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((( سورة القصص اآلية.5

مقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف

الخلق محمد وآل�ه الطيبين الطاهري�ن المعصومين،

واللعن الدائم المؤّبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام
وبعد:

يوم الدين...

اتفق علماء الطائفة الح ّقة أجمع���ون ،وأيدهم الوجدان باألدلة

والبره���ان ،أن األرض ال تخلو من حجة أو إم���ام ظاهر معلوم أو
باطن مس���تور ،من باب لطفه على العباد ولئال يكون للناس على
اهلل حجة ،ب���ل هلل الحج���ة البالغة ،ول���و خليت األرض لس���اخت
بأهله���ا ،ولغارت غدرانها ،ودرس���ت أعالمه���ا ،وألصبح أعاليها

أسافلها .فصالحها  -من اهلل  -باإلمام ،ولو لم يبق في األرض إال

اثنان لكان أحدهما الحجة كما في الكثير من األخبار.
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كل عصر من إمام شاهد ،يُدعى الناس في المحشر
والبُ ّد في ِّ

بإمامهم ويكون عليهم شهيدًا وحس���يبًا ،فقال تعالى{ :ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ}((({ .ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}(((.

ولذل���ك انتج���ب الجلي���ل بحكمت���ه أوصي���اء لحبيب���ه

المصطفى 

وقوامًا على خلقه،
 ،وجعلهم أمناء على وحي���هّ ،

كل زلل ،من ّزهين عن
وشهداء يوم حشره أئمة هداة معصومين من ِّ

كل رجس.
كل نقص ،مطهرين من ِّ
ِّ

عدتهم اثنا عش���ر المنكر ألحده���م كمنكره���م جميعًا ،ومن
ّ

والجاهلية ،وآخر
مات ولم يعرفهم م���ات ميتة الكف���ر والض�ل�ال
ّ

تلك السلس���لة المحمدية والعروة الوثقى وبقيتهم ووارثهم اإلمام

سمي رس���ول اهلل 
الثاني عشر ،المنتظر ّ

والحامل لكنيته ،ابن

ال
اإلمام الحسن العس���كري ،الذي يخرج فيمأل األرض قسطًا وعد ً

بعدما ملئ���ت ظلمًا وجورا ،ينتق���م هلل تعالى من أعدائ���ه الكافرين

المعاندين ،وينصر أولياءه المؤمنين.

المول���ود في النصف من ش���عبان س���نة  256هـ ،الغائ���ب غيب ًة
س���نة  260هـ ،ودامت حّتى
صغرى ابتدأها باستش���هاد والده



س���نة  329هـ ،بوف���اة نائب���ه الرابع األخي���ر ،وعندها ب���دأت غيبته
((( سورة اإلسراء :من اآلية.71
((( سورة النساء.41:

ةمدقم7 ..........................................................................................

يم ّن اهلل تعال���ى ببزوغ فجر
التامة وهي
الكبرى ّ
مس���تمرة إل���ى أن ُ
ّ

ويضمحل عندها
ظهوره ،وطلوع تلك الش���مس التي تنش���ر النور
ّ

ظالم الجهل والكفر والعصيان.

وطول غيبته لقد كثر نظائرها ،وش���اع وذاع أمثالها ،فالخضر

ونوح 

وأصحاب الكهف وسلمان المحمدي وغيرهم الكثير

الذين نطق القرآن بذكرهم أو ِّبينت الروايات أعمارهم ،وتناقلتها

كتب السير طول بقائهم.

المدع���ون للباطل في ه���ذا الزمان ،وابتع���د الناس
ولقد كث���ر ّ

عن الهدى والصالح ،واّتكلت الناس على أنفس���ها ،تاركة انتظار

صرح بلس���انه إن���كاره صلوات اهلل
الفرج م���ن المنتظر  ،فبين ُم ِّ

���ن ينطق فعله باإلن���كار ،وإن لم يُفص���ح عن ذلك
عليه ،وبين َم ْ

باللس���ان ،فتعلّقت اآلمال بغيره ،وانتظر الناس الفرج من س���واه،

األم���ة ،وكأنّهم
غافلين وناس���ين لمراعاته صل���وات اهلل عليه لهذه ّ
أحرص عليها منه.
ففي كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص :323بسنده

عن اإلمام علي بن الحس���ين بن علي بن أب���ي طالب

 -في

حديث عن ال َغيبة بقسميها ...« :-وأما األخرى فيطول أمدها حتى

يرجع عن هذا األمر أكثر من يقول به ف�ل�ا يثبت عليه إال من قوى
وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجًا مما قضينا ،وسلم
يقينه
ّ

لنا أهل البيت».
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وفيه أيضًا ص :326بس���نده ع���ن اإلمام أبي جعف���ر محمد بن

علي الباقر 

 -في حديث « :-إذا دارت الفلك ،وقال الناس:

مات القائ���م أو هلك ،بأي واد س���لك ،وقال الطال���ب :أنّى يكون
ذلك وقد بليت عظامه فعن���د ذلك فارجوه ،فإذا س���معتم به فأتوه

ولو حبوًا على الثلج».

نعم يُنكره كثير من القائلين به لط���ول غيبته ،بل ويخرج عن

هذا الدين أهل الحداثة والتجديد في هذا الدين القويم ،وكأنّه جاء

ناقصًا وينتظر أمثالهم كي يقوموا عل���ى إكماله وتهذيبه ،فيُنازعوا
رب العالمي���ن في ملكه وملكوت���ه ،ويكونوا مم���ن أنكره صلوات
ّ
اهلل علي���ه وأنكر ه���ذا الدين المن���زل على المصطف���ى األمين



الطاهرين.

الكتي���ب أن أس���اهم ف���ي تثبي���ت المؤمنين
أحبب���ت في ه���ذا
ِّ

الحجة على
المنتظرين ،وأتواصى مع المحبين الموالي���ن ،وأقيم
ّ

ّ
رب العالمين ،س���ائرًا على
المعاندين،
فس���طرت ما وفقني إلي���ه ّ
هدي محمد وآل���ه الطاهرين ،في ِ
بحث فوائ���د وجود اإلمام



ف���إن الفائدة من وجوده الش���ريف ال تنحصر بمقام
وإن كان غائبًاّ ،

أن لغيبته علّ���ة ال نعلمها وال نُحيط به���ا ،وهي مما
ظهوره ،كم���ا ّ
الس���ر ال
بأن تلك العلّة ِمن مكنون
وصرح أئمة الهدى ّ
خفي علينا ّ
ِّ
تُعلم اَّإل بعد ظهوره صلوات اهلل وسالمه عليه.
ففي كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص :482بسنده

ةمدقم9 ...........................................................................................



يقول« :إن لصاحب هذا
عن اإلمام الصادق جعفر بن محمد
األمر غيبة ال بُ ّد منها ،يرتاب فيها كل مبطل ،فقلت :ولِ َم جعلت
فداك؟ قال :ألم���ر لم ي���ؤذن لنا في كش���فه لكم؟ قل���ت :فما وجه

الحكمة في غيبته؟ قال :وجه الحكمة ف���ي غيبته وجه الحكمة في
غيبات من تقدمه من حجج اهلل تعال���ى ذكره ،إن وجه الحكمة في

ذلك ال ينكشف إال بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما

أتاه الخضر
لموسى  إلى وقت افتراقهما.»....

من خرق السفينة ،وقتل الغالم ،وإقامة الجدار

نعم .وجه الحكمة م���ن غيبته على النحو الت���ام ،بمعنى العلّة

أما معرفة
الحقيقية ال ينكش���ف اَّإل بعد ظهوره صلوات اهلل عليهّ ،
ّ

نص أهل البيت
بعض وجوه الحكمة فهذا مما نُدركه ،وقد ّ

على بعضها ،كما س���نوافيك بها أثن���اء البحث بتوفي���ق اهلل تعالى
وتسديده.
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األول :فائدة وجوده (عليه السالم) ح ّتى في غيبته
ّ

ّإن فائدة اإلمام

عل���ى الخلق عظيمة ،ال يمكن ألحد من

يصح في العق���ول إدراكها ،عظمة من
الكائنات أن يحويه���ا ،وال ّ

عظمة اهلل تعالى ،وج�ل�ال من جالل اهلل تعال���ى ،وقدس من قدس
وحجته على عباده ،وأمينه
اهلل تعالى ،خليفة اهلل تعالى ف���ي أرضه ّ

على وحيه ،وعيبة علمه وخزانة أس���راره .وأهل البيت صلوات اهلل
وسالمه عليهم أدرى بمن فيه ،وهم العارفون بأنفسهم الواصفون

قدرونها حق تقديرها ،فلنستمع إلى شيء مما قالوه:
لها ،والذين يُ ِّ

في الكافي للش���يخ الكلين���ي ج 1ص :198بس���نده ع���ن اإلمام

الرضا

 -ف���ي حديث طوي���ل  -يقول في���ه« :إن اإلمامة زمام

الدين ،ونظام المسلمين ،وصالح الدنيا وعز المؤمنين ،إن اإلمامة
أس اإلسالم النامي ،وفرعه الس���امي ،باإلمام تمام الصالة والزكاة
ّ

ةداف :لّوألا 11 ...............................
بيغ  يف ىّتح )مالسلا هيلع( هدوجو ئ

والصيام والحج والجه���اد ،وتوفير الفيء والصدق���ات((( ،وإمضاء

الحدود واألحكام ،ومنع الثغور واألطراف.

اإلمام يحل ح�ل�ال اهلل ،ويحرم حرام اهلل ،ويقي���م حدود اهلل،

ويذب عن دين اهلل ،ويدعو إلى س���بيل رب���ه بالحكمة ،والموعظة
ّ

الحسنة ،والحجة البالغة.

اإلمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في األفق

بحيث ال تنالها األيدي واألبصار.

اإلمام البدر المنير ،والسراج الزاهر ،والنور الساطع ،والنجم

الهادي في غياه���ب الدجى وأج���واز((( البل���دان والقف���ار ،ولجج

البحار.

