تــُ  مــن الــدالئل واملعــاجز إىلٰ 

ام أمهلهم ثالثــة  املعاجر، فيُ  ــ   يــأمر    ثــمّ   ،يــّ رب أعنــاقهم بعــد إبــائهم ـبض

، وحاهلم كحــال خــوارج هنــروان الــذين كــانوا يف جــيش أمــري عن قبول احلقِّ 

  .)١(نييوم صفِّ  املؤمنني 

  [ظهور كفٍّ يف السامء]: السابعة:

يظهر وجٌه وصدٌر وكفٌّ عنــد عــني «  :يةا، ويف رو)٢(يف السامء  ظهور كفٍّ 

  .)٣(»الشمس
 

 ).٤٠٤و ٤٠٣(ص   راجع: اهلداية الكربٰى  )١(

النداء من املحتوم، والسفياين من املحتــوم، « ه قال:أنَّ  عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا   )٢(

(الغيبة  »يطلع من السامء من املحتوم  ة من املحتوم، وكفٌّ النفس الزكيَّ    من املحتوم، وقتلواليامين

 ).١١/ ح ١٤/ باب ٢٦٢و ٢٦١للنعامين: ص 

ــاد (ج  )٣( ــع: اإلرش ــويس (ص ٣٧٣و ٣٦٩/ ص ٢راج ــة للط )؛ ٤٣١/ ح ٤٤٠و ٤٣٩)؛ الغيب

.  وليس فيهام ذكر للكفِّ
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  [كسوف الشمس]: الثامنة:

وخســوف القمــر يف   ،كسوف الشــمس يف النصــف مــن شــهر رمضــان

  .)١(آخره

  [ظهور عالمات يف شهر رجب]: التاسعة:

الشيخ الصدوق عن اإلمــام   ٰى ور رجب، رظهور آيات وعالمات يف شه

يســقط فيهــا  ،ء صيلممن فتنة صّام  ه قال يف حديث طويل: «ال بدَّ نَّ أ  الرضا  

بطانة ووليجة، وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي، يبكي عليه أهل   كلُّ 

ان حزين عند فقد املاء املعني، ف حرّ متأسِّ السامء وأهل األرض، وكم من مؤمن  

رُ سمَ كام يُ  ما يكونون وقد نودوا نداء يسمعه من َبُعدَ   )٢(م أّرس كأّين هب ، َب ع من قــَ

  .»الكافرين للمؤمنني وعذابًا عىلٰ  يكون رمحةً 

  ؟نداء هو فقلت: وأيُّ 

 لعنة اهللا أَال   :صوتًا منها«قال: ينادون يف رجب ثالثة أصوات من السامء:  

يا معرش املؤمنني، والصــوت   ت اآلزفةفالقوم الظاملني، والصوت الثاين: أز  عىلٰ 

يف هــالك  هــذا أمــري املــؤمنني قــد كــرَّ  :الثالث يرون بدنًا بــارزًا نحــو الشــمس

  .)٣(الظاملني...»
 

آيتــني «فــذكر  ،البــاقر  د بن عيلٍّ عند أيب جعفر حممّ   كنت  األسدي، قال:  عن بدر بن اخلليل  )١(

الشــمس  ، وذلــك أنَّ أبــداً   )صــلوات اهللا عليــه(مل تكونــا منــذ أهــبط اهللا آدم    تكونان قبل القائم

 ، فقال له رجل: يا بــن رســول اهللا، ال بــل»النصف من شهر رمضان والقمر يف آخره  تنكسف يف

 ألعلــم بالــذي أقــول، إّين «: ال له أبو جعفــر فق،  الشمس يف آخر الشهر والقمر يف النصف

 ).٤٥/ ح ١٤/ باب  ٢٨٠و  ٢٧٩(الغيبة للنعامين: ص  »آدم  ام آيتان مل تكونا منذ هبط إهنَّ 

ين: (آيس). )٢(  يف كامل الدِّ

ين (ص    )٣( الغيبــة ؛ »الكــافرين  وعــذابًا عــىلٰ «قولــه:    ) إىلٰ ٣/ ح  ٣٥/ بــاب  ٣٧١و  ٣٧٠كامل الدِّ

 ).٤٣١/ ح ٤٤٠و ٤٣٩(ص  للطويس
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  اس]:[انقراض دولة بني العبّ  العارشة:

، )١(ت عليــه األخبــاراس وانقراض دولــتهم الــذي دلــَّ اختالف بني العبّ 

  .قيام القائم  م خيتلفون وينقرضون من ناحية خراسان قبلأهنَّ بو

]ا ن ا  [:  

 ،ة فهي كثرية، ظهر بعضها وبقي بعضها اآلخرا العالمات غري احلتميَّ وأمَّ 

  مجال:نحو اإل بعضها عىلٰ  ونشري هنا إىلٰ 

  هدم جدار مسجد الكوفة. :وىلٰ األُ 

  ة الكوفة.الفرات وجريانه يف أزقَّ  فيضان شطِّ  الثانية:

  بعد خراهبا. الكوفةعمران  الثالثة:

  ظهور املاء يف بحر النجف. الرابعة:

  أي النجف األرشف. ،الغريِّ  الفرات إىلٰ  جريان هنر من شطِّ  اخلامسة:

  ب (نجمة هلا ذيل) عند نجمة اجلدي.ظهور املذنَّ  السادسة:

  القحط الشديد قبل الظهور. السابعة:

  ن البلدان.وظهور الطاعون يف كثري م ،وقوع زلزلة شديدة الثامنة:

  .)٢(أي القتل الكثري الذي مل ينقطع ،القتل البيوح التاسعة:

  وتطويل املنائر. ،وزخرفة املساجد ،حتلية املصاحف العارشة:
 

اس مــن اخــتالف بنــي العبــّ «يقــول:  قال: سمعت أبــا عبــد اهللا   ،احللبي  د بن عيلٍّ عن حممّ   )١(

ينــادي «، قلت: وكيف النــداء؟ قــال: »وخروج القائم من املحتوم  ،من املحتوم  والنداء  ،املحتوم

[يف] آخــر  نــادي منــادٍ وي«، قــال: »ا وشيعته هــم الفــائزون علي�   إنَّ ل النهار: أَال أوَّ  من السامء  منادٍ 

 ).٤٨٤/ ح ٣١٠/ ص ٨(الكايف: ج  »عثامن وشيعته هم الفائزون  إنَّ  النهار: أَال 

، »ُقّدام هذا األمر قتل بيوح«أنَّه قال:   أمحد بن حمّمد بن أيب نرص، عن أيب احلسن الرضا  عن    )٢(

 ).١٣٥٣/ ح ٣٨٤(قرب اإلسناد: ص  »دائم ال يفرت«قلت: وما البيوح؟ قال:  
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  هدم مسجد براثا. احلادية عرشة:

ــ   الثانية عرشة: ثالثــة أو   رق إىلٰ ـظهور نار ما بني األرض والسامء من الش

  ودهشتهم. ناسلسبعة أّيام، وتكون سببًا خلوف ا

  متأله. ٰى ظهور محرة شديدة تنترش يف السامء حتَّ  الثالثة عرشة:

 كثرة القتل وسفك الدماء يف الكوفة بسبب الرايات املختلفة.  الرابعة عرشة:

  صورة القردة واخلنازير. مسخ طائفة إىلٰ  اخلامسة عرشة:

  خروج الرايات السود من خراسان. السادسة عرشة:

ادهطول م  السابعة عرشة: الثانيــة وشــهر  ٰى طر شديد غزير، يف شــهر مجــُ

  مثله. رجب، مل ُيرَ 

 كلِّ  مكاهنم الذهاب إىلٰ إب  نَّ أر العرب من القيود بحيث  حترُّ   الثامنة عرشة:

  ما أرادوا. وفعل كلِّ  ،مكان أرادوا

  خروج سالطني العجم عن الوقار. التاسعة عرشة:

ة القمــر، هتا هيأة غرَّ طلوع نجمة من املرشق تزهر كالقمر وهيأ  العرشون:

  وهلا نور شديد يدهش األبصار من رؤيته. ،صاليتَّ  ولطرفيها انحناء يوشك أنْ 

  .)١(امتالء العامل بالظلم والكفر والفسوق واملعايص احلادية والعرشون:

الغرض من هذه العالمة غلبة الكفر والفسوق والفجور والظلم يف   ولعلَّ 

 ،ّفار واملرشكنيأفعال وأطوار الكُ  وميل اخللق إىلٰ  ،وانتشاره يف مجيع البالد  ،العامل

ه هبــم يف احلركــات والســكنات واملســاكن واأللبســة، وضــعف احلــال والتشــبُّ 

ن، كــام يف نَوالســُّ د باآلداب وعدم التقيُّ   ،مور الدين وآثار الرشيعةوالتسامح يف أُ 

د يوم يف مجيع اجلهات ار يزداد يومًا بعفّ ه الناس بالكُ فيه تشبُّ   ٰى زماننا هذا الذي نر

  .ةمور الظاهريَّ بل ويف أخذ قواعد الكفر والعمل هبا يف األُ  ،ةالدنيويَّ 

 

 ) فقط ذكر أكثر هذه العالمات.٣٧٠ - ٣٦٨/ ص ٢راجع: اإلرشاد (ج  )١(
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ويثقون متامًا هبــم يف  ،أقواهلم وأعامهلم وكثريًا ما يعتقدون ويعتمدون عىلٰ 

بل  ،ة فيرتكوهاالعقائد اإلسالميَّ  ار إىلٰ فّ ه بالكُ وقد يرسي هذا التشبُّ  ،مورمجيع األُ 

ــ موهنا  لِّ عم يُ هنَّ إ م ومــن البدايــة هنَّ إألطفاهلم كــام هــو املرســوم يف يومنــا هــذا، ف

فيكون مآل أكثرهم خ يف أذهاهنم،  ة ترتسَّ صول اإلسالميَّ يدعون اآلداب واألُ  ال

حاهلم عند  وهكذا يستمرُّ  ،ن بدين اإلسالم عند البلوغ فساد العقيدة وعدم التديُّ 

ــ  الكرب، وقس عىلٰ  وحــال مــن  ،ؤالء األشــخاصهذا حال الــذين يعــارشون ه

  بعهم من الزوجة واألطفال.يتَّ 

أقــّل القليــل  الَّ إالعــامل  الكفر مســتوٍل عــىلٰ   دًا لرأيت أنَّ لت جيِّ بل لو تأمَّ 

ــ  ين، ي الــدِّ ـوالنزر اليسري من عباد اهللا الذين أكثرهم من ضعفاء اإليامن وناقص

ــ ار وفّ ف الكُ رُّ ـأكثر بالد املعمورة تقع حتت تص  نَّ أوذلك   ركني واملنــافقني، ـاملش

  النادر. الَّ إوأكثر أهاليها من أهل الكفر والنفاق والرشك 

تهم وصــل قهم وتشتُّ تفرُّ   نَّ إف  ،ةا أهل اإليامن وهم الشيعة االثنا عرشيَّ مَّ أو

ة صــوليَّ الخــتالفهم يف العقائــد األُ  ؛بيــنهم قليــل ونــادر  أهل احلقِّ   نَّ أدرجة    إىلٰ 

أم   هذا القليل النــادر مــن أهــل اإليــامن ســواء مــن العــوامِّ و  ،ةة واملذهبيَّ ينيَّ الدِّ 

 ،ٰى االسم غري املطابق للمسمّ   الَّ إيامن  أكثرهم ال يعرف من اإلسالم واإل  اخلواصِّ 

مة من أنــواع املعــايص القبيحة واألفعال الشنيعة املحرَّ عامل  وذلك الرتكاب األ

ة ينيــَّ مــور الدِّ  األُ بعــض يف  كأكل احلرام والظلم وتعّدي بعضهم عىلٰ   ،والنواهي

