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 ة ابن احلسن جعل هللا تعاىل فرجه الرشيفالامام احلج

 

  مام عيل الهادي بن دمحم اجلواد بن عيل  هو الامام احلجة بن الإمام احلسن العسكري بن الإ

الرضا بن موىس الاكظم بن جعفر الصادق بن دمحم الباقر بن عيل السجاد بن احلسني الس بط 

 .(السالمعلهيم الصالة )بن عيل بن أ يب طالب 

  نور هللا،عني هللا يف خلقههللا،  هللا، جحةبقية هللا، خليفة  :من أ لقابهامخلسني ،  ِّ الْحق 

رين،  نني، ُمبريِّ اْلاكفِّ ي عِّلُْمُه ل يبيُد، ُمْحِيِّ الُْمْؤمِّ ، الْعالِّمِّ اّل  مالْجديدِّ عِّ اْللكِّ بِّ جامِّ ، صاحِّ

مةِّ احمْلُمودِّ  ، ولكِّ ةِّ الْمْعُبودِّ ، ُحج  فِّ املهذب اخلائف، الويل  ،سفينة النجاة، عني احلياة، الرش 

اخللف الصاحل، املضطر،  املنظقم، الوارث،الغائب، املنصور،  القامئ،املنقذ، نظرر، امل الناحص، 

ياءِّ خامت ال وصياءاملاء املعني، امام العرص، صاحب الامر،  صاحب الزمان، ، ، وارِّثِّ الانْبِّ

، سدرة املنهتى ، قاتل الكفرة فرج املؤمنني، غاية الطالبني، املقدسة،نور الاصفياء، الناحية 

ِّ الاْولِّياءِّ  ز  ل ِّ الاْعداءم ،ُمعِّ ،، ذِّ رِّ ، النُُّورِّ الْباهِّ رِّ اهِّ ، الْقمرِّ الز  رِّ اهِّ ْيفِّ الش  المِّ  الس   ، مْشسِّ الر 

مِّ، بْدرِّ ال امتمِّ  ْمصامِّ ، ربيعِّ الاانمِّ، نْْضةِّ الاّي  بِّ الص  ينِّ الْمأ ثُورِّ  امِّ،الْه وفالقصاحِّ اْلكِّتابِّ ، ادل 

 . املباركة الرشيفة أ لقابهوهناك أ يضا غري ما ذكر الكثري من . املسطور

 

 أ اب القامس، أ اب صاحل: كنيته 

 ها من  نرجسالس يدة : وادلته او مليكة بنت يشوعا بن قيرص مكل الروم وأ م 

 .مشعون تنسب اإىل ويص املس يح احلواريني ودل

 هـ يف سامراء522عام شعبان  يف ليةل النصف من( عليه الصالة السالم)ودل : ميالده. 

 ل  وهجه ك نه كوكب دري يف خده ال مين خال، معظدل القامة، أ مسر اللون، : صفته املهدي يظل 

وأ نه س يرهر شااًب دون ... يش به رسول هللا يف اخللق واخللق  ذو شامئل عربية خيرج وشلكه

 .ال ربعني

http://ar.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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وس يأِْتِّ غٌد بِّام ل تْعرِّفُون يأُْخُذ : )يف حقه يف هنج البالغة عليه الصالة السالمقال امري املؤمنني 

لاْمً مقالِّيده لْيهِّ سِّ
ِ
ها وتُلْقِّي ا دِّ رُِّج هُل اْل ْرُض أ فالِّيذ كبِّ الها عىل مساوِّئِّ أ ْعاملِّها وُُتْ ْن غرْيِّها ُُع  ا الْوايلِّ مِّ

ن   ريةِّ وُُيِْيِّ مي ِّت اْلكِّتابِّ والس ُّ ذا عطُفوا الُْهدى . ةِّ فرُيِّيُُكْ كْيف عْدُل الس ِّ
ِ
ُف الْهوى عىل الْهُدى ا ْعطِّ

ْأيِّ  ذا عطُفوا الُْقْرأ ن عىل الر 
ِ
ْأي عىل الُْقْرأ نِّ ا ُف الر   (.عىل الْهوى ويْعطِّ

 

 مامته  .هـ562همام الإمامة وهل من العمر مخس س نوات عام اس ظمل: اإ

 واىل يومنا هذا  اركةبمقتبل حياته امل ايس يف بالع ملعمتد بن املظولك اعارص  :الرلمة معارصيه من امللوك

مامة  اس ظالمهبدأ ت من حني : غيبته الصغرى هـ ومن ذكل احلني بدأ ت الغيبة 953عام وانهتتلالإ

 .الكربى

نزلت فيه أ ّيت عديدة ووردت يف حقه الكثري من ال حاديث حىت بلغ عددها اإىل س ظة أ لف : فضائهل

عليه الصالة اىل مخسني حديث وردت فيه س نأ ِت و ( صىل هللا عليه وأ هل)حديث عن رسول هللا 

 .من اهل بيت العصمة والنبوة السالم

ّي ماكل الرقاب وّي هازم ال حزاب ّي مفتح ال بواب وّي مسبب ال س باب سبب لنا سببا ل : حرزه

هل اإل هللا دمحم رسول هللا  بن ممن همج ادلعوات، عيل  .(صىل هللا عليه وأ هل)نس ظطيع هل طلبا حبق ل اإ

 .موىس بن دمحم الطاووس
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 / الباب ال ول 
 

 

 :صلوات هللا علهيم امجعني الامام املهدين حديث من اهل العصمة والنبوة يف مخسو

 

 

ذكرت أ حاديث اهل البيت العصمة عن مرحةل ظهوره املقدس وكيف اكن حال الش يعة يف تكل املرحةل 

 نذكر مهنا

عليه الصالة عن جابر ال نصاري أ نه سأ ل النيب صىل هللا عليه وأ هل هل ينتفع الش يعة ابلقامئ  .1

 يف غيبته؟ السالم

هنم لينتفعون به، ويس ظضيئون بنور وليظه : فقال صىل هللا عليه وأ هل اإي واّلي بعثين ابلنبوة اإ

ن جللها السحاب   (39صفحة  29زء حبار ال نوار اجل. )يف غيبته اكنظفاع الناس ابلشمس واإ

: قال علهيم الصالة السالمابل سانيد الثالثة، عن الرضا، عن أ ابئه (: ع)عيون أ خبار الرضا  .5

 .أ فضل أ عامل أ ميت انظرار فرج هللا عز وجل: قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل

جعفر بن دمحم، عن اإحساق بن دمحم، عن أ يب هامش، عن فرات بن : غيبة الش يخ الطويس .9

ليغينب عهنم حىت يقول : وذكر القامئ فقال عليه الصالة السالمقال أ مري املؤمنني : الأ حنف ق

 ذكل،ابب المتحيص والهنى  عن الظوقيت وحصول البداء يف . )ما هلل يف أ ل دمحم حاجة: اجلاهل

 (121صفحة  29حبار ال نوار اجلزء 

دمحم وأ محد ابنا احلسن، عن أ بهيام، عن ثعلبة، عن أ يب كهمس عن ُعران ( 1: )الغيبة للنعامين - .4

! ّي ماكل ابن مضرة: عليه الصالة السالمقال أ مري املؤمنني : بن ميمث، عن ماكل بن مضرة قال

ذا اختلفت الش يعة هكذا، وش بك أ صابعه وأ دخل بعضها يف بعض، فقلت ّي أ مري : كيف أ نت اإ

اخلري لكه عند ذكل ّي ماكل، عند ذكل يقوم قامئا فيقدم : منني ما عند ذكل من خري؟ قالاملؤ 

حبار ) .س بعني رجال يكذبون عىل هللا وعىل رسوهل فيقتلهم، مث جيمعهم هللا عىل أ مر واحد

 (112 صفحة 29ال نوار اجلزء 
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 أ نه وجد معها. علهيافاطمة الزهراء سالم هللا  انه رأ ى قدامعن جابر بن عبد هللا الانصاري  .2

: أ سامء من هؤلء؟ قالت: فقلت: لوحا ياكد ضوؤه خيطف الابصار فيه اتنا عرش اسام قال

فيه  فرأ يتقال جابر  ،عرش من ودلي اخرمه القامئ أ حداوهلم ابن ُعي و  الاوصياء،أ سامء 

وسائل الش يعة اىل ). و عليا عليا عليا عليا يف أ ربعة مواضع ،دمحما دمحما دمحما يف ثالث مواضع

 .(542صفحة  99اجلزء السادس عرش ابب  -حتصيل مسائل الرشيعة 

كامل ادلين .6 عن ابن حمبوب، عن  أ يب وابن الوليد معا، عن سعد وامحلريي معا، عن ابن عيىس: اإ

أ قرب ما يكون العبد اإىل هللا عز : عليه الصالة السالمقال أ بو عبد هللا : دمحم بن النعامن قال

ذا افتقدوا جحة هللا فمل يرهر هلم وجحب عهنم فمل يعلموا كماكنه، وجل وأ رىض  ما يكون عنه اإ

ومه يف ذكل يعلمون أ نه مل تبطل جحج هللا ول بيناته، فعندها فليظوقعوا الفرج صباحا ومساء، 

ذا أ فقدمه جحظه، فمل يرهر هلم، وقد عمل أ ن أ ولياءه ل  ن أ شد ما يكون غضبا عىل أ عدائه اإ واإ

اللكيين، عن دمحم بن : الغيبة للنعامين .، ولو عمل أ هنم يراتبون ما أ فقدمه جحظه طرفة عنييراتبون

ُيىي، عن عبد هللا بن دمحم بن عيىس، عن أ بيه، عن بعض رجاهل، عن املفضل بن ُعر، عن 

، غيبة النعامين ص 3ص  5راجع كامل ادلين ج )مثهل  عليه الصالة السالمأ يب عبد هللا 

  (96صفحة  29نوار اجلزء حبار ال  )(. ٣9

ابن عقدة، عن القامس بن دمحم بن احلسني، عن عبيس بن هشام عن ابن جبةل، : الغيبة للنعامين .7

مسعت احلسن بن عيل : قالت عن مسكني الرحال، عن عيل بن املغرية، عن ُعرية بنت نفيل

ل يكون الامر اّلي ينتررون حىت يربأ  بعضُك من بعض، ويظفل : يقول علهيام الصالة السالم

 .بعضُك يف وجوه بعض، وحىت يلعن بعضُك بعضا وحىت يسم  بعضُك بعضا كذابني

: قال علهيام الصالة السالمعن أ يب محزة الامثيل، عن أ يب خادل الاكبيل، عن عيل بن احلسني  - .٣

وصياء رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وال مئة بعده، ّي أ اب متظد الغيبة بويل هللا الثاين عرش من أ  

مامته، املنظررون لرهوره أ فضل أ هل لك زمان، لن هللا  ن أ هل زمان غيبته، القائلون ابإ خادل اإ

تعاىل ذكره أ عطامه من العقول والافهام واملعرفة ما صارت به الغيبة عندمه كمزنةل املشاهدة، 

اجملاهدين بني يدي رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل ابلس يف  وجعلهم يف ذكل الزمان كمزنةل

ىل دين هللا رسا وهجرا، وقال  عليه الصالة أ ولئك اخمللصون حقا، وش يعظنا صدقا وادلعاة اإ

   (155صفحة  29حبار ال نوار اجلزء . )انظرار الفرج من أ عرم الفرج: السالم
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براهمي، عن دمحم بن عيىس، عن يونس عن سلامين بن : الغيبة للنعامين .3 اللكيين، عن عيل بن اإ

ىل أ يب جعفر الباقر  ن حديثُك هذا لتشمزئ منه : قال يل: قال عليه الصالة السالمصاحل رفعه اإ اإ

نه ل بد م لهيم نبذا مفن أ قر به فزيدوه، ومن أ نكره فذروه، اإ ن القلوب قلوب الرجال، فانبذوا اإ

أ ن تكون فتنة يسقط فهيا لك بطانة ووليجة حىت يسقط فهيا من يشق الشعرة بشعرتني حىت 

ل حنن وش يعظنا  .ل يبق  اإ

كامل ادلين .12 ابن الوليد، عن الصفار، عن أ محد بن احلسني، عن عامثن ابن عيىس، عن : اإ

 الصالة السالمعلهيام مسعت الصادق جعفر بن دمحم : خادل بن جنيح، عن زرارة بن أ عني قال

ن للغالم غيبة قبل أ ن يقوم، قلت: يقول ىل بطنه وعنقه، وأ شار خياف : ومل ذاك؟ قال: اإ بيده اإ

ذا مات أ بوه مات ول : يقول[ من]وهو املنظرر اّلي يشك الناس يف ولدته مفهنم : مث قال اإ

 يف)قد ودل قبل وفات أ بيه بس نتني لن هللا عز وجل جيب : عقب هل، ومهنم من يقول

حبار ال نوار ) .أ ن ميظحن خلقه فعند ذكل يراتب املبطلون( .، ُيب12ص  5املصدر ج 

   (96صفحة  29اجلزء 

كامل ادلين .11 ابن املظولك، عن دمحم العطار، عن اليقطيين، عن ابن أ يب ُعري عن سعيد : اإ

صاحب هذا الامر : قال عليه الصالة السالمبن غزوان، عن أ يب بصري، عن أ يب عبد هللا 

ذا خرجتع  .م  ولدته عىل اخللق لئال يكون لحد يف عنقه بيعة اإ

كامل ادلين .15 الطالقاين، عن ابن عقدة، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن أ بيه، عن : اإ

ك ين ابلش يعة عند فقداهنم :[ قال] عليه الصالة السالمأ يب احلسن عيل بن موىس الرضا 

من ودلي يطلبون املرع  فال ( ة السالمعليه الصالموت الامام أ ىب دمحم العسكري )الثالث 

ماهمم يغيب عهنم، فقلت: ومل ذكل ّي ابن رسول هللا؟ قال: جيدونه، قلت هل : ومل؟ قال: لن اإ

ذا قام ابلس يف ابب ما  41ص  5راجع كامل ادلين ج ) .لئال يكون لحد يف عنقه بيعة اإ

ب عةل الغيبة اب 126وهكذا ص  4و 9احلديث  عليه الصالة السالمروى عن الرضا 

عليه الصالة ابب ما جاء عن الرضا  579ص  1وراجع عيون أ خبار الرضا ج  4احلديث 

ابب عةل الغيبة وقد  599ص  1، علل الرشائع ج 6من الاخبار املظفرقة احلديث  السالم

 أ خرهجا

 (.125ص  21املصنف هبذا اللفظ فامي س بق ج 
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كامل ادلين .19 عامر، عن ُعه، عن ابن أ يب ُعري ابن مرسور، عن ابن : علل الرشائع، اإ

عليه ما ابل أ مري املؤمنني : قلت هل: قال عليه الصالة السالمُعن ذكره، عن أ يب عبد هللا 

لو تزيلوا لعذبنا " مل يقاتل خمالفيه يف ال ول؟ قال ل ية يف كظاب هللا عز وجل  الصالة السالم

ودائع مؤمنون : وما يعين بزتايلهم؟ قال: قلت: قال( 52: الفتح" )اّلين كفروا مهنم عذااب أ لامي 

لن يرهر أ بدا حىت ُترج ودائع هللا  عليه الصالة السالميف أ صالب قوم اكفرين، فكذكل القامئ 

ذا خرجت ظهر عىل من ظهر من أ عداء هللا عز وهلالج لج فقتلهمعز و   .جل فاإ

كامل ادلين املرفر العلوي، عن ابن العيايش، عن أ بيه، عن عيل بن دمحم، عن : علل الرشائع، اإ

براهمي الكريخ، عن أ يب عبد هللا   عليه الصالة السالمأ محد بن دمحم، عن ابن حمبوب، عن اإ

 (.141ص  1راجع علل الرشائع ج . )مثهل

ابن عيىس عن دمحم بن س نان، عن دمحم بن ُيىي اخلثعمي، عن : غيبة الش يخ الطويس .14

عليه سأ لت أ اب جعفر : رضيس الكنايس، عن أ يب خادل الاكبيل يف حديث هل اخترصانه قال

سأ لظين عن أ مر لو أ ن بين ! ّي ّي خادل: أ ن يسمي القامئ حىت أ عرفه ابمسه فقال الصالة السالم

 (.1٣ص  1راجع قاموس الرجال ج . )فوه حلرصوا عىل أ ن يقطعوه بضعة بضعةفاطمة عر 

نه ل ميظنع أ ن يكون يف ظهوره مفسدة ويف استتاره : وليس هذا كام قال بعض أ حصابنا اإ

مصلحة، لن اّلي قاهل يفسد طريق وجوب الرساةل يف لك حال ويطرق القول بأ هنا جتري 

ل وقات، والقهر واحليلوةل ليس كذكل، ول ميظنع أ ن يقال جمرى ال لطاف اليت تظغري ابل زمان وا

 .يف ذكل مفسدة ول يؤدي اإىل فساد وجوب الرئاسة

اكنوا ظاهرين، ومل خيافوا ول صاروا حبيث ل يصل  علهيم الصالة السالمأ ليس أ ابؤه : فان قيل

لهيم أ حد؟ قلنا علوم من حال أ ابئه حاهلم خبالف حاهل ل نه اكن امل علهيم الصالة السالمأ ابؤه : اإ

لسالطني الوقت وغريمه أ هنم ل يرون اخلروج علهيم ول يعظقدون أ هنم يقومون ابلس يف، 

ويزيلون ادلول، بل اكن املعلوم من حاهلم أ هنم ينتررون همدّي هلم وليس يْض السلطان اعظقاد 

ذا أ منومه عىل مملكهتم مامهتم اإ  .من يعظقد اإ

لوم منه أ نه يقوم ابلس يف، ويزيل املامكل، ويقهر لك وليس كذكل صاحب الزمان، لن املع