اإلمام الماء العذب على الظمأ ،والدال على الهدى ،والمنجي

من الردى.

اإلمام النار على اليفاع((( ،الحار لم���ن اصطلى به((( ،والدليل

في المهالك ،من فارقه فهالك.

((( توفير الفيء والصدقات :حفظها وادخارها ألهلها وصرفها في محلّها وعدم اإلجحاف على
مستحقيها.
((( الغيهب :الظلمة وشدة السواد ،وأجواز :جمع الجوز وهو من كل شيء وسطه.
((( اليفاع :ما ارتفع من األرض.
أن اإلمام  هو مصدر دفئ الرحمة والرأفة والمحبة
((( الظاهر أ َّن المراد من هذه العبارةّ :
أن النار مصدر دفئ لمن قرب منها ،كقوله تعالى:
تمسك به وقرب منه ،كما ّ
والمعرفة لمن ّ
{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ}(القصص :من اآلية.)29
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اإلم���ام الس���حاب الماط���ر ،والغي���ث الهاط���ل ((( ،والش���مس

المضيئة ،والس���ماء الظليلة ،واألرض البس���يطة ،والعين الغزيرة،
والغدير والروضة.

اإلمام األنيس الرفيق ،والوالد الش���فيق ،واألخ الشقيق ،واألم

البرة بالولد الصغير ،ومفزع العباد في الداهية النآد(((.

اإلمام أمي���ن اهلل في خلقه ،وحجته على عب���اده ،وخليفته في

والذاب عن حرم اهلل.
بالده ،والداعي إلى اهلل،
ّ

اإلمام المطهر من الذنوب ،والمبرأ عن العيوب ،المخصوص

بالعلم ،المرس���وم بالحلم ،نظ���ام الدين ،وعز المس���لمين وغيظ

المنافقين ،وبوار الكافرين.

اإلمام واحد دهره ،ال يدانيه أحد ،وال يعادله عالم ،وال يوجد

منه بدل وال ل���ه مثل وال نظي���ر ،مخصوص بالفض���ل كله من غير

الوهاب.
طلب منه له وال اكتساب ،بل اختصاص من المفضل ّ

فمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلمام ،أو يمكنه اختياره((( ،هيهات

هيهات ،ضل���ت العق���ول ،وتاهت الحل���وم ،وح���ارت األلباب،

وخس���ئت العيون((( ،وتصاغ���رت العظماء ،وتحي���رت الحكماء،
وتقاصرت الحلماء ،وحص���رت الخطباء ،وجهلت األلباء ،وكلّت
((( الهاطل :المطر المتتابع المتفرق العظيم القطر.
((( الداهية :األمر العظيم .والنآد :كسحاب بمعناها.
(((
أي:إن اإلمام  ال يمكن للناس أن تختاره كما يقول المخالفون.
ّ

((( الحلوم كااللباب :العقول ،وضلت وتاهت وحارت متقاربة المعاني ،وخسئت أي كلّت.

ةداف :لّوألا 13 ..............................
بيغ  يف ىّتح )مالسلا هيلع( هدوجو ئ

ٍ
ش���أن من
الش���عراء ،وعجزت األدباء ،وعييت البلغاء ،عن وصف

ش���أنه ،أو فضيلة من فضائله ،وأقرت بالعجز والتقصير ،وكيف

يوصف بكله ،أو ينعت بكنهه ،أو يفهم شيء من أمره ،أو يوجد
من يقوم مقامه ويغني غناه ،ال كيف وأنى؟ وهو بحيث النجم من
يد المتناولين ،ووصف الواصفين ،فأي���ن االختيار من هذا؟ وأين
العقول عن هذا؟ وأي���ن يوجد مثل هذا؟! أتظن���ون أن ذلك يوجد

في غير آل الرسول محمد 
ثُم ال تنحصر فائدة اإلمام  في ح���ال ظهوره ،بل الفائدة
مجرد وجوده
منه  عظيمة ومتعددة حّتى في حال غيبتهّ ،
فإن ّ
 ...الحديث».

حيًا يكون س���ببًا لفوائ���د عميمة وجليل���ة ،ومن هنا
في دار الدنيا ّ

جاء تشبيهه

فإن الشمس تصل
بالشمس إذا س���ترتها الغيومّ ،

فوائدها م���ن دفئ ون���ور وإن كانت غائب���ة وراء الغي���وم ،كما ورد

عنهم

:

في أمالي الصدوق ص 164بسنده عن س���ليمان األعمش ،عن

اإلمام الص���ادق

تخ���ل األرض منذ خل���ق اهلل آدم
قال ...«:لم
ُ

من حجة هلل فيها ظاهر مش���هور ،أو غائب مستور ،وال تخلو إلى

أن تقوم الس���اعة من حجة هلل فيها ،ولوال ذلك ل���م يعبد اهلل ،قال

سليمان :فقلت للصادق

 :فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب

المستور؟ قال :كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب».

وفي كمال الدين ج 2ص :162بس���نده عن إسحاق بن يعقوب
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أنه ورد عليه من الناحية المقدس���ة على يد محمد بن عثمان :وأما

علة ما وقع م���ن الغيبة فان اهلل  يق���ول{ :ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ}((( إنه لم يك���ن أحد من آبائي

إال وقعت في عنقه بيع���ة لطاغية زمانه ،وإني أخ���رج حين أخرج

وال بيعة ألحد من الطواغيت في عنقي ،وأما وجه االنتفاع بي في

غيبتي فكاإلنتفاع بالش���مس إذا غيبها عن األبصار السحاب ،وإني
ألمان أله���ل األرض كما أن النج���وم أمان ألهل الس���ماء ،فأغلقوا
أبواب الس���ؤال عما ال يعنيك���م ،وال تتكلفوا علم م���ا قد كفيتم،

فإن ذلك فرجكم ،والسالم عليك
وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرجّ ،
يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى»(((.

وس���نتعرض
والتش���بيه بالش���مس له دالالته الكثيرة العظيمة،
ّ

لهذا التشبيه في الخاتمة إن ش���اء اهلل تعالى ،ويكفينا أن نذكر هنا

المقدس  في زمن الغيبة
بعض تلك الفوائد الجليلة من وجوده
ّ

الكبرى:

الفائدة األولى :بقاء وجود العالم

مجرد وجوده  هو س���بب لبقاء وجود البشر على األرض
ّ
إن ّ

حت���ى في ح���ال غيبته ،ول���وال وجوده الش���ريف لس���اخت األرض
الغائية من وجود هذا العالم الذي نعيش���ه،
ومن عليها ،ألنّه العلّة
ّ

((( المائدة :من اآلية.101
((( راجع االحتجاج ص .263

ةداف :لّوألا 15 . .............................
بيغ  يف ىّتح )مالسلا هيلع( هدوجو ئ

غيا عند الفاعل القادر
وعند انتفاء الغاية ال بُ ّد أن ينتهي وينتفي ُ
الم ّ

الحكيم ،ولبيان ذلك نقول:

إن الك���ون كما يحتاج إل���ى علّة في حدوث���ه ،فكذلك يحتاج
ّ

ألن الكون ممكن من الممكنات ،والممكن ما
إلى علّة في بقائهّ ،

يترجح فيه الوجود يحتاج
تس���اوى فيه طرفا الوجود والعدم فحّتى ّ
ذاتيًا له وإ ّ
ال
رجح وجوده عل���ى عدمهّ ،
إلى ما يُ ّ
ألن الوجود لي���س ّ
واج���ب الوجود وهو خلف
لو كان الوجود من ذاته ل���زم أن يكون
َ

 -أي لقد فرضناه ممكن���ًا فكيف يكون واجبًا بال���ذات  -وكذلك

الكون يحتاج إلى علّة لبقائه لنفس السبب الذي قلناه في احتياجه
إلى علّة في حدوثه ،ألنّه لم يخرج بحدوثه عن كونه ممكنًا ،وما

دامت صفة اإلمكان موجودة فاالحتياج إلى العلّة موجود.

والفاعل الحكيم ال يفعل اَّإل لمصلحة وغرض وغاية ،فالكون

كما يحتاج إل���ى غرض من حدوثه وابتداء وج���وده فكذلك يحتاج
إلى غرض وغاية في بقائه واستمرار وجوده ،وعند انتفاء المصلحة

فإن الفاع���ل الحكيم ال يفعله،
والغاية والهدف من وجود الش���يء ّ
يصح وج���ود العالم وال بق���اؤه اَّإل لغاية وغ���رض ،والفعل بال
فال ّ

علوا كبيرا.
غاية من العبث المن ّزه عنه الحكي���م تعالى اهلل عن ذلك ّ

قال :

{ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ}

((( سورة الدخان.38:

(((
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والكون خلق من أجل الجن واإلنس قال تعالى:

{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ}

(البقرة)22:

{ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} (البقرة)29:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ} (لقمان)20:
والغاية من خلق الجن واإلنس هي العبادة كما قال اهلل تعالى:
{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} (الذاريات)56:

والعبادة تتوّقف على معرفة أمور محدودة ومنها معرفة العبادة

وأما المعرفة التي ال غاي���ة لنهايتها ،وال نهاية ألمدها،
والمعبودّ ،
متوقفة على العبادة ،قال تعالى:

{ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ}

(البقرة :من اآلية.)282

{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ}

(العنكبوت.)69:

وتقوى اهلل والجهاد فيه تعالى إنّما يك���ون بالعبادة الخالصة له

تعالى.

ةداف :لّوألا 17 ..............................
بيغ  يف ىّتح )مالسلا هيلع( هدوجو ئ

تم فيضها عليه من
ومن حصلت له هذه المعرفة
النورانية التي ّ
ّ

الباري تعالى ،فقد حظي بالخشية من اهلل تعالى:

{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ}

(((

ومن هنا وردت بعض الروايات في تعليل الخلق بالمعرفة.

