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 السالم على معزااللیاء و مذل االعداء
سـالم و درود بـر خـاتـم اوصیا مفخر اولیا، كوكب فروزان آسمان والیت و تنها باقیمانده خـانـدان عـصـمـت عـلیـه 

حق و باطل را به پایان برده و كاخهاى ستم و كنگره السـالم كـه بـا قـیـام خـود، آخـریـن حـلقـه از حـلقـات مـبـارزه 
 .هاى بیداد را براى همیشه در هم كوبیده و آنچه غایب بعثت انبیا و كوشش اولیا بوده در جامعه تحقق خواهد بخشید

 السالم على شمس الظالم و بدر التمام
قلب شیفتگانش نـور امـیـد مـى  سـالم و درود بـر خـورشـیـد فـروزان امامت كه از پس ابر غیبت بر زوایاى

افـشـانـد و بر مظلومان و مستضعفان نوید رهایى مى دهد و با طوفان قیامش مـنـافـقـان ، حـیـله گران و دغلبازان 
را از صحنه خارج كرده و مدعیان دروغین حقوق بشر را رسـوا نـمـوده و مـظـلومـان حـق از دسـت دادگـان را 

 . نایل خواهد ساخت بـه حـقـوق حـقـه خـود
 السالم على صاحب الصمصام و فالق الهام

سالم و درود بر بزرگ انقالبى تاریخ بشریت كه با انقالب بى نظیرش بساط ستم و سـتـمـگـرى را در جـهـان 
زباله دان  بـرچـیـده و بـر حـكـومـتـهـاى نـظـامـهـاى بـاطـل خـاتـمـه داده و بـیدادگران و ستم پیشگان را براى ابد در

تاریخ دفن نـمـوده و پـرچـم عـدالت و رحـمـت را بـر بـسـیـط زمـیـن بـرافـراشـتـه و حـكـومـت عدل را جایگزین 
 .حكومت جور خواهد نمود

 السالم على ربیع االنام و نضرة االیام
ـكـافته و همه جا نورباران سـالم و درود بـر بـهـار انـسـانها و شكوفایى دورانها، یعنى آنكه با ظهورش فجر نور ش

از میان ... مى شود عدل و مساوات همه گیر شده و نابسامانیها در تمام مـحـورهـاى فـرهـنگى اقتصادى سیاسى ، و
خواهد رفت ؛ جهلها و ستمها رخت خواهد بـست ؛ عقلها و دانشها به كمك خواهد رسید و زندگیها با طراوت و 

 .انسانها با صفا خواهند شد
 م على المهدى و الذى وعد اهللا عزوجل به االممالسال

سالم و درود بر انبیاء و اولیایى كه از ظهور و قیام و حكومت جهانى او نوید داده و انتظار قدوم مباركش را به 
 .رهروانشان توصیه نموده اند

یـاد او غـافـل نبوده و سالم و درود بر رهروان و شیفتگان و دلباختگان او كه حتى یك لحظه از لحظات زندگى از 
براى رسیدن به وصال دلربایش از هیچ سعى و كوششى دریغ نمى ورزند و افتخار زیارت او را با سلطنت بر 

 .زمین و زمان مبادله نمى كنند
 سخنى چند

اشـعه آن روز فرا خواهد رسید كه چهره درخشان او نـمـایـان و بـا ! وعـده خـدا حـق اسـت و تـخـلف نـاپـذیر! آرى 
طالئى خود ظلمت غم افزاى شب را از بین خواهد برد و آنان را كه در تـاریـكـى فـساد و طغیان از هر گونه تحرك 

وامانده و گرفتار طوفان هولناك جرایم ، جـنـایـات امـواج خـطـرنـاك ظـلم و سـتـم گـردیـده انـد بـه ساحل نور و 
 .عدالت هدایت خواهد كرد

كومت و سلطنت او كه بر مبناى عدل و صلح واقعى مبتنى است تمام شرق و غـرب جـهـان را سـیـطـره حـ! آرى 
زیـر نـفـوذ خـواهـد گـرفت و تمام فاصله ها و مرزها را نابود و هرگونه اخـتـالف طـبـقـاتـى را مـحو و تمام انسانها 

د و سیاه ، سرخ و زرد همه و همه را زیر یك شرقى و غربى ، آمریكایى و آفریقایى ، آسـیـایـى و اروپایى ، سفی: را
پرچم گرد آورده پـیـرو یـك آیـیـن سـاخـتـه و در تـمـام نـقـاط عـالم بـانـگ ال اله اال اهللا و مـحـمـد رسـول اهللا و عـلى 

اسالم به رسمیت  ولى اهللا را طـنـیـن انـداز خـواهـد نـمـود و در مـیـان تـمـام ملل و امم ، قانونى غیر از قانون مقدس
 . نخواهد شناخت

اعـتـقاد به حضرت مهدى علیه السالم و ظهور آن منجى بشریت و ذخیره الهى اختصاص به مذهب شیعه ندارد؛ 
بلكه اعتقاد به حضرت ولى عصر و مصلح غیبى را در فضاهاى برون از حوزه اعتقادات و فرهنگ تشیع باید 

لیه السالم در سـرتـاسـر آفـاق زمـانى و مكانى اسالم ، كتابها و جستجو كرد؛ زیرا اعتقاد به حضرت مهدى ع
تاءلیفها، مسجدها و مدرسه ها میان مـشـایـخ و اساتید حدیث و عالمان گوناگون اهل سنت مفسران و محدثان 

مورخان و نسابگان رجـال نـویـسـان و تراجم نگاران ادیبان و لغویان و عارفان و شاعران ، بصورت مبسوط 



 . طرح استم
همه و همه در كتابهاى مختلف خویش به ذكر احادیث مربوط به حضرت مهدى علیه السالم پـرداخـتـه و سـخـنـانـى 

جـالب در شـمـایـل و سـیـرت فضایل و منقبت عالیم ظهور و كیفیت قیام و چگونگى استقرار و حكومت   بـس 
 .جهانى او گفته اند

، ابو جعفر عقیلى ، صاحب 297متوفاى  (السنن )ترمذى صاحب : سنت همانند بـسـیـارى از عـلمـاى بـزرگ اهل
، ابن 774، ابـن كـثـیـر، مـتوفاى 671، قرطبى ، مـتـوفـاى 671، بیهقى ، متوفاى 322متوفاى ) الضعفاء الكبیر )

اتـر بودن احادیث نـیـز بـه صـحـت و یـا بـه مـتـو... ، و911، سیوطى ، مـتـوفـاى 852حجر اسقالنى ، متوفاى 
 .(5) مهدى علیه السالم تصریح نموده اند

علماى مذاهب چهارگانه شافعى ، حنفى مالكى و حـنـبـلى ، در صـحت : (، مى نویسد975مـتـقـى هـنـدى مـتـوفاى 
 .احادیث مهدى علیه السالم اتفاق نظر دارند و معتقدند كه واجب است تمام مسلمانان بر این موضوع ایمان بیاورند

 (6)) 
بـیـن تـمـام اهـل اسـالم در طـول تـاریـخ مـشـهـور اسـت كـه در : (بـعـضـى دیـگـر مـانـنـد ابـن خـلدون مـى گـویـد

ن اسالم را یارى و عدالت را گسترش خواهد آخـر الزمـان مـردى از اهـل بیت به نام مهدى قیام خواهد نمود و دی
 ( .(7) داد و تمام مسلمین از آن متابعت نموده و بر تمام ممالك اسالمى مستولى خواهد شد

. بشارت آمدن آن را داده است ) ص (مـهـدى نـام كـسـى اسـت كـه رسول اكرم : و هـمـچـنـیـن زبـیـدى مـى نـویـسـد
  .(8) جعلنا اهللا من انصاره

در آینده : در میان تمام طبقات علما و دانشمندان مشهور است كه : (و حـافـظ شـیخ منصور على ناصف مى گوید
بسط عدالت و مردى به نام مهدى ، ظهور خواهد كرد و تمام ممالك اسالم را تحت سیطره خود در آورده و موجب 

 ( .در میان مردم خواهد شد
احـادیـث مـهـدى را گـروهـى از نـیـكـان صـاحـبـه نـقـل كـرده و بـزرگـان : (و سـپـس اضـافـه مـى كـنـد كـه 

ابن داود، ترمذى ، ابن ماجه ، طبرانى ، ابویعلى ، احـمـد بـن حـنـبـل و حـاكـم نیشابورى در : مـحدثین مانند
و تواتر اخبار مهدى بر هـمـگـان روشـن اسـت هـر كـس كـه كـوچكترین آگاهى و ذره اى . آورده اند تاءلیفات خود

 ( .(9) ایمان و اندكى انصاف داشته باشد، نمى تواند این قضیه را انكار نماید
پـس مـعـلوم اسـت كـه مـسـئله حـضـرت مـهـدى علیه السالم در قلمرو گسترده فرهنگ اسالمى اهـل سـنـت نـیـز بـه 

ـه رشـتـه تـحـریـر درآمـده و نـحو مبسوط، بحث شده و در این زمینه ، مستقال یا ضمنا كتابها و مقاالت مـتـعـددى ب
از مـحمد بن ادریس شافعى ، رئیس مذهب شافعیه ،  (الرسـاله (در مـعـتـبـرتـریـن كـتـابـهـاى اهـل سـنـت مـانـنـد 

