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رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء
الحمد ِ
هلل ِّ
والمر�سلين �سيدنا ونب ّينا �أبي القا�سم مح ّمد بن عبد اهلل وعلى �آله
الط ّيبين الطاهرين.
مخت�صة بزمان دون زمان،
من المعلوم �أنّ �أحكام الإ�سالم غير
ّ
و�إ ّنما هي عا ّمة وتت�سم بال�شمول ّية والخلود ،فحالل مح ّمد  Pحالل
�إلى يوم القيامة وحرامه حرام �إلى يوم القيامة.
ومن الوا�ضح �أ ّنه في زمن غيبة الإمام المنتظر | ال يجوز تجميد
الإ�سالم وال تعطيل ت�شريعاته و�أحكامه تحت عنوان االنتظار لليوم
الموعود ،و�إ ّنما يجب كما في � ّأي زمان �آخر تطبيق �أحكام الإ�سالم في
جميع مجاالت الحياة ،والقيام بكا ّفة التكاليف والم�س�ؤول ّيات الفرد ّية
واالجتماع ّية وال�سيا�س ّية والجهاد ّية وغيرها..
يقول ال�شيخ المظ ّفر« :وم ّما يجدر �أن نعرفه في هذا ال�صدد :لي�س
معنى انتظار هذا الم�صلح المنقذ (المهديّ ) �أن يقف الم�سلمون
مكتوفي الأيدي فيما يعود �إلى ّ
الحق من دينهم ،وما يجب عليهم
من ن�صرته ،والجهاد في �سبيله ،والأخذ ب�أحكامه ،والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ...بل الم�سلم �أبداً مك ّلف بالعمل بما �أُنزل من

امل � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ق � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ّدم� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة

المقدمة
ّ
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وواجب عليه ال�سعي لمعرفتها على وجهها
الأحكام ال�شرع ّية،
ٌ
ال�صحيح بالطرق المو�صلة �إليها حقيقة ،وواجب عليه �أن ي�أمر
بالمعروف وينهى عن المنكر ما تم ّكن من ذلك وبلغت �إليه قدرته
«ك ّلكم راع وك ّلكم م�س�ؤول عن رع ّيته»(((.
ويقول ال�شيخ ال�صافي الكلبايكاني« :وليعلم � ّأن معنى االنتظار لي�س
تخلية �سبيل الك ّفار والأ�شرار ،وت�سليم الأمور �إليهم ،والمراهنة معهم،
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والإقدامات الإ�صالح ّية،
ف�إ ّنه كيف يجوز �إيكال الأمور �إلى الأ�شرار مع التم ّكن من دفعهم
عن ذلك ،والمراهنة معهم ،وترك الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر وغيرها من المعا�صي ا ّلتي د َّل عليها العقل والنقل و�إجماع
الم�سلمين؟
ولم يقل �أح ٌد من العلماء وغيرهم ب�إ�سقاط التكاليف قبل ظهوره،
كما ال ُيرى منه ٌ
عين وال �أثر في الأخبار..
تدل الآيات والأحاديث الكثيرة على خالف ذلك ،بل ّ
نعمّ ..
تدل
على ت�أ ّكد الواجبات والتكاليف والترغيب �إلى مزيد من االهتمام في
العمل بالوظائف الدين ّية ك ّلها في ع�صر الغيبة»(((.
بل �إنّ نف�س غيبة الإمام | وطبيعة مرحلة االنتظار تقت�ضي نوع ًا
من الواجبات والم�س�ؤول ّيات الأخرى ا ّلتي ُت�ضاف �إلى قائمة الواجبات
والتكاليف الإ�سالم ّية العا ّمة.
وهذا الكتاب «وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام |» يب ّين هذا
((( عقائد الإمام ّية ،ال�شيخ املظفّر� ،ص .85
((( منتخب الأثر,ال�شيخ ال�صايف الكلبايكاين� ,ص .500-499
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النوع من التكاليف والم�س�ؤول ّيات والوظائف ..وما يجب على الم�سلمين
وال�سيا�سي
واالجتماعي
والفردي
االيماني
القيام به على الم�ستوى
ّ
ّ
ّ
ّ
والجهادي في ع�صر الغيبة ،وكيف ينبغي �أن تكون عالقتنا نحن
ّ
المهدي |.
الحجة
ّ
المنتظرين بالإمام ّ
والكتاب من ت�أليف عالم جليل من علمائنا الأبرار هو �آية اهلل الميرزا
أ�صفهاني م�ؤ ّلف كتاب «مكيال المكارم في
المو�سوي ال
مح ّمد تقي
ّ
ّ
فوائد الدعاء للقائم |» ،وكان قد و�ضعه باللغة الفار�س ّية فقام بنقله
وعملت على تحقيقه ون�شره قبل
�إلى العرب ّية ال�س ّيد �أبو �أحمد الكاظمي،
ْ
قم الم�شرفة
�أكثر من �أربع ع�شرة �سنة م� ّؤ�س�سة الإمام
ّ
المهدي | في ّ
الموحد الأبطحي .ونحن �إذ نعيد طباعته
ب�إ�شراف ال�س ّيد مح ّمد باقر ّ
ون�شره بح ّلة جديدة ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعالى �أن يجزي من �سبقنا
�إلى ذلك �أوفى الجزاء .و�أن ينفع بهذا الكتاب الم�ؤمنين المجاهدين
ّ
هلل
الموطئين ل�صاحب الع�صر والزمان | ،و�آخر دعوانا �أن الحمد ِ
رب العالمين.
ّ
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ر�ؤيا الإمام بالمنام وكالمه

|
ر�ؤي � � � � ��ا الإم � � � � � ��ام ب � ��امل � �ن � ��ام وكالمه|

أزهرت بال نجم ،و�أ�ضاءت بال قمر ،وفيما
في ليلة مباركة م�ضيئةْ � ،
يرى النائم ت�ش ّرفت بلقاء موالي �صاحب الع�صر والزمان | ،وقلت له
ما معناه :ما �أ�صنع كي �أتق ّرب؟
ف�أجابني| ما معناه« :اجعل عملك عمل �إمام زمانك».
ف�أدركت �آنذاك �أ ّنه �إذا �أردت �أن تعمل عم ً
ال ،فانظر :هل كان �إمامكQ
يعمله؟ فاعمله ،و� اّإل فدعه.
ّثم قلت له ما لفظه :هذا هو الأمل ،فبماذا �أو ّفق لذلك؟
ن�صه« :الإخال�ص في العمل».
فقال| ما ّ
فانتبهت بعد ذلك من النوم محاور ًا هذا الكالم الموجز لفظ ًا
الوا�سع معنى ،ف�أ�شبعته در�س ًا وتحلي ًال ،لأجد على �ضوء اال�ستدالل
الفكري� ،أ ّنه يجب على الموالي لأهل بيت الع�صمة
العقلي واال�ستنتاج
ّ
ّ
والطهارة � Rأن يكون في عمله تابع ًا لإمامه| عارف ًا م�ستيقن ًا �أنّ
عمله هو امتداد لعمل �آبائه  Rا ّلذين �أذهب اهلل عنهم الرج�س،
وط ّهرهم تطهير ًا.
كيف ال ،وهم �آخذون من مدينة علم ر�سول اهلل  Pووحيه ا ّلذي
ما ينطق عن الهوى وهم ز ّقوا من نمير علمه ،وهم و ّراثه و�أو�صيا�ؤه في
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الأر�ض من بعده واحد ًا بعد واحد ،و�أمنا�ؤه على عباده؟.
وال ِمراء في �أنّ هذه هي حقيقة الت�ش ّيع ظاهر ًا وباطن ًا .وعلى �ضوء هذا
ف�إنّ الر�سول الأعظم  Pهو ا ّلذي � ّأ�س�س �أ�سا�س هذا الت�ش ّيع بقوله :P
تم�سكتم
«�إ ّني تارك فيكم الثقلين :كتاب اهلل وعترتي �أهل بيتي ،ما �إن ّ
بهما لن ت�ضل ّوا بعدي �أبداً»(((.
وفي الجواب الثاني �إ�شارة �إلى قوله تعالى} :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
(((
ﭰ {.
}ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ
ﰜ{ (((.
والتم�سك
المتو�سلون
يتو�سل به
ّ
ّ
التو�سل ب�أف�ضل ما ّ
فهل الوظيفة � اّإل ّ
بحبل اهلل المتين ،وعترة الر�سول  Rثاني الثقلين!؟ م� ّؤطرين
ذلك ب�أف�ضل ا لأعمال انتظار الفرج كما قال تعالى } :ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ{(((.
متع ّوذين من «الفتنة» في قوله تعالى} :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ{(((.
رب العالمين ،و�ص ّلى اهلل على مح ّمد و�آله
و�آخر دعوانا �أن الحمد ِ
هلل ّ
الطاهرين ،ولعنة اهلل على �أعدائهم �أجمعين.
أبطحي
الموحد ال
ال�س ّيد مح ّمد باقر بن المرت�ضى
ّ
ِّ
((( و�سائل ال�شيعة ،احل ّر العاملي ،ج � ،27ص .34
((( �سورة الزمر ،الآية.14 :
((( �سورة الكهف ،الآية.110 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.71 :
((( �سورة الأنفال ،الآية.25 :

الجزء الأ ّول
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رب العالمين وال�صالة وال�سالم على خاتم المر�سلين
الحمد ِ
هلل ّ
و�آله المع�صومين ال �س ّيما �إمام زماننا خاتم الو�ص ّيين ،ولعنة اهلل على
�أعدائهم �أجمعين �أبد الآبدين.
�أ ّما بعد ،فيقول غريق الآمال والأماني «مح ّمد تقي بن عبد
أ�صفهاني» عفا اهلل تعالى عنهما لإخوانه في
المو�سوي ال
الرزّاق
ّ
ّ
الإيمان:
لقد جمعت في هذا الكتاب المخت�صر جملة من الأعمال بعنوانها
وظيفة الم�ؤمنين في زمان غيبة �صاحب الزمان �صلوات اهلل عليه �أي
علي بن مو�سى بن
ح�ضرة ّ
علي بن مح ّمد بن ّ
الحجة ابن الح�سن بن ّ
علي بن �أبي طالب .R
علي بن الح�سين بن ّ
جعفر بن مح ّمد بن ّ
وه ��ي �أربع ��ة وخم�سون �أم ��ر ًا يلي ��ق بالم�ؤمني ��ن المواظب ��ة عليها
والعمل بها.
و�س ّميته بـ«وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام|» ومن اهلل التوفيق.
الأ ّول :االغتمام لفراقه| ولمظلوم ّيته.
فقد ورد في «الكافي» عن ال�صادق� Qأ ّنه قالَ « :ن َف�س المهموم
لنا ،المغت ِّم لظلمنا ت�سبيح»(((.
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الثاني :انتظار فرجه وظهوره|.
التقي� Qأ ّنه قال:
فقد ورد في «كمال الدين» عن الإمام مح ّمد ّ
«�إِ ّن القائم م ّنا هو المهديّ ا ّلذي يجب �أن ُينتظر في غيبته ،و ُيطاع
في ظهوره ،وهو الثالث من ولدي.(((»...
وورد عن �أمير الم�ؤمنين� Qأ ّنه قال�« :أف�ضل العبادة ال�صبر
وانتظار الفرج»(((.
وفي حديث �آخر عن ال�صادق� Qأ ّنه قال« :من مات منكم وهو
منتظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم في ف�سطاطه»(((.
مف�ص ًال ِ�إ�ضافة �إلى بق ّية الوظائف في
ولقد ذكرت هذا المو�ضوع ّ
كتاب «مكيال المكارم»(((.
الثالث :البكاء على فراقه وم�صيبته.Q
فقد ورد في «كمال الدين» عن ال�صادق� Qأ ّنه قال« :واهلل
َ
�سنين من دهركم ،ولتمح�صنّ ح ّتى يقال :مات �أو
ليغيبنّ �إِمامكم
هلك ب�أيّ وا ٍد �سلك ،ولتدمعنّ عليه عيون الم�ؤمنين»(((.
وروي عن الر�ضا�Qأ ّنه قال« :من تذ ّكر م�صابنا وبكى لما ار ُتكب
م ّنا كان معنا في درجتنا يوم القيامة»(((.
((( كمال الدين ومتام النعمة ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص  ،377ح .1وعنه يف بحار الأنوار ،العلاّ مة املجل�سي ،ج ،51
�ص  ،156ح.1
((( حتف العقول ،ابن �شعبة احل ّراين� ،ص .201
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة املجل�سي ،ج � ،52ص  ،126ح .18
((( عن الفي�ض بن املختار عن �أبي عبد اهلل Qقال« :من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم
يف ف�سطاطه» ،قالّ :ثم مكث هنيئة ّثم قال« :ال بل كمن قارع معه ب�سيفه» ّثم قال« :Qال واهلل � اّإل كمن
ا�ست�شهد مع ر�سول اهلل  .»Pمكيال املكارم ،املريزا حم ّمد تقي الأ�صفهاين ،ج � 2ص.141
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص  ،347ح .35
((( الأمايل ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص  ،68املجل�س  ،17ح  .4وعنه يف البحار ،ج� ،44ص  ،278ح.1

((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص  ،378ح .3كفاية الأثر ،ال�شيخ علي بن حممد بن علي اخلزاز الرازي
القمي� ،ص  .279وعنه يف البحار ،ج� ،51ص  ،157ح.5
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الرابع :الت�سليم واالنقياد وترك اال�ستعجال في ظهوره|.
�شيء» في �أمر ظهوره| ،بل ي�س ّلم
يعني ترك قول «لم ،ولأيّ ِّ
ب�صحة ما ي�صل �إليه من ناحيته| و�أ ّنه عين الحكمة ،فقد ورد في
ّ
«كمال الدين» عن الإمام مح ّمد التقي� Qأنه قالّ �« :إن الإمام بعدي
ابني علي� ،أمره �أمري ،وقوله قولي ،وطاعته طاعتي ،والإمام بعده
ابنه الح�سن �أمره �أمر �أبيه ،وقوله قول �أبيه ،وطاعته طاعة �أبيه» ّثم
�سكت ،فقلت له :يا ابن ر�سول اهلل ،فمن الإمام بعد الح�سنQ؟
فبكى Qبكاء ًا �شديد ًا ّثم قال�ِ « :إ ّن من بعد الح�سن ابنه القائم
ّ
بالحق المنتظر» .فقلت له :يا ابن ر�سول اهلل ،لم �س ّمي القائم؟ قال:
«لأ ّنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد �أكثر القائلين ب�إمامته» .فقلت له:
ولم �س ّمي المنتظر؟ قال« :ل ّأن له غيب ًة يكثر �أ ّيامها ،ويطول �أمدها،
فينتظر خروجه المخل ُِ�صون ،و ُينكره المرتابون ،وي�ستهزىء بذكره
الجاحدون ،و ُيك ِّذب بها الو ّقاتون ،ويهلك فيها الم�ستعجلون ،وينجو
فيها الم�س ّلمون»(((.
الخام�س� :أن ن�صله| ب�أموالنا .يعنيُ :يهدى ِ�إليه|.
فقد ورد في «الكافي» عن ال�صادق� Qأ ّنه قال« :ما من �شيء
أحب �إلى اهلل من �إِخراج الدراهم �إلى الإمام ،و� ّإن اهلل ليجعل له
� ّ
الدرهم في الج ّنة مثل جبل �أحد»ّ ،ثم قالّ �« :إن اهلل تعالى يقول
في كتابه} :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
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خا�صة»(((.
ﯭ{((( ،قال :Qهو واهلل في �صلة الإمام ّ
�أ ّما في هذا الزمان حيث �إنّ الإمام| غائب؛ ي�صرف الم�ؤمن
ذلك المال ا ّلذي جعله �صلة وهد ّية له| في موارد فيها ر�ضاه؛ ك�أن
ُينفقها على ال�صالحين الموالين له| ،فقد ورد في «البحار» نق ًال
عن «كامل الزيارات» �أنّ الإمام مو�سى بن جعفر Qقال« :من
لم يقدر �أن يزورنا فليزر �صالحي مواليناُ ،يكتب له ثواب زيارتنا.
ومن لم يقدر على ِ�صلَتنا فلي�صل �صالحي موالينا ُيكتب له ثواب
�صلتنا»(((.
ال�ساد�س :الت�ص ّدق عنه| بق�صد �سالمته ،كما ورد ذلك في كتاب
مف�ص ًال(((.
«النجم الثاقب» ّ
ال�سابع :معرفة �صفاته ،والعزم على ن�صرته في � ّأي حال كان والبكاء
والت�أ ُّلم لفراقه|.
مف�ص ًال (((.
كما ورد ذلك �أي�ض ًا في كتاب «النجم الثاقب» ّ
الثامن :طلب معرفته| من اهلل ع ّز وج ّل.
فيقر�أ هذا الدعاء المروي عن ال�صادق Qفي «الكافي» و«كمال
الدين» وغيره:
((( �سورة البقرة ،الآية.245 :
((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص  ،451ح.2
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة املجل�سي ،ج � ،102ص  ،295ح ،1عن كتاب كامل الزيارات ،ابن قولويه� ،ص .319
هم �إنّ هذه لك ومنك وهي �صدقة
((( يف كتاب �أمان الأخطار -يف �ضمن دعاء للت�صدّق حني ال�سفر ذكره هكذا« :ال ّل ّ
عجل اهلل فرجه و�ص ّلى عليه بني �أ�سفاره وحركاته و�سكناته يف �ساعات ليله ونهاره ،و�صدقة
عن موالنا حم ّمد ّ
ع ّما يعنيه �أمره وما ال يعنيه وما ي�ضمنه وما يخلفه» .النجم الثاقب يف �أحوال الإمام الغائب ،،املريزا ح�سني
النوري ،ج� ،2ص  ،472الباب العا�شر.
((( روي يف عيون �أخبار الإمام الر�ضا Qلل�شيخ ال�صدوق يف خرب متع ّلق به | �أ ّنه قال« :Qكم من حرى
م�ؤمنة وكم من م�ؤمن مت� ّأ�سف حريان حزين عند فقدان املاء املعني».
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«ال َّله َّم ع ّرفني َن ْف َ�س َك َف�إ َّن َك �إِ ْن َل ْم َتع ّر ْفني َن ْف َ�س َك َل ْم �أَعر ِْف
َن ِب ّيك.
ال َّل ُه َّم َع ّر ُفني َر َ�سو َل َك َف�إ َّن َك �إِن َل ْم ُتع ّر ْفني َر�سو َل َك َل ْم �أَ ْ
عرف
ُح ّج َتك.
ال َّل ُه َّم َع ّر ْفني َح ّج َت َك َف�إِ َّن َك �إِن َل ْم ُتع ّر ْفني ُح ّج َت َك َ�ضلَ ْلتُ َعن
د ْيني»(((.
التا�سع :المداومة على قراءة هذا الدعاء المروي عن ال�صادقQ
كما ورد في «كمال الدين» وهو« :يا ُ
اهلل َيا َر ْح ُ
من يا َرحيم يا
ُم ِق ّل َب ال ُقلوبِ َث ِّبتْ َق ْل ِبي على ِد ْينِك»(((.
العا�شر� :إَعطاء القرابين نيابة عنه| بقدر اال�ستطاعة.
كما ورد ذلك في «النجم الثاقب»(((.
الحادي ع�شر :عدم ذكر ا�سمه ،وهو نف�س ا�سم ر�سول اهلل ،P
الحجة ،المهدي،
وت�سميته ب�ألقاب ،مثل« :القائم ،المنتظر،
ّ
الإمام الغائب» ،وغيرها.
فقد ورد في �أخبار كثيرة �أنّ ت�سمية ا�سمه في ع�صر الغيبة
حرام(((.
الثاني ع�شر :القيام احترام ًا عند ذكر ا�سمه وخ�صو�ص ًا لقب

21
((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص  ،272ح .5ويف كمال الدين ،ج� ،2ص  ،342ح  .24ويف البحار ،ج،52
�ص  ،146ح .7
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص  ،352ح .49
((( النجم الثاقب ،املريزا النوري� ،ص .444
ّ
((( عن �أبي احل�سن الع�سكري� Qأ ّنه قال« :اخللف من بعدي� ...إ ّنكم ال ترون �شخ�صه وال يجل لكم ذكره با�سمه،»...
احلجة من �آل حم ّمد �صلوات اهلل عليه و�سالمه» .الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .332
�إىل �أن قال «قولوا ّ
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«القائم» ،كما ورد ذلك في «النجم الثاقب»(((.
الثالث ع�شر� :إعداد ال�سالح للجهاد بين يديه.
فقد ورد في «البحار» عن «غيبة النعماني» �أنّ ال�صادق Qقال:
«ليعد َّّن �أحدكم لخروج القائم ولو �سهماً ،ف� ّإن اهلل تعالى �إذا علم ذلك
من ن ّيته رجوت لأن ين�سىء في عمره ح ّتى يدركه»(((.
التو�سل به| في المه ّمات و�إر�سال ر�سائل اال�ستغاثة
الرابع ع�شرّ :
ن�صها في «البحار»(((.
له Qكما ورد ّ
الخام�س ع�شر :الق�سم على اهلل تعالى به| في الدعاء ،وجعله
�شفيع ًا في ق�ضاء الحوائج.
كما ورد في «كمال الدين»(((.
ال�ساد�س ع�شر :الثبات على الدين القويم ،وعدم اتباع الدعوات
الباطلة المزخرفة.
وذلك لأنّ الظهور ال يكون قبل خروج ال�سفياني وال�صيحة في
ال�سماء ،فقد ورد في �أخبار كثيرة« :ا�سكن ما �سكنت ال�سماء من النداء،
والأر�ض من الخ�سف بالجي�ش»(((.
وورد في «البحار» عن «غيبة الطو�سي» �أنّ الإمام الر�ضا Qقال:
((( ورد يف النجم الثاقب القيام تعظيم ًا عند �سماع ا�سمه املبارك| وبالأخ�ص �إذا كان ا�سمه املبارك «القائم» كما
ا�ستق ّرت عليه �سرية الإمام ّية ونقل بع�ض العلماء �أ ّنه �س�أل عن هذا املو�ضوع العامل ال�س ّيد عبد اهلل �سبط املحدّث
اجلزائري ف�أجاب ب�أ ّنه ر�أى خرب ًا م�ضمونه �أنه ذكر يوم ًا ا�سمه املبارك| يف جمل�س الإمام ال�صادقQ
فقام Qتعظيم ًا واحرتام ًا له .النجم الثاقب ،املريزا النوري ،ج� ،2ص ،474الباب العا�شر.
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة املجل�سي ،ج � ،52ص  ،366ح  .146ويف الغيبة ،لل�شيخ حممد بن ابراهيم النعماين،
�ص  ،320ح .10
((( البحار ،م .ن ،ج � ،94ص .29
النبي  Pيف الن�ص على القائم |.
((( راجع ف�صل ما روي عن ّ
((( الأمايل ،ال�شيخ الطو�سي� ،ص .412

((( الغيبة ،ال�شيخ الطو�سي� ،ص  .268ويف البحار ،ج � ،52ص  ،289ح .28
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة املجل�سي ،ج � ،52ص .230
((( �سورة النحل ،الآية.1 :
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص  ،671ح .18
((( م .ن ،ح .19
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«ينادون في رجب ثالثة �أ�صوات من ال�سماءٌ ،
�صوت منها� :أال لعنة
اهلل على القوم الظالمين ،وال�صوت الثاني� :أزفت الأزفة يا مع�شر
الم�ؤمنين ،وال�صوت الثالث :يرون بدناً بارزاً نحو عين ال�شم�س ،هذا
�أمير الم�ؤمنين قد ك ّر في هالك الظالمين»(((.
وورد في حديث �آخر� :أنّ جبرئيل ينادي في ليلة الثالث والع�شرين من
�شهر رم�ضان نداء ي�سمعه جميع الخالئقّ �« :إن ّ
علي و�شيعته»
الحق مع ّ
وفي �آخر النهار ُينادي �إِبلي�سّ �« :إن ّ
الحق مع عثمان و�شيعته».
فينادي جبرائيل Qبنداء �آخر ي�سمعه جميع الخالئقّ �« :إن
المهديّ قد ظهر فا ّتبعوه»(((.
وورد في «كمال الدين» عن ال�صادق�« :Qأ ّول من ُيبايع القائم|
جبرائيل ينزل في �صورة طير �أبي�ض فيبايعه ،ث ّم ي�ضع رج ً
ال على بيت
اهلل الحرام ورج ً
ال على بيت المقد�س ث ّم ُينادي ب�صوتٍ َطلِقٍ ت�سمعه
الخالئق}:ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ{(((»(((.
وفي حديث �آخر ...« :فيبعث اهلل تبارك وتعالى ريحاً ف ُتنادي بك ّل
وادٍ :هذا المهديّ  ،يَق�ضي بق�ضاء داود و�سليمان  Rال يريد عليه
ب ّينة»(((.
ال�سابع ع�شر :العزلة عن عموم النا�س.
فقد ورد في «كمال الدين» عن الإمام الباقر� Qأ ّنه قال:
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«ي�أتي على النا�س زمان يغيب عنهم �إمامهم ،فيا طوبى للثابتين
على �أمرنا في ذلك الزمان� ،إنّ �أدنى ما يكون لهم من الثواب
�أن ُيناديهم الباري ّ
جل جالله فيقول :عبادي و�إِمائي� ،آمنتم
بح�سن الثواب منّي ،ف�أنتم
ب�س ّري و�ص ّدقتم بغيبي ،ف�أب�شروا ُ
عبادي و�إِمائي ح ّقاً ،منكم �أتق ّبل ،وعنكم �أعفو ،ولكم �أغفر،
وبكم �أ�سقي عبادي الغيث و�أدفع عنهم البالء ،ولوالكم لأنزلت
عليهم عذابي ،قال جابر :فقلت :يا ابن ر�سول اهلل فما �أف�ضل ما
ي�ستعمله الم�ؤمن في ذلك الزمان؟ قال :حفظ الل�سان ولزوم
البيت»(((.
�أي يبتعد عن معا�شرة النا�س � اّإل في ال�ضرورات ،ف�إ ّنهم ُين�سونه ذكر
�إِمامه.
عجل اهلل تعالى فرجه ،و�سي�أتي ذكر
الثامن ع�شر :ال�صالة عليهّ ،
بع�ض ال�صلوات المرو ّية �إنّ �شاء اهلل تعالى.
ولي
التا�سع ع�شر :ذكر ف�ضائله ومناقبه �سالم اهلل عليه ،وذلك لأ ّنه ّ
النعمة و�سبب ك ّل النعم الإله ّية الوا�صلة �إلينا كما �أو�ضحت ذلك
في كتاب «مكيال المكارم»(((.
لولي النعمة هو ذكر ف�ضائله وكماالته و�إِح�سانه،
ف�أحد �أنواع ال�شكر ّ
كما ورد في «مكارم الأخالق»((( عن �س ّيد ال�ساجدين Qفي حقّ ذي
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص  ،330ح .15
((( ففي احلديث النبويّ قال « :Pمن �أتى �إليكم معروف ًا فكافئوه ف�إن مل جتدوا فادعوا له حتّى تعلموا �أ ّنكم
كاف�أمتوه» ،مكيال املكارم ،املريزا الأ�صفهاين ،ج� ،1ص .36
((( مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص .459