ومنه���ا :ما في الكاف���ي للش���يخ الكلين���ي ج 1ص 141من خطبة

أمير المؤمني���ن

قال فيه���ا ...« :ابتدأ ما أراد ابتداءه وأنش���أ ما

أراد إنش���اءه على ما أراد من الثقلين الجن واإلنس ،ليعرفوا بذلك

ربوبيته وتمكن فيهم طاعته(((.»...

ومنها :ما في علل الش���رائع للش���يخ الصدوق ج 1ص 9بسنده

عن أبي عبد اهلل قال« :خرج الحس���ين ب���ن علي 

على

إن اهلل جل ذك���ره ما خل���ق العباد إال
أصحاب���ه فقال :أيه���ا الن���اس ّ

ليعرفوه ،فإذا عرفوه عبدوه ،فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة
من س���واه ،فقال له رج���ل :يا ابن رس���ول اهلل بأبي أن���ت وأمي فما

معرفة اهلل؟ ق���ال :معرفة أهل كل زمان إمامه���م الذي يجب عليهم
طاعته».

ومنها :الحديث القدسي المشهور« :كنت كنزًا مخفيا فأحببت
أن أعرف فخلقت الخلق لكي أُعرف».
أن الكون ُخلق من أجل اإلنسان والجان،
إلى هنا وصلنا إلى ّ

((( سورة فاطر :من اآلية.28
((( في التوحيد للشيخ الصدوق ص :33طواعيته.
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والتوج���ه إلى اهلل
وهما قد خلق���ا من أجل العب���ادة وأص���ل العبادة
ّ
تعالى كما يتوقف عل���ى معرفة المعبود فكذل���ك المعرفة المتنامية

المتزايدة متوقفة على العبادة.

والم َح ِّقق لتلك العبادة على حقيقتها ،والحاصل على المعرفة
ُ

في غايتها ،هو النبي محمد وآله األطهار صلوات اهلل وسالمه عليه

وعليهم أجمعين ،ما بزغ نجم وطلع نهار.

فحّتى يبقى الك���ون البُّد أن يبقى اإلم���ام

 ،فهو المحقق

للغاية من الوج���ود ،ولو خل���ت األرض منه صلوات اهلل وس�ل�امه
تؤكد هذه
عليه لس���اخت بأهلها ،ومن هنا جاءت الروايات الت���ي ِّ

اليقينية.
الحقيقة
ّ

فمنها :ما في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص201

بس���نده عن أبي حمزة الثمالي ،عن أبي عب���د اهلل

قال :قلت

له« :أتبقى األرض بغير إمام؟ قال :لو بقيت األرض بغير إمام ساعة

لساخت».

وفي نفس المصدر السابق بسنده عن محمد بن الفضيل ،عن

أبي الحس���ن الرضا

قال« :قلت له :أتبقى األرض بغير إمام؟

فقال :ال ،قلت :فإنا نروي عن أبي عبد اهلل

أنها ال تبقى بغير

إمام إال أن يس���خط اهلل على أهل األرض أو عل���ى العباد ،فقال :ال

تبقى ،إذًا لساخت».

وفي نف���س المص���در الس���ابق أيضًا بس���نده ع���ن اإلم���ام أبي

ةداف :لّوألا 19 . .............................
بيغ  يف ىّتح )مالسلا هيلع( هدوجو ئ

جعفر

ِ
اجت
ق���ال« :لو أن اإلم���ام ُرف َع م���ن األرض س���اعة لَ َم َ

بأهلها كما يموج البحر بأهله».

قال الميرزا جواد التبريزي في صراط النجاة ج 3ص:437

«يص���ح القول أنه���م علة غائي���ة لخل���ق العب���اد ،ال بمعنى أن

الخالق يحتاج إلى الغاية ،بل الن إفاضة فيض الوجود بس���بب ما
س���بق في علمه أنهم الس���ابقون الكاملون في الغ���رض والغاية من

الفيض ،واهلل العالم».

ومن هنا أيضًا وردت الروايات المس���تفيضة الدالّة داللة قطعية

بأن الك���ون إنّم���ا خلق م���ن أجل أه���ل البي���ت
ّ

 ،ومن تلك

الروايات:

حديث الكساء الصحيح المعروف المشهور الذي ورد فيه:

«...وعزت���ي وجاللي إن���ي ما خلقت س���ماء مبني���ة ،وال أرضًا

مدحية ،والقم���رًا منيرًا ،وال شمس�ا�ً مضيئة ،وال فل���كًا يدور وال
ّ

بحرًا يجري وال فلكًا يسري اَّإل ألجلكم و محبتكم.»...



فيه«:إن
الذي قال
ومنها :الحديث المروي عن رسول اهلل
ّ
أب���ي آدم لما رأى اس���مي واس���م عل���ي وابنت���ي فاطمة و الحس���ن
والحسين وأس���ماء أوالدهم مكتوبة على ساق العرش بالنور ،قال:

إلهي وسيدي هل خلقت خلقًا هو أكرم عليك مني؟ فقال :يا آدم
مدحية ،وال
لوال هذه األس���ماء لما خلقت س���ماء مبنية ،وال أرضا
ّ
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ال ،وال خلقتك يا آدم.(((»...
نبيًا مرس ً
مقربًا ،وال ّ
م َلكًا ّ

قال العالمة المجلس���ي 

في بح���ار األن���وار ج 25ص:93

«ثبت باألخبار المستفيضة أنهم العلل الغائية إليجاد الخلق».

وال يُحق���ق ه���ذه الغاي���ة بوجوده���ا الحقيق���ي اَّإل اإلمام ،

حقيقية يمك���ن أن تُقاس
صوري���ة ،وليس���ت عب���ادة
ف���إن عباداتنا
ّ
ّ
ّ
ألن العبادة خضوع القلب والعقل والخيال والوهم
بعبادته
ّ ،



وكل الج���وارح ،وه���ذا ال يتحقق من���ا ،فبوجوده تتحق���ق العبادة
ّ

الحقيقية ،فتتحقق غاية الخلق ،وكذل���ك معرفتنا ال تُحقق الغاية
ّ
من الخلق ،وعندما ال يوج���د على األرض َم ْن يُحق���ق هذه الغاية

عبثيًا ،واهلل س���بحانه ُمن ّزه عنه تعالى اهلل
عندئذ يكون البقاء للكون ّ

علوًا كبيرا.
عن ذلك ّ

فائدة:

بكل واح���دة منها؛ فعندما
إن العل���ل المتوالية يص���ح التعليل ّ
ّ

أود الخروج ،وعندما تُسأل
تقوم وتُسأل عن سبب قيامك فتقولّ :
عن سبب خروجك تقول :أريد الذهاب للسوق ،وعندما تُسأل عن
الغرض من ذهابك إلى السوق فتقول :ألجل شراء الدواء الفالني...
أول األمر أن تُعلل قيامك
وهكذا تتوالى األسباب.
ُّ
ويصح منك من ّ
بأي واحدة م���ن تلك األس���باب المتوالية ،فتقول :أري���د القيام من

((( الروضة ،17 :وروضة الواعظين ،72 :وعنهم بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 53ص.23

ةداف :لّوألا 21 ...............................
بيغ  يف ىّتح )مالسلا هيلع( هدوجو ئ

ويصح أن تقول أري���د القيام من أجل
أجل الذهاب إلى الس���وق،
ُّ

شراء الدواء ...وهكذا.

يص���ح أن يُعلل بأنّ���ه من أجل
فكذلك بالنس���بة لخلق الكون
ّ

اإلنس���ان أو من أجل العبادة أو من أجل المعرف���ة أو من أجل أهل
البي���ت عليهم أفض���ل التحية والس�ل�ام .وال منافاة ف���ي ذلك كلّه،

فافهم واغتنم.

الفائدة الثانية :واسطة الفيض اإللهي

فإن
إن فيض اهلل تعالى الخير عل���ى الناس هو ببرك���ة اإلمامّ ،
ّ
به يُمط���ر الناس ،وب���ه يرزقون ،وبه تُخ��� ِرج األرض
اإلمام



بركتها لهم ،وبه ينزل اهلل تعالى كل خير عليهم.

ألن اإلمام
ّ

هو األهل لتلك النع���م الجليلة ،وليس هناك

ش���خص في هذا الزمان أه���ل لها غي���ره ،وهذه النع���م العظيمة ال
���ن يُحقق أحد
يس���تح ّقها اَّإل َمن حقق الغاية م���ن الوجود ،ولَ ْم َولَ ْ

الغاية في زماننا غيره صلوات اهلل وسالمه عليه.

ففي كمال الدين وتمام النعمة للش���يخ الصدوق ص 202بسنده

عن اإلمام الرضا

« :نحن حجج اهلل ف���ي خلقه ،وخلفاؤه في

عباده ،وأمناؤه على سره ،ونحن كلمة التقوى ،والعروة الوثقى،
ونحن ش���هداء اهلل وأعالمه ف���ي بريته ،بنا يمس���ك اهلل الس���موات

واألرض أن تزوال ،وبنا ينزل الغيث و ينشر الرحمة.»...
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وفي األمالي للشيخ الصدوق ص 252بسنده عن اإلمام الصادق

جعفر ب���ن محمد ،عن أبي���ه محمد ب���ن علي ،عن أبي���ه علي بن

الحس���ين

 ،قال« :نحن أئمة المس���لمين ،وحج���ج اهلل على

العالمي���ن ،وس���ادة المؤمني���ن ،وقادة الغ���ر المحجلي���ن ،وموالي

المؤمني���ن ،ونحن أمان أله���ل األرض كما أن النج���وم أمان ألهل
السماء ،ونحن الذين بنا يمسك اهلل السماء أن تقع على األرض إال
بإذنه ،وبنا يمسك األرض أن تميد بأهلها ،وبنا ينزل الغيث ،وبنا

ينشر الرحمة ،ويخرج بركات األرض.((( »...

