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وظيفة املكلفني في عصر الغيبة

األول :االغتامم لفراقه Aوملظلوميته ،فقد ورد
ّ

عن اإلمام الصادق Aأنّه قال( :نفس املهموم لنا،
املغتم لظلمنا تسبيح)(((.
ّ

الثاين :إنتظار فرجه وظهوره ،Aفقد ورد عن

(إن القائم منّا هو
اإلمام حممد التقي Aأنه قالَّ :
أن ُينتظر يف غيبته ،و ُيطاع يف ظهوره،
املهدي الذي جيب ْ
ّ

وهو الثالث من ولدي ...إىل آخر احلديث)(((.

وورد عن أمري املؤمنني Aأنه قال( :أفضل العبادة

الصرب وانتظار الفرج)(((.

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.226

((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.377

((( حتف العقول ،ابن شعبة احلراين :ص.201
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ويف حديث آخر عن اإلمام الصادق Aأنه قال:

(من مات منكم وهو منتظر هلذا األمر كمن هو مع
القائم يف فسطاطه)(((.

الثالث :البكاء عىل فراقه ومصيبته ،Aفقد

ليغيبن
ورد عن اإلمام الصادق Aأنه قال( :واهلل
ّ
ولتمحصن حتى يقال:
إمامكم سنين ًا من دهركم،
ّ

ولتدمعن عليه عيون
بأي واد سلك،
ّ
مات أو هلكّ ،

املؤمنني)(((.

وروي عن الرضا Aأنه قال( :من تذكّر مصابنا،
ِ
ب منّا ،كان معنا يف درجتنا يوم
وبكى ملا ارتُك َ
القيامة)(((.

الرابع :التسليم واالنقياد ،وترك االستعجال يف

ظهوره.A

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،52ص.126
((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.347
((( األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.68
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ومعنى ذلك ترك قول (مل ،وألي يشء) يف أمر
ظهوره ،Aبل يس ّلم بصحة ما يصل إليه من ناحيتهA
وأنه عني احلكمة.

فقد ورد يف عن اإلمام حممد التقي Aأنه قال:

(إن اإلمام بعدي أبني عيل ،أمره أمري ،وقوله قويل،
ّ

وطاعته طاعتي ،واإلمام بعده ابنه احلسن أمره أمر
أبيه ،وقوله قوله أبيه ،وطاعته طاعة أبيه ،ثم سكت،
فقلت له :يا ابن رسول اهلل ،فمن اإلمام بعد احلسن؟
فبكى Aبكاء ًا شديد ًا ،ثم قال :إن من بعد احلسن

ابنه القائم باحلق املنتظر .فقلت له :يا ابن رسول اهلل ،مل

سمي القائم؟ قال :ألنّه يقوم بعد موت ذكره وارتداد
ّ

سمي املنتظر؟
أكثر القائلني بإمامته ،فقلت له :ومل ّ
قال :ألن له غيبة يكثر أيامها ،ويطول أمدها ،فينتظر
خروجه املخلصون ،و ُينِكره املرتابون ،ويستهزيء
بذكره اجلاحدون ،و ُي ّ
وي َل ُ
ك فيها
كذب هبا الو َّقاتونْ َ ،
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وينجو فيها املس ّلمون)(((.
املستعجلونُ ،

اخلامس :أن نصله Aبأموالنا ،وذلك يكون

بعنوان اهلدية إليه ،Aفقد ورد عن اإلمام الصادقA

أحب إىل اهلل من إخراج الدراهم
أنه قال( :ما من يشء ّ
وإن اهلل ليجعل له الدرهم يف اجلنة مثل
إىل اإلمامّ ،

(م ْن
جبل أحد) ،ثم قالّ :
إن اهلل تعاىل يقول يف كتابهَ :
َذا ا َّل ِذي ي ْق ِر ُض اللََّ َقرض ًا حسن ًا َفي ِ
ضاع َف ُه َل ُه َأ ْضعاف ًا
َ َ ُ
ْ
ُ
كَثِ َريةً)((( .قال :هو واهلل يف صلة اإلمام خاصة)(((.
أما يف هذا الزمان حيث ّ
أن اإلمام Aغائب،

يرصف املؤمن ذلك املال الذي جعله صلة وهدية لهA

يف موارد فيها رضاه ،كأن ينفقها عىل الصاحلني املوالني

له ،Aفقد ورد عن اإلمام موسى بن جعفرA
((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص ،378كفاية األثر ،اخلزاز
القمي :ص.279

((( سورة البقرة :آية .246

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،1ص.451
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أنه قال( :من مل يقدر أن يزورنا فليزر صاحلي موالينا
يكتب له ثواب زيارتنا ،ومن مل يقدر عىل صلتنا فليصل
صاحلي موالينا يكتب له ثواب صلتنا)(((.

السادس :التصدّ ق عنه Aبقصد سالمته ،بام
يتيرس يف ّ
كل وقت حلفظ وجوده املبارك Aفان
اصالح كثري من أمورنا الدينية والدنيوية متو ّقف عىل

وجوده وسالمته.A

ومن املعلوم ان الصدقة التي يعطيها االنسان

تكون عن نفسه وعياله أو عن حمبوب عزيز له مكانة
عنده ،وقد ثبت بالرباهني العقلية والنقلية انّه ال يشء

أعز وأغىل من وجود إمام العرص املقدّ س ،Aبل انّه
ّ
أحب إليه من نفسه -وان مل يكن كذلك فهو ضعف
ّ
ونقص يف االيامن وضعف وخلل يف االعتقاد.

كام روى بأسانيد معتربة عن رسول اهلل Fانّه

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،102ص ،295عن كامل

الزيارات ،ابن قولويه القمي :ص.319
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أحب إليه من نفسه،
قال( :ال يؤمن عبد حتى أكون
ّ

أحب إليه من أهله.((()...
وأهيل ّ

وكيف ال يكون كذلك ومجيع الوجود واحلياة

والدين والعقل والصحة والعافية وكل النعم اإلهلية
الظاهرية والباطن ّية ّ
لكل املوجودات انام هي فيض
ذلك الوجود املقدّ س وأوصيائه صلوات اهلل عليهم.

وبام ان صاحب العرص والزمان هو احلجة بن

احلسن عجل اهلل تعاىل فرجه ،فمن الالزم واملحتّم

علينا مجيعا أن يكون هدفنا األويل وغايتنا األوىل
التش ّبث ّ
بكل وسيلة وسبب لبقاء صحته وحتصيل
عافيته وقضاء حاجته ودفع البالء الذي نزل به ،مثل

والتوسل ليكون وجوده
والترضع والتصدق
الدعاء،
ّ
ّ
املقدّ س سامل ًا وحمفوظ ًا.

وشدّ ة االهتامم والتأكيد عىل طلب حفظه وسالمة
((( األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.102
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رش اجلن واالنس،
وجوده املع ّظم أرواحنا فداه من ّ
وطلب طول العمر له ،وكذلك باقي النعم اإلهلية
الدنيوية واألخروية.

وال فرق يف الوسيلة بني الدعاء والصدقة ،ولذلك

قال السيد اجلليل عيل بن طاووس ،Kيف كتاب

(كشف املحجة) بعد عدّ ة وصايا إىل ولده ،وأمره
حوائجه
بالتمسك والصدق بمواالته( :Aو َقدِّ م
َ

َ
حوائجك عند صالة احلاجات ...والصدقة
عىل

عنه قبل الصدقة َ
يعز عليك ،والدعاء
وعمن ّ
عنك ّ
لك ،وقدّ مه يف ّ
له قبل الدعاء َ
كل خري يكون وفاء ًا
له ،ومقتضي ًا إلقباله عليك ،واحسانه إليك...إىل
آخره)(((.

السابع :معرفة صفاته ،والعزم عىل نرصته يف أي
ّ
والتأل لفراقه ،Aوعدم الوصول
حال كان ،والبكاء
تقر بالنظر إىل نور
إىل أذيال وصاله ،والعيون مل ّ

((( كشف الغمة ،السيد ابن طاووس :ص.251
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مجاله ،مع وجوده بني األنام ،فيلزم أن يكون اإلنسان

مهموم ًا مغموم ًا ألجل غيبة اإلمام املنتظر،A
وألجل ما يراه من ضعف الدين واملؤمنني ،وما جيري

عليهم من املأيس والويالت ،...فقد روى سدير
الصرييف قال( :دخلت أنا واملفضل بن عمر وأبو بصري

وأبان بن تغلب عىل موالنا أيب عبد اهلل الصادقA
فرأيناه جالس ًا عىل الرتاب وعليه مسح

(((

خيربي

مقص الكمني وهو يبكي بكاء الواله
ّ
مطوق بال جيب ّ
الثكىل ذات الكبد احلرى ،قد نال احلزن من وجنتيه،
وشاع التغيري يف عارضيه ،وأبىل الدموع حمجريه،

َ
عيل
نفت رقادي
وهو يقول :سيدي
ْ
غيبتك ْ
وضيقت ّ
وابتزت مني راحة فؤادي ،سيدي غيبتك
مهادي
ْ
أوصلت مصايب بفجايع األبد ،وفقد الواحد بعد

الواحد ،يفني اجلمع والعدد ،فام أحس بدمعة ترقى

من عيني ،وأنني يفرت من صدري عن دوارج الرزايا
((( املسح :الكساء من الشعر.
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وسوالف الباليا إال م ّثل بعيني عن غوابر أعظمها
وأفظعها وبواقي اشدها وأنكرها ونوائب خملوطة
بغضبك ونوازل معجونة بسخطك.