از مـحـمـد بـن  (صحیح بخارى (، 241احـمد بن حنبل ، رئیس مذهب حنابله ، متوفاى ) مـسـنـد )، 204متوفاى 
از محمد  (سـنن ابن ماجه )، 261از مسلم بن حجاج ، متوفاى  (صحیح مسلم (، 256متوفاى اسـمـاعـیـل بخارى ، 

صحیح (، 275از ابو داود سلیمان بن اشعث ، متوفاى ) سنن ابى داود (، 275بن یزید بن ماجه قزوینى ، متوفاى 
ه السالم و عالیم ظهور ویـژگـیهاى حضرت مهدى علی... ، و279از محمد بن عیسى تـرمـذى مـتـوفـاى  (ترمذى 

  .(10) حكومت جهانى و استیالى آن حضرت بر عالم ، مطرح گردیده است
والدت حضرت مهدى علیه السالم در میان تاریخ نگاران نسابگان و پژوهشگران از ضروریات و موضوع 

 .مسلمات قطعى تاریخ بشمار مى رود
، نـفـر مـحقق گرامى فقیه ایمانى 65نام  ((11) منتخب االثر)فقیه عالیقدر، حضرت آیت اهللا صافى در كتاب خویش 

، مـحقق توانا و كاوشگر فرزانه و برادر صدیق ما، 102نـام ((12) مهدى منتظر در نهج البالغه )، در كتاب خود 
از علما و بزرگان اهل سنت را آورده اند كه در كتابهاى خود به والدت (13) نفر 128جناب ثامر عمیدى نام 

، نفر را ذكر كرده كه در دوران 79و همچنین محقق یاد شده نام . حضرت مهدى علیه السالم تصریح كرده اند
 .(14) از آغاز غیبت كبرى وجود مقدس حضرت ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ را مشاهده نموده اندطـفولیت و یا قبل 

 میان سایر ادیان مهدى در
عـقـیـده به مهدى و مصلح بزرگ جهانى از حوزه اعتقادات مسلمین نیز فراتر رفته و در ادیان قدیم : بـایـد گـفـت 

به عنوان یـك اصـل مـسـلم و قـطـعـى مـطـرح اسـت و ... آیین زرتشتى ، هندى ، بودائى ، یهود، مسیحیت و: مانند
مذهبى گذشته به پیروانشان از آمدن ، مصلح غیبى و تشكیل دهنده حكومت واحد هـر یـك از انبیا سلف و رهبران 

جهانى بشارت داده و به مظلومان ، سـتـمـدیـدگـان ، مـسـتـضـعـفـان و بـیـچـارگـان ، از سـپـرى شـدن فـصـل 
ـدن فـصـل شكوفایى چـپـاولگـران بـیـن اللمـلى و غـارتـگـران حـرفـه اى و سـتـم پـیشگان بى رحم و فـرارسـی

 .عدالت و پیاده شدن قانون مقدس الهى در سراسر گیتى نوید داده اند
برهماییان و در كتاب  (پاتیكل (و  (دادتك (هندیان ، ) دید )و  (شادكمونى (زرتشتیان ، ) زند (و ) اوستا )در كـتاب 



مـنـصـوب بـه حـضـرت  (تـورات )منسوب به حـضـرت داود و در فـصـل ) زبور (مقدس بوداییان ، در مزامیر 
سخن از ظهور منجى بشریت و مصلح كـل و ... مـنـسـوب بـه حـضـرت عـیسى و (انـجـیـل (مـوسـى و اسـفـار 

 . بـرهـم زنـنـده بساط ظلم و ستم و تشكیل دهنده حكومت واحد جهانى مبتنى بر پایه هاى عدالت نوید داده شده است
یـان ، مـكاتب ، ملل و اقوام ، از مصلح جهانى با تعبیرهاى متناسب با فرهنگ خود نام در هـر یـك از آیـیـن ، اد

 .برده و سخن گفته اند
 هـر یـك بـه زبـانـى سخن حـمـد تـو گـویـد 

 بلبل به غزل خوانى و طوطى به ترانه
میان یهودیان به نام در  (نجات دهنده بزرگ جهان ) (سوشیانس (یا  (سوشیانت )در آیین زرتشت از او به نام 

و در میان  (بوداى پنجم )و در آیین بودایى به نام ) آواتارا )و در آیین هندى به نام ) مهدى جهان ) (ماشیع )
و در  (فرزند سید خالیق دو جهان )و در كـتـاب شـاكمونى از كتب مقدس هندیان به نام ) ویشنو )برهماییان به نام 

راهنما )و در كـتـاب پاتیكل به نام ) مـحـمـد) (آخـریـن وصـى مـمـتـاطـا )ـیـان بـه نـام كتاب مـقـدس دادتـك بـرهـمـای
 .تعبیر نموده اند) هادى ، مهدى ) (

ایرانیان در ) ارتور (سـاكـنـان جـزایـر انگلستان در انتظار  (مـاكـوكـرالیـویـچ (و اهـالى صـربـسـتـان در انـتـظـار 
، اقـوام اسـكـاندیناوى در انتظار اودین ، اقوام اروپاى مركزى (كالویبرگ (نیان در انتظار ، یونا(گرزاسپه (انتظار 

بسر مى ) كرشنا (و چینیها در انتظار  (كوتزلكوتل )و اقوام آمریكاى التین در انتظار  (بوخص (در انتظار 
 .(15) برند

بـنـابـرایـن ، مـسـئله اعـتـقـاد بـه حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم و مـصـلح واقـعـى و تـشكیل دهنده حكومت واحد 
 . ان پیروان تمام ادیان و مذاهب و ملل بوده استجهانى ، یك اصل قطعى و مسلم و پذیرفته شده می

 درود بر منتظران خورشید جهان افروز
امید  (مصلح جهانى )درود بـیـكـران بـه مـنـتـظـرانـى كـه بـه نـویـد غـیـر قابل تغییر انبیا و اولیا، مبنى بر آمدن 

 .دوخته اند
در بلنداى قله هاى بیدارى ،  (هان افروز موعود امم خورشید ج)بـه مـنـتظرانى كه براى طلوع فجر حماسه آفرین 

 .به انتظار نشسته اند
 .بـه مـنـتـظـرانـى كـه در تـاریكى هاى استبداد و ظلمت بیداد، در انتظار سپیده نور عدالت ، لحظه شمارى مى كنند

 .دل خوش كرده اند به منتظرانى كه در زیر فشار هواى كشنده اختناق ، براى وزیدن نسیم حیات بخش آزادى ،
بـه مـنـتـظـرانـى كـه در تـیـرگـیـهاى چپاول غارتگران بین المللى ، قلبهاى خود را به فرارسیدن روز رهایى و 

 .پایان استعمار و استثمار، بشارت داده اند
ه ابرو نمى بـه مـنـتـظـرانى كه در برابر سیل خروشان فساد و بى بندبارى ، همانند فوالد، مقاومت نموده و خم ب

 .آورند
 انتظار در آیینه روایات

مورد عنایت امامان نور علیهم السالم قرار گرفته ) انتظار (در آیـینه روایات و احادیث ، كمتر موضوعى همانند 
 . است

 : گاهى از آن بعنوان بهترین عبادت و نیایش حق تعبیر گردیده
 :فرمودند) ص (رسول اكرم 

  .(16) رجافضل العبادة ، انتظار الف
) ص (رسول اكرم و گـاهـى انـتـظـار هـمـسـنـگ حـضـور در خیمه حضرت ولى عصر علیه السالم و مصاحبت با 

 :قلمداد مى شود
 :امام صادق علیه السالم فرمودند

هو كمن كان مع : مـن مـات مـنـكـم و هو منتظر الهذا االمر كمن هو مع القائم فى فسطاطه ، ثم سكت هنیئة ثم قال 
  .((17) ص(رسول اهللا 

 : و گاهى انتظار به منزله غلطیدن در خون خویش در راه خدا معرفى شده
 :حضرت على علیه السالم فرمودند

  .(18) المنتظر المرنا كالمتشحط بدمه فى سبیل اهللا...
 : قرار گرفته) ص (و گاهى آن هموزن شهادت در ركاب رسول اكرم 

 :امام صادق علیه السالم فرمودند
  ((19) ص(كـمـن اسـتـشـهـد مـع رسول اهللا ... م مـنـتـظـر لهـذا االمـرمـن مـات مـنـكـ



 منتظران حقیقى
انـتـظـار را، خـودسـازى خـویـش در مقابل هواها و خواهشهاى نفسانى مى : ران حـقـیـقـى كـسـانـى انـد كـه مـنـتـظـ

 .دانند
 .مـنـتـظـرانـى كـه انـتـظـار را، بـسیج همگانى براى نهضت جهانى انقالبى بزرگ تاریخ بشریت تفسیر مى كنند

ا جباران و خونخواران در زیر پرچم بزرگ پرچمدار عدالت مى آنـان كـه انـتـظـار را، مـهـیا شدن جهت مبارزه ب
 .دانند

 .آنـان كـه انـتـظـار را جـز تـواضـع در بـرابـر حـق و خـروش در بـرابـر باطل ، نمى دانند
 .مـنـتـظـرانـى كـه انـتـظـار را جـز تـسـلیـم در مـقـابـل عـدل و خـروش در مقابل بیداد، نمى دانند

بر علیه مشركان چپاولگر و شمشیر همواره افراشته على علیه ) ص (نـتـظـار را جز فریاد جاودانه محمدآنـان كـه ا
السالم بر فرق منافقان غارتگر و خون همیشه جوشان حماسه آفرین حسین علیه السالم در بستر تاریخ ، تفسیر نمى 