((( و�أ ّما حقّ ذي املعروف عليك ،ف�أن ت�شكره وتذكر معروفه وتكتب املقالة احل�سنة وتُخل�ص له الدعاء فيما بينك
وبني اهلل ع ّز وج ّل...ر�سالة احلقوق ،الإمام زين العابدين.Q
علي بن �أحمد ،عن عبيد اهلل بن مو�سى ،عن مو�سى بن هارون بن عي�سى العبدي ،عن عبد اهلل
((( والرواية هيّ :
بن م�سلم بن قعنب ،عن �سليمان بن هالل قال :ح ّدثنا جعفر بن حم ّمد ،عن �أبيه ،عن ج ّده ،عن احل�سني
بن علي  Rقال« :جاء رجل �إىل �أمري امل�ؤمنني Qفقال له :يا �أمري امل�ؤمنني ن ّبئنا مبهد ّيكم هذا .فقال:
ممن الرجل؟ فقال« :من
«�إذا درج الدارجون ،وق ّل امل�ؤمنون وذهب املجلبون ،فهناك» ،فقال :يا �أمري امل�ؤمنني ّ
بني ها�شم من ذروة طود العرب وبحر مفي�ضها �إذا وردت� ...إىل �أن قالّ ...ثم رجع �إىل �صفة املهديّ | فقال:
هم فاجعل بيعته خروج ًا من الغ ّمة واجمع به �شمل الأ ّمة ،ف�أ ّنى
«�أو�سعكم كهف ًا ،و�أكرثكم علم ًا و�أو�صلكم رحم ًا ال ّل ّ
جاز لك فاعزم وال تنثن عنه �إن و ّفقت له وال جتيزنّ عنه �إن هَ ديت �إليه هاه و�أوم�أ بيده �إىل �صدره �شوق ًا �إىل
ر�ؤيته» الغيبة ،ال�شيخ النعماين� ،ص  .214ويف البحار ،ج � ،51ص  ،115ح .14
((( �سورة التحرمي ،الآية.6 :
((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص  ،211ح .1
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص  ،317ح .3
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المعروف علينا من ر�سالة الحقوق (((.
الع�شرون� :إظهار ال�شوق لر�ؤية جماله المبارك حقيقة ،كما ورد عن
�أمير الم�ؤمنين Qعندما �أ�شار �إلى �صدره وت�أ ّوه �شوق ًا �إلى
لقائه((((وهو لم يولد بعد).
الحادي والع�شرون :دعوة النا�س لمعرفته وخدمته وخدمة �آبائه
الطاهرين ،فقد ورد في «الكافي» عن �سليمان بن خالد �أ ّنه قال
للإمام ال�صادق�ِ :Qإنّ لي �أهل بيت وهم ي�سمعون م ّني،
�أف�أدعوهم �إلى هذا الأمر؟ فقال« :Qنعم � ّإن اهلل ع ّز وج ّل
يقول في كتابه } :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ{(((»(((.
الثاني والع�شرون :ال�صبر على الم�صاعب وعلى تكذيب و�أذى ولوم
�أعدائه في زمان غيبته|.
فقد ورد في «كمال الدين» عن �س ّيد ال�شهداء� Qأ ّنه قال�« :أما
�إ َّن ال�صابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بال�سيف
بين يدي ر�سول اهلل .((( »P
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الثالث والع�شرون�ِ :إهداء ثواب الأعمال ال�صالحة كقراءة القر�آن
وغيرها �إليه� ،سالم اهلل عليه.
الرابع والع�شرون :زيارته| ،وهذان العمالن الأخيران غير
مخت�صين به| بل وردا ب�ش�أن جميع الأئ ّمة .R
ّ
الخام�س والع�شرون :الدعاء لتعجيل ظهوره وطلب الفتح والن�صر
له| من اهلل تعالى.
ولهذا العمل فوائد وثمار كثيرة ج ّد ًا وقد جمعتها نق ًال عن �أخبار الأئ ّمة
الأطهار وذكرتها في كتاب «�أبواب الج ّنات في �آداب الجمعات» باللغة
الفار�س ّية ،وفي كتاب «مكيال المكارم((( في فوائد الدعاء للقائم|»
وهو باللغة العرب ّية.
وقد ورد في التوقيع ال�شريف
المروي في «االحتجاج» عنه|...« :
ّ
و�أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج ف� ّإن ذلك فرجكم»(((.
وروي عن الإمام الح�سن الع�سكري� Qأ ّنه قال« :واهلل ليغيبنّ
غيب ًة ال ينجو فيها من الهلكة � اّإل من ث ّبته اهلل ع ّز وج ّل على القول
ب�إمامته وو ّفقه للدعاء بتعجيل فرجه»(((.
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((( مكيال املكارم ،املريزا اال�صفهاين ،ج� ،2ص .68
((( االحتجاج ،ال�شيخ الطرب�سي ،ج� ،2ص .284
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص � ،384ضمن ح .1
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((( من ال يح�ضره الفقيه ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص .327
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�أ ّما الأدعية الواردة عن الأئ ّمة R
المخت�صة به| فكثيرة ج ّد ًا
ّ
و�س�أذكر في هذا المخت�صر خم�س ًا منها:
التقي Qأ� ّنه قال�« :إذا
1-1روي في «الفقيه» عن الإمام مح ّمد ّ
ان�صرفت من �صالة مكتوبة فقل:
َ
باهلل َر ًّبا َو ِبا ِلإ ْ�س َ
َر�ض ْيتُ
ال ِم دِيناً َو ِبال ُقر�آنِ ِك َتا َباً َو ِبمح ّمد َنب ًّيا
علي
لي ْب ِن ُ
الح َ�س ِ
الح َ�س ِن َو ُ
لي َول ًّيا َو َ
َو ِب َع ٍّ
الح�سين َومح ّمد ْب ِن ّ
ين َو َع ّ
لي ْب ِن مو�سى َومح ّمد ْب ِن
َو َجع َف ِر ْب ِن مح ّمد َو ُم َ
و�سى ْب ِن َجعفر َو َع ّ
بن َعل ِّي
الح َ�س ِن ِ
الحجة ا ْب ِن َ
لي ْب ِن مح ّمد َو َ
علي َو ّ
الح َ�س ِن ْب ِن ّ
ليَ ،و َع ّ
َع ّ
َعلَيهِم ال�سال ُم �أئ َّم ًة.
ين َيد ْي ِه َومِ ن َخل ِف ِه َو َعنْ َيمينه
فاحفظ ُه مِ نْ َب ِ
الحجة َ
ال َّل ُه ّم َو َل َّي َك ّ
َو َعنْ �شِ ما ِل ِه َومِ ن َفو ِق ِه َومِ ن َت ْح ِتهَِ ،وام ُد ُد َل ُه فِي ُعمره َو ْاج َعلَ ُه القا ِئ َم
ِب�أمر َِك ال ُم ْن َت ِ�ص َر ل َ
ِدينك ،و�أ ِر ِه َما ُيحِ ُّب َو ُت ِق ُّر ِب ِه َع ْي ُن ُه فِي َن ْف�سِ ِه َو ُذ ّري ِت ِه
َوفِي �أَه ِل ِه َو َما ِل ِه َوفِي �شي َع ِت ِه َوفِي َعد ِوهَِ ،و�أرِهِ م من ُه َما َيح َذرو َن و َ�أره
فيهِم َما ُيحِ ُّب َوتق ُّر ِب ِه ُ�صدو ُر َنا َو�صدُو ُر َقو ٍم ُم�ؤمنين»((( .
2-2ورد في «مكارم الأخالق» وغيره عن ال�صادقQقراءة هذا
الدعاء بعد ك ّل فري�ضة« :ال َّل ُه َّم َ�ص ِّل َعلَى مح ّمد َو�آلِ مح ّمد
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ال�صا ِد َق ال ُم َ�ص َّد َق ال َ
أمين َ�صلَوا ُت َك َعلي ِه َو�آ ِل ِه
ال َّل ُه َّم �إِ َّن َر َ�سو َل َك َ
َقا َل �إِنَّكَ قُلتَ تَباركْتَ َوتَعا َليْتَ مَا تَردّدتُ فِي �شَ ي ٍء �أنا فاعِ ُل ُه
كتَردُّدي في َق ْب ِ�ض رو ِح عَبديَ ال ُم�ؤمِ ن يكر ُه ال َم َ
وت َو َ�أ َنا �أَ ْك َر ُه
َم�سا َء َت ُه.
الراح َة
ال َّل ُه َّم َف َ�ص ِّل َعلَى مح ّمد َو�آلِ مح ّمد َو َع ّجل ِل َول ِّي َك ال َفر َج َو َ
َوالن�ص َر وال َكرام َة والعافِي َة َو َال َت ُ�س�ؤني فِي َن ْف�سي َو َال فِي �أَ َحدٍ مِ ن
�أَحِ َّبتِي»((( .
3-3الدعاء المذكور في «جمال الأ�سبوع» عن الإمام الر�ضاQ
للحجة | ،ولي�س لهذا الدعاء وقت معين بل في � ّأي
في دعائه ّ
تي�سر قراءته و�أرجو �أن ال تن�سوني عندها بالدعاء:
وقت ّ
«ال َّل ُه َّم َ�ص ِّل َعلَى مح ّمد َو�آل مح ّمد واد َفع َعنْ َول ِّي َك َو َخلي َفت َِك
َو ُح َّجت َِك َعلَى َخ ْلق َِكَ ،ول َِ�سان َِك ال ُم َع ِّب ِر َع ْن َك ب�إ ْذن َِك الناطِ قِ ِبحك َمت َِك،
َو َعين َِك الناظِ َر ِة فِي َبر ّيت َِك َو�شاهِ َ
الجحجاح المجاهد
دك َعلَى عِ َباد َِك َ
ال ُمج َتهد َع ْبدِ َك العائِذِ ِب َك.
ال َّل ُه َّم َو�أَعِ ْذ ُه مِ نْ َ�ش ِّر َما َخلَقْتَ َو َذر�أت َو َبر� َأت َو�أن�ش� َأت َو َ�ص َّو َ
رت،
ين َيدي ِه َومِ ن َخل ِف ِه َو َعن َيمي ِن ِه َو َعنْ �شِ ما ِل ِه َومِ نْ
َواحفظ ُه مِ نْ َب ِ
َف ْو ِق ِه َومِ نْ َتح ِت ِه بِحِ ْفظِ َك ا َّلذِ ي َال ي�ضيع َمنْ َحف ِْظ َت ُه ِبهَِ ،واح َف ْظ فِي ِه
�صي َر�سول َِك َو�أ َبا َء ُه �أ ِئ ّم َت َك َودَعا ِئ َم دِين َِك َ�صلَوا ُت َك َعلَ ْي ِه ْم
َر�سو َل َك َو َو ّ
ِينَ ،و ْاج َع ْل ُه فِي َودي َع َ
� ْأج َمع َ
تك ا َّلتي ال َت ِ�ضي ُع َوفي جِ وار َِك ا َّلذِ ي ال
ُي ْخ َف ُر وفي َم ْنع َِك َوعِ ِّز َك ا َّلذِ ي َال ُي ْق َه ُر.
اج َع ْل ُه
ال َّل ُه َّم َو�آمِ ْن ُه ِب�أمان َِك الوَثيقِ ا َّلذِ ي َال ُي ْخ َذ ُل َمن �أمِ ْن َت ُه ِبهَِ ،و ْ
((( مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص .284
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فِي َك َنف َِك ا َّلذِ ي َال ُي َ�ضا ُم َمن َكا َن فِي ِه َوا ْن ُ�ص ْر ُه ِب َن ْ�صر َِك ال َعزي ِز َو َ�أ ِّي ْد ُه
ِب ُج ْندِ َك الغال ِِبَ ،و َق ِّو ِه ِب ُق َّوت َِك َو�أَ ْر ِد ْف ُه ِب َمال ِئ َكت َِك.
الح ِ�صي َن َة َو ُح َّف ُه
ال َّل ُه َّم َوالِ َمنْ َوا َال ُه َو َعا ِد َمنْ َعادَا ُه و�أ ْل ِب ْ�س ُه دِر َع َك َ
ِبال َمال ِئ َك ِة َح ًّفا.
ال َّل ُه َّم َو َب ِّل ْغ ُه �أَ ْف َ�ض َل َما َب َّل ْغتَ القائ َ
ِمين ِبق ِْ�سطِ َك مِ نْ �أتبا ِع
ال َّن ِب ِّي َ
ين.
الج ْو َر َو َ�أظ ِه ْر ِب ِه
ال َّل ُه ّم ْا�ش َع ْب ِب ِه َّ
ال�ص ْد َع َوا ْر ُت ْق ِب ِه ال َف ْت َق َو�أَمِ تْ ِب ِه َ
ال َع ْد َل َو َز ِّينْ ِب ُطولِ َبقا ِئ ِه الأ ْر َ
ان�ص ْر ُه ِبال ُر ْع ِب
الن�ص ِر َو ُ
�ضَ ،و�أَ ِّي ْد ُه ِب ْ
َوا ْف َت ْح َل ُه َف ْتحاً َي�س ْيراًَ ،و ْاج َع ْل َل ُه مِ نْ َل ُد ْن َك َعلَى َع ُد ِّو َك َو َع ُد ِّو ِه
ُ�سلطاناً َن ِ�صي ْراً.
ال َّل ُه َّم ْاج َع ْل ُه ال َقا ِئ َم ال ُمن َت َظ َر َوالإِ َما َم ا َّلذِ ي ِب ِه ُت ْن َت َ�ص ُرَ ،و�أ ِّي ْد ُه
فتح َقريبٍ َ ،و َو ِّر ْث ُه َم�شا ِر َق الأ ْر ِ�ض َومغا ِر َبهَا الالتي
ِب َن�ص ٍر َعزي ٍز َو ٍ
حي ِب ِه ُ�س َّن َة َن ِب ّي َك َ�صلَوا ُت َك َعلَي ِه َو�آ ِل ِه َح ّتى َال َي ْ�س َت ْخف َِي
َبا َر ْكتَ فِيهَاَ ،و�أْ ِ
الح ِّق َمخا َف َة �أحدٍ مِ َن َ
ا�ص َر ُه َو ْاخ ُذ ْل َخا ِذ َل ُه
الخ ْلقِ َ ،و َق ِّو َن ِ
ِب َ�شي ٍء مِ َن َ
َود َْمدِ ْم َعلَى َمنْ َن َ�ص َب َل ُه َو َد ِّم ْر َعلَى َمنْ َغ َّ�ش ُه.
ال َّل ُه َّم َوا ْق ُت ْل ِب ِه َجبا ِب َر َة ال ُك ْف ِر َو ُع َم َد ُه َودَعا ِئ َم ُه َوال ُق ّوا َم ِبهَِ ،وا ْق ِ�ص ْم
و�س ال�ض َ
ال�س َّن ِة َو ُمق ِّو َي َة ال َباطِ لِ ،
ِب ِه ر�ؤُ َ
ال َل ِة َو�شا ِر َع َة ال ِب ْد َع ِة َو ُممي َت َة ُّ
ِين َو َجمِ ي َع ال ُملحِ دِ َ
ِين َوال ُمنا ِفق َ
ِينَ ،و َ�أ ِب ْر ِب ِه الكا ِفر َ
الج ّبار َ
ين
َو�أ ْذل ِْل ِب ِه َ
َح ْي ُث َكا ُنوا َو�أَ َ
ين كانوا مِ نْ َم�شارِقِ الأَ ْر ِ�ض َو َمغا ِر ِبهَا َو َب ِّرهَا َو َب ْح ِرهَا
قي َل ُه ْم �آثاراً.
َو َ�س ْه ِلهَا َو َجب ِلهَا َح َّتى َال َتد َع مِ ْن ُه ْم َد ّياراً َو َال ُت ِب َ
ال َّل ُه َّم َو َط ِّه ْر مِ ْن ُه ْم ِب َ
الد ََك َو ْا�شفِ مِ ْن ُه ْم عِ باد ََك َو�أعِ َّز ِب ِه ال ُم�ؤمِ َ
نين،
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ر�سل َ
ِين َودار َِ�س حِ َك ِم ال َّن ِب ِّينَ ،و َج ِّد ْد ِب ِه َما مُحِ َي مِ ن
َو� ْأح ِي ِب ِه ُ�س َن َن ال ُم َ
دِين َِك َو ُب ِّد َل مِ ن ُح ْكمِ َك َح ّتى ُتعِي َد دِي َن َك ِب ِه َو َعلَى َيدَي ِه َغ ًّ�ضا َجدِ يداً
َ�صحِ يحاً َم ْح�ضاً ال عِ َو َج فِي ِه َو َال ِب ْد َع َة َم َع ُه َح ّتى ُتنِي َر ِب َع ْد ِل ِه ُظلَ َم
مجهُو َل
الح ِّق َو َ
الجورَِ ،و ُتطفِى َء ِب ِه نِيرا َن ال ُكف ِر َو ُتظ ِه َر ِب ِه َمعا ِق َد َ
َ
و�ض َح ِب ِه ُم�ش ِك َ
الح ْك ِم.
ال َعدْلِ َو ُت ِ
التِ ُ
ا�ص َط َفي َت ُه مِ نْ
ال َّل ُه َّم َو�إِ َّن ُه َعبد َُك ا َّلذِ ي ْا�س َتخلَ ْ�ص َت ُه ِل َنفِ�سِ َك َو ْ
وا�ص َط َف ْي َت ُه َعلَى عِ َباد َِك َو�أت َم ْن َت ُه َعلَى َغي ِب َك َو َع َ�ص ْم ِت ُه مِ َن
َخ ْلق َِك ْ
ال ّذ ُنوبِ َو َب َّر�أْ َت ُه مِ َن ال ُع ُيوبِ َو َطهَّر َت ُه مِ َن ال ِّر ْج ِ�س َو َ�ص َرفت ُه َع ِن ال ّد َن�س
َو َ�س َّل ْم َت ُه مِ َن ال ّر ْي ِب.
ال َّل ُه� � َّم َف ِ�إ ّن ��ا َن ْ�ش َه� � ُد َل ُه َي� � ْو َم ال ِق َيا َم� � ِة َو َي َو َم ُح ُل ��ولِ َّ
الطا ّم� � ِة ِ�إ َّن ُه َل ْم
ع�ص َي ًة َو َل� � ْم ُي َ�ض ِّي ْع َل َك
ُي ْذ ِن � ْ�ب َذ ْنب� �اً َو َل� � ْم َي�أتِ ُحوباً َو َل ْم َير َت ِك � ْ�ب َل َك َم ِ
طا َع� � ًة َو َل� � ْم َي ْهت ِْك َل � َ�ك ُح ْر َم ًة َو َل ْم ُيب� �د ِّْل َل َك َف ِر َ
ي�ض ًة َو َل� � ْم ُيغ ّي ْر َل َك
َ�ش ِريع� � ًة َو َ�أ َّن� � ُه الإِم ��ا ُم ال َت ِق � ُّ�ي الهادِيُ ال َم ْه ��دِ يُّ الطاهِ ُر ال َّن ِق � ِّ�ي ال َوف ِّي
ال َر ِ�ض ّي الزك ِّي.
ال َّل ُه َّم َف َ�ص ِّل َعلَ ْي ِه َو َعلَى �آ َبا ِئ ِه َو�أعطِ ِه فِي َنف�سِ ِه َو َولدِ ِه َو�أهْ ِل ِه َو ُذ ِّر َّي ِت ِه
ف�س ُه َو ُت ْج َم ُع َل ُه ُم ْل َك
َو�أ َّم ِت ِه َو َجمِ يع َرعِ َّي ِت ِه َما ُت ِق ُّر ِب ِه َع ْي َن ُه َو ُت َ�س ُّر ِب ِه َن َ
ال َم ْملَ َكاتِ ُك ِّلهَا َقرِيبها َو َبعِيدِ هَا َو َعزِي ِزهَا َو َذلِي ِلهَا َح ّتى َي ْجرِيَ ُح ْك ُم ُه
َعلَى ُك ِّل ُح ْك ٍم َو َت ْغل َِب ِب َح ِّق ِه َعلَى ُك ِّل باطِ لِ .
ال َّل ُه ّم َو ْا�س ُل ْك ِب َنا َعلَى َي َد ْي ِه مِ ْنها َج ا ْل ُهدَى َوا ْل َم َح َّج َة ال ُع ْظ َمى
َو َ
لح ُق ِبهَا ال َّتالِي.
الطري َق َة ال ُو ْ�سطى ا َّلتِي َيرجِ ُع �إِ َل ْيهَا الغالِي َو َي َ
ال َّل ُه َّم َو َق ِّو َنا َعلَى َطا َع ِت ِه َو َث ِّب ْت َنا َعلَى ُم�شا َي َع ِت ِه َو ْام ُننْ َعلَ ْي َنا ِب ُم َتا َب َع ِت ِه
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ِين َم َع ُه َّ
ين ر َِ�ض َ
الطا ِل ِب َ
ال�صا ِبر َ
َو ْاج َع ْل َنا فِي حِ ْز ِب ِه ال َق َّوامِ َ
اك
ين ب�أَ ْم ِر ِه َّ
نا�ص َح ِت ِه َح ّتى َت ْح ُ�ش َر َنا َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة فِي �أ ْن َ�صا ِر ِه َو� ْأع َوا ِن ِه َو ُم َق ِّو َي ِة
ِب ُم َ
ُ�س ْل َطا ِنهِ.
ال َّل ُه َّم َ�ص ِّل َعلَى مح ّمد َو�آلِ مح ّمد َو ْاج َع ْل َذل َِك ُك َّل ُه مِ َّنا َل َك َخالِ�صاً
مِ نْ ُك ِّل َ�ش ٍّك َو ُ�ش ْب َه ٍة َورِيا ٍء َو ُ�س ْم َع ٍة َح ّتى َال َن ْع َتمِ َد ِب ِه َغ ْي َر َك َو َال َن ْط ُل َب
الج َّن ِة َم َع ُه َو َال َت ْب َتلِنا
ِب ِه �إِ اَّل َو ْجه ََك َو َح ّتى ُتحِ َّل َنا مَحِ َّل ُه َو َت ْج َعلَ َنا فِي َ
ال�س�آ َم ِة َوال َك َ�سلِ َوال َف َتر ِة َوال َف َ�شلِ َ ،و ْاج َع ْل َنا م ِّمنْ َت ْن َت ِ�ص ُر ِب ِه
فِي �أَ ْم ِر ِه ِب َّ
لِدِ ين َِك َو ُت ِع ُّز ِب ِه َن�ص َر َو ِل ّي َك َو َال َت ْ�س َت ْبدِ ْل ِب َنا َغ ْي َر َنا َف�إِ َّن ْا�س ِت ْبدَا َل َك ِب َنا
َغ ْي َر َنا َعلَ ْي َك َي�سي ٌر َوهُ َو َعلَ ْي َنا َك ِبي ٌر ِ�إ َّن َك َعلَى ُك ِّل َ�ش ِّي ٍء َقدِ ي ٌر.
ال َّل ُه َّم َو َ�ص ِّل َعلَى ُو َال ِة ُعهُود ِه َو َب ِّل ْغ ُه ْم �آ َما َل ُه ْم َو ِز ْد فِي � َآجالِه ْم
َوا ْن ُ�ص ْر ُه ْم َو َت ِّم ْم َلهُم َما � ْأ�س َند َْت ِ�إ َل ْي ِه ْم مِ نْ � ْأم ِر دِين َِك َو ْاج َع ْل َنا َل ُه ْم � ْأعواناً
َوعَلى دِين َِك ا ْن�صاراً َو�ص ِّل َعلَى �آبا ِئ ِه الطاهِ ر َ
ِين الأَ ِئ َّم ِة ال َّرا�شِ دِ ْي َن.
ال َّل ُه َّم ف�إ ّنه ْم َمعاد ُِن َكلِمات َِك َوخ ّز ُان عِ ْلمِ َك َو ُو َال ُة � ْأمر َِك َو َخال َِ�ص ُت َك
مِ نْ عِ َباد َِك َوخِ ي َر ُت َك مِ نْ َخ ْلق َِك َو�أ ْو ِل َيا ُئ َك َو َ�س َ
ال ِئ ُل �أَ ْو ِل َيائ َِك َو َ�صف َو ُت َك
َو�أَ ْو َال ُد � ْأ�ص ِف َيائ َِك َ�صلَوا ُت َك َو َرحم ُت َك َو َب َر َكا ُت َك َعلَ ْي ِه ْم � ْأج َمع َ
ِين.
ال َّل ُه َّم َو ُ�شركا�ؤُ ُه فِي � ْأم ِر ِه َومُعا ِو ُنو ُه َعلَى طاعت َِك ا َّلذ َ
ِين َج َعلت ُه ْم
حِ ْ�ص َن ُه و�سِ َ
ن�س ُه ا َّلذ َ
ِين َ�سلَ ْوا ع َِن الأَهْ لِ َوا َلأ ْوالد و َتجا َفوا
ال َح ُه َومف َز َع ُه و�أُ َ
َ
الوط َن َوع ََّط ُلوا الوَثي َر مِ َن ا ْل ِمهَا ِد َق ْد َر َف ُ�ضوا تِجارا ِتهِم َو َ
ا�ض ُّروا
وحا َل ُفوا ال َبعي َد
ِبمعايِ�شِ ِه ْم و ُف ِقدُوا في �أندِ َي ِت ِه ْم بغ ْي ِر َغيب ٍة عَن مِ �ص ِرهمَ .
مِ َّم ْن َ
ريب مِ ّمن َ�ص ّد عَن ِو ْج َه ِت ِه ْم،
عا�ض َدهُم َعلَى � ْأمرِهِ ْم َوخا َل ُفوا ال َق َ
َوا ْئ َتلَ ُفوا َب ْع َد ال َّتدا ُب ُر َو ُ
�سباب ال ُم َّت ِ�صلَ َة
التقاط ِع فِي دَهْ رِهِ ْمَ ،و َقط ُعوا الأَ َ
بِعاجِ لِ ُحطا ٍم مِ َن الدُّ نيا َفاج َع ْلهُم ال َّل ُه َّم فِي حِ ْرز َِك َوفِي ظِ ّل َك َنف َِك َو ُر َّد
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َع ْن ُه ْم َب�أَ َ�س مَن َق�صَ َد �إِ َل ْي ِه ْم ِبا ْل َعدا َو ِة مِ ْن َخ ْلق َِكَ ،و�أَ ْج ِز ْل َل ُه ْم مِ ْن َد ْع َوت َِك
مِ ن كِفا َيت َِك َوم ُعو َنت َِك َل ُه ْم َوت�أيِيدِ َك َو َن ْ�ص ِرك �إ ّيا ُه ْم مَا ُتعي ُن ُه ْم ِب ِه َعلَى
َطا َعت َِكَ ،وا ْزهِ ْق ِب َح ِّق ِه ْم باطِ َل مَن �أَرا َد �إِ ْطفا َء ن ُور َِك ،و�ص ِّل َعلَى مح ّمد
َو�آ ِل ِه َواملأْ ِب ِه ْم ُك َّل �أُ ُفقٍ مِ َن الآفاقِ َو ُقط ٍر مِ َن ال ْ
أقطا ِر ق ِْ�سطاً َو َع ْد ًال
َو َر ْح َم ًة َو َف ْ�ض ً
الَ ،و ْا�ش ُك ْر َل ُه ْم َعلَى َح َ�س ِب َك َرمِ َك َو ُجود َِك َومَا َم َن ْن َت ِب ِه
َعلَى القائ َ
ِمين با ْلق ِْ�س ِط مِ ْن عِ َباد َِك ،وادّخِ ر َل ُه ْم مِ ْن َثوا ِب َك مَا َتر َف ُع َل ُه ْم
ين َر َّب ال َعا َلم َ
ِب ِه ال َّد َر َجاتِ �إِ َّن َك َت ْف َع ُل مَا َت َ�شا ُء َو َت ْح ُك ْم مَا ُت ِري ْد �آمِ َ
ِين»((( .
4-4ال�صلوات ا ّلتي وردت عنه| في «جمال الأ�سبوع» و«البحار»
وت�شتمل على الدعاء له وال�صالة عليه:

*-,+

ِين َو َخات ِِم ال َّن ِب ِّي َ
ر�سل َ
ين َو ُح ّج ِة
«ال َّل ُه َّم َ�ص ِّل َعلَى مح ّمد َ�س ِّيدِ ال ُم َ
ين ،ال ُمن َت َج ِب فِي المِ ي َثاقِ ال ُم ْ�ص َطفى فِي ِّ
َر ِّب ال َعا َلمِ َ
الظاللِ ال ُم َط َّه ِر
مِ نْ ُك ِّل �آ ّف ٍة ال َبرِي ِء مِ ن ُك ّل َع ْيبٍ الم�ؤَ َّملِ لِل َّن َجا ِة ال ُم ْر َت َجى ل َّ
ِل�ش َفا َع ِة
الم َف َّو ِ�ض �إِ َل ْي ِه د ُ
ِين اهللِ.
ال َّل ُه َّم َ�ش ِّرف ُب ْن َيا َن ُه َو َع ِّظ ْم ُبرهَا َن ُه َو�أ ْفل ِْح ُح َّج َت ُه وا ْر َف ْع َد َر َج َت ُه َو� ِأ�ضيء
ُنو َر ُه َو َب ِّي ْ
�ض َو ْج َه ُه َو� ْأعطِ ِه ال َف ْ�ض َل َوال َف ِ�ضيلَ َة َوال َّد َر َج َة َوال َو�سِ يلَ َة
ال َّرفِي َع َة َوا ْب َع ْث ُه َم َقاماً َم ْح ُموداً َي ْغ ِب ُط ُه ِب ِه الأَ َّو َلو َن َوالآخِ ُرو َن.
ِينَ ،و َوارِثِ ال ُم ْر َ�سل َ
َو َ�ص ِّل َعلَى �أَمِ ي ِر الم�ؤمِ ن َ
ِين َو َقائِدِ ال ُغ ِّر
ِين و�س ِّيدِ ال َو ِ�ص ِّيي َِن َو ُح َّج ِة َر ِّب ال َعا َلمِ َ
ال ُم َح َّجل َ
ين.
ِين َو َوارِثِ ال ُم ْر َ�سل َ
الح َ�س ِن ْب ِن َعل ٍِّي� ،إ َما ِم ال ُم ْ�ؤمِ ن َ
ِين
َو َ�ص ِّل َعلَى َ
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َو ُح َّج ِة َر ِّب ال َعا َلمِ َ
ين.
نين َو َوارِثِ ال ُم ْر َ�سل َ
الح َ�س ْي ِن ْب ِن َعل ٍِّي� ،إ َما ِم ال ُم ْ�ؤمِ َ
ِين
َو َ�ص ِّل َعلَى ُ
َو ُح َّج ِة َر ِّب العا َلمِ َ
ين.
ينَ ،و ِ�إ َما ِم ال ُم ْ�ؤمِ ن َ
الح َ�س ْي ِن َ�س ِّيدِ العابِدِ َ
ِين
َو َ�ص ِّل َعلَى َعل ٍِّي ْب ِن ُ
ِين َو ُح َّج ِة َر ِّب ال َعا َلمِ َ
َو َوارِثِ ال ُم ْر َ�سل َ
ين.
ِين َو َوارِثِ ال ُم ْر َ�سل َ
َو َ�ص ِّل َعلَى مح ّمد ْب ِن َعل ٍِّي� ،إِ َما ِم ال ُم�ؤْمِ ن َ
ِين
َو ُح َّج ِة َر ِّب ال َعا َلمِ َ
ين.
نين َو َوارِثِ الم ْر َ�سل َ
َو َ�ص ِّل َعلَى َج ْع َف ِر ْب ِن مح ّمد� ،إِ َما ِم الم�ؤْمِ َ
ِين
َو ُح َّج ِة َر ِّب ال َعا َلمِ َ
ين.
ر�سل َ
و�سى ْب ِن َج ْع َفرٍ � ،إِ َما ِم الم�ؤْمِ َ
ِين
نين َو َوارِثِ ا ْل ُم َ
َو َ�ص ِّل َعلَى ُم َ
َو ُح َّج ِة َر ِّب ا ْل َعا َل َ
مين.
ر�سل َ
َو َ�ص ِّل َعلَى َعل ٍِّي ْب ِن ُمو�سى� ،إِ َما ِم الم�ؤُ ْمن َ
ِين
ِين َو َوارِثِ ا ْل ُم َ
َو ُح َّج ِة َر ّب ا ْل َعا َلمِ َ
ين.
ر�سل َ
َو َ�ص ِّل َعلَى مح ّمد ْب ِن َعل ٍِّي�ِ ،إ َما ِم الم�ؤُ ْمن َ
ِين
ِين َو َوارِثِ ا ْل ُم َ
َو ُح َّج ِة َر ّب ا ْل َعا َلمِ َ
ين.
ر�سل َ
َو َ�ص ِّل َعلَى َعلَ ٍّي ْب ِن مح ّمد� ،إِ َما ِم الم�ؤُ ْمن َ
ِين
ِين َو َوارِثِ ا ْل ُم َ
َو ُح َّج ِة َر ّب ا ْل َعا َلمِ َ
ين.
ر�سل َ
َو َ�ص ِّل َعلَى ا ْل َح َ�س ِن ْب ِن َعل ٍِّي� ،إِ َما ِم الم�ؤُ ْمن َ
ِين
ِين َو َوارِثِ ا ْل ُم َ
َو ُح َّج ِة َر ِّب ا ْل َعا َلمِ َ
ين.
ال�صال ِِح ا ْلهَادِي ا ْل َمهْدِ يِّ ِ� ،إ َما ِم ا ْلهُدى َو�إِ َما ِم
َو َ�ص ِّل َعلَى ا ْل َخلَفِ َّ
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ِين َو ُح َّج ِة َر ِّب ا ْل َعا َل َ
نين َو َوارِثِ ا ْل ُم ْر َ�سل َ
ا ْل ُم�ؤْمِ َ
مين.
ال َّل ُه َّم َ�ص ِّل َعلَى مح ّمد َو�أَهْ لِ َب ْي ِت ِه الأَ ِئ َّم ِة ا ْلهَاد َ
ِين ا ْل ُعلَ َما ِء
ِين الأ ْب َرا ِر ا ْل ُم َّتق َ
ال�صا ِدق َ
ِين َد َعائ ِِم دِين َِكَ ،و�أَ ْر َكانِ َتوحِ يدِ َك َو َتراجِ َم ِة
َّ
ر�ض َك ا َّلذِ َ
ين ْاخ َت ْر َتهُم
َو ْحي َِك َو ُح َججِ َك َعلَى َخلق َِك َو ُخلَ َفائ َِك فِي �أَ ِ
ا�ص َط َف ْي َت ُه ْم َعلَى عِ َباد َِك وار َت َ�ض ْي َت ُه ْم لِدين َِك َو َخ َ�ص ْ�ص َت ُه ْم
ِل َن ْف�سِ َك َو ْ
ِب َم ْع ِر َفت َِكَ ،و َج َّل ْل َت ُه ْم ِب َكرا َم َ
تك َو َغ َّ�ش ْي َت ُه ْم ِب َر ْح َمت َِك َو َر ّبي َت ُه ْم ِبن ْع َمت َِك
َو َغ َّذ ْي َت ُه ْم بِحِ ْك َمت َِكَ ،و�أل َب ْ�س َت ُه ْم مِ نْ ُنور َِك َو َر َف ْع َت ُه ْم فِي َملَ ُكوت َِك
َو َح َف ْف َت ُه ْم ِب َمال ِئ َكت َِك َو َ�ش َّر ْف َت ُه ْم ِب َنب ِّي َك َ�صلوا ُت َك َعلَ ْي ِه َو�آ ِلهِ.
ال َّل ُه َّم َ�ص ِّل َعلَى مح ّمد َو َعلَ ْي ِه ْم َ�صال ًة زاكي ًة نامي ًة َكثِي َر ًة دا ِئ َم ًة
َط ِّي َب ًةَ ،ال ُي ُ
حيط ِبهَا ِ�إ اَّل �أَ ْنتَ َو َال َي َ�س ُعهَا ِ�إ اّل عِ ْل ُم َك َو َال ُي ْح ِ�صيهَا �أَ َح ٌد
َغ ْي ُر َك.
ال َّل ُه َّم َو َ�ص ِّل َعلَى َو ِل ِّي َك ا ْل ُمحيي ُ�س َّنت َِك ا ْل َقائ ِِم ِب� ْأمر َِك الدَّاعِ ي �إِ َل ْي َك
ا َل َّدلِيلِ َعلَ ْي َك َو ُح َّجت َِك َعلَى خلقك َ
وخلي َفت َِك فِي �أ ْر ِ�ض َك َو َ�شاهِ دِ َك
َعلَى عِ َباد َِك.
ال َّل ُه َّم �أَعِ َّز َن ْ�ص َر ُه َو ُم َّد فِي ُع ْم ِر ِه َو َز ِّي ِن الأ ْر َ
�ض ِبط ُولِ َبقا ِئهِ.
ين و�أَعِ ْذ ُه مِ نْ َ�ش ِّر ال َكا ِفر َ
ال َّل ُه َّم اك ِف ِه َب ْغ َي ا ْل َحا�سِ دِ َ
ِين َوا ْز ُج ْر َع ْن ُه
�إِرا َد َة َّ
ِمين َو َخ ِّل ْ�ص ُه مِ نْ �أَ ْيدِ ي ا ْلج َّبار َ
الظال َ
ِين.
ا�ص ِت ِه َو َعا َّم ِت ِه
ال َّل ُه َّم � ْأعطِ ِه فِي َن ْف�سِ ِه َو ُذ ِّريت ِه َو�شي َع ِت ِه َو َرعِ َّي ِت ِه َو َخ َّ
َو َع ُد ّو ِه َو َجمِ ي ِع الدُّ ْن َيا َما َت ِق ُّر ِب ِه َع ْي ُن ُه َو ُت َ�س ُّر ِب ِه َن ْف ُ�س ُهَ ،و َب ِّل ْغ ُه �أ ْف َ�ض َل َما
� ّأملَ ُه فِي ال ّد ْن َيا َوالآخِ َرةِ� ،إِ َّن َك َعلَى ُك ِّل َ�شي ٍء َقدير.
ال َّل ُه َّم َج ِّد ْد ِب ِه َما ْام ُتحي مِ ن دِين َِك َو� ْأحي ِب ِه َما ُب ِّد َل مِ نْ كِتا ِب َك
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َو�أَ ْظ ِه ْر ِب ِه َما ُغ ِّي َر مِ نْ ُح ْكمِ َك َح َّتى َي ُعو َد د ِي ُن َك ِب ِه َو َعلى َي َد ْي ِه َغ ّ�ضاً
َجديداً َخالِ�صاً ُمخلَ�صاًَ ،ال َ�ش َّك فِي ِه َو َال ُ�ش ْب َه َة َم َع ُه َو َال َباطِ َل عِ ْن َد ُه
َو َال ِب ْد َع َة َل َد ْيهِ.
ال َّل ُه َّم َن ِّو ْر ِب ُنو ِر ِه ُك َّل ُظ ْل َم ٍة وهُ َّد ِب ُر ْك ِن ِه ُك َّل ِب ْد َع ٍة واهدِ م ِب ِع ّز ِت ِه ُك َّل
َ�ضال َل ٍة وا ْق ِ�ص ْم ِب ِه ُك َّل َج َّبا ٍر َو�أَ ْخمِ ْد ِب َ�س ْي ِف ِه ُك َّل نا ٍر َو�أهْ ل ِْك ِب َع ْد ِل ِه ُك َّل
َج ّبا ٍر َو� ْأج ِر ُح ْك َم ُه َعلَى ُك ِّل ُح ْك ٍم َو�أ ِذ َّل ِب ُ�س ْل َطا ِن ِه ُك َّل ُ�س ْل َطانٍ .
ال َّل ُه َّم �أذ َِّل ُك َّل َمنْ نا َوا ُه و�أهْ ل ِْك ُك َّل َمنْ َعادَا ُه َو ْام ُك ْر ِب َمنْ َكا َد ُه
َو ْا�س َت ْ�أ ِ�ص ْل َمنْ َج َح َد َح َّق ُه َو ْا�س َتها َن ِب� ْأم ِر ِه َو َ�س َعى فِي �إطفا ِء ُنو ِر ِه َو�أ َرا َد
� ْإخ َما َد ِذ ْك ِرهِ.
ال َّل ُه َّم َ�ص ِّل َعلَى مح ّمد ا ْل ُم ْ�ص َطفى َو َعل ٍِّي ال ُم ْر َت�ضى َوفاطِ َم َة
الح َ�س ْين ال ُم َ�ص ّفى َو َجمي ِع الأ ْو ِ�صيا ِء
والح َ�س ِن ال ِّر َ�ضا َو ُ
ال َّزهْ َرا ِء َ
يح الدُّ َجى َو� ْأع َ
ال ِم ا ْلهُدى َو َمنا ِر ال ُّتقى َوا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى َوا ْل َح ْبلِ
َم�صا ِب ِ
ِيم.
ال�ص ِ
متين َو ِّ
ا ْل ِ
راط ا ْل ُم ْ�س َتق ِ
َو َ�ص ِّل َعلَى َو ِل ِّي َك َوو َال ِة َعهْدِ َك َوالأَ ِئ ّم ِة مِ نْ ُو ْلدِ ِه َو ُم َّد فِي �أَ ْع َمارِه ْم
َو ِز ْد فِي �آجا ِل ِه ْم َو َب ِّل ْغ ُه ْم �أَ ْف َ�ض َل �آما ِل ِه ْم دِيناً ودُنياً َو�آخِ ر ًة �إ ّن َك َعلَى ُك ِّل
َ�ش ِّي ٍء َقدِ ي ٌر»((( .
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5-5الدعاء ا ّلذي ُذكر في «النجم الثاقب» لكا ّفة الأوقات وخ�صو�ص ًا
وخا�صة في ليلة الثالث والع�شرين
في �شهر رم�ضان المبارك
ّ
بي و�آله
منه ،فتقول بعد تمجيد اهلل تعالى وال�صالة على ال ّن ّ
عليهم ال�صالة وال�سالم:
«ال َّل ُه َّم ُكنْ ِل َو ِل ِّي َك القائ ِِم ِب�أَمِ َ
الح َ�س ِن المهْدِ يّ َعلَ ِي ِه
الحجة ا ْب ِن َ
رك ّ
وال�س َ
ال�ص َ
ال�سا َع ِة َوفِي ُك ِّل َ�سا َع ٍة
َو َعلَى �آبا ِئ ِه �أ ْف َ�ض ُل َّ
ال ِم فِي هذِ ِه َّ
ال ِة َّ
ال َو ُم�ؤَ ِّيداً َح ّتى ُت ْ�س ِك َن ُه �أَ ْر َ�ض َك َط ْو َعاً
ا�صراً َو َدلِي ً
َو ِل ّياً َوحافِظاً َو َقائِداً َو َن ِ
َو ُت َم ِّت َع ُه فِيهَا َط ْو ًال َو َع ْر�ضاً َو َت ْج َعلَ ُه َو َذ ِّر َي َت ُه مِ َن الأَ ِئ ّم ِة الوار َ
ِثين.
ال َّل ُه َّم ا ْن ُ�ص ْر ُه َوا ْن َت ِ�ص ْر ِب ِه َو ْاج َعلِ ال َن ْ�ص َر مِ ْن َك َل ُه َو َعلَى َيدِ ِه َو ْاج َعلِ
ال َّن ْ�ص َر َل ُه َوال َف ْت َح َعلَى َو ْج ِه ِه َو َال ُت َو ِّج ِه الأَم َر �إلى َغ ْي ِرهِ.
ال َّل ُه َّم �أَ ْظ ِه ْر ِب ِه دِي َن َك َو ُ�س َّن َة َنب ِّي َك َح َّتى َال َي ْ�س َت ْخف َِي ِب َ�ش ْي ٍء مِ َن
الح ِّق َمخا َف َة �أَ َحدٍ مِ َن َ
الخ ْلقِ .
َ
ال َّل ُه َّم �إِ ِّني �أَ ْر َغ ُب �إِ َل ْي َك فِي َد ْو َل ٍة َكرِيم ٍة ُت ِع ُّز ِبهَا الإِ�س َ
ال َم َو�أَهلَ ُه َو ُتذِ ّل
ِبهَا ال ِّن َفاق َو�أهْ ل ُهَ ،و َت ْج َع ُل َنا فِيهَا مِ َن ال ُد َعا ِة �إلى َطا َعت َِك َوال َقا َد ِة �إلى
اب ال َّنارِ،
َ�س ِبيل َِكَ ،و�آتِنا فِي الدُّ نيا َح َ�سن ًة َوفِي الآخِ َر ِة َح َ�سن ًة َو ِق َنا َع َذ َ
اج َع ْل َل َنا
واج َم ْع َل َنا َخي َر الدَّا َر ْي ِن وا ْق ِ�ض َع ّنا َجمِ ي َع َما ُتحِ ُّب في ِه َماَ ،و ْ
ْ
فِي َذل َِك الخِ ي َر َة ِب َرح َمت َِك َو َم ِّن َك فِي َعافِي ٍة �آمين َر ِّب ال َعا َلمِ َ
ينَ ،و ِز ّد َنا
�ص مِ نْ ُم ْل ِك ِه َو َع َطا ُ�ؤ َك
مِ ن َف ْ�ضل َِك َو َيدِ َك الملأى َف�إ َّن ُك ّل ُم ْع ٍط َين ُق ُ
َيزِي ُد فِي ُم ْلك َِك»((( .
و�أ ّما زيارته| ،فقد ورد في «االحتجاج» �أنّ ح�ضرة �صاحب الأمر
عجل اهلل تعالى فرجه قال في توقيعه ال�شريف �إلى مح ّمد بن عبد اهلل
ّ
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التوجه بنا �إلى اهلل و�إلينا فقولوا كما
بن جعفر الحم َي ّ
ري�« :إذا �أردتم ّ
قال اهلل تعالى:
ال�س َ
َ�س َ
ال ُم َعلَ َ
هلل َور َّبان َِّي �آيا ِتهِ،
يك َيا دَاعِ َي ا ِ
ال ٌم َعلَى �آلِ ي�س َّ
ال�سال ُم َعلَ َ
هلل َود ّيا َن دينهِ،
اب ا ِ
يك َيا َب َ
َّ
ا�ص َر َح ِّقهِ،
هلل َو َن ِ
ال�سال ُم َعلَ ْي َك َيا َخلِي َف َة ا ِ
َّ

ال�س َ
اف َنهار َِك،
ال ُم َعلَ ْي َك في �آنا ِء َليل َِك و� ْأط َر ِ
َّ
ر�ضهِ،
هلل في �أَ ِ
ال�سال ُم َعلَ ْي َك َيا َب ِق ّي َة ا ِ
َّ
هلل ا َّلذِ ي �أخ َذ ُه َو َو َّك َدهُ،
ال�سال ُم َعلَ ْي َك َيا مِ يثا َق ا ِ
َّ
ال�س َ
هلل ا َّلذِ ي َ�ضمِ َن ُه،
ال ُم َعلَ ْي َك َيا َو ْعد ا ِ
َّ
وب وال َغ ُ
وث
وب َوالعِل ُم ال َم�ص ُب ُ
ال�سال ُم َعلَ ْي َك �أَ ُّيهَا ال َعلَ ُم ال َم ْن ُ�ص ُ
َّ
والرح َم ُة الوا�سِ َع ُة َو ْعداً َغي َر َم ْكذوبٍ ،
ْ
ال�س َ
ال ُم َعلَ َ
يك حِ َ
ين َت ُقو ُم،
َّ
ال�س َ
ال ُم َعلَ َ
يك حِ َ
ين َتق ُعدُ،
َّ
ال�س َ
ال ُم َعلَ ْي َك حِ َ
ين َت ْق َر�أَ َو ُت َب ِّي ُن،
َّ
ال�س َ
ال ُم َعلَ ْي َك حِ َ
ين ُت َ�ص ّلي َو َت ْق ُنت،
َّ
ال�س َ
ال ُم َعلَ ْي َك حِ َ
ين َت ْر َك ُع َو َت ْ�س ُجدُ،
َّ
ال�س َ
ال ُم َعلَ ْي َك حِ َ
ين ُت َه ِّل ُل َو ُت َك ِّب ُر،
َّ
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ال�س َ
هلل َودَلي َل �إرا َد ِتهِ،
ال ُم َعلَ ْي َك َيا ُح َّج َة ا ِ
َّ
ال�س َ
رجما َن ُه،
ال ُم َعلَ ْي َك َيا َتال َِي ِك َتابِ ا ِ
هلل و َت ُ
َّ
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ال�س َ
ال ُم َعلَ ْي َك حِ َ
ين َت ْح َم ُد َو َت ْ�ستغ ِف ُر،
َّ
ال�س َ
ال ُم َعلَ ْي َك حِ َ
ين ُت ْ�ص ِب ُح َو ُت ْم�سِ ي،
َّ
ال�س َ
ال ُم َعلَ ْي َك َفي ال َّل ْيلِ �إِ َذا َي ْغ َ�شى َوال َّنهَا ِر �إِ َذا َت َج َّلى،
َّ
ال�س َ
ال ُم َعلَ ْي َك �أَ ُّيهَا الإِ َما ُم الم�أْ ُم ُ
ون،
َّ
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ال�س َ
ال ُم َعلَ ْي َك �أَ ُّيهَا ال ُمقدّم ال َم�أْ ُم ُ
ول،
َّ
ال�س َ
ال�سال ِم،
ال ُم َعلَ ْي َك ِب َجوامِ ِع َّ
َّ
�أُ ْ�ش ِهد َُك َيا َموَاليَ �أَ ّني �أَ ْ�ش َه ُد �أن َال �إِ َل َه � اّإل ُ
اهلل َو ْح َد ُه َال َ�شر َ
ِيك َل ُه
بيب �إِ اّل هُ َو َو�أه ُل ُه.
َو� ّأن مح ّمداً َع ْب ُد ُه َو َر ُ�سو ُل ُه َال َح َ
َو�أَ ْ�ش َه ُد َ�أ َّن َ�أمِ ي َر الم�ؤُمِ َ
الح َ�س ْي َن ُح َّج ُت ُه
الح َ�س َن ُح َّج ُت ُه َو ُ
نين ُح َّج ُت ُه َو َ
الح َ�س ْي ِن ُح ّج ُت ُه َومح ّمد ْب َن َعل َِّي ُح َّج ُت ُه َو َج ْع َفر ْب َن مح ّمد
َو َعل َِّي ْب َن ُ
و�سى ْب َن َج ْع َفرٍ ُح َّج ُت ُه َو َعل َِّي ْب َن ُمو�سى ُح َّج َت ُه َومح ّمد ْب َن
ُح َّج ُت ُه َو ُم َ
الح َ�س َن ْب َن َعل ِِّي ُح َّج ُت ُه.
َعل ِِّي ُح َّج َت ُه َو َعل ِِّي ْب َن مح ّمد ُح َّج ُت ُه َو َ
هلل �أَ ْن ُت ُم الأَ َّو ُل َوالآخِ ُر َو�أَ ّن َر ْج َع َت ُك ْم َح ٌّق َال َر ْي َب
َو�أَ ْ�ش َه ُد َ�أ َّن َك ُح َّج ُة ا ِ
فِيهَا َي ْو َم َال َين َف ُع َن ْف�ساً �إِيما ُنهَا َل ْم َت ُكنْ �آم َنتْ مِ نْ َقب ُل َ�أ ْو َك َ�س َبتْ فِي
�إيما ِنهَا َخ ْيراً َو َ�أ َّن ال َم ْو َت َح ٌّق َو�أَ ّن ناكِراً َو َنكيراً َح ّق.
ال�ص َ
راط َوا ْلمِ ْر َ�صا َد َح ٌّق َوالمِ ي َزا َن
َو�أَ ْ�ش َه ُد َ�أ َّن ال َن ْ�ش َر وال َب ْع َث َح ٌّق َو�أ َّن ِّ
اب َح ٌّق َوا ْل َج ّن َة َح ٌّق َوال ّنا َر ٌّ
حق َوال َو ْع َد َوال َوعِ ي َد ِب ِه َما َح ّق.
وا ْلحِ َ�س َ
َيا َم َو َاليَ َ�شق َِي َمنْ َخا َل َف ُك ْم َو َ�س ِع َد َمنْ �أَ َطا َع ُك ْم َف ْ
ا�ش َه ْد َعلَى َما
الح ُّق َما َر ِ�ضي ُت ُمو ُه
�أ�ش َه ْد ُت َك َعلَ ْي ِه َو�أَ َنا َول ٌِّي َل َك َبرِي ٌء مِ نْ َع ُد ِّو َك َف َ
َوال َباطِ ُل َما � ْأ�س َخ ْط ُت ُم ُوه َوالم ْع ُر ُ
وف َما �أ َمر ُت ْم ِب ِه َوال ُمن َك ُر َما َن َه ْي ُت ْم
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هلل َو ْح َد ُه َال َ�شر َ
ِيك َل ُه َو ِب َر ُ�سو ِل ِه َو ِب َ�أمِ ي ِر
َع ْن ُه َف َن ْف�سِ ي ُم�ؤمِ َن ٌة ِبا ِ
الم�ؤْمِ ن َ
ِين َو ِب ُك ْم َيا َمو َاليَ �أ َّو ِل ُك ْم و�آخركم َو ُن ْ�ص َرتِي ُم َع َّد ٌة َل ُك ْم َو َم َو ّدتِي
ين �آمِ َ
َخال َِ�ص ٌة َل ُك ْم �آمِ َ
ين».
ويقر�أ هذا الدعاء بعد الزيارة:
«ال َّل ُه َّم �إِ ِّني � ْأ�س�أَ ُل َك �أَ ْن ُت َ�ص ِّل َي َعلَى مح ّمد َن ِب ِّي َر ْح َمت َِك َو َك ِل َم ِة ُنور َِك،
ِين َو َ�ص ْدرِي ُنو َر الإيمانِ َو ِف ْكرِي ُنو َر الن ّياتِ
َو�أَ ْن َت ْملأَ َق ْل ِبي ُنو َر ا ْل َيق ِ
ال�صدْقِ َودِيني
َو َع ْزمِ ي ُنو َر ا ْل ِع ْل ِم َو ُق ّوتِي ُنو َر ال َع َملِ َول َِ�سانِي ُنو َر ِّ
ُنو َر ا ْل َب َ�صا ِئ ِر مِ نْ عِ ْندِ َك َو َب َ�صري ُنو َر ِّ
ال�ضيا ِء َو َ�س ْمعِي ُنو َر ا ْلحِ ْك َم ِة
ال�س َ
ال ُم َح ّتى �أل َق َ
اك َو َق ْد
َو َم َودَّتي ُنو َر الموا َال ِة لِمح ّمد َو�آ ِل ِه َعلَ ْي ُه ُم َّ
َو َف ْيتُ ِب َعهْدِ َك َومِ ي َثاق َِك َف َي َ�س ُعنِي َر ْح َم ُت َك َيا َول ُِّي َيا َحمِ يدُ.
ال َّل ُه َّم َ�ص ِّل َعلَى مح ّمد ُح َّجت َِك فِي �أ ْر ِ�ض َك َو َخلِي َفت َِك فِي ِب َ
الد َِك
َوالدَّاعِ ي �إلى َ�س ِبيل َِك وا ْل َقائ ِِم ِبق ِْ�سطِ َك َوالثا ِئ ِر ِب� ْأمر َِك َول ِّي ال ْم�ؤُمِ ن َ
ِين
ِين َو ُم َج ِّلي ُّ
َو َبوا ِر ال َكا ِفر َ
الظ ْل َم ِة َو ُمنِي ِر ا ْل َح ِّق َوال َّناطِ قِ ِبا ْلحِ ْك َم ِة
ال�صدْقِ َو َك ِل َمت َِك التا َّم ِة فِي �أَ ْر ِ�ض َك ا ْل ُم ْر َتق ِِب ا ْل َخائ ِِف َوال َول ِِّي
َو ِّ
ا�ص ِح َ�سفي َن ِة ال َّن َجا ِة َو َعلَ ِم الهُدى َو ُنو ِر �أ ْب َ�صا ِر ا ْل َورى َو َخ ْي ِر َمنْ
ال ّن ِ
�ص َوا ْر َتدَى َومُجِ ّلي ال َعمى ا َّلذِ ي َي ْملأُ الأَ ْر َ
�ض َع ْد ًال َوق ِْ�سطاًَ ،ك َما
َت َق َّم َ
ُم ِل َئتْ ُظ ْلماً َو َج ْوراً ِ�إ ّن َك َعلَى ُك ِّل َ�ش ِّي ٍء َقدِ ي ٌر.
ال َّل ُه َّم َ�ص ِّل َعلَى َو ِل ّي َك َوا ْب ِن �أو ِل َيائ َِك ا َّلذِ َ
ين َف َر ْ�ضتَ َطا َع َتهُم
َو�أ ْو َج ْبتَ َح َّق ُه ْم َو�أ ْذ َه ْبتَ َع ْن ُه ُم ال ِّر ْج َ�س َو َط َّه ْر َت ُه ْم َت ْطهِيراً.
ال َّل ُه َّم �أ ْن ُ�ص ْر ُه َوا ْن َت ِ�ص ْر ِب ِه لِد ِين َِك َوا ْن ُ�ص ْر ِب ِه �أولِيا َء َك َو�أ ْو ِل َيا َء ُه
و�شي َع َت ُه َوا ْن َ�صا َر ُه َو ْاج َع ْل َنا مِ ْن ُه ْم.
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ال َّل ُه َّم �أعِ ْذ ُه مِ نْ َ�ش ِّر ُك ِّل َبا ٍغ َو َطا ٍغ َومنْ َ�ش ِّر َجمي ِع َخ ْلق َِكَ ،و ْاح َف ْظ ُه
مِ نْ َب ْي ِن َي َد ْي ِه َومِ نْ َخ ْل ِف ِه َو َعنْ َيمِ ي ِن ِه َو َعنْ �شِ َما ِل ِه واحر�س ُه َو ْام َن ْع ُه
ب�سوءٍَ ،و ْاح َف ْظ فِي ِه َر ُ�س َ
ولك َو�آ َل َر ُ�سول َِكَ ،و�أظ ِه ِر
مِ نْ �أَ ْن ُي َ
و�ص َل ِ�إل ْي ِه ُ
ا�صر ِي ِه َو ْاخ ُذ ْل َخا ِذلِي ِه َوا ْق ِ�ص ْم
ِب ِه ا ْل َع ْد َل َو�أ ِّي ْد ُه ِبال َّن ْ�ص ِر َوا ْن ُ�ص ْر َن ِ
ا�صمي ِه َوا ْق ِ�ص ْم ِب ِه َجبا ِب َر َة ا ْل ُك ْف ِر َوا ْق ُت ْل ِب ِه ا ْل ُك َّفا َر وال ُم َنا ِفق َ
ِين َو َجمي َع
َق ِ
ا ْل ُم ْلحِ َ
دين َح ْي ُث َكا ُنوا مِ نْ َم�شارِقِ الأَ ْر ِ�ض َو َم َغا ِر ِبهَا َو َب ِّرهَا َو َب ْح ِرهَا،
دين َن ِب ّي َك َ�ص ّلى ُ
َو ْاملأ ِب ِه الأَ ْر َ
�ض َع ْد ًال َو� ْأظ ِه ْر ِب ِه َ
اهلل َعلَ ْي ِه َو�آ ِلهِ.
َو ْاج َع ْلنِي ال َّل ُه َّم مِ نْ �أ ْن�صا ِر ِه َو�أعوا ِن ِه و�أتباعِ ِه َو�شي َع ِت ِه و�أرِني في �آلِ
ال�سال ُم َما َي�أ ُم ُلو َن َوفِي َع ُد ِّوهِ ْم َما َي ْح َذ ُرو َن ِ�إ َل َه ا ْل َح ِّق
مح ّمد َعلَ ْي ِه ُم َّ
الج َ
اللِ َوالإِ ْك َرا ِم َيا �أ ْر َح َم ال َّراحِ مِ َ
ين»((( .
�آمين َيا َذا ْ
دعاء العهد الصغير