سلطان، ويبسط العدل، ومييت اجلور، مفن هذه صفته خياف جانبه ويظق  ثورته فيظتبع 

ويرصد، ويوضع العيون عليه، ويعىن به خوفا من وثبته، ورهبظه من متكنه، فيخاف حينئذ، 
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ىل الظحرز والاس ظرهار بأ ن خيف  خشصه عن لك من  ل يأ منه من ويل وعدو اإىل وقت وُيوج اإ

 (33صفحة  29حبار ال نوار اجلزء . )خروجه

دمحم امحلريي، عن أ بيه، عن ابن يزيد، عن حامد بن عيىس عن : غيبة الش يخ الطويس - .12

براهمي بن ُعر الاميين، عن رجل، عن أ يب جعفر  لمتخضن ّي : أ نه قال عليه الصالة السالماإ

الكحل يف العني لن صاحب الكحل يعمل مىت يقع يف  معرش الش يعة ش يعة أ ل دمحم مكخيض

العني، ول يعمل مىت يذهب، فيصبح أ حدمك وهو يرى أ نه عىل رشيعة من أ مران فمييس وقد 

عيل بن : الغيبة للنعامين. خرج مهنا، ومييس وهو عىل رشيعة من أ مران فيصبح وقد خرج مهنا

راجع غيبة )عن حامد ابن عيىس مثهل أ محد، عن عبيد هللا بن موىس، عن عيل بن اإسامعيل، 

 (.112، غيبة النعامين ص 551الش يخ ص 

يه وهللا السنن القذة ابلقذة، ومشاكة كمشاكة  عليه الصالة السالموقد قال أ بو جعفر  .16

ولبد أ ن يكون فيُك ما اكن يف اّلين من قبلُك ولو كنمت عىل أ مر واحد كنمت عىل غري س نة 

امء وجدوا من ُيدثوهنم، ويكمت رسمه حلدثوا ولبثوا احلمكة، ولكن اّلين من قبلُك ولو أ ن العل

قد ابظالمك هللا عز وجل ابلإذاعة وأ نمت قوم حتبوان بقلوبُك وخيالف ذكل فعلُك، وهللا ما يس ظوي 

ما لُك ل متلكون أ نفسُك، وتصربون . اختالف أ حصابك، ولهذا أ رس عىل صاحبُك ليقال خمظلفني

منا حىت جيئي هللا تبارك و  ن هذا الامر ليس جييء عىل ما تريد الناس اإ تعاىل ابّلي تريدون؟ اإ

منا يعجل من خياف الفوت  .هو أ مر هللا تبارك وتعاىل وقضاؤه والصرب، واإ

اخلامس من ودل : أ نه قال( عليه الصالة السالم)عن صفوان ابن همران عن الصادق  .17

سائل م تفصيل وسائل الش يعة اىل حتصيل )السابع يغيب عنُك خشصه ول ُيل لُك تسميظه 

 .ويه دلةل يف وجه الهنىي الظقية واخلوف من جالوزة عرصه(. 99ابب  جزء16 –الرشيعة 

كامل ادلين .1٣ براهمي : اإ عيل بن أ محد، عن ال سدي، عن النخعي، عن النوفيل، عن أ يب اإ

ذ دخل أ بو احلسن  عليه الصالة السالمدخلت عىل أ يب عبد هللا : لكويف قالا فكنت عنده اإ

ليه وقبلت رأ سه وجلستعلهيام الصالة السالمموىس بن جعفر   .، وهو غالم فقمت اإ

نه صاحبك من بعدي أ ما لهيلكن : عليه الصالة السالمفقال يل أ بو عبد هللا  براهمي أ ما اإ ّي اب اإ

خرون، فلعن هللا قاتهل، وضاعف عىل روحه العذاب، أ ما ليخرجن هللا من فيه أ قوام ويسعد أ  

صلبه خري أ هل ال رض يف زمانه، بعد جعائب متر به حسدا هل ولكن هللا ابلغ أ مره ولو كره 
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ماما همدّي اختصهم هللا بكرامته، . املرشكون خيرج هللا تبارك وتعاىل من صلبه تمكةل اثين عرش اإ

نظرر للثاين عرش اكلشاهر س يفه بني يدي رسول هللا صىل هللا عليه وأ حلهم دار قدسه، امل 

 .وأ هل يذب عنه

كامل ادلين، معاين ال خبار .13 املرفر العلوي، عن ابن العيايش، عن أ بيه، عن جعفر بن : اإ

أ محد، عن العمريك البوفيك، عن احلسن بن عيل بن فضال، عن مروان بن مسمل، عن أ يب 

طوىب ملن متسك بأ مران يف غيبة قامئنا، فمل يزغ : الصالة السالمعليه قال الصادق : بصري قال

جشرة يف اجلنة أ صلها يف دار عيل : قلبه بعد الهداية، فقلت هل، جعلت فداك، وما طوىب؟ قال

ل ويف داره غصن من أ غصاهنا، وذكل عليه الصالة السالمبن أ يب طالب  ، وليس من مؤمن اإ

، كامل ادلين 115املعاين ص (. )91: الرعد" )أ ب طوىب هلم وحسن م" قول هللا عز وجل 

 (57ص  5ج 

دمحم امحلريي، عن أ بيه، عن أ يوب بن نوح، عن العباس بن : غيبة الش يخ الطويس .52

ن : قال يل أ بو عبد هللا: عامر، عن الربيع بن دمحم املسيل قال وهللا لظكرسن كرس الزجاج واإ

ن الفخارالزجاج يعاد فيعود كام اكن، وهللا لظكرسن كرس   الفخار واإ

ما خيالط الرب : الواحدة زؤانة)ل يعود كام اكن، وهللا لمتحصن وهللا لظغربلن كام يغربل الزؤان 

 .من القمح( من احلبوب

عليه الصالة قال يل أ بو احلسن : روي عن عيل بن يقطني قال: غيبة الش يخ الطويس .51

ن الش يعة ترىب ابل ماين منذ مائيت س ن[ ّي عيل: ]السالم ما ابلنا : ة، وقال يقطني لبنه عيلاإ

ن اّلي قيل لُك ولنا من خمرج واحد، غري أ ن : قيل لنا فاكن وقيل لُك فمل يكن، فقال هل عيل اإ

ن أ مران مل ُيْض فعللنا ابل ماين، ولو قيل  أ مرمك حْضمك فأ عطيمت حمضه، واكن كام قيل لُك، واإ

ن هذا الامر ل يكون اإىل مائيت س نة أ و ثالمثا: لنا عامة  ولرجعةئة س نة، لقست القلوب، اإ

 .ما أ رسعه وما أ قربه؟ تأ لفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج: الناس عن الاسالم، ولكن قالوا

دريس، عن دمحم بن أ محد، عن الس ياري، : الغيبة للنعامين اللكيين، عن دمحم بن ُيىي وأ محد بن اإ

ص  1الاكيف ج )مثهل  عن احلسن بن عيل، عن أ خيه احلسني، عن أ بيه عيل بن يقطني

 (.12٣، غيبة النعامين 551، غيبة الش يخ ص 963
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الغضائري، عن الزبوفري، عن عيل بن دمحم، عن الفضل بن : غيبة الش يخ الطويس .55

سأ لت أ اب جعفر : شاذان، عن أ محد بن دمحم وعبيس بن هشام، عن كرام، عن الفضيل قال

الوقاتون، كذب الوقاتون كذب  كذب: هل لهذا الامر وقت؟ فقال عليه الصالة السالم

 .الوقاتون

الفضل بن شاذان، عن احلسني بن يزيد الصحاف، عن منذر : غيبة الش يخ الطويس .59

كذب املوقتون، ما وقتنا فامي مىض، ول : قال عليه الصالة السالماجلواز عن أ يب عبد هللا 

 (129صفحة  29حبار ال نوار اجلزء . )نوقت فامي يس ظقبل

كنت عند أ يب : هبذا الاس ناد، عن عبد الرمحن بن كثري قال: لطويسغيبة الش يخ ا - .54

ذ دخل عليه همزم ال سدي فقال عليه الصالة السالمعبد هللا  أ خربين جعلت فداك مىت : اإ

ّي همزم كذب الوقاتون، وهكل املس ظعجلون وجنا : اّلي تنتررونه؟ فقد طال، فقال هذا الامر

لينا يصريون  .املسلمون واإ

عيل بن أ محد، عن عبيد هللا بن موىس، عن دمحم بن موىس، عن أ محد ابن أ يب : للنعامينالغيبة 

اللكيين، : الغيبة للنعامين. أ محد، عن دمحم بن عيل، عن عيل بن حسان، عن عبد الرمحن مثهل

 .وجنا املسلمون: عن دمحم بن ُيىي، عن سلمة، عن عيل بن حسان مثهل اإىل قوهل

ل بن شاذان، عن ُعر بن أ سمل البجيل، عن دمحم بن الفض: غيبة الش يخ الطويس .52

س نان عن أ يب اجلارود، عن دمحم بن برش اهلمداين، عن دمحم بن احلنفية يف حديث اخترصان 

ذا أ منوا واطمأ نوا، وظنوا أ ن : منه موضع احلاجة أ نه قال ن لبين فالن ملاك مؤجال حىت اإ اإ

معهم ول داع يسمعهم، وذكل قول هللا ملكهم ل يزول، صيح فهيم صيحة، فمل يبق هلم راع جي 

ذا أ خذت ال رض زخرفها وازينت وظن أ هلها أ هنم قادرون علهيا أ اتها أ مران " عز وجل  حىت اإ

" ليال أ و هنارا جفعلناها حصيدا ك ن مل تغن ابل مس كذكل نفصل ال ّيت لقوم يظفكرون 

 غلب عمل املوقتني ل لن عمل هللا: جعلت فداك، هل ّلكل وقت؟ قال: قلت( 54: يونس)

اإن هللا وعد موىس ثالثني ليةل وأ متها بعرش مل يعلمها موىس، ومل يعلمها بنو اإرسائيل، فلام جاز 

ذا كرثت احلاجة والفاقة، وأ نكر يف الناس : الوقت قالوا غران موىس فعبدوا العجل، ولكن اإ

كناية عن نزول  "الصيحة : " بيان. بعضهم بعضا فعند ذكل توقعوا أ مر هللا صباحا ومساء

 (.126ومتامه يف غيبة النعامين ص  57٣واحلديث يف غيبة النعامين ص . )الامر هبم جفاءة
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 :الفضل، عن احلسن بن حمبوب، عن أ يب محزة الامثيل قال: غيبة الش يخ الطويس .56

ن عليا : عليه الصالة السالمقلت ل يب جعفر  اكن يقول اإىل الس بعني  عليه الصالة السالماإ

عليه ن يقول بعد البالء رخاء وقد مضت الس بعون ومل نر رخاء؟ فقال أ بو جعفر بالء، واك

ن هللا تعاىل اكن وقت هذا الامر يف الس بعني، فلام قتل احلسني  الصالة السالم ّي اثبت اإ

ىل أ ربعني ومائة س نة حفدثنامك فأ ذعمت احلديث،  اش ظد غضب هللا عىل أ هل ال رض فأ خره اإ

هللا ومل جيعل هل بعد ذكل وقتا عندان، وميحوا هللا ما يشاء ويثبت  وكشفمت قناع السرت فأ خره

 .وعنده أ م الكتاب

 .قد اكن ذاك: فقال عليه الصالة السالموقلت ذكل ل يب عبد هللا : قال أ بو محزة

اللكيين، عن عيل بن دمحم ودمحم بن احلسن، عن سهل ودمحم بن ُيىي : الغيبة للنعامين .57

: قال عليه الصالة السالمعن أ محد بن دمحم مجيعا، عن ابن حمبوب، عن الامثيل، عن أ يب جعفر 

ىل أ خر اخلرب [ اكن]اإن هللا تعاىل قد   (.96٣ص  1، الاكيف ج 127املصدر ص )وقت اإ

شارة اإىل خروج احلسني الس بعو: قيل: بيان] واملائة وال ربعون اإىل  عليه الصالة السالمن اإ

 .اإىل خراسان عليه الصالة السالمخروج الرضا 

ذ اكنت شهادة احلسني : أ قول يف  عليه الصالة السالمهذا ل يس ظقمي عىل الظوارخي املشهورة، اإ

 . من الهررةيف س نة مائظني عليه الصالة السالمأ ول س نة اإحدى وس ظني، وخروج الرضا 

رادة احلسني  واّلي خيطر ابلبال أ نه ميكن أ ن يكون ابظداء الظارخي من البعثة، واكن ابظداء اإ

خذهلم هللا  -للخروج ومباديه قبل فوت معاوية بس نتني فان أ هل الكوفة  عليه الصالة السالم

عىل الناس يف املوامس كام مر،  عليه الصالة السالماكنوا يراسلونه يف تكل ال ّيم واكن  -

ذا  نه اكن يف س نة اثنتني وعرشين ومائة من الهررة، فاإ شارة اإىل خروج زيد، فاإ ويكون الثاين اإ

ىل انقراض دوةل بين أ مية أ و ضعفهم،  لهيا، يقرب مما يف اخلرب أ و اإ انضم ما بني البعثة والهررة اإ

كظبا يدعوه اإىل  يه الصالة السالمعل واستيالء أ يب مسمل اإىل خراسان، وقد كظب اإىل الصادق 

ملصاحل، وقد اكن خروج أ يب مسمل اإىل خراسان، يف  عليه الصالة السالماخلروج، ومل يقبهل 

 .س نة مثان وعرشين ومائة من الهررة فيوافق ما ذكر يف اخلرب من البعثة

نه  اكن قتهل وعىل تقدير كون الظارخي من الهررة ميكن أ ن يكون الس بعون لستيالء اخملظار فاإ

يف هذا الزمان وانتشار  عليه الصالة السالمس نة س بع وس ظني، والثاين لرهور أ مر الصادق 
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ىل هذه الظلكفات   29حبار ال نوار اجلزء )ش يعظه يف ال فاق مع أ نه ل ُيظاج تصحيح البداء اإ

 [.(126 صفحة

كامل ادلين .5٣ محزة،  ادلقاق، عن ال سدي، عن النخعي، عن النوفيل، عن عيل ابن أ يب: اإ

عن قول هللا  علهيام الصالة السالمسأ لت الصادق جعفر بن دمحم : عن ُيىي بن أ يب القامس قال

: فقال" اّلين يؤمنون ابلغيب * أ مل ذكل الكتاب ل ريب فيه هدى للمظقني " عز وجل 

، والغيب فهو احلجة الغائب وشاهد ذكل قول هللا عز عليه الصالة السالماملظقون ش يعة عيل 

منا الغيب هلل فانظرروا اإين معُك من "  :وجل ويقولون لول انزل عليه أ ية من ربه فقل اإ

 (.52: يونس" )املنظررين 

ابن عقدة، عن أ محد بن يوسف، عن ابن همران، عن ابن البطائين، : الغيبة للنعامين .53

أ نه قال  عليه الصالة السالمعن أ بيه، ووهيب بن حفص، عن أ يب بصري، عن أ يب عبد هللا 

ل به؟ فقلت: ات يومذ  :أ ل أ خربمك كما ل يقبل هللا عز وجل من العباد ُعال اإ

هل اإل هللا، وأ ن دمحما عبده ورسوهل والاقرار كما أ مر هللا والولية لنا، : بىل فقال شهادة أ ن ل اإ

والرباءة من أ عدائنا، يعين أ مئة خاصة والتسلمي هلم، والورع والاجهتاد، والطمأ نينة والانظرار 

ذا شاء: لقامئ مث قالل ن لنا دوةل جييء هللا هبا اإ  .اإ

من رس أ ن يكون من أ حصاب القامئ فلينترر وليعمل ابلورع وحماسن ال خالق، وهو : مث قال

منظرر، فان مات وقام القامئ بعده اكن هل من الاجر مثل أ جر من أ دركه، جفدوا وانظرروا 

 .هنيئا لُك أ يهتا العصابة املرحومة

عن دمحم بن عيل بن الشاه، عن أ محد بن دمحم بن احلسن، عن أ محد ابن خادل اخلادلي،  .92

عن دمحم بن أ محد بن صاحل المتميي، عن دمحم بن حامت القطان عن حامد بن ُعرو، عن الصادق، 

ّي : عليه الصالة السالمقال النيب صىل هللا عليه وأ هل لعيل : قال علهيم الصالة السالمعن أ ابئه 

كامل ادلين)واعمل أ ن أ عرم الناس يقينا  !عيل قوم يكونون يف أ خر الزمان، ( 422ص  1ج : اإ

 .مل يلحقوا النيب وجحب عهنم احلجة فأ منوا بسواد يف بياض

الفضل، عن دمحم بن اإسامعيل، عن دمحم بن س نان، عن أ يب : غيبة الش يخ الطويس .91

اكن : يقول عليه الصالة السالمهللا مسعت أ اب عبد : ُيىي المتظام السلمي، عن عامثن النوا قال

 .هذا الامر يف، فأ خره هللا ويفعل بعد يف ذرييت ما يشاء
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اب اّي : عليه الصالة السالمقال أ بو جعفر : أ بو لبيد اخملزويم قال: تفسري العيايش - .95

نه ميكل من ودل العباس اثنا عرش تقتل بعد الثامن مهنم أ ربعة، تصيب أ حدمه اّلحبة،  لبيد اإ

ه مه فئة قصرية أ عامرمه، قليةل مدهتم، خبيثة سريهتم، مهنم الفويسق امللقب ابلهادي فيذحب

 .والناطق والغاوي

فقام " أ مل ذكل الكتاب " ّي اب لبيد اإن يف حروف القرأ ن املقطعة لعلام جام اإن هللا تعاىل أ نزل 