الفائدة الثالثة :األمان ألهل األرض

العذاب تستحقُّ ه الناس بسبب معاصيها وجرأتها على مخالفة

ربها ونواهيه ،وتستحق العقاب في الدنيا قبل اآلخرة بسبب
أوامر ِّ
بعدها وإعراضها عن أولياء اهلل تعالى وحججه ،بل تستح ّقه على

وخلفائه.
عظيم ُجرأتها على أصفياء اهلل تعالى ُ

ولك���ن ببركة وجود اإلم���ام

يرفع اهلل تعال���ى العذاب عن

الناس ،قال تعالى{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ} (األنفال.)33:

وروي عن رسول اهلل 

أنّه قال« :النجوم أمان ألهل السماء،

((( ورواه في كمال الدين وتمام النعمة ص.207

ةداف :لّوألا 23 ..............................
بيغ  يف ىّتح )مالسلا هيلع( هدوجو ئ

وأهل بيتي أمان ألمتي»(((.

وفي إكمال الدين ص 118بسنده عن اإلمام أبي عبد اهلل

:

«إن الكواكب جعلت في الس���ماء أمانًا ألهل الس���ماء ،فإذا ذهبت
ّ

نجوم الس���ماء جاء أهل الس���ماء ما كان���وا يوعدون ،وقال رس���ول
ُ :ج ِع َل أهل بيت���ي أمانًا ألمتي ،فإذا ذه���ب أهل بيتي جاء
اهلل
أمتي ما كانوا يوعدون».



لألم���ة من أن ين���زل عليها الع���ذاب كما نزل
فاإلمام  أمان ّ

باألم���م الس���ابقة ،وال يعن���ي ذل���ك أن ال ين���زل الب�ل�اء واالمتحان

واالختبار على الناس ،قال اهلل تعالى:

{ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ}

(((

يتميز الخبيث من
بل ال بُ ّد من ن���زول البالء على الناس حت���ى ّ

الطيب والمؤمن من الكافر ،قال تعالى:
ِّ

{ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
(((
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ}

ألن ثواب
عرضهم لثواب الصابري���نّ ،
والبالء رحمة بالعب���اد يُ ِّ

الصابرين ال يتأتى اَّإل بالصبر ،والصبر ال يتأتى اَّإل بالبالء ،فترتفع

درجات المؤمنين ،وعلى قدر إيمان العبد يكون بالؤه وامتحانه.

((( أمالي ابن الشيخ .163 :وعيون أخبار الرضا .197 :ومثله في صحيفة الرضا .11 :عنهم بحار
األنوار للعالمة المجلسي ج 72ص .308والروايات في ذلك كثيرة.
(((سورة العنكبوت.2:
(((سورة األنفال.37:
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ف���ي الكافي للش���يخ الكلين���ي ج 2ص 252بس���نده ع���ن عبد

الرحمن بن الحجاج قال« :ذكر عند أبي عب���د اهلل
يخص اهلل  به المؤمن ،فقال :س���ئل رس���ول اهلل َ م ْن أش��� ّد

البالء وما

الناس بالءًا في الدنيا؟ فقال :النبي���ون ،ثم األمثل فاألمثل ،ويبتلى

ص���ح إيمانه
المؤم���ن بع ُد على ق���در إيمانه وحس���ن أعماله ،فمن
ّ

قل
وحسن عمله اش���تد بالؤه ،ومن س���خف إيمانه وضعف عمله ّ
بالؤه».

أحب عبدًا وأراد
أن البالء عنوان
للمحبة ّ
كما ّ
فإن اهلل تعالى إذا ّ
ّ

أن يرفع درجته ابتاله ،فإذا ابتاله وصبر واحتسب فعند ذلك ترتفع

درجته.

ففي المصدر الس���ابق بس���نده عن أبي عبد اهلل

قال« :إن

عظيم األجر لمع عظيم البالء ،وما أحب اهلل قومًا اَّإل ابتالهم».

فإن
أن كل ُمبتلى هو محب���وب هلل تعالىّ ،
وليس معنى ذل���ك ّ
أن اهلل تعالى قد
البالء قد يكون عقابًا وتنكيال للكافر الفاجر ،كما ّ

يبتلي اإلنسان فيفشل العبد في البالء واالمتحان.

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
(((
ﭷﭸﭹﭺ}
((( (الكهف)
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الفائدة الرابعة :إيصال الحق حال الغيبة
اإلمام  مجعول من اهلل تعالى لهداية الناس وإيصالهم إلى

س���يد
رضوان اهلل تعالى وجّنته ،فبه تُعرف معالم الدين ،وش���ريعة ّ

المرس���لين ،وبه صالح الدين والدنيا ،وغيبته

لم تمنعه من

ممارس���ة دوره في إيصال الحق ألهله ،وهو صلوات اهلل عليه غير
مهمل لمراعاة مصالح المؤمنين ،وقد يلتقي مع بعض المؤمنين،

ويقوم بتس���ديد بع���ض العلم���اء كما نق���ل عنه

الشريف إلى الشيخ المفيد:+

ف���ي توقيعه

«لألخ الس���ديد والولي الرش���يد ،الش���يخ المفيد أب���ي عبد اهلل

محمد بن محمد بن النعمان ،أدام اهلل إعزازه.
من مستودع العهد المأخوذ على العباد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
أما بعد...
ّ

س�ل�ام عليك ّأيها الولي((( المخلص ف���ي الدين ،المخصوص

فينا باليقي���ن ،فإنّا نحم���د إليك اهلل ال���ذي ال إله إال هو ،ونس���أله
الصالة على س���يدنا وموالنا نبينا محمد وآله الطاهرين ،ونعلمك

 أدام اهلل توفيقك لنصرة الح���ق ،وأجزل مثوبتك على نطقك عنابالصدق  -إنه قد أُذن لنا في تش���ريفك بالمكاتب���ة ،وتكليفك ما
تؤديه عنا إل���ى موالينا قبلك ،أع ّزهم اهلل تعال���ى بطاعته ،وكفاهم

((( المولى خ ل.
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���دك((( اهلل بعونه على
المهم برعايته لهم ،وحراس���ته ،فق���ف  -أََم َّ

أعدائه ،المارقين من دينه  -على ما نذكره ،واعمل في تأديته إلى

من تسكن إليه ،بما نرسمه إن شاء اهلل.

نحن وإن كن���ا ثاوين بمكانن���ا النائي عن مس���اكن الظالمين -

حس���ب الذي أرانا((( اهلل تعالى لنا من الصالح ،ولشيعتنا المؤمنين

في ذلك ،م���ا دامت دول���ة الدني���ا للفاس���قين  -فإنّا نحي���ط علمًا
بأنبائكم ،وال يعزب عّنا شيء من أخباركم ،ومعرفتنا ُّ
بالذ ّل الذي

أصابكم ،مذ جنح كثي���ر منكم ،إلى ما كان الس���لف الصالح عنه
شاس���عًا ،ونبذوا العهد المأخوذ منه���م وراء ظهوره���م ،كأنهم ال

يعلمون إنا غي���ر مهملين لمراعاتكم ،وال ناس���ين لذكركم ،ولوال

ذلك لنزل بكم الألواء واصطلمكم األعداء.(((»...

وفي بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 1ص ،187عن الخصال

بس���نده عن أمير المؤمني���ن 

 -في حدي���ث« :-اللهم بلى ال

تخل���و األرض من قائ���م بحجة ظاه���ر ،أو خاف���ي((( مغمور ،لئال
وبيناته.»...
تبطل حجج اهلل ِّ

واألحاديث الدالّة على المطلوب كثيرة ال تخفى على من لديه

أن َم���ن راجع كتب علمائنا األع�ل�امّ ،
واطلع على
تتبع .كما ّ
أدنى ّ
((( أ ّيدك خ ل.

((( أراناه خ ل.
الشدة .اصطلمكم :استأصلكم.
((( تهذيب األحكام للشيخ الطوسي ج 1ص .37والألواء
ّ
((( وفي نسخة :أو خائف.
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ما ّ
س���طروه ِمن لقاءات معه صلوات اهلل عليه فإنّه يعلم علم اليقين
األمة.
أنّه  قد أحاطت عنايته ورعايته هذه ّ

كل َمن س���لك معهمُ سبُل القربات ،ووصلهم
بل ّ

بالزي���ارات ،وأنس بهم ف���ي الظلم���ات ،واستش���عر وجودهم في

ش���ك ي���رى فضله���م عليه من
األرضي���ن بعد الس���ماوات ،فإنّه ال ّ
الواضحات ،ورعايتهم له من المسلّمات.

قال العالمة المجلسي في بحاره ج 52ص:93

«ولقد جربنا مرارا ال نحصيها أن عند انغالق األمور ،وإعضال

المسائل ،والبعد عن جناب الحق تعالى ،وانسداد أبواب الفيض،

لما استشفعنا بهم ،وتوس���لنا بأنوارهم ،فبقدر ما يحصل االرتباط

المعنوي بهم ف���ي ذلك الوقت ،تنكش���ف تلك األم���ور الصعبة،

وهذا معاين لمن أكحل اهلل عين قلبه بنور اإليمان.».

فإذا كان صلوات اهلل وس�ل�امه علي���ه مصدرًا لتل���ك الرحمات

والفيوضات علينا فالآلزم أن نق���وم بما يجب علينا تجاهه ،وفعل

ما ينبغي لنا فعله ابتغاءًا لمرضاة اهلل تعالى وطلبًا للقرب منه ،فاهلل
وتفضل علينا بوجوده ،ودف���ع عّنا العذاب
تعالى أنعم علينا ب���ه،
ّ

تكريما له ،وأنزل علينا الغيث وأنبتت األرض وعاش���ت الكائنات
بفضل نوره وج ِ
وده.
ُ
وما حجبه عّنا اَّإل سوء الفعال ،ونقض العهد الذي أخذناه في
أعناقنا عل���ى مواالته ونصرته وع���دم التهاون في أم���ره ،ففي خبر
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علي بن إبراهي���م بن مهزيار األه���وازي المروي ف���ي إكمال الدين

وغيبة الش���يخ ومس���ند فاطمة 

ألبي جعفر محم���د بن جرير

الطبري ،وفي لف���ظ األخير أنه ق���ال له الفتى ال���ذي لقيه عند باب

الكعبة ،وأوصله إل���ى اإلمام

 :ما الذي تريد يا أبا الحس���ن؟

قال :اإلمام المحج���وب عن العالم ،قال« :ما ه���و محجوب عنكم

ولكن حجبه سوء أعمالكم ...الخبر».