  .ةوالدنيويَّ 

وهم  ،القليل الَّ إأثر    ااإلسالم ومن الذين ينتحلونه حق� حينئٍذ من    ٰى فال يبق

وجودهم أثر لرتويج الرشيعة،   ب عىلٰ فال يرتتَّ   ،أمرهم ومنكوبون  مغلوبون عىلٰ 

ــ  ،فيصبح املعروف عند الناس منكرًا واملنكر معروفاً   الَّ إمــن اإلســالم  ٰى وال يبق

سالم اهللا (ة الطاهرين وسرية األئمَّ  طريقة أمري املؤمنني  كأنَّ   ،رسمه واسمه
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ة، ريعة بــاملرَّ ـالش ٰى ُتطو أنْ  -والعياذ باهللا  -ك وَش ت، ويُ كَ رِ قد تُ   )عليهم أمجعني

ويظهــر يف هــذا   ،ما ذكرناه يف ازدياد يومــًا فيومــاً   نَّ أويسمع مجيع الناس    ٰى وير

  .)١(»غريبًا وسيعود غريباً ئ اإلسالم بد نَّ إ«:  الزمان ما قاله رسول اهللا

بل هو اآلن عني الظلم واجلور يف  ،يمتأل العامل بالظلم واجلور ك أنْ وَش ويُ 

الدوام  عىلٰ  يسألوا اهللا تعاىلٰ  هلؤالء القليل من عباد اهللا املؤمنني أنْ   بدَّ   فالقة،  احلقي

  .د فرج آل حممّ  اهللا تعاىلٰ ل عجِّ يُ كي عوا ويبتهلوا ويترضَّ  ،ليالً وهناراً 

 ،«إذا صاح الناقوس به:طَ ه قال يف بعض ُخ نَّ أ عن أمري املؤمنني   َل وُنقِ 

عجائب، أنار النار  م اجلاموس، فعند ذلك عجائب وأيَّ وتكلَّ   ،وكبس الكابوس

وغلب بعضهم  ،ة بواٍد سوٍد، واضطربت البرصةوظهرت راية عثامنيَّ   ،)٢(بنصيبني

  .»...قوم  قوم إىلٰ  وصبا كلُّ  ،بعضاً 

، فعنــد )٣(ة لبطارقــة الســفياينوأذعن هرقل بقسطنطنيَّ «  :قال    نْ أ  إىلٰ 

  .)٤(طور» من الشجرة عىلٰ  ٰى م موسعوا ظهور متكلِّ ذلك توقَّ 

«إذا أمــات   : به عن خــروج القــائم  ِرب وقال أيضًا يف بعض كالمه ُخي 

ــ مانة، واستحلُّ ، وأضاعوا األالناس الصالة وا الربــا، وأخــذوا وا الكــذب، وأكل

واســتعملوا الســفهاء، وشــاوروا ين بالدنيا،  دوا البنيان، وباعوا الدِّ الرشا، وشيَّ 

وا بالــدماء، وكــان احللــم بعوا األهــواء، واســتخفُّ ء، وقطعوا األرحام، واتَّ االنس

مراء فجرة، والوزراء ظلمة، والعرفــاء خونــة، ضعفًا، والظلم فخرًا، وكانت األُ 

وقــول البهتــان   ،الفجــور  نَ علِ ظهرت شــهادات الــزور، واســتُ ّراء فسقة، ووالقُ 

 

ين (ص  )١(  ).٩٠)؛ صحيح مسلم (ص ٤٤/ ح ٢٠١كامل الدِّ

 ).يف املصدر: (إذا أنارت النار ببرصٰى  )٢(

 يف املصدر: (سينان). )٣(

 ).٢٦٥مشارق أنوار اليقني (ص  )٤(
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ــ وِّ خرفــت املســاجد، وطُ يت املصــاحف، وزُ لِّ وُح ،  واإلثم والطغيان ئر، الــت املن

ت العقــود، ضــَ ، وُنقِ )١(ت الصفوف، واختلفت األهواءِمحَ كرم األرشار، وازدُ أُ و

دنيا، وعلت ال يف التجارة حرصًا عىلٰ   واقرتب املوعود، وشارك النساء أزواجهنَّ 

وكان زعيم القوم أرذهلم، واتُّقي الفاجر خمافــة ،  منهم  عَ ّساق واستُمِ أصوات الفُ 

ِ   نَ مِ ق الكاذب، وائتُ ه، وُصدِّ رشِّ  ت القيان واملعازف، ولعــن آخــر ذَ اخلائن، واختُّ

ــ ة أوَّ مَّ هذه األُ  ه النســاء بالرجــال روج، وتشــبَّ ـهلــا، وركــب ذوات الفــروج الس

لذماٍم  يستشهد، وشهد اآلخر قضاءً  الشاهد من غري أنْ د  والرجال بالنساء، وشه

اآلخرة، ولبسوا جلود  وآثروا عمل الدنيا عىلٰ   ،ينه لغري الدِّ قِّ عرفه، وُتفُ   بغري حقٍّ 

ذلك  د، فعنربَّ من الصُّ  وقلوهبم أنتن من اجليف وأمرُّ   ،قلوب الذئاب  الضأن عىلٰ 

 عــىلٰ   ليــأتنيَّ   ،بيــت املقــدسالوحا الوحا، العجل العجل، خري املساكن يومئــٍذ  

  .)٢(»ّكانهه من ُس نَّ أأحدهم  ٰى الناس زمان يتمنّ

  :] أب ا  ا واان[

ص ما قاله شيخنا املرحوم ثقة أذكر هنا ملخَّ   من اجلدير أنْ   ف:يقول املؤلِّ 

 الشــيعة بعــدما أثبــت أنَّ  ،بــة)يف (الكلمة الطيِّ   )طاب اهللا ثراه(اإلسالم النوري  

  ة من بني ثالث وسبعني فرقة، قال:ة هم الفرقة الناجيعرشيَّ  ياالثن

مور عديدة ألُ   ؛وفوز هذه اجلامعة يف هذا العرص يف غاية الضعف والوهن

ب املســلمني ة مراودة وحتبــُّ وشدَّ   ،سةيران املقدَّ إبالد    ّفار إىلٰ د الكُ ها كثرة تردُّ أمهُّ 

قمشة واألثاث املستورد من أهل الكفر باآلالت واأل ٰى ن والقردُ إليهم، وغزو املُ 

وهلم   الَّ إات احلياة وأسباب راحة العيش  يشء من رضوريّ   مل يبَق   ٰى حتَّ   ،والرشك

  .فيه اسم ورسم وعالمة
 

 يف املصدر: (القلوب). )١(

ين (ص  )٢(  ).١/ ح ٤٧/ باب  ٥٢٦و ٥٢٥كامل الدِّ
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  :كثرية د ومضارٌّ سف مفاوآثار هذا الترصُّ  ،ونتيجة هذا العمل

ّفار وامللحدين من القلوب (وهو مــن أركــان ذهاب البغض للكُ   أحدها:

اهللا وأوليائــه  حلــبِّ  ه املضــادُّ هلــم حملــَّ   وحلــول احلــبِّ   ،ن وأجزاء اإليــامن)يالدِّ 

ة بني املاء والنار، بل أصبح االختالط هبم واملراودة معهم سببًا لالفتخار يَّ كالضدّ 

ِر  يقول: اهللا تعاىلٰ  نَّ أهاة، واحلال  واملبا خــِ
ْ

ْوِم اآل َ  بِاِهللا َوا�ــْ
َ
ِمنُون

ْ
 يُؤ

ً
ْوما

َ
ُد ق ِ

َ
ال �

ْو يُو
َ
ُهْم أ

َ
وا�

ْ
ْو إِخــ

َ
بْنــاَءُهْم أ

َ
ْو أ

َ
وا آبــاَءُهْم أ ْو �نــُ

َ
ُ َو�ــ

َ
و�  اَهللا َورَســُ

�
اد  َمْن حــَ

َ
ون

�
اد

ُهمْ 
َ
  ].٢٢[املجادلة:  ... َعِشَ��

من اإليامن،  هم حظٌّ فال يكون ملحبِّ ذًا  إهذا مع األقرباء فكيف باألجانب،  

وا َعُدو�ي وََعُدو��ُ  وقال أيضًا:
ُ
ت�ِخذ

َ
ْوِ�اءَ ال �

َ
  ].١[املمتحنة:  ... ْم أ

ه قــال: نــَّ أ  عــن اإلمــام الصــادق    )ره الفقيهـمن ال حيض(وروي يف  

 ،قــل للمــؤمنني ال يلبســوا لبــاس أعــدائي  :مــن أنبيائــه  نبيٍّ   إىلٰ   اهللا    ٰى وحأ«

وال يسلكوا مسالك أعدائي، فيكونوا أعدائي كــام   ،يطعموا مطاعم أعدائي وال

  .)١(»هم أعدائي

وزاد يف   ،عن أمري املؤمنني    )اتاجلعفريّ (هذا احلديث يف كتاب  وورد  

  .)٢(مشاكل أعدائي»لوا «وال يتشكَّ  آخره:

 من أحبَّ «  ه قال:نَّ أ  عن اإلمام الصادق    )أمايل الصدوق(وروي يف  

صــديق «: قال  ، ثمّ »اهللا كافرًا فقد أبغض اهللا، ومن أبغض كافرًا فقد أحبَّ 

  .)٣(»اهللا اهللا عدوُّ  عدوِّ 

خذ ن يتَّ ممَّ  نَّ إ«ه قال: نَّ أ عن اإلمام الرضا   )صفات الشيعة(وروي يف  

  .»شيعتنا من الدّجال عىلٰ  فتنةً  تنا أهل البيت ملن هو أشدّ مودَّ 

 

 ).٧٧٠/ ح ٢٥٢ص  /١ (ج من ال حيرضه الفقيه )١(

 ).٢٣٤ / ص١(ج  اتاجلعفريّ  )٢(

 ).٩٦٠/٨/ ح ٧٠٢(ص  أمايل الصدوق )٣(
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  ؟بامذا ،فقلت له: يا ابن رسول اهللا

 ه إذا كان كــذلك اخــتلط احلــقُّ نَّ إبمواالة أعدائنا ومعاداة أوليائنا،  «قال:  

  .)١(»ف مؤمن من منافقبه األمر فلم ُيعرَ واشتُ  ،بالباطل

 :- )اخلصــال(كــام يف  -أيضًا يف أهل اجلرب والتشبيه والغــالة   وقال  

نا، ومن واالهم فقد عادانا، هم فقد أبغضنا، ومن أبغضهم فقد أحبَّ ... فمن أحبَّ «

ومن عاداهم فقد واالنا، ومن وصلهم فقد قطعنا، ومن قطعهــم فقــد وصــلنا، 

مــن هم فقد جفانا، ومن أكــرمهم فقــد أهاننــا، ونا، ومن برَّ قد برَّ ومن جفاهم ف

هم فقــد قبلنــا، ومــن أحســن نا، ومن ردَّ كرمنا، ومن قبلهم فقد ردَّ أأهاهنم فقد  

بنا، قهم فقد كذَّ إليهم فقد أساء إلينا، ومن أساء إليهم فقد أحسن إلينا، ومن صدَّ 

 .ومن حــرمهم فقــد أعطانــا فقد حرمنا،قنا، ومن أعطاهم هبم فقد صدَّ ومن كذَّ 

  .)٢(»وال نصرياً  امنهم ولي�  خذنَّ من كان من شيعتنا فال يتَّ  ،ابن خالد يا

الــبغض للمســلمني يف ســلوكهم   :ارفــّ االخــتالط بالكُ   والثاين من مضارِّ 

ــ وللعلامء والصاحلني املتأدِّ  ،اديني� زمني توالعداوة للمل  ودينهم  ،رعـبني بآداب الش

شخص ينفــر  كلَّ  نَّ بتلك اجلامعة الفاسقة بالقلب واللسان، أل  هواملنكرين للتشبُّ 