قال سدير :فاستطارت عقولنا وهل ًا وتصدعت

قلوبنا جزع ًا من ذلك اخلطب اهلائل واحلادث الغائل،
وظننا انه سمت ملكروهة قارعة ،أو ح ّلت به من الدهر
بائقة ،فقلنا:ال أبكى اهلل يا ابن خري الورى عينيك،من
أية حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عربتك؟وأ ّية
حالة حتمت عليك هذا املأتم؟

قال :فزفر الصادق Aزفرة انفتح منها جوفه

نظرت يف كتاب اجلفر
واشتد عنها خوفه ،وقال :ويلكم
ُ

صبيحة هذا اليوم ،وهو الكتاب املشتمل عىل علم املنايا
والباليا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إىل يوم القيامة

الذي خص اهلل به حممد ًا Fواألئمة من بعده،B

وتأملت منه مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره
ُ
وبلوى املؤمنني يف ذلك الزمان ،وتو ّلد الشكوك يف
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قلوهبم من طول غيبته ،وارتداد أكثرهم عن دينهم،
وخلعهم ربقة اإلسالم من أعناقهم التي قال اهلل
تقدس ذكره﴿ :وك َُّل إِنْس ٍ
ان َأ ْل َز ْمنَا ُه َط ِائ َر ُه ِف ُعن ُِق ِه(((﴾
َ
َ
فأخذتني الرقة واستولت عيل األحزان)(((.

الثامن :طلب معرفته Aمن اهلل عز وجل ،فيقرأ
هذا الدعاء املروي عن اإلمام الصادق( :Aال ّلهم
كَ ،فإن َ ِ
ك َل َا ِ
ُعر ْفني َن ْف َس َ
عرفني َن ْف َس َ
ف
عر ْ
َّك ان َل ت ّ
ّ
ك ،فإن َ ِ
اللهم َع ّر ْفني َرسو َل َ
ُعر ْفني
َنبِ ّييك.
َّك ان َل ت ّ
َّ
هم َع ِّر ْفني ُح ّجت َ
َرسو َل َ
َك،
ك َل ْ َا ْ
عرف ُح َجتَك .ال ّل َّ
فإن َ ِ
ُعر ْفني ُح ّجت َ
ت َعن د ْيني)(((.
َك َض َل ْل ُ
َّك ان َل ْ ت ّ
التاسع :املداومة عىل قراءة هذا الدعاء املروي عن

اإلمام الصادق Aوهو( :يا أهللُ يا َر ْح ُن يا َرحيم يا
((( يقصد هبا الوالية.

((( النجم الثاقب ،املريزا حسني النوري الطربيس :ج ،2ص.442

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،1ص ،272كامل الدين ،الشيخ
الصدوق :ج ،2ص.342
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ب الق ُل ِ
ت َق ْلبي عىل د ْينِك)(((.
وب َث ِّب ْ
ُمق ِّل َ

العارش :القيام احرتام ًا وتعظي ًام عند ذكر اسمه

استقرت عليه سرية
وخصوص ًا لقب (القائم) ،كام
ّ

االمام ّية ك ّثرهم اهلل تعاىل يف مجيع بالد العامل.

وعندما ُسئل اإلمام الصادق Aعن سبب القيام

عند ذكر لفظ القائم من ألقاب احلجة .قال( :ألن له
غيبة طوالنية ،ومن شدة الرأفة إىل أحبته ينظر إىل كل

من يذكره هبذا اللقب املشعر بدولته واحلرسة بغربته،
ومن تعظيمه أن يقوم العبد اخلاضع لصاحبه عند نظر
املوىل اجلليل إليه بعينه الرشيفة ،فليقم وليطلب من اهلل

جل ذكره تعجيل فرجه(((.

ونقل صاحب الذريعة ان دعبل اخلزاعي ملا بلغ

قوله يف (التائية):

((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.352

((( إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ،الشيخ عيل اليزدي
احلائري :ج ،1ص.246
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إىل احلرش حتى يبعث اهلل قائ ًام
يفرج عنا اهلم والكربات
قال من حرض جملس الرضا Aملا نطق دعبل

هبذا البيت هتلل وجه الرضا Aوطأطأ رأسه إىل
األرض وبسط كفيه ورمق بطرفه إىل السامء وقال:

(اللهم عجل فرجه وسهل خمرجه وانرصنا به وأهلك

عدوه.((()...

والظاهر من هذا الفعل هو يف سبيل إعطاء

املوضوع اهتامم ًا بالغ ًا يف نفوس الشيعة.

احلادي عرش :إعداد السالح للجهاد بني يديه ،فقد

ورد عن اإلمام الصادق Aأنه قال( :ليعدَّ َّن أحدكم
فإن اهلل تعاىل إذا علم ذلك
خلروج القائم ولو سه ًامّ ،
من ن ّيته رجوت ألن ينسىء يف عمره حتى يدركه)(((.

((( الذريعة ،الشيخ آقا بزرگ الطهراين :ج ،32ص.247

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،52ص ،366عن غيبة
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املهمت ،وإرسال
الثاين عرش:
التوسل به Aيف ّ
ّ

نصها يف (البحار)(((.
رسائل اإلستغاثة له Aكام ورد ّ
الثالث عرش :القسم عىل اهلل تعاىل به Aيف

الدعاء ،وجعله شفيع ًا يف قضاء احلوائج ،كام ورد يف
كامل الدين(((.

الرابع عرش :الثبات عىل الدين القويم ،وعدم

اتباع الدعوات الباطلة املزخرفة ،وذلك ّ
ألن الظهور

ال يكون قبل خروج السفياين والصيحة يف السامء،
فقد ورد يف أخبار كثرية( :اسكن ما سكنت السامء من

النداء ،واألرض من اخلسف باجليش)(((.

وورد عن اإلمام الرضا Aأنه قال( :ينادون يف

رجب ثالثة أصوات من السامء ،صوت ًا منها :أال لعنة
النعامين :ص ،320ح.10

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،94ص.29
((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.493
((( األمايل ،الشيخ الطويس :ص.412
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اهلل عىل القوم الظاملني ،والصوت الثاين :أزفت اآلزفة

يا معرش املؤمنني.

والصوت الثالث- :يرون بدن ًا بارز ًا نحو

كر يف هالك
عني الشمس -هذا أمري املؤمنني قد ّ
الظاملني)(((.
وورد يف حديث آخر :أن جربئيل ينادي يف ليلة

الثالث والعرشين من شهر رمضان نداء يسمعه مجيع
اخلالئق( :إن احلق مع عيل وشيعته) ،ويف آخر النهار

ينادي إبليس( :إن احلق مع عثامن وشيعته) ،فعند ذلك

يرتاب املبطلون(((.

ويف حديث آخر ينادي مناد من السامء يسمعه مجيع

أهل األرض( :أال إن حجة اهلل قد ظهر عند بيت اهلل
فاتبعوه)(((.

((( الغيبة ،الشيخ الطويس :ص.268

((( اإلرشاد ،الشيخ املفيد :ج ،2ص.371

((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.372
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(أول من يبايع
وورد عن اإلمام الصادقَّ :A

القائم Aجربئيل ينزل يف صورة طري أبيض فيبايعه،

ال عىل بيت اهلل احلرام ورج ً
ثم يضع رج ً
ال عىل بيت
املقدس ،ثم ينادي بصوت طلق تسمعه اخلالئقَ :
(أتى
َأ ْم ُر اهللِ َفال ت َْس َت ْع ِ
ج ُلو ُه).

ويف حديث آخر( :فيبعث اهلل تبارك وتعاىل رحي ًا
فتنادي ّ
بكل واد :هذا املهدي ،يقيض بقضاء داود

وسليامن عليهام السالم ال يريد عليه ب ّينة)(((.

اخلامس عرش :العزلة عن عموم الناس ،فقد ورد

عن اإلمام الباقر Aأنّه قال( :يأيت عىل الناس زمان
يغيب عنهم إمامهم ،فيا طوبى للثابتني عىل أمرنا يف

إن أدنى ما يكون هلم من الثواب أن
ذلك الزمانّ ،
ينادهيم الباري جل جالله فيقول :عبادي وإمائي،

برسي وصدقتم بغيـبي ،فابرشوا بحسن الثواب
آمنتم ّ
منّي ،فأنتم عبادي وإمائي حق ًا ،منكم أتق ّبل ،وعنكم

((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.671
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أعفو ،ولكم أغفر ،وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع
عنهم البالء ،ولوالكم ألنزلت عليهم عذايب .قال
جابر :فقلت :يا ابن رسول اهلل فام أفضل ما يستعمله
املؤمن يف ذلك الزمان؟ قال :حفظ اللسان ولزوم

البيت)(((.

