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المقّدمة

الحم���د هلل رّب العالمين، وال�س���الة وال�سالم على  ر�سول 

الرحمة، اأبي االأئّمة محّمد الم�سطفى وعلى اآله الطاهرين.

ف���ي الحدي���ث ع���ن ر�س���ول اهللP: »اإّن���ي ت���ارك فيك���م 

الثقلين اإْن تم�ّشكتم بهما لن ت�شّلوا، كتاب اهلل وعترتي اأهل 

 وعن���هP: »اأهل بيتي ك�شفين���ة نوح من ركبها 
(1(

بيت���ي...«

.
(2(

نجا ومن تخّلف عنها غرق«

م���ا اأحوجن���ا في ه���ذا الزمن، اّل���ذي كثرت في���ه و�ساو�س 

�سياطي���ن االإن�س والج���ن، اإلى ال�سفينة اّلت���ي ترتفع عزيزة ال 

ينالها �سيء من خزي الدنيا اأو ذّل االآخرة ، هذه ال�سفينة اّلتي 

)1) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج37، �س34.

)2) م.ن.
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يجب علينا بعد معرفتها اأن نركبها وال نتخّلف عنها.

وه���ذا الكتّي���ب الماث���ل بي���ن يديك ه���و مجموع���ة كلمات 

لالإمام الحّجة|، حاولنا اأْن ن�ستفيد منها لمواجهة مخاطر 

ومتطّلب���ات ه���ذا الزم���ن، عل���ى النه���ج اّل���ذي اأراده لنا | 

باالإ�ساف���ة اإىل بع����س املعارف واملفاهيم االأ�سا����س اّلتي اأ�سار 

اإليها يف كلماته|.

ن�س���األ اهلل تعالى اأْن تق���ع موقع القبول عن���ده واأْن تحظى 

بر�سى وعناية �ساحب الزمان|.
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ة العالقة بين اإلمام واألمـّ
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لقد غ���اب االإم���ام الحّجة| عن عي���ون �سيعته اإل���ى اأْن 

يق�س���ي اهلل اأمر ظهوره ون�سرة دينه لُيظهره على الدين كلِّه، 

���ه لم يغب يومًا ع���ن قلوبهم وم�سيرتهم، ب���ل هو حا�سر  ولكنَّ

على الدوام، ُي�سرق بنوره على قلوبهم، وُيلهم عقولهم وي�سحذ 

هممهم، ينتظرون لقاءه ويطمع���ون بنظرة منه اإليهم، نظرة 

ر�سا تبعث ال���دفء في ليالي غيابه الب���اردة، وتك�سر عتمتها 

بفجر اأمل لقائه ال�سادق، هو حا�سر| رغم غيابه، و�سيعته 

اأي�سًا حا�سرون غير غائبين عنه، ُيتابع اأخبارهم، تفرح عيناه 

عند روؤيتهم في حال الطاعة، وتحزنان اإْن وقعوا � والعياذ باهلل 

� في حبائل المع�سية. 

»نح���ن واإن كّن���ا ثاوي���ن بمكانن���ا النائي ع���ن م�شاكن 

الظالمي���ن � ح�ش���ب اّلذي اأران���اه اهلل تعالى من ال�شالح 

لن���ا ول�شيعتنا الموؤمنين في ذلك، ما دامت دولة الدنيا 

للفا�شقي���ن � فاإّن���ا ُنحي���ط علماً باأنبائك���م. وال يعزب عّنا 

.
(1(

�شيء من اأخباركم«

)1)  خاتم���ة الم�ستدرك، الميرزا ح�سين النوري، موؤ�ّس�سة اآل البيت R الإحياء التراث � 

قم � اإيران، ج 3، �س 225، من ر�سالة لل�سيخ المفيد.
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هكذا هو| مع �سيعته بعقله وقلبه وعنايته وبركاته.

ه، هم اأهل الطاعة  وهكذا �سيعته اأي�سًا، قلوبهم تذوب بحبِّ

واالعت�سام وال�سبر، كما ت�سفهم رواية ينقل فيها االإمام| 

 :Qكالمًا قاله له اأبوه االإمام الح�سن الع�سكرّي

 اإليك 
(1(

»واعلم: اأنَّ قلوب اأهل الطاعة واالإخال�س ُن��ّزع

 
(3(

 اأوكارها. وهم مع�شر يطلعون بمخائل
(2(

مثل الطير اإذا اأّمت

الذلة واال�شتكانة، وهم عند اهلل بررة اأعّزاء، يبرزون باأنف�س 

اأهل القناعة واالعت�شام، ا�شتنبطوا  مختلة محتاجة وهم 

هم اهلل باحتمال  الدين فوازروه على مجاهدة االأ�شداد، خ�شّ

القرار،  دار  في  العّز  بات�شاع  لي�شملهم  الدنيا  في  ال�شيم 

وجبلهم على خالئق ال�شبر لتكون لهم العاقبة الح�شنى 

 .
(4(

وكرامة ح�شن العقبى«

)1)  نّزع: م�ستاقون.

)2)  اأّمت: ق�سدت.

)3)  مخائل: عالمات.

)4) كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، النا�سر: موؤ�ّس�سة الن�سر االإ�سالمّي التابعة 

لجماعة المدّر�سين بقم الم�سرفة � اإيران  الطبعة �سنة 1405 ه� �  ج2، �س121.
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بركات اإلمام لم تنقطع
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شمس خلف السحاب
اإنَّ عالق���ة االإم���ام| ب�سيعت���ه، في زم���ن الغيبة، لم 

تتوقف عند حدود االط���الع والمعرفة واالنفعال النف�سي، 

فلوج���ود االإم���ام ب���ركات اأكبر م���ن اأْن ُتح�س���ى، فلالإمام 

ر، �س���واء كان حا�سرًا اأم غائبًا، � واإْن كانت  ن���ور يعمُّ ويوؤثِّ

طبيعة هذا النور ق���د تختلف في حالتي الح�سور والغياب 

ه على  �  واهلل تعال���ى بحكمته يكتب طبيعة هذا النور، ولكنَّ

كلِّ ح���ال ن���ور �سيعمُّ نفع���ه وتكثر بركات���ه، {وئ وئ ۇئۇئ 

ىئی  ىئ     ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
  .

(1(

ی ی ی جئ}
»واأّما وجه االنتفاع في غيبتي، فكاالنتفاع بال�شم�س اإذا 

االأر�س  الأَم��اٌن الأهل  واإّن��ي  ال�شحاب،  االأب�شار  غّيبتها عن 

.
(2(

كما اأنَّ النجوم اأماٌن الأهل ال�شماء«

)1)  �سورة النور، االآية: 35.

)2)   االحتج���اج، الطبر�سي، اأحمد بن علي بن اأبي طالب، دار النعمان للطباعة والن�سر � 

النجف االأ�سرف � �سنة الطبع: 1386ه� � 1966 م �  ج2، �س 281 � 284: عن محّمد بن 

يعق���وب الكليني عن اإ�سحاق ب���ن يعقوب قال: »�ساألت محّمد بن عثمان العمري رحمه 

اهلل اأن يو�س���ل لي كتاب���ًا قد �ساألت فيه ع���ن م�سائل اأ�سكلت عليَّ ف���ورد التوقيع بخط 

موالنا �ساحب الزمان |«.
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وه���ذه العب���ارة االأخيرة قريب���ة من قول���ه تعالى: {ائ 

ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئەئ 

.
(1(

ۈئ ېئ ېئ   }

معجزة البقاء واالستمرار
اّلتي  واالأف��ك��ار  والمذاهب  المدار�س  من  الكثير  هناك 

كانت تظهر طيَّ القرون الما�سية، وتقوى �سوكتها لفترة من 

ها  الزمن، بح�سب الظروف المو�سوعّية المحيطة بها، ولكنَّ

ما تلبث اأْن ت�سعف وتبهت، بل قد تختفي تمامًا عن ال�ساحة 

وُت�سبح في طيَّات التاريخ. وهذا اأمٌر طبيعيٌّ بح�سب ال�سنن 

اأنَّ  الملفت  من  ولكْن  المجتمعات.  على  الحاكمة  الطبيعّية 

هم ومنهجهم، رغم تطاول  البيتR وخطَّ اأهل  مدر�سة 

اال�سطهاد  اأنواع  لكلِّ  وتعّر�سهم  الظروف،  وتغيُّر  االأزم��ان 

والظلم، ومحاولة المحو عبر حقب التاريخ، رغم كلِّ ذلك، 

بخالف  وتوّهجًا،  وات�ساعًا  ة  قوَّ اإاّل  المدر�سة  هذه  تزدد  لم 

)1)  �سورة االأنفال، االآية: 33.
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واالندثار  والوهن  ال�سعف  تفتر�س  اّلتي  الطبيعّية  ال�سنن 

ينال  اأْن  فوق  اإلهيَّة  معجزة  وكاأنَّها  الظروف،  هذه  مثل  في 

منها زمن اأو دولة اأو حرب هنا اأو هناك، وهذا ما اأ�سارت 

وا�شع  كيدك  »فكد  ظ��رف:  اأ�سعب  في   O زينب  اإليه 

�شعيك ونا�شب جهدك فواهلل لن تمحو ذكرنا ولن ُتميت 

  .
(1(

وحينا«

واالإم���ام الحّجة| رغم غيبت���ه كان �سبب���ًا اأ�سا�سًا من 

دها  اأ�سباب ال�سمود والبقاء واال�ستمرار، هذه الحقيقة يوؤكِّ

الكالم الوارد عنه|:

لمراعاتكم،  مهملين  غ��ي��ر  اأّن�����ا  ي��ع��ل��م��ون  ال  »ك���اأّن���ه���م 

 
(2(

وال ن��ا���ش��ي��ن ل��ذك��رك��م ول����وال ذل���ك ل��ن��زل ب��ك��م ال������الأواء

.
(4(

 االأعداء«
(3(

وا�شطلمكم

)1) الله���وف ف���ي قتلى الطفوف، اب���ن طاوو�س، الطبعة االأولى 1417ه����، اإيران � قم � �س 

.106 � 105

)2)  الالأواء: ال�سّدة و�سيق المعي�سة.

)3)  ا�سطلمكم: ا�ستاأ�سلكم.