 ،ة واملنفعةذَّ جه وسريته التي اختارها لطلب اللطريقته ومنه  فن خيالعمَّ   اطبيعي� 

  مكان عن هذا املسري.ام لو كان املخالف هلم ناهيًا أيضًا ورادعًا هلم بقدر اإلسيّ 

ــ   ٰى حتَّ   ار والبغض حد� وقد بلغ هذا التنفُّ  ل مــع أهــل العلــم ُيتعامــَ  اد أنْ ك

نوا س الوجوه عند رؤياهم، ولو متكَّ عبَ القلوب وتُ   ين معاملة اليهود، فتشمئزُّ والدِّ 

م، معمــَّ  نزجار مــن كــلِّ الار ورون التنفُّ هِ ظإليهم لفعلوا، بل يُ   ٰى يصال األذإمن  

 

 ).٨ (ص صفات الشيعة )١(

ــد )٢( ــاب / ٣٦٤و ٣٦٣(ص  التوحي ــار )ح / ٥٩ب ــون أخب ــا ؛ عي  ١٣٠ ص /١(ج  الرض

 ملطبوع.ومل نجدها يف اخلصال ا   )؛٤٥ح  /١٣١و
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ص عيشهم وهلوهم وطرهبم، فيســتهزئون ويســخرون نغِّ حيث أصبح وجوده يُ 

هون بتقليد حركات وسكنات أهل يتفكَّ بل    ،وهيمزون به أكثر من غريهويلمزون  

العلم يف أوقات التحصيل والعبادة كأحد أسباب الضــحك يف جمــالس هلــوهم، 

ــ سوهنا لباس الشــعر وجيعلولبِ يُ   نون به حمافل طرهبم، وتارةً زيِّ ويُ  ا يف مضــامني هن

شارة واللسان هزاء باإلّفار من أفعال السخرية واالستمنظومة، كام كان يفعل الكُ 

التــي عنــد رؤيــة أهــل اإليــامن، وستحقار واالستخفاف والعني واحلاجب واال

  ذلك العذاب يف الدنيا واآلخرة. عنهم وأوعدهم عىلٰ  حكاها اهللا تعاىلٰ 

 ،ةاملنافــا ر ينايف وجوب تعظــيمهم واحــرتامهم أشــدّ وهذا البغض والتنفُّ 

 قــالوا: ،يف اهللا والــبغض يف اهللا بِّ حلــُ وورد حرص اإليامن يف كثري من األخبــار با

وليــاء اهللا أ) وتــوايل (تــوىلٰ  ،يف اهللا والبغض يف اهللا بُّ اإليامن احلُ   ٰى أوثق عر «...

  .)١(ي من أعداء اهللا»والتربّ 

َلْو َملْ َيُكْن فِينَا إِالَّ ُحبُّنَا «  قال:  أمري املؤمنني    نَّ أ  )هنج البالغة(وجاء يف  

َر وَ  ،هَرُسولُ وَ اهللاُ َما َأْبَغَض  ًة وَ هللاِ بِه ِشَقاقًا  َلَكَفٰى  ،هوَرُسولُ اهللاُ َتْعظِيُمنَا َما َصغَّ ُحمَادَّ

  .)٢(...»اهللاَِعْن َأْمِر 

غلــب أيصــبح   أن  آخر الزمان    ة نبيِّ مَّ : وصل األمر بأُ ة حالٍ أيَّ   وعىلٰ 

جمالس  ىلٰ دهم عين، بل أصبحوا برتدُّ ات من مسائل الدِّ الرضوريّ ها جيهلون  عوامِّ 

نسهم هبم وسامعهم لكلامت الكفر والفجــور أُ ، ونيوالدهريِّ   ٰى الزنادقة والنصار

، وهم مع هذا ال يعلمون أو يعلمون ين أفواجاً خيرجون من الدِّ   ،املورثة لالرتداد

  ون.وال هيتمُّ 

فطار وأصبح األعيان واألرشاف يفتخرون بارتكاب املعايص العظام كاإل

 

 .)٦ح  باب احلُّب يف اهللا والبغض يف اهللا/  / ١٢٦و ١٢٥ ص /٢(ج الكايف   )١(

 .)١٦٠طبة / اخل٢٢٨(ص  هنج البالغة )٢(
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نني ويرمــوهنم  من الناس، وهيزؤن ويســخرون باملتــديِّ مأل  يف شهر رمضان عىلٰ 

ني، وهنم الرجعيِّ ال واخلاملني وقد يسمُّ هّ وهنم يف سلك اجلُ ويعدُّ  ،باحلامقة والسفه

فرنج مدح ووصف حكامء اإل وادائًام، وجعل اهللا تعاىلٰ  ومن دأهبم االعرتاض عىلٰ 

 نَّ ألسهم، ويزعمــون وصناعاهتم ووفرة عقوهلم وعلمهم تسبيحًا هلم وزينًة ملجا

خارجة عن  -ة  رياضيَّ ة والالتي هي تكملة للعلوم الطبيعيَّ   -صناعاهتم وأعامهلم  

  وخوارق عاداهتم. تظاهي معاجز األنبياء واألوصياء ة البرش، قوَّ 

ين وذكر املعاد، ون من الكالم حول الدِّ رويتذمَّ  ،ون من جمالس العلامءيفرُّ 

أو يطــري طــائر   ،هذا القبيــل ألخــذهم النعــاس  ولو حرضوا اشتباهًا جملسًا من

ين لغو ال فائدة فيه، وأهل الدِّ   ءعانة الفقراإ  نَّ أر، ويعتقدون بخمكان آ  خياهلم إىلٰ 

الغري احرتامهم ملا يرون من غنائهم وثــروهتم   بون عىلٰ وجِّ مون أنفسهم ويُ عظِّ ويُ 

 ،رامــل واأليتــام مة ومــن دمــاء األق املحرَّ رُ النجسة التي حصلوا عليها من الطُّ 

همون العلــامء األتقيــاء والتي يرصفوهنا يف احلرام واملعايص العظام، ومع هذا يتَّ 

  .ةم ُشّحاذ أذلَّ هنَّ إو ،غنيٍّ  عٍ نا م أتباع كلِّ هنَّ إ :ويقولون ،بأكل أموال الناس

 ٰى ولبسوا احلرير والذهب، وحلقوا اللح  ،ةوا أواين الذهب والفضَّ لاستعم

ة، وصار كالمهم املحبوب ولساهنم املرغوب اللســان ميَّ ني أُ ة بني مروان وبأكهي

ب الضــالل والكفــر بــدل تُ نجليزي، وأصبح جليسهم وأنيسهم كُ واإل  الفرنيس

، وبينام نجد اليهود الذين جاوروا املســيحيني ســنني ة كتاب اهللا وآثار األئمَّ 

ة ديــنهم بــاملرَّ املسلمني يرتكــون    ٰى نرنهم وآداهبم ورسومهم،  نَكثرية مل يرتكوا ُس 

وذهــب قبحهــا يف   الَّ إمعصية    ّفار أشهرًا قليلة، ومل تبَق بالد الكُ   عند سفرهم إىلٰ 

ودخلهــا الفســاد   الَّ إطاعــة وال عبــادة    أعني الناس وشاعت عنــدهم، ومل تبــَق 

 الصورة والرسم، ولقد عجز أهــل احلــقِّ   الَّ إمنها    ومل يبَق   ،قرُ الطُّ   ٰى بشتّ واخللل  

املعروف والنهــي عــن املنكــر وأيســوا مــن التــأثري، وبكــوا يف قامة األمر بإعن  

  ضعف اإليامن وغربة اإلسالم وشيوع املنكر. خلواهتم عىلٰ 
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]ا اأ [:  

بام أخرب من وقوع  ما ظهر من صدق قول رسول اهللا   واحلمد هللا عىلٰ 

فســريه عــن بن إبراهيم القّمي يف ت  الشيخ اجلليل عيلُّ   ٰى كام رو  ،املفاسد وغريها

ة الوداع، فأخذ بحلقة باب حجَّ   ه قال: حججنا مع رسول اهللا  نَّ أاس  ابن عبّ 

 ٰى وكان أدن  ،»رشاط الساعة؟أخربكم ب أُ أَال «فقال:    ،أقبل علينا بوجهه ثمّ   ،الكعبة

  يا رسول اهللا. ، فقال: بىلٰ )رمحة اهللا عليه(الناس منه يومئٍذ سلامن 

باع الشــهوات، تِّ او  ،ضاعة الصلواتإمن أرشاط القيامة    نَّ إ«:  فقال  

ين بالدنيا، فعنــدها يــذوب وتعظيم أصحاب املال، وبيع الدِّ   ،هواءاأل  وامليل إىلٰ 

 من املنكــر فــال يســتطيع أنْ  ٰى ا يرذاب امللح يف املاء ممَّ قلب املؤمن يف جوفه كام يُ 

  .»هغريِّ يُ 

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن قال سلامن: وإنَّ 

 ،مــراء جــورةأُ عنــدها يلــيهم    نَّ إيا سلامن،    ،فيس بيدهإي والذي ن«قال:  

  .»مناء خونةأُ ووزراء فسقة، وعرفاء ظلمة، و

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن فقال سلامن: وإنَّ 

عنــدها يكــون املنكــر   نَّ إيا ســلامن،    ،ي بيدهـإي والذي نفس«:  قال  

 ،ق الكــاذبصــدَّ ويُ ن األمــني،  وَّ وُخي   ،ن اخلائنؤمتَ ويُ   ،واملعروف منكراً   ،معروفاً 

  .»ب الصادقكذَّ ويُ 

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن قال سلامن: وإنَّ 

 ،يا سلامن، فعندها تكون إمارة النساء  ،إي والذي نفيس بيده«:  قال  

والزكــاة   ،املنابر، ويكــون الكــذب طرفــاً   وقعود الصبيان عىلٰ   ،ومشاورة اإلماء

ــ   ،والفيء مغنامً   ،مغرماً  صــديقه، ويطلــع الكوكــب   ربُّ وجيفو الرجــل والديــه وي

  .»باملذنَّ 
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  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن قال سلامن: وإنَّ 

يا سلامن، وعندها تشارك املرأة زوجها  ،إي والذي نفيس بيده«:  قال  

ــ ويغيظ الكرام غيظــًا، وُحيتَ   ،يف التجارة، ويكون املطر قيظاً  ر، ـقــر الرجــل املعس

شيئًا، وقال هذا: مل أربــح شــيئًا،   )١(حبرفعندها تقارب األسواق إذ قال هذا: مل أ

  .»هللا ا ذام� الَّ إ ٰى فال تر

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن قال سلامن: وإنَّ 

موا تكلَّ  يا سلامن، فعندها يليهم أقوام إنْ   ،: إي والذي نفيس بيدهقال  

 وليطــؤنَّ   ،هــم، ليســتأثرون أنفســهم بفيــئهمسكتوا استباحوا حقَّ   قتلوهم، وإنْ 

 الَّ إقلــوهبم دغــالً ورعبــًا، فــال تــراهم   ولــيمألنَّ   ،دماؤهم  يسفكنَّ ول  ،حرمتهم

  .»وجلني خائفني مرعوبني مرهوبني

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن قال سلامن: وإنَّ 

رق ـبيشء من املش ٰى ؤتعندها يُ  يا سلامن، إنَّ  ،إي والذي نفيس بيده«قال:  

منهم والويــل هلــم مــن اهللا،  تيمَّ أُ  ءتي، فالويل لضعفامَّ أُ ويشء من املغرب يلون 

ة تهم جثــَّ يء، جثَّ ـوال يتجاوزون من مس  ،رون كبرياً وقِّ وال يُ   ،يرمحون صغرياً  ال

  .»ني وقلوهبم قلوب الشياطنياآلدميِّ 

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن قال سلامن: وإنَّ 

يا ســلامن، وعنــدها يكتفــي الرجــال   ،إي والذي نفيس بيده«:  قال  

 ،اجلارية يف بيت أهلها غار عىلٰ الغلامن كام يُ  غار عىلٰ ويُ  ،النساءوالنساء ب  ،بالرجال