 .كنند
 تفسیر انتظار

كه براى اولین بار، پرچم پرافتخار اسالم را در  (ومت جهانى اسالمى بنیانگذار حك)انـتـظـار یـعنى ، چشم به راه 
 .سراسر شرق و غرب عالم به اهتزاز در مى آورد

  ((20) ص(حتى ال یبقى اال دین محمد... یفتح اهللا له شرق االرض و غربها
 .و بـه دوران كـفـر جـهـانـى و شـرك بـیـن المللى خاتمه داده و اختالف بین مذاهب و ادیان را پایان مى بخشد

  .(21) لیرفع عن الملل و االدیان االختالف
 :و بساط طرفداران دروغین مذهب و مكتب الهى را در هم مى پیچد

  .(22) یرفع اهللا المذاهب من االرض فال یبقى االالدین الخالص
 :و بانگ رساى توحید و نبوت را در سراسر عالم طنین انداز خواهد نمود

 (23) فـیـهـا بـشـهـادة ان ال اله اال اهللا و ان مـحـمـدا رسول اهللا بكرة و عشیاال یـبـقـى قـریـة اال نـودى 
انقالبى بزرگ تاریخ (و  (و مـؤ سـس حـكـومـت عـدل الهى  (مـصـلح كـل )چـشـم بـه راه : ـنـى انـتـظـار یـع

كه با انقالب بى نظیرش ، بساط ستم و بیداد را در جهان برچیده و حكومت عدل و داد را جایگزین آن  (بشریت 
یداد مملو گشته ؛ و تمام تشنگان عدالت كرده و سراسر گیتى را از عدل و داد پر خواهد نمود آن چنان كه از ظلم و ب

 : ، با جان و دل ، اگر چه با سینه خیز رفتن از روى برفها، بسوى او خواهند شتافت
 .(24) فـیـمـالهـا قـسـطا و عدال كما مالوها جورا فمن ادراك منكم فلیاءتهم ولو حبوا على الثلج 

چشم به راه طلوع سپیده امید، شكافتن فجر نور عدالت ، نورباران شدن سـراسـر گـیـتى و همه گیر : انـتـظـار یعنى 
نان كه پرندگان در آشیانه هاى خود ابراز خوشحالى نموده و ماهیان در شدن عدل و مساوات در تمام محورها آنچ

 :اندرون دریاها اظهار شادمانى كنند
 .(25) فعند ذلك یفرح الطیور فى او كارها و الحیتان فى بحارها

چشم به راه خورشید فروزان امامت كه با درخشیدن او، دوران ظلمت غم افزاى ظلم و بیداد پایان : انتظار یعنى 
ستمدیدگان پذیرفته و كاخ ستم و ستمگرى ویران گشته ، ایام دادخواهى مظلومان و بیچارگان فرا رسیده و از 

  آنچنان رفع ستم خواهد نمود كه اگر ستمدیده اى ، زیر دندان ستم پیشه اى باشد آن را باز ستاند و به صاحبش 
 :برگرداند

 .(26) یـبـلغ رد المـهـدى المـظـالم حـتـى ولو كـان تحت ضرس انسان شى ء انتزعه حتى یرده 
انـتـظـار یـعـنـى چـشـم بـه راه چـشـمـه سـار عـدالت و جـلوه گاه والیت كه با حاكمیت مطلق عـدل ، ظـلم و بـیـداد 

شـر مـحـو شـده و عـدل و داد آنـچـنـان بـال و پـرش را بـر سر ساكنان زمین مى بـراى هـمـیـشـه از تـاریـخ بـ
 :گسترد كه نسلهاى آینده جز عـدل چـیـزى نـمـى شـنـاسـنـد و بـه غـیـر از داد، بـه چـیـزى عمل نمى كنند

  .(27) حتى یولد قوم ال یعرفون اال العدل و ال یعملون اال به
چشم به راه بنیانگذار حكومت عدل و داد و برهم زننده بساط ظلم و بیداد كه در سـایـه شـمـشـیـر : انتظار یعنى 

تـمـامـى سـتـمـگـران جـنایتكار و منكران طغیانگر و دشمنان تجاوزگر و مخالفان عنادگر، از صفحه عـدالت او 
 :گیتى محو خواهد شد

 .(28) فـال یـبقى على وجه االرض جبار قاسط وال جاحد غامط وال شانى مبغض و ال معاند كاشح 
 :و در عرصه زمین نشانى از ظلم اثرى از بدعت به چشم نخواهد خورد

  .(29) حتى ال یرى اثر من الظلم
و ابر عدالت و دادگرى سایه خود را بر روى ساكنان كره خاكى مى گسترد كه كسى را جرئت تجاوز و ستم به 



 :حریم دیگرى نخواهد بود
 (30) ال یظلم احد احداو وضع میزان العدل بین الناس ف...

خدادادى را به رایـگـان در اخـتـیـار چـشـم بـه راه سـمـبل فضیلت و الگوى كرامت كه ثروت : انـتـظـار یـعـنـى 
 : همگان قرار داده بر مسئولین كشورى و لشكرى بسیار سختگیر و به بینوایان بسیار مهربان است

  .(31) المهدى سمح بالمال شدید على العمال ، رحیم بالمساكین
چـشـم بـه راه پدید آورنده تحول بزرگ جهانى كه فقر و نیازمندى را بـراى هـمـیـشـه از جـوامـع : انـتـظـار یـعـنـى 

ـمـت الهـى بى نیاز خواهد نمود آنچنانكه مردم ، كسى بـشـرى ریـشـه كـن كـرده هـمـگـان را در سـایـه فـضـل و رح
 :را نمى یابند كه هدایا و زكات خود را به وى بپردازند

  .(32) یـطـلب الرجـل مـن یـصـله بـمـاله و یاءخد زكاته فال یجد احدا تاءخذ ذلك استغناء بما عندالناس من فضله
 منتظران الهام گیر

در عصرى كه ابر سیاه ستم و بیداد، بر سر مظلومان و مستضعفان ، سایه افكنده و حقوق بـیـچـارگـان بـوسـیـله 
قوق بشر، مورد تجاوز قرار گرفته و انسانیت انـسـانـهـا بـنـام خـدمـت بـه انـسان ، به استهزا مـدعـیـان دروغـین ح

گرفته شده و با نهضتهاى رهایى بخش اسـالمـى كـه مـانـع بـیـدادگـرى آنـان بـوده ، مبارزه نموده و رهروان آزاده 
 :معتقدند كه بایدمنتظران ... مكتب انسان ساز اسالمى را به خاك و خون مى كشند و

بـا الهـام از ابـراهـیم بت شكن ، بتهاى ابرقدرت شرق و غرب را در هم كوبید و بتخانه هاى جاسوسى بین المللى 
 . آنان را ویران ساخت

بـا الهـام از مـبـارزه بـى امـان حـضـرت مـوسـى ، بـا سـتم پیشگان و ستمگران به مبارزه بـرخاسته و با 
 .ر شرق و غرب به ستیز پرداخت و آنان را به سزاى اعمال ننگین خود رساندسردمداران بیدادگ

بـا الهـام از كـوشـش بـى دریـغ حـضـرت نـوح ، مـظـلومـان و مستضعفان را در كشتى نجات اهـل بـیـت عـصـمـت 
اد و بى بندبارى و و طـهـارت عـلیـهـم السالم فرا خوانده و آنان را از غرق شدن در گرداب طـوفـان سـهـمگین فس

طغیان و بیدادگرى ، نجات داده و نفرین همیشه جاوید خود را به هستى زور داران قلدر، و زر اندوزان بى قید و 
 .شرط، نثار نمود

آغوش گرم و پرمهر خود را جـهـت نـوازش ) ص (بـا الهـام از نـبـى رحمت و ناجى امت حضرت رسول اكرم 
  گشوده و تمام توان و قدرت خود را براى در هم كوبیدن بساط ستم و جنایت مهیا ساختمـعـتـقـدان بـه حـاكمیت اهللا

. 
بـا الهـام از مـكـتـب سرخین تشیع علوى ، فریاد كوبنده خود را بر فرق یهودیان دوران و منافقان زمان وارد نموده 

 .و به هستى نكبت بار آنان خاتمه داد
رى حسنى ، پرده از روى جنایت پیشگان عصر برداشت و مدعیان دروغین صلح بـا الهـام از بـردبـارى و پـایـدا

 . جهانى را رسوا نموده و خائنان به شرافت انسانیت را مفتضح ساخت
بـا الهـام از سـرور آزادگان و آموزگار آزادگى و آفریننده بزرگ حماسه آزادى دانشگاه بـزرگ آزادى و آزادگـى 

هـر زمان عاشورا آفرید و همه جا را به كـربـال مـبـدل سـاخـت و حـقـیـقـت غـلبـه خـون نـمـوده و در   تـاءسـیـس 
بـر شـمـشـیر را براى جهانیان اثبات نمود و سركردگان استثمار و استعمار بین المللى و دشمنان آزادى و آزادگى 

 .نمود را در سیالب خونین غرق كرده و براى همیشه نام آنان را از قاموس هستى حذف
 اى بهار آزادى

اینك گرفتاران امواج پرتالطم دریاى فساد و ظلم و طغیان در انتظار ظهورت لحظه شمارى ! اى كـشـتـى نـجات 
 .مى كنند