)4) خاتمة الم�ستدرك، النوري، ج 3، �س 225، من ر�سالة لل�سيخ المفيد.
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طمأنينة القلوب
ة من االإمام| اّلتي  باالإ�سافة اإل���ى هذه العناية الخا�سّ

حفظ���ت هذا الخّط وهذا النهج رغ���م دوائر الزمان، هناك 

اأم���ر اآخر م���ن وجود االإم���ام| يتعّلق بالجان���ب المعنوّي، 

وطماأنين���ة القل���وب اإلى الم�ستقب���ل الم�سرق واإل���ى الت�سديد 

والعناية من قبل االإمام المع�سوم:

»الأنَّنا من وراء حفظهم بالدعاء اّلذي ال ُيحجب عن 

ملك االأر�س وال�شماء فلتطمئّن بذلك من اأوليائنا القلوب، 

 .
(1(

وليّتقوا بالكفاية منه واإْن راعتهم بهم الخطوب«

)1) خاتمة الم�ستدرك، م.�س: ج 3، �س 225.
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ُأسس الطريق في الغيبة الكبرى
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ال �سكَّ اأنَّ مرحلة الغيبة الكبرى هي مرحلة ذات ظروف 

ي���ات ومهاّم اأ�سا����س ُتمّيزها عن  ة، ولها تحدِّ وطبيع���ة خا�سَّ

غيرها من المراح���ل، وكان ال ُبدَّ من و�سع الخطوط العاّمة 

اّلتي ُتح���ّدد معالم الم�سي���رة خالل هذه الغيب���ة، خ�سو�سًا 

ه���ا فترة طويل���ة، وفيها الكثي���ر من الفت���ن واالمتحانات  واأنَّ

واالبت���الءات اّلت���ي ينبغ���ي للموؤم���ن مواجهته���ا، باالإ�ساف���ة 

���ة االأ�سا�س في تهيئة االأر����س والظروف، واإعداد  اإل���ى المهمَّ

اأة. وهناك العديد  مات الظه���ور مهيَّ االأن�س���ار، لُت�سبح ُمقدِّ

من العناوين العري�سة واالأ�سا�س اّلتي اأ�سارت اإليها الكلمات 

ة|، وهو ما �سنتعّر�س له �سمن  ���ة عن االإمام الحجَّ المرويَّ

العناوين التالية: 

انتهاء السفارة
ة،  التامَّ الغيبة  بح�سول  الكبرى  الغيبة  زم��ن  يتميَّز  

�سخ�س  اأيِّ  وج��ود  وع��دم  ال�سفراء،  زم��ن  انتهاء  بمعنى 

فارة  ك�سلة و�سل بين االإمام واأتباعه. وحيث اإنَّ مقام ال�سَّ
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اأتباع  والوا�سطة يطمع به الطامعون لما فيه من جاه عند 

عي مثل  االإمام و�سيعته، ظهر في كثير من االأحيان َمْن يدَّ

ة  فارة عن الحجَّ ، وين�سب لنف�سه ال�سَّ هذا المقام بغير حقٍّ

وايات  الرِّ رت  حذَّ وقد  عنه.  ر�سائل  وحمل  به  االرتباط  اأو 

على  واأّكدت  االأ�سخا�س  هوؤالء  من  ة|  الحجَّ االإمام  عن 

من  وك��لُّ  الكبرى،  الغيبة  زم��ن  ف��ي  �سفارة  توجد  ال  ��ه  اأنَّ

عيها فهو كاذب. يدَّ

فمن  اأال  الم�شاهدة،  يّدعي  من  �شيعتي  اإل��ى  »و�شياأتي 

فهو  وال�شيحة  ال�ّشفياني  خ���روج  قبل  الم�شاهدة  اّدع���ى 

.
(1(

كّذاب مفتٍر وال حول وال قّوة اإاّل باهلل العلّي العظيم«

والية الفقيه
اإذًا، فق���د اأعل���ن االإمام| انته���اء منه���ج ال�سفارة في 

االرتباط باالإمام واأخذ التكليف عنه، وبالتالي فهناك منهج 

جدي���د ال ُبدَّ من تقريره لي�سي���ر االأتباع وال�سيعة على خطاه، 

)1) �سفين���ة البح���ار، ال�سي���خ عّبا�س القّم���ي، ج2، ����س249� االحتج���اج، الطبر�سي، ج2، 

�س297.
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وهذا م���ا �ساأل عن���ه اإ�سحق ب���ن يعقوب في مكاتب���ة لالإمام 

ة|، حيث جاءه الجواب: الحجَّ

ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها اإلى رواة حديثنا  »واأمَّ

.
(1(

ة اهلل« تي عليكم واأنا حجَّ فاإنَّهم حجَّ

ة| منهج العمل في زمن الغيبة  ر االإم���ام الحجَّ لقد قرَّ

اإل���ى رواة الحدي���ث. وا�سط���الح رواة الحدي���ث  بالرج���وع 

المق�سود به: الفقهاء، وبالتال���ي فاإنَّ الفقيه العادل الكفء 

ر عنه  ة االإمام المهدّي| على اأتباعه، وهذا ما ُيعبَّ هو حجَّ

با�سط���الح »والي���ة الفقيه«، فالول���يُّ الفقيه ه���و اّلذي يجب 

الرجوع اإلي���ه في كلِّ ما كان ُيرجع فيه اإلى االإمام المع�سوم

ي الإدارة  Q زم���ن ح�سوره، م���ن قي���ادة االأّمة والت�س���دِّ

ة المطلوب تحقيقها  المجتمع، وتحقيق االأه���داف االإ�سالمّيَّ

على الم�ستوى العام. 

)1)  االحتجاج، الطبر�سي،  ج2، �س 281 � 284.
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عدم إثارة الغرائز المذهبّية
م���ن العناوي���ن االأ�سا�س في زمن الغيب���ة اأْن يتجنَّب اأتباع 

االإم���ام| و�سيعته اإث���ارة الغرائز المذهبّي���ة اّلتي ال توؤّدي 

اإالَّ اإلى الفت���ن والتقاتل من غير طائل، فاإنَّ الفتن المذهبّية 

ال ُيمكنه���ا اإاّل اأْن تك���ون هّدام���ة ومدّمرة، ول���ن تكون مفيدة 

للم�سيرة على االإطالق.

يح�ّش�شها  الجاهلّية  نار  �شّب  من  بالتقّية؛  »اعت�شموا 

.
(1(

ع�شب اأموّية يهول بها فرقة مهدّية

الخفّية،  المواطن  فيها  ي��رم  لم  من  بنجاة  زعيم  اأن��ا 

.
(3(

 ال�شبل المر�شّية...« 
(2(

و�شلك في الظعن منها

اأي ابتعدوا عن االأمور اّلتي تت�سبَّب باإ�سعال نار الجاهلّية،  

فاإنَّها اإْن ا�ستعلت ت�ستغّلها ع�سابات اأموّية،  وُترعب بها فرقًة 

مهدّيًة هي اأنتم.

)1)  يح�ّس�س النار: يوقدها ويحّركها بالمح�ّس. والمح�ّس: حديدة تحّرك بها النار.

)2)  الظعن منها: االرتحال عنها.

)3) خاتمة الم�ستدرك، النوري، ج 3، �س 225، من ر�سالة لل�سيخ المفيد.
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يات الع�س���ر اّلتي تفر�س وحدة  ه���ذا باالإ�سافة اإلى تحدَّ

الم�سلمي���ن لمواجهة اأخط���ار الم�ستكبري���ن اّلذين ُيراهنون 

عل���ى تفتيت الم�سلمي���ن، وزرع ال�سق���اق بينه���م، واإ�سغالهم 

ببع�سه���م بع�سًا لت�سُهل عليهم هزيمته���م، ونهب مقّدراتهم 

واقت�سادهم، ومحو فكرهم والق�ساء على ح�سارتهم. 

د اأنَّ هذا االأمر ل���ن يكون ما دمنا  ولك���نَّ االإم���ام| يوؤكِّ

�سالكي���ن ال�سبل ال�سحيحة في االبتعاد عن مثل هذه الفتن. 

وبالتال���ي ف���اإنَّ كي���د الم�ستكبرين ف���ي �س���الل، ورهاناتهم 

�ستخ�سر باإذن اهلل تعالى.

الحذر من المغالين
اإنَّ الغل���وَّ من اأخطر االأمرا����س اّلتي كانت تواجه االأنبياء 

د بتقوي����س م�سيرته���م م���ن بنيانه���ا  واالأئّم���ةR، وُته���دِّ

ل  االأ�سا����س، فالغل���وُّ يطع���ن بالتوحي���د الَّذي هو االأ�س���ل االأوَّ

واالأ�سا����س المتين الَّذي ُترج���ع اإليه كلُّ م�سائ���ل الدين. من  

هنا فقد كان االأنبي���اء واالأئّمةR يواجهون هذا المر�س 
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P منذ  بكلِّ قّوة وح���زم. وينقل التاريخ كيف واجهه النبيُّ

ب���زوغ فج���ر االإ�سالم، حيث ُينق���ل اأنَّه جاء رج���ل اإلى ر�سول 

 :Pفق���ال له: ال�س���الم عليك يا رب���ي ! فاأجابه ،Pاهلل

. وهكذا كانت 
(1(

»م���ا لك لعنك اهلل! رّبي ورّب���ك اهلل... «

ا  المواجهة من قبل اأمير الموؤمنينQ اأي�سًا حا�سمة. واأمَّ

ة| فقد قطع الطريق على اأيِّ غلوٍّ ُيحاول اأْن  االإمام  الحجَّ

ي�ستفيد من الف���راغ الحا�سل في غيبته الكبرى|، فر�سم 

الطري���ق والمنهج ف���ي رف�س الغلوِّ رف�سًا قاطع���ًا في العديد 

من كلماته:

�سة اّلذين كانوا يعتبرون اأنَّ اهلل  فواجه في كلماته المفوِّ

فون  تعال���ى خلق الكون وت���رك لالأئّمة اإدارته، بحي���ث يت�سرَّ

كما ي�ساوؤون، ونعتهم ب�سريح العبارة بالكذب:

�شة، كذبوا، بل قلوبنا  المفوِّ ت�شاأل عن مقالة  »وجئت 

اأوعية لم�شيئة اهلل، فاإذا �شاء اهلل  تعالى �شئنا، واهلل يقول: 

)1) خاتمة الم�ستدرك، النوري، ج4، �س143.
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.
(2(

»
(1(

{ڃ ڃ چ چ چ چ}

وواجه في كلماته من ن�سب اإليهمRالعلم بالغيب، فكلُّ ما 

يعلمون���ه هو بتعليٍم من اهلل تعالى ولي�س لهم �سيء من تلقاء 

اأنف�سهم:

»يا محّمد بن علي؛ تعالى اهلل عّز وجّل عّما ي�شفون، 

في  وال  علمه  في  �شركاءه  نحن  لي�س  وبحمده،  �شبحانه 

قدرته، بل ال يعلم الغيب غيره، كما قال في محكم كتابه 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ   } اأ���ش��م��اوؤه:  ت��ب��ارك��ت 

.
(4(

»
(3(

ڦ ڦ ڦ}

واأكدَّ اأنَّهم جميعًا لي�سوا �سوى عبيد هلل �سبحانه وتعالى:

لي���ن: اآدم ون���وح واإبراهيم  »واأن���ا وجمي���ع اآبائي من االأوَّ

ومو�ش���ى، وغيره���م م���ن النبيي���ن، وم���ن االآخري���ن محّمد 

ر�ش���ول اهللP، وعل���ّي ب���ن اأب���ي طال���بQ ، وغيره���م 

)1) �سورة االإن�سان، االآية: 30- �سورة التكوير، االآية: 29.

)2)  االحتجاج، الطبر�سي، ج2، �س 309 � 315. 