و ُيقر�أ يومي ًا بعد �صالة ال�صبح باعتباره زيارة له| .وقد ورد في
«البحار» و«زاد المعاد» وغيرهما وهو:
«ال َّل ُه َّم َب ِّل َغ مَواليَ َ�صاحِ َب ال َّز َمان َ�صلَ ُ
هلل َعلَي ِه َعنْ َجمِ ي ِع
وات ا ِ
الم�ؤمِ َ
نين َوالم�ؤمِ ناتِ فِي َم َ�شارِقِ الأ ْر ِ�ض َو َم َغا ِر َبها َوب ِّرهَا َو َبح ِرهَا
و�س ْهلِها َو َجبلِها َح ِّي ِه ْم َو َم ِّي ِتهِم َو َعن َوا ِلدَيّ َو ُولِدي َو َع ّني مِ َن
َ
هلل َومِ دَا َد َكلِما ِت ِه َو ُمن َتهَى ر َِ�ضا ُه َو َع َد َد
ال�صلَ َواتِ َوال َّتحِ ّياتِ ِز َن َة َع ْر ِ�ش ا ِ
َّ
ما � ْأح َ�صا ُه ِك َتا ُب ُه َو� َأح َ
اط ِب ِه عِ ْل ُم ُه.
ال َّل ُه َّم �إِ ِّني � َأج ِّد ُد َل ُه فِي َه َذا ال َي ْو َم َوفِي ُك ِّل َيو ٍم َع ْهداً َو َع ْقداً َو َب ْي َع ًة
((( االحتجاج ،ال�شيخ الطرب�سي ،ج� ،2ص .316

َل ُه فِي ُع ُنقِي.

صالة صاحب األمر|

كما ورد في «جمال الأ�سبوع» وغيره وهي ركعتان في ك ّل ركعة تَقر أ�
الحمد و}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ { وعندما ت�صل �إلى } ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ{ تك ّررها مائة مرة.
النبي و�آله .P
وفي رواية ت�ص ّلي بعدها مائة م ّرة على ّ
(((
وبرواية ال�سيد ابن طاوو�س رحمة اهلل عليه تقر�أ هذا الدعاء
بعدها:
الخفاء((( وا ْن َك َ�ش َف الغِطا ُء َ
«ال َّل ُه َّم َع ُظ َم ال َبال ُء َو َب ِر َح َ
و�ضا َقتِ
الأ ْر ُ
ال�س َما ُء َو ِ�إ َل ْي َك َيا َر ُّب ال ُم ْ�ش َتكى َو َعل ْي َك ال ُم َع َّو ُل في
�ض َومن َعتِ َّ
ال�شِ ِّد ِة وال َّر َخاءِ.
((( زاد املعاد ،العلاّ مة املجل�سي� ،ص.322
((( وورد يف رواية� :أنّ ح�ضرة �صاحب الأمر| ع ّلم هذا الدعاء لأحد الأ�صحاب وبربكته جنا من القتل «امل�ؤ ّلف».
((( يعني زاد ظلم الأعداء .ويف بع�ض الن�سخ :برح اخلفاء ،يعني ا�شتدّت �صعوبة اختفاء �إمامنا �أو ا�شتدّت �صعوبة
اختفاء طريق جناة امل�ؤمنني «امل�ؤ ّلف».

ف� ��ي ب �ع ����ض الأدع� � �ي � ��ة وال � ��زي � ��ارات

ال َّل ُه َّم َف َك َما َ�ش َّر ْف َتنِي ِبهَذا ال َّت ْ�شرِيفِ َو َف َّ�ضل َتنِي ِبهَذِ ِه ال َف ِ�ضيلَة
َ
وخ َ�ص ْ�ص َتنِي ِبهَذِ ِه ال َنع َم ِة َف َ�ص ِّل َعلَى َم ْو َاليَ َو َ�س ّيدي َ�صاحِ ِب
ال َّز َمانِ َو ْاج َع ْلنِي مِ نْ �أ ْن َ�صا ِر ِه َو� ْأ�ش َياعِ ِه ال َّذا ِّب َ
اج َع ْلنِي مِ َن
ين َعن ُهَ ،و ْ
ال ُم ْ�س َت ْ�شهَدِ َ
ال�ص ِّف ا َّلذِ ي َن َعتَّ �أهلَ ُه
ين َب ْي َن َي َد ْي ِه َطائِعاً َغي َر ُم ْك َر ٍه فِي َّ
فِي ِك َتا ِب َك َف ُق ْلتَ }ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ{ َعلَى َطا َعت َِك َو َطاَ َع ِة
ال�س َ
الم.
َر ُ�سول َِك َو�آ ِل ِه َعلَيهِم َّ
ال َّل ُه َّم هَذِ ِه َب ْي َع ٌة َل ُه فِي ُع ُنقي �إلى َيو ِم ال ِق َيا َمةِ»(((.
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ال َّل ُه َّم َ�ص َّل َعلَى مح ّمد َو�آلِ مح ّمد ا َّل َ
ذين �أ َم ْر َت َنا ِبطا َع ِت ِه ْم َو َع ّجلِ
علي يا
ال َّل ُه َّم َف َر َج ُه ْم ِب َقائِمِ ِه ْم َو� ْأظ ِه ْر � ْإعزا َزهَ .يا مح ّمد َيا َعل ِّي َيا ّ
مح ّمد ِا ْكفِياني َف�إن ُك َما كافِيايَ َ ،يا مح ّمد َيا َعل ِّي َيا َعل ِّي َيا مح ّمد
نا�صرايَ َ ،يا مح ّمد َيا َعل ِّي َيا َعل ِّي َيا مح ّمد ا ِْح َفظاني
ان�صراني َف ِ�إ َّن ُكما ِ
ُ
َف�إِ َّن ُك َما حاف َِظايَ َ ،يا َم ْو َاليَ َيا َ�صاحِ َب ال َّزمانِ ا ْل َغ ْو َث ا ْل َغ ْو َث ا ْل َغ ْو َث
�أَ ْد ِر ْكنِي �أَ ْد ِر ْكني �أَ ْد ِر ْكنِي الأَ َما َن الأَما َن الأَ َما َن»(((.
وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام |
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((( جمال الأ�سبوع ،ال�سيد ابن طاوو�س� ،ص  .280ويف البحار ،ج � ،88ص.191

ف�صل في بع�ض الفوائد الحا�صلة عند
بقية هلل |
الدعاء لح�ضرة ّ

ونورد هنا بع�ض الفوائد الحا�صلة عند الدعاء لح�ضرة بق ّية اهلل|

((( مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص .298
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة املجل�سي ،ج � ،74ص � ،229ضمن ح .25
((( فعن ر�سول اهلل �« :Pأربعة �أنا ال�شفيع لهم يوم القيامة ولو �أتوين بذنوب �أهل الأر�ضُ :معني �أهل بيتي
واملحب لهم بقلبه ول�سانه ،والدافع عنهم بيده» ،اخل�صال ،ال�شيخ ال�صدوق،
والقا�ضي لهم حوائجهم...
ّ
�ص  ،196ح.1

الفوائد احلا�صلة عند الدعاء له |

بتعجيل ظهوره من اهلل ج ّل �ش�أنه وا ّلتي جمعتها من الآيات والأخبار وهي
كثيرة و�س�أكتفي هنا بذكر «�أربعة ع�شر» منها ِوهي:
خا�صة في الدعاء الثاني
1-1يكون �سبب ًا لطول العمر ،كما ورد ّ
المذكور في هذا الكتاب عن ال�صادق Qب�أن ُيقر�أ بعد ك ّل
فري�ضة(((.
�2-2إ ّن ��ه ن ��وع م ��ن �أداء ح ّقه �س�ل�ام اهلل علي ��ه ،وقد ورد ع ��ن �أمير
الم�ؤمني ��ن Qقوله« :ق�ض ��اء حقوق الإخ ��وان �أ�شرف �أعمال
الم ّتقي ��ن»(((.
�أق ��ول :ولأنّ الإمام | رئي� ��س و�أف�ضل جمي ��ع الم�ؤمنين فيكون �أداء
أهم �أعمال الخير و�أف�ضلها.
ح ّقه من � ّ
�3-3إ ّنه �سبب للح�صول على �شفاعة ر�سول اهلل  Pكما ورد عنه ،((( P
و ُي�ستفاد من بع�ض الأحاديث �أ ّنه موجب ل�شفاعة ح�ضرة �صاحب
الأمر|.
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�4-4إنّ اهلل ُي�ساعد الداعي له|لأنّ الدعاء له نوع من �أنواع
الم�ساعدة والن�صرة ،ون�صرته ن�صرة اهلل تعالى ،يقول اهلل ع ّز
وج ّل} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ{ (((.
�5-5إدخال ال�سرور عليه بذلك ،وقد ورد في «الكافي» عن الإمام
أحب �إلى اهلل من
ب�شيء � ّ
مح ّمد الباقر Qقال« :ما ُعب َد اهلل ِّ
�إدخال ال�سرور على الم�ؤمن»(((.
�6-6إ ّنه موجب لدعاء �صاحب الأمر| للداعي ،وهذا ُي�ستفاد من
جملة من الروايات(((.
�7-7إ ّنه تح�صيل ثواب الدعاء لجميع الم�ؤمنين والم�ؤمنات ،وذلك
لأنّ نفع ظهوره| يعود لهم جميع ًا ،بل لجميع الخالئق من
�أهل ال�سماوات والأر�ضين كما �أو�ضحت ذلك في كتاب «مكيال
المكارم»((( بذكر روايات كثيرة حوله ،ف�إن دعوت له| بهذه
الن ّية ف�سيكون دعاء ًا لهم جميع ًا.
�8-8إ ّنه �إظهار للمح ّبة والوالء له| ،فهو �أقرب ذر ّية ر�سول اهلل P
�إليه ف�إظهار المح ّبة له �أدا ٌء لأجر الر�سالة ،يقول تعالى } :ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{(((.
 9-9إ� ّنه موجب لدفع البالء عن الداعي في زمان غيبته|(((.
�1010إنّ الدعاء بتعجيل ظهوره| تعظيم هلل ،وتعظيم لر�سول اهلل P
احلج ،الآية.40 :
((( �سورة ّ
((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص  ،188ح.2
((( كما يف حتف العقول ،ابن �شعبة احل ّراين� ،ص  ،44وغريه.
((( كما ورد عن الإمام ال�صادق�« :Qإذا قام القائم �أذهب اهلل عن ك ّل م�ؤمن العاهة ور ّد �إليه ق ّوته .»..مكيال
املكارم ،املريزا اال�صفهاين ،ج� ،1ص .247
((( �سورة ال�شورى ،الآية.23 :
((( كما يف االحتجاج ،ال�شيخ الطرب�سي ،ج� ،2ص .284

قال :فقلت له :يا ابن ر�سول اهلل ،فمن الإمام والخليفة بعدك؟
فنه�ض Qم�سرعاً فدخل البيت ث ّم خرج وعلى عاتقه غالم ك� ّأن
وجهه القمر ليلة البدر ،من �أبناء الثالث �سنين ،فقال :يا �أحمد بن
((( اخل�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص .141
((( تف�صيل ذلك يف مكيال املكارم ،املريزا الأ�صفهاين ،ج� ،1ص .439

الفوائد احلا�صلة عند الدعاء له |

وتعظيم لكتاب اهلل حيث �إ َّنه �سيعمل به في ظهوره ،وتعظيم لدين
اهلل ج َّل �ش�أنه حيث �إ َّن ُه �سيظهر ويغلب على الدين ك ّله ،وتعظيم
لجماعة الم�سلمين بنجاتهم من الك ّفار ،وهذا موجب لدخول
الج ّنة كما ورد ذلك عن ر�سول اهلل  Pفي «الخ�صال»(((.
�1111إنّ الدعاء بتعجيل الفرج له| موجب لتح�صيل ثواب ِ�إعانة
المظلوم ،وهذا موجب لعبور ال�صراط الم�ستقيم يوم القيامة
ب�سالم كما ورد ذلك عن الإمام زين العابدين.(((Q
1212فيه ثواب الجهاد بين يدي الر�سول  Pو�أمير الم�ؤمنين.Q
1313الح�صول على �أجر ال يعلمه ِ�إ اّل اهلل ج ّل �ش�أنه ،وهو الفوز بثواب
طلب ث�أر �س ّيد ال�شهداء Qوذلك لأنّ �صاحب الأمر | �سي�أخذ
بث�أره ،فك ّلما تدعو بتعجيل فرجه| �ستُ�شرك في �أجر عمله|.
1414ما ورد في «كمال الدين» عن �أحمد بن �إ�سحاق �أ ّنه قال :دخلت
علي  Lو�أنا �أُريد �أن �أ�س�أله عن
على �أبي مح ّمد الح�سن بن ّ
الخلف بعده ،فقال لي مبتدئ ًا« :يا �أحمد بن �إ�سحاق� ،إِ ّن اهلل
تبارك وتعالى لم ُيخلِ الأر�ض منذ خلق �آدم Qوال ُيخليها
حجة اهلل على خلقه ،به يدفع البالء
�إلى �أن تقوم ال�ساعة من ّ
عن �أهل الأر�ض ،وبه ُينزل الغيث ،وبه ُيخرج بركات الأر�ض.
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�إ�سحاق ،لوال كرامتك على اهلل ع ّز وج ّل وعلى حججه ما عر�ضت
�سمي ر�سول اهلل  Pوكن ُّيه ا ّلذي يملأ الأر�ض
عليك ابني هذا� ،إِ ّنه ُّ
ق�سطاً وعد ًال كما ُملئت جوراً وظلماً ،يا �أحمد بن �إ�سحاق مثله في
هذه الأُ ّمة مثل الخ�ضر ،Qومثله مثل ذي القرنين واهلل ليغيبنّ
غيبة ال ينجو فيها من الهلكة �إِ اّل من ث ّبته اهلل ع ّز وج ّل على القول
ب�إمامته وو ّفقه للدعاء بتعجيل فرجه.
فقال �أحمد بن �إ�سحاق :فقلت له :يا موالي ،فهل من عالمة يطمئنّ
عربي ف�صيح فقال:
�إليها قلبي؟ فنطق الغالم| بل�سان ّ
�أنا بق ّية اهلل في �أر�ضه والمنتقم من �أعدائه ،فال تطلب �أثراً بعد
عين يا �أحمد بن �إ�سحاق»(((.
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((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص .384

�أحاديث عن غيبة الإمام

|

علي بن احل�سني بن مو�سى بن بابويه القمي .ب�شارة والدته جاءت من �صاحب الأمر| .تو ّيف �سنة
((( ا�سمه املبارك :حم ّمد بن ّ
381هـ .قربه يف �أطراف طهران ،جاللة قدره غن ّية عن البيان� .ص ّنف نحو ثالثمائة كتاب .رحمة اهلل عليه «امل�ؤ ّلف».
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص  ،286ح.1

�أح � ��ادي � ��ث ع� ��ن غ �ي �ب��ة الإم � � � ��ام |

المو�سوي
يقول العا�صي والجاني مح ّمد تقي بن عبد الر ّزاق
ّ
أ�صفهاني عفا اهلل تعالى عنهما :لقد ر�أيت من المنا�سب بل الالزم
ال
ّ
في هذا المقام ذكر اثني ع�شر حديث ًا عن غيبة ذلك الإمام | عالي
المقام عن �أب�صار الأنام نق ًال عن الأئ ّمة الكرام  Rحتّى يكون نفعه
للخوا�ص والعوام بالكمال والتمام فيكون لهذا ال�ضعيف ذخيرة يوم
القيامة .وقد انتخبتها من كتاب «كمال الدين وتمام النعمة» ت�أليف
ال�شيخ ال�صدوق ر�ضوان اهلل عليه (((� ،آم ًال �أن يكون هذا العمل تحت
الولي ِ�إن �شاء اهلل تعالى.
النظر المبارك لذلك ّ
الحديث الأ ّول :عن ر�سول � Pأ ّنه قال« :المهديّ من ولدي ،ا�سمه
ا�سمي ،وكنيته كنيتي� ،أ�شبه النا�س بي َخلقاً ُ
وخلقاً ،تكون له غيبة
وحيرة ت�ض ّل فيها الأمم ،ث ّم ُيقبل كال�شهاب الثاقب ،يملأها
عد ًال وق�سطاً كما ُملئت جوراً وظلماً»(((.
الحديث الثاني :عن �أمير الم�ؤمنين ،Qقال الأ�صبغ بن نباتة:
علي بن �أبي طالب Qفوجدته متف ّكر ًا
�أتيت �أمير الم�ؤمنين ّ
ينكت في الأر�ض ،فقلت :يا �أمير الم�ؤمنين ،ما لي �أراك متف ّكر ًا
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تنكت في الأر�ض� ،أرغبت فيها؟!
فقال« :Qال واهلل ما رغبت فيها وال في الدنيا يوماً قط،
ولكن ف ّكرت في مولود يكون من ظهري ،الحادي ع�شر من ولدي هو
المهديّ  ،يملأها عد ًال كما ُملئت جوراً وظلماً ،تكون له حيرة وغيبة
ي�ض ّل فيها �أقوام ويهتدي فيها �آخرون.
فقلت :يا �أمير الم�ؤمنين ،و�إنّ هذا لكائن؟!
فقال :Qنعم ،كما �أ ّنه مخلوق»(((.
الحديث الثالث :عن الإمام الح�سن المجتبي� Qأ ّنه قال« :ما
م ّنا �أحد �إِ اّل ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه �إِ اّل القائم ا ّلذي
ي�ص ّلي روح اهلل عي�سى ابن مريم  Rخلفه ف� ّإن اهلل ع ّز وج ّل
يخفي والدته ،ويغيب �شخ�صه لئلاّ يكون لأحد في عنقه بيعة
�إذا خرج .ذلك التا�سع من ولد �أخي الح�سين ابن �س ّيدة الإماء
ُيطيل اهلل عمره في غيبته ث ّم يظهره بقدرته في �صورة �شاب
دون �أربعين �سنة ،وذلك ل ُيعلم � ّأن اهلل على ك ّل �شيء قدير»(((.
الحديث الرابع :عن �س ّيد ال�شهداء� Qأ ّنه قال« :قائم هذه ال ّأمة
يق�سم
هو التا�سع من ولدي وهو �صاحب الغيبة ،وهو ا ّلذي ّ
حي»(((.
ميراثه وهو ّ
الحديث الخام�س :عن الإمام زين العابدين� Qأ ّنه قال لأبي
بولي اهلل ع ّز وج ّل الثاني
خالد
الكابلي ...« :ث ّم تمت ّد الغيبة ّ
ّ
ع�شر من �أو�صياء ر�سول اهلل  Pوالأئ ّمة بعده ،يا �أبا خالد
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص  ،289ح.1
((( م .ن ،ج� ،1ص  ،316ح.2
((( م .ن ،ج� ،1ص  ،317ح.2