اینك اسیران زنجیر استعمار و گرفتاران استبداد، با انتظار روز رهایى از قـیـد اسـارت ظـلم ، دل ! اى روزنه امید
 .لمانى و تاریك بیداد را به امید نور عدالت تو، سپرى مى كنندكرده و شبهاى ظ  خوش 

ایـنـك تـشنه كامان علم و دانش در انتظار جرعه اى از اقیانوس بیكران علم ! اى چـشـمـه سـار جـوشـان فـضـیـلت 
 .تو صف كشیده اند

رات بارش ابر عدالت تو اینك مظلومان و بیچارگان و ستمدیدگان چشمان خسته خود را به قط! اى بهار آزادى 
 .دوخته اند

 . اى مایه امید، اى آرزوى دل اولیا، اى آنكه شبهاى تار انبیا به امید ظهورت رقم خورده
 ! اى آنكه خشم پرخروش ملكوتیان به یاد انتقامت ، فروكش
 ! و اى آنكه قلب پر خون على علیه السالم را تو مایه تسكین

 ! علیهاالسالم را تو مرحم اى آنكه پهلوان شكسته زهراى اطهر



 ! اى آنكه قلب شكسته حسن علیه السالم را تو درمان
 ! اى آنكه خون پاك شهیدان را تو منتقم

 ! اى آنكه بازوان به زنجیر كشیده اسیران را تو نوازش
 .تا شكوفه هاى بهارى به روى زیباى تو لبخند زند! بیا
 .م كندتا الله هاى پرشور گلستان به یاد تو تبس! بیا
 .كه سبزه زاران به خاطر جمال زیباى تو با طراوت شود! بیا
 .كه غنچه ها به یاد تو شكوفا گردد! بیا
 .كه بلبالن براى تو نغمه سر دهند! بیا
 .كه كاخ بیدادگران به دست تو ویران شود! بیا
 .كه ستم پیشگان ، به شمشیر انتقام تو كیفر شوند! بیا

 .توحید به دست تواناى تو در سراسر گیتى به اهتزاز در آید كـه پـرچم پرافتخار! بـیـا
 .كه عدالت در لواى حكومت تو، بر روى ساكنان این كره خاكى ، سایه افكند! بیا

 !اى آنكه از موسى برتر
 .بـیـا كـه یـد بیضاى قدرت الهى را از آستین ملكوتیت برون آر و چشم خیره سران عالم را خیره ساز

ا نـمـایـان كـردن اژدهـاى قـهـر خـداونـدى تـمـام جـادوى جـادوگـران قـرن را باطل ساز و مدعیان كـه بـ! بـیـا
 . دروغین حقوق بشر را رسوا كن

كه با فرو ریختن آتش خشم الهى بر سر ابر جنایتكاران ، همه ستم پیشگان را در شعله هاى غضب خداوندى ! بـیا
 .ده تا مظلومان و بیچارگان و ستمدیدگان ، نفس راحتى كشندرا بسوزان و خاكستر آنان را بر باد 

كه با غرق كردن قافله هاى بیدادگرى و استبدادگران در دریاى طوفانى سطوت و انتقام پروردگارى حزب حق ! بـیا
 .و لشگر عدل ، مسرور و خندان گردد

 .كه شیفتگانت پروانه وار به طرف شمع وجودت چرخش كنند! بیا
خـوشـحـال و دل على علیه السالم شاد و چشمان زهرا علیهاالسالم ) ص (بـا آمـدنـت قـلب رسـول اهللا كـه ! بـیـا

 .روشن شود
 : این مقدمه را با زمزمه دعاى فرج به پایان مى بریم

 فتن بنااللهـم انـا نـشـكـوا الیـك فـقد نبینا صلواتك علیه و آله و غیبة امامنا و كثرة عدونا و قلة عددنا و شدة ال
 !خدایا

 از فقدان و از دست دادن پیغمبران ،
 از غیبت و پنهانى امامان ،

 از كثرت و بسیارى دشمنان ،
 از كمى و اندكى تعداد نفراتمان
 از رو آوردن فتنه ها بسویمان ،

 . شكوه و شكایت نزد تو مى آوریم
 !اى امید قلب زهراى اطهر! اى میوه دل حیدر! اى زاده پیغمبر

ـلت كـردیم متوجه نشدیم ، غافالنه و جاهالنه ، تو، آن یوسف عزیز را بدون اینكه حـتـى ثـمـن بخسى مـا غـف
نصیبمان شود، از دست دادیم و اینك در هجران تو، كنعان زندگى ما در خـشـكـسـالى سـوزان فـرو رفـتـه و زندگى 

 : ى داریمبر ما سخت شده ، با شرمندگى ، دست تمنا بسوى تو گشوده و عرضه م
یـاایـهـاالعـزیـز مـسـنـا و اهـلنـا الضـر و جـئنـا بـیـضـاعـة مـزجـاة فـاوف لنـا الكیل و تصدق علینا ان اهللا یجزى 

 . المتصدقین
 ! اى مظهر رحمت بیكران! اى قلب عالم امكان ! اى فاتح بزرگ جهان 

 : ازیر از اشك ، فریاد مى نهیمایـنـك با قلبى پر از سوز و سینه اى مملو از گداز و چشمانى سر
اگر دلباختگان یوسف با دیـدن روى دل آراى او، ! اى گرامى تر از یوسف یعقوب ! اى عزیزتر از هر عزیزى 

انـگـشـت بـریـدنـد، شـیـفـتـگـان تـو بـدون دیـدن جـمـال زیـبـایت از جان و تن گذشتند و در آتش فراقت پروانه وار 
ـلبهاى سوخته آنان آب وصال ریزى و با صبح ظهورت شام ظلمانى هجران آنان را به روز سوختند، شاید كه بر ق

 . روشن مبدل سازى
قائم مقام محترم وزیر  (احمد مسجد جامعى )و در پایان از برادر بسیار گرامى و فاضل فرزانه ، جناب آقاى 

ـمـه ، تـحـقـیـق و نـشـر ایـن كـتـاب ، فرهنگ و ارشاد اسالمى و معاونت فرهنگى و پژوهشى كه در راستاى تـرج



مـسـاعـدت خـالصـانـه خـود را مـبـذول داشـتـند، كمال تشكر را مى نمایم ، باشد كه این عنایت و سایر خدمات 
بـى وقـفـه او در نـشـر آثـار و فـرهـنـگ قـرآن و اهـل بـیـت عـصـمـت و طـهـارت عـلیـهـم   گرانقدر و تـالش 

 . د مورد پذیرش حضرت بقیة اهللا االعظم ـ عجل اهللا تعالى فرجه الشریف ـ قرار گیرد ان شاء اهللالسالم دارن
مشاور اجرایى مـعـاونـت فـرهـنـگـى  (حمیدى )و هـمـچـنـیـن از هـمـكارى هاى بى دریغ برادر ارجمند جناب آقاى 

 .و پـژوهـشـى كـمـال سـپـاسـگـزارى بعمل مى آید
 ضرت ولى عصر علیه السالمموسسه تحقیقاتى ح
 سید محمد حسینى

 امام مهدى علیه السالم كیست ؟
سـخـن از امـام مهدى علیه السالم سخن از یك موضوع عقیدتى و مذهبى بسیار حساس و مهمى اسـت كـه رابـطـه 

عـیـت اسـالمـى و از تـنـگـاتـنـگ و گسست ناپذیرى با اسالم و مسلمانان دارد، چرا كه وجود گـرانـمـایـه او یـك واقـ
 . مـهـم تـریـن مسایل دینى و از اساس مكتب و ایمان به ارزشهاى معنوى است

بحث از شخصیت آن حضرت ، آنگونه كه برخى از نویسندگان منحرف پنداشته اند، بحث از افـسانه اى نیست كه 
ون و اعـصار تحت فشار ظلم و شیعه آن را به منظور آرامش بخشیدن به روان ناآرام خویش كه در رهـگـذر قـر

استبداد بوده است ـ ساخته باشد و بخاطر مرهم نـهـادن بـر قلب زخم خورده اى كه باران مصایب در مسیر زمان 
 .بر سر آنان باریده است ـ سرهم كرده باشد

كـه به منظور تخفیف بـحـث از امـام مـهـدى علیه السالم آنگونه كه برخى فیلسوف نماها گفته اند اندیشه اى نـیـسـت 
دردها و آرامش بخشیدن به رنج و فشارى باشد كه از رهگذر حاكمیت زمامداران بیدادگر قرون و اعصار در 

 .برخى اذهان و افكار جایگزین شده باشد
و نـیـز آنـگونه كه برخى عناصر نادان مدعى دانش و فرهنگ تصور كرده اند، حرافه اى نـیـسـت كـه آن را، 

سـرایـان سـاخته و پرداخته و به اسالم چسبانده باشند و نیز بـازیـچـه تـاریخى نیست تا اسباب تمسخر داسـتـان 
دشمنان بداندیش و دلقك و یاوه گو باشد؛ بـلكـه یـك واقـعـیـت اسـالمـى اسـت كـه در خور اهمیت بخشیدن بسیار و 

 . ژرف نگرى فراوان ارزیابى و روشنگرى اساسى است
وم حیات اسالم و شكوه قرآن است ، بحث مهم و اصیلى است كه قرآن نویدگر آن اسـت و پـیـامـبـر در مساءله تدا