ــ   ه الرجال بالنساء والنساء بالرجــال، ولرتكــبنَّ وتشبَّ   ،روجـذوات الفــروج الس

  .»تي لعنة اهللامَّ أُ من  فعليهنَّ 

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن قال سلامن: وإنَّ 
 

 يف املصدر: (مل أبع). )١(
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خــرف املســاجد كــام زَ تُ  عندها يا سلامن، إنَّ   ،إي والذي نفيس بيده«قال:  

ر الصــفوف كثَ ل املنارات، وتُ طوَّ املصاحف، وتُ   ّىلٰ ع والكنائس، وُحت يَ خرف البِ زَ تُ 

  .»بقلوب متباغضة وألسن خمتلفة

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن وإنَّ  :قال سلامن

 ،تــي بالــذهبمَّ أُ ذكور    ّىلٰ عندها ُحت   إنَّ ،  إي والذي نفيس بيده«:  قال  

  .»)١(خذون جلود النمور صفافاً ويتَّ  ،ديباجويلبسون احلرير وال

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن وإنَّ  :قال سلامن

 ،يــا ســلامن،  وعنــدها يظهــر الربــا ،ي بيــدهـإي والذي نفس«:  قال  

  .»ع الدنيارفَ ين وتُ ع الدِّ وَض ويُ  ،اشوالرُّ  )٢(ويتعاملون بالعينة

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن قال سلامن: وإنَّ 

يــا ســلامن، وعنــدها يكثــر الطــالق،   ،إي والذي نفيس بيده«:  قال  

  .»وا اهللا شيئاً ولن يرضُّ  ،يقام هللا حدٌّ  فال

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن قال سلامن: وإنَّ 

 )٣(وعندها تظهــر القينــات يا سلامن، ،ي بيدهـإي والذي نفس«:  قال  

  .»تيمَّ أُ ، يليهم أرشار )٤(واملعازف

  يا رسول اهللا؟ ،ائنهذا لك قال سلامن: وإنَّ 

تــي مَّ أُ أغنيــاء    يا سلامن، وعندها حتــجُّ   ،إي والذي نفيس بيده«:  قال  

فقراؤهم للرياء والسمعة، فعندها يكون  وحتجُّ  ،أوساطها للتجارة وحتجُّ  ،للنزهة

 

 (هامش املصدر). شًا.رُ أي فُ  )١(

 ).٢٥٢/ ص ٤: السلف. (القاموس املحيط: ج  -بالكرس   -  العينة )٢(

 ).٢٦٢/ ص ٤ية أو أعّم. (القاموس املحيط: ج األََمة املغنّالقينة:  )٣(

 ).١٧٥/ ص ٣(القاموس املحيط: ج   العود والطنبور.، كاملعازف: املالهي )٤(
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هــون لغــري خذونه مزامري، ويكون أقــوام يتفقَّ مون القرآن لغري اهللا ويتَّ أقوام يتعلَّ 

  .»ون بالقرآن، ويتهافتون بالدنياويتغنَّ ،الزنا وتكثر أوالد ،اهللا

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن قال سلامن: وإنَّ 

ت املحــارم، كــَ هِ ذاك إذا انتُ  يا ســلامن، ،إي والذي نفيس بيده«:  قال  

وتظهــر  ،األخيــار، ويفشــو الكــذب ط األرشار عــىلٰ وتســلَّ  ،ت املــآثمبَ ســِ واكتُ 

رون يف غــري أوان املطــر، مطــَ ويُ  ،اللبــاس ويتباهون يف ،اللجاجة، وتغشو الفاقة

ر باملعروف والنهي عن املنكــر مواملعازف، وينكرون األ  )١(ويستحسنون الكوبة

بّادهم فــيام ّراؤهم وعُ ر قُ هِ ة، وُيظمَ يكون املؤمن يف ذلك الزمان أذّل من األَ   ٰى حتَّ 

  .»األرجاس األنجاس :ون يف ملكوت السامواتدعَ ولئك يُ فأُ  ،بينهم التالوم 

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن قال سلامن: وإنَّ 

  عـىلٰ   الغنـيُّ   يا سلامن، فعنـدها ال حيـضُّ  ، إي والذي نفيس بيده«: قال 

 . »ه شيئاً السائل يسأل فيام بني اجلمعتني ال يصيب أحدًا يضع يف كفِّ   نَّ إ  ٰى حتَّ   ، الفقري

  يا رسول اهللا؟ ،هذا لكائن قال سلامن: وإنَّ 

  .)٢(»...يا سلامن ،دهفيس بيإي والذي ن«: قال 

ة للمــذهب قــد زالــت مــن ين والعصــبيَّ الغــرية للــدِّ   نَّ أوخالصة األمر  

ل كافر ال ينزعج كام ينزعج بَ ين من قِ بحيث لو حصل رضر كّيل يف الدِّ   ،القلوب

هــم ه لو خرج النــاس كلُّ وال هيمُّ   ،ل مسلمبَ جزئي من قِ   لو وصل إليه رضر مايلٌّ 

  فواجًا.ين أفواجًا أعن الدِّ 

 *   *   *

 

:    احلرسة عىلٰ الكوبة:    )١( ـر، والفهــر، الشطرنج  ، أوالنردما فات، وبالضمِّ ، والطبل الصغري املخصــَّ

(القاموس املحيط: ج   ).١٢٦/ ص ١والرببط. 

 ).٣٠٧  - ٣٠٣/ ص ٢(ج ي لقمّ تفسري ا  )٢(



  

  

  

  

  

  

  

ا ا:  

  

  

راب اّا ذ   





  

  

  

  ، قال:)١()دينكفاية املوحِّ (يف كتاب  رَ ونكتفي هنا بام ُذكِ 

  :]ن   اي[

يثق به كثريًا، وكان  عثامن بن سعيد العمري الذي كان اإلمام األّول:  

 ،حســن العســكري ووكــيلهام يف حيــاهتام  النقي واإلمام   معتمدًا عند اإلمام عيلٍّ 

اع أي    ،الســّامن أيضــاً   :ه جعفر العمري، ويقال لهجدِّ   ب إىلٰ ُينَس   اوكان أسدي�  بيــّ

وكانــت خفاًء ألمر الســفارة،  إعداء اهللا وأمن    ةً تقيَّ   واشتغل هبذا الشغل  ،الزيت

ــ   ،م إليه األموال التي يأتون هبا لإلمام احلسن العسكري  سلِّ الشيعة تُ  ان فك

  اإلمام احلسن. يأيت هبا إىلٰ  يضعها يف ماله ثمّ 

ء علــامء الشــيعة، قــال: ي من أجــالَّ القمّ وجاء يف رواية أمحد بن إسحاق  

يف يــوم مــن   )صلوات اهللا عليــه((اهلادي)  بن حمّمد    أيب احلسن عيلِّ   دخلت عىلٰ 

ذا إأ يل الوصــول إليــك ، وال يتهيــَّ شــهدأأنــا أغيــب و  ،ديام، فقلت: يا سيِّ األيّ 

  من نمتثل؟ )٢([أمر]فقول من نقبل و ،وقت شهدت يف كلِّ 

مــا قالــه لكــم   ،هذا أبو عمرو الثقة األمني«:  )صلوات اهللا عليه(فقال يل  

  .»يهؤدِّ وما أّداه إليكم فعنّي يُ  ،فعنّي يقوله

ــامَّ  ــن  ٰى ـ مضــ فل ــو احلس ــلت إىلٰ  أب د  وص ــّ ــن أيب حمم ــه احلس ابن

هــذا أبــو عمــرو «فقال يل: يل ألبيه، ذات يوم، فقلت له مثل قو   العسكري
 

 ) وما بعدها.٥٨٠(ص  (فاريس) دينكفاية املوحِّ راجع:  )١(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٢(
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الثقة األمني ثقة املايض وثقتي يف املحيا واملامت، فام قاله لكم فعنّي يقولــه، ومــا 

  .)١(»يهؤدِّ إليكم فعنّي يُ  ٰى أدّ 

ــل العالَّ  ــة املجلســ ونق ــار(ي يف ـم ــا )البح ــن ثق ــع م ــن مج ــل  ةع أه

ــديث ــاؤوا إىلٰ  نَّ أ ،احل ــيمن ج ــل ال ــن أه ــًا م ــن ا مجع ــام احلس ــكري اإلم لعس

  ومعهــم أمــوال، فقــال :»ــا عــثامن ف ــَّ إامــض ي ك الوكيــل والثقــة ن

ني مــا محلــوه مــن اليمنيــِّ  )٢(]النفــر[واقــبض مــن هــؤالء  ،مــال اهللا املأمون عىلٰ 

  .»املال

ولقــد   ،عــثامن ملــن خيــار شــيعتك  نَّ إواهللا    ،دنافقال أهل اليمن: يــا ســيِّ 

ــدمتك ــن خ ــعه م ــًام بموض ــا عل ــَّ أو ،زدتن ــك وثقن ــىلٰ ه وكيل ــك ع ــال اهللا  ت م

  ].تعاىلٰ [

ابنــه  نَّ أو ،عثامن بن ســعيد العمــري وكــييل أنَّ  واشهدوا عىلٰ   ،نعم«قال:  

  .)٣(»دًا وكيل ابني مهدّيكمحممّ 

ر ـحض    سن بن عيلٍّ  مات احلامَّ ـه لنَّ أأيضًا بسنده    )البحار(وروي يف  

 تكفينــه مجيــع أمــره يف وتــوّىلٰ  ،)وأرضــاهريض اهللا عنــه (سله عثامن بن سعيد غُ 

وحتنيطه وتقبــريه مــأمورًا بــذلك للظــاهر مــن احلــال التــي ال يمكــن جحــدها 

  بدفع حقائق األشياء يف ظواهرها. الَّ إدفعها  وال

بــن ســعيد  عــثامن يــدّي  خترج عىلٰ  وكانت توقيعات صاحب األمر  

بــاألمر  د  أبيــه أيب حممــّ   اصِّ شيعته وخو  بن عثامن إىلٰ  جعفر حمّمد  وابنه أيب

 

 ).٣١٥/ ح ٣٥٥و ٣٥٤الغيبة للطويس (ص  )١(

 ما بني املعقوفتني ال يوجد يف املصدر؛ وكذلك املورد التايل. )٢(

 ٣٥٥للطــويس (ص  ، عــن الغيبــة)١ديث  / ضمن احل٣٤٦و  ٣٤٥  ص  /٥١األنوار (ج  بحار    )٣(

 ).٣١٧/ ح ٣٥٦و
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الذي  السؤال فيه باخلطِّ   تسأل الشيعة عنه إذا احتاجت إىلٰ واألجوبة عامَّ  ،والنهي

  .)١(...كان خيرج يف حياة احلسن 

  وهكذا كان األمر يف باقي السفراء والوكالء.