((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص  ،320ح.2
((( م .ن ،ج� ،1ص  ،330ح .14
((( م .ن ،ج� ،1ص  ،338ح .12
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� ّإن �أهل زمان غيبته القائلين ب�إمامته والمنتظرين لظهوره،
�أف�ضل من �أهل ك ّل زمان ل ّأن اهلل تبارك وتعالى �أعطاهم من
العقول والأفهام والمعرفة ما �صارت به الغيبة عندهم بمنزلة
الم�شاهدة ،وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين
يدي ر�سول اهلل  Pبال�سيف� ،أولئك المخل�صون ح ّقاً و�شيعتنا
�صدقاً ،والدعاة �إلى دين اهلل ع ّز وج ّل �س ّراً وجهراً»(((.
الحديث ال�ساد�س :عن الإمام مح ّمد الباقر� Qأ ّنه قال« :هو
المهديّ من هذه العترة تكون له حيرة وغيبة ُي�ض ّل فيها �أقوام
ويهتدي فيها �أقوام»(((.
الحديث ال�سابع :عن الإمام جعفر بن مح ّمد ال�صادق ،Qبرواية
عبد اهلل بن �أبي يعفور �أ ّنه قال« :من �أق ّر بالأئ ّمة من �آبائي وولدي
وجحد المهديّ من ولدي كان كمن �أق ّر بجميع الأنبياء وجحد
مح ّمداً  Pنب ّوته ،فقلت :يا �س ّيدي ،ومن المهديّ من ولدك؟
قال :الخام�س من ولد ال�سابع ،يغيب عنكم �شخ�صه وال يح ّل
لكم ت�سميته»(((.
الحديث الثامن :عن الإمام مو�سى الكاظم� Qأ ّنه قال�« :إذا ُفقد
الخام�س من ولد ال�سابع فاهلل اهلل في �أديانكم ،ال يزيل ّنكم �أح ٌد
بني �إ ّنه ال ب ّد ل�صاحب هذا الأمر من غيبة ح ّتى يرجع
عنها ،يا ّ
عن هذا الأمر من كان يقول به� ،إ ّنما هي محنة من اهلل ع ّز وج ّل
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امتحن بها خلقه»(((.
الحديث التا�سع :عن الإمام الر�ضا Qحيث ُ�سئل :يا ابن ر�سول
اهلل ،ومن القائم منكم �أهل البيت؟ قال« :Qالرابع من ولدي،
ابن �س ّيدة الإماء ،يط ّهر اهلل به الأر�ض من ك ّل جور ويقدّ�سها من
ك ّل ظلم؛ ا ّلذي ّ
ي�شك ال ّنا�س في والدته ،وهو �صاحب الغيبة قبل
خروجه ،ف�إذا خرج �أ�شرقت الأر�ض بنوره ،وو�ضع ميزان العدل
بين النا�س فال يظلم �أح ٌد �أحداً ،وهو ا ّلذي ُتطوى له الأر�ض وال
يكون له ظ ّل ،وهو ا ّلذي ُينادي منا ٍد من ال�سماء ي�سمعه جميع
حجة اهلل قد ظهر عند
�أهل الأر�ض بالدعاء �إليه ،يقول� :أال � ّإن ّ
بيت اهلل فا ّتبعوه ،ف� ّإن ّ
الحق معه وفيه»(((.
التقي Qحيث قال له عبد العظيم
الحديث العا�شر :عن الإمام مح ّمد ّ
الح�سني� :إِ ّني لأرجو �أن تكون القائم من �أهل بيت مح ّمد  Pا ّلذي
ّ
يملأ الأر�ض ق�سط ًا وعد ًال كما ملئت جور ًا وظلم ًا ،فقال« :Qيا �أبا
القا�سم ،ما م ّنا �إِ اّل وهو قائم ب�أمر اهلل ع ّز وج ّل وها ٍد �إلى دين اهلل،
ولكن القائم ا ّلذي ُيطهّر ُ
ّ
اهلل ع ّز وج ّل به الأر�ض من �أهل الكفر
والجحود ويملأها عد ًال وق�سطاً هو ا ّلذي تخفى على النا�س
�سمي
والدته ويغيب عنهم �شخ�صه ،ويحرم عليهم ت�سميته وهو ّ
ر�سول اهلل  Pوكن ّيه ،وهو ا ّلذي ُتطوى له الأر�ض ،و ُي ّ
ذل له ك ّل
�صعب ،يجتمع �إليه من �أ�صحابه عدّة �أهل بدر ،ثالثمائة وثالثة
ع�شر رج ً
ال ،من �أقا�صي الأر�ض ،وذلك قول اهلل ع ّز وج ّل }:ﭲ
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص  ،359ح.1
((( م .ن ،ج� ،2ص  ،371ح.5

((( �سورة البقرة ،الآية.148 :
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص  ،377ح.2
((( م .ن ،ج� ،2ص  ،381ح.5
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ {((( ف�إ َذا
اجتمعت له هذه العدّة من �أهل الإخال�ص �أظهر اهلل �أمره ،ف�إذا
كمل له العقد وهو ع�شرة �آالف رجل خرج ب�إذن اهلل ع ّز وج ّل ،فال
يزال يقتل �أعداء اهلل ح ّتى ير�ضى اهلل ع ّز وج ّل.
قال عبد العظيم :فقلت له :يا �س ّيدي ،وكيف يعلم �أنّ اهلل ع ّز وج ّل
قد ر�ضي؟
قالُ :ي ْلقي في قلبه الرحمة ،ف�إذا دخل المدينة �أخرج اللاّ ت
والع ّزى ف�أحرقهما»(((.
النقي� Qأ ّنه قال:
علي
ّ
الحديث الحادي ع�شر :عن الإمام ّ
«الخلف من بعدي ابني الح�سن فكيف لكم بالخلف من بعد
الخلف؟ فقلت :ولم جعلني اهلل فداك؟! فقال :لأ ّنكم ال ترون
�شخ�صه وال يح ّل لكم ذكره با�سمه .قلت :فكيف نذكره؟ قال:
الحجة من �آل مح ّمد .(((»P
قولواّ :
الع�سكري Qحيث
الحديث الثاني ع�شر :عن الإمام الح�سن
ِّ
�س�أله �أحمد بن �إ�سحاق قائ ًال :فما ال�س ّنة الجارية فيه من الخ�ضر
وذي القرنين؟ فقال« :طول الغيبة يا �أحمد.
قلت :يا ابن ر�سول اهلل ،و�إنّ غيبته لتطول؟!
قال� :Qإِي ور ّبي ح ّتى يرجع عن هذا الأمر �أكثر القائلين به،
وال يبقى � اّإل من �أخذ اهلل ع ّز وج ّل عهده لواليتنا ،وكتب في قلبه
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الإيمان و�أ ّيده بروح منه»(((.
�أقول� :صدر الحديث ال�سابق في ذكر الفائدة الرابعة ع�شرة من
فوائد الدعاء لح�ضرة بق ّية اهلل |.
واعلم �أنّ ظهور ح�ضرة �صاحب الأمر| لم يو ّقت بوقت مع ّين في
الأخبار ،وقد ورد في «غيبة النعماني» عن الإمام جعفر ال�صادقQ
�أ ّنه قال لأبي ب�صير�« :إ ّنا �أهل بيت ال نو ّقت ،وقد قال مح ّمد  :Pكذب
الو ّقاتون ،يا �أبا مح ّمدّ � ،إن قدّام هذا الأمر خم�س عالمات� ،أ ّولهنّ
الخرا�ساني وقتل
ال�سفياني ،وخروج
النداء في �شهر رم�ضان ،وخروج
ّ
ّ
النف�س الزك ّية ،وخ�سف بالبيداء»(((.
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حجة اهلل | نق ًال عن البحار،
ونذكر هنا عري�ضة ُتر�سل �إلى ح�ضرة ّ
تكتب هذه العري�ضة وتح�صى وتو�ضع في طينة طاهرة ّثم ُترمى في نهر
�أو عين ماء ،ويقول راميها عند ذلكَ « :يا َ�س ِّيدِ ي َيا �أَ َبا ال َقا�سِ م َيا ُح�سين
ْبن ُر ْوح َ�س َ
الم َعلَ َ
هلل
حي عِ ن َد ا ِ
يك �أ�ش َه ُد َ�أ َّن َو َفا َت َك فِي َ�سبيلِ ا ِ
هلل َو�أ َن َك ٌّ
مرزوق َو َقد َ
ٌ
هلل ع ّز وج ّل َوهَذِ ِه
خاطب ُت َك فِي َحيات َِك ا ّلتِي َل َك عِ ن َد ا ِ
ال�سالم َف َ�س ّلمها ِ�إ َليِه َف�أَ ْنتَ ال ِث َقة
ُر ْق َعتي
َ
وحاجتي �إلى َمو َالنا َعلَيِه ّ
الأمِ ين»(((.
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وات اهلل َع َل َ
وت َما
يك ُم ْ�س َت ِغيث ًا َو َ�ش َك ُ
َك َت ْب ُت �إِ َل ْي َك َيا َم َو َال َي َ�ص َل ُ
ن َ
هلل ع ّز ّ
َزل بِي ُم�س َت ِجير ًا بِا ِ
وجل َّثم ب َِك من �أَ م ٍر َقد َد َه َمني و �أ�شغ ََل
َق ِلبي و � َ
عم ِة ا ِ
هلل ِع ْن ِد ي
أطال ِف ْك ِر ي َو َ�س َل َب ِني ب َع َ�ض ُل ّبي َو َغ ّي َر خَ ِط َير ِن َ
َخي ِل ُو ُر و ِد ِه الخَ ُ
ليل َو ت ََّبر َ�أ ِم ّني ِع َندَ تَرائي �إِ ْقبا ِل ِه �إِ َل َّي
�أ�س َل َم ِني ِعندَ ت ّ
الح ِم ُيم َو َعج َز ْت َع ْن ِد َف ِاع ِه ِحي َل ِتي َو خَ ا َن ِني ِفي ت ََح ُّم ِل ِه َ�ص ْب ِر ي
َ
الم�س�أل ِة ِ
َو ُق َّو تيَ ،ف َل َج� ُأت ِفي ِه �إِ َل َ
هلل َج َّل َث َنا �ؤ ُه َع َلي ِه
يك َو َت َو َّك ْل ُت ِفي ْ
يك َو ِفي ِد َف ِاع ِه َع ّني ِعلم ًا ب َِمكا ِن َك ِم َن ا ِ
َو َع َل َ
ين َو ِل ّي
هلل َر ِّب ال َعا َل ِم َ
الم�سا َر َع ِة ِفي ّ
ال�ش َف َاع ِة �إِ َلي ِه
ال َّت ْد بِي ِر َو َما ِل ِك ا لأُ ُمو ِر َ ،و ا ِثق ًا ب َِك ِفي َ
َج َّل ثنا �ؤ ُه ِفي �أ ْمري ُم َتي ِّقن ًا لإ َِجا َب ِت ِه ت ََب َ
ارك َو تعالى �إِ َّي َاك ِب�إِ ْع َطا ِء ُ�س ْ�ؤ ِلي
الي َج ِد ٌير ِب َت ْح ِقيقِ َظ ّني َو ت َْ�ص ِد يقِ أ� َم ِلي ِف َ
يك ِفي �أَ ْم ِر
َو �أَ ن َْت َيا َم َو َ
حاج َت َك ) ِم ّما َال َطا َق َة ِلي ب َِح ْم ِل ِه َو َال َ�ص ْب َر ِلي
كذا وكذا ( تَكتب َ
بيح �أف َعا ِلي َو تَفريطي ِفي
َع َل ِي ِه َو �إِن ُك ُ
نت ُم�س َت ِح ّق ًا َل ُه َو لأ�ض َعا ِف ِه ِب َق ِ
ّ
وات ا ِ
بات ا ّلتي ِ
الواج ِ
ِ
هلل
هلل ع ّز
وجل َع َل ّي َ ،ف� ِأغ ْث ِني َيا َم َو َال َي َ�ص َل ُ
هلل ع ّز ّ
الم�س�أَ َل َة ِ
يك ِعندَ ال َل ِ
َع َل َ
وجل ِفي �أ ْم ِر ي َق ْب َل ُح ِ
لول
هف َو َقدِّ ِم ْ
و�شما َت ِة ا ل َأعدا ِء َفب َِك ب ِ�س َط ِت ال ِنعم ُة َع َلي َ ،و ا�س�أَ ِل َ
ال َت َل ِف ِ
اهلل َج َّل
ُ
َْ
ْ
َّ
َج َال َل ُه ِلي ن َْ�صر ًا َعزيز ًا و َف ْتح ًا َق ِر يب ًا ِفي ِه ب ُل ُ
وغ ا ل ِ
المبا ِد ي
آمال َو خَ ُير َ
أمن ِم َن المخَ ا ِو ِف ُك ِّل َها ِفي ُك ِّل َح ٍال �إ ّن ُه َج َّل
عم ِال َو ا ل ُ
َو خَ َو ا ِت ُيم ا لأَ َ
ثنا �ؤ ُه لما َي َ�شا ُء ف َّع ٌال و ُه َو َح�سبي َو ِنع َم ِ
الوك ُ
يل في المبد ِء َو الم� ِآل .

الجزء الثاني
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رب العالمين وال�صالة وال�سالم على خاتم المر�سلين
الحمد ِ
هلل ّ
وخير الخلق �أجمعين مح ّمد و�آله المع�صومين ،ال �س ّيما �إمام زماننا
خاتم الو�ص ّيين ولعنة اهلل على �أعدائهم وظالميهم �إلى يوم الدين.
�أ ّما بعد ،فيقول غريق بحار ال�س ّيئات والأماني «مح ّمد تقي بن
أ�صفهاني» عفا اهلل تعالى عنهما لإخوانه في
عبد الر ّزاق المو�سويّ ال
ّ
الإيمان:
هذا هو الجزء الثاني من كتاب «وظيفة الأنام في زمن غيبة
الإمام|» ا ّلذي جمعت فيه جملة من الأعمال ا ّلتي يجب على �أهل
الع�سكري|
الحجة ابن الح�سن
ّ
الإيمان في زمن غيبة �إمام الع�صر ّ
المواظبة عليها ،و�أن يجعلوها د�ستور ًا لأعمالهم .وك ّل ما ج َمعت فيه �إلى
الآن من كتب الإمام ّية المعتبرة يزيد على خم�سين �أمر ًا ،وذكرت في
الجزء الأ ّول من الكتاب خم�س ًا وع�شرين وظيف ًة و�أذكر الباقي في هذا
الجزء بعون اهلل ج ّل جالله ،ف�أقول:
ال�ساد�س والع�شرون� :أن ُيظهر العلماء علمهم و ُير�شدوا الجاهلين �إلى
جواب �شبهات المخالفين كي ال ي�ض ّلوا ،وينقذوهم من الحيرة ِ�إن وقعوا
مهم جد ًا في هذا الزمان ،وهو واجب على العلماء،
فيها .وهذا الأمر ّ
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فقد ورد في تف�سير الإمام الح�سن الع�سكريّ � Qأنّ الإمام مح ّمد
التقي Qقال�« :إ ّن من تك ّفل ب�أيتام �آل مح ّمد  Pالمنقطعين عن
ّ
�إِمامهم المتح ّيرين في جهلهم ،الأُ�سراء في �أيدي �شياطينهم وفي �أيدي
النوا�صب من �أعدائنا ،فا�ستنقذهم منهم و�أخرجهم من حيرتهم ،وقهر
بحجج ر ّبهم ودليل �أئ ّمتهم،
ال�شياطين بر ّد و�ساو�سهم ،وقهر النا�صبين ُ
ل ُيف�ضلون عند اهلل على العباد ب�أف�ضل المواقع ،ب�أكثر من ف�ضل ال�سماء
والح ُجب ،وف�ضلهم على هذا العابد
على الأر�ض والعر�ش
والكر�سي ُ
ّ
كوكب في ال�سماء»(((.
كف�ضل القمر ليلة البدر على �أخفى ٍ
النقي� Qأ ّنه قال« :لوال من يبقى بعد
علي ّ
وروي ع ��ن الإمام ّ
غيب ��ة قائمكم من العلماء الداعين �إليه ،والدا ّلين عليه ،والذا ّبين
بحج ��ج اهلل ،والمنقذي ��ن ل�ضعف ��اء عب ��اد اهلل م ��ن �شباك
ع ��ن دين ��ه ُ
�إبلي� ��س ومردت ��ه وم ��ن فِخاخ النوا�ص ��ب ،لما بقي �أح� � ٌد �إِ اّل ارت ّد عن
أزمة قلوب �ضعف ��اء ال�شيعة كما
دي ��ن اهلل ،ولك ّنهم ا ّلذي ��ن ُيم�سكون � ّ
ُيم�س ��ك �صاح ��ب ال�سفين ��ة �س ّكانه ��ا� ،أولئك هم الأف�ضل ��ون عند اهلل
ع ّز ّ
وجل»(((.
وفي «�أ�صول الكافي» عن معاوية بن عمار قال :قلت لأبي عبد
وي�شدده
اهلل :Qرجل راوية((( لحديثكم ّ
يبث ذلك في النا�س ّ
في قلوبهم وقلوب �شيعتكمّ ،
ولعل عابد ًا من �شيعتكم لي�ست له
هذه الرواية� ،أ ّيهما �أف�ضل؟
قال« :Qالرواية لحديثنا ي�شدّد به قلوب �شيعتنا �أف�ضل من
((( تف�سري الإمام الع�سكري� ،Qص .116
((( م .ن.
(((�صيغة مبالغة تعني كثري الرواية.

((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .33
((( م .ن ،ج� ،1ص .54
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة املجل�سي ،ج � ،32ص .448
((( م .ن ،ج � ،51ص  ،148ح  ,22عن كتاب الغيبة ،ال�شيخ النعماين� ،ص  ،245ح .46
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�ألف عابد»(((.
�إِذن على �ضوء هذه الأحاديث وغيرها يجب على ك ّل عالم �أن ُيظهر
علمه بقدر ما ي�ستطيع ،خ�صو�ص ًا في هذا الزمان ا ّلذي ظهرت فيه
البدع .وقد ورد في «�أ�صول الكافي» عن ر�سول اهلل � Pأ ّنه قال�« :إذا
ظهرت البدع في � ّأمتي فل ُيظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه
لعنة اهلل»(((.
وروي في كتاب «الفتن» من «البحار» عن ر�سول اهلل � Pأ ّنه قال
لأمير الم�ؤمنين« :Qلئن يهدي اهلل بك رج ً
ال واحداً خي ٌر لك م ّما
طلعت عليه ال�شم�س»(((.
ال�سابع والع�شرون :االهتمام ب�أداء حقوق �صاحب الزمان| ك ٌّل
بقدر ا�ستطاعته وعدم التق�صير في خدمته.
فقد ورد في «البحار» عن ال�صادق� Qأ ّنه ُ�سئل :هل ُو ِل َد القائم؟
قال« :ال ،ولو �أدركته لخدمته �أ ّيام حياتي»(((.
�أقول :ت�أ ّمل �أ ُّي َها الم�ؤمن كيف ُيج ّل الإمام ال�صادق Qقدره ،ف�إن
لم تكن خادم ًا له فال �أق ّل �أن ال ُتحزن قلبه لي ًال ونهار ًا ب�س ّيئاتك« ،ف�إن
تعط ال�س ّم».
لم َت ُجد بالع�سل فال ِ
الثامن والع�شرون� :أن يبد�أ الداعي بالدعاء له| طالب ًا من اهلل
تعالى تعجيل ظهوره ّثم يدعو لنف�سه.
وهذا الأمر وا�ضح في دعاء يوم عرفة من ال�صحيفة ال�سجاد ّية
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المباركة �إ�ضافة �إلى اقت�ضاء ح ّبه و�أداء حقوقه ذلك ،و ُي�ستفاد هذا
الأمر �أي�ض ًا من بع�ض الأحاديث ،ك ّل هذا مع تح�صيل �أكثر من ثمانين
فائدة من الفوائد الدنيو ّية والأخرو ّية المترتّبة على الدعاء له|
بتعجيل فرجه وظهوره .وقد َذكرت هذه الفوائد مع م�صادرها و�أد ّلتها
في كتاب «�أبواب الجنات» وكتاب «مكيال المكارم»((( وبع�ضها تق ّدم في
هذا الكتاب.
الطبيعي �أنّ ال�شخ�ص العاقل ُي�ؤثر تح�صيل تلك الفوائد على
ومن
ّ
يعلم ُي�ستجاب �أم ال ،بل تقديم الدعاء له | يكون و�سيل ًة
دعاءٍ ال ُ
ال�ستجابة دعائه �إن �شاء اهلل تعالى ،كما هو �ش�أن تقديم ال�صالة على
مح ّمد و�آل مح ّمد في الدعاء حيث يكون موجب ًا ال�ستجابة ما بعده من
دعاء كما ورد في الحديث (((.
التا�سع والع�شرون� :إظهار المح ّبة والوالء له |.
فقد ورد في «غاية المرام» عن ر�سول اهلل � Pأ ّنه قال في حديث
أتحب �أن تراهم؟ فقال :تقدّم
المعراج �أنّ اهلل تعالى قال له« :يا مح ّمدّ � ،
علي بن �أبي طالب ،والح�سن والح�سين
�أمامك ،فتقدّمت �أمامي ف�إذا ّ
علي ،وجعفر بن مح ّمد ،ومو�سى بن
وعلي بن الح�سين ،ومح ّمد بن ّ
ّ
وعلي بن مح ّمد والح�سن
عليّ ،
وعلي بن مو�سى ،ومح ّمد بن ّ
جعفرّ ،
والحجة القائم ك�أ ّنه الكوكب الدّريّ في و�سطهم .فقلت :يا
علي،
ّ
بن ّ
رب من ه�ؤالء؟
ّ
ّ
الحق ،وهذا القائم ،مح ّلل حاللي ومح ّرم
قال :ه�ؤالء �أئ ّمة
((( مكيال املكارم ،املريزا الأ�صفهاين ،ج� ،2ص .55
ّ
((( ورد عن �أبي عبد اهلل� Qأ ّنه« :من كانت له �إىل اهلل ع ّز وجل حاجة فليبد�أ بال�صالة على حم ّمد و�آلهّ ،ثم
ي�س�أل حاجته الخ .»...الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص  ،494ح .16
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أحب
حرامي((( ،وينتقم من �أعدائي ،يا مح ّمد �أحببه ف�إ ّني �أح ّبه ،و� ّ
من يح ّبه»(((.
�أقول :يتّ�ضح من الأمر بمحبتّه مع �أنّ مح ّبة جميع الأئ ّمة واجبة� ،أنّ
في مح ّبته خ�صو�ص ّية مع ّينة كانت وراء �أمر اهلل تعالى هذا ،و�أنّ في
�صفات و�ش�ؤون ًا تقت�ضي هذا التخ�صي�ص.
وجوده المبارك
ٍ
الثالثون :الدعاء لأن�صاره وخ ّدامه.
الواحد والثالثون :لعن �أعدائه| .كما هو ظاهر من �أخبار كثيرة
ومن الدعاء الوارد عنه|(((.
التو�سل باهلل تعالى �أن يجعلنا من �أن�صاره .كما
الثاني والثالثونّ :
ورد ذلك في دعاء العهد وغيره.
الثالث والثالثون :رفع ال�صوت في الدعاء له| وخ�صو�ص ًا في
المجال�س والمحافل العا ّمة.
فهو �إ�ضافة �إلى �أ ّنه تعظيم ل�شعائر اهلل تعالى فقد ظهر ا�ستحباب ذلك
المروي عن ال�صادق.(((Q
في بع�ض فقرات دعاء الندبة
ّ
الرابع والثالثون :ال�صالة على �أن�صاره و�أعوانه| .وهو نوع من
الدعاء لهم .وقد ورد ذلك في دعاء عرفة من ال�صحيفة ال�سجاد ّية
المباركة وبع�ض الأدعية الأخرى.
الخام�س والثالثون :الطواف حول الكعبة الم�شرفة نيابة عنه|.

65
((( �أي يظهر جميع �أحكام الدين حتّى يعمل بها بال تق ّية «امل�ؤ ّلف».
((( غاية املرام ،ال�سيد ها�شم البحراين ،ج� ،2ص  ،241ح .105
((( االحتجاج ،ال�شيخ الطرب�سي ،ج� ،2ص .316
((( والعبارة هي� :إىل متى �أج�أ ُر فيك يا موالي و�إىل متى .ويف القامو�س :ج�أر يعني رفع ال�صوت بالدعاء واال�ستغاثة
«امل�ؤ ّلف».
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وقد �أوردت الدليل على ذلك في كتاب «مكيال المكارم»((( و�أعر�ضت
عن ذكره هنا طلب ًا لالخت�صار.
الحج نيابة عنه|.
ال�ساد�س والثالثونّ :
للحج .ودليله ودليل ا ّلذي قبله
ال�سابع والثالثون� :إر�سال النائب عنه ّ
(((
المروي في «الخرائج»((( وقد ذكرته في «مكيال المكارم»
الحديث
ّ
ومذكور �أي�ض ًا في «النجم الثاقب».
الثامن والثالثون :تجديد العهد والبيعة له| في ك ّل يوم �أو في
ك ّل وقت ممكن.
واعلم �أنّ معنى البيعة على قول �أهل اللغة :العهد واالتّفاق على �أمر،
والمراد من البيعة والعهد معه| هو �أن يق ّر الم�ؤمن بل�سانه ويعزم
بقلبه �أن ُيطيعه ك ّل الطاعة ،وين�صره في � ّأي وقت ظهر فيه .وهذا الأمر
يح�صل بقراءة دعاء العهد ال�صغير ا ّلذي تق ّدم �ص � 42أو الكبير ا ّلذي
ي�أتي �ص.96
((( و�أ ّما ما ّ
الكليني يف الكايف ب�إ�سناده عن
احلي خ�صو�ص ًا ،ما رواه ال�شيخ
ّ
يدل على ا�ستحباب الطواف عن الإمام ّ
Q
مو�سى بن القا�سم قال :قلت لأبي جعفر الثاين
 :قد �أردت �أن �أطوف عنك ،وعن �أبيك ،فقيل يل� :إنّ
الأو�صياء ال ُيطاف عنهم ،فقال Qيل« :بل ُطف ما �أمكنك ف�إ ّنه جائز» .مكيال املكارم ،املريزا الأ�صفهاين،
واحلج عن الأئ ّمة� ،ص ،314ح.2
ج� ،2ص  .216والكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج  ،4باب الطواف
ّ
((( اخلرائج واجلرائح ،القطب الراوندي ،ج� ،1ص .481
الدعلجي كان له ولدان ،وكان
((( ومنها :ما ذكره القطب الراونديّ { يف اخلرائج واجلرائح قال�« :إنّ �أبا حم ّمد
ّ
من خيار �أ�صحابنا وكان قد �سمع الأحاديث ،وكان �أحد ولديه على ّ
يغ�سل
الطريقة امل�ستقيمة ،وهو �أبو احل�سن وكان ّ
حجة يح ُّج بها عن �صاحب
الأموات ،وولد �آخر ي�سلك م�سالك الأحداث يف فعل احلرام ،وكان قد دُفع �إىل �أبي حم ّمد ّ
احلج فل ّما عاد
الزمان| ،وكان ذلك عادة ال�شيعة يومئذٍ  ،فدفع �إىل ولده املذكور بالف�ساد �شيئ ًا منها وخرج �إىل ّ
حكى �أ ّنه كان واقف ًا باملوقف فر�أى �إىل جانبه �شا ّب ًا ح�سن الوجه �أ�سمر اللون بذ�ؤابتني مقب ًال على �ش�أنه يف االبتهال،
والدعاء ،والت�ض ّرع ،وح�سن العمل .فل ّما قرب نفر النا�س التفتَ �إ ّ
�شيء
يل ،وقال :يا �شيخ �أما ت�ستحيي؟! فقلت :من �أيّ ِّ
حج ٌة ع ّمن تعلم ،فتدفع منها �إىل فا�سق ي�شرب اخلمر يو�شك �أن تذهب عينك ،و�أومى �إىل
يا �س ّيدي؟ قال :يُدفع �إليك ّ
عيني ،و�أنا من ذلك اليوم �إىل الآن على وجل وخمافة ،و�سمع منه �أبو عبد اهلل حم ّمد بن حم ّمد بن النعمان ذلك،
قال :فما م�ضى عليه �أربعون يوم ًا بعد مورده حتّى خرج يف عينه ا ّلتي �أومى �إليها قرحة» ،فذهبتْ � .أقول :ينبغي التد ّبر
يف هذا احلديث من �أو ّله �إىل �آخره ففيه فوائد ج ّمة ومطالب مه ّمة .مكيال املكارم ،املريزا الأ�صفهاين ،ج� ،2ص
 .215اخلرائج واجلرائح ،الراوندي ،ج� ،1ص  .481والنجم الثاقب ،املريزا النوري ،ج� ،2ص  ,473الباب العا�شر.