 من ال لف دمحم صىل هللا عليه وأ هل حىت ظهر نوره، وثبتت لكمظه، وودل يوم ودل وقد مىض

 .السابع مائة س نة وثالث س نني

ذا عددهتا من غري تكرار وليس من حروف : مث قال وتبيانه يف كظاب هللا يف احلروف املقطعة اإ

ل وقيام قامئ من بين هامش عند انقضائه مث قال ال لف واحد، والالم : مقطعة حرف ينقيض اإ

حد ى وس ظون، مث اكن بدو خروج ثالثون، واملمي أ ربعون، والصاد تسعون، فذكل مائة واإ

" فلام بلغت مدته، قام قامئ ودل العباس عند " أ مل هللا "  علهيام الصالة السالماحلسني بن عيل 

كهمزة وجع " اّلحبة : " بيان. فافهم ذكل وعه واكمته" الر "   ويقوم قامئنا عند انقضاهئا ب" املص 

 (126صفحة  29حبار ال نوار اجلزء . )يف احللق

عليه الصالة عن هشام بن سامل، عن بعض أ حصابنا، عن أ يب عبد هللا : تفسري العيايش .99

 :قال السالم

ذا أ خرب هللا النيب : قال( 1النحل " )أ ىت أ مر هللا فال تس ظعجلوه " سأ لظه عن قول هللا  اإ

ن : حىت يأ ِت ذكل الوقت، وقال" أ ىت أ مر هللا فال تس ظعجلوه " اإىل وقت فهو قوهل  بيشء اإ

ذا أ خرب أ ن شيئا اكئن فك نه قد اكن هللا  . اإ

عبد الواحد بن عبد هللا، عن دمحم بن جعفر، عن ابن أ يب اخلطاب عن : الغيبة للنعامين .94

ل تزالون : أ نه مسعه يقول عليه الصالة السالمدمحم بن س نان، عن أ يب اجلارود، عن أ يب جعفر 

ر أ ين يضع يده مهنا، ليس لُك رشف تنتررون حىت تكونوا اكملعز املهوةل اليت ل يبايل اجلاز 

ليه أ مورمك  أ ي " املهوةل : " بيان(. 569روضة الاكيف ص )ترشفونه، ول س ند تس ندون اإ

 .القصاب" اجلازر " املفزعة اخملوفة، فاإهنا تكون أ قل امتناعا و 

سعد بن عبد هللا، عن احلسني بن عيىس العلوي، عن أ بيه، : غيبة الش يخ الطويس .92

ذا فقد اخلامس من ودل : بن جعفر، عن أ خيه موىس بن جعفر، قال عن جده، عن عيل اإ
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نه لبد لصاحب هذا الامر  السابع من ال مئة فاهلل هللا يف أ دّينُك ل يزيلنُك عهنا أ حد ّي بين اإ

منا يه حمنة من هللا امتحن هللا هبا  من غيبة، حىت يرجع عن هذا الامر من اكن يقول به، اإ

 .خلقه

 عليه الصالة السالمسأ لت الرضا : ابن أ يب اخلطاب، عن الزبنطي قال: قرب الإس ناد .96

ان لو أ عطينامك ما تريدون، لاكن رشا لُك واخذ برقبة : عن مسأ ةل للرؤّي فأ مسك مث قال اإ

وأ نمت ابلعراق ترون أ عامل هؤلء الفراعنة وما أ همل هلم، فعليُك : وقال: صاحب هذا الامر قال

ليُكبظقوى هللا ول  . تغرنُك ادلنيا، ول تغرتوا كمن أ همل هل فك ن الامر قد وصل اإ

ن أ حصابنا رووا : عليه الصالة السالمقلت للرضا : هبذا الاس ناد قال .97 جعلت فداك اإ

أ ىب هللا تبارك وتعاىل أ ن ميكل أ حدا ما : أ نه قال عليه الصالة السالمعن شهاب، عن جدك 

ن اكن أ بو عبد هللا : اث وعرشين س نة، قالمكل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل ثال عليه اإ

ما : جعلت فداك فأ ي يشء تقول أ نت؟ فقال: قاهل جاء كام قال، فقلت هل الصالة السالم

فارتقبوا اإين معُك رقيب، " أ حسن الصرب وانظرار الفرج، أ ما مسعت قول العبد الصاحل 

من" وانظرروا اإين معُك من املنظررين  نه اإ ا جي  الفرج عىل اليأ س وقد اكن اّلين فعليُك ابلصرب فاإ

 .من قبلُك أ صرب منُك

كامل ادلين .9٣ أ يب وابن الوليد معا، عن امحلريي، عن اليقطيين، عن صاحل ابن دمحم، عن : اإ

ن لصاحب هذا الامر غيبة املمتسك : عليه الصالة السالمقال أ بو عبد هللا : هائن الامتر، قال اإ

ن لصاحب هذا الامر غيبة فليظق : مث قال -ال هكذا بيده مث ق -فهيا بدينه اكخلارط للقتاد  اإ

بر و " القتاد : " بيان. )هللا عبد وليمتسك بدينه " خرط القتاد " جشر عرمي هل شوك مثل الإ

مور الصعبة  .سعد، عن اليقطيين مثهل: الغيبة للش يخ الطويس( يْضب مثال لل 

كامل ادلين .93 بن بزيع، عن عبد هللا ال مص، أ يب، عن سعد، عن ابن أ يب اخلطاب، عن ا: اإ

عليه الصالة عن احلسني بن خمظار القالنيس، عن عبد الرحامن بن س يابة، عن أ يب عبد هللا 

مام هدى، ول عمل، يربأ  بعضُك من بعض فعند ذكل : قال السالم ذا بقيمت بال اإ كيف أ نمت اإ

مارة من أ ول الهن ار، وقتل وقطع متزيون ومتحصون وتغربلون، وعند ذكل اختالف الس نني واإ

 .يف أ خر الهنار
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أ ي الس نني اجملدبة والقحط، أ و كناية عن نزول احلوادث يف لك " اختالف الس نني " بيان 

 .س نة

دريس، عن ابن : غيبة الش يخ الطويس - .42 الغضائري، عن الزبوفري، عن أ محد بن اإ

عند أ يب  كنا: قتيبة، عن ابن شاذان، عن ابن أ يب جنران، عن دمحم بن منصور عن أ بيه قال

لينا فقال يف أ ي ش  أ نمت؟ أ هيات أ هيات أ هيات ل وهللا ل : عبد هللا جامعة نظحدث، فالظفت اإ

ليه أ عينُك حىت متزيوا، ل  ليه أ عينُك حىت تغربلوا، ل وهللا ل يكون ما متدون اإ يكون ما متدون اإ

ل بعد اإّيس، ل وهللا ل يكون ما  ليه أ عينُك اإ ليه أ عينُك حىت وهللا ل يكون ما متدون اإ متدون اإ

 .يشق  من شق ، ويسعد من سعد

يف  -أ محد بن دمحم بن سعيد، عن أ يب عبد هللا جعفر بن دمحم احملمدي من كظابه : الغيبة للنعامين

عليه الصالة س نة مثان وس ظني ومائظني، عن دمحم بن منصور الصيقل، عن أ بيه، عن الباقر 

 (.111لنعامين ص وغيبة ا 51٣غيبة الش يخ ص )مثهل  السالم

اللكيين عن دمحم بن احلسن وعيل بن دمحم، عن سهل بن زّيد، عن دمحم ابن : الغيبة للنعامين

كنت أ ان واحلارث بن املغرية وجامعة من أ حصابنا : س نان، عن دمحم بن منصور، عن أ بيه قال

الاكيف ج  وهكذا يف. وذكر مثهل: يسمع الكمنا قال عليه الصالة السالمجلوسا عند أ يب جعفر 

ل وهللا ما يكون ما متدون : يقول يف لك مرة. وأ بو عبد هللا يسمع الكمنا: وفيه 972ص  1

ليه أ عناقُك   .بميني -اإ

دريس، عن ابن قتيبة، عن ابن شاذان، عن الزبنطي : غيبة الش يخ الطويس .41 أ محد بن اإ

ليه أ عينُك حىت أ ما وهللا ل يكون اّلي متدون : عليه الصالة السالمقال أ بو احلسن : قال اإ

ل ال ندر مث تال . متزيوا ومتحصوا أ م حسبمت أ ن ترتكوا وملا يعمل هللا اّلين " وحىت ل يبق  منُك اإ

 (.17: براءة)جاهدوا منُك ويعمل الصابرين 

ال سدي، عن سهل، عن دمحم بن احلسني، عن ابن أ يب ُعري : غيبة الش يخ الطويس .45

 عليه الصالة السالممسعنا أ اب عبد هللا : عن أ يب أ يوب، عن دمحم بن مسمل وأ يب بصري قال

ذا ذهب ثلثا الناس مفن يبق ؟: ل يكون هذا الامر حىت يذهب ثلثا الناس فقلنا: يقول  اإ

 (119 صفحة 29حبار ال نوار اجلزء ). وا يف الثلث البايقأ ما ترضون أ ن تكون: فقال
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عيل بن احلسني، عن دمحم العطار، عن دمحم بن احلسن الرازي، عن دمحم : الغيبة للنعامين .49

عليه بن عيل الكويف، عن ابن حمبوب، عن أ يب املغرا، عن ابن أ يب يعفور، عن أ يب عبد هللا 

جعلت فداك مك : العرب، من رش قد اقرتب، قلتويل لطغاة : أ نه مسعه يقول الصالة السالم

ن من يصف هذا الامر مهنم لكثري: فقلت. يسري يشء: مع القامئ من العرب؟ قال . وهللا اإ

الغيبة . )لبد للناس من أ ن ميحصوا، وميزيوا، ويغربلوا وخيرج يف الغرابل خلق كثري: فقال

عن جعفر بن دمحم، عن القامس بن اللكيين، عن دمحم بن ُيىي، واحلسن بن دمحم، : للنعامين

مسعت أ اب : اإسامعيل ال نباري، عن احلسن بن عيل، عن أ يب املغرا، عن ابن أ يب يعفور قال

 (.وذكر مثهل: يقول عليه الصالة السالمعبد هللا 

عليه )يف ذكر القامئ ( عليه الصالة السالم)عن عبد العرمي احلس ين عن دمحم اجلواد  .44

خيف  عىل الناس ولدته، ويغيب عهنم خشصه، وحترم علهيم تسميظه، : قال( الصالة السالم

سائل م تفصيل وسائل الش يعة اىل حتصيل )وكنيته ( صل هللا عليه وأ هل)وهو مسي رسول هللا 

  (.99ابب  16ابب حترمي تسمية الامام املهدي اجلزء   -الرشيعة 

عن عيل، عن أ بيه، عن  املفيد، عن ابن قولويه، عن اللكيين،: أ مايل الطويس .42

دخلنا عىل أ يب جعفر دمحم بن عيل : اليقطيين، عن يونس، عن ُعرو بن مشر، عن جابر قال

أ وصنا ّي ابن رسول : وحنن جامعة بعد ما قضينا نسكنا فودعناه وقلنا هل علهيام الصالة السالم

خاه كنصحه ليعن قويُك ضعيفُك، وليعطف غنيُك عىل فقريمك، ولينصح الرجل أ  : هللا فقال

 .لنفسه، واكمتوا أ رساران، ول حتملوا الناس عىل أ عناقنا

ن مل جتدوه موافقا  وانرروا أ مران وما جاءمك عنا، فان وجدمتوه يف القرأ ن موافقا خفذوا به، واإ

لينا حىت نرشح لُك من ذكل ما رشح لنا،  ن اشتبه الامر عليُك فقفوا عنده، وردوه اإ فردوه، واإ

ذا كنمت كام أ وصين ىل غريه مفات منُك ميت قبل أ ن خيرج قامئنا اكن شهيدا، ومن فاإ امك ومل تعدوا اإ

أ درك قامئنا فقتل معه، اكن هل أ جر شهيدين، ومن قتل بني يديه عدوا لنا اكن هل أ جر عرشين 

 .شهيدا

عليه )عن ايب عبد هللا الصاحلي قال سأ يل احصابنا بعد ميض أ يب دمحم العسكري  .46

أ ن دللهتم عىل الامس أ ذاعوه، : عن الامس واملاكن، خفرج اجلواب أ ن أ سأ ل( الصالة السالم

 . وأ ن عرفوا املاكن دلوا عليه
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( عليه الصالة السالم)عن داود بن القامس اجلعفري قال مسعت أ اب احلسن العسكري  .47

اخللف من بعدي احلسن، فكيف لُك ابخللف من بعد اخللف؟ ممل جعلين هللا فداك؟ : قال

قولوا احلجة من : ل نُك ل ترون خشصه، ول ُيل لُك ذكره ابمسه، قلت كيف نذكره؟ قال: قال

جزء 16 –سائل الرشيعة م تفصيل وسائل الش يعة اىل حتصيل ( )صل هللا عليه وأ هل)أ ل دمحم 

 .(99ابب 

مولود فسامه ( عليه الصالة السالم)ودل ل يب دمحم العسكري : أ يب غامن اخلادم قالعن  .4٣

هذا صاحبُك من بعدي وخليفيت عليُك : دمحما، وعرضه عىل خلص أ حصابه يوم الثالث وقال

 .وهو القامئ

عيل بن احلسني، عن دمحم العطار، عن دمحم بن احلسن الرازي، عن دمحم : الغيبة للنعامين .43

عليه الصالة ن ابن جبةل، عن عيل بن أ يب حازم عن أ يب بصري، عن أ يب عبد هللا بن عيل، ع

ّي ااب دمحم : ؟ فقالعليه الصالة السالمجعلت فداك مىت خروج القامئ : قلت هل: قال السالم

ان أ هل بيت ل نوقت، وقد قال دمحم  ن قدام : عليه الصالة السالماإ كذب الوقاتون، ّي ااب دمحم اإ

س عالمات أ ولهن النداء يف شهر رمضان، وخروج السفياين، وخروج هذا الامر مخ

نه لبد أ ن يكون قدام ذكل : مث قال. اخلراساين وقتل النفس الزكية، وخسف ابلبيداء ّي اب دمحم اإ

جعلت فداك أ ي يشء الطاعون : الطاعون ال بيض والطاعون ال محر، قلت: الطاعوانن

" اجلاذف )" الطاعون ال بيض املوت اجلاذف  :ال بيض؟ وأ ي يشء الطاعون ال محر؟ قال

، والطاعون ال محر الس يف ول خيرج القامئ حىت ينادى ابمسه من جوف السامء يف (الرسيع

أ ل : ابمسه وامس أ بيه: مب ينادى؟ قال: ليةل مجعة، قلت[ يف شهر رمضان]ليةل ثالث وعرشين 

ن فالن بن فالن قامئ أ ل دمحم فامسعوا هل وأ طيعوه، فال ل اإ  يبق  يشء خلق هللا فيه الروح اإ

مسع الصيحة فتوقظ النامئ، وخيرج اإىل حصن داره، وُترج العذراء من خدرها، وخيرج القامئ مما 

 .عليه الصالة السالميسمع، ويه صيحة جربئيل 

ابن عقدة، عن عيل بن احلسن الظمييل، عن ابن حمبوب عن أ يب أ يوب، : الغيبة للنعامين .22

اتقوا هللا واس ظعينوا عىل : يقول عليه الصالة السالممسعت أ اب جعفر : قالعن دمحم بن مسمل 

ن أ شد ما يكون أ حدمك اغظباطا كما هو فيه من  ما أ نمت عليه ابلورع، والاجهتاد يف طاعة هللا، واإ

ذا صار يف ذكل احلد عرف أ نه قد  ادلين لو قد صار يف حد ال خرة، وانقطعت ادلنيا عليه فاإ
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والكرامة من هللا، والبرشى ابجلنة، وأ من ممن اكن خياف، وأ يقن أ ن اّلي اكن اس ظقبل النعمي 

ما اّلي ! فأ برشوا مث أ برشوا. عليه هو احلق وأ ن من خالف دينه عىل ابطل، وأ نه هاكل

تريدون؟ أ لس مت ترون أ عداءمك يقتلون يف معايص هللا، ويقتل بعضهم بعضا عىل ادلنيا دونُك، 

 عزةل عهنم، وكف  ابلسفياين نقمة لُك من عدومك، وهو من العالمات وأ نمت يف بيوتُك أ منني يف

لُك، مع أ ن الفاسق لو قد خرج ملكثمت شهرا أ و شهرين بعد خروجه مل يكن عليُك منه بأ س 

 .حىت يقتل خلقا كثريا دونُك

ذا اكن ذكل؟ قال: فقال هل بعض أ حصابه فان [ عنه]يظغيب الرجال منُك : فكيف نصنع ابلعيال اإ

ن شاء هللا تعاىلخي  منا يه عىل ش يعظنا فأ ما النساء فليس علهين بأ س اإ  .فته ورشته فاإ

ىل أ ين خيرج الرجال وهيربون منه؟ فقال: قيل من أ راد أ ن خيرج مهنم اإىل املدينة أ و اإىل مكة : اإ

لهيا، ولكن عليُك : أ و اإىل بعض البدلان مث قال منا يقصد جيش الفاسق اإ ما تصنعون ابملدينة واإ

ن شاء هللاكمكة ف منا فتنظه محل امرأ ة تسعة أ شهر ول جيوزها اإ  [2] [1]. اإهنا مجمعُك واإ

 

 

 املصادر

 

دار احياء : ، بريوت لبنان29و  25، حبار ال نوار اجلزء "قدس هللا رسه"دمحم ابقر اجملليس  [ 1]

 . م13٣9 -ه 1429الطبعة الثالثة املصححة،  -الرتاث العريب 

الفقيه احملدث الش يخ دمحم بن احلسن احلر، تفصيل و سائل الش يعة اىل حتصيل سائل ، العاميل [ 5]