]ّ  ن يا[:  

قه بن عثامن بن سعيد العمري الذي وثَّ حمّمد  :السفراءالثاين من الوكالء و

ه وكيل ابنــه املهــدي نَّ أ، وأخرب شيعته بمام احلسن العسكري  ق أباه اإلووثَّ 

 َّة توقيع من اإلمام احلجَّ    مات أبوه عثامن بن سعيد خرج، فلام  يشتمل

، وعبــارة لــه  بَ ه النائــب بعــده واملنصــوب مــن قِ نَّ أو  ،تعزيته لوفاة أبيه  عىلٰ 

  :ما رواه الصدوق وغريه هبذا النصِّ  التوقيع عىلٰ 

بقضـائه، عـاش   تسليًام ألمره ورضـاءً  ، ّنا إليه راجعونإا هللا و نّ إ«  : قال  

، فلم يزل جمتهـدًا  فرمحه اهللا وأحلقه بأوليائه ومواليه    ، أبوك سعيدًا ومات محيداً 

 قاله عثرته... أ اهللا وجهه و ليهم، نرضَّ إو   اهللا    به إىلٰ قرِّ ساعيًا فيام يُ   ، يف أمرهم

وأوحشــك  ،زئنــازئــت ورُ ، رُ وأحسن لك العــزاء ،أجزل اهللا لك الثواب

ولدًا  رزقه اهللا  ه اهللا يف منقلبه، وكان من كامل سعادته أنْ فرسَّ ،  فراقه وأوحشنا

 نَّ إف ،م عليه، وأقول: احلمد هللاويرتحَّ   ،ويقوم مقامه بأمره  ،مثلك خيلفه من بعده

فيــك وعنــدك، أعانــك اهللا وقــّواك     هللاومــا جعلــه ا  ،بة بمكانكاألنفس طيِّ 

  .)٢(وحافظًا وراعيًا وكافيًا ومعينًا» اك، وكان اهللا لك ولي� قوفَّ وعضدك و

  مقامهام. جاللتهام وعلوِّ  وهذا التوقيع الرشيف خري شاهد عىلٰ 

للشــيخ  )الغيبة(عن كتاب  )البحار(أيضًا يف   مة املجليس  العالَّ   ٰى ورو

 

 ).٣١٨/ح ٣٥٦)، عن الغيبة للطويس (ص ١ضمن احلديث /٣٤٦ ص/٥١األنوار (ج بحار  )١(

 ).٣٢٣/ ح ٣٦١الغيبة للطويس (ص  )؛٤١ح /  ٤٥باب  /٥١٠ (ص ينكامل الدِّ  )٢(
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 ىلٰ يع مــن الناحيــة املقّدســة إه خرج توقنَّ أعن مجع من األصحاب    ،الطويس  

  بن عثامن بن سعيد العمري بعد وفاة أبيه عثامن بن سعيد:حمّمد 

ر ـوأرضاه ونضَّ ريض اهللا عنه (اة األب ياهللا مل يزل ثقتنا يف حوقاه  «واالبن  

ه أمرنا يأمر االبن وبه يعمل، توّال وعن   ،همسدَّ   جيري عندنا جمراه ويسدُّ   ،)وجهه

  .)١(اهللا...»

 ة اإلمــام احلجــَّ  ه خرج توقيع بخــطِّ نَّ أعن الكليني  ٰى خرويف رواية أُ 

ه ثقتــي نَّ إ، ف)وعن أبيه من قبل(ريض اهللا عنه  بن عثامن العمريحمّمد  امَّ أ«و  فيه:

  .)٢(وكتابه كتايب»

، ة اهللا ل حجــَّ بــَ يده دالئل ومعاجز كثرية للشعية من قِ   وظهرت عىلٰ 

  .ة للشيعة ونائب احلجَّ  ٰى وكان يف زمن الغيبة ملجأ ومأو

د هنَّ أ كلثوم ابنته  مِّ ي عن أُ ورو بــن عــثامن ا قالــت: كــان أليب جعفــر حممــّ

د  يف الفقــه ممــَّ فة  ب مصنَّتُ العمري كُ  ومــن   احلســن  ا ســمعها مــن أيب حممــّ

  ...الصاحب 

  .)٣(...أيب القاسم احلسني بن روح  ا وصلت إىلٰ هنَّ إقالت:]  [ثمّ 

ه قــال: نَّ أعيد بن عثامن بن سه عن حمّمد بسند  الشيخ الصدوق    ٰى ورو

النــاس ويعــرفهم  ٰى فــري ،ســنة  صاحب هذا األمر ليحرض املوسم كلَّ   نَّ إواهللا  (

  .)٤()ويرونه وال يعرفونه

  ؟عنه: أرأيت صاحب هذا األمر َل ه ُسئِ نَّ أ ٰى خرويف رواية أُ 

 

 ).٣٢٥ / ح٣٦٢)، عن الغيبة للطويس (ص ٢/ ح ٣٤٩ ص /٥١األنوار (ج بحار  )١(

 ).٢٤٧/ ضمن احلديث ٢٩١الغيبة للطويس (ص  )٢(

 ).٣٢٨/ ح ٣٦٣الغيبة للطويس (ص  )٣(

 ).٨/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠(ص ين كامل الدِّ  )٤(



 ٢٠٧ ....................................................   يف ذكر النّواب األربعة الفصل الثامن: 

نجز أ مَّ هُ وآخر عهدي به عند بيت اهللا احلرام وهو يقول: «اللَّ  ،نعم(فقال: 

  .)١()يل ما وعدتني»

وهــو   )٢([يف املســتجار]قًا بأستار الكعبة  متعلِّ   )صلوات اهللا عليه(ته  يرأ(و

  .)٣()انتقم يل من أعدائي» مَّ هُ يقول: «اللَّ 

]روح ا  ا[:  

، وقد كان يف زمن ســفارة احلسني بن روح  :الثالث من الوكالء والسفراء

 بن عثامن يعتمد عىلٰ كان حمّمد ، فقد لهبَ مور من قِ بعض األُ  ياً بن عثامن متولّ حمّمد  

واحلسني بن روح واحدًا منهم، بل كان عند الناس   ةخوانه املؤمنني الثقاإبعض  

غــري احلســني بــن روح أكثــر مــن اعــتامده عليــه،   بن عثامن عىلٰ حمّمد  اعتامد    نَّ أ

محد أجعفر بن  بن عثامن ستنتقل إىلٰ أمر الوكالة والسفارة بعد حمّمد  نَّ أروا  فتصوَّ 

بن عــثامن يف آخــر طعام حمّمد    ، بل كان كلُّ د بن عثامنته بمحمّ ثرة خصوصيَّ لك

  حياته من دار جعفر بن أمحد.

للشيخ الطويس   )الغيبة(عن كتاب    )البحار(يف   مة املجليس  العالَّ   ٰى رو

ري بن عثامن العم حرضت أبا جعفر حمّمد امَّ ـقال: ل  ،دعن جعفر بن أمح  يه رونَّ أ

وأبو القاسم بن روح عند رجليه،   ،ثهحدِّ سائله وأُ أُ عند رأسه    كنت جالساً   ةالوفا

  .أيب القاسم بن روح ويص إىلٰ أُ  مرت أنْ أُ قال:  ثمّ  يلَّ إفالتفت 

قال: فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أيب القاســم وأجلســته يف مكــاين 

  .)٤(عند رجليه لت إىلٰ وحتوَّ 
 

 ).٩/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠(ص ين كامل الدِّ  )١(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٢(

 ).١٠/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 ). ٣٣٩/ ح ٣٧٠)، عن الغيبة للطويس (ص ٥/ ح ٣٥٤ ص /٥١األنوار (ج بحار  )٤(
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 )س اهللا روحهقدَّ (ن العمري  بن عثامأبا جعفر حمّمد    نَّ أواية املعتربة  ويف الر

 حدث املوت فاألمر إىلٰ   حدث عيلَّ   إنْ (مجع وجوه الشيعة وشيوخها، فقال هلم:  

 ،أجعله يف موضعي بعدي  مرت أنْ أُ أيب القاسم احلسني بن روح النوبختي، فقد  

  .)١()موركم عليهلوا يف أُ فارجعوا إليه وعوِّ 

ه الشيعة من وجو  اً مجع  نَّ أ  )رالبحا(ويت يف  كام رُ   ٰى خرويف رواية معتربة أُ 

حــدث أمــر فمــن يكــون  بن عــثامن، فقــالوا لــه: إنْ حمّمد    وكبارهم دخلوا عىلٰ 

  مكانك؟

هذا أبو القاسم احلسني بن روح بن أيب بحر النوبختي القــائم (فقال هلم:  

، والوكيل لــه والثقــة األمــني، والسفري بينكم وبني صاحب األمر    ،مقامي

  .)٢()غتمرت وقد بلَّ أُ لوا عليه يف مهّامتكم، فبذلك ركم وعوِّ موفارجعوا إليه يف أُ 

للشيخ أيب القاسم احلسني بــن روح،   ة  وورد توقيع من اإلمام احلجَّ 

  وهو: ة،عن مجع من األخيار والثقا )البحار(كام ورد ذلك يف 

كتابــه  ه ورضوانه وأسعده بالتوفيق، وقفنــا عــىلٰ فه اهللا اخلري كلَّ «نعرفه عرَّ 

ــ   ه عندنا باملنزلــة واملحــلِّ نَّ إو  ،قتنا بام هو عليهوهو ث ّرانه، زاد اهللا يف ـاللــذين يس

د  اهللا عىلٰ  ، وصّىلٰ قدير، واحلمد هللا ال رشيك له ويلٌّ  هنَّ إإحسانه إليه   رســوله حممــّ

  .)٣(م تسليًام كثريًا»وآله وسلَّ 

الســلوك مــع ن ِس ة يف بغداد، وكان ُحي ه كان شديد التقيَّ نَّ أيف أحواله    رَ كِ وذُ 

فكــانوا   ،مــذهب إلــيهم  املخالفني من املذاهب األربعة بحيث نسبه أرباب كــلِّ 

  ه منهم.نَّ أيفتخرون ب

 

 ).٣٤١/ ح ٣٧١الغيبة للطويس (ص  )١(

 .)٣٤٢/ح  ٣٧٢و  ٣٧١(ص  ، عن الغيبة للطويس )٦/ضمن احلديث ٣٥٥/ص  ٥١(ج بحار األنوار   )٢(

 ).٣٤٤/ح ٣٧٢للطويس (ص  ، عن الغيبة)٦ضمن حديث /٣٥٦ ص/٥١األنوار (ج بحار  )٣(



 ٢٠٩ ....................................................   يف ذكر النّواب األربعة الفصل الثامن: 

  :]ّ   اي[

ُمرّي، د الســَّ بن حممــّ   الشيخ أبو احلسن عيلُّ   :الرابع من الوكالء والسفراء

جعله مقامــه بــأمر  حرضته الوفاة امَّ ـل )عليه الرمحة(الشيخ احلسني بن روح    نَّ إف

يــده الكرامــات واملعــاجز وأجوبــة   جيري عــىلٰ   ، فكان اإلمام  ة  احلجَّ 

رته ـ حض، فلامَّ بأمره مون األموال واحلقوق إليه سلِّ مسائل الشيعة، وكانوا يُ 

 من يقوم مقامه يف السفارة، فقال: عنيِّ يُ  الوفاة اجتمع الشيعة عنده وطلبوا منه أنْ 

  .ٰى من وقوع الغيبة الكرب ، أي ال بدَّ )١()هللا أمر هو بالغه(

الشيخ أبا احلســن الســمري   نَّ أ  )عليه الرمحة(ويف رواية الشيخ الصدوق  

 وأيُّ   ، حرضته الوفاة اجتمع عنده الشيعة، فقالوا: من يكون الوكيــل بعــدكامَّ ـل

  شخص يقوم مقامك؟

  .)٢()أحد بعدي يف هذا الشأن  إىلٰ ويصأُ  ؤمر بأنْ ّين مل أُ (إفقال: 

كــامل (والشــيخ الصــدوق يف    )الغيبــة(الشيخ الطويس يف كتــاب    ٰى ورو

 السمري خرج توقيع إىلٰ بن حمّمد    اة الشيخ أيب احلسن عيلِّ  دنت وفامَّ ـه لنَّ أ  )ينالدِّ 

  الناس:

د    الرمحن الرحيم، يــا عــيلُّ   «بسم اهللا الســمري أعظــم اهللا أجــر بــن حممــّ

 إىلٰ   صِ ة أّيام، فــامجع أمــرك وال تــوت ما بينك وبني ستَّ ك ميِّ نَّ إف  ،إخوانك فيك

بعد إذن  الَّ إ، فال ظهور )٣(ةأحٍد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامَّ 

وذلك بعد طول األمد، وقسوة القلــوب، وامــتالء األرض   ،)٤(ذكره]  [تعاىلٰ   اهللا

 

ين  )١(  ).١٢/ ح ٤٢/ باب  ٤٣٣و ٤٣٢(ص كامل الدِّ

 ).٣٦٣/ ح ٣٩٤يف الغيبة (ص  الرواية للطويس   )٢(

ين: (الثانية). )٣(  يف كامل الدِّ

 ما بني املعقوفتني من كتاب الغيبة؛ وكذلك املورد التايل. )٤(
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ــ  فمــن ادَّ عي املشاهدة، أَال وسيأيت من شيعتي من يدَّ   .جوراً   املشــاهدة قبــل  ٰى ع

 بــاهللا العــيلِّ  الَّ إة وال حول وال قوَّ  ،مفرت )١(خروج السفياين والصيحة فهو كّذاب

  العظيم».