((( الربهان يف علوم القر�آن ،ال�شيخ بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزرك�شي ،ج� ،1ص .442
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و�أ ّما و�ضع اليد في يد �شخ�ص ما بعنوان �أنّ هذه البيعة هي بيعة مع
الإمام| فهو من البدع الم�ض ّلة فلم ترد في القر�آن �أو ال ّروايات ،نعم لقد
كان متعارف ًا عند العرب �أن ي�ضع الرجل يده بيد رجل �آخر لإظهار البيعة
والعهد ب�صورة جل ّية ،وقد ورد في بع�ض الأحاديث �أنّ ر�سول اهلل  Pقد
�صافح الم�سلمين في مقام البيعة ّثم و�ضع يده المباركة في �إناء ماء
ّثم �أخرجها و�أمر ن�ساء الم�سلمين �أن ي�ضعن �أيديهنّ في ذلك الماء في
مقام البيعة له  ،Pوهذا ال ي�صلح �أن يكون دلي ًال على �أنّ هذا ال�شكل
من البيعة جائ ٌز في ك ّل زمان حتّى زمان غيبة الإمام| ،بل يظهر
القلبي في
الل�ساني والعزم
من بع�ض الأحاديث وجوب االكتفاء بالإقرار
ّ
ّ
مف�صل
النبي  .Pوهذا الحديث ّ
عدم �إمكان بيعة �شخ�ص الإمام �أو ّ
في ذكر هذا الأمر وقد �أورده جم ٌع من العلماء في كتبهم.
ومن جملتها ما ورد في تف�سير «البرهان» عن الإمام مح ّمد الباقرQ
�أنّ ر�سول اهلل  Pبعد �أن َن َّ�صب الأمير Qخليف ًة له� ،أو�ضح جمل ًة
من ف�ضائلهّ ،ثم قال:
«معا�شر النا�س �إ ّنكم �أكثر من �أن ت�صافقوني ّ
بكف واحدة ،و�أمرني
لعلي ب�إمرة
اهلل ع ّز وج ّل �أن �آخذ من �أل�سنتكم الإقرار بما عقدت ّ
الم�ؤمنين ،ومن جاء بعده من الأئ ّمة م ّني ومنه على ما �أعلمتكم
� ّأن ذ ّر ّيتي من ُ�صلبه فقولوا ب�أجمعكم� :إِ ّنا �سامعون مطيعون را�ضون
علي �أمير الم�ؤمنين
منقادون لما ب ّلغت من �أمر ر ّبنا ور ّبك في �أمر ّ
و�أمر ولده من ُ�صلبه من الأئ ّمة� ..إلى �آخر الحديث»(((.
ف�إن كان جائز ًا و�ضع اليد في يد غير الإمام بعنوان البيعة مع الإمام|
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لكان قد �أمر النا�س �أن ت�ضع ك ّل طائفة منهم يدها في يد �أحد كبار
ي�صح هذا العمل � اّإل
ال�صحابة مثل �سلمان و�أبي ذر وغيرهما ،ف�إذن ال ّ
النبي  Pو�شخ�ص الإمام| في زمان ظهوره ،كالجهاد
مع �شخ�ص ّ
المخت�ص بزمان ح�ضور الإمام| .وعالوة على ذلك لم يرد � ّأي حديث
ّ
روائي يقول �إنّ في زمان الأئ ّمة  Rبايع �أح ُد الم�سلمين
في � ّأي كتاب ّ
أحد �صحابة الأئ ّمة  Rالكبار بعنوان �أنّ نف�س الأئ ّمة  Rجعلوهم
� َ
مراج َع ن�ستعينهم في هذا الأمر.
العاملي
التا�سع والثالثون :ذكر بع�ض الفقهاء ،مثل المح ّدث الح ّر
ِّ
ر�ضوان اهلل عليه في الو�سائل ،حيث قالُ « :ي�ستحب زيارة قبور الأئ ّمة
الأطهار  Rنيابة عن الإمام|» (((.
ّ
المف�ضل �أ ّنه قال� :سمعت �أبا
الأربعون :روي في «�أ�صول الكافي» عن
عبد اهلل Qيقول« :ل�صاحب هذا الأمر غيبتان� ،إحداهما يرجع
منها �إلى �أهله ،والأخرى ُيقال :هلك ،في �أيّ وا ٍد �سلك؟! قلت :كيف
ن�صنع �إذا كان كذلك؟! قال� :إذا ا ّدعاها م ّد ٍع فا�س�ألوه عن �أ�شياء ُيجيب
فيها مثله»(((.
�أقول :يعني ا�س�ألوه عن �أمو ٍر ال ي�صل �إليها علم النا�س ،مثل الإخبار
عن الجنين في رحم �أ ّمه� ،أذكر هو �أم �أنثى؟ وفي � ّأي وقت يولد؟ ومثل
الإخبار ع ّما �أ�ضمرتموه في قلوبكم م ّما ال يعلم به ِ�إ اّل اهلل تعالى ،والتك ّلم
مع الحيوانات ،والجمادات ،و�شهادتها على �صدقه وح ّقه في هذا الأمر
((( عن داود ال�صرمي قال« :قلت له يعني �أبا احل�سن الع�سكريِّ � Qإنيّ زرتُ �أباك وجعلتُ ذلك لك ،فقال :لك
بذلك من اهلل ثواب و�أجر عظيم وم ّنا املحمدة  .»...و�سائل ال�شيعة ،احل ّر العاملي ،ج� ،10ص  ،464ح.1
((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .340
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كما ح�صل �أمثالها مع الأئ ّمة الطاهرين Rمك ّرر ًا ،وقد ُذكرت
مف�صلة في الكتب.
ّ
الخا�صة عنه| في
الحادي والأربعون :تكذيب من ي ّدعي النيابة
ّ
الغيبة الكبرى كما ورد ذلك في التوقيع ال�شريف المذكور في «كمال
الدين»((( و«االحتجاج»(((.
وقت لظهوره| ،وتكذيب من يع ّين
الثاني والأربعون :عدم تعيين ٍ
ذلك وت�سميته ك ّذاب ًا.
وقد ورد في الحديث ال�صحيح عن ال�صادق� Qأ ّنه قال لمح ّمد
بن م�سلمَ « :من و ّقت لك من النا�س �شيئاً فال تهابنّ �أن تك ّذبه فل�سنا
نو ّقت لأحدٍ وقتاً»(((.
وفي حديث �آخر عن الف�ضيل �أ ّنه قال�« :س�ألت �أبا جعفر:Q
هل لهذا الأمر وقت؟ فقال :كذب الو ّقاتون ،كذب الو ّقاتون ،كذب
(((
الو ّقاتون»
وفي «كمال الدين» عن الر�ضا� Qأ ّنه قال :ح ّدثني �أبي ،عن
النبي  Pقيل له :يا ر�سول اهلل ،متى يخرج
�أبيه ،عن �آبائه� Rأنّ ّ
القائم من ذ ّريتّك؟
فقال « :Pمثله مثل ال�ساعة ا ّلتي } ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ{(((»(((.

69
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص  ،516ح .44
((( االحتجاج ،ال�شيخ الطرب�سي ،ج� ،2ص .478
((( الغيبة ،ال�شيخ الطو�سي� ،ص  .262و يف بحار الأنوار ،العلاّ مة املجل�سي ،ج� ،52ص  ،104ح .8
((( م .ن.
((( �سورة الأعراف ،الآية.187 :
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص .373
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والأحاديث في هذا الباب كثيرة ج ّد ًا.
الثالث والأربعون :التق ّية من الأعداء .و�أ ّما معنى التق ّية الواجبة
فهو �أن يتو َّقف الم�ؤمن عن ِ�إظهار الحقّ �إذا وجد خوف ًا عقالئ ّي ًا من
ال�ضرر في نف�سه �أو ماله �أو كرامته فال ُيظهر الحقّ  .بل �إذا ا�ضط ّر
لحفظ نف�سه �أو ماله �أو كرامته �أن يوافق المخالفين بل�سانه فليفعل�ِ ،إ اّل
�أنّ قلبه يجب �أن يكون مخالف ًا لل�سانه ،فقد ورد في «كمال الدين» عن
ا ِلإمام الر�ضا� Qأ ّنه قال« :ال دين لمن ال ورع له ،وال �إيمان لمن
ال تق ّية له� ،إِ َّن �أكرمكم عند اهلل �أعملكم بالتق ّية.
فقيل له :يا ابن ر�سول اهلل� ،إلى متى؟ قال� :Qإلى يوم الوقت
المعلوم وهو يوم خروج قائمنا �أهل البيت ،فمن ترك التق ّية قبل
خروج قائمنا فلي�س م ّنا»(((.
والأخبار في وجوب التق ّية كثيرة ج ّد ًا .وما عر�ضته من معنى التق ّية
الواجبة هو نف�س معنى الحديث المذكور في هذا الباب في كتاب
«االحتجاج» عن �أمير الم�ؤمنين .Qوقد �أ َّكد الإمام Qفي ذلك
الحديث بقوله ثالث مرات �أنْ ِ�إ َّياكم وترك التق ّية ف�إن في ذلك �إذاللكم
و�سفك دمائكم ودماء الم�ؤمنين� ...إلى �آخر الحديث.
وفي «خ�صال» ال�شيخ ال�صدوق ر�ضوان اهلل عليه ب�سند �صحيح عن
الإمام مح ّمد الباقر� Qأنّ �أمير الم�ؤمنين Qقال« :قِوا ُم الدين
وبغني ال يبخل بف�ضله على �أهل
بعالم ناطقٍ م�ستعمل له،
ب�أربعة(((ٍ :
ّ
دين اهلل ،وبفقيرٍ ال يبيع �آخرته بدنياه ،وبجاهل ال يتكبر عن طلب
الغني بماله وباع الفقير �آخرته
العلم .ف�إذا كتم العالم علمه ،وبخل ّ
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص .371
إ�سالمي متوقفة على وجود ه�ؤالء الأربعة.
((( �أي �إقامة �أحكام الدين ال
ّ

((( اخل�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص  ،197ح.5
((( مكيال املكارم ،املريزا الأ�صفهاين ،ج� ،2ص .284
((( االحتجاج ،ال�شيخ الطرب�سي ،ج� ،2ص  .325ويف بحار الأنوار،العلاّ مة املجل�سي ،ج � ،53ص .177
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بدنياه ،وا�ستكبر الجاهل عن طلب العلم ،رجعت الدنيا �إلى ورائها
القهقرى ،فال تغ َّرنكم كثرة الم�ساجد و�أج�ساد القوم مختلفة .قيل:
يا �أمير الم�ؤمنين ،كيف العي�ش في ذلك الزمان؟ فقال :خالطوهم
بالب ّرانية (يعني في الظاهر) وخالفوهم في الباطن ،للمرء ما
أحب ،وانتظروا مع ذلك الفرج من اهلل ع ّز
اكت�سب وهو مع من � ّ
وج ّل»(((.
والأخبار في هذا الباب كثيرة ج ّد ًا وقد ذكرت جملة منها في «مكيال
المكارم»(((.
الرابع والأربعون :التوبة الحقيق ّية من الذنوب .و�إن كانت التوبة من
الأعمال المح ّرمة واجبة في ك ّل زمان� ،إِ اّل �أنّ �أهم ّيتها في هذا الزمان
�آتية من جهة �أنّ �أحد �أ�سباب غيبة �صاحب الأمر | وطولها هو ذنوبنا
العظيمة والكثيرة ،ف�أ�صبحت �سبب ًا المتناعه عن الظهور ،كما ورد ذلك
في «البحار» عن �أمير الم�ؤمنين ،Qوكذلك في التوقيع ال�شريف
المروي في «االحتجاج» حيث يقول« :فما يحب�سنا عنهم �إِ اّل ما ي ّت�صل
ّ
بنا م ّما نكرهه وال ن�ؤثره منهم»(((.
ومعنى التوبة هو الندم على الذنوب ال�سابقة والعزم على تركها في
الم�ستقبل ،وعالمة ذلك �إبراء الذ ّمة من الواجبات ا ّلتي ُتركت ،و�أداء حقوق
ال ّنا�س الباقية في ذ ّمتك ،و�إذابة اللحم ا ّلذي ن�ش�أ في بدنك من المعا�صي،
وتح ّمل ّ
م�شاق العبادة بما ين�سيك ما اكت�سبته من ل ّذة المع�صية.
وبهذه الأمور ال�ستّة تتح ّقق التوبة تح ّقق ًَا كام ًال ،وتكون كما ورد عن
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�أمير الم�ؤمنين Qفي كتب متع ّددة.
فانتبه �إلى نف�سك ،وال تقل :وعلى فر�ض �أ ّني �أتوب ولكنّ النا�س ال
يتوبون ،في�ستم ّر الإمام| في غيبته فذنوب الجميع ت�ؤ ّدي �إلى غيبته
وت� ّأخر ظهوره!
ف�أقول� :إن كان جميع الخلق �سبب ًا لت�أخير ظهوره| فالتفت �إلى
نف�سك فال تكن �شريك ًا معهم في ذلك ،ف�أخ�شى �أن ُي�صبح حالك
تدريج ًا كحال هارون الر�شيد في حب�سه للإمام مو�سى الكاظم،Q
وحب�س الم�أمون للر�ضا Qفي «�سرخ�س»� ،أو حب�س المتو ّكل للإمام
النقي Qفي «�سامراء»!
علي ّ
الخام�س والأربعون :ما روي في «رو�ضة الكافي» عن ال�صادق
� Qأ ّنه قال�« :إذا تم ّنى �أحدكم القائم فليتم ّنه في عافية ،ف� ّإن اهلل
بعث مح ّمداً  Pرحمة ويبعث القائم نقمة»(((.
�أقول :يعني ا�س�ألوا اهلل تعالى �أن ُتالقوه| و�أنتم م�ؤمنون ومعافون
من �ضالالت �آخر الزمان كي ال تكونوا محلاّ ً النتقامه.
ال�ساد�س والأربعون� :أن يدعو الم�ؤمن النا�س �إلى مح ّبته|
المقد�س لهم
ببيان �إح�سانه| �إليهم وبركات ومنافع وجوده
ّ
وح ّبه| لهم ،و�أمثالها ،ويتح ّبب �إليه بما يك�سب به ح ّبه| له.
ال�سابع والأربعون� :أن ال يق�سو قلبك ب�سبب طول زمان الغيبة ،بل
رب العالمين ج ّل �ش�أنه في القر�آن
يبقى طر ًّيا بذكر مواله| .وقد قال ّ
المجيد في �سورة الحديد} :ﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،8ص  ،233ح .306

((( �سورة احلديد ،الآية.16 :
((( الربهان ،يف علوم القر�آن ،ال�شيخ الزرك�شي ،ج� ،4ص  ،291ح .1
((( م .ن ،ج� ،4ص  ،291ح .4
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص  ،303ح .14
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ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ{(((.
وقد روي في «البرهان» عن ال�صادق�Qأ ّنه قال« :نزلت هذه
الآية}:ﯝﯞﯟﯠﯡ ...ﯪﯫﯬ{ في �أهل
زمان الغيبة ،ث ّم قال :اعلموا � ّأن اهلل يحيي الأر�ض بعد موتها»(((.
وعن الإمام مح ّمد الباقر� Qأ ّنه قال في معنى موت الأر�ض:
« ُكفر �أهلها والكافر ميتُ ،يحييها اهلل بالقائم| فيعدل فيها ف ُيحيي
الأر�ض و ُيحيي �أهلها بعد موتهم»(((.
وفي «كمال الدين» ب�سند �صحيح عن �أمير الم�ؤمنين� Qأ ّنه قال:
«للقائم م ّنا غيبة �أمدها طويل ،ك�أ ّني بال�شيعة يجولون جوالن النعم
في غيبته ،يطلبون المرعى فال يجدونه� ،أال فمن ثبت منهم على
يق�س قلبه لطول �أمد غيبة �إِمامه فهو معي في درجتي يوم
دينه ولم ُ
القيامة»(((.
�أقول� :أ ّيها الم�ؤمنون المنتظرون �إِمام زمانكم ،لت�س ّر قلوبكم وتق ّر
عيونكم بهذه الب�شارة العظمى ا ّلتي هي �أعظم الب�شارات ،وا�سعوا �أن
تكون قلوبكم رقيقة غير قا�سية في زمان غيبة �إِمام زمانكم.
ف�إن قلتم� :إنّ ر ّقة القلب وق�ساوته خارجان عن اختيارنا� ،أقول:
�صحيح ما تقولون ولكنّ مق ّدمات وم�س ّببات ذلك باختياركم� ،أي
ت�ستطيعون القيام ب�أعمال تجعلون بها قلوبكم نق ّية ،وت�ستطيعون القيام
ب�أعمال ُتق�سي قلوبكم ،ف�إن كنتم تخ�شون ق�ساوة القلب فاتركوا ما
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ي�س ّبب ذلك ،وواظبوا على الأعمال ا ّلتي تن ّقي وتر ّقق القلب ،كما ورد في
«مجمع البيان» في تف�سير الآية المذكورة حيث قال« :فغلظت قلوبهم
وزال خ�شوعها ومرنوا على المعا�صي»(((.
وروي عن الإمام مح ّمد الباقر� Qإِنّ اهلل تعالى ال ُيعاقب على
ذنب كما ُيعاقب على ق�ساوة القلب.
بع�ض منها كما قد ر�أيتها في كتب الحديث مذ ّكر ًا
و�س�أ�شير هنا �إلى ٍ
بذلك نف�سي و�إخواني في الدين ومن اهلل التوفيق.
� ّأما ما ُير ّقق و ُين ّقي القلب ف�أُمور:
1-1الح�ضور في مجال�س ذكر بق ّية اهلل | و�شرح �صفاته وخ�صائ�صه
و�ش�ؤونه ،ومجال�س الوعظ على �ضوء ن�صائح �أهل البيت،R
ومجال�س قراءة القر�آن ب�شرط الت�أ ّمل والتف ّكر في معاني الآيات
القر�آن ّية.
2-2مجال�سة العلماء العاملين و�أهل الطاعات والأ�شخا�ص ا ّلذين
هم دائم ًا في ذكر الآخرة ،حيث يتذ ّكر الإن�سان ب�سماع كلماتهم
ويزداد ب�صيرة وعلم ًا ،وا ّلذين ُتذ ّكر باهلل ر�ؤيتهم ،ويت� ّأ�سى
ب�أعمالهم ال�صالحة وتزداد الرغبة بالطاعات والعبادات،
وي�صرف النظر عن الدنيا و�أهلها بمجال�ستهم.
3-3زيارة القبور.
4-4كثرة ذكر الموت.
والحب والإح�سان �إليهم.
5-5م�سح ر�ؤو�س اليتامى،
ّ
و � ّأما ما ي�س ّبب ق�ساوة القلب فمنها:
((( جممع البيان ،ال�شيخ الطرب�سي ،ج� ،9ص .238
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1-1ترك ذكر اهلل ج ّل �ش�أنه.
�2-2أكل الطعام المح ّرم.
3-3مجال�سة �أهل الدنيا ،وكثرة زيارتهم.
4-4الأكل على ال�شبع.
5-5كثرة ال�ضحك.
6-6كثرة التفكير بالأكل وال�شرب.
7-7كثرة الحديث فيما ال ينفع في الآخرة.
8-8طول الأمل.
9-9عدم �أداء ال�صالة في �أ ّول الوقت.
1010مجال�سة وم�صاحبة �أهل المعا�صي والف�سق.
1111اال�ستماع للكالم غير النافع في الآخرة.
1212الذهاب �إلى ال�صيد ل ّلهو واللعب.
1313تو ّلي الرئا�سة في �أمور الدنيا.
1414الذهاب �إلى المواطن الدنيئة المخجلة.
1515كثرة مجال�سة الن�ساء.
1616كثرة �أموال الدنيا.
1717ترك التوبة.
1818اال�ستماع �إلى المو�سيقى.
�شراب حرام.
�1919شرب الم�سكر وك ّل ٍ
2020ترك مجال�س �أهل العلم:
�أي ترك الح�ضور في المجال�س ا ّلتي تر ّقق وتن ّقي القلب ،والحاوية
ذكر �أحكام الدين و�أحاديث ومواعظ الأئ ّمة الطاهرين Rو�ش�ؤون
�صاحب الزمان| ،و�آيات القر�آن الكريم وخ�صو�ص ًا �إذا كان المتح ّدث
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خا�ص ًا في قلب الم�ستمع ،فقد
مطابق ًا عمله قوله بما يجعل لقوله ت�أثير ًا ّ
ورد عن الر�ضا� Qأ ّنه قال« :من جل�س مجل�ساً ُيحيي فيه �أمرنا لم
يمت قلبه يوم تموت القلوب»(((.
والخال�صة :ر ّققوا قلوبكم وكونوا على حذر من ق�ساوة القلب،
ف�أخ�شى �أن ي�صل الأمر بحيث ال ت�ؤ ّثر الموعظة بعده في القلوب ،وتحرم
من رحمة اهلل ج ّل �ش�أنه.
الثامن والأربعون :االتّفاق واالجتماع على ُن�صرة �صاحب
الزمان|� ،أي تتّفق قلوب الم�ؤمنين مع بع�ضها بع�ض ًا وتتعاهد على
ن�صرته| والوفاء بعهده .وقد ورد في التوقيع ال�شريف من الناحية
المق ّد�سة �إلى ال�شيخ المفيد ر�ضوان اهلل عليه وهو �آخر توقيعٍ �أورده
الطبر�سي ر�ضوان اهلل عليه في
ال�شيخ الجليل �أحمد بن �أبي طالب
ّ
ن�صه« :ولو � ّأن �أ�شياعنا و ّفقهم اهلل لطاعته على
كتاب «االحتجاج» ما ّ
اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم ،لما ت� ّأخر عنهم اليمن
بلقائنا،
ولتعجلت لهم ال�سعادة بم�شاهدتنا»(((.
ّ
التا�سع والأربعون :االهتمام في �أداء الحقوق المال ّية المتع ّلقة
بذ ّمتهم من قبيل الزكاة والخم�س و�سهم الإمام|.
خا�ص ًا في زمان غيبة
وهذا الأمر واجب في ك ّل زمان ِ�إ اّل �أنّ له �أثر ًا ّ
الإمام| ،فاه ُت ّم به وجاءت التو�صية والأمر به ،فيقول الإمام| في
نف�س ذلك التوقيع« :ونحن نعهد �إليك� ...إِ ّنه من ا ّتقى ر ّبه من �إخوانك
في الدين ،و�أخرج م ّما عليه �إلى م�ستح ّقيه كان �آمناً من الفتنة
((( الأمايل ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص  ،68املجل�س  ،17ح  .4ويف بحار الأنوار ،العلاّ مة املجل�سي ،ج� ،44ص  ،278ح .1
((( االحتجاج ،ال�شيخ الطرب�سي ،ج� ،2ص .325

((( االحتجاج ،ال�شيخ الطرب�سي ،ج� ،2ص .325
((( �سورة �آل عمران ،الآية.92 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة املجل�سي ،ج � ،96ص  .216ويف الربهان يف علوم القر�آن ،ال�شيخ الزرك�شي ،ج� ،1ص .297
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المبطلة ،ومحنها المظلمة الم�ض ّلة ،ومن بخل منهم بما �أعاره
اهلل من نعمته على من �أمره ب�صلته ف�إ ّنه يكون خا�سراً بذلك لأواله
و�آخرته»(((.
تنبيه :واعلم �أنّ من جملة الحقوق المال ّية المترتّبة على ال�شخ�ص
�أن ُيو�صل في ك ّل �سنة مبلغ ًا من المال �إلى ِ�إمام زمانه| .وهذا غير
خا�صة في
�سهم الإمام الواجب ،لأنّ �سهم الإمام مفرو�ض في �أ�شياء ّ
خا�صة ورد ذكرها في الكتب الفقه ّية ،وهذا الأمر ــ �أي �إهداء
ظروف ّ
خا�ص بل هو تكليف
مبلغ من المال �سنو ّي ًا للإمام| ــ لي�س له �شرط ّ
على الجميع �سواء كان ال�شخ�ص فقير ًا �أو غن ّيا ،ففي ك ّل الأحوال يجب
�أن ُيخرج مقدار ًا من ماله �سنو ّي ًا ويق ّدمه هد ّية لإمام زمانه|.
ّ
المف�ضل �أ ّنه قال« :دخلت
وقد روي في «البحار» وفي «البرهان» عن
على �أبي عبد اهلل Qيوماً ومعي �شيء ،فو�ضعته بين يديه فقال:
ما هذا؟ فقلت :هذه �صلة مواليك وعبيدك .قال :فقال Qلي:
يا ّ
مف�ضل� ،إِ ّني ال �أقبل ذلك وما �أقبل من حاجة بي �إِليه ،وما �أقبله
�إِ اّل ليزكوا به ،ث ّم قال� :سمعت �أبي يقول :من م�ضت له �سنة لم ي�صلنا
من ماله ،ق ّل �أو كثر ،لم ينظر اهلل �إليه يوم القيامة �إِ اّل �أن يعفو اهلل
عنه .ث ّم قال :يا ّ
مف�ضل �إِ ّنها فري�ضة فر�ضها اهلل تعالى على �شيعتنا
في كتابه �إذ يقول }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ{(((»(((.
وفي حديث �آخر عنه Qفي تف�سير الآية ال�شريفة} :ﭫﭬ
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ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ{((( �إلى �أن قال« :هو �صلة الإمام في ك ّل �سنة
م ّما ق ّل �أو كثر»ّ ،ثم قال« :Qوما �أريد بذلك ِ�إ اّل تزكيتكم»(((.
وفي حديث �آخر عنه� Qأ ّنه قال« :ال َتدَعوا �صلة �آل مح ّمد
�صلوات اهلل عليهم �أجمعين من �أموالكم ،من كان غن ّياً فعلى قدر غناه
ومن كان فقيراً فعلى قدر فقره ،ومن �أراد �أن يق�ضي اهلل الحوائج
�إليه فلي�صل �آل مح ّمد �صلوات اهلل عليهم �أجمعين و�شيعتهم ب�أحوج
ما يكون �إليه من ماله»(((.
وفي «الفقيه» عن الإمام ال�صادق� Qأي�ض ًا �أ ّنه قال« :دره ٌم
يو�صل به الإمام �أف�ضل من �ألف �ألف درهم في غيره في �سبيل
اهلل»(((.
�أقول :ومن الر�ؤيا ال�صادقة �أ ّني ر�أيت في ليلة في عالم الر�ؤيا
�شخ�ص ًا جلي ًال قال :الم�ؤمن ا ّلذي ُيخرج �شيئ ًا من ماله �صل ًة لإمامه في
زمان غيبته ،ثوابه �ألف م ّرة وم ّرة مقابل ا ّلذي ُيقدِّ م ذلك �إلى �إِمامه في
زمان ظهوره وح�ضوره.
و�سي�أتي في الوظيفة الحادية والخم�سين حديثٌ ي�ؤ ّيد ذلك.
وال يخفى �أنّ في هذا الزمان ا ّلذي �إمامنا| فيه غائب يجب �أن
ي�صرف ذلك المال ا ّلذي يق ّدمه الم�ؤمن هد ّية له Qفيما ير�ضاه،
ك�أن ُي�صرف في طبع الكتب المتع ّلقة به|� ،أو في المجال�س ا ّلتي ُتذكر
فيها ف�ضائله و�أخالقه� ،أو ُيعطى �إلى �أحبائه بعنوان هد ّية عنه|،
((( �سورة الرعد ،الآية.21 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة املجل�سي ،ج � ،96ص  ،216ح .5ويف الربهان يف علوم القر�آن ،ال�شيخ الزرك�شي ،ج� ،2ص .289
((( م .ن ،ج � ،96ص  ،216ح .6
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص .73