علهيم  -مؤسسة أ ل البيت : ، مق املرشفة542حصة 99 ابب اجلزء السادس عرش -الرشيعة 

من  1124ميالدي، املظوىف س نة  1339جهري  1414لحياء الرتاث  - الصالة السالم

 . ميالدية129٣/ الهررة
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 الباب الثاين
 

 

 :عليه الصالة السالمتواقيعه الرشيفة واقواهل مخسون من 
 

 

 

اللكيين، عن اإحساق بن يعقوب أ نه ورد عليه من الناحية املقدسة عىل يد دمحم بن : الاحتجاج .1

ّي أ هيا اّلين أ منوا ل تسأ لوا عن : " وأ ما عةل ما وقع من الغيبة فان هللا عز وجل يقول: عامثن

ن تبد لُك تسؤمك  ل وقعت يف عنقه ب ( 124: املائدة" )أ ش ياء اإ نه مل يكن أ حد من أ ابيئ اإ يعة اإ

ين أ خرج حني أ خرج ول بيعة لحد من الطواغيت يف عنقي، وأ ما وجه  لطاغية زمانه، واإ

ين ل مان ل هل  ذا غيهبا عن الابصار السحاب، واإ الانظفاع يب يف غيبيت فاكلنظفاع ابلشمس اإ

ال رض كام أ ن النروم أ مان ل هل السامء، فاغلقوا أ بواب السؤال عام ل يعنيُك، ول تظلكفوا عىل 

ا قد كفيمت، وأ كرثوا ادلعاء بظعريل الفرج، فان ذكل فرجُك، والسالم عليك ّي اإحساق بن م

 ).35، ص 25حبار الانوار، ج) . يعقوب وعىل من اتبع الهدى

كامل ادلين .5 ىل العمري وابنه ريض هللا عهنام رواه  عليه الصالة السالمتوقيع منه : اإ اكن خرج اإ

وجدته مثبظا خبط سعد بن عبد هللا : ريض هللا عنه سعد بن عبد هللا قال الش يخ أ بو جعفر

 .ريض هللا عنه

لينا ما ذكرمتا أ ن امليمثي أ خربكام  وفقكام هللا لطاعظه، وثبتكام عىل دينه، وأ سعدكام كمرضاته، انهتى  اإ

ّيه،  عن اخملظار، ومناظرته من لقي، واحتجاجه بأ ن ل خلف غري جعفر بن عيل، وتصديقه اإ

 به مما قال أ حصابكام عنه، وأ ان أ عوذ ابهلل من العم  بعد اجلالء، ومن وفهمت مجيع ما كظبامت

نه عز وجل يقول أ مل أ حسب : " الضالةل بعد الهدى ومن موبقات ال عامل، ومردّيت الفنت، فاإ

كيف يتساقطون يف الفتنة، ويرتددون يف " . الناس أ ن يرتكوا أ ن يقولوا أ منا ومه ل يفتنون 

ا وشامل فارقوا ديهنم أ م اراتبوا، أ م عاندوا احلق أ م هجلوا ما جاءت به احلرية، ويأ خذون ميين

الرواّيت الصادقة وال خبار الصحيحة، أ و علموا ذكل فتناسوا، أ ما تعلمون أ ن ال رض ل ُتلو 
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ما مغمورا، أ ومل يعلموا انظرام أ مئهتم بعد نبهيم صىل هللا عليه وأ هل واحدا  ما ظاهرا، واإ من جحة اإ

 -يعين احلسن ابن عيل  -ىل أ ن أ فىض ال مر بأ مر هللا عز وجل اإىل املايض بعد واحد اإ 

ىل طريق مس ظقمي علهيم الصالة السالمصلوات هللا عليه، فقام مقام أ ابئه  . هيدي اإىل احلق واإ

علهيم اكن نورا ساطعا ومقرا زهرا، اختار هللا عز وجل هل ما عنده، مفىض عىل مهناج أ ابئه 

لنعل ابلنعل، عىل عهد عهده، ووصية أ وىص هبا اإىل ويص سرته هللا حذو ا الصالة السالم

عز وجل بأ مره اإىل غاية، وأ خف  ماكنه كمشيته، للقضاء السابق والقدر النافذ، وفينا موضعه، 

ولنا فضهل، ولو قد أ ذن هللا عز وجل فامي قد منعه وأ زال عنه ما قد جرى به من حمكه، ل رامه 

بني دلةل، وأ وحض عالمة، ول ابن عن نفسه، وقام حبرظه، ولكن احلق ظاهرا بأ حسن حلية، وأ  

رادته ل ترد، وتوفيقه ل يس بق  .أ قدار هللا عز وجل ل تغالب، واإ

فليدعوا عهنم اتباع الهوى، وليقميوا عىل أ صلهم اّلي اكنوا عليه، ول يبحثوا عام سرت عهنم 

ا أ ن احلق معنا وفينا، ل يقول ذكل فيأ مثوا، ول يكشفوا سرت هللا عز وجل فيندموا، وليعلمو 

ل ضال غوي فليقترصوا منا عىل هذه امجلةل دون  ل كذاب مفرت، ول يدعيه غريان اإ سواان اإ

نشاء هللا ، 29حبار الانوار، ج. ) الظفسري، ويقنعوا من ذكل ابلظعريض دون الظرصحي، اإ

 .(131-132ص

 

 

هللا ورعاها يف أ ّيم بقيت من صفر ذكر كظاب ورد من الناحية املقدسة حرسها : الإحتجاج .9

س نة عرش وأ ربعامئة عىل الش يخ أ يب عبد هللا دمحم بن دمحم بن النعامن قدس هللا روحه ونور 

 :رضُيه، ذكر موصهل أ نه حتمهل من انحية متصةل ابحلجاز نسخظه

هللا لل خ السديد، والويل الرش يد، الش يخ املفيد أ يب عبد هللا دمحم بن دمحم بن النعامن أ دام 

عزازه من مس ظودع العهد املأ خوذ عىل العباد  .اإ

ميحرلا نمحرلا هللا مسب أ ما بعد، سالم عليك أ هيا املوىل اخمللص يف ادلين اخملصوص فينا 

ل هو، ونسأ هل الصالة عىل س يدان ومولان نبينا دمحم  هل اإ ليك هللا اّلي ل اإ ابليقني، فاان حنمد اإ

فيقك لنرصة احلق وأ جزل مثوبظك عىل نطقك عنا ابلصدق، وأ هل الطاهرين ونعلمك أ دام هللا تو 

أ نه قد اذن لنا يف ترشيفك ابملاكتبة وتلكيفك ما تؤديه عنا اإىل موالينا قبكل، أ عزمه هللا 
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 .بطاعظه، وكفامه املهم برعايظه هلم وحراس ظه

اإىل من فقف أ مدك هللا بعونه عىل أ عدائه املارقني من دينه، عىل ما نذكره، واُعل يف تأ ديظه 

ن كنا اثوين كماكننا النايئ عن مساكن الراملني  ن شاء هللا، حنن واإ ليه كما نرمسه اإ تسكن اإ

حسب اّلي أ راانه هللا تعاىل لنا من الصالح، ولش يعظنا املؤمنني يف ذكل، ما دامت دوةل 

لل اّلي ادلنيا للفاسقني، فاإان ُييط علمنا بأ نبائُك، ول يعزب عنا ش  من أ خبارمك، ومعرفتنا ابلز 

أ صابُك، مذ جنح كثري منُك اإىل ما اكن السلف الصاحل عنه شاسعا، ونبذوا العهد املأ خوذ مهنم 

 .وراء ظهورمه ك هنم ل يعلمون

واء واصطلمُك ال عداء،  ان غري همملني ملراعاتُك، ول انسني ّلكرمك، ولول ذكل لزنل بُك الل  اإ

من فتنة قد أ انفت عليُك، هيكل فهيا من مح أ جهل، فاتقوا هللا هلالج لج، وظاهروان عىل انتياشُك 

وُيم  عليه من أ درك أ مهل، ويه أ مارة ل زوف حركظنا ومباثظُك بأ مران وهنينا، وهللا ممت نوره 

 .ولو كره املرشكون

اعظصموا ابلظقية من شب انر اجلاهلية، ُيششها عصب أ موية هتول هبا فرقة همدية أ ان زعمي 

ذا حل جامدى بنجاة من مل يرم مهنا امل واطن اخلفية، وسكل يف الطعن مهنا الس بل الرضية، اإ

ال وىل من سنتُك هذه، فاعظربوا كما ُيدث فيه واستيقروا من رقدتُك ملا يكون من اّلي يليه، 

س ظرهر لُك من السامء أ ية جلية ومن ال رض مثلها ابلسوية، وُيدث يف أ رض املرشق ما 

اق طوائف عن الاسالم مراق، يضيق بسوء فعاهلم ُيزن ويقلق، ويغلب من بعد عىل العر 

 .عىل أ ههل ال رزاق

مث تظفرج الغمة من بعده، ببوار طاغوت من ال رشار، يرس هبالكه املظقون ال خيار، ويظفق 

ملريدي احلج من ال فاق، ما يأ ملونه عىل توفري غلبة مهنم واتفاق، ولنا يف تيسري جحهم عىل 

فيعمل لك امرئ منُك ما يقرب به من . رهر عىل نرام واتساقالاختيار مهنم والوفاق، شأ ن ي 

حمبتنا وليظرنب ما يدنيه من كراهيتنا، وخسطنا، فان امرءا يبغظه جفأ ة حني ل تنفعه توبة، ول 

 .ينريه من عقابنا ندم عىل حوبة، وهللا يلهمك الرشد، ويلطف لُك ابلظوفيق برمحظه

 :السالمنسخة الظوقيع ابليد العليا عىل صاحهبا 

ليك أ هيا ال خ الويل، واخمللص يف ودان الصفي، والنارص لنا الويف، حرسك هللا  هذا كظابنا اإ

بعينه اليت ل تنام، فاحتفظ به ول ترهر عىل خطنا اّلي سطرانه كماهل مضناه أ حدا، وأ د ما فيه 
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نشاء هللا، وصىل ليه، وأ وص جامعهتم ابلعمل عليه اإ وأ هل هللا عىل دمحم  اإىل من تسكن اإ

 .(176-174، ص29حبار الانوار، ج. )الطاهرين

ورد عليه كظاب أ خر من قبهل صلوات هللا عليه يوم امخليس الثالث والعرشين من : الإحتجاج .4

 :ذي احلجة س نة اثنيت عرشة وأ ربعامئة نسخظه

 .من عبد هللا املرابط يف سبيهل اإىل ملهم احلق ودليهل

ا النارص للحق ادلاعي اإىل لكمة الصدق، فاان حنمد ميحرلا نمحرلا هللا مسب سالم عليك أ هي

هل أ ابئنا ال ولني ونسأ هل الصالة عىل نبينا وس يدان ومولان  لهنا واإ ل هو، اإ هل اإ ليك اّلي ل اإ هللا اإ

 .دمحم خامت النبيني وعىل أ هل بيته الطيبني الطاهرين

يائه وحرسك من فقد كنا نرران مناجاتك عصمك هللا ابلسبب اّلي وهبه كل من أ ول : وبعد

ليه أ نفا من  كيد أ عدائه، وشفعنا ذكل ال ن من مس ظقر لنا، ينصب يف مشراخ من هبامء رصان اإ

ليه الس باريت من الإميان، ويوشك أ ن يكون هبوطنا منه اإىل حصصح من غري بعد  غامليل أ جلأ  اإ

كل ما من ادلهر، ول تطاول من الزمان، ويأ تيك نبأ  منا كما يظجدد لنا من حال، فتعرف بذ

لينا ابل عامل وهللا موفقك ّلكل برمحظه  .تعمتده من الزلفة اإ

فلظكن حرسك هللا بعينه اليت ل تنام أ ن تقابل بذكل، ففيه تبسل نفوس قوم حرثت ابطال 

 .لسرتهاب املبطلني وتبهتج دلمارها املؤمنون، وُيزن ّلكل اجملرمون

ادثة ابحلرم املعرم، من رجس منافق ح( الرش وادلنس: اللوثة)وأ ية حركظنا من هذه اللوثة 

مذمم، مس ظحل لدلم احملرم، يعمد بكيده أ هل الاميان، ول يبلغ بذكل غرضه من الرمل هلم 

والعدوان، ل ننا من وراء حفرهم ابدلعاء اّلي ل ُيرب عن مكل ال رض والسامء، فليطمنئ 

ن راعهتم هبم  اخلطوب، والعاقبة مجليل صنع بذكل من أ ولياءان القلوب وليثقوا ابلكفاية منه، واإ

 .هللا س بحانه تكون محيدة هلم، ما اجتنبوا املهنىي عنه من اّلنوب

ليك أ هيا الويل اخمللص اجملاهد فينا الراملني، أ يدك هللا بنرصه اّلي أ يد به السلف  وحنن نعهد اإ

خوانك يف ادلين وخرج عليه كما هو مس ظح اكن قه من أ وليائنا الصاحلني، أ نه من اتق  ربه من اإ

، وحمهنا املرلمة املضةل، ومن خبل مهنم كما أ عاره هللا من نعمظه، عىل من أ منا من الفتنة املرةل

نه يكون خارسا بذكل ل وله وأ خرته، ولو أ ن أ ش ياعنا وفقهم هللا لطاعظه، عىل  أ مره بصلظه، فاإ

ظعجلت هلم، السعادة اجامتع من القلوب يف الوفاء ابلعهد علهيم، ملا تأ خر عهنم المين بلقائنا، ول 
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ل ما يظصل بنا مما نكرهه، ول  كمشاهدتنا، عىل حق املعرفة وصدقها مهنم بنا، مفا ُيبس نا عهنم اإ

نؤثره مهنم، وهللا املس ظعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلواته عىل س يدان البشري النذير، دمحم 

 .عامئةوكظب يف غرة شوال من س نة اثنيت عرشة وأ رب. وأ هل الطاهرين وسمل

ليك أ هيا الويل امللهم للحق  نسخة الظوقيع ابليد العليا صلوات هللا عىل صاحهبا، هذا كظابنا اإ

العيل ابمالئنا وخط ثقتنا فأ خفه عن لك أ حد، واطوه واجعل هل نسخة يطلع علهيا من تسكن 

ىل أ مانظه من أ وليائنا، مشلهم هللا بربكظنا  ن شاء هللا، وامحلد هلل وال[ ودعائنا]اإ عىل صالة اإ

 (.17٣-176، ص 29حبار الانوار، ج. )س يدان دمحم وأ هل الطاهرين

تشاجر ابن أ يب غامن : عن الش يخ املوثق أ يب ُعر العامري رمحة هللا عليه قال: الإحتجاج .2

 عليه الصالة السالمالقزويين وجامعة من الش يعة يف اخللف فذكر ابن أ يب غامن أ ن أ اب دمحم 

ىل الناحية، وأ علموا كما تشاجروا فيه،  هنم كظبوا يف ذكل كظااب وأ نفذوه اإ مىض ول خلف هل مث اإ

 :فورد جواب كظاهبم خبطه صىل هللا عليه وعىل أ ابئه

ّيمك من الفنت، ووهب لنا ولُك روح اليقني، وأ جاران  ميحرلا نمحرلا هللا مسب، عافاان هللا واإ

نه أ هنىي  ّيمك من سوء املنقلب، اإ اإيل ارتياب جامعة منُك يف ادلين، وما دخلهم من الشك واإ

فيُك ل فينا، ل ن هللا معنا فال فاقة بنا اإىل  مه، فغمنا ذكل لُك ل لنا وسأ وانواحلرية يف ولة أ مر

 .غريه، واحلق معنا فلن يوحش نا من قعد عنا، وحنن صنائع ربنا، واخللق بعد صنائعنا

ّي : " أ و ما مسعمت هللا عز وجل يقول احلرية تنعكسون ريب ترتددون ويفهؤلء ما لُك يف ال 

أ و ما علممت ما ( 23النساء " )أ هيا اّلين أ منوا أ طيعوا هللا وأ طيعوا الرسول وأ ويل ال مر منُك 

؟ علهيم الصالة السالمجاءت به ال اثر مما يكون وُيدث يف أ مئظُك عىل املاضني والباقني مهنم 

ىل أ ن أ و ما رأ يمت كيف جعل هللا لُك لهيا، وأ عالما هتظدون هبا من دلن أ دم اإ  معاقل تأ وون اإ

ذا أ فل جنم طلع جنم، فلام قبضه هللا  عليه الصالة السالمظهر املايض  لكام غاب عمل بدا عمل، واإ

ليه ظننمت أ ن هللا أ بطل دينه، وقطع السبب بينه وبني خلقه، الك ما اكن ذكل ول يكون،  اإ

ن املايض . هللا ومه اكرهونحىت تقوم الساعة، ويرهر أ مر  مىض سعيدا  عليه الصالة السالمواإ

حذو النعل ابلنعل وفينا وصيظه وعلمه، ومن هو  علهيم الصالة السالمفقيدا عىل مهناج أ ابئه 

ل جاحد اكفر،  ل ظامل أ مث، ول يدعيه دوننا اإ خلفه، ومن يسد مسده، ول ينازعنا موضعه اإ

ل يرهر ول يعلن، لرهر لُك من حقنا ما تهبرمنه عقولُك،  ولول أ ن أ مر هللا ل يغلب، ورسه



26 
 

 .ويزيل شكوكُك، لكنه ما شاء هللا اكن، وللك أ جل كظاب

لينا، فعلينا الاصدار، كام اكن منا الايراد، ول حتاولوا  فاتقوا هللا، وسلموا لنا، وردوا ال مر اإ

ىل اليسار لينا ابملودة كشف ما غطي عنُك، ول متيلوا عن الميني، وتعدلوا اإ ، واجعلوا قصدمك اإ