أي يبتعد عن معارشة الناس إالّ يف الرضورات،

فإنم ُينسونه ذكر إمامه.
ّ

السادس عرش :الصالة عىل ويل األمر املنتظر:A
ك واب ِن َأولِيائِ َ ِ
ِ
ت
ين َف َر ْض َ
ك ا َّلذ َ
(ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َل َول ِّي َ َ ْ ْ َ
الر ْج َس
ت َح َّق ُه ْم َو َأ ْذ َه ْب َ
َطا َعت َُه ْم َو َأ ْو َج ْب َ
ت َعن ُْه ُم ِّ

َو َط َّه ْر َ ُت ْم َت ْط ِهريا.

ِ ِ
ِ
َص بِ ِه لِ ِدين ِ َ
اء َك
ْص بِه َأ ْول َي َ
ك َوان ُ ْ
ْص ُه َوا ْنت ْ
ال َّل ُه َّم ان ُ ْ
ِ
ِ
اج َع ْلنَا ِمن ُْه ُم.
اء ُه َوشي َع َت ُه َو َأن َْص َار ُه َو ْ
َو َأ ْول َي َ
ِ
َ ِ ِ
ش َجِي ِع
ال َّل ُه َّم أع ْذ ُه م ْن َ ِّ
ش ك ُِّل َبا ٍغ َو َطا ٍغ َوم ْن َ ِّ

((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.330
20

اح َف ْظ ُه ِم ْن َب ْ ِ
َخ ْل ِق َ
ي َيدَ ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه َو َع ْن َي ِمين ِ ِه
ك َو ْ
وعن ِشملِ ِه واحرسه وامنَعه ِمن َأ ْن يوص َل إِ َلي ِه بِس ٍ
وء
َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُْ ْ ُ َ
ْ ُ
ك َو َآل َر ُسولِ َ
اح َف ْظ فِ ِيه َر ُسو َل َ
ك َو َأ ْظ ِه ْر بِ ِه ا ْل َعدْ َل
َو ْ
اخ ُذ ْل َخ ِ
َو َأ ِّيدْ ُه بِالن ْ ِ
ْص ن ِ ِ
اذلِ ِيه َوا ْق ِص ْم
َاص ِيه َو ْ
َّص َوان ُ ْ
َق ِ
اص ِم ِيه َوا ْق ِص ْم بِ ِه َج َبابِ َر َة ا ْل ُك ْف ِر َوا ْقت ُْل بِ ِه ا ْل ُك َّف َار
ِ ِ
ِ
ِِ
ث كَانُوا ِم ْن َم َش ِ
ين َح ْي ُ
ار ِق
َوا ُْلنَافق َ
يع ا ُْل ْلحد َ
ني َو َج َ
ض َو َمغ ِ
َار ِ َبا َب ِّر َها َو َب ْح ِر َها َو ْام َ ْ
ْالَ ْر ِ
ل بِ ِه ْالَ ْر َض َعدْ الً
ِ ِِ
ِ ِ
ين َنبِ ِّي َ
اج َع ْلنِي ال َّل ُه َّم
ك َص َّل اللَُّ َع َل ْيه َوآله َو ْ
َو َأ ْظ ِه ْر بِه د َ
ار ِه و َأعوانِ ِه و َأ ْتب ِ
ِ
اع ِه َو ِشي َعتِ ِه َو َأ ِر ِن ِف ِ
م َّم ٍد
آل ُ َ
م ْن َأن َْص ِ َ ْ َ َ َ
ِ
ون إِ َل َه
ي َذ ُر َ
السال ُم َما َي ْأ ُم ُل َ
ون َو ِف َعدُ ِّوه ْم َما َ ْ
َع َل ْي ِه ُم َّ
الكْرا ِم يا َأرحم ِ ِ
َْ ِ
ني يا َذا َْ ِ
ني)(((.
الراح َ
الالل َو ْ ِ َ َ ْ َ َ َّ
ال ِّق آم َ َ
السابع عرش :ذكر فضائله ومناقبه سالم اهلل

عليه ،وذلك ألنّه و ّيل النعمة وسبب كل النعم اإلهلية
الواصلة إلينا ،فأحد أنواع الشكر لويل النعمة هو ذكر
فضائله وكامالته وإحسانه ،كام ورد يف مكارم االخالق

((( مصباح املتهجد ،الشيخ الطويس :ص.405
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عن سيد الساجدين Aيف حق ذي املعروف علينا
من رسالة احلقوق( :وأما حق موالك املنعم عليك:

فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله وأخرجك من ذل الرق

ووحشته إىل عز احلرية وأنسها فأطلقك من أرس
امللكية وفك عنك قيد العبودية وأخرجك من السجن

وملكك نفسك وفرغك لعبادة ربك وتعلم أنه أوىل
اخللق بك يف حياتك وموتك وأن نرصته عليك واجبة
بنفسك وما أحتاج إليه منك وال قوة إال باهلل)(((.

الثامن عرش :إظهار الشوق لرؤية مجاله املبارك

حقيقة ،فقد ورد عن أمري املؤمنني Aعندما أشار إىل

وتأوه شوق ًا إىل لقائه((( (وهو مل يولد بعد).
صدره ّ

التاسع عرش :دعوة الناس ملعرفته وخدمته

وخدمة آبائه الطاهرين ،فقد ورد عن سليامن بن خالد
((( مكارم االخالق ،الشيخ الطربيس :ص.421

((( الغيبة ،النعامين :ص ،214بحار األنوار ،العالمة املجليس:
ج ،51ص.115

22

أنّه قال لإلمام الصادق :Aإن يل أهل بيت وهم

يسمعون منّي ،أفأدعوهم إىل هذا األمر؟ فقال :A
ِ
ين
(نعم ّ
إن اهلل عز وجل يقول يف كتابه( :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ِ
َّاس
َآمنُوا ُقوا َأ ْن ُف َسك ُْم َو َأ ْهليك ُْم نار ًا َو ُقو ُد َها الن ُ
و ِْ
جار ُة((()(((.
َ
ال َ
العرشون :الصرب عىل املصاعب وعىل تكذيب

وأذى ولوم أعدائه يف زمان غيبته ،Aفقد ورد عن
س ّيد الشهداء Aأنّه قال( :أما إن الصابر يف غيبته عىل

األذى والتكذيب بمنزلة املجاهد بالسيف بني يدي
رسول اهلل.((()A

احلادي والعرشون :إهداء ثواب األعامل الصاحلة

كقراءة القرآن وغريها إليه ،سالم اهلل عليه.

الثاين والعرشون :زيارته ،Aبالزيارات املأثورة
((( سورة التحريم :آية .6

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.211
((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.317
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كزيارة آل ياسني وغريها.
خمتصني به ،Aبل
غري ّ
وهذان العمالن السابقان ُ

وردا بشأن مجيع األئمة.B

الثالث والعرشون :الدعاء لتعجيل ظهوره،

وطلب الفتح والنرص له Aمن اهلل تعاىل.

وهلذا العمل فوائد وثامر كثرية جد ًا ،وقد ورد يف

التوقيع الرشيف املروي عنه( :Aوأكثروا الدعاء
فإن ذلك فرجكم)(((.
بتعجيل الفرجّ ،

وروي عن اإلمام احلسن العسكري Aأنّه قال:
ليغيبن غيبة ال ينجو فيها من اهللكة إالّ من ث ّبته
(واهلل
ّ
اهلل عز وجل عىل القول بإمامته وو ّفقه للدعاء بتعجيل

فرجه)(((.

الرابع والعرشون :أن ُيظهر العلامء عملهم،
((( االحتجاج ،الشيخ الطربيس :ج ،2ص.284
((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.348
24

و ُيرشدوا اجلاهلني إىل جواب شبهات املخالفني ،كي
ال يض ّلوا و ُينقذوهم من احلَ ْ َي ِة إن وقعوا فيها ،وهذا
مهم جد ًا يف هذا الزمان وهو واجب عىل العلامء،
األمر ّ
فقد ورد يف «تفسري اإلمام احلسن العسكري»A

ّ
(إن من تَك ّفل بأيتام
أن اإلمام حممد التقي Aقالّ :
آل حممد ،Fاملنقطعني عن إمامهم ،املتحريين
يف جهلهم ،األُرساء يف أيدي شياطينهم ويف أيدي
النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم ،وأخرجهم

من حريهتم ،وقهر الشياطني بر ْد وساوسهم ،وقهر
ربم ،ودليل أئمتهم ،ل َي ْف ُض ُلون عند
الناصبني بحجج ّ
اهلل عىل العباد بأفضل املواقع ،بأكثر من فضل السامء

لهم
عىل األرض والعرش والكريس واحلجب ،و َف ْض ُ
عىل هذا العابد ك َف ْض ِل القمر ليلة البدر عىل أخفى
كوكب يف السامء)(((.

وروي عن اإلمام عيل النقي Aأنّه قال( :لوال
((( تفسري اإلمام العسكري :Aص.116
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من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلامء الداعني إليه،
والدا ّلني عليه ،والذا ّبني عن دينه بحجج اهلل ،واملنقذين
لضعفاء عباد اهلل من َش َباك إبليس ومردته ،ومن فِخَ اخ
النواصب ملا بقي أحد إالّ ارتدَّ عن دين اهلل ،ولكنهم
أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كام يمسك
الذين يمسكون ّ

صاحب السفينة سكّاهنا ،أولئك هم األفضلون عند

اهلل عز وجل)(((.