)3)  �سورة النمل، االآية: 65.

)4)  االحتجاج، م.ن: ج2، �س 281 � 284.
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مّم���ن م�شى م���ن االأئّمة �شلوات اهلل عليه���م اأجمعين، اإلى 

مبل���غ اأّيام���ي ومنتهى ع�ش���ري، عبيد اهلل عّز وج���ّل، يقول 

اهلل عّز وجّل: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

حئ  جئ   ¬ ی  ی     ی  ىئ  ىئ 
ٻ  ٻ    ٱ     Æخب حب      جب     يئ   ىئ  مئ   

.
(2(

»
(1(

ٻ ٻپ پ پ   پ}

وي�ستعمل االإمام| بح�سب هذه الرواية اأق�سى العبارات 

اأ من المغالين:  ، ويتبرَّ لمنع الوقوع بالغلوِّ

»فاأ�شهد اهلل اّلذي ال اإله اإاّل اهلل هو وكفى به �شهيداً، 

واأول���ي���اءه واأن��ب��ي��اءه  وم��الئ��ك��ت��ه   ،P محمداً ور���ش��ول��ه 

اأّني  ه��ذا:  كتابي  �شمع  من  ك��ّل  واأُ�شهد  واأُ�شهدك   R

الغيب،  نعلم  اإّنا  ر�شوله مّمن يقول  واإلى  اإلى اهلل  بريٌء 

اّلذي  المحّل  �شوى  محاّلً  يحّلنا  اأو  ملكه،  في  وُن�شاركه 

بنا عّما قد ف�ّشرته  اأو يتعّدى  ر�شيه اهلل لنا وخلقنا له، 

)1)  �سورة طه، االآيات: 124 � 126.

)2)  االحتجاج، الطبر�سي، ج2، �س 281 � 284.
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نبراأ  اأنَّ كّل من  واأُ�شهدكم:  لك وبّينته في �شدر كتابي. 

واأولياوؤه...  ور�شله  ومالئكته  منه  ي��ب��راأ  اهلل  ف���اإنَّ  منه 

فكّل من فهم كتابي وال يرجع اإلى ما قد اأمرته ونهيته، 

عباده  من  ذك��رت  ومّمن  اهلل  من  اللعنة  عليه  حّلت  فقد 

.
(1(

ال�شالحين«

ي بع�س الغالة  وف���ي بع�س كلماته المرويَّة عن���ه| ُي�سمِّ

اأ منهم ويو�سي بعدم مجال�سة اأهل مقالتهم:  ويلعنهم ويتبرَّ

���ا اأب���و الخّط���اب محّمد بن اأبي زين���ب االأجدع فاإنَّه  »واأمَّ

ملع���ون واأ�شحاب���ه ملعونون، ف���ال ُتجال�س اأه���ل مقالتهم، 

 .
(2(

فاإنِّي منهم بريء، واآبائيR منهم براء«

)1)  االحتجاج، م.�س: ج2، �س280 � 281: عن اأبي جعفر محّمد بن علي بن الح�سين بن 

بابويه القّمي M قال: حّدثني محّمد بن اإبراهيم بن اإ�سحاق الطالقاني، عن ال�سيخ 

اأب���ي القا�س���م الح�سين بن روح ر�سي اهلل عنه قال: »ومّم���ا خرج عن �ساحب الزمان 

�سل���وات اهلل عليه رّدًا على الغالة من التوقيع جوابًا لكتاب كتب اإليه على يدي محّمد 

بن علي بن هالل الكرخي«.

)2)  م.ن:  ج2، �س 281 � 284.
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الحذر من الشاّكين
الذين  رون  المق�سِّ ه��ن��اك  ك��ان  الُمغالين  وم��ق��اب��ل 

عن  وتخّلفوا  عنهم  االأئّمةRوابتعدوا  مقام  جهلوا 

ن�سرتهم. وقد اأ�سار االإمام| في كلماته المنقولة اإلى 

بالفائدة  للتابعين ويعود  واّتباع نهجهم فوز  اأنَّ معرفتهم 

ي�سّك: وتخّلف من  ه خذالن من يخذل  ي�سرَّ ولن  عليهم، 

��������ا ن���دام���ة ق����وم ����ش���ّك���وا ف���ي دي����ن اهلل ع���ل���ى ما  »واأمَّ

�شلة  اإلى  ا�شتقال فال حاجة  اأقلنا من  فقد  به  و�شلونا 

 .
(1(

ين« ال�شاكِّ

بون  المكذِّ ل���وال  ت��ران��ي  اأْن  ل��ك  ك���ان  م��ا  عي�شى:  »ي���ا 

اأي��ن ه��و؟ وق��د ك��ان؟ واأي��ن ول��د؟ وم��ن الَّذي  القائلون: 

اأكم؟ واأيَّ  راآه؟ وما الَّذي خرج اإليكم منه؟ وباأيِّ �شيء نبَّ

اأتاكم؟ معجز 

)1)  االحتجاج، م.�س: ج2، �س280 � 281.
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 - الموؤمنينQ- مع ما رووه  اأمير  اأم��ا واهلل لقد دفعوا 

وقدموا عليه، وكادوه وقتلوه، وكذلك اآبائيR، لم ي�شدقوهم 

ون�شبوهم اإلى ال�شحر وخدمة الجّن اإلى ما تبين.

يا عي�شى فخّبر اأولياءنا ما راأيت، واإّياك اأْن ُتخبر عدّونا 

فت�شلبه.

فقلت: يا موالي اأُدُع لي بالثبات.

فقال: لو لم يثّبتك اهلل ما راأيتني وام�ِس بنجمك را�شداً.

 .
(1(

فخرجت اأكثر حمداً هلل و�شكراً«

إصالح المجتمع
بع���د اأْن ر�سم االإمام الحّج���ة| معالم الطريق القويم، 

د القيادة ال�سرعّية اّلت���ي ينبغي الرجوع  و�سب���ل العمل، وح���دَّ

اإليه���ا في غيبته، عاد ليوؤّكد عل���ى االلتزام العملّي والتم�ّسك 

به���ذا المنهج، وعدم الغفلة، والحذر م���ن الوقوع في حبائل 

الفت���ن، وال�سق���وط اأمام امتحان���ات الدنيا، وذل���ك كلُّه من 

)1) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج52، �س 68. 
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خالل مالزمة تقوى اهلل تعالى، هذه التقوى اّلتي تمّثل الحالة 

المعنوّي���ة اّلتي تحفظ االإن�سان عند المنزلقات وتجعله ثابتًا 

عندما يهتزُّ ال�سعفاء:

 
(1(

انتيا�شكم على  وظاهرونا  جالله،  جّل  اهلل  »فاّتقوا 

اأجله،  فيها من حّم  يهلك   عليكم، 
(2(

اأن��اف��ت قد  فتنة  من 

 حركتنا 
(3(

ويحمى عنها من اأدرك اأمله، وهي اإمارة الأزوف

ڑ   ڑ    ژ  ژ  {ڈ  ون��ه��ي��ن��ا،  ب��اأم��رن��ا  ��ت��ك��م  وم��ب��اثَّ

.
(5(

»
(4(

ک  }
ب���ل اإنَّ االإمام| يطلب في ه���ذه الكلمات اأْن نكون عونًا 

ل���ه في اإنقاذ المجتمع م���ن االنحرافات، وهو بذلك يوؤّكد اأنَّ 

فري�س���ة االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فري�سة اأ�سا�س 

في زمن الغيبة، كما كانت اأ�سا�سًا في كلِّ االأزمنة. 

)1)  انتيا�سكم: انت�سالكم.

)2)  اأناف على ال�سيء: طال وارتفع عليه.

)3)  االأزوف: االقتراب.

)4)  �سورة ال�سف، االآية: 8.

)5) خاتمة الم�ستدرك، النوري، ج 3، �س 225، من ر�سالة لل�سيخ المفيد.
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ة االإمام| ور�ساه اإنَّما ين�ساأن من خالل الطاعة  اإنَّ محبَّ

���ة، وغ�سب االإم���ام و�سخطه �  وااللت���زام باالأح���كام ال�سرعيَّ

والعياذ ب���اهلل � ين�ساأن ب�سبب المع�سي���ة، فهل تلتم�س ر�ساه 

ومحّبت���ه، اأم ت�سعى ل�سخطه وغ�سب���ه ؟! هل ت�سعى الأْن تكون 

م���ن جنود االإمام واأن�ساره اأم مّمن يقف على الطرف االآخر 

في زمرة ال�سياطين والعا�سين ؟! 

محّبتنا،  من  به  يقّرب  بما  منكم  ام��رئ  ك��لُّ  »فليعمل 

ويتجّنب ما يدنيه من كراهتنا و�شخطنا، فاإنَّ اأمرنا بغتة 

فجاأة حين ال ينفعه توبة، وال ينّجيه من عقابنا ندم على 

التوفيق  ف��ي  لكم  ويلطف  الر�شد،  ُيلهمكم  واهلل  ح��وب��ة. 

.
(1(

برحمته«

���ك ال�سيطان وي�س���ّوف لك التوبة  اأيُّه���ا العا�سي ! ال يغرنَّ

واالإ�س���الح، فاإنَّ ظه���ور االإمام �سيكون فج���اأة ولن تكون لك 

فر�س���ة للتوبة والت�سحي���ح، وربَّما تجد نف�س���ك في مواجهة 

)1)  خاتمة الم�ستدرك، م.�س: ج 3، �س 225، من ر�سالة لل�سيخ المفيد.
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االإم���ام تتعّر����س لعقاب���ه، بدل اأْن تك���ون �سيفًا م���ن �سيوفه! 

فاأ�سرع في التوبة واالإ�سالح، وكن في مع�سكر االإمام جاهزًا 

تمامًا لبداية المعركة االإلهيَّة في وجه الباطل. 