عىل الس نة الواحضة، فقد نصحت لُك وهللا شاهد عيل وعليُك، ولول ما عندان من حمبة 

صالحُك ورمحظُك، والاشفاق عليُك، لكنا عن خماطبظُك يف شغل مما قد امتحنا من منازعة 

احد حق من افرتض الرامل العظل الضال املظابع يف غيه، املضاد لربه، املدعي ما ليس هل، اجل

س نة، ويف ابنة رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل يل أ سوة ح . هللا طاعظه، الرامل الغاصب

ّيمك من ( أ هلكه)وسريدي اجلاهل رداءة ُعهل  وس يعمل الاكفر ملن عقىب ادلار، عصمنا هللا واإ

نه ويل ذكل، والقادر عىل ما  يشاء، واكن املهاكل وال سواء، وال فات والعاهات لكها برمحظه فاإ

لنا ولُك وليا وحافرا والسالم عىل مجيع ال وصياء وال ولياء واملؤمنني، ورمحة هللا وبراكته وصىل 

 (. 1٣2-17٣، ص29حبار الانوار، ج. ) عىل دمحم النيب وسمل تسلاميهللا

سأ لت دمحم بن عامثن العمري : دمحم بن يعقوب اللكيين، عن اإحساق بن يعقوب قال: الإحتجاج .6

 أ ن يوصل يل كظااب قد سأ لت فيه عن مسائل أ شلكت عيل، فورد الظوقيع خبط رمحه هللا

 :عليه الصالة السالممولان صاحب الزمان 

أ ما ما سأ لت عنه أ رشدك هللا وثبتك من أ مر املنكرين يل من أ هل بيتنا وبين ُعنا، فاعمل أ نه 

سبيل ابن نوح، وأ ما  ليس بني هللا عز وجل وبني أ حد قرابة، من أ نكرين فليس مين وسبيهل

خوة يوسف  وأ ما الفقاع فرشبه حرام  عليه الصالة السالمسبيل ُعي جعفر وودله، فسبيل اإ

ل لظطهروا مفن شاء فليصل، ومن شاء فليقطع مفا  ول بأ س ابلشلامب وأ ما أ موالُك مفا نقبلها اإ

نه اإىل هللا وكذب الوقاتون. أ اتان هللا خري مما أ اتمك وأ ما قول من زمع أ ن  .وأ ما ظهور الفرج فاإ

وأ ما احلوادث الواقعة فارجعوا . مل يقتل، فكفر وتكذيب وضالل عليه الصالة السالماحلسني 

وأ ما دمحم بن عامثن العمري ريض هللا . فهيا اإىل رواة حديثنا فاإهنم جحيت عليُك وأ ان جحة هللا عليُك

نه ثقيت وكظابه كظايب  بن همزّير ال هوازي فس يصلح وأ ما دمحم بن عيل. عنه وعن أ بيه من قبل فاإ

ل ملا طاب وطهر، ومثن املغنية . هللا قلبه، ويزيل عنه شكه وأ ما ما وصلظنا به فال قبول عندان اإ

نه رجل من ش يعظنا أ هل البيت. حرام وأ ما أ بو اخلطاب دمحم بن . وأ ما دمحم بن شاذان بن نعمي فاإ

نه ملعون وأ حصابه ملعونون فال جتال س أ هل مقالهتم فاين مهنم برئ وأ ابيئ أ يب زينب ال جدع فاإ
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منا يأ لك . مهنم براء علهيم الصالة السالم وأ ما املظلبسون بأ موالنا مفن اس ظحل شيئا مهنا فأ لكه فاإ

وأ ما امخلس فقد أ بيح لش يعظنا وجعلوا منه يف حل اإىل وقت ظهور أ مران لظطيب . النريان

 .ولدهتم ول ُتبث

ىل وأ ما ندامة قوم شكوا يف دين هللا  عىل ما وصلوان به، فقد أ قلنا من اس ظقال ول حاجة لنا اإ

ّي أ هيا اّلين أ منوا ل : " وأ ما عةل ما وقع من الغيبة فان هللا عز وجل يقول. صةل الشاكني

ن تبد لُك تسؤمك  ل وقد وقعت ( 121املائده ")تسأ لوا عن أ ش ياء اإ نه مل يكن أ حد من أ ابيئ اإ اإ

ين . أ خرج حني أ خرج ول بيعة ل حد من الطواغيت يف عنقي يف عنقه بيعة لطاغية زمانه واإ

ين  ذا غيهبا عن ال بصار السحاب، واإ وأ ما وجه الانظفاع يب يف غيبيت فاكلنظفاع ابلشمس اإ

ل مان ل هل ال رض كام أ ن النروم أ مان ل هل السامء، فاغلقوا أ بواب السؤال عام ل يعنيُك ول 

اء بظعريل الفرج، فان ذكل فرجُك، والسالم عليك ّي تظلكفوا عمل ما قد كفيمت وأ كرثوا ادلع

 (1٣5-1٣2، ص29حبار الانوار، ج . )اإحساق بن يعقوب وعىل من اتبع الهدى

اكن فامي ورد عيل من الش يخ أ يب : عن أ يب احلسني دمحم بن جعفر ال سدي قال: الإحتجاج .7

عليه الزمان  جعفر دمحم بن عامثن العمري قدس هللا روحه يف جواب مسائيل اإىل صاحب

 :الصالة السالم

ن  أ ما ما سأ لت عنه من الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا، فلنئ اكن كام يقولون اإ

الشمس تطلع من بني قرين ش يطان، وتغرب بني قرين ش يطان، مفا أ رمغ أ نف الش يطان بش  

 .مثل الصالة، فصلها وارمغ أ نف الش يطان

ليه صاحبه، فلك ما مل وأ ما ما سأ لت عنه من أ مر الوقف عىل انح  يظنا وما جيعل لنا مث ُيظاج اإ

ليه أ و  يسمل فصاحبه فيه ابخليار، ولكام سمل فال خيار لصاحبه فيه احتاج أ و مل ُيظج، افتقر اإ

 .اس ظغىن عنه

وأ ما ما سأ لت عنه من أ مر من يس ظحل ما يف يده من أ موالنا أ و يظرصف فيه ترصفه يف ماهل 

هو ملعون وحنن خصامؤه يوم القيامة وقد قال النيب صىل هللا من غري أ مران، مفن فعل ذكل ف 

املس ظحل من عرتِت ما حرم هللا ملعون عىل لساين ولسان لك نيب جماب، مفن : عليه وأ هل

أ ل لعنة هللا عىل " ظلمنا اكن يف مجةل الراملني لنا واكنت لعنة هللا عليه، لقوهل عز وجل 

ه من أ مر املولود اّلي نبتت قلفته بعد ما خينت، هل وأ ما ما سأ لت عن(. 1٣هود " )الراملني
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نه جيب أ ن تقطع قلفته  فان ال رض تضج اإىل هللا عز وجل [ مرة أ خرى]خينت مرة أ خرى؟ فاإ

 .من بول ال غلف أ ربعني صباحا

وأ ما ما سأ لت عنه من أ مر املصيل، والنار والصورة والرساج بني يديه هل جتوز صالته؟ فان 

نه جائز ملن مل يكن من أ ولد عبدة ال واثن والنريان، يصيل الناس اختلفوا يف  ذكل قبكل؟ فاإ

 .والصورة والرساج بني يديه، ول جيوز ذكل ملن اكن من أ ولد عبدة ال واثن والنريان

وأ ما ما سأ لت عنه من أ مر الضياع اليت لناحيظنا هل جيوز القيام بعامرهتا وأ داء اخلراج مهنا، 

ليُك، فال ُيل ل حد أ ن  ورصف ما يفضل من دخلها ىل الناحية، احتسااب لل جر، وتقراب اإ اإ

ذنه، فكيف ُيل ذكل يف مالنا، من فعل شيئا من ذكل بغري أ مران  يظرصف يف مال غريه بغري اإ

منا يأ لك يف بطنه انرا وس يصىل  فقد اس ظحل منا ما حرم عليه، ومن أ لك من أ موالنا شيئا فاإ

 .سعريا

رجل اّلي جيعل لناحيظنا ضيعة، ويسلمها من قمي يقوم هبا وأ ما ما سأ لت عنه من أ مر ال

ويعمرها، ويؤدي من دخلها خراهجا ومؤنهتا، وجيعل ما يبق  من ادلخل لناحيظنا، فان ذكل 

منا ل جيوز ذكل لغريه  .جائز ملن جعهل صاحب الضيعة قامي علهيا اإ

نه وأ ما ما سأ لت عنه من الامثر من أ موالنا مير به املار، فيظناول م  نه ويأ لك هل ُيل هل ذكل؟ فاإ

  (1٣9-1٣5، ص29حبار الانوار، ج . )ُيل هل أ لكه، وُيرم عليه محهل

كامل ادلين .٣ حدثنا أ بو عيل ابن أ يب احلسني : أ بو جعفر دمحم بن دمحم اخلزاعي ريض هللا عنه قال: اإ

قدس هللا ورد عيل توقيع من الش يخ أ يب جعفر دمحم ابن عامثن العمري : ال سدي، عن أ بيه قال

ميحرلا نمحرلا هللا مسب لعنة هللا واملالئكة والناس أ مجعني : روحه ابظداءا مل يظقدمه سؤال

فوقع يف نفيس أ ن : قال أ بو احلسني ال سدي ريض هللا عنه. عىل من اس ظحل من أ موالنا درهام

 :وقلت يف نفيس. ذكل فمين اس ظحل من مال الناحية درهام دون من أ لك منه غري مس ظحل هل

عىل غريه،  عليه الصالة السالماإن ذكل يف مجيع من اس ظحل حمرما فأ ي فضل يف ذكل للحجة 

فواّلي بعث دمحما ابحلق بشريا لقد نررت بعد ذكل يف الظوقيع فوجدته قد انقلب اإىل ما : قال

ميحرلا نمحرلا هللا مسب لعنة هللا واملالئكة والناس أ مجعني عىل من أ لك من . اكن يف نفيس

 (1٣4-1٣9، ص29حبار الانوار، ج . )درهام حرامامالنا 
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كامل ادلين .3 املرفر العلوي، عن ابن العيايش وحيدر بن دمحم، عن العيايش، عن أ دم بن دمحم : اإ

براهمي بن دمحم معا، عن عيل بن عامص الكويف قال : البلخي، عن عيل بن احلسني ادلقاق، واإ

ملعون ملعون من سامين يف حمفل من : عليه الصالة السالمخرج يف توقيعات صاحب الزمان 

 (1٣4، ص29حبار الانوار، ج . )الناس

كامل ادلين .12 براهمي بن اإحساق قال: اإ مسعت : مسعت أ اب عيل دمحم بن هامم يقول: دمحم بن اإ

من سامين يف مجمع من : خرج توقيع خبطه أ عرفه: دمحم بن عامثن العمري قدس هللا روحه يقول

. كذب الوقاتون: ، وكظبت أ سأ هل عن ظهور الفرج خفرج يف الظوقيعالناس ابمسي فعليه لعنة هللا

 (1٣4، ص29حبار الانوار، ج )

كامل ادلين .11 كظبت : أ يب وابن الوليد معا، عن امحلريي، عن دمحم بن صاحل اهلمداين قال: اإ

ن أ هل بييت يؤذونين ويقرعونين ابحلديث املروي عن  عليه الصالة السالماإىل صاحب الزمان  اإ

عليه الصالة فكتب " قوامنا وخدامنا رشار خلق هللا : " أ هنم قالوا علهيم الصالة السالمك أ ابئ

وجعلنا بيهنم وبني القرى اليت ابركنا فهيا قرى " وُيُك أ ما قرأ مت قول هللا عز وجل  السالم

حبار . ) وحنن وهللا القرى اليت ابرك هللا فهيا وأ نمت القرى الراهرة( 1٣الس بأ  " )ظاهرة 

 (1٣2-1٣4، ص29نوار، ج الا

كامل ادلين .15 براهمي ودمحم : اإ ابن الوليد، عن سعد، عن عالن، عن دمحم بن جربئيل، عن اإ

ليه براهمي بن همزّير أ نه ورد العراق شااك مراتدا خفرج اإ قل للمهزّير : ابين الفرج، عن دمحم بن اإ

ّي أ هيا اّلين : " وجل يقول قد فهمنا ما حكيظه عن موالينا بناحيظُك، فقل هلم أ ما مسعمت هللا عز

ل كما هو اكئن ( 23النساء " )أ منوا أ طيعوا هللا وأ طيعوا الرسول و أ ويل ال مر منُك  هل أ مر اإ

لهيا وأ عالما هيظدون هبا من  اإىل يوم القيامة أ ومل تروا أ ن هللا عز وجل جعل هلم معاقل يأ وون اإ

ىل أ ن ظهر املايض صلوات هللا عليه لكام غاب ع ذا أ فل جنم طلع جنم، دلن أ دم اإ مل بدا عمل، واإ

ليه، ظننمت أ ن هللا قد قطع السبب بينه وبني خلقه، الك ما اكن  فلام قبضه هللا عز وجل اإ

 .ذكل، ول يكون حىت تقوم الساعة، ويرهر أ مر هللا ومه اكرهون

براهمي ل يدخكل الشك فامي قدمت هل فان هللا ل خييل ال رض من جحة، أ ليس  قال ّي دمحم بن اإ

كل أ بوك قبل وفاته أ حْض الساعة من يعري هذه ادلاننري اليت عندي فلام أ بطأ  ذكل عليه، 

ليك : قال كل( الرسعة والبدار)وخاف الش يخ عىل نفسه الوحا  عريها عىل نفسك وأ خرج اإ
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كيسا كبريا وعندك ابحلْضة ثالثة أ كياس ورصة فهيا داننري خمظلفة النقد، فعريهتا وخمت الش يخ 

ن أ مت فاتق هللا يف نفسك علهيا خب امته، وقال كل اخمت مع خامتي فان أ عش فأ ان أ حق هبا، واإ

أ خرج رمحك هللا ادلاننري اليت اس ظفضلهتا من بني . أ ول مث يف خفلصين، وكن عند ظين بك

أ صعب ما اكن،  النقدين من حسابنا ويه بضعة عرش دينارا واسرتد من قبكل فان الزمان

 (1٣6-1٣2، ص 29حبار الانوار، ج . )يلوحسبنا هللا ونعم الوك 

 

كامل ادلين .19 ىل العمري وابنه ريض هللا عهنام  عليه الصالة السالمتوقيع منه : اإ اكن خرج اإ

وجدته مثبظا خبط سعد بن عبد : رواه سعد بن عبد هللا قال الش يخ أ بو جعفر ريض هللا عنه

 .هللا ريض هللا عنه

لينا ما ذكرمتا أ ن امليمثي أ خربكام  وفقكام هللا لطاعظه، وثبتكام عىل دينه، وأ سعدكام كمرضاته، انهتى  اإ

ّيه،  عن اخملظار، ومناظرته من لقي، واحتجاجه بأ ن ل خلف غري جعفر بن عيل، وتصديقه اإ

وفهمت مجيع ما كظبامت به مما قال أ حصابكام عنه، وأ ان أ عوذ ابهلل من العم  بعد اجلالء، ومن 

نه عز وجل يقولالضالةل بعد الهدى ومن موبقات  أ مل أ حسب : " ال عامل، ومردّيت الفنت، فاإ

 (.5العنكبوت " )الناس أ ن يرتكوا أ ن يقولوا أ منا ومه ل يفتنون 

كيف يتساقطون يف الفتنة، ويرتددون يف احلرية، ويأ خذون ميينا وشامل فارقوا ديهنم أ م اراتبوا، 

وال خبار الصحيحة، أ و علموا ذكل أ م عاندوا احلق أ م هجلوا ما جاءت به الرواّيت الصادقة 

ما مغمورا، أ ومل يعلموا انظرام  ما ظاهرا، واإ فتناسوا، أ ما تعلمون أ ن ال رض ل ُتلو من جحة اإ

ىل أ ن أ فىض ال مر بأ مر هللا عز وجل اإىل  أ مئهتم بعد نبهيم صىل هللا عليه وأ هل واحدا بعد واحد اإ

 علهيم الصالة السالمقام مقام أ ابئه صلوات هللا عليه، ف -يعين احلسن ابن عيل  -املايض 

ىل طريق مس ظقمي ىل احلق واإ  .هيدي اإ

علهيم اكن نورا ساطعا ومقرا زهرا، اختار هللا عز وجل هل ما عنده، مفىض عىل مهناج أ ابئه 

حذو النعل ابلنعل، عىل عهد عهده، ووصية أ وىص هبا اإىل ويص سرته هللا  الصالة السالم

ف  ماكنه كمشيته، للقضاء السابق والقدر النافذ، وفينا موضعه، عز وجل بأ مره اإىل غاية، وأ خ

ولنا فضهل، ولو قد أ ذن هللا عز وجل فامي قد منعه وأ زال عنه ما قد جرى به من حمكه، ل رامه 

احلق ظاهرا بأ حسن حلية، وأ بني دلةل، وأ وحض عالمة، ول ابن عن نفسه، وقام حبرظه، ولكن 
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رادته ل ترد، وتوفيقه ل يس بقأ قدار هللا عز وجل ل تغالب، و  فليدعوا عهنم اتباع الهوى، . اإ

وليقميوا عىل أ صلهم اّلي اكنوا عليه، ول يبحثوا عام سرت عهنم فيأ مثوا، ول يكشفوا سرت هللا عز 

ل كذاب مفرت، ول يدعيه  وجل فيندموا، وليعلموا أ ن احلق معنا وفينا، ل يقول ذكل سواان اإ