موقعیتها و مناسبتهاى گوناگون از آن سخن به میان آورده ، امامان نور عـلیـهـم السـالم نـویـد و بـشـارت آن را نـه 
ده اند و دانشمندان ، مفسران ، محدثان و مورخان نام تنها به شیعیان خود كه به تمامى مسلمانان قرون و اعصار دا

 .آور، در رهگذر قرون و اعصار، كتابهاى مفصل و مستقلى پیرامون آن نوشته اند
بـا ایـن بـیان ، موضوع امام مهدى یك موضوع استراتژیك و بسیار مهم و در نوع خود بى نظیر است و از 

 . امتیازات بسیار ویژه اى ، برخوردار است
مساءله اى است كه پیرامون آن بسیار گفتگو شده و در آستانه آن ، فراوان برخورد افكار و انـدیشه ها صورت 

گرفته و قلم فرساییها شده است ، از این رو، گروهى بدان ایمان آورده و گروهى دچار حیرت گشته و برخى 
 .دیگران را به باد استهزاء گرفته اند

شخصیتهایى نیست كه گذشت زمان او را در كام خود فرو برد و تـاریـخ آن را بـه امـام مهدى علیه السالم از 
چشم امتها به او . او نـداى رسـاى مـیـلیـونـهـا انـسـان و مـعـشـوق دل عصرها و نسلهاست . فـرامـوشـى سـپـارد

 . دوخته شده و نقطه امید جامعه هاست
سـال پـیـش از نگارش این كتاب  1142سـتـه اى اسـت كـه درسـت امـام مـهـدى عـلیـه السـالم شـخـصـیـت بـرجـ

دیده به جهان گشوده و هم اكنون زنده است ، بر روى این سـیـاره خـاكى زندگى مى كند و بسان دیگر انسانها، غذا 
ور مى خورد و آب مى نوشد و خداى خویش را عاشقانه و خالصانه عبادت مى كند و در انتظار دریافت فرمان ظه

 .خویش است 
مردم او را مى بینند و نمى شناسند و او نیز خویشتن را معرفى نمى كند و در . آن گـرامـى از دیـدگان نهان است 

 .هر نقطه اى از جهان كه اراده كند، حضور مى یابد
ن خـدا هـر بـه اذ. او بـر سـراسـر جهان ، تسلط و اشراف دارد و به همه بندگان ، شهرها و كشورها احاطه دارد

رخـدادى در سراسر جهان رخ دهد مى داند و روزى كه نزد خدا مشخص است و براى ما نامعلوم ، از پس پرده 
 .غیبت ظاهر مى گردد و عالئم و نشانه هاى قطعى پیش از ظهور او پدیدار مى گردد

ه و به امامت او نماز مى پـس از ظـهور، بر سراسر گیتى حكم مى راند و مسیح علیه السالم از آسمان فرود آمد
 .خواند

 .هـمـه دولتـهـا و مـلتـها در سراسر جهان ، در برابرش خاضع مى گردند و مذاهب و ادیان سرفرود مى آورند



 ...آورد، با خود مى آورد و پیاده مى كند) ص (اسالم راستینى را كه نیاى گرانقدرش محمد
 . و بسان فهرستى براى این كتاب است ایـنـهـا بـرخى سرفصلها پیرامون شخصیت آن گرامى

 نام و نسب بلند آوازه او
 :پدران و نیاكان سرفراز

 .علیه السالم شهرت دارد (مهدى )و به ) محمد )نام بلند آوازه آن گرانمایه 
 او فرزند حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم 

 فرزند امام هادى علیه السالم 
 فرزند امام جواد علیه السالم 

 ند امام رضا علیه السالم فرز
 فرزند امام كاظم علیه السالم 

 فرزند امام صادق علیه السالم 
 فرزند امام باقر علیه السالم 

 فرزند امام سجاد علیه السالم 
 فرزند امام حسین علیه السالم 

 فرزند امام على علیه السالم 
 . و فرزند دلبند فاطمه دخت گرانمایه پیامبر گرامى است

 :فرزدق چقدر در اینجا زیباست كه مى گویدو سخن 
به هنگامى كه انجمنها ما را گرد آوردند، شخصیتهایى به )! جریر )ایـنـان ، پدران گرانقدر من هستند، شما نیز اى )

 ( .عظمت پدران من ، بدان انجمنها بیاور
نیز كه از نظرتان خواهد گذشت این نسب واالى آن حضرت است كه عالوه بر اسناد تاریخى ، انبوه روایات ! آرى 

 .، این واقعیت را به صراحت ، در چشم انداز حقجویان قرار مى دهد
 مادر گرامى او

و  (ریحانه )، (صیقل (است و او را  (نرجس )مـادرش ، بـانـوى بـزرگ ، نـیـك بـخـت پـرشكوه و گرانقدرى بنام 
 .نیز، نامیده اند (سوسن )

دد نام و اختالف در اسم ، نه تعدد شخصیت را مى طلبد و نه اختالف در مورد صاحب الزم بـه یادآورى است كه تع
 .آن را

دخـت گـرانـقـدر پـیـامـبـر فـاطـمـه عـلیـهـاالسـالم نـیـز بـخـاطـر مـنـاسـبـتـهـا و دالیل متعدد نامهاى گوناگونى داشت 
ورده ایـم و در ایـن كـتـاب نـیـز بـرخـى از نـامـهاى آ (فاطمه از والدت تا شـهـادت )كه برخى از آنها را در كتاب 
 .را نیز خواهیم آورد (نرجس )مادر گرامى حضرت مهدى 

 دست خیانت و تحریف در برخى روایات 
هـر پـژوهـشگرى به روایاتى كه از نسب امام عصر علیه السالم سخن مى گوید، مراجعه كـنـد بـه روشـنـى در 

مهدى علیه السالم بى هیچ تردیدى فرزند گـرامـى حـضـرت امـام حـسـن عـسـكـرى عـلیـه  خـواهـد یـافـت كـه امام
با این وصف شما در برخى از كتابهاى اهل سنت به روایتى بر مى خورید كه دست تحریف و تزویر . السـالم است 

ف ساختن آن از هدف بسوى آن دراز شده و خـیانتكارانه بخاطر زشت و بى اعتبار جلوه دادن روایت و منحر
اصلى خـویـش كـه بـیان شخصیت و نسب حضرت مهدى علیه السالم است ، یك واژه بیگانه بر آن افزوده است و 

 . به همین جهت هم این روایت ، ارزش و اصالت حقیقى خویش را از دست داده است
نزد پژوهشگران فـاقـد ارزش و  عـالوه بـر ایـن ، روایـت مـورد اشاره ، از نظر سند و متن نیز ضعیف است و

اما شگفت اینجاست كه برخى از بداندیشان صدها روایت صحیح و اصـیـل و مـعـتبر را در این مورد رها . اعـتـبـار
ساخته و به همین روایت فاقد ارزش و اعتبار چسبیده اند، چرا كه پاسخگوى تمایالت و خواسته هاى دل بیمار آنان 

 . است
 : تآن روایت این اس

 : انـه قال) ص (عـن ابـى داود، عـن زائدة ، عـن عـاصـم ، عـن زر، عـن عـبـداهللا ، عـن النـبـى 
من اهـل بـیـتى ـ یواطى ء : لو لم یـبـق مـن الدنیا اال یوم واحد، لطول اهللا ذلك الیوم ، حتى یبعث اهللا رجال منى ـ او

 .ا و عدال، كما ملئت ظلما و جورایمالء االرض قسط) و اسم ابیه اسم ابى (اسمه اسمى 
ایـن روایـت بـا چیزى كه دست تحریف و خیانت بدان افزوده است از دیگر انبوه روایات كه پیرامون حضرت 

 . مهدى علیه السالم آمده است ، از نظر سند متن متفاوت است



ایت شده است و او فردى است رو (زائده )بدان جهت فاقد ارزش است كه روایت بوسیله فردى بنام : از نـظر سند
 :كه دانشمندان علم رجال در بیوگرافى اش تصریح كرده اند كه 

 (33) انه یزید فى االحادیث 
 .او در روایات مى افزود و امانت در نقل را رعایت نمى كرد: یعنى 

از راههاى فراوان دیـگـرى روایـت شـده ) زر (بـدان دلیل فاقد ارزش است كه این روایت از : امـا از نـظـر مـتـن 
و این نشانگر آن است كه این جمله .(34) داسـت و در هـیـچ كـدام از آن ، جـمـله و اسـم ابـیـه اسـم ابى وجود ندار

پـژوهـشـگـران اهل سنت نیز این واقعیت را دریافته اند از اسـت كـه  (زائده )اضافى ، ساخته و پرداخته فردى بنام 
 :جمله یكى از آنان در كتاب خویش مى نویسد

 ( مى باشد (و اسم ابیه اسم ابى )در این مورد، فاقد جمله ) ص (هـمه روایات رسیده از پیامبر)
 :مى آورد و پس از آن مى گوید (زائده (آنگاه روایت مورد بحث را از 

 ( . ن روایت را نقل نموده است ، اما آن جمله را ذكر نكرده استترمذى ای)
مى  (اسمه اسمى ) :و در انبوه روایات حافظان و افراد مورد اعتماد كه روایت را آورده اند، تنها این عبارت است 

 .(35) باشد
عـالوه بـر آنچه آمد، در همه روایات رسیده از پیامبر در مورد شخصیت واالى امام مهدى علیه السـالم ، عـبـارت 