 كــان اليــوم قال الراوي: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنــا مــن عنــده، فلــامَّ 

  بعدك؟[ِمْن] ك وصيُّ  نْ السادس عدنا إليه وهو جيود بنفسه، فقيل له: مَ 

ريض اهللا (منــه  عَ مِ فهذا آخر كالم ســُ ، )٢(وقٰىض  )،هللا أمر هو بالغه(فقال:  

  .)٣()وأرضاهعنه 

أبــا احلســن  نَّ أللشــيخ الصــدوق  )ينكــامل الــدِّ (أيضًا عن كتــاب   َل وُنقِ 

ة هــذا مــدَّ   ، فيكون عىلٰ )٤(من اهلجرة   سنة تسع وعرشين وثالثامئةوّيف السمري تُ 

ل اإلمام بَ التي كان الوكالء والسفراء والنّواب مأمورين هبا من قِ  ٰى الغيبة الصغر

  ) منها يف سفارة عثامن بن سعيد   اً ) عام٤٨، مضت حوايل (اً ) عام٧٤حوايل

منها يف سفارة الشــيخ  اً ) عام٢٦ومضت حوايل (  ،بن عثامنه حمّمد  العمري وابن

د الســمري، ثــم بــن حممــّ  أيب القاسم احلسني بن روح والشيخ أيب احلســن عــيلِّ 

ــ فمن ادَّ   ،ٰى انقطعت السفارة ووقعت الغيبة الكرب بعــدها الســفارة والنيابــة   ٰى ع

  .ة احلجَّ  فهو كّذاب مفرت عىلٰ  ٰى املشاهدة مع هذه الدعو ٰى عة أو ادَّ اخلاصَّ 

والفقهـاء واملجتهـدين بـأمر  رائع العلـامء ـين والشـفيكون املرجـع يف الـدِّ 

  ريفـسبيل العموم، كام ورد يف التوقيع الشـ النيابة ثابتة هلم عىلٰ   نَّ إ، ف  اإلمام

الــذي   -  ة وأخيار الشيعة ومحلـة األخبـارمن أجلَّ  - بن يعقوب ل إسحاق أس  امَّ ـل
 

ين: (كاذب). )١(  يف كامل الدِّ

ين: (ومٰىض  )٢(  ).يف كامل الدِّ

ين (ص/ باب/ ح ).٣٦٥/ ح ٣٩٥ للطويس (ص  الغيبة )٣(  )؛ كامل الدِّ

ــ ( :وفيــه )،٣ضــمن حــديث / ٤٥بــاب  /  ٥٠٣(ص  ين  كامل الدِّ   :راجع  )٤( رين ـســنة ثــامن وعش

 ) كام يف املتن.٣٦٤/ ح ٣٩٤(ص لطويس لغيبة  الويف   )؛وثالثامئة



 ٢١١ ....................................................   يف ذكر النّواب األربعة الفصل الثامن: 

بــن عــثامن بــن ســعيد العمــري، فســأل بواسطة حمّمد    ة  احلجَّ   أوصلها إىلٰ 

  عليها، فقال يف مجلتها: مسائل، فأجاب 

ــ   ،رواة حــديثنا  ا احلوادث الواقعة فــارجعوا فيهــا إىلٰ «وأمَّ  تــي م حجَّ هنَّ إف

  .)١(ة اهللا عليهم»ا حجَّ عليكم وأن

مــن كــان   «انظــروا إىلٰ   ه قــال:نَّ أ  عن اإلمام الباقر    ٰى خرويف رواية أُ 

فارضــوا بــه  ،وعرف أحكامنا ،ونظر يف حاللنا وحرامنا  ،حديثنا  ٰى منكم قد رو

ام بحكم نَّ إل منه فقبَ ذا حكم بحكمنا فلم يُ إ، فامً ّين قد جعلته عليكم حاكإحكًام، ف

  .)٢(الرشك باهللا» اهللا وهو يف حدِّ  علينا رادٌّ عىلٰ  ، والرادُّ لينا ردَّ ، وعاهللا استخفَّ 

منــاء بيد العلامء باهللا األُ   )٣([واألحكام]مور  «جماري األُ   :ٰى خرويف رواية أُ 

  .)٤(حالله وحرامه» عىلٰ 

هلم من الرجوع   فني ال بدَّ املكلَّ   نَّ أ  مامني  فاملستفاد من أوامر هذين اإل

العــارفني   ،ة األطهــار  حفظة العلــوم واألخبــار وآثــار األئمــَّ و  ،العلامء  إىلٰ 

فــني للمكلَّ   ر، وال بدَّ باألحكام الصادرة منهم بالنظر واالستنباط والعقل والتدبُّ 

 ،ويرجعــوا يف قطــع املنازعــات إلــيهم  ،يأخذوا مسائل احلالل واحلرام منهم  أنْ 

ة االستنباط من قوَّ  ٰى الفتو م مجعوا رشائطألهنَّ  ؛ة عليهمما يقولونه هو حجَّ   وكلُّ 

ة، فالناس العدالة والبلوغ والعقل وسائر رشائط االجتهاد، وهلم النيابة العامَّ   إىلٰ 

فون بالرجوع إليهم اضطرارًا، لعدم تعيني نائب خمصــوص يف زمــن الغيبــة مكلَّ 

  ).ٰى ة والسفارة. (انته، بل ُحكَِم بانقطاع النيابة اخلاصَّ ٰى الكرب

 *   *   *  

 

 ).٤/ ضمن احلديث ٤٥/ باب ٤٨٤(ص  ينكامل الدِّ  )١(

 .الصادق   أيب عبد اهللا عن)، ٥١٤/٦/ ح ٢١٨/ ص ٦هتذيب األحكام (ج  )٢(

 ما بني املعقوفتني من املصدر. )٣(

 .)، عن اإلمام احلسني ٢٣٨(ص  حتف العقول )٤(





  

  

  

  واادر ا

 القرآن الكريم.  - ١

ــ إثبات اهلداة:  -  ٢ ين املرعش م له: السيِّد شــهاب الــدِّ ج أحاديثــه: ـاحلرُّ العاميل/ قدَّ ي/ خــرَّ

ين األعلمي/ ط  سة األعلمي/ بريوت.١٤٢٥/ ١عالء الدِّ  هـ/ مؤسَّ

 هـ/ قم.١٣٨٤عيلُّ بن احلسني املسعودي/ أنصاريان/  إثبات الوصيَّة:  - ٣

 هـ.١٣٨٦حمّمد باقر اخلرسان/ دار النعامن/    قيق:الطربيس/ حتاالحتجاج:   - ٤

 هـ/ دار املفيد/ بريوت.١٤١٤/ ٢الشيخ املفيد/ ط  االختصاص:  - ٥

 .قم /هـ١٤٠٤سة آل البيت/ الشيخ الطويس/ مؤسَّ اختيار معرفة الرجال:   - ٦

 قيق: عّيل جالل باقر.احلافظ أبو نعيم األصفهاين/ حتاألربعون حديثاً يف املهدي:   - ٧

 هـ/ دار املفيد/ بريوت.١٤١٤/ ٢سة آل البيت/ ط الشيخ املفيد/ مؤسَّ اإلرشاد:   - ٨

أمــري/ انتشــارات  بعةهـ/ مط١٤١٥/ ٢احلسن بن حمّمد الديلمي/ ط إرشاد القلوب:    -  ٩

 الرشيف الريض/ قم.

 البيت/ قم. سة آلستارة/ مؤسَّ  بعةهـ/ مط١٤١٧/  ١ الطربيس/ طإعالم الورٰى:   - ١٠

 سة البعثة.هـ/ مؤسَّ ١٤١٧/  ١ الشيخ الصدوق/ طاألمايل:   - ١١

د عــّيل القــايض  األنوار النعامنيَّة:  -  ١٢ ق عليــه: حممــّ م له وعلــَّ السيِّد نعمة اهللا اجلزائري/ قدَّ

سة األعلمي/ بريوت.١٤٣١/ ١الطباطبائي/ ط    هـ/ مؤسَّ

حة/ امل  ٢مة املجليس/ ط العالَّ بحار األنوار:   - ١٣  .سة الوفاءهـ/ مؤسَّ ١٤٠٣صحَّ

 بعــةهـــ/ مط١٤٠٤ه باغي/ وچك قيقحمّمد بن احلسن الصّفار/ حت  بصائر الدرجات:  -  ١٤

 األمحدي/ منشورات األعلمي/ طهران.

حمّمد بن يوسف الكنجــي الشــافعي/ نســخة مكتبــة   البيان يف أخبار صاحب الزمان:  -  ١٥

 مدرسة الفقاهة.
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 هـ/ دار الفكر/ بريوت.١٤١٤  الزبيدي/ تاج العروس:  - ١٦

هـــ/ ١٤٠٤/ ٢أكــرب الغفــاري/ ط   عــيلّ   قيــق:ابن شعبة احلــّراين/ حت  حتف العقول:  -  ١٧

 سة النرش اإلسالمي/ قم.مؤسَّ 

مــة املجليســ/ ط    حتفة الزائــر:  -  ١٨ ســة اإلمــام اهلــادي ١٣٩١/ ٢العالَّ  /ش/ مؤسَّ

 مطبعة اعتامد/ قم.

ــّ  - ١٩ ــري العي ــّ ايش: تفس ــق:قايش/ حتالعي ــَّ  ي ــة العلمي ــاليت/ املكتب ــويل املح ــم الرس ة هاش

 ة/ طهران.اإلسالميَّ 

هـــ/ ١٤٠٤/ ٣ب اجلزائــري/ ط طيــِّ   قيق:ي/ حتبن إبراهيم القمّ   عيلُّ   ي:تفسري القمّ   -  ٢٠

 سة دار الكتاب/ قم.مؤسَّ 

/ ١ الســيِّد حســن الصــدر/ حتقيــق: حســني عــّيل حمفــوظ/ طتكملــة أمــل اآلمــل:  - ٢١

 خ العريب/ بريوت.هـ/ دار املؤرِّ ١٤٢٩

ــة وّرام): - ٢٢ ــواطر (جمموع ــه اخل ــرتي/ ط تنبي ــالكي األش ــراس امل ــن أيب ف / ٢ وّرام ب

 ب اإلسالميَّة/ طهران.تُ حيدري/ دار الكُ   بعةش/ مط١٣٦٨

ش/ ١٣٦٤/ ٣حســن اخلرســان/ ط   قيــق:الشــيخ الطــويس/ حتهتذيب األحكــام:    -  ٢٣

 .ة/ طهران ب اإلسالميَّ تُ خورشيد/ دار الكُ  بعةمط

 سني/ قم.هاشم احلسيني الطهراين/ مجاعة املدرِّ   قيق:الشيخ الصدوق/ حت التوحيد:  - ٢٤

هـــ/ ١٤١٢/ ٢ نبيل رضا علــوان/ ط قيق:ابن محزة الطويس/ حت الثاقب يف املناقب:  -  ٢٥

 سة أنصاريان/ قم.مؤسَّ 

ابــن األثــري اجلــزري/ حتقيــق: عبــد القــادر جــامع األُصــول يف أحاديــث الرســول:  - ٢٦