»والعاقبة � بجميل �شنع اهلل �شبحانه � تكون حميدة ما 

 .
(1(

اجتنبوا المنهيَّ عنه من الذنوب«

ونجد ف���ي هذه الكلم���ات تر�سيخًا لمفه���وم الجهاد �سّد 

الظالمي���ن، وا�ست�س���راف الن�سر والعمل عل���ى تحقيقه، من 

فات اّلت���ي اأطلقها بحّق ال�سي���خ المفيد)ر�س(،  خ���الل ال�سِّ

�س���ة بالموؤمنين،  ال  ه���ا اأمر مف���روغ عنه، و�سف���ات متلبِّ وكاأنَّ

تحتاج اإلى دليل اأو اإلى نقا�س: 

المجاهد  المخل�س  ال��ول��ّي  اأّي��ه��ا  اإل��ي��ك  نعهد  »ون��ح��ن 

ال�شلف  ب��ه  اأّي���د  اّل���ذي  بن�شره  اهلل  اأّي���دك  الّظالمين  فينا 

اإخوانك  رّب��ه من  اّتقى  اإّن��ه من  ال�شالحين:  اأوليائنا  من 

في الدين، واأخرج مّما عليه اإلى م�شتحّقيه، كان اآمناً في 

)1)  خاتمة الم�ستدرك، م.�س:  ج 3، �س 225، من ر�سالة لل�سيخ المفيد.
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بخل  ومن  الم�شّلة،  المظلمة  ومحنها  المبطلة،  الفتنة 

منهم بما اأعاده اهلل من نعمته على من اأمره ب�شلته، فاإّنه 

.
(1(

يكون خا�شراً بذلك الأواله واآخرته«

)1)  خاتمة الم�ستدرك، م.�س. ج 3، �س 225، من ر�سالة لل�سيخ المفيد.
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التمهيد وعالمات الظهور
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ي���وم ظه���ور االإم���ام المه���دّي| ه���و الي���وم الموعود 

���ق في���ه كلم���ة اهلل تعال���ى {ې ې ې ې  ���ذي تتحقَّ الَّ

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى     ى 
، هو يوم ظه���ور الحقِّ وانت�سار العدل، يوم 

(1(

وئ}
تهفو اإليه قلوب الموؤمنين، وت�ستاق اإليه عيون المخل�سين، 

وتهفو اإلي���ه �سرخات المظلومي���ن، وت�ستنير بهديه  قوافل 

ال�سائري���ن . 

ه���و  ي���وم االإ�س���الم العظيم، ي���وم اهلل اّل���ذي تظهر فيه 

جنوده، وتعلو فيه راياته وينت�سر فيه الأوليائه... 

ه���و يوم يخت�سر بمعانيه كلَّ النور، ليطرد كلَّ الظالم... 

يدغدغ ذكره م�ساعر المنتظرين، الَّذين ي�سّبحون ال�سم�س، 

وبريق االأمل يلمع باأعينهم، بيوم جديد ربما يحمل خبرًا عن 

عون ال�سم�س عن���د المغيب بازدياد  الحبيب المنَتظ���ر، ويودِّ

تها النف�س  ال�سوق وا�ستداد لوعة الفراق، وعت���اب للنف�س: اأيَّ

ة يوم  ���ل م�سوؤوليَّ ل���م ن�سل بعد اإل���ى اللياقة المطلوب���ة لتحمُّ

)1)  �سورة الق�س�س، االآية: 5.
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الظهور، وال زال المنتَظر ينتِظر جهوزيتنا. نعم في الحقيقة 

ل  هو المنتِظر ونحن المنتَظرون، فمتى �سُن�سبح اأهاًل لتحمُّ

هذا اليوم؟ ومت���ى �سترتفع تلك اليد المباركة لتقلِّدنا و�سام 

ا�ستحقاق الن�سرة، وتقَبَلنا اأفرادًا في طالئع ذلك الجي�س، 

جي�س االإمام| في يومه الموعود؟ 

�سنتع���ّرف فيما يلي اإلى بع�س االأمور والمفاهيم االأ�سا�س 

الواردة في الروايات على ل�سان االإمام الحّجة| حول يوم 

الظهور وعالماته والتمهيد للظهور.  

كذب الوّقاتون
اإنَّ ي���وم الظهور هو ي���وٌم واقع ال �سّك في���ه، ولكنَّ توقيت 

ذلك اليوم ومتى �سيك���ون، هو في علم اهلل تعالى، و�سُيفاجاأ 

النا����س بح�سوله. ولذلك فاإنَّ اأيَّ توقي���ت ليوم الظهور غير 

�سحيح، وال ُيمكن االعتماد عليه. 

 .
(1(

ا ظهور الفرج فاإنَّه اإلى اهلل وكذب الوّقاتون« »واأمَّ

)1)  االحتجاج، الطبر�سي، ج2، �س 281 � 284.
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وكذل���ك قال ال�سي���خ محّمد ب���ن عثمان العم���رّي � �سفير 

االإم���ام الحّج���ة| � قّد�س اهلل روح���ه: »كتب���ت اأ�شاأله عن 

.
(1(

اتون« ظهور الفرج، فخرج في التوقيع:كذب الوقَّ

التمهيد للظهور
هور توقيته غير معلوم بالن�سبة لنا كما اأ�سلفنا،  اإنَّ يوم الظُّ

هور وت�سريعه اأو  نا موؤّثرون في توقيت الظُّ ولكْن رغم ذلك فاإنَّ

اإبطائه ، وهذا ما ُي�سير اإليه العديد من الروايات عنه|:  

ا عّلة ما وقع من الغيبة فاإنَّ اهلل عّز  وجّل قال: 1 � »واأمَّ

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  {ے 

اإالَّ وقد وقعت  اآبائي  اأحٌد من  اإنَّه لم يكْن   ،
(2(

ۆ}
في عنقه بيعة لطاغية زمانه. واإنِّي اأخرج � حين اأخرج � 

 .
(3(

وال بيعة الأحد من الطواغيت في عنقي«

اإذا كان �سبب ح�سول الغيبة هو من قبيل ح�سول المانع 

)1) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي،  ج53،  �س184 عن اإكمال الدين.

)2)  �سورة المائدة، االآية: 101.

)3)  االحتجاج، الطبر�سي، ج2، �س 281 � 284.
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���ذي يمنع من قيام االإمام الحّج���ة| بدوره المبارك في  الَّ

اإظهار وانت�سار الحقِّ على الباطل والعدل على الجور، فهذا 

يعني اأّنه مع انتفاء ه���ذا المانع وارتفاع هذا ال�سبب �سيكون 

هور باإذن اهلل تعالى، واأنَّ الغيبة ال زالت م�ستمّرة باعتبار  الظُّ

اأنَّ هذا المانع لم يرتفع بعد. 

واية ُت�سير اإلى اأنَّ ال�سبب االأ�سا�س للغيبة عدم  ولع���لَّ الرِّ

وج���ود النا�س���ر الكافي لتحقيق ه���ذا االأمر، واأنَّ االإمام ال 

���ة جنوده الَّذي���ن �سُيقاتل بهم االأعداء.  زال ينتظ���ر جهوزيَّ

ولع���لَّ هذا ه���و المق�سود م���ن اال�ست�سهاد باالآي���ة الكريمة 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  {ے 

 .
(1(

ۆ}
قهم اهلل لطاعته على اجتماع من  اأ�شياعنا وفَّ اأّن  � »ولو   2

القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تاأّخر عنهم اليمن 

حقِّ  على  بم�شاهدتنا  ال�شعادة  لهم  ولتعّجلت  بلقائنا، 

)1) �سورة المائدة، االآية: 101.
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المعرفة و�شدقها منهم بنا، فما يحب�شنا عنهم اإالَّ ما 

يّت�شل بنا مّما نكرهه وال نوؤثره منهم واهلل الم�شتعان، 

وهو ح�شبنا ونعم الوكيل، و�شلواته على �شّيدنا الب�شير 

.
(1(

النذير محّمد واآله الطاهرين و�شّلم«

د اأنَّ اّلذي ُيبقي االإمام في الغيبة ويحب�سه  هذه الرواية توؤكِّ

عّن���ا، ويوؤّخر في الظهور، لي�س انتظاره المتالء االأر�س ظلمًا 

وجورًا، فاالأر�س كانت ممتلئة كذلك من لحظة الغياب، وهي 

ممتلئة االآن باأب�سع اأنواع الظلم والجور، ولو كانت االأر�س االآن 

بعيدة عن الظلم والجور لب���ادر االإمام| لقيادتها بعدله، 

ر  وم���ا كان ليتاأّخر عنه���ا وهي جاهزة لذل���ك، اإنَّ اّلذي يوؤخِّ

لع علي���ه من اأعمال ال ير�ساها  االإم���ام| هو ما ي�سله ويطَّ

ل  ���ة المجتمع لتحمُّ ت�س���در عّنا. وم���ا يوؤّخره هو عدم جهوزيَّ

���ة الكبرى، ف���اإذا اجتنبوا المعا�س���ي واأعّدوا  ه���ذه الم�سوؤوليَّ

ل تل���ك الم�سوؤوليَّة و�س���اروا جاهزين  اأنف�سه���م تمام���ًا لتحمُّ

)1) خاتمة الم�ستدرك، النوري، ج 3، �س 225، من ر�سالة لل�سيخ المفيد.
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يملكون الكفاءة الالزمة، ف�سياأتي وقت العاقبة الحميدة:

»والعاقبة � بجميل �شنع اهلل �شبحانه � تكون حميدة ما 

.
(1(

اجتنبوا المنهيَّ عنه من الذنوب«

تي ومن ذخرهم اهلل لن�شرتي  3 �  »يا معا�شر نقبائي واأهل خا�شّ

.
(3(

»
(2(

قبل ظهوري على وجه االأر�س اإئتوني طائعين

ة ومن ذخرهم اهلل  عندما ُي�سبح النقباء واأه���ل الخا�سَّ

تعالى لن�سرة االإم���ام| جاهزين وم�ستعّدين، فاإنَّ النداء 

�سياأتيهم م���ن االإمام| ليلتحقوا به ويك���ون تحقيق الوعد 

االإلهي على اأيديهم.

4 � ورد في رواية عنه| يتحّدث فيها عن كلمات قالها له 

ُبنّي  يا  »فكاأّنك   :Qالع�سكرّي الح�سن  االإمام  والده 

بتاأييد ن�شر اهلل قد اآن، وتي�شير الفلح وعلّو الكعب قد 

)1) خاتمة الم�ستدرك، م.�س:  ج 3، �س 225، من ر�سالة لل�سيخ المفيد.

)2) ثّم جاء في الحديث بعد ذلك ما يلي: »فترد �سيحتهQَ عليهم وهم على محاريبهم، 

وعلى فر�سهم في �سرق االأر�س وغربها في�سمعونه في �سيحة واحدة في اأذن كّل رجل، 

فيجيئ���ون نحوه���ا )اأي: نحو ال�سيح���ة( وال يم�سي لهم اإاّل كلمح���ة ب�سر حّتى  يكون 

كّلهم بين يديهQَ بين الركن والمقام...« .

)3) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج53،  �س7. 
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حان، وكاأنَّك بالرايات ال�شفر واالأعالم البي�س تخفق 

وكاأنَّك  وزم��زم،  الحطيم  بين  ما  اأعطافك  اأثناء  على 

تناظم  يتناظم عليك  الوالء  وت�شافي  البيعة  بترادف 

االأك��ّف على جنبات  وت�شافق  العقود،  ال��دّر في مثاني 

الحجر االأ�شود، تلوذ بفنائك من َمالأٍ بّراأهم اهلل من 

من  قلوبهم  �شة  مقدَّ ال��ت��رب��ة،  ونفا�شة  ال���والء  ط��ه��ارة 

ليِّنة  قاق  ال�شِّ اأفئدتهم من رج�س  بة  الّنفاق مهذَّ دن�س 

العدوان  عن   
(2(

�شرائبهم خ�شنة  ين،  للدِّ  
(1(

عرائكهم

 ،
(3(

وا�شحة بالقبول اأوجههم، ن�شرة بالف�شل عيدانهم

يدينون بدين الحقِّ واأهله.