وعن معاوية بن عامر قال :قلت أليب عبد اهلل:A

رجل راوية حلديثكم َي ُب ُّث ذلك يف الناس ويشدده يف
َ
ولعل عابد ًا من شيعتكم
قلوهبم وقلوب شيعتكم،
ليست له هذه الروايةَ ،أيام أفضل؟قال( :الرواية

حلديثنا َيشدّ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد)(((.
إذن عىل ضوء هذه األحاديث وغريها جيب عىل

كل عامل أن ُيظهر علمه بقدر ما يستطيع ،خصوص ًا
((( تفسري اإلمام العسكري :Aص.116
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،1ص.33
26

يف هذا الزمان الذي ظهرت فيه البدع ،وقد ورد عن

رسول اهلل Fأنه قال( :إذا ظهرت البدع يف ّأمتي
فل ُيظهر العامل ُ علمه ،فمن مل يفعل فعليه لعنة اهلل)(((.

وروي عن رسول اهلل Fأنه قال ألمري املؤمنني :A

(يا عيل ،لو هدى اهلل بك رج ً
ال واحد ًا خري لك ممّا

طلعت عليه الشمس)(((.

اخلامس والعرشون :االهتامم بأداء حقوق صاحب

الزمان Aكل بقدر استطاعته ،وعدم التقصري يف
خدمته ،فقد ورد عن اإلمام الصادق Aأنه سئل:

هل ولد القائم؟ قال( :ال ،ولو أدركته خلدمته أيام
حيايت)(((.

أقول :تأ ّمل ّأيا املؤمن كيف جيل اإلمام الصادق A
قدره ،فإن مل تكن خادم ًا له فال ّ
أقل أن ال حتزن قلبه لي ً
ال
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،1ص.54

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،8ص.484
((( املصدر السابق :ج ،51ص.148
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السم.
وهنار ًا بسيئاتك ،فإن مل َ ُتد بالعسل فال تعط ّ

السادس والعرشون :أن يبدأ الداعي بالدعاء لهA

طالب ًا من اهلل تعاىل تعجيل ظهوره ،ثم يدعو لنفسه،
وهذا األمر ترتتب عليه أكثر من ثامنني فائدة من

الفوائد الدنيوية واألخروية ،وقد ذكرت هذه الفوائد

مع مصادرها وأد ّلتها يف كتاب (مكيال املكارم)(((.

ومن الطبيعي ّ
أن الشخص العاقل ْيؤثر حتصيل

تلك الفوائد عىل دعاء ال يعلم يستجاب أم ال ،بل
تقديم الدعاء له Aيكون وسيلة الستجابة دعائه إن

شاء اهلل تعاىل ،كام هو شأن تقديم الصالة عىل حممد
وآل حممد يف الدعاء ،حيث يكون موجب ًا الستجابة ما

بعده من دعاء ،فعن أيب عبد اهلل Aأنه قال( :ال يزال

الدعاء حمجوبا حتى يصيل عىل حممد وآل حممد)(((.

((( مكيال املكارم ،املريزا حممد تقي األصفهاين :ج ،1ص.377
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.491
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السابع والعرشون :إظهار املحبة والوالء له،A

فقد ورد عن رسول اهلل Fأنه قال يف حديث املعراج

أحتب أن تراهم؟ قلت:
إن اهلل تعاىل قال له( :يا حممدّ ،
مت أمامي فإذا عيل
نعم ،فقال :تقدّ م أمامك ،فتقدّ ُ

بن أيب طالب ،واحلسن واحلسني ،وعيل بن احلسني،

وحممد بن عيل ،وجعفر بن حممد ،وموسى بن جعفر،
وعيل بن موسى ،وحممد بن عيل ،وعيل بن حممد،
الدري
واحلسن بن عيل ،واحلجة القائم كأنه الكوكب ّ

يف وسطهم.

فقلت :يارب من هؤالء؟ قال :هؤالء أئمة احلق،

وم ِّرم حرامي((( ،وينتقم
وهذا القائمُ ،م ِّلل حاليلُ ،
فإن أح ّبه ،وأحب من
من أعدائي ،يا حممد أحببه ّ

حي ّبه)(((.

أقول :يتضح من األمر بمحبته -مع ّ
أن حمبة مجيع

((( أي يظهر مجيع أحكام الدين حتى يعمل هبا بال تقية.
((( غاية املرام ،السيد هاشم البحراين :ج ،2ص.241
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األئمة واجبةّ -
أن يف حم ّبته خصوصية معينة كانت

وراء أمر اهلل تعاىل هذاّ ،
وأن يف وجوده املبارك صفات
وشؤون تقتيض هذا التخصيص.

الثامن والعرشون :الدعاء ألنصاره وخدّ امه ،ولعن

أعدائه ،Aكام هو ظاهر من أخبار كثرية ،ومن الدعاء
الوارد عنه( :Aال َّل ُه َّم َع ِّج ْل َف َر َج ُه َو َأ ِّيدْ ُه بِالن ْ ِ
َّص
ِ
ِِ ِ
ْص ن ِ ِ
ب
َاص ِيه َو ْ
اخ ُذ ْل َخاذليه َو َد ْمد ْم َع َل َم ْن ن ََص َ
َوان ُ ْ
ت بِ ِه َْ
َل ُه َوك ََّذ َب بِ ِه َو َأ ْظ ِه ْر بِ ِه َْ
ال ْو َر َو ْاس َتن ِْق ْذ
ال َّق َو َأ ِم ْ
ِِ
ِ ِ
ني ِم َن ُّ
الذ ِل َوا ْن َع ْش بِ ِه ا ْلبِ َ
ال َد َوا ْقت ُْل
بِه ع َبا َد َك ا ُْل ْؤمن َ
ِ ِ
ِ
الض َ
ال َل ِة َو َذ ِّل ْل بِ ِه
وس َّ
بِه َج َبابِ َر َة ا ْل ُك ْف ِر َوا ْقص ْم بِه ُرؤُ َ
ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ال َّب ِ
َْ
يع
ني َوالنَّاكث َ
ين َو َأبِ ْر بِه ا ُْلنَافق َ
ني َو َج َ
ين َوا ْلكَاف ِر َ
ار َ
ِ ِ
ِِ
ض َو َمغ ِ
ين ِف َم َش ِ
ار ِق ْالَ ْر ِ
َار ِ َبا)(((.
ا ُْلخَ الف َ
ني َوا ُْل ْلحد َ
التوسل
التاسع والعرشون :الواحد والثالثون:
ّ

باهلل تعاىل أن جيعلنا من أنصاره ،كام ورد ذلك يف دعاء
((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.513
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العهد الكبري والصغري((( وغريه.

الثالثون :رفع الصوت يف الدعاء له Aوخصوص ًا

يف املجالس واملحافل العامة ،فهو إضافة إىل انّه تعظيم

لشعائر اهلل تعاىل ،فقد ظهر استحباب ذلك يف بعض

فقرات دعاء الندبة املروي عن اإلمام الصادقA

قوله( :إىل متى أجار((( فيك يا موالي وإىل متى).

احلادي والثالثون :الصالة عىل أنصاره وأعوانه.A

وهو نوع من الدعاء هلم ،وقد ورد ذلك يف دعاء عرفة
وص ِّل َع َل
من الصحيفة السجادية املباركة( :ال َّل ُه َّم َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
ني َمن َْه َج ُه ُم ،ا ُْل ْقتَف َ
ني بِ َم َقام ِه ُم ،ا ُْل َّتبِع َ
َأ ْول َيائ ِه ُم ا ُْل ْع َ ِتف َ
ِ
ِ ِ
ني بِ ِو َل َيتِ ِه ُم،
ني بِ ُع ْر َو ِتِ ُم ،ا ُْلت ََم ِّسك َ
آ َث َار ُه ُم ،ا ُْل ْست َْمسك َ
ِ
ا ُْل ْؤ َتني بِإِمامتِ ِهم ،ا ُْلس ِّل ِم ِ ِ
ين ِف
َ َ
ني لَ ْم ِره ُم ،ا ُْل ْجت َِهد َ
ِّ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ين إِ َل ْي ِه ْم َأ ْع ُين َُه ُم،
ين َأ َّي َام ُه ُم ،ا َْلا ِّد َ
َطا َعت ِه ُم ،ا ُْلنْتَظ ِر َ
َادي ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ات
َّ
الص َل َوات ا ُْل َب َاركَات الزَّاك َيات النَّام َيات ا ْلغ َ
((( ذكرنا الدعاء يف صفحة 52و.56