من علينا بش���رف لق���اءه ،ففي
فعلين���ا أن نفي بالعه���د حّتى يُ ّ

التوقيع الش���ريف م���ن الناحية المقدس���ة المروي في بح���ار األنوار
للعالم���ة المجلس���ي ج 53ص ...« :177ولو أن أش���ياعنا وفقهم اهلل
لطاعته ،على اجتماع م���ن القلوب في الوف���اء بالعهد عليهم ،لما

تأخر عنهم اليمن بلقائنا ،ولتعجلت لهم ،الس���عادة بمشاهدتنا،
على ح���ق المعرف���ة وصدقها منهم بن���ا ،فما يحبس���نا عنهم إال ما
يتصل بن���ا مما نكره���ه ،وال نؤثره منه���م ،واهلل المس���تعان ،وهو

حس���بنا ونعم الوكيل وصلواته على سيدنا البش���ير النذير ،محمد

وآله الطاهرين وسلم.»...

فأقل م���ا يمكن فعله هو أن ال ننس���اه
أما كيف نف���ي بالعهدّ ،
ّ

هدية مّنا
في ليلنا ونهارنا ،ونلهج بذكره وفضله ،ونعمل العبادات ّ
ِ
ومحبتنا
مودتنا
إليه ،ال لحاجة منه إلى شيء مّنا ،وإنّما هي عنوان ّ
ّ
.
وشكرنا له



أن الآلزم علين���ا أن ال نفعل م���ا يؤذيه ويُس���خطه علينا،
كما ّ
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ُل فعل أحسس���نا
حرم���ات ونلتزم بالواجبات ،وك ّ
فنجتنب عن ُ
الم ّ
أو احتملنا في���ه أذاه نبتعد عن���ه ونجتنبه ِرعاية ل���ه ،وبذلك نكون

قد هيأنا أنفس���نا الس���تقباله ،وكّنا في خندق الدفاع عنه ،وساحة
نصرته.

هيئين لنصرت���ه  نحت���اج إلى ش���حذ قوانا
فلك���ي نك���ون ُم َّ

فإن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف،
النفسية
والجسديةّ ،
ّ
ّ

قويًا في نفس���ه أو في جس���ده ،والحاجة إل���ى تهذيب
س���واء كان ّ
النفوس وتربيتها أهم بكثير من تقوي���ة األبدان وتنميتها ،وتهذيب
ف���إن محاربة
النفوس أصع���ب بكثير من القتال في س���احة النزالّ ،

منيه الش���يطان اللعين صعب ُمستصعب،
النفس وش���هواتها وما يُ ِّ
وقوته
ففي س���احة القتال مع العدو تعرف أرض المعرك���ة
ّ
وعدوك ّ

أما في الحرب على النفوس ال تعرف س���احة النزال ،بل
وأوقاتهّ ،

وعدوك هنا ال تعرف���ه وال تعرف مدى
كل مكان هو س���احة قتال،
ّ
ّ

وكل لحظة
فكل األوقات هي أوق���ات قتال ّ
قوته وال وقت القتالّ ،
ّ

فيها ص ّفارة إنذار.

قال العالمة النوري في جنة المأوى« :إنّه قد علم من تضاعيف

تلك الحكايات أن المداومة على العبادة ،والمواظبة على التضرع
واإلنابة ،ف���ي أربعين ليل���ة األربعاء في مس���جد الس���هلة ،أو ليلة

الجمعة فيها ،أو في مس���جد الكوف���ة ،أو الحائر الحس���يني على

مش���رفه الس�ل�ام ،أو أربعين ليل���ة م���ن أي الليالي ف���ي أي محل
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ومكان  -كما ف���ي قصة الرم���ان المنقولة في البح���ار -طريق إلى

الفوز بلقائه

ومش���اهدة جماله ،وهذا عمل ش���ائع ،معروف

في المش���هدين الش���ريفين ،ولهم في ذلك حكاي���ات كثيرة ،ولم

كل واحد منه���ا إلينا بطريق
نتع���رض لذكر أكثرها لع���دم وص���ول ّ
يعتمد عليه ،إال أن الظاهر أن العمل من األعمال المجربة ،وعليه

العلماء والصلح���اء واألتقياء ،ول���م نعثر لهم على مس���تند خاص

وخبر مخصوص ،ولعلهم عثروا عليه أو اس���تنبطوا ذلك من كثير
من األخبار التي يس���تظهر منها أن للمداومة على عمل مخصوص
من دعاء أو صالة أو قراءة أو ذكر أو أكل شيء مخصوص أو تركه
في أربعين يوما تأثير ف���ي االنتقال والترقي م���ن درجة إلى درجة،

ومن حالة إلى حالة ،بل في النزول كذلك ،فيس���تظهر منها أن في

المواظبة عليه في تلك األيام تأثيرًا إلنجاح كل مهم أراده»(((.

((( راجع بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 53ص.325
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الثاني :وجوه الحكمة من غيبته(عليه السالم)

ال َغيبة تحققت لبعض األنبياء
فلم تك���ن غيبته  ليس لها س���ابقة ،ب���ل لها نظائ���ر في األمم

ف���ي أزمنتهم عن أممهم،

السابقة.

ففي كمال الدين وتمام النعمة للش���يخ الصدوق ص 480بسنده

عن حنان بن س���دير ،عن أبيه ،ع���ن أبى عب���د اهلل

قال :إن

للقائم من���ا غيبة يط���ول أمدها ،فقلت ل���ه :يا ابن رس���ول اهلل ولم

ألن اهلل أبى إال أن تجري فيه س���نن األنبياء
ذلك؟ ق���الّ :
في غيباتهم ،وإنه ال بد له يا س���دير من استيفاء مدد غيباتهم ،قال

اهلل تعالى{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ}((( أي سنن من كان قبلكم».

فمن األنبي���اء الذين غاب���وا عن قومه���م ،إدري���س ،وصالح،

((( االنشقاق19:
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وإبراهيم(((.

بأن غيبة اإلم���ام  هي بأم���ر اهلل تعالى،
وال ّ
ش���ك وال ريب ّ

لكون���ه معصومًا ،وه���و

مم���ن ال يس���بقون اهلل تعالى

بالقول فض ًال عن العمل ،وبما ّأن غيبت���ه

بأمره تعالى ،واهلل

س���بحانه وتعالى حكيم فالبُّد أن تكون غيبة اإلمام

على المصلحة والحكمة.

مش���تملة

وهذا ما يجب أن ينعقد عليه قلب المؤم���ن ،العتقاده في اهلل

تعالى بأنّه حكيم ،وال يصدر منه الفعل اَّإل إذا كان مش���تمال على

مصلحة.

ففي كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص :482بسنده

عن اإلمام الصادق جعف���ر بن محمد 

 -ف���ي حديث « :-إن

سر اهلل ،وغيب من غيب
وس���ر من ّ
هذا األمر أمر من أمر اهلل تعالى ّ

اهلل ،ومتى علمنا أنّه  حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن
كان وجهها غير منكشف».

ولكنن���ا قد نُدرك ش���يئًا م���ن تلك المصال���ح والفوائ���د ،ولقد

صرحت بعض الروايات بشيء منها ،فنذكرها في فوائد:
ّ

الفائدة األولى :الحفاظ على اإلمام 

ألن اهلل
إن مقتضى اللطف اإللهي أن ينصب هاديًا ،وقد فعلّ ،
ّ
تطرق لهذه الغيبات.
((( راجع كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص ،127فإنّه ّ
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تعالى خلق الخلق وأراد منهم الصالح بالعب���ادة والمعرفة ،فحّتى

وينص���ب الهادي���ن للن���اس ،وإ ّ
ال
ال كان ُمخ ّ
يُحقق غرض���ه يبعث ّ
بغرضه.

ومقتضى لُطف اإلمام

أن يقوم بوظيفة الهداية واإلرش���اد

تص���دى لذلك ،كم���ا يجب عل���ى الن���اس االنقياد
للن���اس ،وق���د
ّ
ولك���ن الناس ل���م تعم���ل بواجبها ،ب���ل عملت على
للمعصوم،
ّ

مخالفة اهلل وأوليائه ،فلقد تكالب على أهل البيت

األعداء،

المع���اداة ح���دودًا ال يمكن معها
وقويت ش���وكة الباط���لّ ،
وتعدت ُ

بقاء اإلم���ام

ظاهرًا مش���هورًا ،فالحقهم األع���داء ولم يتركوا

لهم فرصة في إيصال الهدى للناس ،ولم يتركوا س���بيال للمؤمنين

يصلون من خالله إلى سادتهم ومواليهم ،فعاش أهل البيت
في الس���جون ،وبقي أتباعهم بين سجين وبين ُمختفي عن األنظار

ال يمكنه أن يلقى إمامه.

وتط���ور الع���داء حتى أصب���ح بع���ض الطالبيي���ن  -فضال عن
ّ

غيرهم -يكيدون بأهل البيت

 ،فتع���اون بعض الطالبيين مع

غيرهم كي يقوم���وا بالقضاء على أهل البي���ت
الك���ذاب أخو اإلمام العس���كري  يكيد بأخيه ويحس���ده على
إن مثلي ومثل���ه كقابيل
ما أعطاه اهلل تعال���ى ،فكان يق���ول ّ :
وهابي���ل ،وعندما استش���هد اإلمام العس���كري  أخ���ذ جعفر
 ،فهذا جعفر

كل ما ف���ي بيت أخيه مع علمه بأنّ���ه ليس الوارث
هذا بنهب وبيع ّ
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وإنّما الوارث هو الحجة المنتظر  ،ب���ل تع ّدى وتجرأ على بيع

الصبايا ،فلقد كانت هناك صبية جعفرية في دار العس���كري

ردها بع���ض العلويي���ن بواح���د وأربعين
يربونه���ا فباعها ،حّت���ى ّ
دينارًا(((.