ت بمكانفتهم،  ت اأركانهم وتقّومت اأعمالهم فدَّ فاإذا ا�شتدَّ

طبقات االأمم، اإلى اإمام اإذ تبعتك في ظالل �شجرة دوحة 

ب�شقت اأفنان غ�شونها على حافات بحيرة الطبريَّة.

)1)  عرائكهم: طبائعهم.

)2)  �سرائب: حد ال�سيوف.

)3)  عيدان: جمع عود الغ�سن.
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، وينجلي ظالم الباطل، وُيق�سم  فعندها يتالأالأ �سبح الحقِّ

اهلل ب���ك الطغيان وُيعيد معالم االإيم���ان، وُيظهر بك اأ�سقام 

االآف���اق، و�سالم الرفاق، ي���ودُّ الطفل في المه���د لو ا�ستطاع 

اإليك نهو�سًا، ونوا�سط الوح�س لو تجد نحوك مجازًا.

تهتّز بك اأطراف الدنيا بهجة، وتن�سر عليك اأغ�سان العّز 

 �سوارد 
(2(

 في قرارها، وتوؤوب
(1(

ن�سرة، وت�ستق���ّر بواني العزِّ

 اإلى اأوكارها، يتهاطل عليك �سحائب الظفر فتخنق 
(3(

الدين

ار  كلَّ عدو، وتن�س���ر كلَّ ولّي، فال يبقى على وجه االأر�س جبَّ

، وال جاحد غامط، وال �سان���ئ مبغ�س، وال معاند 
(4(

قا�س���ط

 {ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے  ے ۓ ۓڭ 
(5(

كا�س���ح

.
(7(

»
(6(

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ}

)1)  بواني العز: اأ�س�سه.

)2)  توؤوب: ترجع.

)3)  �سوارد الدين: كناية عما ترك من اأحكام اهلل تعالى.

)4)  قا�سط: هي هنا بمعنى ظالم.

)5) كا�سح: اّلذي يعطي للحق ك�سحه اأي: ظهره.

)6) �سورة الطالق، االآية: 3.

)7) كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، ج2، �س121.
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واية هو  ن���ا اأْن ُنلف���ت اإلي���ه النظر ف���ي ه���ذه الرِّ وم���ا يهمُّ

ايات واالأفراد اّلذين كانوا على م�ستوى عاٍل من الجهوزّية  الرَّ

واال�ستعداد، حّتى اإذا ظه���ر االإمام التحقوا به ب�سكٍل ي�سير، 

وبلياقة وجهوزّية كافية. 

ذل���ك  ف���اإنَّ  الف���رج،  بتعجي���ل  الدع���اء  »واأكِث���روا   �  5

رة،   . ال �سك اأّن الدعاء من االأمور االأ�سا�س الموؤثِّ
(1(

فرجكم«

���ه م���ن جه���ة في���ه توّج���ه هلل تعال���ى اّلذي ق���ال {ڀ  الأنَّ

ي  ، وم���ن جهة اأخرى ُيقوِّ
(2(

ٺ ٺ ٺ ٺ}
االرتب���اط والعالقة باالإم���ام المنَتَظر|، وم���ن جهة ثالثة 

���ه االإن�سان نحو اإعداد الع���ّدة وتمهيد االأر�س لهذا اليوم  يوجِّ

العظيم. فلهذا الدعاء اأثره الغيبّي والنف�سّي والعملّي. 

)1)  االحتجاج، الطبر�سي، ج2، �س 281 � 284.

)2)  �سورة غافر، االآية: 60.
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من عالمات الظهور
لي����س غر�سن���ا اأْن ن�ستق���رئ ف���ي هذه الفق���رة عالمات 

الظه���ور، واأق�سامها، واإنَّما نذكر بع����س االأمور اّلتي وردت 

ف���ي الرواي���ات المرويَّة عن االإم���ام الحّج���ة|، وبع�سها 

وا�س���ح الدالل���ة ولك���نَّ بع�سها االآخ���ر اأ�سبه بالرم���وز اّلتي 

يفهمه���ا االإن�سان ب�س���كٍل تف�سيليٍّ حين تق���ع، لذلك نكتفي 

بعر�سه���ا.

 حادثة بالحرم المعّظم، 
(1(

1� »واآية حركتنا من هذه اللوثة

المحّرم، يعمد  للدم  �شتحّل  من رج�س منافق مذّمم، 

بكيده اأهل االإيمان، وال يبلغ بذلك غر�شه من الظلم 

.
(2(

والعدوان«

2 � »عالمة ظهور اأمري كثرة الهرج والمرج والفتن، واآتي 

مّكة فاأكون في الم�شجد الحرام.

)1)  اللوثة � بال�سم: اال�سترخاء والبطء.

)2) خاتمة الم�ستدرك، النوري، ج 3، �س 225، من ر�سالة لل�سيخ المفيد.
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يقدم  حّتى  الكالم  ويكثر  اإم��ام��اً.  لنا  ان�شبوا  فُيقال: 

مع�شر  يا  يقول:  ثم  وجهي  في  فينظر  النا�س  من  رج��ل 

.
(2(

»
(1(

النا�س هذا المهدّي انظروا اإليه

)1) ث���ّم جاء في الن�س ما يلي:» فياأخذون بي���دي، وين�سبوني بين الركن والمقام فُيبايع 

النا�س عند اإيا�سهم عّني«.

)2) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج51،  �س320 عن غيبة الطو�سي }.
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معارف وإرشادات
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ال �س���كَّ اأنَّ الق���راآن الكري���م، والرواي���ات ال���واردة ع���ن 

المع�سومي���نR، مليئ���ة بالمع���ارف واالإر�س���ادات اّلت���ي 

ُتغني العق���ول وتاأ�سر القلوب وتر�سم طريق ال�سلوك، ولكْن اأْن 

ن�سمعها على ل�سان اإمام زماننا|، يبقى لذلك اأثره الخا�ّس 

على اأتباعه و�سيعته ومنتظريه، وهذا ما �سُنورده في الفقرات 

التالية . 

معرفة اهلل
االأرزاق  االأج�شام، وق�ّشم  اّل��ذي خلق  تعالى هو  »اإنَّ اهلل 

الأنَّه لي�س بج�شم وال حالٌّ في ج�شم لي�س كمثله �شيء، وهو 

 .
(1(

ال�شميع الب�شير«

النبّوة واإلمامة
»يا هذا يرحمك اهلل؛ اإنَّ اهلل تعالى لم يخلق الخلق عبثاً، 

وال اأهملهم �شدى، بل خلقهم بقدرته، وجعل لهم اأ�شماعاً 

)1) االحتجاج، الطبر�سي،  ج2،  �س284 � 285.
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 Rواأب�����ش��اراً وق��ل��وب��اً واأل��ب��اب��اً، ث��م بعث اإل��ي��ه��م النبيِّين

عن  وينهونهم  بطاعته  ي��اأم��رون��ه��م  وم��ن��ذري��ن،  رين  مب�شِّ

مع�شيته، ويعّرفونهم ما جهلوه من اأمر خالقهم ودينهم، 

واأنزل عليهم كتاباً وبعث اإليهم مالئكة، وباين بينهم وبين 

من بعثهم اإليهم بالف�شل الَّذي جعله لهم عليهم، وما اأتاهم 

اهلل م��ن ال��دالئ��ل ال��ظ��اه��رة والبراهين ال��ب��اه��رة، واالآي���ات 

الغالبة.

واتَّخذه  و���ش��الم��اً  ب���رداً  عليه  ��ار  ال��نَّ م��ن جعل  فمنهم: 

خلياًل.

ومنهم: من كلَّمه تكليماً وجعل ع�شاه ثعباناً مبيناً.

ومنهم: من اأحيا الموتى باإذن اهلل واأبراأ االأكمه واالأبر�س 

باإذن اهلل.

ومنهم: من عّلمه منطق الطير، واأُوتي من كلِّ �شيء.

م به نعمته،  ثم بعث محّمداPً رحمة للعالمين وتمَّ

ة، واأظهر من �شدقه  وختم به اأنبياءه، واأر�شله اإلى النا�س كافَّ



|
ئم

لقا
ي ا

�د
ن ي

ي�
ة ب

س�ل
سل

55

 Pما اأظهر، وبّين من اآياته وعالماته ما بّين، ُثّم ّقب�شه

حميداً فقيداً �شعيداً، وجعل االأمر من بعده اإلى اأخيه وابن 

اإلى  ُث��ّم   ،Qاأب��ي طالب ب��ن  عليِّ  ووارث���ه  وو�شيِّه  ه  عمِّ

االأو�شياء من ولده واحداً بعد واحد، اأحيا بهم دينه، واأتمَّ 

هم واالأدنين  بهم نوره، وجعل بينهم وبين اأخوتهم وبني عمِّ

ة من  فاالأدنين من ذوي اأرحامهم فرقاً بّيناً، ُتعرف به الحجَّ

المحجوج، واالإمام من الماأموم باأْن: ع�شمهم من الذنوب، 

ونّزههم من  الدن�س،  وطّهرهم من  العيوب،  وب��ّراأه��م من 

ومو�شع  وم�شتودع حكمته،  علمه،  خ��ّزان  وجعلهم  اللََّب�س، 

ه، واأيَّدهم بالدالئل. ولوال ذلك لكان النا�س على �شواء،  �شرِّ

والّدع��ى اأم��ر اهلل عزَّ وج��لَّ كلُّ اأح��د، وَلَما ُع��رف الحقُّ من 

 .
(1(

الباطل، وال العلم من الجهل« 

»اإفهم عّني ما اأقول لك: اإعلم اأنَّ اهلل تعالى ال ُيخاطب 

ولكنَّه  ب��ال��ك��الم،  ُي�شافههم  وال  العيان  بم�شاهدة  النا�س 

)1) االحتجاج، الطبر�سي، ج2، �س 279 � 280.
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جلَّت عظمته يبعث اإليهم من اأجنا�شهم واأ�شنافهم ب�شراً 

مثلهم، ولو بعث اإليهم ر�شاًل من غير �شنفهم و�شورهم 

ا جاوؤوهم وكانوا من  لنفروا عنهم، ولم يقبلوا منهم، فلمَّ

جن�شهم ياأكلون الطعام ويم�شون في االأ�شواق، قالوا لهم: 

نعجز  ب�شيء  تاأتونا  حّتى  منكم  نقبل  ال  مثلنا  ب�شر  اأنتم 

من اأْن ناأتي بمثله، فنعلم اأنَّكم مخ�شو�شون دوننا بما ال 

نقدر عليه، فجعل اهلل عزَّ وجلَّ لهم المعجزات اّلتي يعجز 

الخلق عنها.

فمنهم: من جاء بالطوفان بعد االإعذار واالإنذار فغرق 

د. جميع من طغى وتمرَّ

ومنهم: من اأُلقي في النَّار فكانت عليه برداً و�شالماً.

ومنهم: من اأخرج من الحجر ال�شلب الناقة، واأجرى 

من �شرعها لبناً.