لب ، اتفاق نظر دارند كه آن حضرت فرزند وجود ندارد و مسلمانان نیز بر این مط (و اسـم ابـیه اسم ابى )كـوتـاه 
 . حضرت حسن عسكرى علیه السالم است

فاقد ارزش و اعتبار است و از دیدگاه علما و دانـشـمـنـدان ، مردود؛ چرا  (زائده )با این بیان ، روایت تحریف شده 
رى شناخته شده است كه با عنص (زائده )كه با انبوه روایات صحیح و معتبر، ناسازگار است و نیز بدان دلیل كه 

 .روایات بازى مى كرد و طبق هواها و خواسته هاى خویش ، در آنها دستكارى مى نمود
 چرا تحریف ؟

بـازرگـانـان و دالالن حدیث ، به منظور تقرب به قطبهاى قدرت و در طمع بدست آوردن ثـروت و تـقـویـت جـبـهـه 
نـسـبت مى دادند، چرا كه در ) ص (ساختند و آنها را به پـیـامـبـربـاطل و بیداد، روایاتى جهت دار از خود مى 

برخى روزگاران ، ساختن روایت دروغ ، پست و شـغـل مـهـم و تـجـارتـى پـر سـود بـود كـه جـعـل كنندگان حدیث 
ان آنان بـدان و دوستان و همكار (مغیرة بن شعبه )، (سـمـرة بـن جـنـدب )، (ابـوهـریـره )و دروغ پردازانى نظیر 

وسـیـله زنـدگـى مـى كـردنـد و بـه آالف و الوف و هـواهـاى دل خـویـش مـى رسـیـدنـد و راوى روایـت مـورد 
 . از این قماش است و دلیل بازى با این روایت نیز روشن است (زائده )بـحـث ، جناب 

 ... هدف
مورد بحث چه بوده است و دست تحریف ، چه  به روایت (و اسم ابیه اسم ابى )هدف از افزودن جمله كوتاه 

 منظورى داشته است ؟
 پاسخ 

 :پاسخ این سؤ ال ، یكى از این دو مى تواند باشد
است و لقبش  (عبداهللا )و نام پدرش ) محمد )بوده است كه ، نامش  (مهدى عباسى (ـ هدف از این كار، تاءیید 1
 .(مهدى )
بود و بر ضد نظام ((36) نفس زكیه )بوده است كه لقبش  (بداهللا بن حسن محمد بن ع(ـ مـمـكـن اسـت هدف تاءیید 2

بدان (37) م كرد، همانگونه كه عالمه معاصر آیت اهللا صافى نیز در كتاب خویش ستمكار و پرفریب عباسى قیا
 . تصریح كرده است

از دیدگاه دانشمندان حدیث ، فاقد صحت و اعتبار است و در نهایت ضعف و  (زائده )روایت : وتـاه سـخـن ایـنـكه كـ
 . تزلزل و توجیه حرف نادرست نیز، كار نادرست دیگرى است

 نامهاى حضرت مهدى
از شـئون حضرت مهدى نامهاى متعددى دارد كه به مناسبتهاى مختلف بدان نامها خوانده شده است و این 

شـخـصـیـتـهـاى بـزرگ اسـت كـه بخاطر صفات و ویژگیها و ابعاد گوناگون شخصیتشان ، نامشان نیز متعدد مى 
 .گردد

: نامهاى متعددى است ، نامهایى چون ) ص (در قـرآن شریف و انجیل براى پیامبر گرامى اسالم : بـراى نـمـونـه 
به زبان سریانى  (بركلوطوس (و ) فارقلیطا )و در انجیل نیز ) نذیر (، )بشیر )، (یس )، (طه )، ( احمد(، )محمد (

 . و یونانى
، )حیدر )، (على ) :و نـیـز قـهـرمان جاودانه اسالم ، امیرمؤ منان علیه السالم نیز نامهاى متعددى دارد از آن جمله 



 .به لغت سریانى و نامهایى دیگر) ایلیا )و  (مرتضى (
، (مباركه )، (بتول )، (فاطمه ) : اطـمـه عـلیـهـاالسـالم نیز نامهاى متعددى دارد از آن جملهو بـانـوى بـانـوان فـ

 ...و (صدیقه )، (طاهره )، (محدثه )
در مـورد حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم و نـام بـلند آوازه اش ، روایات بسیارى از پیامبر گـرامـى و امـامـان نور 

، (قائم )، (حـجـت )، (مـهـدى )در آنها از آن اصالحگر بزرگ عصرها و نـسـلهـا بـه  علیهم السالم آمده است كه
تعبیر شده است و بارها تصریح ... و) االمام الثانى عشر (، )سید )، ( صاحب االمر)، (خلف صالح (، )منتظر )

 .(ابوالقاسم )شده است كه نام آن حضرت نام پیامبر است و كنیه اش 
 : برخى از روایات به برخى از نامهاى مقدس آن حضرت اشاره مى كنیمكه ما با ترسیم 

 ـ مهدى1
 ( . نام مهدى نام من است: (آورده است كه فرمود) ص (و او نیز از پیامبر گرامى  (ابـى سـعید خدرى (ـ از 1

 اسم المهدى ، اسمى
 . است) محمد )نام مهدى : ـ امیرالمؤ منان علیه السالم فرمود2

 (38) ى ، محمداسم المهد
كس از آنها آگاهى ندارد هدایت  نـامیده شد، چرا كه خداوند او را به امور نهائى كه هیچ (مـهـدى (و آن گـرامـى ، 

 : و ارشاد مى نماید، روایت این است
 :امام باقر علیه السالم فرمود

اذا قـام مـهـدیـنـا اهـل البـیـت ، قـسـم بـالسـویـة و عـدل فـى الرعـیـه ، من اطاعه فقد اطاع اهللا و من عصاه فقد 
 . عصى اهللا و انما سمى المهدى االنه یهدى الى امر خفى

هـنگامى كه مهدى ما خاندان پیامبر، بپاخیزد ثروتها را بطور برابر تقسیم مى كند و در جامعه به عدالت و : یـعـنـى 
هر كس او را فرمان برد خدا را فرمان بـرده اسـت و هـر كس او را نافرمانى كند، خدا را . دادگرى رفتار مى كند

 .(39) به امور و شئون نهائى هدایت مى گرددنافرمانى كرده است و او مهدى نامیده شد چرا كه 
 ـ قائم2

او بـراى . بزرگترین قیام اصالحگرانه تاریخ بـشـر دسـت مـى زنـدنامیده شده است چرا كه به  (قائم )آن حـضرت 
و این چیزى است . حـق خـالص كـه ذره اى باطل در آن راه نمى یابد قیام مى كند و به حق و عدالت بپا مى خیزد

و نهضتهایى را براى چرا كه تاریخ بشر، قیامها . كه قـیـام شـكـوهـمـنـد او را از دیـگـر قـیـامـهـا مـمـتـاز مـى سازد
برخى شخصیتها ثبت كرده است اما قیام و نهضت و انقالب آنان در هدف هـا و وسایل ، براساس حق و راه مستقیم 

 . نبوده است ، اما امام مهدى علیه السالم بر اساس حق خالص و عدالت راستین و ناب بپامى خیزد و بس
 :این روایت را بنگرید

 :یدمى گو (ابو حمزه ثمالى )
 الستم كلكم قائمین بالحق ؟! یابن رسول اهللا : ساءلت الباقر علیه السالم 

 بلى: قالى 
 فلم سمى القائم قائما؟: قلت 
ثم ... لمـا قـتـل جـدى الحـسـیـن عـلیـه السـالم ضـجـت المـكـالئكـه الى اهللا عـزوجـل بـالبـكـاء و النـحـیب : قـال 

د الحسین علیه السالم للمـالئكـة ، فـسـرت المـالئكـة بـذلك ، فـاذا احـدهـم قـائم كشف اهللا عزوجل عن االئمة من ول
  .(40) بذلك القائم انتقم منهم: یـصـلى ، فقال عزوجل 

 ( آیا همه شما قیام كننده به حق نیستید؟! اى پسر پیامبر: (از امـام بـاقـر عـلیـه السـالم پـرسـیدم 
 ( !چرا: (فرمود
 ( پس چرا آن حضرت قائم نامیده شد؟: (گفتم 

د فرشتگان به بـارگـاه خـدا نـاله و شـیـون هنگامى كه نیاى گرانقدرم حسین علیه السالم به شهادت رسی: (فـرمود
خـداونـد امـامـان نـهـگـانـه ، از نـسـل پـاك حـسـیـن عـلیه السالم را به آنها نمایاند و با دیدن آنان شادمان ... كـردنـد

از  (قائم ) من بوسیله این: گردیدند كه یكى از آنها به نماز ایستاده است و خدا با نشان دادن او به فرشتگان فرمود
 (قاتالن حسین علیه السالم انتقام خواهم گرفت 

 :و امام صادق علیه السالم نیز فرمود
 ((41) لقیامه بالحق  (القائم )سمى )

نامیده شد چرا كه قیام شكوهمند او به حق و عدالت است و هدفها و شیوه  (قائم )یـعـنـى حضرت مهدى علیه السالم 
 . ها و وسایل او در راه رسیدن به هدف نیز همه و همه بر اساس حق است



 ـ منتظر3
كه مردم همواره ظهور و قیام او را انتظار مى برند تا با قیام  آن حـضـرت بـا ایـن نام خوانده شده است ، چرا