 رناؤوط/ نرش وتوزيع: مكتبة احللواين، ومطبعة املّالح، ومكتبة دار البيان.األ

 احلديثة/ طهران.  / مكتبة نينوٰى ١حمّمد بن حمّمد بن أشعث الكويف/ ط  :اجلعفرّيات  - ٢٧

/ ط   :جالء العيون  -  ٢٨ مة املجلسـي/ ترمجة السيِّد عبد اهللا شــربَّ هـــ/ دار ١٤٢٨/ ١العالَّ

 بريوت. /املرتٰىض 

أخــرت  بعةش/ مط١٣٧١/ ١ جواد القيّومي/ ط  قيق:ابن طاوس/ حت  سبوع:مجال األُ   -  ٢٩

 سة اآلفاق.شامل/ مؤسَّ 



  ٢١٥ .........................................................................  املصادر واملراجع 

صيَّة يف ١٤٢٧/  ١مريزا حسني النوري/ ط  :  جنَّة املأوىٰ   -  ٣٠ هـ/ مركز الدراسات التخصُّ

 النجف األرشف.  /̈ اإلمام املهدي 

مة املجليس/ انتشارات  حقُّ اليقني:   - ٣١  إسالميَّة.العالَّ

ســة هـــ/ مؤسَّ ١٤٠٩قــة/ كاملة حمقَّ  ١ ين الراوندي/ طقطب الدِّ  اخلرائج واجلرائح:  -  ٣٢

 قم.  /̈  اإلمام املهدي

 سني/ قم.هـ/ مجاعة املدرِّ ١٤٠٣الغفاري/   قيق:الشيخ الصدوق/ حتاخلصال:   - ٣٣

رُّ املنثور:  -  ٣٤ ين العــاميل/    الدُّ د بــن احلســن بــن زيــن الــدِّ حتقيــق: منصــور عيلُّ بــن حممــّ

هـ/ النارش: املركز العايل للعلوم والثقافــة اإلســالميَّة/ اإلعــداد: مركــز ١٤٣٣/  ١اإلبراهيمي/ ط  

 إحياء الرتاث اإلسالمي/ طهران.

ســة اإلمــام أمــري/ مؤسَّ  بعةهـ/ مط١٤٠٧/  ١  ين الراوندي/ طقطب الدِّ الدعوات:    -  ٣٥

 قم.  /̈   املهدي

 سة البعثة/ قم.هـ/ مؤسَّ ١٤١٣/  ١ ي)/ طالطربي (الشيعدالئل اإلمامة:   - ٣٦

 ر اإلسالمي/ قم.ـسة النشهـ/ مؤسَّ ١٤١٦/ ٥ النجايش/ ط رجال النجايش:  - ٣٧

ســة دار ١٤٢٩/  ١حمّمد تقي املجلسـي/ ط    روضة املتَّقني:  -  ٣٨ هـ/ مطبعــة ســتار/ مؤسَّ

 الكتاب اإلسالمي/ قم.

/ بــاهتامم الســيِّد حممــود املرعيشــ/ املريزا عبد اهللا أفندي األصــفهاين  رياض العلامء:  -  ٣٩

 هـ/ مطبعة اخليّام/ قم.١٤٠١حتقيق: السيِّد أمحد احلسيني/ 

ام/ طسنن أيب داود:    -  ٤٠ د اللحــّ هـــ/ دار ١٤١٠/ ١ابن األشعث السجســتاين/ ت حممــّ

 الفكر/ بريوت.

اب عبــد اللطيــف/ طسنن الرتمذي:    -  ٤١ هـــ/ دار ١٤٠٣/ ٢الرتمــذي/ ت عبــد الوهــّ

 وت.الفكر/ بري

نَّة: - ٤٢ احلســني بــن مســعود البغــوي/ حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط/ املكتــب  رشح الســُّ

 هـ/ بريوت.١٤٠٣/  ٢اإلسالمي/ ط 

ة:  - ٤٣  هـ/ تركيا.١٤٣١عبد الرمحن اجلامي/ مكتبة احلقيقة/  شواهد النبوَّ



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ....................................  ٢١٦

ار/ ط  الصحاح :  -  ٤٤ هـــ/ دار العلــم ١٤٠٧/ ٤اجلوهري/ ت أمحد عبــد الغفــور العطــّ

 يني/ بريوت.للمال

ط    قيق:ان/ حتابن حبّ   ان:صحيح ابن حبّ   - ٤٥ مؤسَّ ١٤١٤/  ٢األرنؤوط/  الرسالة.هـ/   سة 

 هـ/ دار الفكر/ بريوت.١٤٠١البخاري/ صحيح البخاري:   - ٤٦

 مسلم النيسابوري/ دار الفكر/ بريوت. صحيح مسلم:  - ٤٧

 الشيخ الصدوق/ كانون انتشارات عابدي/ طهران. صفات الشيعة:  - ٤٨

ث/   :الصوارم املهرقة  - ٤٩ ين املحدِّ  هـ.١٣٦٧نور اهللا التسرتي/ حتقيق: السيِّد جالل الدِّ

مة الفتوين/ ط  ضياء العاملني:    -  ٥٠ سة آل البيــت  ١٤٣٤/  ١العالَّ مطبعــة   /هـ/ مؤسَّ

 الوفاء/ قم.

 ام/ قم.اخليّ   بعةهـ/ مط١٣٩٩/ ١ ابن طاوس/ ط الطرائف:  - ٥١

د صــادق بحــر العلــوم/  قيــق:خ الصدوق/ حتالشي  رائع:ـعلل الش  -  ٥٢ هـــ/ ١٣٨٥حممــّ

 ة ومطبعتها/ النجف األرشف.منشورات املكتبة احليدريَّ 

 سة النرش اإلسالمي/ قم.هـ/ مؤسَّ ١٤٠٧ابن البطريق/    العمدة:  - ٥٣

هـــ/ ١٤٠٤حســني األعلمــي/  قيــق:الشيخ الصدوق/ حت : عيون أخبار الرضا -  ٥٤

 سة األعلمي/ بريوت.مؤسَّ 

ــة:  - ٥٥ ــق:الشــيخ الطــويس/ حتالغيب ــد اهللا الطهــراين، عــيلّ  قي / ١ أمحــد ناصــح/ ط عب

 ة/ قم.سة املعارف اإلسالميَّ هبمن/ مؤسَّ   بعةهـ/ مط١٤١١

 مهر/ أنوار اهلدٰى. بعةهـ/ مط١/١٤٢٢ طفارس حّسون/  قيق:النعامين/ حت الغيبة:  - ٥٦

 / قم.ش/ منشورات الرشيف الريض١٣٦٣ابن طاوس/   فرج املهموم:  - ٥٧

 هـ/ بريوت.١٤٣٣/ ١النوبختي/ منشورات الرضا/ ط  فَِرق الشيعة:  - ٥٨

 بعــةهـــ/ مط١٤٢٢/  ١  ســامي الغريــري/ ط  قيــق:ابن الصبّاغ/ حتة:  الفصول املهمَّ   -  ٥٩

 رسور/ دار احلديث.

 قم. / سة آل البيتهـ/ مؤسَّ ١٤١٣/  ١ ي/ طاحلمريي القمّ  قرب اإلسناد:  - ٦٠

 بعــةش/ مط١٣٦٣/  ٥  أكــرب الغفــاري/ ط  عــيلّ   قيــق:كلينــي/ حتالشــيخ ال  الكايف:  -  ٦١

 ة/ طهران.ب اإلسالميَّ تُ حيدري/ دار الكُ 



  ٢١٧ .........................................................................  املصادر واملراجع 

 هـ/ دار األضواء/ بريوت.١٤٠٥/ ٢  ربيل/ طابن أيب الفتح اإلة: كشف الغمَّ   - ٦٢

هـــ/ ١٤٠١اخلــوئي/    عبد اللطيف الكوهكمري  قيق:ي/ حتاخلّزاز القمّ   كفاية األثر:  -  ٦٣

 انتشارات بيدار. ام/اخليّ  بعةمط

دين:  - ٦٤  السيِّد إسامعيل العقييل النوري/ الطبعة احلجريَّة. كفاية املوحِّ

عوض/ ط    /السيِّد عّيل خان املدين الَكلِم الطيِّب:  - ٦٥ قاسم حسني   هـ.١٤٣٥/  ١حتقيق: 

ــ هـ/ مؤسَّ ١٤٠٥أكرب الغفاري/  عيلّ  قيقالشيخ الصدوق/ حت  ين:كامل الدِّ   -  ٦٦ ر ـسة النش

 سالمي/ قم.اإل

 هـ/ نرش أدب احلوزة/ قم.١٤٠٥ابن منظور/ لسان العرب:   - ٦٧

 سة األعلمي/ بريوت.هـ/ مؤسَّ ١٣٩٠/ ٢ ابن حجر/ ط لسان امليزان:  - ٦٨

هـــ/ مكتــب ١٤٠٨/ ٢ أمحد احلســيني/ ط قيق:الشيخ الطرحيي/ حت  جممع البحرين:  -  ٦٩

 ة.نرش الثقافة اإلسالميَّ 

 ة/ بريوت.ب العلميَّ تُ هـ/ دار الكُ ١٤٠٨  /اهليثمي جممع الزوائد:  - ٧٠

ب تــُ هـــ/ دار الكُ ١٣٧٠ث/ ين احلســيني املحــدِّ جالل الدِّ  قيق:الربقي/ حت املحاسن:  -  ٧١

 ة/ طهران.اإلسالميَّ 

   ة.هـ/ انتشارات مكتبة احليدريَّ ١٤٢٤حسن بن سليامن احلّيل/  املحترض:  - ٧٢

هـــ/ منشــورات ١٣٧٠/ ١ حلــّيل/ طاحلسن بن ســليامن ا ر بصائر الدرجات:  ـخمتص  -  ٧٣

 ة/ النجف األرشف.املطبعة احليدريَّ 

 ة.ب اإلسالميَّ تُ هـ/ دار الكُ ١٤٠٤/ ٢ي/ طـمة املجلسالعالَّ  مرآة العقول:  - ٧٤

سة النرش مؤسَّ  بعةهـ/ مط١٤١٩/ ١ جواد القيّومي/ ط  قيق:ابن املشهدي/ حتاملزار:    -  ٧٥

 اإلسالمي/ نرش القيّوم/ قم.

 قم.  /̈   سة اإلمام املهديهـ/ مؤسَّ ١٤١٠/  ١ ل/ طالشهيد األوَّ : املزار  - ٧٦

هـــ/ ١٤١٥قــة/  املحقَّ   ١  أمحد املحمودي/ ط  قيق:الطربي (الشيعي)/ حت  املسرتشد:  -  ٧٧

 ة.سة الثقافة اإلسالميَّ سلامن الفاريس/ مؤسَّ  بعةمط

 سليامن بن داود الطياليس/ دار املعرفة/ بريوت. مسند أيب داود:  - ٧٨



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ....................................  ٢١٨

 حسني سليم أسد/ دار املأمون للرتاث.  قيق:أبو يعٰىل املوصيل/ حتمسند أيب يعٰىل:    - ٧٩

 أمحد بن حنبل/ دار الصادر/ بريوت.مسند أمحد:   - ٨٠

هـــ/ ١٤١٩/ ١ عاشور/ ط عيلّ  قيق:احلافظ رجب الربيس/ حتمشارق أنوار اليقني:   -  ٨١

 سة األعلمي/ بريوت.مؤسَّ 

حتقيــق: يوســف عبــد الــرمحن املرعشــيل البغوي/ بن مسعود  احلسنية: نَّ مصابيح السُّ  -  ٨٢

 هـ/ بريوت.١٤٠٧/ ١وحمّمد سليم إبراهيم سامرة ومجال محدي الذهبي/ دار املعرفة/ ط 

 سة فقه الشيعة/ بريوت.هـ/ مؤسَّ ١٤١١/ ١  الشيخ الطويس/ ط د:مصباح املتهجِّ   - ٨٣

 ة.أمحد العطيَّ ماجد بن   قيق:ابن طلحة الشافعي/ حتمطالب السؤول:   - ٨٤

 هـ/ دار احلرمني.١٤١٥الطرباين/   املعجم األوسط:  - ٨٥

 هـ/ دار إحياء الرتاث العريب/ بريوت.١٣٩٩احلموي/   معجم البلدان:  - ٨٦

حــة/  ٢ محدي عبد املجيد الســلفي/ ط  قيق:الطرباين/ حت  املعجم الكبري:  -  ٨٧ دة ومنقَّ مزيــَّ

 دار إحياء الرتاث العريب.