ر له من العيون وجعل  ومنهم: من ُفلق له البحر وُفجِّ

له الع�شا الياب�شة ثعباناً تلقف ما ياأفكون. 
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اأب��راأ االأكمه واالأبر�س واأحيا الموتى باإذن  ومنهم: من 

خرون في بيوتهم. اهلل، واأنباأهم بما ياأكلون وما يدَّ

ومنهم: من ان�شقَّ له القمر وكّلَمْته البهائم، مثل البعير 

والذئب وغير ذلك.

اأْن  اأممهم عن  اأت��وا بمثل ذلك وعجز الخلق من  ا  فلمَّ

م��ن تقدير اهلل ج��لَّ ج��الل��ه، ولطفه  وك���ان  ي��اأت��وا بمثله، 

اأنبياءه مع هذه المعجزات في  اأْن جعل  بعباده وحكمته: 

حاٍل غالبين واأخرى مغلوبين وفي حاٍل قاهرين واأخرى 

غالبين  اأحوالهم  جميع  في  اهلل  جعلهم  ول��و  مقهورين، 

وقاهرين، ولم يبتلهم ولم يمتحنهم التخذهم النا�س اآلهة 

، ولما عرف ف�شل �شبرهم على البالء  من دون اهلل عزَّ وجلَّ

والمحن واالختيار، ولكنَّه جعل اأحوالهم في ذلك كاأحوال 

غيرهم، ليكونوا في حال المحنة والبلوى �شابرين، وفي 

حال العافية والظهور على االأعداء �شاكرين، ويكونوا في 

جميع اأحوالهم متوا�شعين، غير �شامخين وال متجّبرين، 



58

|
ت الحّج�ة

كلم�ا
م�ن وح�ي 

ومدّبرهم  خالقهم  هو  اإلهاً   Rلهم اأنَّ  العباد  وليعلم 

ة اهلل ثابتة على من  فيعبدوه وُيطيعوا ر�شله، وتكون حجَّ

تجاوز الحدَّ فيهم، وادَّعى لهم الربوبيَّة، اأو عاند وخالف، 

وع�شى وجحد بما اأتت به االأنبياء والر�شل، وليهلك من 

  .
(1(

هلك عن بيِّنة، ويحيا من حيَّ عن بيِّنة«

ة هم الوسيلة إلى اهلل األئمَّ
ةR فاإنَّهم ي�شاألون اهلل تعالى فيخلق،  ا االأئمَّ »واأمَّ

(2(
هم«. وي�شاألونه فيرزق اإيجاباً لم�شاألتهم، واإعظاماً لحقِّ

اإلمام المهدّي|
»يا مع�شر الخالئق اأال من اأراد اأْن ينظر اإلى اآدم و�شيت 

فها اأنا ذا اآدم و�شيت.

اأال ومن اأراد اأْن ينظر اإلى اإبراهيم واإ�شماعيل فها اأنا ذا 

اإبراهيم واإ�شماعيل.

)1) االحتجاج، الطبر�سي، ج2،  �س285 � 288. 

)2)م.ن: ج2، �س284 � 285. 
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ذا  اأن��ا  فها  ويو�شع  اإل��ى مو�شى  ينظر  اأْن  اأراد  وم��ن  اأال 

مو�شى ويو�شع.

ذا  اأنا  اإلى عي�شى و�شمعون فها  اأْن ينظر  اأراد  اأال ومن 

عي�شى و�شمعون.

 Lد واأمير الموؤمنين اأال ومن اأراد اأْن ينظر اإلى محمَّ

.Qواأمير الموؤمنين Pد فها اأنا ذا محمَّ

  Rة من ولد الح�شين اأال ومن اأراد اأْن ينظر اإلى االأئمَّ

.
(1(

»Rفها اأنا ذا االأئّمة

من  ��اك��م  واإيَّ اهلل  عافانا  الرحيم.  الرحمن  اهلل  »ب�شم 

واإيَّاكم من  واأجارنا  اليقين،  روح  ولكم  لنا  الفتن، ووهب 

�شوء المنقلب.

ي��ن، وما  اأُن��ه��ي اإل���ّي ارت��ي��اب جماعة منكم ف��ي ال��دِّ ���ه  اإنَّ

ذلك  فغّمنا  اأمرهم،  والة  في  والحيرة  ال�شكِّ  دخلهم من 

لكم ال لنا، و�شاءنا فيكم ال فينا، الأنَّ اهلل معنا فال فاقة 

)1) بح���ار االأن���وار، العاّلم���ة المجل�س���ي، ج53،  ����س 9،  في رواية المف�س���ل بن عمر عن 

اأبي عبد اهلل ال�سادقQَ في حديث طويل جاء فيه: »و�سّيدنا القائم م�سند ظهره اإلى 

الكعبة ويقول...«.
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بنا اإلى غيره، والحقُّ معنا فلن يوح�شنا من قعد عّنا، ونحن 

�شنايع ربِّنا والخلق بعُد �شنايعنا.

ي��ب ت��ت��رّددون، وف��ي الحيرة  يا ه���وؤالء؛ ما لكم في ال��رَّ

ېئ  ېئ  {ۈئ  ي��ق��ول:  اهلل  �شمعتم  اأَوم���ا  تت�شّكعون؟ 

علمتم  اأَوم���ا  ؟ 
(1(

ی} ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
اأئّمتكم؟ على  االآث��ار مّما يكون ويحدث في  ما ج��اءت به 

اأَوما راأيتم كيف جعل  الما�شين والباقين منهم ال�شالم. 

بها، من  تهتدون  واأع��الم��اً  اإليها،  ت��اأوون  اهلل معاقل  لكم 

؟ كلَّما غاب 
(2(
Qاإلى اأْن ظهر الما�شي Qلدن اآدم

فلّما قب�شه اهلل  اأف��ل نجم طلع نجم،  واإذا  علَم،  ب��دا  علَم 

ظننتم اأنَّ اهلل اأبطل دينه وقطع ال�شبب بينه وبين خلقه، 

كاّل ما كان ذلك وال يكون، حّتى تقوم ال�شاعة ويظهر اأمر 

.
(3(

اهلل وهم كارهون«

»ولوال اأنَّ اأمر اهلل ال ُيغلب، و�شّره ال يظهر وال ُيعلن، 

)1)  �سورة الن�ساء، االآية: 59.

. َQ )2)  يق�سد بالما�سي اأباه االإمام الح�سن الع�سكرّيّ

)3)  االحتجاج، الطبر�سي، ج2،  �س277 � 279.
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نا ما ُتبهر منه عقولكم وُيزيل �شكوككم،  لظهر لكم من حقِّ

ولكْن ما �شاء اهلل كان، ولكلِّ اأجٍل كتاب، فاّتقوا اهلل و�شلِّموا 

لنا، ورّدوا االأمر اإلينا، فعلينا االإ�شدار كما كان مّنا االإيراد، 

وال تحاولوا ك�شف ما ُغّطي عنكم، وال تميلوا عن اليمين 

وتعدلوا اإلى الي�شار، واجعلوا ق�شدكم اإلينا بالموّدة على 

.
(1(

ال�شّنة الوا�شحة«

أهل الجّنة
�سة كامل بن اإبراهي���م المدني اإلى  وّج���ه قوم م���ن المفوِّ

Q. ق���ال كامل:  االإم���ام اأبي محّم���د الح�س���ن الع�سكرّيّ

»فقل���ت ف���ي نف�شي: لئ���ن دخلت علي���ه اأ�شاأله ع���ن الحديث 

المروّي عنه: )ال يدخل الجّنة اإاّل من عرف معرفتي وقال 

بمقالت���ي( وكنت جل�شت اإلى باٍب عليه �شتٌر م�شبل، فجاءت 

���ه فلقة قمر، من  الري���ح فك�شف���ت طرف���ه، واإذا اأنا بفتى كاأنَّ

اأبناء اأربع �شنين، اأو مثلها، فقال لي: يا كامل بن اإبراهيم: 

)1) االحتجاج، م.�س:  ج2، �س277 � 279.
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فاق�شعررت من ذلك، فقلت: لبَّيك يا �شّيدي.

قال: جئت اإلى وليِّ اهلل ت�شاأله: ال يدخل الجّنة اإاّل من 

عرف بمعرفتك وقال بمقالتك؟

قلت: اإي واهلل.

���ه ليدخلّنها قوم  ق���ال: اإذن � واهلل � يق���ّل داخلها. واهلل اإنَّ

ُيقال لهم: الحّقّية.

قلت: ومن هم؟

���ه، وال  ق���ال: ه���م ق���وم م���ن حبِّه���م لعل���يٍّ يحلف���ون بحقِّ

ه وف�شله. يدرون ما حقُّ

اإنَّه���م ق���وم يعرف���ون ما تج���ب عليهم معرفت���ه جملًة ال 

 .
(1(

تف�شياًل، من معرفة اهلل ور�شوله واالأئّمة ونحوها«

المبادرة إلى الصالة
ة، فه���ي عمود الدين، واإقامتها  لل�سالة اأهمّيتها الخا�سّ

تحف���ظ االإن�س���ان وتحميه م���ن الوق���وع في المعا�س���ي، وقد 

)1)  االحتجاج، م.�س: ج2، �س 309 � 315.
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دت الرواية عن االإمام| خطورة اال�ستخفاف بال�سالة  اأكَّ

وتاأخيرها عن وقت اأدائها:  

اأْن ت�شتبك  اإل����ى  ال��ع�����ش��اء  ����ر  اأخَّ »م��ل��ع��وٌن م��ل��ع��وٌن م��ن 

ر الغداة اإلى اأْن تنق�شي   ملعوٌن ملعوٌن من اأخَّ
(1(

النجوم.

.
(3(

»
(2(

النجوم

من أفضل أوقات الصالة
ال�شم�س  طلوع  عند  ال�شالة  م��ن  عنه  �شاألت  م��ا  »اأّم���ا 

ال�شم�س  )اإنَّ  النا�س:  وعند غروبها، فلئن كان كما يقول 

تطلع بين قرني �شيطان وتغرب بين قرني �شيطان( فما 

ف�شّلها  ال�شالة،  م��ن  اأف�شل  �شيء  ال�شيطان  اأن��ف  اأرغ���م 

 .
(4(

واأرغم ال�شيطان اأنفه«

)1) اأي اأّخ���ر �سالة الع�ساء حّتى تظهر النجوم ب�س���كل كامل. الأّن النجوم تظهر اأّول الليل 

باهتة، وعندما يحين الغ�سق تظهر بحّدة وتبدو للناظر وكاأنَّ اأ�سعتها مت�سابكة.

)2)اأي اأّخر �سالة ال�سبح حّتى يطفئ �سياء الفجر النجوم. 

)3) االحتجاج، الطبر�سي، ج2، �س297.