 .خویش این سیاره خاكى را از ظلم و بیداد پاك سازد
 :از امام جواد علیه السالم پرسیدند

 القائم ؟: و لم سمى ! یابن رسول اهللا 
 . النه یقوم بعد موت ذكره و ارتداد اكثر القائلین بامامته: قال 

 المنتظر؟: سمى و لم : فقیل له 
  ...(42) الن له غـیـبـة تـكـثـیـر ایـامـهـا و یـطـول امـدهـا، فـیـنتظر خروجه المخلصون و ینكره المرتابون: قـال 

 ( نامیدند؟ (قائم (چرا حضرت مهدى علیه السالم را : (پرسیدند: یعنى 
چون پس از آنكه یاد و نام مقدسش در میان مردم فراموش شد و بیشتر معتقدان به امامت او به آفت ارتجاع : (فرمود

 ( .و ارتداد گرفتار آمدند بپا مى خیزد
 (نامیده شده است ) منتظر (چرا : (پرسیدند
غیبتى كه دوران آن سخت طوالنى است و . بـدان دلیـل كـه او غـیـبـت بـسـیار طوالنى خواهد داشت : (فـرمـود

مخلصان ، انتظار قیام و ظهورش را مى كشند و تردید كنندگان و بدخواهان وجود گرانمایه و ظهور او را براى 
 ( .اصالح جهان انكار مى نمایند

 صاحب االمر ـ4
نـیز نامیده شده است ، چرا كه او پیشواى بر حقى است كه خداوند اطاعت او را بر ) صـاحـب االمـر : (آن گـرامـى 

 :همه بندگان واجب ساخته است ؛ از جمله در قرآن مى فرماید
 .خدا و پیامبر و صاحبان امر را اطاعت كنید! هان اى ایمان آورندگان 

 لطیعوا اهللا و اطیعواالرسول و اولى االمر منكمیا ایهاالذین آمنو ا
در آیه شریفه ، امامان نـور و از خـانـدان ) ى االمر اول)ات مـعـتبر و صحیح صراحت دارند كه (43) رواي

 . پـیـامـبـرند كه نخستین آنان على علیه السالم و آخرینشان حضرت مهدى علیه السالم است
 ـ حجت5

نـیـز نـامـیـده شـده اسـت بـدان دلیـل كـه حـجت خدا بر جهانیان است و خدا بوسیله آن  (حـجـت )آن حـضـرت 
 .نش اتمام حجت مى كندگرامى بر بندگا

 .و نـیـز آن پـیـشـواى بـزرگ ، نـامـها و لقبهاى دیگرى دارد كه نیاز به توضیح و شرح ندارد
 جان سخن در مورد امام مهدى علیه السالم

بـنـظـر مـى رسـد بـهـتـریـن شـیـوه ورود به بحث در مورد امام مهدى علیه السالم ترسیم روایاتى است كه از نیاى 
وارد شده است ، ! پیرامون شخصیت واال و پرشكوه او ! قدرش پیامبر، گاه به صورت سربسته و گاه مشروحگران

 .همانگونه كه دیگر نویسندگان نیز بدینصورت وارد بحث شده اند
 در آغـاز ایـن بـحث الزم به یاد آورى است كه در این رابطه انبوه روایاتى كه در منابع و كـتـابـهـاى شـیعه است
ترسیم نمى گردد، چرا كه ، ایمان به امامت از نظر آنان از پایه هاى دین و مذهب شناخته شده و فردى كه اصل 

امامت را معتقد بود، ناگزیر به امامت حضرت مـهـدى عـلیـه السـالم ایـمـان دارد و انـبـوه روایـاتـى كـه از اصـل 
ند كه دوازدهمین آنان حضرت مهدى عـلیـه السـالم اسـت از امـامـت و شـمار امامان نور سخن دارد، تصریح مى ك

 .و دوازدهمین آنان مى باشد! ایـن رو، ایـمـان بـه آن گـرامـى ، از ایـمـان بـه اصل امامت ، گسست ناپذیر از كل 
 در منابع اهل سنت

ه است از نظر اجمال و تفصیل انبوه روایاتى كه در منابع و كتابهاى اهل سنت پیرامون امامان دوازده گانه وارد شد
 . گوناگون است

 برخى از آنها تنها از شمار امامان نور، بدون بیان نام و نسب آنان سخن دارد
 .و برخى دیگر آنان را با نام و نسب و شمار معرفى مى كند

 .برخى سربسته از حضرت مهدى علیه السالم سخن مى گویند
 . مین امام نور استو برخى صراحت دارند كه آن حضرت ، دوازده

 . با این بیان برخى از روایات روشنگر برخى دیگر است
 سخن درست 

این روایات ، بـسـیـار زیـاد و : سـخـن حـق و درسـت در ایـن مـورد ایـن اسـت كـه به صراحت یادآورى كنیم كه 
ـل خـدشـه اسـت ، بـگونه اى كه نه نقطه فـراتـر از حـد تـواتـر اسـت و پـیـام آنـهـا نـیـز صـریـح ، روشن و غیر قـاب



ابهامى باقى مى گذارد و نه راهى براى بـهـانـه جـویى و ایراد و اشكال و اگر بخواهیم همه آنها را بیاوریم ، هم 
سخن طوالنى و خـسـتـه كـنـنـده مى شود و هم از هدف اصلى كتابها باز مى مانیم ، به همین جهت تنها براى 

ى از آنـهـا ـ بـا بـیـان مـنـابع و مصادر، به منظور آسان ساختن كار براى پژوهشگران حقیقت جو ـ نـمـونـه بـرخـ
 .در اینجا ترسیم مى گردد

 : دسته اول: الف 
 : دسـتـه نـخست روایاتى است كه از امامان نور علیهم السالم بطور كلى و سربسته ، پیام دارد، براى نمونه

 :ـ پیامبر گرامى مى فرمود1
 یكون لهذه االمة اثنا عشر خلیفة

 .براى این امت دوازده امام و پیشوا خواهد بود: یعنى 
از  (مسلم )طریق روایت كرده است و هم  34در مسند خویش از  (احمد بن حنبل )ایـن روایـت را هـم ، امـام 

  .(44) خود آورده است (صحیح (علماى مورد قبول اهل سنت در 
 :و نیز آورده اند كه فرمود

 (45) قریش  انه قال كلهم من: یـكـون اثـنـا عـشـر امـیـرا، فـقـال كـلمـة لم اسـمـعـهـا فقال ابى 
 و همگى آنان از قریش اند... یعنى این امت دوازده امیر خواهد داشت 

 :ابع و مصادر ذیل آورده انداین روایت را من
 .146، صفحه 4جلد  (صحیح بخارى (ـ 1
 .35، ص 2جلد  (صحیح ترمذى (ـ 2
 .90، ص 5جلد  (مسند امام احمد بن حنبل (ـ 3
 .2جلد  (تیسیر الوصول الى جامع االصول (ـ 4
 .(منتخب كنزالعمال (ـ 5
 .353، صفحه 14جلد ) تاریخ بغداد (ـ 6
 .7حه صف) تاریخ الخلفاء (ـ 7
 .444صفحه  (ینابیع الموده (ـ 8
 .(46) 2501، ص 2جلد  (المستدرك على الصحیحین (ـ 9

 .211، ص 24و بحاراالنوار، ج  470، ص 10، وسـایل الشیعه ، ج 411، ص 1كـافـى ، ج  -1پاورقي 
 .86سوره هود، آیه  -2
 .63سوره نور، آیه  -3
 .282و غیبت طوسى ، ص  331، ص 52بحاراالنوار، ج  -4
 (عـن الكـافـى دفـاع )فـاضـل مـعـاصـر، صـدیـق ارجـمـند، جناب سید ثامر عمیدى در كتاب گرانسنگ خویش  -5

، نـام بـیـش از پـنـجـاه نـفـر از عـلمـاى مـشـهـور اهـل سنت را ذكر نموده كه تصریح به صحت و یا 345صـفـحـه 
و همچنین مراجعه شود به كتاب پرارج منتخب االثر،  .متواتر بودن احادیث حضرت مهدى علیه السالم نموده اند

 .3ص 
 .13، باب 177زمان ، ص البرهان فى عالمات مهدى آخر ال -6
 .311، ص 1408مقدمه ابن خلدون ، چاپ بیروت ، طبع سال  -7
 . تاج العروس ، ماده هدى -8
 .7، باب 312، ص 5غایة الماءمول ، ج  -9

 .3كتاب منتخب االثر، ص  -10
 .320منتخب االثر، ص  -11
 .23مهدى منتظر در نهج البالغه ، ص  -12
 .569ـ  592ص ، 1دفاع عن الكافى ، ج  -13
 .548مصدر یاد شده ، ص  -14
 .79، و او خواهد آمد، ص 69، خورشید مغرب ، ص 38ادیان و مهدویت ، ص  -15
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 .4، ص 53 بحاراالنوار، ج -21
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 .60، ص 51بحاراالنوار، ج  -23
 .152و منتخب االثر، ص  87، ص 51بحاراالنوار، ج  -24
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 .19االسالم ، ص 
 .36، ص 52بحاراالنوار، ج  -28
 .47، ص 51و بحاراالنوار، ج  25الزام الناصب ، ص  -29
 .321، ص 52بحاراالنوار، ج  -30
 .137حم و الفتن ، ص ، به نقل از المال598روزگار رهایى ، ص  -31
 .230و الزام الناصب ، ص  337، ص 52بحاراالنوار، ج  -32
 .482، بـه نقل از بیان شافعى ، ص 178و  172، ص 1مـعـجـم احـادیـث االمـام المـهـدى عـلیـه السـالم ، ج  -33
، و 178، و 168ص  1معجم احادیث االمام مهدى علیه السالم ، ج : جـهت اطالع بیشتر مراجعه شود به  -34