 م/ مكتبة العزيزي/ قم.٢٠٠٦/  ٣الشيخ عبّاس القّمي/ ط  نان:مفاتيح اجل  - ٨٨

ســة / مؤسَّ ٢ أكــرب الغفــاري/ ط عــيلّ  قيق:الشيخ الصدوق/ حت من ال حيرضه الفقيه:  -  ٨٩

 النرش اإلسالمي/ قم.

 ة/ النجف.هـ/ املكتبة احليدريَّ ١٣٧٦ابن شهر آشوب/  مناقب آل أيب طالب:  - ٩٠

هـ/ مركــز الدراســات ١٤٢٧/ ١ بن عبد الكريم النييل/ ط عيلُّ  :املنتقٰى من السلطان  -  ٩١

صيَّة يف اإلمام املهدي   النجف األرشف.  /̈ التخصُّ

 ابن طاوس/ كتابخانه سنائي.مهج الدعوات ومنهج العبادات:   - ٩٢

 مهر/ قم. بعةهـ/ أنوار اهلدٰى/ مط١٤١٥/ ١  النوري/ ط النجم الثاقب:  - ٩٣

 هـ/ بريوت.١٣٨٧/ ١ / صبحي صالح/ طالرشيف الريضهنج البالغة:   - ٩٤

 سة البالغ/ بريوت.هـ/ مؤسَّ ١٤١١/ ٤  اخلصيبي/ طاهلداية الكربٰى:   - ٩٥

 إحسان عبّاس/ دار الثقافة/ بريوت.  قيق:كان/ حتابن خلِّ وفيات األعيان:   - ٩٦

 سوة.هـ/ دار األُ ١٤١٦/ ١ احلسيني/ ط عيلّ   قيق:القندوزي/ حتينابيع املودَّة:   - ٩٧

  *   *   * 



 

 

 

   ات

 ٣  ......................................................................................  مقّدمة املركز

ة    ل:الفصل األوَّ  ته املاجدة وذكر بعــض ألقابــه وشــامئله وأحوال والد  يف بيان والدة اإلمام احلجَّ

 ٧  ...........................................................................................  املباركة

 ٩  ..................................................................................  [السيِّدة نرجس]

ل: بقيَّة اهللا  /]̈ [يف أسامئه وألقابه   ٢٠  ........................................................  األوَّ

 ٢١  ................................................  الثالث: اخللف واخللف الصالح   /ةالثاين: احلجَّ 

 ٢٢  .................................................................................. الرابع: الرشيد

 ٢٣  ..............................................................  السادس: القائم  /اخلامس: الغريم

 ٢٤  ..............................................................................  بع: (ُم َح مَّ ْد)السا

 ٢٥  ..............................................................  الثامن: املهدي (صلوات اهللا عليه) 

 ٢٦  .............................................................  العارش: املاء املعني /التاسع: املنتَظر

 ٢٧  .............................................................................  املباركة شامئله 

 ٢٩  .............................  صاحب األمر والزمان  يف ذكر بعض خصائص الفصل الثاين:

 ٤٣  ...................................  وغيبته  الثاين عرش  يف إثبات وجود اإلمام الفصل الثالث:

نَّة]  ٤٥  .................................................................  [املهدي يف روايات أهل السُّ

 ٥٠  ................................................................  ]̈ [تواتر الروايات يف املهدي  

 ٥١  .....................................................................  ] ̈ [من اطَّلع عىل والدته 

 ٦١  .........................................  أثناء الغيبة الصغرىٰ  يف املعاجز احلادثة الفصل الرابع:

 ٦٣  ...................................................  الفقري حصاة من ذهب]  ̈ األوىل: [إعطاؤه 

 ٦٤  ..............................................................  ثانية: [حكاية احلسني بن محدان] ال



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ....................................  ٢٢٠

 ٦٥  ...................................  ]̈ الثالثة: [حكاية عيلُّ بن بابويه وطلب األوالد من اإلمام 

 ٦٦  ..............................................  ] ̈ الرابعة: [خرب رشيق واهلجوم عىل دار اإلمام 

 ٦٧  .............................................  ] ̈ سيامء واهلجوم عىل دار اإلمام  اخلامسة: [خرب 

ف أمحد بن إسحاق وسعد بن عبد اهللا برؤية اإلمام    ٦٨  ...............................  ] ̈ السادسة: [ترشُّ

 ٧١  ...................................................................  السابعة: [خرب  غانم اهلندي] 

 ٧٥  .......................................................  ألسود إىل مكانه] الثامنة: [إرجاع احلجر ا 

 ٧٦  ...............................................................  التاسعة: [سبب تشيُّع بني راشد]

 ٧٨  .............................................................  العارشة: [حكاية كامل بن إبراهيم]

 ٨٠  ..........................................................  احلادية عرشة: [حكاية جعفر بن أمحد] 

 ٨١  .........................................الثانية عرشة: [حكاية احلسني بن عيلٍّ القّمي والسبائك]

 ٨١  ................................................  الثالثة عرشة: [احلسني بن روح وخرب  العجوزة]

ة   ٨٢  ......................................................  ] ̈ الرابعة عرشة: [وفد قم ورؤية احلجَّ

ة  اخلامسة  ٨٦  .......................................... ]̈ عرشة: [احلسني بن وجناء ورؤية احلجَّ

ة  يف ذكر من حاز رشف مالقاة الفصل اخلامس:  ٨٩  ..............  يف الغيبة الكربىٰ  اإلمام احلجَّ

 ٩١  ..........................................................  : حكاية إسامعيل اهلرقيلوىلٰ كاية األُ احل

 ٩٧  ............................................................  احلكاية الثانية: تأثري  رقعة االستغاثة 

ة   ٩٩  ......................................  احلكاية الثالثة: يف لقاء السيِّد حمّمد جبل عاميل احلجَّ

ة احلكاية الراب  ١٠٢  .....................................  عة: يف لقاء السيِّد عطوة احلسيني احلجَّ

 ١٠٣  ........................................................  احلكاية اخلامسة: يف ذكر دعاء العربات 

 ١٠٥  ...........................................  احلكاية السادسة: حكاية أمري  إسحاق األسرتآبادي 

 ١٠٧  ...............................................................   دعاء الفرجاحلكاية السابعة: يف 

ة   ١١٢  ....................................احلكاية الثامنة: يف لقاء الرشيف عمر بن محزة للحجَّ

 ١١٥  ....................................................  احلكاية التاسعة: حكاية أيب راجح احلّاممي

 ١١٧  ...........  ض الذي برأ من مرضه بربكة اإلمام املنتظر  احلكاية العارشة: حكاية الكاشاين املري 



 ٢٢١ ....................................................................   فهرست املوضوعات

 ١٢٠  ....................................احلكاية احلادية عرشة: يف ُرّمانة الوزير الناصبي يف البحرين

نَّة  ١٢٤  ......................احلكاية الثانية عرشة: يف مناظرة رجل من الشيعة مع رجل من أهل السُّ

 ١٢٧  ...........................  احلكاية الثالثة عرشة: يف شفاء الشيخ حرِّ العاميل بربكة اإلمام 

َة  س األردبييل احلجَّ  ١٢٨  ..................................  احلكاية الرابعة عرشة: يف رؤية املقدَّ

 ١٢٩  .......................................  ىل حمّمد تقي املجليس احلكاية اخلامسة عرشة: حكاية املو

 ١٣٢  ........................................  احلكاية السادسة عرشة: حكاية طاقة الورد واخلرابات 

ة   ١٣٣  .....................................  احلكاية السابعة عرشة: يف لقاء الشيخ قاسم للحجَّ

 ١٣٤  ..............  وإنقاذ اإلمام له استغاثة رجل من أهل اخلالف به   احلكاية الثامنة عرشة: يف

ة  ة ولقائه احلجَّ  ١٣٧  .................  احلكاية التاسعة عرشة: حكاية العالَّمة بحر العلوم يف مكَّ

 ١٣٨  .........................................  احلكاية العرشون: [حكاية ُأخرى للسيِّد بحر العلوم] 

 ١٤٠  ................  احرتام األب الكبري   وتأكيده عىلٰ   احلكاية احلادية والعرشون: يف اهتامم اإلمام  

ف الشيخ حسني آل رحيم إىلٰ  ة  احلكاية الثانية والعرشون: يف ترشُّ  ١٤٤  ..............  لقاء احلجَّ

 ١٤٨  ...............................  حلكاية الثالثة والعرشون: يف دفع أعراب ُعنَيزة عن طريق الزّوار ا 

 ١٥٥  .......................  العباد جتاه إمام العرص  عىلٰ  يف ذكر نبذة ممَّا جيب الفصل السادس:

ل: [احلزن لغيبته]  ١٥٧  ........................................................................  األوَّ

 ١٦٢  .........................................................................  الثاين: [انتظار الفرج] 

 ١٦٦  ..................................................................] ̈  الثالث: [الدعاء لإلمام

ق عنه  ١٦٧  ...................................................................  ] ̈  الرابع: [التصدُّ

 ١٦٨  ......................................................  ] ̈  اخلامس: [الذهاب للحجِّ نيابًة عنه

 ١٦٩  .........................................................  ]̈   السادس: [القيام عند ذكر اسمه

بُهات] ق الشُّ  ١٧٠  .........................................  السابع: [الدعاء حلفظ اإليامن وعدم تطرُّ

 ١٧٢  .....................................................  لدفع الشدائد] ̈   الثامن: [االستغاثة به

 ١٧٩  ............................  عالئم ظهور صاحب الزمان  يف بيان بعض الفصل السابع:

 ١٨١  ....................................................األُوٰىل: خروج الدّجال  /[العالئم احلتميَّة]



 (من كتاب منتهٰى اآلمال) ¨تاريخ اإلمام الثاين عرش    ....................................  ٢٢٢

 ١٨٢  .............................................................................  الثانية: [الصيحة]

 ١٨٣  .....................................................................  الثالثة: [خروج السفياين] 

 ١٨٥  ....................................................................  الرابعة: [خسف األرض] 

 ١٨٥  ............................  السادسة: [خروج السيِّد احلسني]  /لنفس الزكيَّة]اخلامسة: [قتل ا 

 ١٨٦  ...............................................................  السابعة: [ظهور كفٍّ يف السامء]

 ١٨٧  ........................  عالمات يف شهر رجب] التاسعة: [ظهور  /الثامنة: [كسوف الشمس]

  ١٨٨  .........................[العالئم التي ال تكون حتميَّة] /العارشة: [انقراض دولة بني العبّاس]

 ١٩٢  ....................................................  [ما أصاب املسلمني من الضعف واهلوان] 

 ١٩٧  ......................................................................  [حديث أرشاط الساعة]

 ٢٠١  .....................................................  يف ذكر النّواب األربعة  الفصل الثامن:

 ٢٠٣  ....................................................................  [عثامن بن سعيد العمري] 

 ٢٠٥  ..................................................................... ][حمّمد بن عثامن العمري

 ٢٠٧  ..................................................................  [احلسني بن روح النوبختي] 

 ٢٠٩  ......................................................................  [عيلُّ بن حمّمد السمري]

 ٢١٣  .............................................................................  املصادر واملراجع 

 ٢١٩  .........................................................................  فهرست املوضوعات 

 *   *   * 