)4)  م.ن: ج2، �س 298 � 300.
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���ة معروف���ة بف�سيلته���ا والحّث على  هن���اك اأوقاٌت خا�سّ

ات فيها، وبح�سب هذه الرواية ُيجيب  ال�سالة وفعل الم�ستحبَّ

االإم���ام| �س���وؤال ال�سائ���ل عن وق���ت طل���وع ال�سم�س ووقت 

غروبها واأنَّها تطلع وتغرب بين قرني ال�سيطان. واالإمام| 

ف���ي جوابه ل���م يقرَّ مثل ه���ذا المفهوم، حي���ث اأجاب »فلئن 

ة ولي�س كاأمر واقع و�سحيح،  كان كم���ا يقول النا�س« كفر�سيَّ

وا�ستفاد من هذا ال�سوؤال ليحثَّ على اال�ستغال بال�سالة في 

مثل هذه االأوقات.

سجدة الشكر
يقل  ول��م  واأوج��ب��ه��ا،  ال�ّشنن  األ���زم  م��ن  ال�شكر  »�شجدة 

في  بدعة  ُيحدث  اأْن  اأراد  من  اإاّل  بدعة  ال�شجدة  ه��ذه  اإنَّ 

المغرب  بعد �شالة  فيها  ال��م��رويُّ  الخبر  ا  فاأمَّ اهلل.  دي��ن 

واالختالف في اأنَّها بعد الثالث اأو بعد االأربع، فاإنَّ ف�شل 

بعقيب  ال��دع��اء  على  ال��ف��رائ�����س  بعد  والّت�شبيح  ال��ّدع��اء 

دعاء  وال�شجدة  النوافل،  على  الفرائ�س  كف�شل  النوافل 
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ُجعلت  ف��اإْن  الفرائ�س،  بعد  تكون  اأْن  فاالأف�شل  وت�شبيح، 

 .
(1(

بعد النوافل اأي�شاً جاز«

صيام األشهر الثالثة
 م�سايخ وعجاي���ز ي�سومون رجبًا 

(2(

ف���ي �س���وؤال: اإنَّ ِقَبلنا

منذ ثالثي���ن �سنة واأكثر، وي�سلون ب�سعب���ان و�سهر رم�سان. 

وروى لهم بع�س اأ�سحابنا اأنَّ �سومه مع�سية.

يوماً  اإلى خم�شة ع�شر  اأّياماً  »ي�شوم منه  فاأجاب|: 

الفائتة،  االأي���ام  الّثالثة  عن  ي�شوم  اأْن  اإالَّ  يقطعه(  )ث��م 

.
(3(

للحديث: )اإنَّ نعم �شهر الق�شاء رجب(«

االحتياط في األموال
االأموال هي جزء من زينة الحياة الدنيا، اّلتي ت�ستدرج َمْن 

ال يتمّت���ع بالتقوى، لتوقعه في المح���ذور وتحرفه عن الطريق 

ال�سوّي، فكم بيعت �سمائر، وكم خ�سر النا�س اآخرتهم، نتيجة 

)1)  االحتجاج، الطبر�سي،  ج2، �س 298 � 300.

)2)  ِقَبلنا: عندنا.

)3)  م.ن: ج2، �س 281 � 284.
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�سحر لمع���ان الدرهم والدينار في اأعينه���م، هذا االمتحان 

اّلذي �سقط اأمامه الكثيرون، وكان جزءًا مهّمًا من االأ�سباب 

اّلتي جعلت الكثيرين يتخّلون عن ن�سرة الحّق المتمّثل باالأئّمة 

المع�سومي���نR، من اأمير ا لموؤمنينQ اّلذي ابتعد 

الكثي���رون عن ن�سرته ب�سب���ب كرههم لعدل���ه، اإلى الح�سن 

الم�سمومQاّل���ذي ل���م يجد ل���ه نا�سرًا مخل�س���ًا ومعينًا 

رغم و�سوح الحّق، وعدم التبا�سه، اللهمَّ اإاّل بلمعان الدرهم 

 Qوالدين���ار اّلذي ُيعمي وُي�س���ّم، اإلى االإم���ام الح�سين

وم���ا ح�سل في كرب���الء وتخّلي الكثيرين عن���ه بل ومحاربته 

واقتراف الفجائع في كرب���الء نتيجة تفريق مال هنا ووعود 

بملك الرّي هناك... وهك���ذا ا�ستمّرت االأحداث حّتى يومنا 

ه���ذا، اّل���ذي نرى فيه اأثر �س���راء ال�سمائر بالم���ال والذهب 

���ة... اإاّل اأ�سحاب االإم���ام| ومنتظريه المخل�سين  والف�سّ

اّلذي���ن ال ي�سلب قلوبه���م اإاّل لمعان الر�سا ف���ي عين موالهم 

�ساحب الزمان|. وقد اأّكد االإمام| على خطورة المال 

م منه، و�سرورة االحتياط فيه.   وا�ستباحة المحرَّ
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اأمر من ي�شتحّل ما في يده  »واأّما ما �شاألت عنه من 

غير  م��ن  ماله  ف��ي  ت�شّرفه  فيه  ويت�شّرف  اأم��وال��ن��ا  م��ن 

اأمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون، ونحن خ�شماوؤه يوم 

عترتي  من  )الم�شتحلُّ   :P النبيُّ قال  وقد  القيامة، 

نبيٍّ مجاب(  ل�شاني ول�شان كلِّ  ما حّرم اهلل ملعوٌن على 

وكانت  لنا،  الظالمين  جملة  في  كان  نا  حقَّ ظلمنا  فمن 

ی  ىئ  ىئ  ىئ   } ع���زَّ وج����ّل:  ل��ق��ول��ه  ع��ل��ي��ه  ل��ع��ن��ة اهلل 

 .
(2(

»
(1(

ی}
والمالئكة  اهلل،  لعنة  ال��رح��ي��م،  ال��رح��م��ن  اهلل  »ب�شم 

اأك�����ل م���ن م��ال��ن��ا درهماً  اأج��م��ع��ي��ن، ع��ل��ى م���ن  وال���ن���ا����س 

.
(3(

حراماً«

»فال يحلُّ الأحٍد اأْن يت�شّرف في مال غيره بغير اإذنه، 

اأمرنا  بغير  ذل��ك  فعل  من  مالنا؟  في  ذل��ك  يحلُّ  فكيف 

)1)  �سورة هود، االآية: 18.

)2)  االحتجاج، الطبر�سي، ج2، �س 298 � 300.

)3)  م.ن: ج2، �س300.
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فقد ا�شتحّل مّنا ما ُحّرم عليه ومن اأكل من اأموالنا �شيئاً 

.
(1(

فاإنَّما ياأكل في بطنه ناراً و�شي�شلى �شعيراً«

�شيئاً  منها  ا�شتحّل  فمن  باأموالنا،  المتلّب�شون  ���ا  »واأمَّ

اأُبيح  ����ا الخم�س ف��ق��ط  ال��ن��ي��ران. واأمَّ ي��اأك��ل  ��م��ا  ف��اإنَّ ف��اأك��ل��ه 

اأمرنا،  ظ��ه��ور  وق��ت  اإل���ى  ح��لٍّ  ف��ي  منه  وُج��ع��ل��وا  ل�شيعتنا 

 .
(2(

لتطيب والدتهم وال تخبث«

اإنَّ اأموال الخم�س في االأ�سا�س ُتعطى لالإمام المع�سوم، 

الموارد  بح�سب  م�سلحة  من  يراه  بما  بها  يت�سّرف  وهو 

ال�سرعيَّة، وفي غيبة االإمامQ هناك �سوؤال عن مو�سوع 

الخم�س حيث لم يعد من الممكن اإي�ساله لالإمام، فما هو 

التكليف تجاه هذا المال؟ 

يتوّلى عملّية  اّلذي  هو  الفقيه  اأنَّ  على  تدلُّ  اأدلَّة  هناك 

اأم���وال  ل��دف��ن  ح��اج��ة  ف��ال  و���س��رف،  قب�س  م��ن  الخم�س، 

الخم�س في ا لتراب، وال لرميها في البحر، فالخم�س مباح 

)1) االحتجاج، م.�س: ج2،  �س  298 � 300.

)2) م.ن: ج2، �س 281 � 284.
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العارف  بالفقيه  المتمّثلة  ة  االآليَّ هذه  خالل  من  لل�سيعة 

الموازين  بح�سب  الخم�س  اأموال  ي�سرف  واّلذي  بالموارد 

اّلتي ر�سمها ال�سرع لم�سرف الخم�س، وبما ُير�سي االإمام 

الحّجة|.  
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قـِبلة األفئدة



72

|
ت الحّج�ة

كلم�ا
م�ن وح�ي 



|
ئم

لقا
ي ا

�د
ن ي

ي�
ة ب

س�ل
سل

73

في نهاية المطاف ال ُبدَّ اأْن نتعّر�س لما يخت�سُّ باالإمام 

ل�سانه،   عن  الروايات  في  ورد  ما  خالل  من  ة|،  الحجَّ

اأنت  بنف�سي  واأيَّامه،  ولياليه  و�سكنه  و�سفاته  اأخباره  من 

ا،  ا، بنف�سي اأنت من نازح ما نزح عنَّ من ُمغيَّب لم يخل منَّ

ذكرا  وموؤمنة  موؤمن  من  يتمّنى،  �سائق  اأمنية  اأنت  بنف�سي 

ا. فحنَّ

وهناك العديد من الروايات اّلتي وردت عن ل�سانه| 

يذكر فيها ما يتعّلق به، �سن�ستعر�سها �سمن التالي: 

محلُّ إقامته| 
اأوّط��ن من  اأْن ال  اإل��يَّ  اأب��ي )�شّلى اهلل عليه( عهد  »اإنَّ 

الأمري، وتح�شيناً  اإ�شراراً   
(1(

واأق�شاها اأخفاها  اإاّل  االأر�س 

اأحداث  م��ن  وال��م��ردة  ال�����ش��الل  اأه���ل  مكائد  م��ن  لمحّلي 

، وجبت 
(3(

ال��ّرم��ال اإل��ى عالية   فنبذني 
(2(

ال�����ش��واّل االأم��م 

)1) اأق�ساها: اأبعدها.

)2) ال�سوال:جمع ال�سالة.

)3) كناية عن الجبال.
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، تنظرني الغاية اّلتي عندها يحلُّ االأمر، 
(1(

�شرائم االأر�س

.
(2(

وينجلي الهلع«

»فعليك يا ُبنّي بلزوم خوافي االأر���س، وتتّبع اأقا�شيها، 

فاإنَّ لكلِّ وليٍّ من اأولياء اهلل عزَّ وجلَّ عدّواً ُمقاِرعاً، و�شّداً 

ُمناِزعاً افترا�شاً لمجاهدة اأهل نفاقه وخالفه، اأولي االإلحاد 

.
(3(

والعناد فال يوح�شنَّك ذلك«

 عهد اإلّي اأْن ال اأُجاور قوماً غ�شب اهلل 
(4(

»اأبي اأبو محمد

عليهم ولعنهم ولهم الخزي في الدنيا واالآخرة ولهم عذاب 

األيم واأمرني اأْن ال اأ�شكن من الجبال اإالَّ وعرها ومن البالد 

اإالَّ قفرها واهلل � موالكم � اأظهر التقّية فوّكلها بي، فاأنا في 

 .
(5(

التقّية اإلى يوم يوؤذن لي فاأخرج«

)1) �سرائم االأر�س: القاحلة الخالية من بناء اأو زرع اأو �سكن.