((( يف القاموس :جأر يعني رفع الصوت بالدعاء واالستغاثة.
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ِ
ِ ِ
واج ْع َع َل
وس ِّل ْم َع َل ْي ِه ْم و َع َل َأ ْر َواح ِه ْمَ ْ ،
الرائ َحاتَ ،
َّ
ِ
ال َّت ْق َوى َأ ْم َر ُه ْمَ ،
ُب َع َل ْي ِه ْم،
ُونُ ْم ،وت ْ
وأ ْصل ْح َُل ْم ُشئ َ
ِ
ْت التَّواب ِ
إِن َ
واج َع ْلنَا
يمَ ،
ينْ ،
وخ ْ ُي ا ْلغاف ِر َ
الرح ُ
َّك َأن َ ّ ُ َّ
ك ،يا َأرحم ِ ِ
معهم ِف د ِار الس َل ِم بِر ِ
ني)(((.
الراح َ
َ َُ ْ َ
َ َْ
حت َ َ ْ َ َ َّ
َّ
الثاين والثالثون :الطواف حول الكعبة املرشفة

نيابة عنه.A

احلج نيابة عنه.A
الثالث والثالثونّ :

للحج ،كام
الرابع والثالثون :إرسال النائب عنه
ّ

هو معروف بني الشيعة يف القديم ،ودليله ودليل
الذي قبله احلديث املروي يف عن القطب الراوندي
رمحه اهلل يف كتاب اخلرائج :ان أبا حممد الدعلجي كان

له ولدان ،وكان من خيار أصحابنا ،وكان قد سمع
األحاديث ،وكان أحد ولديه عىل الطريقة املستقيمة،

يغسل األموات ،وولد آخر
وهو أبو احلسن كان ّ
((( الصحيفة السجادية ،األبطحي :ص.323
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يسلك مسالك األحداث يف فعل احلرام ،ودفع إىل أيب

حممد حجة حيج هبا عن صاحب الزمان عليه السالم

وكان ذلك عادة الشيعة وقتئذ .فدفع شيئ ًا منها إىل

فلم عاد حكى
ابنه املذكور بالفساد ،وخرج إىل احلجّ .
انّه كان واقف ًا باملوقف ،فرأى إىل جانبه شاب ًا حسن
الوجه ،اسمر اللون ،بذؤابتني ،مقبال عىل شأنه يف

فلم قرب
الدعاء واالبتهال
والترضع ،وحسن العملّ ،
ّ
نفر الناس التفت إ ّيل وقال :يا شيخ ما تستحي؟ قلت:

عمن
من ّ
أي يشء يا سيدي؟ قال :يدفع اليك حجة ّ

تعلم ،فتدفع منها إىل فاسق يرشب اخلمر ،ويوشك أن
تذهب عينك هذه .وأومأ إىل عيني وأنا من ذلك إىل

اآلن عىل وجل وخمافة .وسمع منه أبو عبد اهلل حممد

بن حممد بن النعامن ذلك ،قال :فام مىض عليه أربعون
يوم ًا بعد مورده حتى خرج يف عينه التي أومأ إليها
قرحة ،فذهبت(((.

((( اخلرائج واجلرائح ،قطب الدين الراوندي :ص.73
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اخلامس والثالثون :جتديد العهد والبيعة له Aيف

كل يوم أو يف كل وقت ممكن.

واعلم أن معنى البيعة عىل قول أهل اللغة :العهد

واالتّفاق عىل أمر ،واملراد من البيعة والعهد معهA

قر املؤمن بلسانه ويعزم بقلبه أن يطيعه كل
هو أن ُي َّ

الطاعة ،وينرصه يف أي وقت ظهر فيه ،وهذا األمر
حيصل بقراءة دعاء العهد الكبري((( أو الصغري(((.

ٍ
شخص ما بعنوان ّ
أن هذه
وأما وضع اليد يف يد
البيعة هي بيعة مع اإلمام Aفهو من البدع املض ّلة
فلم ترد يف القرآن أو الروايات ،نعم لقد كان متعارف ًا

عند العرب أن يضع الرجل يده بيد رجل آخر إلظهار
البيعة والعهد بصورة جل ّية ،وقد ورد يف بعض

األحاديث ّ
أن رسول اهلل Fقد صافح يف مقام البيعة

ثم وضع يده املباركة يف إناء ماء ثم أخرجها وأمر نساء
((( راجع نفس الكتاب صفحة .52
((( راجع نفس الكتاب صفحة .56
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املسلمني أن يضعن أيدهي ّن يف ذلك املاء يف مقام البيعة

ال عىل ّ
له ،Fوهذا ال يصلح أن يكون دلي ً
أن هذا
الشكل من البيعة جائز يف كل زمان حتى زمان غيبة

اإلمام ،Aبل يظهر من بعض األحاديث وجوب
االكتفاء باإلقرار اللساين والعزم القلبي يف عدم إمكان

بيعة شخص اإلمام Aأو النبي ،Fوقد أورد مجع

من العلامء يف كتبهم عدة أمور تدل عىل ذلك.

ومن مجلتها ماورد يف تفسري (الربهان) عن اإلمام

حممد الباقرّ A
أن رسول اهلل Fبعد أن نصب
األمري Aخليفة له أوضح مجلة من فضائله ،ثم قال:

ّ
بكف
(معارش الناس إنّكم أكثر من أن تصافقوين
واحدة ،وأمرين اهلل عز وجل أن آخذ من ألسنتكم
اإلقرار بام عقدت لعيل Aبإمرة املؤمنني ومن جاء
ذر ّيتي
بعده من
األئمة منّي ومنه عىل ما أعلمتكم ّ
أن ّ
ّ

من صلبه ،فقولوا بأمجعكم :إنّا سامعون مطيعون
ْت من أمر ر ّبنا ور ّبك يف أمر
راضون منقادون ملا ب ّلغ ُ
35

األئمة ـ إىل
عيل أمري املؤمنني وأمر ولده من صلبه من ّ
آخر احلديث)(((.

فإن كان جائز ًا وضع اليد يف يد غري اإلمام بعنوان
البيعة مع اإلمام Aلكان قد أمر الناس أن تضع ّ
كل

طائفة يدها يف يد أحد كبار الصحابة مثل سلامن وأيب
اليصح هذا العمل إالّ مع شخص
ذر وغريهم ،فإذن
ّ
النبي Fوشخص اإلمام Aيف زمان ظهوره،

كاجلهاد املختص بزمان حضور اإلمام ،Aوعالوة
أي حديث يف أي كتاب روائي يقول أن
عىل ذلك مل يرد ّ

األئمة Bبايع أحد املسلمني أحد الصحابة
يف زمان ّ

األئمةB
األئمة Bالكبار بعنوان أن نفس
ّ
ّ
جعلوهم مراجع نستعينهم يف هذا األمر.

السادس والثالثون :ذكر بعض الفقهاء ،مثل

املحدّ ث احلر العاميل رمحه اهلل يف الوسائل ،حيث قال:

األئمة األطهار Bنيابة عن
يستحب زيارة قبور
ّ

((( الربهان يف تفسري القران ،السيد هاشم البحراين :ج ،2ص.237
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اإلمام عجل اهلل تعاىل فرجه(((.
السابع والثالثون :روي عن املفضل أنّه قال:

سمعت أبا عبد اهلل Aيقول( :لصاحب هذا األمر
غيبتان ،إحدامها يرجع منها إىل أهله ،واألُخرى يقال:
أي واد سلك؟! قلت :كيف نصنع إذا كان
هلك ،يف ّ
كذلك؟! قال :إذا ا ّدعاها مدّ ع فاسألوه عن أشياء
جييب فيها مثله)(((.

أقول :يعني اسألوه عن أمور ال يصل إليها علم
الناس ،مثل اإلخبار عن اجلنني يف رحم ُأ ّمه ،أذكر

عم
هو أم ُأنثى؟ ويف ّ
أي وقت يولد؟ ومثل اإلخبار ّ
أضمرمتوه يف قلوبكم ممّا ال يعلم به إالّ اهلل تعاىل،
والتك ّلم مع احليوانات ،واجلامدات ،وشهادهتام عىل

األئمة
صدقه وح ِّقه يف هذا األمر كام حصل أمثاهلا مع ّ

مفصلة يف الكتب.
الطاهرين Bمكرر ًا ،وقد ذكرت ّ

((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،10ج.464
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،1ص.340
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الثامن والثالثون :تكذيب من يدّ عي النيابة اخلاصة

عنه Aيف الغيبة الكربى ،كام ورد ذلك يف التوقيع

حممد ،احلسن بن أمحد
الرشيف املروي عن أيب ّ
املكتّب ،قال :كنت بمدينة السالم يف السنة التي تويف

فيها الشيخ عيل بن حممد السمري ـ قدس اهلل روحه ـ
فحرضته قبل وفاته بأيام فأخرج إىل الناس توقيع ًا

نسخته( :بسم اهلل الرمحن الرحيم يا عيل بن حممد
السمري أعظم اهلل أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما
بينك وبني ستة أيام فامجع أمرك وال توص إىل أحد

يقوم مقامك بعد وفاتك ،فقد وقعت الغيبة الثانية

(((

فال ظهور إال بعد إذن اهلل عز وجل وذلك بعد طول

األمد وقسوة القلوب ،وامتالء األرض جورا ،وسيأيت
شيعتي من يدعي املشاهدة ،أال فمن ادعى املشاهدة

قبل خروج السفياين والصيحة فهو كاذب مفرت  ،وال
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم)(((.