ل ضال غوي فلي  قترصوا منا عىل هذه امجلةل دون الظفسري، ويقنعوا من ذكل ابلظعريض غريان اإ

نشاء هللا  (131-132، ص29حبار الانوار، ج. )دون الظرصحي، اإ

جامعة، عن الظلعكربي، عن أ محد بن عيل، عن ال سدي عن : غيبة الش يخ الطويس .14

فر بن عيل سعد، عن أ محد بن اإحساق رمحة هللا عليه أ نه جاءه بعض أ حصابنا يعلمه أ ن جع

ليه كظااب يعرفه فيه نفسه ويعلمه أ نه القمي بعد أ بيه، وأ ن عنده من عمل احلالل واحلرام ما  كظب اإ

ليه وغري ذكل من العلوم لكها  .ُيظاج اإ

 عليه الصالة السالمفلام قرأ ت الكتاب كظبت اإىل صاحب الزمان : قال أ محد بن اإحساق

 :وصريت كظاب جعفر يف درجه، خفرج اجلواب اإيل يف ذكل

ميحرلا نمحرلا هللا مسب أ اتين كظابك أ بقاك هللا، والكتاب اّلي أ نفذته درجه، وأ حاطت 

معرفيت جبميع ما تضمنه عىل اختالف أ لفاظه، وتكرر اخلطاء فيه، ولو تدبرته لوقفت عىل 

لينا وفضهل بعض ما وقفت عليه منه، وامحلد هلل رب العاملني مح دا ل رشيك هل عىل اإحسانه اإ

ل زهوقا، وهو شاهد عيل كما أ ذكره، ويل  متاما وللباطل اإ ل اإ علينا، أ ىب هللا عز وجل للحق اإ

نه مل جيعل  ذا اجمتعنا ليوم ل ريب فيه، ويسأ لنا عام حنن فيه خمظلفون، اإ عليُك كما أ قوهل، اإ

ليه، ول عليك ول ع مامة مفرتضة، لصاحب الكتاب عىل املكتوب اإ ىل أ حد من اخللق مجيعا اإ

ن شاء هللا ، ص 29حبار الانوار، ج. )ول طاعة ول ذمة، وسأ بني لُك ذمة تكتفون هبا اإ

139) 

روى الش يخ الطويس يف كظاب الغيبة عن احلسن بن أ محد املكتب والطربيس يف  .12

ىل أ يب احلسن السمري  :الاحتجاج مرسال أ نه خرج الظوقيع اإ

نك ميت ما بينك وما بني س ظة ّي عيل بن دمحم  خوانك فيك، فاإ السمري امسع أ عرم هللا أ جر اإ

ىل أ حد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الظامة، فال  أ ّيم، فامجع أ مرك، ول توص اإ

ذن هللا تعاىل ذكره، وذكل بعد ال مد، وقسوة القلوب وامتالء ال رض جورا،  ل بعد اإ ظهور اإ

ي املشاهدة أ ل مفن ادع  املشاهدة قبل خروج السفياين وس يأ ِت من ش يعيت من يدع
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ل ابهلل العيل العرمي ، 29حبار الانوار، ج. )والصيحة، فهو كذاب مفرت، ول حول ول قوة اإ

 (91٣ص

ذا دخلوها أ م ل؟ .16  وسأ ل عن أ هل اجلنة، هل يظوادلون اإ

ن اجلنة ل محل فهيا للنساء، ول ولدة، : عليه الصالة السالمفأ جاب  ول طمث، ول نفاس، اإ

ذا اش هتى   ول شقاء ابلطفولية، وفهيا ما تش هتىي ال نفس، وتذل ال عني كام قال س بحانه، فاإ

عليه املؤمن ودلا خلقه هللا عز وجل بغري محل ول ولدة عىل الصورة اليت يريد كام خلق أ دم 

 (169، ص29حبار الانوار، ج. )عربة الصالة السالم

الفريضة، فان بعض أ حصابنا ذكر أ هنا بدعة فهل جيوز أ ن وسأ ل عن جسدة الشكر بعد  .17

ن جاز ففي صالة املغرب يه بعد الفريضة أ و بعد ال ربع  يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ واإ

 .ركعات النافةل

ن هذه السجدة : عليه الصالة السالمفأ جاب  جسدة الشكر من أ لزم السنن وأ وجهبا، ومل يقل اإ

ل من أ راد أ ن ُيدث يف د ين هللا بدعة، وأ ما اخلرب املروي فهيا بعد صالة املغرب بدعة اإ

والاختالف يف أ هنا بعد الثالث أ و بعد ال ربع، فان فضل ادلعاء والتسبيح بعد الفرائض عىل 

ادلعاء بعقيب النوافل، كفضل الفرائض عىل النوافل والسجدة دعاء وتسبيح، وال فضل أ ن 

، 91، ابب 29حبار الانوار، ج. )ا جازيكون بعد الفرض، فان جعلت بعد النوافل أ يض

 (161ص

 وسأ ل هل جيوز أ ن يس بح الرجل بطني القرب وهل فيه فضل؟ .1٣

يس بح به، مفا من ش  من التسبيح أ فضل منه، ومن فضهل أ ن  عليه الصالة السالمفأ جاب 

، 91، ابب 29حبار الانوار، ج. )الرجل ينىس التسبيح، ويدير الس بحة فيكتب هل التسبيح

 (162ص

هل جيوز أ ن يسجد عىل القرب  علهيم الصالة السالمأ ل عن الرجل يزور قبور ال مئة وس .13

 أ م ل؟

أ ن يقوم وراء القرب وجيعل القرب  علهيم الصالة السالموهل جيوز ملن صىل عند بعض قبورمه 

 قبةل أ م يقوم عند رأ سه أ و رجليه؟ وهل جيوز أ ن يظقدم القرب ويصيل وجيعل القرب خلفه أ م ل؟

أ ما السرود عىل القرب فال جيوز يف انفةل ول فريضة ول زّيرة  عليه الصالة السالم فأ جاب
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واّلي عليه العمل، أ ن يضع خده ال مين عىل القرب، وأ ما الصالة فاإهنا خلفه وجيعل القرب أ مامه، 

ل  عليه الصالة السالمول جيوز أ ن يصيل بني يديه، ول عن ميينه، ول عن يساره ل ن الإمام 

 (162، ص91، ابب 29حبار الانوار، ج. )ظقدم عليه، ول يساويي 

براهمي، ودين دمحم : " وسأ ل عن الظوجه للصالة أ يقول .52 ؟ فان بعض أ حصابنا "عىل مةل اإ

ذا قال عىل دين دمحم  فقد أ بدع، ل ان مل جنده يف ش  من كظب الصالة خال حديثا " ذكر أ نه اإ

قال  عليه الصالة السالمراشد أ ن الصادق يف كظاب القامس بن دمحم عن جده احلسن بن 

: عليه الصالة السالمفقال هل الصادق " لبيك وسعديك " أ قول : كيف تظوجه؟ قال: للحسن

وهجت وهجىي لذلي فطر الساموات وال رض حنيفا مسلام؟ : ليس عن هذا أ سأ كل كيف تقول

ذا قلت ذكل : عليه الصالة السالمأ قوهل فقال هل الصادق : قال احلسن عىل مةل " فقل اإ

براهمي، ودين دمحم، ومهناج عيل بن أ يب طالب والئامتم بأ ل دمحم حنيفا مسلام وما أ ان من  اإ

 ".املرشكني 

الظوجه لكه ليس بفريضة والس نة املؤكدة فيه اليت يه اكلجامع  عليه الصالة السالمفأ جاب 

ام عىل مةل وهجت وهجىي لذلي فطر الساموات وال رض حنيفا مسل: اّلي ل خالف فيه

براهمي، ودين دمحم، وهدى أ مري املؤمنني، وما أ ان من املرشكني اإن صالِت ونسيك وحمياي  اإ

ومماِت هلل رب العاملني، ل رشيك هل وبذكل أ مرت وأ ان من املسلمني، اللهم اجعلين من 

املسلمني أ عوذ ابهلل السميع العلمي من الش يطان الرجمي ميحرلا نمحرلا هللا مسب مث يقرأ  

 (162-12٣، ص91، ابب 29حبار الانوار، ج) . امحلد

ذا فرغ  .51 صدره من دعائه أ ن يرد يديه عىل وهجه و وسأ هل عن القنوت يف الفريضة اإ

للحديث اّلي روي أ ن هللا عز وجل أ جل من أ ن يرد يدي عبده صفرا بل ميالها من رمحظه 

 .أ م ل جيوز؟ فان بعض أ حصابنا ذكر أ نه ُعل يف الصالة( 1)

رد اليدين من القنوت عىل الرأ س والوجه غري جائز يف الفرائض  عليه الصالة السالمفأ جاب 

ذا رفع يده يف قنوت الفريضة، وفرغ من ادلعاء أ ن يرد بطن راحتيه مع  واّلي عليه العمل فيه اإ

صدره تلقاء ركبتيه عىل متهل، ويكرب ويركع، واخلرب حصيح وهو يف نوافل الهنار والليل، دون 

 (161-162، ص91، ابب 29حبار الانوار، ج. )والعمل به فهيا أ فضلالفرائض، 
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كامل ادلين .55 دمحم بن عيل بن دمحم بن حامت النوفيل، عن أ محد بن عيىس الوشاء عن : اإ

أ محد بن طاهر القمي، عن دمحم بن حبر بن سهل الشيباين، عن أ محد بن مرسور، عن سعد 

( : اي الامام العسكري ع)قال … الكتبكنت امرءا لهجا جبمع : بن عبد هللا القمي قال

أ  وأ وم -فسل قرة عيين : قال. عىل حالها ّي مولي: فاملسائل اليت أ ردت أ ن تسأ ل عهنا؟ قلت

ىل الغالم  ان روينا عنُك أ ن رسول هللا صىل ! مولان وابن مولان: فقلت هل. عام بدا كل مهنا -اإ اإ

حىت أ رسل يوم امجلل  عليه الصالة السالم هللا عليه وأ هل جعل طالق نسائه بيد أ مري املؤمنني

اإىل عائشة أ نك قد أ رجهت عىل الاسالم وأ ههل بفتنظك، وأ وردت بنيك حياض الهالك 

ل طلقتك، ونساء رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل قد اكن  جبهكل، فان كففت عين غربك واإ

 .طلقهن وفاته

ذا اكن وفا: ُتلية السبيل قال: ما الطالق؟ قلت: قال ة رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل قد واإ

لن هللا تبارك وتعاىل حرم ال زواج علهين، : خال لهن السبيل، فمل ل ُيل لهن ال زواج؟ قلت

فأ خربين ّي ابن مولي عن معىن الطالق اّلي : وكيف وقد خىل املوت سبيلهن؟ قلت: قال

ىل أ مري املؤمنني اإن هللا تبارك وتعاىل عرم : الق. فوض رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل حمكه اإ

شأ ن نساء النيب صىل هللا عليه وأ هل خفصهن برشف ال همات، فقال رسول هللا صىل هللا عليه 

ن هذا الرشف ابق لهن ما دمن هلل عىل الطاعة، فأ يهتن عصت هللا بعدي : وأ هل ّي أ اب احلسن اإ

 .مننيابخلروج عليك، فأ طلق لها يف ال زواج وأ سقطها من رشف أ مومة املؤ 

ذا أ تت املرأ ة هبا يف أ ّيم عدهتا حل للزوج أ ن خيرهجا : قلت فأ خربين عن الفاحشة املبينة اليت اإ

ذا زنت وأ قمي علهيا احلد : ؟ قال[من بيته] الفاحشة املبينة يه السحق دون الزىن فان املرأ ة اإ

ذا حسقت وجب علهي ا الرم ليس ملن أ رادها أ ن ميظنع بعد ذكل من الزتوجي هبا ل جل احلد واإ

والرم خزي ومن قد أ مر هللا عز وجل برمجه فقد أ خزاه، ومن أ خزاه فقد أ بعده، ومن أ بعده 

 .فليس ل حد أ ن يقربه

"  عليه الصالة السالمفأ خربين ّي ابن رسول هللا عن أ مر هللا تبارك وتعاىل لنبيه موىس : قلت

نك ابلواد املقدس طوى فاخلع نع  هاب فان فقهاء الفريقني يزُع" ليك اإ ون أ هنا اكنت من اإ

من قال ذكل فقد افرتى عىل موىس واس ظرههل يف نبوته ل نه : عليه الصالة السالمامليظة، فقال 

ما أ ن تكون صالة موىس فهيا جائزة أ و غري جائزة، فان اكنت  ما خال الامر فهيا من خطبني اإ
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ذ مل تكن مقدسة]تكل البقعة صالته جائزة جاز هل لبسهام يف  ن اكن [اإ ت مقدسة مطهرة واإ

ن اكنت صالته غري جائزة فهيام، فقد أ وجب عىل موىس  فليس بأ قدس وأ طهر من الصالة، واإ

أ نه مل يعرف احلالل من احلرام، وعمل ما جاز فيه الصالة وما مل جتز وهذا  عليه الصالة السالم

 .كفر

ن موىس : فأ خربين ّي مولي عن الظأ ويل فهيام قال: قلت انىج ربه ابلواد  عليه الصالة السالماإ

ّي رب اإين قد أ خلصت كل احملبة مين، وغسلت قليب ُعن سواك، واكن شديد : املقدس فقال

ن اكنت " اخلع نعليك : " احلب ل ههل، فقال هللا تبارك وتعاىل أ ي انزع حب أ هكل من قلبك اإ

 فأ خربين ّي بن رسول هللا: قلت. حمبظك يل خالصة، وقلبك من امليل اإىل من سواي مغسول

عليه هذه احلروف من أ نباء الغيب، اطلع هللا علهيا عبده زكرّي : قال" كهيعص " عن تأ ويل 

 عليه الصالة السالم، مث قصها عىل دمحم صىل هللا عليه وأ هل و ذكل أ ن زكرّي الصالة السالم

ّيها فاكن  عليه الصالة السالمسأ ل ربه أ ن يعلمه أ سامء امخلسة، فأ هبط عليه جربئيل  فعلمه اإ

ذا ذكر زك ذا ذكر دمحما وعليا وفاطمة واحلسن رسي عنه مهه واجنىل كربه، واإ احلسني ( امس)رّي اإ

 :خنقته العربة ووقعت عليه الهبرة  فقال ذات يوم

ذا ذكرت احلسني تدمع عيين  ذا ذكرت أ ربعا مهنم تسليت بأ سامهئم من مهويم واإ لهىي ما ابيل اإ اإ

 .وتثور زفرِت

فالاكف امس كربال والهاء هالك العرتة، " كهيعص : " قصظه، وقالفأ نبأ ه هللا تبارك وتعاىل عن 

عليه الصالة والياء يزيد وهو ظامل احلسني، والعني عطشه، والصاد صربه فلام مسع ذكل زكرّي 

مل يفارق مسجده ثالثة أ ّيم ومنع فهيا الناس من ادلخول عليه وأ قبل عىل الباكء  السالم

لهىي أ تفرع: والنحيب واكنت ندبظه لهىي  اإ خري خلقك بودله، أ تزنل بلوى هذه الرزية بفنائه، اإ

لهىي أ حتل كربة هذه الفريعة بساحهتام  .أ تلبس عليا وفاطمة ثياب هذه املصيبة، اإ

لهىي ارزقين ودلا تقر به عيين عىل الكرب، واجعهل واراث وصيا، واجعل حمهل مين : مث اكن يقول اإ

ذا رزقتنيه فافتين حببه مث أ جفعين  به كام تفرع دمحما حبيبك بودله، فرزقه هللا حمل احلسني فاإ

 .وجفعه به عليه الصالة السالمُيىي 

 .كذكل وهل قصة طويةل عليه الصالة السالمواكن محل ُيىي س ظة أ شهر، ومحل احلسني 

مام ل نفسهم قال: قلت مصلح أ و : فأ خربين ّي مولي عن العةل اليت متنع القوم من اختيار اإ
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فهل جيوز أ ن تقع خريهتم عىل املفسد بعد أ ن ل يعمل أ حد كما خيطر : مصلح، قال: مفسد؟ قلت

. فهىي العةل أ وردها كل بربهان يثق به عقكل: بىل، قال: قلت! ببال غريه من صالح أ و فساد؟

ذ مه  أ خربين عن الرسل اّلين اصطفامه هللا وأ نزل الكتب علهيم، وأ يدمه ابلويح والعصمة، اإ

ختيار مهنم مثل موىس وعيىس هل جيوز مع وفور عقلهام، وكامل ال مم وأ هدى اإىل الا[ م]أ عال 

ذا هام ابلختيار أ ن تقع خريهتام عىل املنافق، وهام يرنان أ نه مؤمن؟ قلت : ل فقال: علمهام، اإ

هذا موىس لكمي هللا مع وفور عقهل وكامل علمه، ونزول الويح عليه، اختار من أ عيان قومه 

خالصهم، فوقعت خريته ووجوه عسكره مليقات ربه س بعني مياهنم واإ  رجال ممن ل يشك يف اإ

لن  -اإىل قوهل  -واختار موىس قومه س بعني رجال مليقاتنا " عىل املنافقني، قال هللا عز وجل 

 ".نؤمن كل حىت نرى هللا هجرة فأ خذهتم الصاعقة برلمهم 

صلح وهو يرن أ نه فلام وجدان اختيار من قد اصطفاه هللا للنبوة واقعا عىل ال فسد، دون ال  

ل ملن يعمل ما ُتفي الصدور، وتكن الضامئر،  ال صلح دون ال فسد، علمنا أ ن ل اختيار اإ

ويظرصف عليه الرسائر، وأ ن ل خطر لختيار املهاجرين وال نصار، بعد وقوع خرية ال نبياء عىل 