)2)كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، ج2، �س 121.

)3) م.ن.

.Q4) يعني والده االإمام الح�سن الع�سكرّي(

)5) الغيب���ة، الطو�س���ّي )ت: 460 ه����(: تحقيق: عب���اد اهلل الطهرانّي، وعل���ي اأحمد نا�سح، 

من�سورات موؤ�ّس�سة المعارف االإ�سالمّيّة، قم � اإيران، ط. االأولى 1411 ه� � �س 266.



|
ئم

لقا
ي ا

�د
ن ي

ي�
ة ب

س�ل
سل

75

خزائن الِحكم 
لي   

(1(
اأنبط  )Qالع�شكرّي الح�شن  )االإم��ام  »وك��ان 

من خزائن الحكم وكوامن العلوم ما اإْن اأ�شّعت اإليك منه 

 .
(2(

جزاأً اأغناك عن الجملة«

إعالء الدين
اإعلم يا اأبا اإ�شحاق اأنَّه قال )�شلوات اهلل عليه(: يا ُبنيَّ 

اإنَّ اهلل جلَّ ثناوؤه لم يكن لُيخلي اأطباق اأر�شه، واأهل الجّد 

يوؤتّم  واإم��ام  بها،  ُي�شتعلى  ة  حجَّ بال  وعبادته،  طاعته  في 

به، وُيقتدى ب�شبل �شننه ومنهاج ق�شده، واأرجو يا ُبنيَّ اأْن 

ه اهلل لن�شر الحّق وطّي الباطل، واإعالء  تكون اأحد من اأعدَّ

 .
(3(

الدين واإطفاء ال�شالل«

)1) انبط: و�سل حفار البئر اإلى الماء. 

)2) كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، ج2، �س 121. 

)3) م.ن. 
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؛ واأنا قائم الزمان، واأنا الَّذي اأملوؤها عداًل  »اأنا المهديُّ

ة وال يبقى  كما ُملئت ج��وراً. اإنَّ االأر���س ال تخلو من حجَّ

ث بها اإاّل اإخوانك  . وهذه اأمانة ال ُتحدِّ
(1(

النا�س في فترة

.
(2(

» من اأهل الحقِّ

اأع��دائ��ه، فال  اأر���ش��ه والمنتقم م��ن  ف��ي  »اأن���ا بقيَّة اهلل 

.
(3(

تطلب اأثراً  بعد عين يا اأحمد بن اإ�شحاق«

»اأن���ا خاتم االأو���ش��ي��اء وب��ي يرفع اهلل ال��ب��الء ع��ن اأهلي 

(4(
و�شيعتي«.

معجزات
الح�سن  االإم������ام  وك��ي��ل   � اإ����س���ح���اق  ب���ن  اأح���م���د  ك��ت��ب 

احية  الع�سكرّيQ � بعد موت االإمام الع�سكرّي �  اإلى النَّ

)1)  الفترة: المق�سود بها زمان ال يوجد فيه حّجة.

)2)  ينابي���ع الم���وّدة لذي القرب���ى، �سليمان ب���ن ابراهيم القندوزي البلخ���ي، دار االأ�سوة 

للطباعة والن�سر، �س464. 

)3)  اإل���زام النا�س���ب في اإثبات الحّجة الغائب، علي اليزدي الحائري، الوفاة: 1333 ه� . 

ج1، �س352 � 353 عن البحار عن اأحمد بن اإ�سحاق:...

)4) م.ن. اليزدي الحائري، ج1، �س340.
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Q في الحّج. �سة ي�ستاأذن االإمام المهدّيَ المقدَّ

ف���ورد االإذن ل���ه، وبع���ث اإلي���ه بث���وب. فق���ال اأحمد بن 

اإ�سح���اق: »نع���ى اإل���يَّ نف�ش���ي. فان�ش���رف من الح���ّج فمات 

.
(1(

بحل���وان«

»ال تخ���رج في هذه ال�شنة. فاأع���اد وقال: هو نذر واجب 

اأفيج���وز لي القع���ود عنه؟ فخرج من الج���واب: اإْن كان وال 

.
(3(

»
(2(

ُبدَّ فكن في القافلة االأخيرة

»بعث الح�شين بن علي بن بابويه � والد ال�سيخ ال�سدوق 

)قّد�س �سّرهما( � مع اأبي القا�شم الح�شين بن روح برقعة 

 Qالولد، فكتب فيه  ي�شاأله   Qاالأمر اإلى �شاحب 

)1) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج51، �س 306، عن رجال الك�سي.

)2) ثم جاء في الن�س ما يلي: وكان في القافلة االأخيرة ف�سلم بنف�سه وقتل من تقّدمه في القوافل 

االأخرى.

)3) بحار االأنوار، م.ن: نقاًل عن �سيخ الطائفة ال�سيخ الطو�سي } في كتاب )الغيبة(، 

ج51، �س293 قال: »حّدثني جماعة عن الح�سين بن علي بن بابويه )وهو والد ال�سيخ 

ال�س���دوق}( قال: حّدثني جماعة من اأهل بلدن���ا المقيمين كانوا ببغداد بال�سنة 

اّلتي خرجت القرامطة على الحّج وهي �سنة تناثر الكواكب اأن والدي ر�سي اهلل عنه 

كت���ب اإلى ال�سيخ اأب���ي القا�سم الح�سين بن روحM ي�ستاأذن ف���ي الخروج اإلى الحّج 

فخرج في الجواب:... «.
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في الجواب: )قد دعونا اهلل لك بذلك، و�شُترزق ولدين 

ذكرين خيِّرين(. فولد له اأبو جعفر )ال�شدوق( واأبو عبد 

اهلل من اأمِّ ولد.

 وكان اأبو عبد اهلل الح�شين بن عبيد اهلل يقول: �شمعت 

ولدت  اأنا  يقول:  ال�سدوق}(  ال�سيخ  )يعني  جعفر  اأبا 

.
(1(

بدعوة �شاحب االأمرQ ويفتخر بذلك«

»كتب رجل ي�شاأل الدعاء في حمل له فورد عليه 

كما  فجاء  اأ�شهر،  االأرب��ع��ة  قبل  الحمل  ف��ي  ال��دع��اء 

.
(2(

»Qقال

اأودعتك  روح  اأب��ي  ب��ن  ي��ا  الرحيم  الرحمن  اهلل  »ب�شم 

وهو  بزعمك،  درهم  األف  فيه  كي�شاً  الديراني  بنت  عاتكة 

خالف ما تظّن، وقد اأتيت فيه االأمانة ولم تفتح الكي�س، 

ولم تدر ما فيه، وفيه األف درهم وخم�شون ديناراً، ومعك 

�شدقت  دنانير.  ع�شرة  ُي�شاوي  ���ه  اأنَّ ال��م��راأة  زعمت  ق��رط 

)1) بحار االأنوار، م.�س: ج51، �س306.

)2)  م.ن: عن كتاب النجوم.
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ين الَّذين فيه، وفيه ثالث حّبات لوؤلوؤ �شراوؤها  مع الف�شَّ

ك قد مات،  ف��اإنَّ عمَّ اإل��ى منزلك  ع�شرة دنانير... وارج��ع 

.
(2(

»
(1(

وقد رزقك اهلل اأهله وماله

»هات ما معك. فناولته الرقعة، فقال من غير اأْن ينظر 

اإليها: قل له ال خوف عليك في هذه العلَّة ويكون ما الُبدَّ 

لم  مع حّتى  الدَّ عليَّ  فوقع  ق��ال:  �شنة.  بعد ثالثين  منه 

.
(4(

»
(3(

اأطق حراكاً وتركني وان�شرف

)1)  ثّم جاء الن�س بعد ذلك كما يلي:

)قال( فرجعت اإلى بغداد، وناولت الكي�س حاجزًا، فوزنه فاإذا فيه األف درهم وخم�سون 

دين���ار فناولني ثالثين دينارًا، وقال اأمرت بدفعها اإليك لنفقتك، فاأخذتها وان�سرفت 

اإل���ى المو�س���ع اّلذي نزلت في���ه، وقد جاءني من يخبرن���ي اأّن عمي قد م���ات، واأهلي ياأمروني 

باالن�سراف اإليهم فرجعت فاإذا هو قد مات، وورثت منه ثالثة اآالف دينار ومائة األف درهم. 

)2)  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 51، �س 296-295. 

)3) ث���ّم ج���اء الن�س بعد ذلك كما يلي: قال اأبو القا�س���م: فاأعلمني بهذه الجملة فلّما كان 

�سنة �سبع و�ستين )اأي: بعد ثالثين �سنة كما قال االإمام المهدّي| اعتّل اأبو القا�سم، 

واأخ���ذ ياأخذ في اأم���ره وتح�سيل جهازه اإلى قبره، فكتب و�سّيت���ه، وا�ستعمل الجّد في 

ل اهلل بال�سالمة، فما عليك بمخوفة  ذلك، فقيل له: ما هذا الخوف؟ وترجو اأْن يتف�سّ

فقال: هذه ال�سنة اّلتي خوفت فيها، فمات في عّلته.

)4)  ك�سف الغّمة في معرفة االأئّمة، ال�سيخ علي بن عي�سى االأربلي،  ج3، �س411.



80

|
ت الحّج�ة

كلم�ا
م�ن وح�ي 

»اآجرك اهلل في �شاحبك فقد مات، واأو�شى بالمال الَّذي 

 .
(2(

»
(1(

كان معه اإلى ثقة يعمل فيها بما ُيحّب

)1) وجاء بعده الن�سُّ كما يلي: واأُجيب عن كتابه وكان االأمر كما قيل له.

)2) بح���ار االأنوار، العاّلمة المجل�س���ي، ج 51، �س 299، نقاًل عن االإر�ساد عن اأبي قولويه 

ع���ن الكليني، عن علي ب���ن محّمد، عن الح�سن بن عي�س���ى العري�سي قال: لّما م�سى 

اأب���و محّمد الح�سن بن عليQ ورد رجل من م�سر بمال اإلى  مّكة ل�ساحب االأمر

Q فاخُتل���ف علي���ه، وقال بع�س النا����س: اإّن اأبا محّمد قد م�س���ى من غير خلف، 

وقال اآخرون: الخلف من بعده ولده، فبعث رجاًل يكّنى اأبو طالب اإلى الع�سكر - يعني: 

�سامّراء - يبحث عن االأمر و�سّحته، ومعه كتاب، ف�سار الرجل اإلى جعفر، و�ساأله عن 

بره���ان. فق���ال له جعفر: ال يتهّياأ لي في هذا الوقت، ف�س���ار الرجل اإلى الباب، ونفذ 

الكتاب اإلى اأ�سحابنا المو�سومين بال�سفارة فخرج اإليه:... 