ولهذا الق�سم من المرابطة �شرطان:
�1-1أن يكون الوقوف في منطقة حدود ّية لحفظ بالد الإ�سالم
و�شرع خير الأنام  Pمن اعتداءات الأجانب ،ولذلك قالوا� :إن لم
((( منتهى املطلب ،العلاّ مة احللي ،ج � ،20ص .902
لاّ
((( جواهر الكالم ،ال�شيخ اجلواهري ،ج � ،21ص  .40ويف منتهى املطلب ،الع مة احللي ،ج� ،2ص .902
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أهم ،واهلل العالم.
أهم فال ّ
وهكذا مع تقديم ال ّ
ومن جملة الحقوق المال ّية �صلة الرحم ،وم�ساعدة الجيران ح ّتى في
�إعارتهم لوازم المنزل مث ًال كالأواني والم�صابيح وغيرها ،و�إن احتاجوا
�إلى �أمور زهيدة الثمن كالملح والتوابل ونحوها ف ُتهدى �إليهم.
الخم�سون :المرابطة.
واعلم � ّأن المرابطة على ق�سمين:
الأ ّول :ما ذكره الفقهاء في كتاب الجهاد ،وهو �أن ُيقيم الم�ؤمن
في ثغر من الثغور ،ويربط دا ّبته قريب ًا من بالد الكفار لأجل �أن ُيخبر
الم�سلمين �إن �أراد الكفار الهجوم عليهم� ،أو ُيدافع عن الم�سلمين في
حال تع ّر�ضهم العتداءات الكفرة ِ�إن لزم الأمر .وهذا العمل �سواء كان
م�ستحب م�ؤ ّكد ،كما ذكر ذلك
في زمان ح�ضور الإمام| �أو في غيبته
ّ
العلاّ مة ر�ضوان اهلل عليه في «الإر�شاد» وال�شهيد ر�ضوان اهلل عليه في
«الرو�ضة» .وقد روي عن ر�سول اهلل � Pأ ّنه قال« :ك ّل ميت ُيختم على
عمله �إِ اّل المرابط في �سبيل اهلل ف�إ ّنه ينمو له عمله �إلى يوم القيامة
وي�ؤمن من ف ّتان القبر»(((.
وفي حديث �آخر ورد في «الجواهر» عن «المنتهى» �أ ّنه  Pقال:
«رباط الخيل ليلة في �سبيل اهلل خير من �صيام �شهر وقيامه»(((.
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ي�ستطع الرجل البقاء في ذلك المكان فعليه �أن يجعل فيه �شخ�ص ًا �آخر
نياب ًة عنه.
�2-2أن يكون �أق ّل زمان المرابطة هناك ثالثة أ� ّيام كما ُذكر ذلك في
«الإر�شاد» وغيره ،و�أكثره �أربعون يوم ًا ،ف�إن بقي �أكثر من �أربعين يوم ًا ف�إ ّنه
ُيح�سب من المجاهدين وله ثواب المجاهد في �سبيل اهلل.
الثاني :المرابطة ب�أن ُي ِع ّد الم�ؤمن فر�سه و�سيفه ته ّي�ؤ ًا وا�ستعداد ًا
لظهور الإمام| لن�صرته .وهذا الق�سم من المرابطة لي�س له زمان �أو
الجعفي �أ ّنه
مكان مع ّين .وقد ورد في «رو�ضة الكافي» عن �أبي عبد اهلل
ّ
علي :Qكم الرباط عندكم؟
قال« :قال لي �أبو جعفر مح ّمد بن ّ
قلت� :أربعون .قال :Qلكنّ رباطنا رباط الدهر ،ومن ارتبط
فينا دا ّبة كان له وزنها ووزن وزنها ما كانت عنده ،ومن ارتبط فينا
�سالحاً كان له وزنه ما كان عنده ،ال تجزعوا من م ّرة وال من م ّرتين
نبي كان في
وال من ثالث وال من �أربع ،ف�إ ّنما مث ُلنا ومث ُلكم َمث ُل ّ
بني �إ�سرائيل ،ف�أوحى اهلل ع ّز وج ّل �إليه �أن ادع قومك للقتال ف�إ ّني
توجه بهم
�س�أن�صرك ،فجمعهم من ر�ؤو�س الجبال ،ومن غير ذلك ،ث ّم ّ
ب�سيف وال طعنوا برمح ح ّتى انهزموا ،ث ّم �أوحى اهلل �إليه
فما �ضربوا ٍ
�أن ادع قومك �إلى القتال ف�إ ّني �س�أن�صرك ،فدعاهم فقالوا :وعدتنا
الن�صر فما ُن�صرنا .ف�أوحى اهلل تعالى �إليه� :إِ ّما �أن يختاروا القتال �أو
لي من النار .فدعاهم ف�أجابه منهم
النار ،فقال :يا ّ
رب ،القتال � ّ
أحب �إِ ّ
فتوجه بهم ،فما �ضربوا ب�سيف
ثالثمائة وثالثة ع�شر عِ دَّة �أهل بدرّ ،
وال طعنوا برمح ح ّتى فتح اهلل ع ّز وج ّل لهم»(((.
((( رو�ضة الكايف ،ال�شيخ الكليني� ،ص  .381ويف مكيال املكارم ،املريزا الأ�صفهاين ،ج� ،2ص .424- 423

((( مكيال املكارم ،املريزا الأ�صفهاين ،ج � ،2ص .397
((( م .ن ،ج� ،2ص  .424- 423ويف رو�ضة الكايف ،ال�شيخ الكليني� ،ص .381
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص  ،288ح .8
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المجل�سي ر�ضوان اهلل عليه في �شرح قوله :رباطنا رباط
وقال
ّ
الدهر�« :أي يجب على ال�شيعة �أن يربطوا �أنف�سهم على طاعة �إِمام
ّ
الحق وانتظار فرجه ويته ّي�ؤوا لن�صرته».
وقال ر�ضوان اهلل عليه في �شرح قوله :Qكان له وزنها ...الخ
�أي« :كان له ثواب الت�صدّق ب�ضعفي وزنها ذهباً ّ
وف�ضة ك ّل يوم� ...أو
من الثواب مثلَي وزن الدا ّبة(،واهلل تعالى هو العالم)»(((.
وقد وردت �أخبار �أخرى في هذا الخ�صو�ص وقد ذكرتها في كتاب
«مكيال المكارم» في �آخر الجزء الثاني منه(((.
الحادي والخم�سون :االهتمام في اكت�ساب ال�صفات الحميدة
والأخالق الكريمة ،و�أداء الطاعات والعبادات ال�شرع ّية واجتناب
المعا�صي والذنوب ا ّلتي ُنهي عنها في ال�شرع المق ّد�س ،لأنّ مراعاة هذه
الأُمور في زمان غيبة الإمام �أع�سر من مراعاتها في زمان ظهوره|
بلحاظ ازدياد الفتن وكثرة الملحدين والم�ش ّككين المت�ص ّدين ال�ضالل
الم�ؤمنين.
ولهذا ورد في الحديث النبويّ ال�شريف �أ ّنه قال لأمير الم�ؤمنين:Q
علي ،واعلم �أ ّن �أعجب النا�س �إِيماناً و�أعظمهم يقيناً قو ٌم يكونون
«يا ّ
وحجب عنهم ،ف�آمنوا ب�سواد على
النبي ُ
في �آخر الزمان لم يلحقوا ّ
بيا�ض»(((.
وروي في «البحار» عن ال�صادق� Qأ ّنه قال « :Pمن �س ّره �أن
يكون من �أ�صحاب القائم فلينتظر ،وليعمل بالورع ومحا�سن الأخالق
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وهو منتظر ،ف�إن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل �أجر
من �أدركه»(((.
وروي في «الكافي» عنه� Qأ ّنه قال« :ومن �ص ّلى منكم �صالة
فري�ض ٍة وحده م�ستتراً بها من عد ّوه في وقتها ف�أت ّمها كتب اهلل ع ّز
وج ّل له بها خم�ساً وع�شرين �صالة فري�ضة وحدان ّية ،ومن �ص ّلى منكم
�صالة نافلة لوقتها ف�أت ّمها كتب اهلل له بها ع�شر �صلوات نوافل ،ومن
عمل منكم ح�سنة كتب اهلل ع ّز وج ّل له بها ع�شرين ح�سنة ،وي�ضاعف
اهلل ع ّز وج ّل ح�سنات الم�ؤمن منكم �إذا �أح�سن �أعماله ودان بالتق ّية
على دينه و�إمامه ونف�سه و�أم�سك من ل�سانه �أ�ضعافاً م�ضاعفة� ،إِ ّن اهلل
ع ّز وج ّل كريم»(((.
و ِ�إن قلت :حيث �إنّ �إمامنا غائب في زماننا هذا  ،كيف يجب �أن
نحفظه بالتق ّية؟!
�أقول :كثير ًا ما يح�صل في المواقع ا ّلتي تجب فيها التق ّية فال ُتراعى
�أن ُيظهر الأعداء �سوء الأدب نحوه| فيذكرونه بكالم بذيء فيقولون
ما يجب �أن ال يقولوه ،فيكون المخالف للتق ّية هذا �سبب ًا في عدم حفظ
الإمام| ،كما قال اهلل ج ّل �ش�أنه في القر�آن المجيد}:ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ{(((.
والأخبار في هذا الباب كثيرة ج ّد ًا.
الثاني والخم�سون :قراءة دعاء الندبة المتع ّلق به| في يوم
بتوجه وخ�شوع.
الجمعة ،وعيد الغدير ،وعيد الفطر ،وعيد الأ�ضحىّ ،
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة املجل�سي ،ج � ،52ص .140
((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .333
((( �سورة الأنعام ،الآية.108 :

((( جمال الأ�سبوع ،ال�سيد ابن طاوو�س� ،ص .37
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كما ورد في «زاد المعاد».
الثالث والخم�سون :اعتبار �أنف�سنا �ضيوف ًا عنده| في �أ ّيام الجمعة
المخ�ص�صة له| فنزوره بهذه الزيارة ا ّلتي ذكرها ال�س ّيد ابن طاوو�س
ّ
ر�ضوان اهلل عليه في كتاب «جمال الأ�سبوع»:
ال�س َ
«ال�س َ
ال ُم َعلَ َ
ال ُم َعلَ َ
هلل
يك َيا َع ْي َن ا ِ
يك َيا ُح ّج َة ا ِ
هلل فِي �أ ْر ِ�ضهَِّ ،
َّ
ال�س َ
ال ُم َعلَ َ
هلل ا َّلذِ ي َيهَتدِ ي ِب ِه ال َم ْه َتدُو َن َو ُيف َّر ُج
يك َيا ُنو َر ا ِ
في َخ ْل ِقهَِّ ،
ال�س َ
ال�س َ
ُ
ِب ِه َع ِن ال ُم�ؤْمِ ن َ
ال ُم َعلَ َي َك
ال ُم َعلَ َي َك �أ ُّيهَا ال ُم َه َّذ ُب
الخائفَّ ،
ِينَّ ،
ال�س َ
ال�س َ
ال ُم َعلَ َ
يك َيا
�أ ُّيهَا ال َول ُِّي ال َّن ِ
ال ُم َعلَ َي َك َيا َ�سفِي َن َة ال َّن َجاةَِّ ،
ا�ص ُحَّ ،
ال ُم َعلَ َي َك�َ ،ص َّلى ُ
يك َو َعلَى �آلِ َب ْيتِكِ َّ
ال�س َ
اهلل َعلَ َ
الط ِّي ِب َ
ين
َع ْي َن َ
الح َياةَِّ ،
هلل لَكَ مَا َو َعدَكَ مِ نَ الن َّْ�ص ِر وَظُ هُو ِر
ال ُم َعلَيَكَ  ،عَجَّ َل ا ُ
الطَّ اهِ رِينَ  ،ال�سَّ َ
ال�س َ
ال ُم َعلَ َي َك َيا َم ْو َاليَ � ،أنا َم ْو َال َك َعار ٌِف ِب�أو َال َك َو�أُ ْخ َر َ
اك،
ال ْأمرَِّ ،
الح ِّق
�أَ َت َق َّر ُب �إلى ا ِ
هلل تعالى ِب َك َو َب�آلِ َب ْيت َِك َو�أ ْن َتظِ ُر ُظهُو َر َك َو ُظهُو َر َ
َعلَى َيدِ َكَ ،و�أَ ْ�س� ُأل َ
اهلل �أَ ْن ُي َ�ص ِّل َي َعلَى مح ّمد َو�آلِ مح ّمد َو�أَ ْن َي ْج َعلَني
النا�صر َ
رين َل َك َوالتا ِبع َ
مِ َن ال ُم ْن َتظِ َ
ِين َل َك َعلَى � ْأعدَائ َِك
ِينَ ،و ِ
َوال ُم ْ�س َت ْ�شهَدِ َ
ين َب ْي َن َي َد ْي َك فِي ُجملَ ِة �أ ْولِيائ َِك.
َيا َم َو َاليَ َيا َ�صاحِ َب ال َّز َمانِ َ�صلَ ُ
هلل َعلَ ْي َك َو َعلى �آلِ َب ْيت َِك ،ه َذا
وات ا ِ
الج ُم َع ِة َوهُ َو َي ْو ُم َك ال ُم َت َو ّق ُع فِي ِه ُظهُو ُر َكَ ،وال َف َر ُج فِي ِه ِل ْل ُم�ؤْمِ َ
نين
َي ْو ُم ُ
َعلَى َيدِ َك َوق ْت ُل ال َكا ِفر َ
ِين ِب َ�س ْيف َِكَ ،و َ�أ َنا َيا َم ْو َاليَ فِي ِه َ�ض ْي ُف َك َو َجا ُر َك
َو�أَ ْنتَ َيا َم ْو َاليَ َكرِي ٌم مِ نْ �أَ ْو َال ِد ال ِك َرا ِمَ ،و َم�أ ُمو ٌر ِّ
بال�ض َيا َف ِة َوا ِلإ َجا َر ِة
هلل َعلَ ْي َك َو َعلَى �أَهْ لِ َب ْيت َِك َّ
َف� ِأ�ض ْفنِي و�أَجِ ْرني �صلَ ُ
الطاهِ ر َ
ِين»((( .
وات ا ِ
الرابع والخم�سون :روي في «كمال الدين» و«جمال الأ�سبوع»
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ب�أ�سانيد �صحيحة ومعتبرة عن ال�شيخ الثقة الجليل القدر عثمان بن
العمري �أ ّنه �أمر بقراءة هذا الدعاء وقال« :يجب على ال�شيعة �أن
�سعيد
ّ
يقر�أوا هذا الدعاء في زمان غيبة الإمام|».
�أقول� :إِنّ هذا ال�شيخ الجليل كان النائب الأ ّول من الن ّواب الأربعة
في ع�صر الغيبة ال�صغرى ،ف�إنَّ ك َّل ما ي�أمر به �صادر عن �صاحب
التوجه فاقر�أ هذا
الأمر روحي له الفداء وعلى هذا فك ّلما ملكت ح�سن ّ
تق�صر في ذلك وخ�صو�ص ًا بعد �صالة الع�صر من
الدعاء ال�شريف وال ّ
علي بن طاوو�س في كتاب «جمال
يوم الجمعة ،فقد قال ال�س ّيد الجليل ّ
الأ�سبوع»�« :إِذا كان لك عذر عن جميع ما ذكرناه من تعقيب الع�صر
يوم الجمعة ،ف�إ ّياك �أن تهمل الدعاء به ف�إ ّننا عرفنا ذلك من ف�ضل
خ�صنا به ،فاعتمد عليه»(((.
اهلل ج ّل جالله ا ّلذي ّ
و ُيفهم من هذه العبارة �أنّ �أمر ًا بهذا ال�ش�أن �صدر عن ح�ضرة �صاحب
الأمر | �إلى ال�س ّيد ر�ضوان اهلل عليه وهذا غير بعيد عن مقام ال�سيد.
وهذا الدعاء هو:
«ال َّل ُه َّم َع ِّرفني َن ْف َ�س َك ف�إِ َّن َك �إِ ْن َل ْم ُتع ِّر ُفني َن ْف َ�س َك َل ْم �أَ ْع ِر َف َك َو َلم
�أَ ْعرِف َر ُ�سو َل َك.
ال َّل ُه َّم َع ِّرفني َر ُ�سو َل َك ف�إ َّن َك ِ�إ ْن َلم ُتع ِّر ْفني َر ُ�سو َل َك َ Pل ْم ْاعر ِْف
ُح َّج َت َك.
ال َّل ُه َّم َع ِّر ْفنِي ُح َّج َت َك َف�إِ َّن َك �إِ ْن َل ْم ُتع ِّر ْفني ُح َّج َت َك َ�ضلَ ْلتُ َع ِن
دِيني.
ال َّل ُه َّم َال ُتمِ ْتنِي مِ ي َت ًة َجاهِ لِي ًة َو َال ُت ِز ْغ َق ْل ِبي َب ْع َد �إِ ْذ َه َد ْي َتنِي.
((( م .ن� ،ص .315
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ال َّل ُه َّم َف َك َما َه َد ْي َتنِي ِب َو َال َي ِة َمنْ َف َر ْ�ضتَ َطا َع َت ُه َعل َِّي مِ ن ُو َال ِة � ْأمر َِك
َب ْع َد َر ُ�سول َِك َ�صلَوا ُت َك َعلَ ْي ِه َو�آ ِل ِه َح َّتى َوا َل ْيتُ ُو َالة �أَ ْمر َِك� ،أمير الم�ؤْمِ َ
نين
و�سى َو َعلِياً َومح ّمداً
الح َ�س َن ُ
َو َ
والح َ�س ْي َن َو َع ِل ّياً َومح ّمداً َو َج ْع َفراً َو ُم َ
الحجة ال َقا ِئ َم ال َمهْدِيّ َ�صلَوا ُت َك َعلَي ِه ْم � ْأج َمع َ
ِين.
َو َعلِياً َو َ
الح َ�س َن َو ّ
ال َّل ُه َّم َف َث ِب َت ْني َعلَى دِين َِك َو ْا�س َت ْعمِ لِني ِب َطا َعت َِك َو َل ِّينْ َقلِبي ِل َول ِّي
� ْأمر َِكَ ،و َعافِني مِ َّما ْام َت َحنْتَ ِب ِه َخل َق َك َوث ّب ْتنِي َعلَى َطا َع ِة َول ِِّي � ْأمر َِك
اب َعنْ َبر ّيت َِكَ ،و� ْأم َر َك َي ْن َتظِ ُر و�أَ ْنتَ
ا َّلذِ ي َ�س َت َر َت ُه َعنْ َخ ْلق َِكَ ،ف ِب ِ�إ ْذن َِك َغ َ
علم ِبال َو ْقتِ ا َّلذِ ي في ِه َ�صال ُح � ْأم ِر َو ِل ِّي َك فِي الإذنِ َل ُه
ا ْلعالم َغ ْي ُر ُم ٍ
ِب ِ�إ ْظهَار � ْأمر َه وك�شفِ �سِ ْت ِرهَِ .ف َ�ص ِّب ْرنِي َعلَى َذل َِك َح ّتى َال �أُحِ َّب َت ْعجِ ي َل
َما � َّأخ ْر َت َو َال َت�أخي َر َما َع َّج ْلتَ َ ،و َال أ� ْك�شِ َف َع َّما َ�س َت ْر َت َو َال �أ ْب َ
حث َع ّما
َك َت ْمتَ َ ،و َال �أُنا ِز َع َك فِي َت ْد ِبير َِكَ ،و َال �أ ُقو َل ِل َم َو َك ْي َف َو َما ُ
لي الأم ِر
بال َو ّ
الج ْو ِر َو�أُ َف ِّو ُ
َال َي ْظ َه ُر َو َقدِ ْام َتلأَتِ الأَ ْر ُ
�ض �أُم ُوري ُك َّلهَا �إِ َل ْي َك.
�ض مِ َن َ
لي �أَ ْمر َِك ظاهِ راً َنا ِف َذ ال ْأم ِر َم َع عِ ْلمِ ي
ال َّل ُه َّم �إِ ِّني � ْأ�س�أَ ُل َك �أَ ْن ُترِيني َو ِّ
الحجة َوال َم�شِ َّي َة وا ْل َح ْو َل َوال ُق َّو َة،
ال�س ْل َطا َن َوا ْل ُق ْد َر َة َوا ْل ُب ْرهَا َن َو ّ
ِب�أ َّن َل َك ُّ
َفا ْف َع ْل ذل َِك ِبي َو ِب َجم ِي ِع ا ْل ُم�ؤمِ َ
نين َح ّتى َن ْن ُظ َر �إلى َو ِل ّي َك َ�صلوا ُت َك
ال�ض َ
وا�ض َح الدِّال َلة هادِياً مِ َن َّ
ال َل ِة �شافِياً مِ َن
َعلَ ْي ِه َو�آله ظاهِ َر الم َقا َل ِة ِ
الجهَا َلةِ ،و�أَ ِب ِر ْز َيا َر ِّب ُم�شا َه َد َت ُه َو َث ّبتْ َقواعِ َد ُه َو ْاج َع ْل َنا مِ َّمنْ ُتق ُّر َع ْي َن ُه
َ
ِب ُر�ؤْ َي ِتهَِ ،و�أ ِق ْم َنا بِخِ ْد َم ِت ِه َو َت َو َّفنا َعلَى مِ َّل ِت ِه َو ْاح َ�ش ْر َنا فِي ُز ْم َر ِتهِ.
ال َّل ُه َّم �أَعِ ْذ ُه مِ نْ َ�ش ِّر َجمي ِع َما َخلَقْتَ َو َب َر� َأت َو َذ َر� َأت َو�أ ْن َ�ش�أْ َت َو َ�ص َّو ْر َت،
َو ْاح َف ْظ ُه مِ نْ َب ْي ِن َي َد ْي ِه َومِ نْ َخ ْل ِف ِه َو َعنْ َيمي ِن ِه َو َعنْ �شِ ما ِل ِه َومِ نْ
َف ْو ِق ِه َومِ نْ َت ْح ِت ِه ِبح ْفظِ َك ا َّلذِ ي ال َي�ضي ُع َمنْ َحف ِْظ َت ُه ِب ِه َو ْاح َف ْظ فِي ِه
ال�س َ
ال ُم.
َر ُ�سو َل َك َو َو ِ�ص ِّي َر ُ�سول َِك َعلَ ْي ِه ُم َّ
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ال َّل ُه َّم َو ُم َّد فِي ُع ُم ِر ِه َو ِز ْد فِي � َأج ِل ِه َو�أعِ ْن ُه َعلَى َما َو ّلي َت ُه َو ْا�س َتر َع ْي َت ُه،
َو ِز ْد فِي ِك َرا َمت َِك َل ُه ف�إ ّنه الهادِي ال َم ْهتدي َوا ْل َقا ِئ ُم ال َمهْدِ يُّ الطاهِ ُر
ال�صا ِب ُر ال�ش ُكو ُر ال ُم ْج َت ِهدُ.
كي ال َّنق ُِّي ال َّر ِ�ض ُّي ال َم ْر ِ�ض ُّي َّ
قي ال َز ُّ
ال َّت ُّ
ال َّل ُه َّم َو َال َت ْ�س ُل ْب َنا ال َيق َ
ِين ل ُِطولِ الأمَدِ فِي َغ ْي َب ِت ِه َوا ْنقِطا ِع َخ َبر ِه َع َّنا
ِين فِي ُظهُو ِر ِه َوالدُّعا َء
َو َال ُت ْن�سِ َنا ِذ ْك َره َوا ْنتِظا َر ُه َوالإِيما َن ِب ِه َو ُق ّو َة ال َيق ِ
ال�ص َ
ال َة َعلَ ْيهَِ ،ح ّتى َال ُت ْق ِّنطنا ُط ُ
ول َغي َب ِت ِه مِ نْ ُظهُو ِر ِه َوقِيامِ ِه
َل ُه َو َّ
َو َي ُكو َن َيقِي ُن َنا فِي َذل َِك َكيقِينِنا فِي قِيا ِم َر ُ�سول َِك �ص َّلى َ
اهلل َعلَ ِي ِه و�آ ِلهَِ ،و َما
َجا َء ِب ِه مِ نْ َو َ
حيك َو َتنزِيل َِكَ ،و َق ِّو ُق ُلو َب َنا َعلَى الإِيمانِ ِبهَِ ،ح ّتى َت ْ�س ُل َك ِب َنا
المح َّج َة ال ُع ْظمى َو َّ
الطرِي َق َة ال ُو ْ�س َطىَ ،و َق ِّونا
َعلَى َي َد ِي ِه مِ ْنهَا َج ال ُهدَى َو َ
َعلَى َطا َع ِت ِه َو َث ِّب ْتنا َعلَى ُمتا َب َع ِت ِه َو ْاج َع ْل َنا فِي حِ ْز ِب ِه َو ْاعوا ِن ِه َو�أ ْن َ�صا ِر ِه
ا�ض َ
ين ِب ِف ْع ِلهَِ ،و َال َت ْ�س ُل ْب َنا ذل َِك فِي َح َيا ِت َنا َو َال عِ ن َد َو َفا ِت َنا َح ّتى
َوال َّر ِ
ين َو َال ُم َك ِّذ ِب َ
ِين َو َال ُم ْر َتا ِب َ
َت َتو ّفانا َو َن ْح ُن َعلَى ذل َِك َال َ�شا ّك َي َن َو َال نا ِكث َ
ين.
نا�ص ِر ِي ِه َو ْاخ ُذ ْل خا ِذلِي ِه
ال َّل ُه َّم َع ِّجل َف ّر َج ُه َو�أ ّي ْد ُه ِبال َّن ْ�ص ِر َوا ْن ُ�ص ْر ِ
الجو َر
الح َّق َو�أَمِ ت ِب ِه َ
َود َْمدِ ْم َعلَى َمن َن َ�ص َب َل ُه َو َك َّذ َب ِبهَِ ،و� ْأظ ِه ْر ِب ِه َ
نين مِ َن ُّ
ا�س َت ْن ِق ْذ ِب ِه عِ َباد ََك الم�ؤْمِ َ
الذلِ َوان َع ْ�ش ِب ِه ال ِبالدََ ،وا ْق ُت ْل
َو َ
ال�ض َ
و�س َّ
الج َّبار َ
ِين
ال َل ِة َو َذ ِّل ْل ِب ِه َ
ِب ِه َجبا ِب َر َة ال ُك ْف ِر َوا ْق ِ�ص ْم ِب ِه ُر ُ�ؤ َ
ِين َو َجمِ ي َع ال ُمخا ِلف َ
ِين َوال َّنا ِكث َ
ِين و�أ ِبر ِب ِه ال ُم َنا ِفق َ
َوال َكا ِفر َ
ِين
َوال ُم ْلحِ دِ َ
ين فِي َم َ�شارِقِ الأ ْر ِ�ض َو َم َغا ِر ِبها َو َب ِّرهَا َو َب ْح ِرهَا َو َ�س ْه ِلهَا
َو َج َب ِلهُا؛ َح ّتى َال َت َد َع مِ ْن ُه ْم َد ّياراً َو َال ُت ْبق َِي َل ُه ْم �آثاراًَ ،وطهِّر مِ ْن ُه ْم
ِبالد ََك َو ْا�شفِ مِ ْن ُه ْم ُ�صدُو َر عِ باد َِك َو َج ِّد ْد ِب ِه َما ْام َتحى مِ نْ دِين َِك
َو� ْأ�صل ِْح ِب ِه َما ُب ِّد َل مِ نْ ُحكمِ َك َو ُغ ِّي َر مِ نْ ُ�س ّنت َِكَ ،ح ّتى َي ُعو َد دِي ُن َك ِب ِه
َو َعلَى َي َد ْي ِه َغ ّ�ضاً َجدِ يداً َ�صحِ يحاً َال عِ َو َج فِي ِه َو َال ِب ْد َع َة َم َع ُهَ ،ح ّتى،
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ُت ْطفِى َء ِب َع ْد ِل ِه نِي َرا َن ال َكا ِفر َ
ِين ،ف إ� ّنه َع ْبد َُك ا ّلذِ ي ْا�س َت ْخلَ ْ�ص َت ُه ِل َن ْف�سِ َك
وا�ص َط َف ْي َت ُه ِب ِع ْلمِ َك َو َع َ�ص ْم َت ُه مِ َن ال ّذ ُنوبِ ،
َوار َت َ�ض ْي َت ُه ِل ُن ْ�ص َر ِة دِين َِك ْ
وب َو أ� ْن َع ْمتَ َعلَ ْي ِه َو َطهَّر َت ُه مِ َن
َو َب ّر�أَ َت ُه مِ َن ال ُع ُيوبِ َو� ْأطلَ ْع َت ُه َعلَى ال ُغ ُي َ
ال ِّر ْج ِ�س َو َن َّق ْي َت ُه مِ َن ال َّد َن ِ�س.
ال َّل ُه َّم َف َ�ص ِّل َعلَ ْي ِه َو َعلَى �آ َبا ِئ ِه الأ ِئ َّم ِة َّ
الطاهِ ر َ
ِين َو َعلَى �شِ ي َع ِت ِه
بين َو َب ِّل ْغ ُه ْم مِ نْ �آما ِل ِه ْم َما َي�أ ُم ُلو َنَ ،و ْاج َع ْل َذل َِك مِ َّنا َخالِ�صاً
ال ُم ْن َت َج َ
مِ نْ ُك ِّل َ�ش ٍّك َو ُ�ش ْب َه ٍة َورِيا ٍء َو ُ�س ْمع ٍة َح ّتى َال ُنرِي ُد ِب ِه َغي َر َك َو َال َن ْط ُل َب
ِب ِه �إِ اَّل َو ْجه ََك.
ال َّل ُه َّم �إِ ّنا َن ْ�ش ُكو �إِ َل ْي َك َف ْق َد َن ِب ِّي َناَ ،و َغ ْي َب َة َو ِل ِّي َناَ ،و�شِ َّد َة ال َّز َمانِ َعلَينا،
َو ُو ُقو َع ال ِف َت ِن ِب َناَ ،و َت َظاهُ َر ال ْأعدَا ِء َعلَ ْي َنا َو َكث َر َة َع ُد ِّو َنا َو ِق َّل َة َع َد ِد َنا.
نك ُت َع ِّج ُل ُه َو َن ْ�ص ٍر مِ َ
تح مِ َ
نك ُت ِع ّزهُ،
ال َّل ُه َّم َف َف ِّر ْج (فاف ِر ْج) َذل َِك ِب َف ٍ
َو�إِ َما َم َعدْلٍ ُتظ ِه ُر ُه �إِله الح ِّق َر َّب ال َعا َلمِ َ
ين.
ال َّل ُه َّم �إِ َّنا َن�س�أَ ُل َك �أَ ْن َت�أ َذ َن ِل َو ِل ِّي َك فِي �إِظها ِر َع ْدل َِك فِي عِ باد َِك و َقتلِ
�أَعدَائ َِك فِي ِب َ
ِلج ْو ِر َيا َر ِّب ِد َعا َم ًة �إِ اّل َق َ�ص ْم َتهَا
الد َِكَ ،ح ّتى َال َت َد َع ل َ
َو َال َب ِق ّي ًة �إِ اَّل �أَف َني َتهَا َو َال ُق ّو ًة �إِ اّل �أ ْوهَن َتهَا َو َال ُر ْك َناً �إِ اّل َهد َْم َت ُه َو َال َح ّداً
ِ�إ اَّل َفلَ ْل َت ُه َو َال �سِ َ
ال َحاً ِ�إ اَّل �أ ْكلَ ْل َت ُه َو َال َراي ًة ِ�إ اَّل َن َّك ْ�س َتهَا َو َال ُ�ش َجاعاً ِ�إ اَّل
َق َت ْل َت ُهَ ،و َال َج ْي�شاً �إِ اَّل َخ َذ ْل َت ُه َوا ْرمِ ِه ْم َيا َر ِّب ِب َح َجر َِك الدَّامِ ِغ َو ْ
ا�ض ِر ْب ُه ْم
ِب َ�س ْيف َِك ال َقاطِ ِع َو َب�أ�سِ َك ا ّلذِ ي َال َت ُر ُّد ُه َع ِن ال َقو ِم ال ُم ْجرِمِ َ
ينَ ،و َع ِّذ ْب
�أَ ْعدَا َء َك و�أَ ْعدَا َء دِين َِك َو�أَ ْعدَا َء َر ُ�سول َِك َ�صلَوا ُت َك َعلَ ْي ِه َو�آ ِل ِه بيد َو ِل ِّي َك
َو�أَ ْيدِ ي عِ َباد َِك الم�ؤْمِ َ
نين.
ال َّل ُه َّم ا ْكفِ َو ِل َّي َك َو ُح َّج َت َك فِي �أ ْر ِ�ض َك َه ْو َل َع ُد ِّو ِه َو َك ْي َد َمنْ َكا َدهُ،