 .ذوي الفساد ملا أ رادوا أ هل الصالح

سعد وحني ادع  خصمك أ ن رسول هللا صىل هللا عليه ّي : عليه الصالة السالممث قال مولان 

ل علام منه أ ن اخلالفة هل من بعده وأ نه هو  ىل الغار اإ وأ هل ما أ خرج مع نفسه خمظار هذه ال مة اإ

قامة  ليه أ زمة ال مة، املعول عليه يف مل الشعث وسد اخللل، واإ املقدل أ مور الظأ ويل، وامللق  اإ

ذ مل احلدود، وترسيب اجليوش لفتح بالد  الكفر، فكام أ شفق عىل نبوته أ شفق عىل خالفته، اإ

يكن من حُك الاستتار والظواري أ ن يروم الهارب من البرش مساعدة من غريه اإىل ماكن 

ّيه  منا أ ابت عليا عىل فراشه، ملا مل يكن يكرتث هل ول ُيفل به، ولستثقاهل اإ يس ظخفي فيه واإ

ن قتل مل يظعذر عليه نصب غريه م  .اكنه للخطوب اليت اكن يصلح لهاوعلمه بأ نه اإ

اخلالفة بعدي : أ ليس قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل: فهال نقضت عليه دعواه بقوكل

ثالثون س نة جفعل هذه موقوفة عىل أ عامر ال ربعة اّلين مه اخللفاء الراشدون يف مذهبُك، 

عمل رسول هللا صىل  أ ليس كام: بىل، فكنت تقول هل حينئذ[: كل]واكن ل جيد بدا من قوهل 

هللا عليه وأ هل أ ن اخلالفة بعده ل يب بكر، عمل أ هنا من بعد أ يب بكر لعمر، ومن بعد ُعر عامثن، 

 .نعم: ومن بعد عامثن لعيل؟ فاكن أ يضا ل جيد بدا من قوهل كل
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فاكن الواجب عىل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل أ ن خيرهجم مجيعا عىل : مث كنت تقول هل

ىل الغار، ويشفق علهيم كام أ شفق عىل أ يب بكر، ول يس ظخف بقدر هؤلء الثالثة الرتتيب  اإ

 .برتكه اإّيمه وُتصيصه أ اب بكر ابخراجه مع نفسه دوهنم

بل أ سلام طوعا، : تقل هل لفاروق أ سلام طوعا أ و كرها؟ مل ملأ خربين عن الصديق وا: وملا قال

وا جيدون يف الظوراة وسائر الكتب املظقدمة ل هنام اكان جيالسان الهيود ويس ظخرباهنم عام اكن

ىل حال من قصة دمحم صىل هللا عليه وأ هل ومن عواقب أ مره،  الناطقة ابملالمح، من حال اإ

فاكنت الهيود تذكر أ ن دمحما صىل هللا عليه وأ هل يسلط عىل العرب كام اكن خبت نرص سلط 

رص ببين اإرسائيل غري أ نه اكذب عىل بين اإرسائيل ولبد هل من الرفر ابلعرب كام ظفر خبت ن

 .يف دعواه

هل اإل هللا، وابيعاه طمعا يف أ ن ينال لك مهنام من [ قول]فأ تيا دمحما فساعداه عىل  شهادة أ ن ل اإ

ذا اس ظقامت أ موره واس ظتبت أ حواهل، فلام أ يسا من ذكل، تلامث وصعدا العقبة  هجظه ولية بدل اإ

فدفع هللا كيدمه، وردمه بغيرهم مل ينالوا خريا، كام أ ىت  مع أ مثاهلام من املنافقني، عىل أ ن يقتلوه

فبايعاه وطمع لك واحد مهنام أ ن ينال من هجظه ولية  عليه الصالة السالمطلحة والزبري عليا 

… بدل فلام أ يسا نكثا بيعظه، وخرجا عليه فرصع هللا لك واحد مهنام مرصع أ ش باههام من الناكثني

، 25حبار الانوار، ج) اكمهل فلريجع اىل املصدر  القصة، مفن اراد تمته تركناها اختصارا وللقصة

 (٣6-7٣، ص13ابب 

طلبت : روى دمحم بن يعقوب رفعه عن الزهري قال: الإحتجاج، الغيبة للش يخ الطويس .59

نك ل تراه بعد ذا، : فقال العمري… هذا الامر طلبا شاقا حىت ذا أ ردت أ ن تسأ ل سل فاإ اإ

ملعون ملعون من أ خر : ادلار، وما لكمين بأ كرث من أ ن قال فذهبت ل سأ ل فمل يسمع ودخل

ىل أ ن تشتبك النروم  ىل أ ن تنقيض النروم ( 1)العشاء اإ ملعون ملعون من أ خر الغداة اإ

 (16-12، ص1٣، ابب 25حبار الانوار، ح. )ودخل ادلار

جعفر بن دمحم بن ماكل، عن دمحم بن عبد هللا بن جعفر، عن : غيبة الش يخ الطويس .54

ذا أ ان بفىت … وجه قوم من املفوضة: بن أ محد ال نصاري قال دمحم جفاءت الرحي فكشفت طرفه فاإ

 .ك نه فلقة مقر من أ بناء أ ربع س نني أ و مثلها

براهمي، فاقشعررت من ذكل وأ هلمت أ ن قلت  :فقال يل ّي اكمل بن اإ
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ل من: لبيك ّي س يدي فقال عرف  جئت اإىل ويل هللا وجحظه واببه تسأ هل هل يدخل اجلنة اإ

نه ليدخلها قوم : اإي وهللا، قال: معرفتك وقال كمقالظك؟ فقلت ذن وهللا يقل داخلها وهللا اإ اإ

قوم من حهبم لعيل ُيلفون حبقه ول يدرون ما : ّي س يدي ومن مه؟ قال: يقال هلم احلقية قلت

وجئت تسأ هل عن مقاةل : عين ساعة مث قال عليه الصالة السالممث سكت . حقه وفضهل

ذا شاء شئنا، وهللا يقولاملفوضة  ل أ ن : " كذبوا بل قلوبنا أ وعية ملش ية هللا، فاإ وما تشاؤن اإ

يل أ بو دمحم ". يشاء هللا   عليه الصالة السالممث رجع السرت اإىل حالظه فمل أ س ظطع كشفه فنرر اإ

ّي اكمل ما جلوسك وقد أ نبأ ك حباجتك احلجة من بعدي فقمت وخرجت ومل : متبسام فقال

القصة لها و . أ لظه عن هذا احلديث حفدثين بهفلقيت اكمال فس: كل قال أ بو نعميأ عاينه بعد ذ

 (21-22، ص1٣، ابب 25حبار الانوار، ج)مقدمه مفن أ رادها اكمهل فلريجع اىل املصدر 

خرج توقيع من الناحية : وعن دمحم بن عبد هللا بن جعفر امحلريي أ نه قال: الإحتجاج .52

 :د املسائلحرسها هللا تعاىل، بع -املقدسة 

حمكة ابلغة، مفا " ميحرلا نمحرلا هللا مسب، ل ل مر هللا تعقلون، ول من أ وليائه تقبلون 

ذا أ ردمت الظوجه بنا " تغين النذر عن قوم ل يؤمنون  السالم علينا وعىل عباد هللا الصاحلني اإ

لينا، فقولوا كام قال هللا تعاىل  م عليك ّي داعي سالم عىل أ ل يس، السال" اإىل هللا تعاىل واإ

هللا، ورابين أ ّيته، السالم عليك ّي ابب هللا ودّين دينه، السالم عليك ّي خليفة هللا وانرص 

رادته السالم عليك ّي اتيل كظاب هللا وترجامنه،  حقه، السالم عليك ّي جحة هللا ودليل، اإ

 السالم عليك. السالم عليك يف أ انء ليكل وأ طراف هنارك السالم عليك ّي بقية هللا يف أ رضه

 .السالم عليك ّي وعد هللا اّلي مضنه. ّي ميثاق هللا اّلي أ خذه ووكده

السالم عليك أ هيا العمل املنصوب، والعمل املصبوب، والغوث والرمحة الواسعة وعد غري 

. عد، السالم عليك حني تقرأ  وتبنيمكذوب، السالم عليك حني تقوم، السالم عليك حني تق

تصيل وتقنت، السالم عليك حني تركع وتسجد، السالم عليك حني حتمد السالم عليك حني 

وتس ظغفر، السالم عليك حني هتلل وتكرب، السالم عليك حني تصبح ومتيس، السالم عليك 

ذا جتىليف ا ذا يغىش والهنار اإ السالم عليك أ هيا الإمام املأ مون، السالم عليك أ هيا . لليل اإ

 .مع السالماملقدم املأ مول، السالم عليك جبوا

هل اإل هللا وحده ل رشيك هل وأ ن دمحما  أ شهد موايل أ ين أ شهدك ّي مولي أ ين أ شهد أ ن ل اإ
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ل هو وأ ههل، وأ شهدك أ ن أ مري املؤمنني جحظه، واحلسن جحظه،  عبده ورسوهل، ل حبيب اإ

بن واحلسني جحظه، وعيل بن احلسني جحظه، ودمحم بن عيل جحظه، وجعفر بن دمحم جحظه، وموىس 

ودمحم بن عيل جحظه، وعيل بن دمحم جحظه، واحلسن بن عيل  ،جعفر جحظه، وعيل بن موىس جحظه

وأ شهد أ نك جحة هللا، أ نمت ال ول وال خر، وأ ن رجعظُك حق ل ريب فهيا، يوم ل ينفع  .جحظه

مياهنا خريا وأ ن املوت حق، وأ ن انكرا ونكري  مياهنا مل تكن أ منت من قبل أ و كسبت يف اإ ا نفسا اإ

وأ شهد أ ن النرش والبعث حق، وأ ن الرصاط واملرصاد حق، واملزيان واحلساب حق،  .حق

ّي مولي شقي من خالفُك، وسعد من أ طاعُك،  .واجلنة والنار حق، والوعد والوعيد هبام حق

فأ شهد عىل ما أ شهدتك عليه وأ ان ويل كل، برئ من عدوك، فاحلق ما رضيمتوه، والباطل ما 

رمت به، واملنكر ما هنيمت عنه، فنفيس مؤمنة ابهلل وحده ل رشيك هل خسطمتوه واملعروف ما أ م

. ومودِت خالصة لُك وبرسوهل وبأ مري املؤمنني وبُك ّي مولي أ ولُك وأ خرمك، ونرصِت معدة لُك

 (175-171، ص29حبار الانوار، ج. )أ مني أ مني

ذا سها يف التسبيح يف قيام أ و قعود أ و ركوع أ و جسود  .56 وذكره يف وعن صالة جعفر اإ

حاةل أ خرى قد صار فهيا من هذه الصالة، هل يعيد ما فاته من ذكل التسبيح يف احلاةل اليت 

 ذكرها أ م يظجاوز يف صالته؟

ذا هو سها يف حاةل من ذكل مث ذكر يف حاةل أ خرى قىض ما فاته يف احلاةل: الظوقيع .  اليت ذكراإ

 (125ص، 29حبار الانوار، ج)

 .جيوز أ ن ُترج يف جنازته أ م ل؟وعن املرأ ة ميوت زوهجا هل  .57

 .خيرج يف جنازته: الظوقيع

 وهل جيوز لها ويه يف عدهتا أ ن تزور قرب زوهجا أ م ل؟

 .تزور قرب زوهجا، ول تبيت عن بيهتا: الظوقيع

 وهل جيوز لها أ ن ُترج يف قضاء حق يلزهما أ م ل تربح من بيهتا ويه يف عدهتا؟

ذا اكن حق خرجت وقضظه، : الظوقيع ذا اكنت لها حاجة مل يكن لها من ينرر فهيا خرجت اإ واإ

 (125، ص29حبار الانوار، ج. )لها حىت تقيض، ول تبيت عن مزنلها

أ ن من مس ميظا حبرارته غسل يده، ومن مسه  عليه الصالة السالموروي عن العامل  .5٣

ل حبرارته والع مل من ذكل وقد برد فعليه الغسل، وهذا الامام يف هذه احلاةل ل يكون مسه اإ
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 .عىل ما هو، ولعهل ينحيه بثيابه ول ميسه فكيف جيب عليه الغسل

ل غسل يده: الظوقيع ذا مسه عىل هذه احلال، مل يكن عليه اإ ، 29حبار الانوار، ج. )اإ

 (125ص

جعبا ملن مل : قال عليه الصالة السالموروي يف ثواب القرأ ن يف الفرائض وغريه أ ن العامل  .53

ان " يقرأ  يف صالته  كيف تقبل صالته وروي ما زكت صالة مل يقرأ  فهيا " أ نزلناه يف ليةل القدر اإ

وروي أ ن من قرأ  يف فرائضه اهلمزة أ عطي من ادلنيا، فهل جيوز أ ن يقرأ  . بقل هو هللا أ حد

ل هبام  .اهلمزة، ويدع هذه السور اليت ذكرانها؟ مع ما قد روي أ نه ل تقبل الصالة ول تزكو اإ

ذا ترك سورة مما فهيا الثواب وقرأ  قل هو هللا الثواب يف: الظوقيع  السور عىل ما قد روي واإ

ان أ نزلناه لفضلهام أ عطي ثواب ما قرأ  وثواب السورة اليت ترك، وجيوز أ ن يقرأ  غري . أ حد، واإ

، 29حبار الانوار، ج. )هاتني السورتني، وتكون صالته اتمة، ولكن يكون قد ترك الفضل

 (129-125ص

 :ضان مىت يكون؟ فقد اختلف فيه أ حصابنا، فبعضهم يقولوعن وداع شهر رم .92

ذا رأ ى هالل شوال  .يقرأ  يف أ خر ليةل منه، وبعضهم يقول هو يف أ خر يوم منه اإ

العمل يف شهر رمضان يف لياليه، والوداع يقع يف أ خر ليةل منه، فان خاف أ ن ينقص : الظوقيع

 (129، ص29حبار الانوار، ج. )جعهل يف ليلظني

نه لقول رسول كرمي "  عز وجل وعن قول هللا .91 أ ن رسول هللا ( 51-13الظكوير" )اإ

مطاع مث " ما هذه القوة " ذي قوة عند ذي العرش مكني " صىل هللا عليه وأ هل املعين به 

ما هذه الطاعة، وأ ين يه؟ فرأ يك أ دام هللا عزك ابلظفضل عيل كمسأ ةل من تثق به من " أ مني 

جابيت عهنا منعام، مع ما ترشحه يل من أ مر دمحم بن احلسني بن  الفقهاء عن هذه املسائل واإ

ليه ويعظد بنعمة هللا عنده، وتفضل عيل بدعاء جامع يل  ماكل املقدم ذكره، كما يسكن اإ

نشاء هللا  .ولإخواين لدلنيا وال خرة فعلت مثااب اإ

 .مجع هللا كل ولإخوانك خري ادلنيا وال خرة: الظوقيع

وتأ ييدك وكرامتك، وسعادتك وسالمتك وأ مت نعمظه عليك،  أ طال هللا بقاءك، وأ دام عزك،

ليك، ومجيل مواهبه دليك، وفضهل عندك وجعلين من لك سوء ومكروه  وزاد يف اإحسانه اإ
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حبار الانوار، . )فداك وقدمين قبكل امحلد هلل رب العاملني، وصىل هللا عىل دمحم وأ هل أ مجعني

 (129، ص29ج

من خلفه اإىل عنقه ابلطول، ويرفع طرفيه اإىل  سأ ل عن احملرم جيوز أ ن يشد املزئر .95

حقويه، وجيمعهام يف خارصته ويعقدهام، وخيرج الطرفني ال خرين من بني رجليه ويرفعهام اإىل 

خارصته، ويشد طرفيه اإىل وركيه، فيكون مثل الرساويل يسرت ما هناك، فان املزئر ال ول كنا 

ذا ركب الرجل مجةل يكشف ما هناك وه( 1)نزتر به   .ذا أ سرتاإ

ذا مل ُيدث يف املزئر حداث  عليه الصالة السالمفأ جاب  جائز أ ن يزتر الانسان كيف شاء اإ

ذا  كمقراض ول أ برة خيرجه به عن حد املزئر، وغرزه غرزا، ومل يعقده ومل يشد بعضه ببعض، اإ

غط  رسته وركبتيه الكهام، فان الس نة اجملمع علهيا بغري خالف تغطية الرسة والركبظني، 

ن شاء هللاو  لينا وال فضل للك أ حد شده عىل السبيل املعروفة للناس مجيعا اإ  .ال حب اإ

 وسأ ل رمحه هللا هل جيوز أ ن يشد عليه ماكن العقد تكة؟

حبار الانوار، . )ل جيوز شد املزئر بش  سواه من تكة ول غريها عليه الصالة السالمفأ جاب 

 (123، ص29ج

خواننا ممن نعرفه  .99 ضيعة جديدة جبنب ضيعة خراب للسلطان فهيا وسأ ل أ ن لبعض اإ

حصة، وأ كرته ركما زرعوا حدودها، وتؤذهيم عامل السلطان، ويظعرض يف ال لك من غالت 

منا يه ابئرة منذ عرشين س نة، وهو يظحرج من رشاهئا ل نه  ضيعظه، وليس لها قمية خلراهبا، واإ

ن هذه احلصة من هذه الضيعة، اكنت قبضت عن الوقف قد: يقال ميا للسلطان، فان جاز اإ

نه يزرع هذه  رشاؤها من السلطان، واكن ذكل صوااب اكن ذكل صالحا هل، وعامرة لضيعظه، واإ

ن مل  احلصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعظه العامرة، وينحسم عنه طمع أ ولياء السلطان، واإ

ن شاء هللا  .جيز ذكل ُعل كما تأ مره اإ

ل من مالكها أ و بأ مره ورضا منهالضيعة  عليه الصالة السالمفأ جابه  حبار . )ل جيوز ابتياعها اإ