وإذا لم ي���رض بأخي���ه إمامًا فكيف يرض���ى بابن أخي���ه ،ولذا

كان يري���د أن يفت���ك باب���ن أخي���ه حّتى تخلو الس���احة ل���ه ،وكان
على اس���تعداد ب���أن يتعاون م���ع أي أحد في س���بيل القض���اء على

اإلمام

يتعبد فجاءوا لقتله
 ،ولذا أخبر عنه أنّه في الس���رداب ّ

بعد أن حاصروا الس���رداب ،فخرج صلوات اهلل وس�ل�امه عليه ولم

يروه ،كم���ا خرج الرس���ول 

داره(((.

عندم���ا حاصره كف���ار قريش في

ولقد آذى الش���يعة في دعواه اإلمامة ومالحقة َمن عنده حقوق

شرعية كي يس���تولي عليها وبالخصوص تلك األموال التي ترد من
ّ

بالح ّكام الظلمة في سبيل سلب المؤمنين
أماكن بعيدة ،واس���تعان ُ
تلك األموال(((.

ففي كمال الدين وتمام النعمة للش���يخ الصدوق ص 319بسنده

عن اإلمام علي بن الحس���ين زين العابدين 
((( راجع الكافي للشيخ الكليني ج 1ص.542
((( راجع كمال الدين للشيخ الصدوق ج 2ص.442
((( راجع كمال الدين ج 2ص.476

 -في حديث -

مالسلا هيلع(هتبيغ نم ةمكحلا هوجو :يناثلا35 .....................................

قال« :إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحس���ين بن علي

بن أبي طالب

فإن للخامس من ولده ولدا
فس���موه الصادقّ ،

اجتراء على اهلل وكذبًا عليه فهو عند اهلل
اس���مه جعفر يدعي اإلمامة
ً
جعفر الكذاب المفتري على اهلل  ،والمدعي لما ليس له بأهل،

المخالف على أبيه والحاس���د ألخيه ،ذلك الذي يروم كشف ستر

بكاء
اهلل عند غيبة ول���ي اهلل  ،ثم بكى علي بن الحس���ين
ً
شديدًا ،ثم قال :كأني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على



تفتيش أمر ولي اهلل ،والمغيب ف���ي حفظ اهلل ،والتوكيل بحرم أبيه
جهال منه بوالدته ،وحرصا منه على قتل���ه إن ظفر به( ،و) طمعًا

في ميراثه حتى يأخذه بغير حقه»(((.

ولقد تعدد س���ؤال الحجة  ف���ي غيبته الصغ���رى عن جعفر

الك���ذاب ،فكان���ت أجوبت���ه تُنبئ ع���ن م���دى األذى ال���ذي لحق

باإلمام

من كث���رة تمادي جعفر الك���ذاب في دع���واه الباطلة

وقيامه على الفسق والفجور.

في غيبة الطوس���ي :ص 174بس���نده نق���ل التوقي���ع الصادر من

الناحية المق ّدس���ة الذي يق���ول

فيه« :وقد ادعى ه���ذا المبطل

المفتري عل���ى اهلل الكذب بما ادع���اه ،فال أدري بأي���ة حالة هي له

((( االحتجاج للشيخ الطبرسي ج 2ص .48والخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي ج1
ص .268وعنه البحار 230 / 46 :ح  ،5وج  9 / 47ح  .4ورواه في علل الشرائع234 :
ح .1وأورده في مقصد الراغب( 156 :مخطوط) .وبعضه في دالئل اإلمامة لمحمد بن جرير
الطبري (الشيعي) ص ،248والهداية الكبرى 248 :ومناقب ابن شهر آشوب .272 :4
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رجاء أن يتم دعواه؟!!!

ال م���ن حرام وال
أبفق���ه في دي���ن اهلل؟!!! فواهلل م���ا يعرف حال ً

يفرق بين خطأ وصواب.

أم بعل���م؟!!! فم���ا يعل���م حق���ًا م���ن باط���ل ،وال محكمًا من

متشابه ،وال يعرف حد الصالة ووقتها.

أم بورع؟!!! فاهلل ش���هيد عل���ى تركه الصالة الف���رض أربعين

تأدى((( إليكم،
يومًا ،يزعم ذلك لطلب الش���عوذة ،ولعل خبره قد ّ

وهاتيك ظروف مس���كره منصوبة ،وآثار عصيانه هلل  مش���هورة

قائمة.

أم بآي���ة؟!!! فلي���أت به���ا ،أم بحج���ة؟!!! فليقمه���ا ،أم

بداللة؟!!! فليذكرها .قال اهلل  في كتابه:

{ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
(((
ﭘ ﭙ}
((( تأ ّدى أي وصل.

((( من سورة اإلحقاق.
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فالتم���س تول���ى اهلل توفيقك من ه���ذا الظالم م���ا ذكرت لك،

وامتحنه وس���له عن آية من كت���اب اهلل يفس���رها ،أو صالة فريضة
يبين حدودها ،وم���ا يجب فيها لتعلم حاله ومق���داره ،ويظهر لك

عواره ونقصانه ،واهلل حسيبه.(((»...

وهذا الوجه في غيبته  - أي الحفاظ على نفسه  -قد ذُكر
ٍ
باختالف في ألفاظها ومواردها منها:
في روايات كثيرة
ما في كم���ال الدي���ن وتمام النعمة للش���يخ الص���دوق ص:361

بسنده عن اإلمام موس���ى بن جعفر 

 -في حديث « :-القائم

ال كما ملئت
الذي يطِّ هر األرض م���ن أعداء اهلل  ،ويملؤها ع���د ً

جورًا وظلمًا هو الخام���س من ولدي ،له غيبة يط���ول أمدها خوفا

على نفسه ،يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون».
بقي شيء:

قرأت اليس���ير م���ن الروايات
ّ
إن جعف���ر المعروف بالكذّاب قد َ

تذمه ،وما ذكرناه هو نزر
الشريفة وتوقيعات الناحية المقدسة التي ّ
يس���ير مما ورد فيه من انتهاكات لحدود اهلل تعالى ،ولم أجد أحدًا

قد نفى عنه تلك األفعال القبيحة ،حّتى الذين قالوا بتوبته في آخر
عمره.

أن الذي ّ
يدل عل���ى توبته التوقيع المق���دس الذي يرويه
وقي���ل ّ

((( راجع االحتجاج :ج  2ص  .468وإثبات الهداة :ج  1ص  550ب  9ح  ،377والبحار :ج 25
ص  181ب  4ح ،4وفي :ج  50ص  228ب 6ح .3وفي ج  53ص  193ب 31ح.21
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الش���يخ في الغيبة ع���ن الكليني ص ،188والش���يخ الطبرس���ي في

االحتج���اج ص 163بس���ند الش���يخ عن إس���حاق بن يعق���وب قال:

س���ألت محمد بن عثمان العمري  أن يوص���ل إليه

كتابًا

قد سألت فيه عن مسائل أش���كلت علي .فورد التوقيع بخط موالنا

صاحب الزمان

«أما ما سألت عنه أرش���دك اهلل وثبتك اهلل من

أمر المنكرين من أهل بيتنا وبني عمنا؛ اعلم أنه ليس بين اهلل 
وبين أح���د قرابة ،وم���ن أنكرني فليس مني ،وس���بيله س���بيل ابن

نوح ،وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف
يستدل بما ّ
ّ
تمسهم النار،
وقد
دل على ّ
أن ولد فاطمة  ال ّ
.»....

اَّإل أننا نقول إنّه ُمخصص بكثير من الروايات ،وأمثال هذا التوقيع

« :ليس بين اهلل  وبين

صريح في تخصيصها حيث يق���ول
أحد قرابة» فالخارج عن واليتهم  خ���ارج عنهم وليس منهم.

وإن قربت لُحمته.

الفائدة الثانية :الحفاظ على الشيعة

البُ ّد من رفع المعان���اة التي يعانيها الش���يعة ف���ي الحفاظ على

اإلمام وخوفهم عليه وعلى أنفس���هم ،فالشيعة عاش���ت فترة ترى
ّ
وتمكن
أئمتها في الس���جون واالعتق���ال مع قلّ���ة الناصر ،وكث���رة
ّ

العدو ،فيتعذر على الشيعة الوصول إلى أئمتهم
مباش���رة من علومهم ،وما دام اإلمام  ظاهرًا فالشيعة ُمالحقة

واالستفادة
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ومعذّبة ،والسجون امتألت من المؤمنين الشيعة.
ومطاردة ُ
ُ

ولما كانت الش���يعة تعي���ش المعاناة ل���ذا كانوا يس���ألونهم َم ْن
ّ
؟ فيجيبونهم بأنّكم
األفضل هم أم من يعيش في دولة القائم



أفضل ألنّكم تصبحون وتمسون وأنتم خائفون على إمامكم وعلى

أنفسكم .وهذا مما ّ
شدة المعاناة التي يعيشها الشيعة فال
يدل على ّ

يس���رها أن يغيب إمامها عن األنظار وهي
أن الش���يعة آنذاك
ّ
ش���ك ّ
ّ
مطمئّنة عليه وعلى س�ل�امته وبالتالي تطمئن على نفسها ،فيكون

من اللطف هنا في مثل هذه الظروف حدوث الغيبة.