87

وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام |

88

ال�س ْو ِء َعلَى َمنْ �أَ َرا َد ِب ِه َ�سوءاً؛ َوا ْق َط َع َع ْن ُه
َو ْام ُك ْر ِب َمن َم َك َر ِب ِه َو ْاج َع ْل دَا ِئ َرة َّ
َما َّد َت ُه ْم َو�أ ْرعِ ْب َل ُه ُق ُلو َب ُه ْم و َز ْلز ِْل �أ ْقدَا َم ُه ْم َو ُخ ْذهُ ْم َج ْه َر ًةَ ،و َ�ش ِّد ْد َعلَ ْي ِه ْم
َع َذا َب َك َو ْاخزِهِ ْم فِي عِ َباد َِك َوا ْل َع ْن ُه ْم فِي ِب َ
الد َِك ،و�أ�سكنهم � ْأ�س َف َل َنار َِك
َو�أحِ ْط ِب ِه ْم �أ�ش َّد عذا ِب َك َو� ْأ�ص ِل ِه ْم َناراً َو ْاح ُ�ش ُق ُبو َر َم ْو َتاهُ ْم َناراً ،و� ْأ�ص ِل ِه ْم
ال�ص َ
ال َة َوا َّت َب ُعوا َّ
ال�شهَواتِ َو َ�أ َ�ض ّل ُوا عِ َباد ََك.
َح َّر َنار َِك ف�إ ّنه ْم �ض ّلوا َو� َأ�ضا ُعوا َّ
ال َّل ُه َّم َو� ْأح ِي ِب َو ِل ِّي َك ا ْل ُق ْر�آ َن َو�أرِنا ُنو َر ُه َ�س ْر َمداً َال ُظ ْل َم َة فِي ِه َو�أَ ْح ِي
اج َم ْع ِب ِه الأهْ َوا َء
وب ال َمي َت َةَ .و ْا�ش ِف ِب ِه ُ
ِب ِه ا ْل ُق ُل َ
ال�صدُو َر ال َوغِ َر َة((( َو ْ
الحدُو َد ال ُم َع َّطلَ َةَ ،والأَ ْح َكا َم ال ُم ْه َملَ َة
الح ِّق َو�أَ ِق ْم ِب ِه ُ
ال ُم ْخ َت ِل َف َة َعلَى َ
َح ّتى َال َي ْبقى َح ٌّق ِ�إ اَّل َظ َه َر َو َال َعد ٌْل ِ�إ اَّل َز َه َرَ ،و ْاج َع ْل َنا َيا َر ِّب مِ نْ �أَ ْع َوا ِن ِه
ا�ض َ
َو ُمق ِّو َي ِة ُ�س ْل َطا ِن ِه َوا ْل ُم�ؤْ َتمِ ر َ
ين ِب َف ْع ِل ِه َوال ُم َ�س ِّلمي َِن
ِين لأم ِر ِه َوال ّر ِ
اج َة ِب ِه �إلى ال َّت ِق َّي ِة مِ نْ َخ ْلق َِك.
ل ْأح َكامِ ِه َومِ َّمنْ َال َح َ
يب ا ْل ُم ْ�ض َط َّر �إ َذا َد َع َ
�أَ ْنتَ َيا َر ِّب ا ّلذِ ي َتك�شِ ُف ُّ
اكَ ،و ُتنجي
ال�ض َّر َو ُتجِ ُ
يم َفا ْك�شِ ِف ُ
ال�ض َّر َعنْ َول ِّي َك َو ْاج َع ْل ُه َخلِي َف َت َك فِي
مِ َن ال َك ْربِ ا ْل َعظِ ِ
�أ ْر ِ�ض َك َك َما َ�ضمِ نْتَ َل ُه.
ال�س َ
ال ُمَ ،و َال
ال َّل ُه َّم َو َال َت ْج َع ْلنِي مِ نْ ُخ َ�صما ِء �آلِ مح ّمد َعلَ ْي ِه ُم َّ
ال�س َ
ال ُمَ ،و َال َت ْج َع ْلنِي مِ نْ �أهْ لِ
َت ْج َع ْلنِي مِ نْ �أَ ْعدَا ِء �آلِ مح ّمد َعلَ ْي ِه ُم َّ
ال�س َ
ال ُمَ ،ف�إِ ِّني �أ ُعوذ ِب َك مِ نْ َذل َِك
ا ْل َح َنقِ َوا ْل َغ ْي ِظ َعلَى �آلِ مح ّمد َعلَ ْي ِه ُم َّ
َف�أعِ ْذنِي َو� ْأ�س َتجِ ي ُر ِب َك َف�أجِ ْرنِي.
ال َّل ُه َّم َ�ص ِّل َعلَى مح ّمد و�آلِ مح ّمد َو ْاج َع ْلنِي ِب ِه ْم َفائِزاً عِ ْند ََك فِي
آمين َر َّب العا َلمِ َ
ين � َ
الدُّ ْنيا َوالآخِ َرةَِ ،ومِ َن ال ُم َق َّر ِب َ
ين»((( .
ا�شف بظهور ح�ضرة �صاحب الأمر | �صدور امل�ؤمنني ا ّلتي ّ
تقطعت على فراقه.
((( �أي يا �إلهي ِ
((( جمال الأ�سبوع ،ال�سيد ابن طاوو�س� ،ص.522

وخ�صو�صيات
ف�صل في معرفة �صفات
ّ
�صاحب الأمر المتع ّلقة به|

في معرفة �صفاته وخ�صو�ص ّياته |

عجل
واعلم �أنّ معرفة �صفات وخ�صو�ص ّيات ح�ضرة �صاحب الأمر ّ
اهلل تعالى فرجه من الأُمور المه ّمة ا ّلتي يجب بح�سب الأد ّلة العقل ّية
والنقل ّية تح�صيلها في هذا الزمان .وال ي�سع المجال ذكرها بالتف�صيل
في هذا المخت�صر ف�س�أقت�صر هنا على ذكر ع�شرين منها باخت�صار
م�ستنبط ًا ذلك من الكتب المعتبرة مثل «الكافي» و«كمال الدين»
و«المحجة» و«البحار» و«النجم الثاقب» ليكون وا�ضح ًا لك ّل واحد �أمر
ّ
�صاحب الزمان| وهي:
عجل اهلل تعالى فرجه للجهاد
الأ ّول� :إنّ خروج �صاحب الأمر وقيامه ّ
علني حتّى ّ
�سيكون من «م ّكة ّ
يطلع عليه ك ّل �أحد.
المعظمة» ،وذلك الظهور ّ
بمناد ُينادي من ال�سماء با�سمه ال�شريف
الثاني :يقترن ظهوره| ٍ
وا�سم �أبيه و�أجداده �إلى ا�سم �س ّيد ال�شهداء Qب�شكل ي�سمعه ك ّل
الخالئق ك ّل بل�سانه ،وي�ستيقظ لق ّوته وهيبته ك ّل نائم ،ويقعد ك ّل قائم،
ويقوم ك ّل قاعد ،وذلك نداء جبرئيل.Q
الثالثُ :تظ ّلله غمامة بي�ضاء �أينما اتّجه �سالم اهلل عليه ويخرج
�صوت منها يقول« :هذا هو المهديّ خليفة اهلل فا ّتبعوه» .وهذه الرواية
�أوردها علماء ال�س ّنة �أي�ض ًا.
الرابع� :إنّ ال ّنا�س ي�ستغنون ببركة نور جماله ا ّلذي يملأ العالم عن
نور ال�شم�س والقمر.
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الخام�سُ :يخرج معه|الحجر ا ّلذي كان مع مو�سى Qو�ضربه
بع�صاه فانبعث منه اثنتا ع�شرة عين ًا ،فينادي مناديه| عندما ُيريد
التح ّرك ب�أ�صحابه من م ّكة� :أال ال يحملنّ رجل منكم طعام ًا وال �شراب ًا
وال علف ًا ،فيحمل الحجر على البعير فال ينزل منز ًال �إِ اّل ن�صبه فتنبع منه
عيون ،فمن كان جائع ًا �شبع ،ومن كان ظم�آنَ ُروي ،وي�سقون ويطعمون
دوا ّبهم منه.
ال�ساد�سُ :يخرج معه| ع�صا مو�سى Qف ُيخيف بها الأعداء
وتبتل ُع خيولهم ،وك ّل عمل كان يقوم به مو�سى Qبع�صاه يقوم به
�صاحب الأمر |.
ال�سابع :في �صباح الليلة ا ّلتي يظهر فيها| في م ّكة ي�ستيقظ
الم�ؤمن �أينما كان من الأر�ض فيجد تحت ر�أ�سه ورقة مكتوب فيها
«طاعة معروفة».
الثامن :يراه الم�ؤمنون وهم بعيدون عنه في بقاع الأر�ض وهو في
مكانه ك�أ ّنه عندهم.
التا�سع :ترتفع في ظهوره ك ّل ع ّلة ومر�ض في الم�ؤمنين والم�ؤمنات
فال يبقى منهم �أحد مري�ض ًا في ك ّل العالم.
العا�شرُ :يغنى فقراء الم�ؤمنين في زمانه فال يبقى فقي ٌر في جميع
�أنحاء الأر�ض ،وت�ؤ ّدى ديون ك ّل ال�شيعة.
الحادي ع�شرُ :ي�صبح جميع الم�ؤمنين والم�ؤمنات عالمين ب�أحكام
دينهم فال يحتاج �أح ٌد لآخر في هذا الأمر.
الثاني ع�شر :تطول الأعمار حتّى يرى الرجل منهم �ألف ولد من
ذر ّيته ،وفي رواية� :أ ّنهم ك ّلما كبروا ،كبرت معهم مالب�سهم وتن�صبغ
باللون ا ّلذي ُيريدون.
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الثالث ع�شر :ينت�شر الأمن في ك ّل الطرق وجميع البالد.
الرابع ع�شر :اتّفقت روايات ال�شيعة وال�س ّنة على انت�شار العدل في
الأر�ض في زمانه| فال يظلم �أحد �أحد ًا.
الخام�س ع�شر� :إ ّنه يحكم بعلم الباطن ويقتل ك ّل الك ّفار والمنافقين
حتّى لو تظاهروا �أ ّنهم من �أ�صحابه ،وين�شر دين الإ�سالم في ك ّل الأر�ض
فال تقبل بعد ذلك الجزية ،و ُيقتل مانع الزكاة.
ال�ساد�س ع�شر :ينت�صر| على ك ّل الملوك وتتّ�سع دولته فت�شمل ك ّل
الأر�ض.
المتوح�شة منها.
ال�سابع ع�شر :تت�آلف الحيوانات فيما بينها حتّى
ّ
الثامن ع�شر :لو كان الكافر �أو الم�شرك في بطن �صخرة لقالت
ال�صخرة :يا م�ؤمن ،في بطني كافر �أو م�شرك فاقتله ،فيقتله.
ال�سفياني يبلغ
التا�سع ع�شر :قد ورد في بع�ض الروايات �أنّ جي�ش
ّ
ثالث مائة �ألف رجل ُير�سلهم من المدينة �إلى م ّكة لقتل الإمام|
في ابتداء الظهور المبارك فعندما يكونون في ال�صحراء الفا�صلة بين
م ّكة والمدينة ُينادي جبرئيل� Qأن يا �أ ّيتها الأر�ض اخ�سفي بهم،
فتُخ�سف بهم ب�أجمعهم فال يبقى منهم �سوى رجلين �أو ثالثة.
الع�شرون� :إحياء جماعة كثيرة من المخالفين ب�إعجازه| لينتقم
منهم .ولقد ذكرت الروايات المتع ّلقة بهذه الأُمور في كتاب «مكيال
المكارم».
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وورد في كتاب «زاد المعاد» وغيرها عن ال�صادق� Qأنّ من يقر أ�
دعاء العهد �أربعين �صباح ًا �سيكون من �أن�صار القائم| و�إن مات قبل
الظهور �أخرجه اهلل ج ّل �ش�أنه من قبره لن�صرته ،و�أنّ اهلل تعالى يكتب
له بقراءة ك ّل كلمة �ألف ح�سنة ويغفر له �ألف �سيئة وهذا هو الدعاء:
يم َو َر َّب ال ُك ْر�سِ ِّي ال َرفِي ِع َو َر َّب ال َب ْح ِر ال َم ْ�س ُجو ِر
«ال َّل ُه َّم َر َّب ال ُنو ِر ال َعظِ ِ
َو ُم ْن ِز َل ال َت ْو َرا ِة َوالإ ْنجِ يلِ َوال َّز ُبو ِر َو َر َّب ِّ
الح ُرو ِر َو ُم ْن ِز َل ال ُق ْر�آنِ
الظ ِّل َو َ
يم َو َر َّب ال َم َ
ين َوالأ ْن ِبيا ِء َوال ُم ْر َ�سل َ
ال ِئ َك ِة ال ُم َق َّر ِب َ
ِين.
ال َعظِ ِ
ِيم َو ِب ُنو ِر َو ْجه َِك ال ُمني ِر َو ُم ْلك َِك
ال َّل ُه َّم ِ�إ ّني �أ�س�أَ ُل َك ِب َو ْجه َِك ال َكر ِ
ال�س َم ُ
وات
ا�سمِ َك ا ّلذِ ي �أ�ش َر َقتْ ِب ِه َّ
ال َقدِ يم َيا َح ُّي َيا َق ُّيو ُم �أ�س�أ ُل َك ِب ْ
ا�سمِ َك ا َّلذِ ي َي ْ�صلَ ُح ِب ِه الأ َّو ُلو َن َوالآخِ ُرو َنَ ،يا َح ّياً َق ْب َل
َوالأَ َر ُ�ضو َن َو ِب ْ
ُك ِّل َحي َو َيا َح ّياً َبع َد ُك ِّل َح ِّي( َو َيا َح ّياً حِ َ
ين ال َح ِّي َيا ُم ْحي َِي ال َمو َتى
حي ال ِ�إ َل َه ِ�إ اّل �أَنتَ .
َومُمِ يتَ الأَ ْح َياء) َيا ُّ
ال َّل ُه َّم َب ِّل ْغ َم َوالَنَا الإِمَا َم الهَادِيَ المهْدِ يَّ القَا ِئ َم ِب�أمْ رِكَ َ�صلَواتُ
هلل َعلَ ْي ِه وعلَى �آبَا ِئ ِه الطَّ اهِ رِينَ عَنْ جَ مِ ي ِع الم�ؤْمِ نينَ وَال ُم�ؤْمِ نَاتِ فِي
ا ِ
َم َ�شارِقِ الأَ ْر ِ�ض َو َم َغا ِر ِبهَا َ�س ْه ِلهَا َو َج َب ِلهَا َو َب ِّرها َو َب ْح ِرهَاَ ،و َع ِّني َو َعنْ
هلل َومِ دَا َد َك ِل َما ِت ِه
ال�صلَواتِ ِز َن َة َع ْر ِ�ش ا ِ
وَالديَّ َو ُو ْلدِ ي َو� ْإخ َوانِي مِ َن َّ
َو َما � ْأح َ�صا ُه ِك َتا ُب َك َو� َأح َ
اط ِب ِه عِ ْل ُم َك.
يح ِة َي ْومِ ي َه َذا َو َما عِ ْ�شتُ مِ نْ �أ َّيامِ ي
ال َّل ُه َّم �إِ ّني �أُ َج ِّد ُد َل ُه فِي َ�ص ِب َ
َع ْهداً َو َع ْقداً َو َب ْي َع ًة َل ُه فِي ُع ُنقِي َال �أحول َع ْنهَا َو َال �أَ ُز ُ
ول �أبداً.
ين َع ْن ُه َوا ْل ُم�سار َ
ال َّل ُه َّم اجع ْلنِي مِ ن �أ ْن َ�صا ِر ِه َو�أعوا ِن ِه َوا َّلذا ِّب َ
ِعين فِي
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ِين لأَوامِ ِر ِه َون َواهِ يهِ) َوالتا ِب َ
َق َ�ضا ِء َحوائِجِ هِ(وال ُم ْم َتثل َ
عين �إلى �إِ َرا َد ِت ِه
َوال ُم ْ�س َت ْ�شه َ
َدين َب ْي َن َي َد ْيهِ.
ال َّل ُه َّم � ْإن َحا َل َب ْينِي َو َب ْي َن ُه ال َم ْو ُت ا َّلذِ ي َج َع ْل َت ُه َعلَى عِ َباد َِك َح ْتماً
َم ْق ِ�ض ّياً َف� ْأخر ِْجني منْ َق ْبري ُم�ؤْ َتزِراً َك َفني �شاهِ راً َ�س ْيفِي ُم َج ِّرداً
الحا�ض ِر َوالبادي.
َقناتِي ُملَ ّبياً د َْع َو َة الدَاعي فِي
ِ
ال َّل ُه َّم �أَ ِرنِي َّ
الحمي َد َةَ ،وا ْك ُح ْل ناظِ رِي
الط ْل َع َة ال َر�شي َد َة َوال ُغ َّر َة َ
هج ُهَ ،و ْا�س ُل ْك
ِب َن ْظ َر ٍة مِ ّني ِ�إ َل ْي ِه َو َع ِّج ْل َف َر َج ُه َو َ�س ْهل َم ْخ َر َج ُه َو�أ ْو�سِ ْع َم ْن َ
ِبي َم َح َّج َت ُه َو أ� ْن ِف ْذ اَ ْم َر ُه َو ْا�ش ُد ْد �أ ْز َر ُه َو َق ِّو َظ ْه َر ُه َو َع ِّمر ال َّل ُه َّم ِب ِه ِبالد َِك
الح ُّق َظ َه َر ال َف�سا ُد فِي ال َب ِّر
َو�أَ ْحي ِب ِه عِ َباد َِكَ ،ف�إ َّن َك ُق ْلتَ َو َق ْو َل َك َ
ا�س.
َوال َب ْح ِر ِب َما َك َ�س َبتْ �أَ ْيدِ ي ال َّن ِ
ا�س ِم
َف� ْأظ ِه ِر ال َّل ُه َّم َل َنا َو ِل َّي َك َوا ْب َن َو ِل ِّي َك َوا ْب َن ِب ْنتِ َن ِب ِّي َك ال ُم َ�س ّمى ِب ْ
َر ُ�سول َِك َ�صلَوا ُت َك َعلَ ْي ِه َو�آ ِل ِه فِي ال َّد ْنيا َوالآخِ َرةَِ ،ح ّتى َال َي ْظ َف َر ِب َ�ش ِّي ٍء
مِ َن الباطِ لِ ِ�إ اَّل َم َّز َق ُه َو ُيحِ َّق ا ْل َح َّق َو ُي َح ِّق َق ُه.
نا�صراً ِل َمنْ َال يَجِ ُد َل ُه
َو ْاج َع ْل ُه ال َّل ُه َّم َم ْفزعاً ِل َم ْظ ُلو ِم عِ باد َِك َو ِ
ا�صراً َغ ْي َر َك و ُم َجدِّداً ِل َما ُع ِّط َل مِ نْ � ْأح َكا ِم ِك َتا ِب َكَ ،و ُم َ�ش ّي َداً ِل َما َو َر َد
َن ِ
ال ِم دِين َِك َو ُ�س َن ٍن َن ِب َّي َك َ�ص َّلى ُ
مِ نْ � ْأع َ
اهلل َعلَ ْي ِه َو�آ ِل ِه َو ْاج َع ْل ُه ال َّل ُه َّم مِ َّمنْ
َح َّ�ص ْن َت ُه مِ نْ َب�أَ ِ�س ال ُم ْع َتدِ َ
ين.
ال َّل ُه َّم َو ُ�س َّر َنب َّي َك مح ّمداً َ�ص ّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو�آ ِل ِه ِب ُر�ؤْ َي ِت ِه َو َمنْ َت ِب َع ُه
َعلَى د َْع َو ِت ِه َوا ْر َح ِم ْا�ستِكا َن َتنا َب ْع َدهُ.
ال َّل ُه َّم ا ْك�شِ ْف هذ ال ُغ َّم َة َعنْ هذِ ِه الأُ ِّم ِة ِب ُح ُ�ضو ِر ِه َو َع ِّج ْل َل َنا ُظهُو َر ُه
�إِ َّن ُه ْم َير ْو َن ُه َبعِيداً َو َنرا ُه َقرِيباً ِب َر ْح َمت َِك َيا �أ ْر َح َم ال َّراحِ مِ َ
ين.
َفت َْ�ض ِر ُب َث َال َث َم َّر ٍات َي َ
دك َع َلى َف ِخ ِذ َك ال ُي ْم َنى َو ِفي ُك ّل َم َّر ٍة َت ُقول:
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ال َع َج َل ال َع َج َل َيا َم َو َالي َيا َ�صاحِ َب ال َّزمانِ »(((.
و�أخير ًا �ألتم�س من الق ّراء الكرام الدعاء راجي ًا المولى ج ّل �ش�أنه
�أن يجعلني و�إخواني في الدين من �أن�صار �صاحب الزمان |.
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