 (161، ص29الانوار، ج

ليه صلوات هللا عليه أ يضا يف س نة مثان وثالمثائة كظااب سأ هل فيه عن مسائل  .94 وكظب اإ

 :أ خرى، كظب فيه

ميحرلا نمحرلا هللا مسب أ طال هللا بقاءك، وأ دام عزك وكرامتك، وسعادتك وسالمتك، وأ مت 



42 
 

ليك، ومجيل مواهبه دليك، وفضهل عليك، وجزيل قسمه كل، نعمظه ع  حسانه اإ ليك، وزاد يف اإ

ن قبلنا مشاخي وجعايز يصومون رجب منذ  وجعلين من السوء لكه فداك، وقدمين قبكل، اإ

ثالثني س نة وأ كرث، ويصلون شعبان بشهر رمضان، وروى هلم بعض أ حصابنا أ ن صومه 

 .معصية

القائل هو أ بو القامس بن روح النوخبيت وكيل الناحية ) السالم عليه الصالةقال الفقيه : فأ جاب

ىل (: عليه الصالة السالماملقدسة و سفريها، ومراده ابلفقيه هو القامئ املهدي  يصوم منه أ ّيما اإ

ل أ ن يصومه عن الثالثة ال ّيم الفائظة للحديث أ ن  نعم شهر " مخسة عرش يوما، مث يقطعه اإ

 (165، ص29وار، جحبار الان". )القضاء رجب 

ن نزل الغوص  .92 وسأ ل عن رجل يكون يف محمهل، والثلج كثري بقامة رجل، فيظخوف اإ

فيه، وركما يسقط الثلج وهو عىل تكل احلال، ول يس ظوي هل أ ن يلبد شيئا منه لكرثته وهتافته، 

عادة أ م  هل جيوز هل أ ن يصيل يف احململ الفريضة؟ فقد فعلنا ذكل أ ّيما فهل علينا يف ذكل اإ

 ل؟

، 29حبار الانوار، ج. )ل بأ س به عند الْضورة والشدة عليه الصالة السالمفأ جاب 

 (169-165ص

وسأ ل عن الرجل يلحق الامام وهو راكع، فريكع معه وُيتسب تكل الركعة، فان بعض  .96

ن مل يسمع تكبرية الركوع فليس هل أ ن يعظد بظكل الركعة: أ حصابنا قال  .اإ

ذا حلق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعظد بظكل اإ  عليه الصالة السالمفأ جاب 

ن مل يسمع تكبرية الركوع  (169، ص29حبار الانوار، ج. )الركعة، واإ

وسأ ل عن رجل صىل الرهر ودخل يف صالة العرص، فلام أ ن صىل من صالة العرص  .97

 يصنع؟ركعظني استيقن أ نه صىل الرهر ركعظني، كيف 

ن اكن أ حدث بني الصالتني حادثة يقطع هبا الصالة أ عاد  :عليه الصالة السالمفأ جاب  اإ

ذا مل يكن أ حدث حادثة جعل الركعظني ال خريتني تمتة لصالة الرهر وصىل العرص  الصالتني، واإ

 (169، ص29حبار الانوار، ج . )بعد ذكل

وسأ ل عن ال برص واجملذوم، وصاحب الفاجل، هل جيوز شهادهتم؟ فقد روي لنا أ هنم  .9٣

 ل حصاء؟ل يؤمون ا
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ن اكن ما هبم حادث، جازت شه: عليه الصالة السالمفأ جاب  ن اكنت ولدة مل جتزاإ . ادهتم، واإ

 (164، ص29حبار الانوار، ج)

 .وسأ ل هل جيوز للرجل أ ن يزتوج ابنة امرأ ته .93

ن مل تكن ربيت يف جحره : عليه الصالة السالمفأ جاب  ن اكنت ربيت يف جحره فال جيوز، واإ اإ

 (. 164، ص29حبار الانوار، ج. )فقد روي أ نه جائز( 1)حباهل  واكنت أ هما يف غري

ذا صىل الفريضة أ و النافةل وبيده الس بحة أ ن يديرها : وسأ ل فقال .42 هل جيوز للرجل اإ

 .وهو يف الصالة

ذا خاف السهو والغلط: عليه الصالة السالمفأ جاب   .جيوز ذكل اإ

ذا س بح أ و ل   جيوز؟وسأ ل هل جيوز أ ن يدير الس بحة بيده اليسار اإ

 (162، ص29حبار الانوار، ج. )جيوز ذكل وامحلد هلل: عليه الصالة السالمفأ جاب 

ذا اشهد يف حال حصظه عىل شهادة مث كف برصه ول يرى خطه  .41 وسأ ل عن الْضير اإ

ن ذكر هذا الْضير الشهادة هل جيوز أ ن [ وابهلل الظوفيق]فيعرفه، هل جتوز شهادته  أ م ل واإ

 جيوز؟يشهد عىل شهادته أ م ل 

ذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته: عليه الصالة السالمفأ جاب  حبار الانوار، . )اإ

 (. 166، ص29ج

كامل ادلين .45 املرفر العلوي، عن ابن العيايش، عن أ بيه، عن أ دم بن دمحم البلخي، عن : اإ

براهمي بن دمحم العلوي قال احلسن  حدثتين نس مي خادم أ يب دمحم: عيل بن احلسن ادلقاق، عن اإ

بعد  عليه الصالة السالمدخلت عىل صاحب الامر ( قالت) علهيام الصالة السالمبن عيل 

عليه الصالة ففرحت فقال يل : يرمحك هللا، قالت نس مي: مودله بليةل فعطست عنده فقال يل

حبار . )هو أ مان من املوت ثالثة أ ّيم :بىل، قال: أ ل أ برشك يف العطاس؟ قلت: السالم

 (92، ابب اسايم اّلين رأ وا مولان صاحب الزمان جعل هللا تعاىل فرجه، ص 25جالانوار، 

كامل ادلين .49 براهمي بن دمحم العلوي قال: اإ حدثين طريف أ بو نرص : هبذا الاس ناد عن اإ

أ تعرفين؟ فقلت : عيل ابلصندل ال محر فأ تيته مث قال: دخلت عىل صاحب الزمان فقال: قال

ليس عن هذا سأ لظك، قال : س يدي وابن س يدي، فقالأ نت : من أ ان؟ فقلت: نعم، قال

ع هللا البالء عن أ هيل أ ان خامت ال وصياء ويب يدف: فقلت جعلت فداك فرس يل قال: طريف
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، ابب اسايم اّلين رأ وا مولان صاحب الزمان جعل هللا تعاىل 25حبار الانوار، ج. )وش يعيت

 (92فرجه، ص 

املفضل، وسعدان بن اإحساق، وأ محد ابن  ابن عقدة، عن دمحم بن: الغيبة للنعامين .44

عيل بن : احلسني بن عبد املكل، ودمحم بن أ محد مجيعا، عن ابن حمبوب، قال، وقال اللكيين

براهمي، عن أ بيه، ودمحم بن ُيىي، عن ابن عيىس، وعيل بن دمحم وغريه، عن سهل مجيعا، عن  اإ

دمحم بن أ يب ّيرس، عن أ محد بن  وحدثنا عبد الواحد بن عبد هللا عن أ محد بن: ابن حمبوب قال

ّي جابر : عليه الصالة السالمقال أ بو جعفر : هليل، عن ُعرو بن أ يب املقدام، عن جابر قال

ن أ دركهتا عليه ويذكر . ) الزم ال رض ول حترك يدا ول رجال حىت ترى عالمات أ ذكرها كل اإ

والقامئ يومئذ كمكة، وقد : لقا  ( عليه الصالة السالمالعالمات اىل ان يقول  الصالة السالم

ان نستنرص هللا ومن أ جابنا  ىل البيت احلرام، مس ظجريا به ينادي ّي أ هيا الناس اإ أ س ند ظهره اإ

ان أ هل بيت نبيُك دمحم وحنن أ وىل الناس ابهلل وكمحمد صىل هللا عليه وأ هل  .من الناس، واإ

أ وىل الناس بنوح، ومن  مفن حاجين يف أ دم فأ ان أ وىل الناس بأ دم، ومن حاجين يف نوح فأ ان

براهمي، ومن حاجين يف دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فأ ان أ وىل الناس كمحمد،  براهمي فأ ان أ وىل الناس ابإ حاجين يف اإ

اإن هللا " ومن حاجين يف النبيني فأ ان أ وىل الناس ابلنبيني، أ ليس هللا يقول يف حمُك كظابه 

براهمي وأ ل ُعران عىل  " العاملني ذرية بعضها من بعض وهللا مسيع علمي اصطف  أ دم ونوحا وأ ل اإ

براهمي، وصفوة من دمحم صىل هللا عليه  فأ ان بقية من أ دم، وذخرية من نوح، ومصطف  من اإ

وأ هل، أ ل ومن حاجين يف كظاب هللا فأ ان أ وىل الناس بكتاب هللا، أ ل ومن حاجين يف س نة 

س نة رسول هللا، فأ نشد هللا من مسع الكيم رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل، فأ ان أ وىل الناس ب 

 .اليوم ملا بلغ الشاهد منُك الغائب

ل أ عنمتوان،  -فان يل عليُك حق القرىب من رسول هللا  -وأ سأ لُك حبق هللا ورسوهل وحبقي  اإ

بغي علينا، ودفعنا عن حقنا ومنعمتوان ممن يرلمنا، فقد أ خفنا وظلمنا وطردان من دّيران وأ بنائنا و 

وللحديث تمتة تركناها . فاهلل هللا فينا ل ُتذلوان وانرصوان ينرصمك هللا. ل الباطل عليناأ هفأ وتر 

 (593-597، ص25حبار الانوار، ج) . اختصارا

وروي يف بعض تأ ليفات أ حصابنا عن احلسني بن محدان، : روي يف كظاب حبار الانوار .42

فبدا يل نور غيش  السالمعليه الصالة فدنوت منه … عن أ يب دمحم عيىس بن همدي اجلوهري
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ّي عيىس ما اكن كل أ ن تراين : برصي، ورهبت حىت ظننت أ ن عقيل قد اختلط، فقال يل

ليُك منه؟  لول املكذبون القائلون بأ ين هو؟ ومىت اكن؟ وأ ين ودل؟ ومن رأ ه؟ وما اّلي خرج اإ

وه وقدموا عليه، وبأ ي ش  نبأ مك؟ وأ ي معرز أ اتمك؟ أ ما وهللا لقد دفعوا أ مري املؤمنني مع ما رو

ىل السحر وخدمة  علهيم الصالة السالمواكدوه وقتلوه، وكذكل أ ابيئ  ومل يصدقومه ونس بومه اإ

ّيك أ ن ُترب عدوان فتسلبه، فقلت. اجلن اإىل ما تبني  :ّي عيىس خفرب أ ولياءان ما رأ يت، واإ

خفرجت  لو مل يثبتك هللا ما رأ يتين، وامض بنرحك راشدا: ّي مولي ادع يل ابلثبات فقال

، ابب 25حبار الانوار، ج)القصة اكمهل فلريجع اىل املصدر و من اراد  .أ كرث محد هللا وشكرا

 (72-6٣، ص ٣

لظلعكربي، عن أ محد بن عيل جامعة، عن أ يب دمحم هارون بن موىس ا: الش يخ الطويس .46

 حدثين ش يخ ورد الري عىل أ يب احلسني دمحم بن جعفر ال سدي فروى هل حديثني: قالالرازي 

: يف صاحب الزمان ومسعهتام منه كام مسع وأ ظن ذكل قبل س نة ثالث مائة أ و قريبا مهنا قال

براهمي الفديك قال  :حدثين عيل بن اإ

ذا أ ان حبلقة عن : قال ال ودي بينا أ ان يف الطواف قد طفت س ظة وأ ريد أ ن أ طوف السابعة فاإ

ىل الناس فتلكم ميني الكعبة وشاب حسن الوجه، طيب الراحئة، هيوب، ومع هيبته  متقرب اإ

فمل أ ر أ حسن من الكمه، ول أ عذب من منطقه يف حسن جلوسه، فذهبت أ لكمه فزبرين 

ابن رسول هللا يرهر للناس يف لك س نة يوما خلواصه : الناس فسأ لت بعضهم من هذا؟ فقال

فناولين : مسرتشد أ اتك فأ رشدين هداك هللا، قال( ّي س يدي)فقلت ( وُيدثونه)فيحدهثم 

 :حفولت وهجىي، فقال يل بعض جلسائه حصاة

ليك ابن رسول هللا؟ فقلت ذا أ ان بسبيكة من : ما اّلي دفع اإ حصاة فكشفت عن يدي، فاإ

 .ذهب

ذا أ ان به قد حلقين فقال ثبتت عليك احلجة، وظهر كل احلق وذهب عنك العم  : فذهبت فاإ

ظلام )ي أ مالها عدل كام ملئت أ ان املهدي أ ان قامئ الزمان أ ان اّل: اللهم ل، قال: أ تعرفين؟ فقلت

ن ال رض ل ُتلو من جحة ول يبق  الناس يف فرتة أ كرث من تيه بين اإرسائيل وقد ( و جورا اإ

خوانك من أ هل  حبار الانوار، . )احلقظهر أ ّيم خرويج فهذه أ مانة يف رقبظك حفدث هبا اإ

 .(5-1، ص25ج
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، وشافهين وسأ لين عن فلام أ ن رأ يظه بدرته ابلسالم فرد عيل أ حسن ما سلمت عليه .47

ّي ابن : س يدي قد البسوا جلباب اّلةل، ومه بني القوم أ ذلء فقال يل: أ هل العراق فقلت

س يدي لقد بعد الوطن وطال املطلب، : املازّير لمتلكوهنم كام ملكومك، ومه يومئذ أ ذلء فقلت

يل أ ن ل أ جاور قوما غضب هللا ع: فقال لهيم وهلم اخلزي يف ّي ابن املازّير أ يب أ بو دمحم عهد اإ

ل  ل وعرها، ومن البالد اإ ادلنيا وال خرة وهلم عذاب أ لمي، وأ مرين أ ن ل أ سكن من اجلبال اإ

 .قفرها، وهللا مولمك أ ظهر الظقية فولكها يب فأ ان يف الظقية اإىل يوم يؤذن يل فأ خرج

ذا حيل بينُك وبني سبيل الكعبة، و : ّي س يدي مىت يكون هذا الامر فقال: فقلت اجمتع اإ

: قال يل(  ف)مىت ّي ابن رسول هللا، : الشمس والقمر، واس ظدار هبام الكواكب والنروم، فقلت

يف س نة كذا وكذا ُترج دابة ال رض من بني الصفا واملروة، ومعه عصا موىس، وخامت سلامين، 

وار، حبار الان. )ادها اكمهل فلريجع اىل املصدرطويهل مفن ار  والقصة. تسوق الناس اإىل احملرش

 (15-11، ص1٣، ابب 25ج

 عليه الصالة السالمكنت أ ان برس من رأ ى فسمعت حسرا دعاء القامئ : همج ادلعوات .4٣

وأ حهيم يف عزان وملكنا أ و : وأ بقهم أ و قال: حففرت منه من ادلعاء ملن ذكره الاحياء وال موات

. وثالثني وس امتئة عدة س نة مثانسلطاننا ودولظنا واكن ذكل يف ليةل ال ربعاء اثلث عرش ذي الق

 (61ص  1٣، ابب25حبار الانوار، ج)

وحىك الس يد ابيق بن عطوة احلس ين أ ن أ ابه عطوة اكن أ در واكن زيدي املذهب واكن  .43

ل أ صدقُك ول أ قول كمذهبُك، حىت جي  : ينكر عىل بنيه امليل اإىل مذهب ال مامية ويقول

 .ذا املرض، وتكرر هذا القول منهفيربؤين من ه عليه الصالة السالمصاحبُك، يعين املهدي 

ذا أ بوان يصيح ويس ظغيث بنا فأ تيناه رساعا فقال : فبينا حنن جممتعون عند وقت العشاء ال خرة اإ

ليه وسأ لناه فقال نه دخل : احلقوا صاحبُك فالساعة خرج من عندي خفرجنا فمل نر أ حدا فعدان اإ اإ

 من أ نت؟: ّي عطوة فقلت: اإيل خشص وقال

نيك قد جئت ل برئك مما بك مث مد يده فعرص قروِت ومىش ومددت يدي أ ان صاحب ب : فقال

، 1٣، ابب 25حبار الانوار، ج)القصة اكمهل فلريجع اىل املصدر ومن اراد . فمل أ ر لها أ ثرا

 (62ص
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رأ يت يف ملحقات كظاب أ نيس العابدين، وهو كظاب كبري يف ال دعية وال وراد ينقل  .22

ظاسع عرش من البحار وال مريزا عبد هللا تلميذه يف الصحيفة عنه العالمة اجملليس يف اجملدل ال 

نقل عن ابن طاوس رمحه هللا أ نه مسع حسرا يف الرسداب عن صاحب ال مر : الثالثة ما لفره

ن ش يعظنا خلقت من شعاع أ نواران وبقية طينتنا، وقد : أ نه يقول عليه الصالة السالم اللهم اإ

فعلوا ذنواب كثرية اتاكل عىل حبنا ووليتنا، فان اكنت ذنوهبم بينك وبيهنم فاصفح عهنم فقد 

رضينا، وما اكن مهنا فامي بيهنم فأ صلح بيهنم وقاص هبا عن مخس نا، وأ دخلهم اجلنة، وزحزهحم 

، ابب كظاب جنة 29حبار الانوار، ج. )بيهنم وبني أ عدائنا يف خسطك عن النار، ول جتمع

 [1] (925املأ وى، ص
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