فف���ي الكافي للش���يخ الكلين���ي ج 1ص 333بس���نده عن عمار

الس���اباطي قال« :قلت ألبي عبد اهلل

 :أيما أفضل :العبادة في

السر مع اإلمام منكم المستتر في دولة الباطل ،أو العبادة في ظهور

الحق ودولته ،مع اإلمام منكم الظاهر؟

فقال ي���ا عمار الصدق���ة في الس���ر واهلل أفضل م���ن الصدقة في

العالني���ة وكذلك واهلل عبادتكم في الس���ر مع إمامكم المس���تتر في
دولة الباطل وتخوفكم م���ن عدوكم في دولة الباط���ل وحال الهدنة

أفضل مم���ن يعبد اهلل  ذك���ره في ظه���ور الحق مع إم���ام الحق
الظاهر في دولة الحق وليس���ت العبادة مع الخوف في دولة الباطل

مثل العبادة واألمن في دولة الحق واعلموا أن من صلى منكم اليوم
صالة فريضة في جماعة ،مس���تترًا بها من عدوه في وقتها فأتمها،

كتب اهلل له خمس���ين صالة فريضة في جماع���ة ،ومن صلى منكم
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صالة فريضة وحده مس���تترًا بها من عدوه في وقتها فأتمها ،كتب

اهلل  بها له خمسًا وعش���رين صالة فريضة وحدانية ،ومن صلى
منكم صالة نافل���ة لوقتها فأتمه���ا ،كتب اهلل له بها عش���ر صلوات

نوافل ،وم���ن عمل منكم حس���نة ،كت���ب اهلل  له بها عش���رين

حسنة ويضاعف اهلل  حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله،

ودان بالتقية على دينه وإمامه و نفس���ه ،وأمسك من لسانه أضعافا

مضاعفة إن اهلل  كريم.

رغبتن���ي في العم���ل ،وحثثتني
قلت :جعل���ت فداك ق���د واهلل ّ

ال
عليه ،ولكن أحب أن أعلم كيف صرنا نح���ن اليوم أفضل أعما ً
من أصحاب اإلم���ام الظاهر منكم في دولة الح���ق ونحن على دين

واحد؟

فق���ال :إنكم س���بقتموهم إلى الدخ���ول في دي���ن اهلل  وإلى

الصالة والصوم والحج وإلى كل خير وفقه وإلى عبادة اهلل عز ذكره
سرا من عدوكم مع إمامكم المس���تتر ،مطيعين له ،صابرين معه،

منتظرين لدول���ة الحق خائفين على إمامكم وأنفس���كم من الملوك

الظلمة ،تنظرون إلى ح���ق إمامكم وحقوقكم ف���ي أيدي الظلمة،
قد منعوكم ذلك ،واضطروكم إلى حرث الدنيا وطلب المعاش مع

الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعة إمامكم والخوف مع عدوكم،
فبذلك ضاعف اهلل  لكم األعمال ،فهنيئا لكم.

قلت :جعلت فداك فما ترى إذا أن نك���ون من أصحاب القائم
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ويظهر الحق و نحن اليوم في إمامت���ك وطاعتك أفضل أعماال من

أصحاب دولة الحق والعدل؟

فقال :س���بحان اهلل أم���ا تحب���ون أن يظه���ر اهلل تب���ارك وتعالى

الحق والعدل ف���ي البالد ويجمع اهلل الكلم���ة ويؤلف اهلل بين قلوب

مختلفة ،وال يعصون اهلل  في أرضه ،وتقام حدوده في خلقه،

ويرد اهلل الحق إلى أهله فيظهر ،حتى ال يستخفي بشيء من الحق
مخافة أحد من الخلق ،أما واهلل يا عمار ال يموت منكم ميت على

الحال التي أنتم عليها إال كان أفضل عند اهلل من كثير من ش���هداء

بدر واحد فابشروا».

الفائدة الثالثة :تعريض المؤمنين إليمان أكبر

فإن
إن في ال َغيبة تعريض المؤمنين إليمان أكبر ويقين أعظمّ ،
ّ
عينة  -من دون أن يراه
يقينية ُم ّ
من يؤمن باإلمام ويصل إلى مرتبة ّ

لمجرد ورود الروايات عن أهل بيت العصم���ة لهو أعظم إيمانا
ّ

ممن َجالس اإلمام

وشاهد معاجزه الباهرة وألطافه الظاهرة،

اليقينية.
ومع ذلك لم يتجاوز تلك المرتبة
ّ

ولذا ورد في من ال يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج 4ص366

عن رس���ول اهلل 

« :يا علي .أعج���ب الناس إيمان���ًا ،وأعظمهم

يقينًا ،ق���وم يكونون في آخر الزم���ان لم يلحق���وا النبي ،وحجب
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عنهم الحجة ،فآمنوا بسواد على بياض»(((.

أن المؤمن في الغيبة يحظى بثواب عظيم ،وإن مات على
كما ّ

كالمتش���حط بدمه بين يدي الحجة ؛ لكونه منتظرًا
فراشه فهو
ِّ

إلمامه ،حبس نفس���ه على مواله ،ال ته ّزه العواصف ،وال تُحركه
الفتن ،وال تُغريه األماني ،أش ّد من الجبال الرواسي.
ففي كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص 323بسنده

عن اإلمام علي بن الحس���ين س���يد العابدين 

«م ْن ثبت على
َ :

مواالتنا((( في غيبة قائمنا أعطاه اهلل  أجر ألف شهيد من شهداء
بدر وأُحد».

وفيه أيضًا ص :361بس���نده عن اإلمام موس���ى بن جعفر 

 -في حدي���ث « :-طوبى لش���يعتنا ،المتمس���كين بحبلنا في غيبة

قائمنا ،الثابتي���ن على مواالتن���ا والبراءة م���ن أعدائن���ا ،أولئك منا
ونحن منهم ،قد رضوا بنا أئمة ،ورضينا بهم شيعة ،فطوبى لهم،

ثم طوبى لهم ،وهم واهلل معنا في درجاتنا يوم القيامة».

وفي كتاب الغيب���ة لمحمد بن إبراهيم النعماني ص 200بس���نده

عن اإلمام أبي عب���د اهلل جعفر بن محمد 

أن���ه قال« :من مات

منكم على ه���ذا األمر منتظ���رًا كان كم���ن هو في الفس���طاط الذي

((( كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص .288وعنهما وسائل الشيعة للحر العاملي
ج 72ص.92
((( في بعض النسخ« :على واليتنا».
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للقائم

»(((.

وفي نفس المصدر السابق بسنده عن أبي بصير ،عن أبي عبد

اهلل

أن���ه قال ذات ي���وم« :أال أخبركم بم���ا ال يقبل اهلل  من

ال اَّإل به؟ فقل���ت :بلى ،فقال :ش���هادة أن ال إله إال اهلل،
العباد عم ً

وأن محمدا عبده [ورس���وله] واإلق���رار بما أم���ر اهلل ،والوالية لنا،

والبراءة من أعدائنا  -يعني األئمة خاصة  -والتسليم لهم ،والورع

واالجتهاد والطمأنينة ،واالنتظار للقائم

 ،ثم قال :إن لنا دولة

يجيء اهلل بها إذا ش���اء .ث���م قال :من س���ره أن يكون م���ن أصحاب

القائم فلينتظر ،وليعمل بالورع ومحاس���ن األخالق ،وهو منتظر،
فإن مات وق���ام القائم بعده كان له من األجر مث���ل أجر من أدركه،

فجدوا وانتظروا هنيئًا((( لكم أيتها العصابة المرحومة».

((( في بعض النسخ «كان كمن في فسطاط القائم .»
((( في بعض النسخ «فجدوا تعطوا ،هنيئا ،هنيئا».
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الخاتمة

هذا آخر ما أحببنا إيراده في هذه الرسالة ،وإن كان الموضوع

موس���عًا ،وهن���اك مصال���ح راجعة إلى ش���خص
يمكن أن يك���ون ّ

اإلم���ام

كاس���تيعاب جمي���ع ب�ل�اءات األنبي���اء على أش���كالها

كل األوقات التي غاب فيها األنبياء
وطولها ،ومن ضمنها أن يجمع ّ

فيأتي عليه���ا كلّها كما يظهر م���ن بعض الرواي���ات ،كما في علل

الشرائع ج 1ص 234بسنده عن حنان بن سدير ،عن أبيه ،عن أبي

عبد اهلل قال :إن للقائم

منا غيب���ة يطول أمدها ،فقلت

له :ولم ذاك يا ابن رسول اهلل؟ قال :إن اهلل  أبى إال أن يجري فيه

س���نن األنبياء

في غيباتهم ،وأنه البد له يا سدير من استيفاء

مدد غيباتهم ،قال اهلل { :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ}((( أي س���ننًا على

سنن من كان قبلكم».
((( االنشقاق.19:
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كما ّأن العديد من الروايات دلّت على أنّه إنّما غاب

لئال

يُجبر على البيعة ألحد من الظالمين ،كما ف���ي كمال الدين وتمام

النعمة للشيخ الصدوق ص 479بسنده عن اإلمام أبي عبد اهلل
قال :صاحب هذا األمر تعمى والدته على (هذا) الخلق لئال يكون

ألحد في عنقه بيعة إذا خرج».

مر علي���ك في بداية هذا البحث تش���بيهه ف���ي غيبته 
ولقد ّ

بالشمس إذا سترها الس���حاب ،وهذا التش���بيه له دالالته الكثيرة،

أن الشيخ المجلس���ي ذكر أنّه اهتدى إلى س���تة عشر وجهًا،
حّتى ّ

ألن بعض العقول أو
عد منها ثمانية ،ولم يذكر الثمانية األخرىّ ،
ّ

النفوس ال يستوعب ذلك فقال:

الجنة الروحانية ثمانية أبواب ،ولقد
«فقد فتحت لك من هذه َ

فتح اهلل علي بفضله ثمانية أخرى تضيق العبارة عن ذكرها ،عسى

اهلل أن يفتح علين���ا وعليك في معرفتهم ألف ب���اب ،يفتح من كل
باب ألف باب»(((.

ونحن نذكر لك أيُها القارئ العزيز شيئًا من تلك الوجوه:

األول :بالشمس  -وإن سترها السحاب  -تبقى الحياة ،ولوال
ّ

وجود الش���مس ألصبحت األرض غير صالح���ة للحياة ،فتنخفض

حد ال يُمكن مع���ه الحياة ،فكذلك اإلمام 
درجات الحرارة إلى ٍّ
مر عليك
فإنّه وإن كان غائبًا اَّإل ّ
أن الحياة من دون���ه ال تبقى ،وقد ّ
((( بحار األنوار للعالمة المجلسي ج 52ص.94
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أنّه لوال اإلمام

لساخت األرض ومن عليها.