((( يف بعض النسخ (الغيبة التامة).
((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص ،516ح ،44الغيبة ،الشيخ
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التاسع والثالثون :عدم تعيني وقت لظهوره،A

يعي ذلك وتسميته ّ
كذاب ًا.
وتكذيب من ّ

وقدورديفاحلديثالصحيحعناإلمامالصادقA

أنّه قال ملحمد بن مسلم( :من و ّقت لك من الناس
هتابن أن ّ
تكذبه ،فلسنا نو ّقت ألحد وقت ًا)(((.
شيئ ًا فال ّ

ويف حديث آخر عن الفضيل أنّه قال :سألت

أبا جعفر :Aهل هلذا األمر وقت؟ فقال( :كذب
الو ّقاتون ،كذب الو ّقاتون ،كذب الو ّقاتون)(((.

عن الرضا Aأنه قال( :حدّ ثني أيب ،عن أبيه،

أن النبي Fقيل له :يا رسول اهلل ،متى
عن آبائهّ B
ذر ّيتك؟
خيرج القائم من ّ

ي ِّليها لِ َو ْقتِها
فقال :Aمثله مثل الساعة التي ﴿ال ُ َ

الطويس :ص.395

((( الغيبة ،الشيخ الطويس :ص ،262وعنه يف بحار األنوار،
العالمة املجليس :ج ،52ص.104

((( الغيبة ،الشيخ الطويس :ص.262
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ِ
اموات َواألَْ ْر ِ
ض ال ت َْأتِيك ُْم إِالَّ
الس
إِالَّ ُه َو َث ُق َل ْ
ت ِف َّ
َب ْغ َت ًة﴾((()((( .واألحاديث يف هذا الباب كثرية جد ًا.
األربعون :التق َّية من األعداء.

وأما معنى التقية الواجبة فهو أن يتو َّقف املؤمن عن

احلق إذا وجد خوف ًا عقالئي ًا من الرضر يف نفسه
إظهار ّ

اضطر حلفظ
احلق ،بل إذا
أو ماله أو كرامته فال يظهر ّ
ّ
نفسه أو ماله أو كرامته َأن يوافق املخالفني بلسانه
فليفعل ،إالّ ّ
أن قلبه جيب أن يكون خمالف ًا للسانه،
فقد ورد عن اإلمام الرضا Aأنّه قال( :ال دين ملن ال

إن أكرمكم عند اهلل
ورع له ،وال إيامن ملن ال تق ّية لهَّ ،

أعملكم بالتق ّية) فقيل له :يا ابن رسول اهلل ،إىل متى؟
قال( :إىل يوم الوقت املعلوم ،وهو يوم خروج قائمنا
أهل البيت ،فمن ترك التق ّية قبل خروج قائمنا فليس

((( سورة األعراف :آية.187

((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.373
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منّا)(((.

واألخبار يف وجوب التق ّية كثرية جد ًا ،وما عرضته

من معنى التَّق ّية الواجبة هو نفس معنى احلديث
املروي عن أمري املؤمنني( :Aوترك التقية فإن يف

ذلك إذاللكم وسفك دمائكم ودماء املؤمنني ...إىل
آخر احلديث)(((.

وروى الشيخ الصدوق Kبسند صحيح عن

اإلمام حممد الباقر Aأن أمري املؤمنني Aقال( :قوام

وبغني ال
الدين بأربعة((( :بعامل ناطق مستعمل له،
ّ
يبخل بفضله عىل أهل دين اهلل ،وبفقري ال يبيع آخرته
((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.371

((( عن أمري املؤمنني Aيف حديث طويل أخذنا منه موضع احلاجة
قال ...:إياك ثم إياك أن ترتك التقية التي أمرتك هبا ،فإنك
شائط بدمك ودم إخوانك ...راجع كتاب االحتجاج ،الشيخ
الطربيس :ج ،1ص.355

((( أي إقامة أحكام الدين اإلسالمي متوقفة عىل وجود هؤالء
األربعة.
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بدنياه ،وبجاهل ال يتكرب عن طلب العلم ،فاذا كتم

العامل علمه ،وبخل الغني بامله ،وباع الفقري آخرته
بدنياه ،واستكرب اجلاهل عن طلب العلم ،رجعت

تغرنكم كثرة املساجد
الدنيا إىل ورائها القهقرى فال َّ

وأجساد القوم خمتلفة ،قيل :يا أمري املؤمنني ،كيف
العيش يف ذلك الزمان؟ فقال :خالطوهم بالربانية

-يعني يف الظاهر -خالفوهم يف الباطن ،للمرء ما

أحب ،وانتظروا مع ذلك الفرج
اكتسب وهو مع من
ّ

من اهلل عز وجل)(((.

((( اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.197
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وجوب معرفة صفاته وخصوصياتهA

اعلم ّ
أن معرفة صفات وخصوصيات حرضة

صاحب األمر (عجل اهلل تعاىل فرجه) من األمور
التي جيب بحسب األد ّلة العقلية والنقلية حتصيلها

يف هذا الزمان ،وال يسع املجال ذكرها بالتفصيل

يف هذا املخترص ،فسأقترص هنا عىل ذكر عرشين
منها باختصار ،مستنبط ًا ذلك من الكتب املعتربة،

مثل (الكايف) و(كامل الدين) و(املحجة) و(البحار)

و(النجم الثاقب) ليكون واضح ًا لكل واحد أمر
صاحب الزمان Aوهي:

األولّ :
أن خروج صاحب األمر وقيامه عجل
ّ
اهلل تعاىل فرجه للجهاد سيكون من (مكة املعظمة)،

علني حتى ي ّطلع عليه ّ
كل أحد(((.
وذلك الظهور ّ

ٍ
بمناد ينادي من السامء
الثاين :يقرتن ظهورهA

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،52ص.223
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باسمه الرشيف واسم أبيه وأجداده إىل اسم س ّيد
الشهداء Aبشكل يسمعه كل اخلالئق ّ
كل بلسانه،

لقوته وهيبته كل نائم ،ويقعد كل قائم،
ويستيقظ ّ
ويقوم كل قاعد ،وذلك نداء جربئيل .(((A

الثالث :تظل ّله غاممة بيضاء أينام ّاته سالم اهلل

عليه ،وخيرج صوت منها يقول( :هذا هو املهدي

خليفة اهلل فاتّبعوه) ،وهذه الرواية أوردها علامء السنّة
أيض ًا(((.

الرابع :أن الناس يستغنون بربكة نور مجاله الذي

يمأل العامل عن نور الشمس والقمر(((.

اخلامس :خيرج معه Aاحلجر الذي كان مع

موسى Aورضبه بعصاه فنبعت منه اثنتا عرشة عين ًا،
((( الغيبة ،الشيخ النعامين:ص.253

((( البيان يف أخبار صاحب الزمان ،الكنجي الشافعي :ص،511
ب .15

((( دالئل اإلمامة ،ابن جرير الطربي :ص.241
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التحرك بأصحابه من
فينادي مناديه Aعندما يريد
ّ

مكة :أال ال حيمل ّن رجل منكم طعام ًا وال رشاب ًا وال
علف ًا ،فيحمل احلجر عىل البعري فال ينزل منزالً إالّ
نصبه فتنبع منه عيون ،فمن كان جائع ًا شبع ،ومن كان

دوابم منه(((.
ظمآن ًا روي ،ويسقون ويطعمون ّ

السادس :خيرج معه Aعصا موسى Aفيخيف

هبا األعداء وتبتلع خيوهلم ،وكل عمل كان يقوم به

موسى Aبعصاه يقوم به صاحب األمر عجل اهلل
تعاىل فرجه الرشيف(((.

السابع :يف صباح الليلة التي يظهر فيها Aيف مكة

يستيقظ املؤمن أينام كان من األرض فيجد حتت رأسه
ورقة مكتوب فيها (طاعة معروفة)(((.

الثامن :يراه املؤمنون وهم بعيدون عنه يف بقاع
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،1ص.231
((( املصدر السابق.

((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.654
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األرض وهو يف مكانه كأنّه عندهم(((.

التاسع :ترتفع يف ظهوره ّ
كل ع ّلة ومرض يف

املؤمنني واملؤمنات ،فال يبقى منهم أحد مريض ًا يف كل

العامل(((.

العارش :يغني فقراء املؤمنني يف زمانه فال يبقى فقري

يف مجيع أنحاء األرض ،وتؤ ّدى ديون ّ
كل الشيعة(((.

احلادي عرش :يصبح مجيع املؤمنني واملؤمنات

عاملني بأحكام دينهم فال حيتاج أحد آلخر يف هذا
األمر(((.

الثاين عرش :تطول األعامر حتى يرى الرجل منهم

ألف ولد من ذريته ،ويف رواية :أهنم كلام كربوا ،كربت
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.57

((( اخلرائج واجلرائح ،قطب الدين الراوندي :ص.839
((( راجع مسند أمحد :ج ،3ص.37

((( الغيبة ،الشيخ النعامين :ص.238
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معهم مالبسهم ،وتنصبغ باللون الذي يريدون(((.
الثالث عرش :ينترش األمن يف الطرق ومجيع

البالد(((.

الرابع عرش :اتّفقت روايات الشيعة والسنّة عىل

انتشار العدل يف األرض يف زمانه Aفال يظلم أحد
أحد ًا(((.

اخلامس عرش :أنّه حيكم بعلم الباطن ،ويقتل ّ
كل

الكفار واملنافقني حتى لو تظاهروا ّأنم من أصحابه،
وينرش دين اإلسالم يف ّ
كل األرض فال تقبل بعد ذلك
اجلزية ،ويقتل مانع الزكاة(((.

السادس عرش :ينترص Aعىل ّ
كل امللوك وتتّسع

((( دالئل اإلمامة ،ابن جرير الطربي :ص.241
((( كتاب الفتن ،ابن محاد :ص.286

((( كامل الدين ،الشيخ الصدوق :ص.525
((( تفسري العيايش :ج ،2ص.56
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دولته فتشمل ّ
كل األرض(((.
السابع عرش :تتآلف احليوانات فيام بينها حتى

املتوحشة منها(((.
ّ

الثامن عرش :لو كان الكافر أو املرشك يف بطن

صخرة لقالت الصخرة :يا مؤمن يف بطني كافر ،أو
مرشك فاقتله ،فيقتله(((.

التاسع عرش :قد ورد يف بعض الروايات ّ
أن

جيش السفياين يبلغ ثالث مائة ألف رجل يرسلهم

من املدينة إىل مكّة لقتل اإلمام Aيف ابتداء الظهور
املبارك ،فعندما يكونون يف الصحراء الفاصلة بني مكة
واملدينة ينادي جربئيل Aأن يا أيتها األرض اخسفي

هبم ،فتخسف هبم بأمجعهم فال يبقى منهم سوى
((( الغيبة ،الشيخ النعامين :ص.319

((( خمترص بصائر الدرجات ،الصفار :ص ،201االحتجاج ،الشيخ
الطربيس :ج ،2ص.290

((( تفسري فرات ،فرات الكويف :ص.481
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رجلني أو ثالثة(((.
العرشون :إحياء مجاعة كثرية من املخالفني

بإعجازه Aلينتقم منهم ،فعن أيب اجلارود ،عن أيب
جعفر ،Aقال :سألته ،متى يقوم قائمكم؟ قال :يا

أبا اجلارود ،ال تدركون .فقلت :أهل زمانه .فقال:
ولن تدرك أهل زمانه ،يقوم قائام باحلق بعد إياس
من الشيعة ،يدعو الناس ثالثا فال جييبه أحد ،فإذا

كان اليوم الرابع تعلق بأستار الكعبة ،فقال :يا رب،
انرصين ،ودعوته ال تسقط ،فيقول تبارك وتعاىل

للمالئكة الذين نرصوا رسول اهلل Fيوم بدر ،ومل

حيطوا رسوجهم ،ومل يضعوا أسلحتهم فيبايعونه ،ثم

يبايعه من الناس ثالثامئة وثالثة عرش رجال ،يسري إىل
املدينة ،فيسري الناس حتى يرىض اهلل عز وجل ،فيقتل

ألفا ومخسامئة قرشيا ليس فيهم إال فرخ زنية .ثم يدخل
املسجد فينقض احلائط حتى يضعه إىل االرض ،ثم

((( جامع البيان ،الشيخ الطربي :ج ،15ص.17
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خيرج االزرق وزريق غضني طريني ،يكلمهام فيجيبانه،
فريتاب عند ذلك املبطلون ،فيقولون :يكلم املوتى؟!
فيقتل منهم مخسامئة مرتاب يف جوف املسجد ،ثم

حيرقهام باحلطب الذي مجعاه ليحرقا به عليا وفاطمة
واحلسن واحلسني ،Bوذلك احلطب عندنا نتوارثه،

وهيدم قرص املدينة .ويسري إىل الكوفة ،فيخرج منها

ستة عرش ألفا من البرتية ،شاكني يف السالح ،قراء
القرآن ،فقهاء يف الدين ،قد قرحوا جباههم ،وشمروا

ثياهبم ،وعمهم النفاق ،وكلهم يقولون :يا بن فاطمة،
ارجع ال حاجة لنا فيك .فيضع السيف فيهم عىل ظهر

النجف عشية االثنني من العرص إىل العشاء ،فيقتلهم

أرسع من جزر جزور ،فال يفوت منهم رجل ،وال
يصاب من أصحابه أحد ،دماؤهم قربان إىل اهلل.

ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرىض اهلل

عز وجل .((()...

((( دالئل اإلمامة ،حممد بن جرير الطربي :ص.455
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عن عبد الرمحن القصري ،قال :قال يل ابو جعفر:A

(أما لو قام القائم لقد ردت إليه احلمرياء حتى
جيلدها احلد ،وينتقم المه فاطمة Dمنها .قلت:
جعلت فداك ،ومل جيلدها احلد .قال :لقرفها((( عىل أم

إبراهيم.((()...

((( القرف :التهمة ،يف (ط) :لفريتها.

((( دالئل اإلمامة ،حممد بن جرير الطربي :ص.485
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دعاء العهد الكبير

ورد يف كتاب (مصباح الزائر) وغريه عن اإلمام

الصادق Aأن من يقرأ دعاء العهد أربعني صباح ًا

سيكون من أنصار القائم ،Aفإن مات قبل الظهور
أخرجه اهلل ّ
جل شأنه من قربه لنرصتهّ ،
وأن اهلل تعاىل
يكتب له بقراءة كل كلمة ألف حسنة ويغفر له ألف

سيئة ،وهذا هو الدعاء:

ِ
ِ
ِ
الرفِي ِع
س َّ
(ال َّل ُه َّم َر َّب النُّور ا ْل َعظي ِم َو َر َّب ا ْلك ُْر ِّ
الن ِ
َو َر َّب ا ْل َب ْح ِر ا َْل ْس ُج ِ
ور َو ُمن ِْز َل الت َّْو َر ِاة َو ْ ِ
ْج ِ
يل
آن (ا ْل ُف ْر َق ِ
ور َو ُمن ِْز َل ا ْل ُق ْر ِ
ال ُر ِ
َوال َّز ُب ِ
ور َو َر َّب ال ِّظ ِّل َو َْ
ان)
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ني.
(و) ا ُْل ْر َسل َ
ا ْل َعظي ِم َو َر َّب ا َْلالَئكَة ا ُْل َق َّربِ َ
ني َو ْالَ ْنبِ َياء َ
ك) ا ْلك َِري ِم َوبِن ِ
اس ِم َ
ك بِ َو ْج ِه َ
ال َّل ُه َّم إِ ِّن َأ ْس َأ ُل َ
ُور
ك (بِ ْ
ك ا ْل َق ِدي ِم َيا َح ُّي َيا َق ُّيو ُم َأ ْس َأ ُل َ
ك ا ُْلن ِ ِري َو ُم ْلكِ َ
َو ْج ِه َ
ك
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ك ا َّل ِذي َأ ْش َق ْ ِ
اس ِم َ
ون
الس َم َو ُ
ات َو ْالَ َر ُض َ
ت بِه َّ
بِ ْ
َ
اس ِم َ
ون  َيا َح ّي ًا
ون َو ْال ِخ ُر َ
ك ا َّل ِذي َي ْص َل ُح بِ ِه ْالَ َّو ُل َ
َوبِ ْ
ِ
ني الَ َح َي
َق ْب َل ك ُِّل َح ٍّي َو َيا َح ّي ًا َب ْعدَ ك ُِّل َح ٍّي َو َيا َح ّي ًا ح َ
يت ْالَحي ِ
ْت.
اء َيا َح ُّي الَ إِ َل َه إِالَّ َأن َ
ميِ َي ا َْل ْوتَى َو ُم ِ َ
 َيا ُ ْ
َْ