أن الناس
الثان�ي :الش���مس المحجوب���ة وإن كان���ت نافع���ة اَّإل ّ

تت���م الفائدة منها وتكم���ل ،وبعض البلدان
ينتظ���رون ظهورها كي ّ

التي ال تظهر عندهم الش���مس إال نادرًا نجدهم ينتظرون ظهورها،
ألش���عة الش���مس طلبًا
ويتعرضون
وعندما تبزغ عليهم ينتش���رون
ّ
ّ
ألن الجسم اإلنساني بحاجة إلى أشعة الشمس،
للدفئ
والصحةّ ،
ّ

وكذلك اإلم���ام  فإنّه وإن كان���ت فائدة وج���وده عظيمة في حال

أن المؤمنين المخلصين ينتظرونه لتمام الفائدة وكمالها.
غيبته اَّإل ّ

الثالث :إذا ستر السحاب الشمس ال تجد أحدًا ينكر وجودها،

ل���كل ذي
أن آثارها موج���ودة ظاه���رة ِّبينة
ِّ
���ر اَّإل ّ
ألنّه���ا وإن ل���م تُ َ

وإن منكر وجوده���ا ُمكابر معان���د ،فكذلك وجوده
حس س���ليمّ ،
ٍّ

المكابرة والعن���اد مع ظه���ور آثاره
المقدس ّ 
ف���إن إن���كاره م���ن ُ

الحس والشعور ،وكان ذا بصيرة
وتجلِّي فيوضاته لمن كان سليم
ِّ
ربه تعالى.
من ِّ

إن الشمس في بعض األحيان يحجبها السحاب الكثيف
الرابعّ :

حتى يكون النه���ار كالليل ف���ي الظلمة ،ويكون ه���ذا الظالم نجاة

ومصلح���ة لمن يالحق���ه العدو الذي يري���د الفتك ب���ه والنيل منه،
حدا حّت���ى أصبحت
وكذلك اإلم���ام  فإنّه بل���غ الظلم بش���يعته ّ

المصلحة لهم في غيبته.

ضعف���ت أبصار الن���اس فإنّها ال تق���وى على نور
الخام�س :إذا ُ
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فيضرها ظهورها ونورها لعدم احتمالهم لنورها الشديد.
الشمس،
ّ

فإن ضعف بصائر الناس وقلّ���ة دينهم يمنعانهم
وكذلك اإلمام ّ 

المحجة البيضاء،
من اإلستضاءة بنور اإلمامة ،ألنّه يحملهم على
ّ

لقل الشيعة في األمصار،
والحق الذي ال يُطيقون ،ولوال غيبته ّ 
ّ

وشدة ضعفهم.
لعظيم بالئهم وامتحانهم ّ

إن الش���مس قد تظهر بين الس���حاب ويراها من كان
الس�ادسّ :

فإن بعض
مراقبًا لها ومنتظرًا لبزوغها ،فكذلك الحجة المنتظر ّ 

والتش���رف
من عليهم برؤيته
بحبه قد يُ ُّ
ُّ
المنتظرين له المش���غوفين ّ
بلقائه ،وهذا معلوم ش���ائع عن بعض العلماء ،ولقد عقد العالمة

أول الجزء
المجلس���ي بابًا في ذكر من رآه صل���وات اهلل عليه ف���ي ّ
 ،52واس���تدرك العالّم���ة الميرزا حس���ين النوري عل���ى البحار في

تش���رفوا بلقاء
جّنة المأوى وذكر تس���عًا وخمس���ين حكاية في من
ّ
اإلمام .

إن الش���مس نفعه���ا عظي���م ،والذي ال ينتف���ع ببعض
الس�ابعّ :

منافعه���ا فهو ألمر في���ه ،ولحج���اب جعل���ه بينه وبين الش���مس،
عام ولكن بع���ض الناس عمي وأوجد
فكذلك اإلمام  فإن نفعه ّ

التامة له بس���وء فعله
الحجب بينه وبين اإلمام فل���م تصل المنفعة ّ

واختياره.

كل
إن الشمس منافعها تصل إلى الناس بحسب ما هيأ ّ
الثامنّ :

شخص من طرق وصول الفائدة إليه ،وبقدر ما يرفع من الموانع،
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كل ش���خص بحسب ما
فإن عموم نفعه يصل إلى ّ
فكذك اإلمام ّ 

يهيء من سبل ويرفع من موانع وحجب.

إن الناظر إلى الش���مس والمنتظر لها  -عندما تسّترها
التاس�عّ :

بالغي���وم  -إنّما يك���ون نظره إل���ى األعل���ى ،فكذلك عل���و مرتبة

اإلمام  وشرف مقامه الرفيع يقتضي من العبد أن ينظر بنور قلبه

إلى المراتب العالية ،والدرجات الرفيعة حّتى ينتظر أو يرى اإلمام

المنتظر .

أن الكواك���ب كاألرض تدور حول
علميًا ّ
العاش�ر :ما هو ثابت ّ

الشمس وفي فلكها ،وال يختلف ذلك بين ظهور الشمس وغيابها

وراء السحاب ،فعلى المؤمنين الموالين المنتظرين أن يكون محور
أفعالهم وأقوالهم رضى إمامهم ،ويدوروا في فلك هداية موالهم،

ال يخرجون عنه أبدًا ،سواء كان ظاهرًا أو غائبًا.

الختل
أن الكواكب خرجت من فلك الشمس
ّ
الحادي عشر :لو ّ

نظام الكون وفس���د ،وال يفرق الحال بين ظهور الش���مس وغيبتها

تمردوا على إمامهم وخرجوا من
وراء السحاب ،وكذلك الناس إذا ّ

دائرته فإنهم يتيهون ويفس���د عملهم واعتقادهم ،سواء كان ظاهرًا
أو كان غائبًا.

فإن نوره
الثاني عشر :إن الش���مس مصدر للضياء بخالف القمر ّ

مستمد من نور الش���مس ،فنور القمر من نور الشمس وإن خفيت

الش���مس علينا بس���بب الغيوم ،واإلمام  مصدر للضي���اء والنور
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وليس نوره مس���تمدًا من غيره من الخل���ق ،وإن الهدى الذي عليه
مستمد من نوره وإن كان غائبًا.
بعض الناس
ّ

الثالث عش�ر :الش���مس يعجز البش���ر عن الوصول إليها لبعدها

يفرق الح���ال بين غيبتها وظهوره���ا ،فكذلك اإلمام
وعلوها ،وال ّ

يعج���ز البش���ر ع���ن الوص���ول لمقام���ه الش���ريف ،وإن كان غائب���ا
عن األنظ���ار ،فف���ي الزي���ارة الجامعة«:فبلغ اهلل بكم أش���رف محل

المكرمين ،وأعلى من���ازل المقربين ،وأرفع درجات المرس���لين،
حيث ال يلحقه الح���ق ،وال يفوقه فايق ،وال يس���بقه س���ابق ،وال

يطمع في إدراكه طامع».

لشدة حرارتها،
الرابع عشرّ :
إن الشمس ال يمكن االقتراب منها ّ

فكذلك ن���ور اإلمامة ال يمكن ألح���د أن يقترب منه ،ف���إن العقول

قاصرة عن إدراكهم ،ولقد ورد ع���ن النبي 

أنّه قال« :يا علي،

ما عرف اهلل اَّإل أنا وأن���ت ،وال عرفني إال اهلل وأنت ،وال عرفك إال

اهلل وأنا»(((.

تضر من أطال النظر فيها ،ويُكتفى في
الخامس عشر :الشمس ّ

والتمعن في آثارها ،وكذلك
معرفة وجودها النظر الخاطف إليها،
ّ

ّ
والتفكر في عظيم ذاته لكونه فوق طاقة البشر
فإن النظر
اإلمام ّ 
((( شرف الدين النجفي في تأويل اآليات الباهرة في العترة الطاهرة 221 / 1 :ح  .15وعنه مدينة
المعاجز للسيد هاشم البحراني ج  2ص  .439وأورده البرسي في المشارق .112 :وأخرجه
في مختصر البصائر ،125 :وفي المحتضر 38 :و  165ومناقب ابن شهرآشوب267 / 3 :
نحوه.
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يجعل العبد يزيغ عن الحق ،فيُكتفى بالنظر في آثاره الشريفة.

يتميز الليل من النهار بالشمس وإن كانت
الس�ادس عش�ر :إنّما ّ

تمي���ز الهدى من
محجوب���ة بالس���حاب ،فكذل���ك اإلمام  ف���إن ّ

الضالل واإليمان م���ن الكفر به صلوات اهلل وس�ل�امه عليه وإن كان
غائبًا.

الس�ابع عش�ر :بظهور الش���مس تنكش���ف الحقائ���ق التي كانت

مستورة بالليل ،وكذلك اإلمام  بظهوره تنكشف الحقائق التي
ُسِترت عّنا في ظلمة غيابه صلوات اهلل وسالمه عليه.
ولق���د اكتفينا به���ذا المق���دار المحق���ق للغرض ،ونس���أل اهلل
تعالى قبول العمل ،والثب���ات على واليتهم ومحبته���م ،والتوفيق

لطاعته���م واجتناب معصيتهم ،كما نس���أله تعال���ى أن يجعلنا من
عبيده المخلصي���ن له الذابين عنه ،والمحامين عن س���احة قدس���ه

والمستش���هدين بي���ن يديه ،كما نس���أله تعال���ى أن يوفقن���ا لنصرة
أوليائنا (صلوات اهلل عليهم أجمعين) ،ويرزقنا شفاعتهم في الدنيا

واآلخرة ،إنّه سميع قدير ،وباإلجابة جدير.
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