ِ
ِ
ال َّل ُه َّم َب ِّلغْ َم ْوالَنَا ْ ِ
ي ا ْل َقائِ َم
ي ا َْل ْهد َّ
ال َما َم َْالاد َ
ِ
ِِ
ِ
ين  َع ْن
بِ َأ ْم ِر َك َص َل َو ُ
ات اللَِّ َع َل ْيه َو َع َل آ َبائه ال َّطاه ِر َ
جِي ِع ا ُْل ْؤ ِمنِني وا ُْل ْؤ ِمن ِ
ض َو َمغ ِ
َات ِف َم َش ِ
ار ِق ْالَ ْر ِ
َار ِ َبا
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي م َن
َس ْهل َها َو َج َبل َها َو َب ِّر َها َو َب ْح ِر َها َو َعنِّي َو َع ْن َوالدَ َّ
الص َلو ِ
ات
َّ َ
ِز َن َة َع ْر ِ
ش اللَِّ َو ِمدَ ا َد كَلِ َمتِ ِه َو َما َأ ْح َصا ُه ِع ْل ُم ُه
اط بِ ِه كِتَابه ِ
(كِتَا ُب ُه) َو َأ َح َ
(ع ْل ُم ُه).
ُُ
ت
يح ِة َي ْو ِمي َه َذا َو َما ِع ْش ُ
ال َّل ُه َّم إِ ِّن ُأ َجدِّ ُد َل ُه ِف َصبِ َ
ِم ْن َأ َّي ِامي َع ْهد ًا َو َع ْقد ًا َو َب ْي َع ًة َل ُه ِف ُعن ُِقيالَ َأ ُح ُ
ول َعن َْها
َوالَ َأز ُ
ُول َأ َبد ًا.
اج َع ْلنِي ِم ْن َأن َْص ِ
ار ِه َو َأ ْع َوانِ ِه َو َّ
ني َعنْ ُه
الذا ِّب َ
ال َّل ُه َّم ْ
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ِِ
اء حوائِ ِ ِ
ِ
ِ
وا ُْلس ِ ِ
ني ِلَ َو ِام ِر ِه)
(وا ُْل ْمتَثل َ
ارع َ
جه َ
ني إِ َل ْيه ِف َق َض َ َ
َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ي
ين َب ْ َ
السابِق َ
َوا ُْل َحام َ
ني إِ َل إِ َرا َدته َوا ُْل ْست َْش َهد َ
ني َعنْ ُه َو َّ
َيدَ ْي ِه.
ال َّل ُه َّم إِ ْن َح َال َب ْينِي َو َب ْينَ ُه ا َْل ْو ُت ا َّل ِذي َج َع ْل َت ُه َع َل
ِعب ِ
اد َك َح ْت ًام َم ْق ِض ّي ًا َف َأ ْخ ِر ْجنِي ِم ْن َق ْ ِبي ُم ْؤت َِزر ًا َك َفنِي
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِ
م ِّرد ًا َقن َِات ُم َل ِّبي ًا َد ْع َو َة الدَّ اعي ِف َْ
اض
َشاهر ًا َس ْيفي ُ َ
ِ
الر ِشيدَ َة َوا ْلغ َُّر َة َْ
ال ِميدَ َة
َوا ْل َبادي ال َّل ُه َّم َأ ِر ِن ال َّط ْل َع َة َّ
َواك ُْح ْل نَاظِ ِري بِنَ ْظ َر ٍة ِمنِّي إِ َل ْي ِه َو َع ِّج ْل َف َر َج ُه َو َس ِّه ْل
َْ
م َر َج ُه َو َأ ْو ِس ْع َمن َْه َج ُه َو ْاس ُل ْ
م َّج َت ُه َو َأن ِْف ْذ َأ ْم َر ُه
ك ِب َ َ
َو ْاشدُ ْد َأز َْر ُه َوا ْع ُم ِر ال َّل ُه َّم بِ ِه بِ َ
ال َد َك َو َأ ْح ِي بِ ِه ِع َبا َد َك
ِ
ك َْ
ت َو َق ْو ُل َ
َفإِن َ
ب َوا ْل َب ْح ِر
َّك ُق ْل َ
ال ُق  َظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ف ا ْل َ ِّ
ت َأ ْي ِدي الن ِ
َّاس.
بِ َم ك ََس َب ْ
ك وابن بِن ِ
ِ
ْت َنبِ ِّي َ
ك ا ُْل َس َّمى
 َف َأ ْظ ِه ِر ال َّل ُه َّم َلنَا َول َّي َ َ ْ َ
اس ِم َر ُسولِ َ
ش ٍء ِم َن ا ْل َباطِ ِل إِالَّ َم َّز َق ُه
ك َ
بِ ْ
حتَّى الَ َي ْظ َف َر بِ َ ْ
َو ُيِ َّق َْ
ي ِّق َق ُه.
ال َّق َو ُ َ
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اد َك ون ِ
واجع ْله ال َّلهم م ْفزَع ًا َل ِ ْظ ُلو ِم ِعب ِ
َاص ًا َل ِ ْن الَ
َ
َ
َ ْ َ ُ ُ َّ َ
ِ
ِ
ك َو ُمَدِّ د ًا َل ِا ُع ِّط َل ِم ْن َأ ْحكَا ِم كِتَابِ َ
َي َ
ك
َيدُ َل ُه نَاص ًا غ ْ َ
َو ُم َش ِّيد ًا َل ِا َو َر َد ِم ْن َأ ْع َ
ال ِم
ِ ِِ
ك َو ُسن َِن َنبِ ِّي َ
ِدين ِ َ
اج َع ْل ُه
ك َص َّل اللَُّ َع َل ْيه َوآله َو ْ
ِ
ال َّل ُه َّم ِم َّ ْن َح َّص ْن َت ُه ِم ْن َب ْأ ِ
ين.
س ا ُْل ْعتَد َ
س َنبِ َّي َ
م َّمد ًا َص َّل اللَُّ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه بِ ُرؤْ َيتِ ِه
ك َُ
ال َّل ُه َّم َو ُ َّ
َو َم ْن َتبِ َع ُه َع َل َد ْع َوتِ ِه َو ْار َح ِم ْاستِكَا َن َتنَا َب ْعدَ ُه.
ف َه ِذ ِه ا ْلغ َُّم َة َع ْن َه ِذ ِه ْالُ َّم ِة بِ ُح ُض ِ
ال َّل ُه َّم اك ِْش ْ
ور ِه
ِ
حتِ َ
ك
ور ُهإِ َّنُ ْم َي َر ْو َن ُه َبعيد ًا َون ََرا ُه َق ِريب ًا بِ َر ْ َ
َو َع ِّج ْل َلنَا ُظ ُه َ
يا َأرحم ِ ِ
ني).
الراح َ
َ ْ َ َ َّ

ات يدَ َك َع َل َف ِ
ٍ
َفت ْ ِ
َض ُب َثال َ
خ ِذ َك ال ُي ْمنَىَ ،و ِف
َث َم ّر َ
ِ
ٍ
ب
ي َيا َصاح َ
ك ُِّل َم َّرة َت ُقول( :ا ْل َع َج َل ا ْل َع َج َل َيا َم ْوالَ َ
الز ََّم ِ
ان)(((.
((( صباح الزائر ،السيد ابن طاووس :ص.236 -235
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و ُيقرأ يومي ًا بعد صالة الصبح باعتباره زيارة له:A
ِ
ب الز ََّم ِ
ات اللَِّ َع َل ْي ِه
ان َص َل َو ُ
الي َصاح َ
(ال َّل ُه َّم َب ِّلغْ َم ْو َ
عن جِي ِع ا ُْل ْؤ ِمنِني وا ُْل ْؤ ِمن ِ
َات ِف َم َش ِ
ار ِق ْالَ ْر ِ
ض
َ ْ َ
َ َ
َو َمغ ِ
َار ِ َبا َو َب ِّر َها َو َب ْح ِر َها َو َس ْهلِ َها َو َج َبلِ َها َح ِّي ِه ْم
وميتِ ِهم وعن والِدَ ي وو ْل ِدي وعنِّي ِمن الص َلو ِ
ات
َ َّ َ
َ َ
َّ َ ُ
َ َ ِّ ْ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّحي ِ
ِ
ات ِز َن َة َع ْر ِ
ش اللَِّ َومدَ ا َد كَل َمته َو ُمنْت ََهى ِر َضا ُه
َوالت َّ
َو َعدَ َد َما َأ ْح َصا ُه كِتَا ُب ُه َو َأ َح َ
اط بِ ِه ِع ْل ُم ُه.
ال َّل ُه َّم (إِ ِّن) ُأ َجدِّ ُد َل ُه ِف َه َذا ا ْل َي ْو ِم َو ِف ك ُِّل َي ْو ٍم َع ْهد ًا
َو َع ْقد ًا َو َب ْي َع ًة ِف َر َق َبتِي.

َّش ِ
ش ْفتَنِي ِ َب َذا الت ْ ِ
يف َو َف َّض ْلتَنِي ِ َب ِذ ِه
ال َّل ُه َّم ك ََم َ َّ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
الي
ا ْل َفضي َلة َو َخ َص ْصتَني ِ َبذه النِّ ْع َمة َف َص ِّل َع َل َم ْو َ
وسي ِدي ص ِ
ب الز ََّم ِ
اج َع ْلنِي ِم ْن َأن َْص ِ
اح ِ
ار ِه
ان َو ْ
َ
َ َ ِّ
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ِ
ِ ِ
و َأ ْشي ِ
اع ِه َو َّ
ي
ين َب ْ َ
الذا ِّب َ
اج َع ْلني م َن ا ُْل ْست َْش َهد َ
ني َعنْ ُه َو ْ
َ َ
ٍ
ِ ِ
الص ِّ
ت َأ ْه َل ُه ِف
ف ا َّل ِذي َن َع َّ
َي ُمك َْره ِف َّ
َيدَ ْيه َطائع ًا غ ْ َ
وص َع َل َطا َعتِ َ
كِتَابِ َ
ك
ك َف ُق ْل َ
ت َص ّف ًا ك ََأ َّنُ ْم ُبنْ َي ٌ
ان َم ْر ُص ٌ
و َطاع ِة رسولِ َ ِ ِ
السال ُم.
ك َوآله َع َل ْي ِه ُم َّ
َ َ َ ُ
ال َّل ُه َّم َه ِذ ِه َب ْي َع ٌة َل ُه ِف ُعن ُِقي إِ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة)(((.

((( صباح الزائر ،السيد ابن طاووس :ص.432
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