 .141منتخب االثر، ص 
: ، هــ و رجـوع شـود بـه 1399، چـاپ بـیـروت سـال 93و  94البـیـان فـى اخـبـار صـاحـب الزمـان ، ص  -35

 .376، ص 1مـسـنـد احـمـد بـن حنبل ، ج 
 .غیر آن است كه در آخرالزمان خواهد آمد (نفس زكیه )این  -36
 .9و  8، روایت 3البرهان فى عالمات المهدى آخراالزمان ، متقى هندى ، باب  -38 .231منتخب االثر، ص  -37
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 .30، ص 51بحاراالنوار، ج  -41
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 .59سوره نساء، آیه  -43
 119، ص 2و صحیح مسلم ، ج . هـ 1313چـاپ مـصـر، سال ، 106، ص 5مـسـنـد احـمـد بـن حـنـبـل ، ج  -44

 . كتاب االماره ، باب الناس تبع لقریش
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ا هـر یـك بـه نقل از ده ها و صده 255، ص 2، و مـعـجـم احـادیـث المـهـدى ، ج 97تـا  1مـنـتـخـب االثـر، ص 
 . كتب سنى و شیعه

 

 

 

 
  

    ) عـمـر (، )انس بن مـالك (، )عبداهللا بن مسعود (در مـنـابـع فـوق ، ایـن روایـت از امام حسن علیه السالم ، 



روایـت شـده است و یاد آورى مى گردد كه نویسندگان این منابع همگى از ائمه و علماى مورد اعتماد ... و
  .اهل سنت هستند

  :دسته دوم : ب 
سـته دوم از روایات بر خالف دسته نخست كه سربسته بیانگر این نكته بود كه امامان پـس از پیامبر د

دوازده نفرند و همگى از قریش ، این دسته از روایات بطور روشن و گویا به بیان مشخصات امامان 
  .دوازده گانه پرداخته و آنان را با نام و نشان معرفى مى كند

انـا سـیـد النبیین و على بن ابى طالب سید الوصیین و ان اوصیائى بعدى اثنا ): ص (ـ قـال رسـول اهللا 1
   )47(.عشر، اولهم على بن ابى طالب و آخرهم المهدى 

من ساالر پیامبرانم و على ساالر جانشینان پـیامبران و : (یـعـنى از پیامبر گرامى آورده اند كه فرمود
جانشینان من دوازده نفر مى باشند، نخستین آنان على علیه السالم فرزند ابى طالب است و آخرینشان فرزندم 

  .م مهدى علیه السال
  :ـ و نیز فرمود2

اولهم على و آخرهم ولدى المـهـدى ، : ان خـلفـائى و اوصـیـائى و حـجـج اهللا على الخلق بعدى اثنا عشر
فـیـنـزل روح اهللا عیسى بن مریم ، فیصلى خلف المهدى و تشرق االرض بنور ربها و یبلغ سلطانه المشرق و 

   )48(.المغرب 
نخستین آنان على بن ابى طالب است . یعنى جانشینان من و حجتهاى خدا بر بندگان پس از من ، دوازده نفرند

عیسى بن مریم از آسمانها فـرود آمـده و بـه امـامـت او ) پس از ظهور او. (رم مهدى است و آخرینشان پس
نـمـاز مى گذارد و زمین و زمان به نور پروردگارش روشن مى گردد و حكومت مهر و عدل او، جهان را 

  .مى گیرد  از شرق تا غرب زیر پوشش 
آمد و به پیامبر ) نـعـثـل (روزى مـردى یـهـودى بـه نـام : ـ و نـیـز از ابـن عـبـاس آورده انـد كـه گـفـت 3

از اندیشه اى كه در سینه دارم و در خاطرم خطور مى كند مى خواهم از شما ! اى پیام آور خدا: (گفت 
  . )بپرسم 
  ! )بپرس : (فرمود) ص (پیامبر

  فاخبرنى عن وصیك من هو؟: و او پرسید تا رسید به این مطلب كه گفت 
  ز جانشین خودت آگاهم ساز كه او چه كسى است ؟ا: یعنى 

یوشع (چـرا كـه پـیـامـبـرى نـیـامـده اسـت جز اینكه جانشینى داشته است و جانشین پیامبر ما حضرت موسى 
  .است كه خود موسى علیه السالم او را معرفى كرد) بن نون 

سبطاى الحسن و الحسین تتلوه تسعة  ان وصیى على بن ابى طالب و بعده: پیامبر گرامى در پاسخ او فرمود
  .ائمة من صلب الحسین 

حـقـیـقـت ایـن اسـت كـه جـانـشـیـن بـالفـصـل من على بن ابى طالب است و پس از او فـرزنـدانـم : یـعـنـى 
حـسـن و حـسـیـن بـه تـرتـیـب و پـس از حـسـیـن عـلیـه السالم امامان نهگانه از نسل حسین علیه السالم 

  .هند بود كه از پى هم خواهند آمدخوا
  ! )نام بلند و جاودانه آنان را برایم بیان فرما: (مرد یهودى گفت 

  !یا محمد فسمهم لى : قال 
اذا مضى الحسین فابنه على ، فاذا مضى على فابنه محمد، فاذا مضى مـحـمـد فـابـنه : آن حـضـرت فرمود

موسى فابنه على فاذا مضى على فابنه محمد، فاذا مضى جعفر، فاذا مضى جعفر فابنه موسى ، فاذا مضى 
محمد فابنه على ، فاذا مضى على فابنه الحسین فاذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدى ، فهؤ الء 

   )49(.اثناعشر
پس از شهادت حسین علیه السالم فرزندش على و پس از او پسرش محمد و پس از او پـسـرش : یعنى 

جـعـفـر و پـس از او پسرش موسى و پس از او پسرش على و پس از او پسرش مـحـمد و پس از او پسرش 
حسن و پس از او فرزندش مهدى ، اینان امامان دوازده گانه مردم و جانشینان   پس از او پسرش على و 

  .بحق من مى باشند
  آفت زدگان حق ستیز

ایـنـهـا نـمـونه هایى از روایات صحیح و روشن است كه نه نقطه ابهامى مى گذارد و نه جـاى بـهـانـه 
مـسـلمـانـان نـیـك . خصیت واالى حضرت مهدى علیه السـالم جـویـى و تـردید افكنى در مساءله امامت و ش

انـدیـش و ژرف نـگـرى كـه از نـظـر انـدیـشـه و عـمـل بـر صـراط مـسـتقیم هستند و از نعمت اعتدال بهره 



ورند از این روایات در مى یابند كه مـنـظـور از امـامـان دوازده گـانـه در روایـات پـیـامـبـر، هـمـان 
امـان اهل بیت اند و نه دیگران ، همانگونه كه انبوه روایات بدان تصریح دارد، اما مبتالیان به بـیـمـارى امـ

عـنـاد و كـیـنـه تـوزى و كـسـانـى كـه راه و رسـمـشـان حـق كـشـى و باطل پرورى است نه تنها در برابر 
را ندارند بلكه در همان حال كه دلها و حقیقت سر تسلیم فرود نمى آورند و شهامت و درایت حـق پـذیـرى 

قلبهایشان آن حقیقت را باور داشته و بدان یقین دارد خود ظالمانه و برترى طلبانه حقیقت را انكار مى 
  .نمایند

به همین دلیل آنان را بسان غریقى خواهى دید كه به هر خس و خارى چنگ انداخته و در این نقشه خائنانه 
ریح و روشن را از جهت و هدف و ظاهر و الفاظ خود، بـاز گـردانـیـده و چـنـان اند كه انبوه روایات ص

بـالیـى بـر سـرشـان بـیـاورنـد كـه از تـطـبـیـق بـه امـامـان اهـل بـیـت بـاز دارند و به دیگران تطبیق دهند، 
و پلید اموى مى سازد و نه با با اینكه یقین دارند كه شمار دوازده در این انبوه روایات ، نه با سران بیدادگر 

اما چه باید كرد كه بیمارى مرگبار و گمراه كننده تعصب انسان را به هر . فریبكاران سیاهكار رژیم عباسى 
جـنـایـت و خـیـانتى وا مى دارد و مبتالى به این آفت گمراه كننده كور و كر مى گردد، نه از دروغ پـردازى 

  .ه از فـریـبـكـارى و دجال گرى و تـزویـر روى گـردان اسـت و نـ
چرا كه تنها باز دارنده حقیقى انسان از انحراف و ارتجاع و خیانت دین صحیح و دیندارى و دیـن بـاورى 
درسـت اسـت ، از ایـن رو هنگامى كه آن بازدارنده واقعى برداشته شد، انسان دیـگـر افـسـار گـسـیـخـتـه 

آنچه هواى دل اوسـت انـجـام مـى دهـد و بـدون ذره اى . ند مسئوالنه آزادمـى شـود و زبـانـش از هر قید و ب
نه در بـرابـر خـدا احـسـاس مسئولیت مى كند و نه از سرانجام . شـرم وحیا آنچه را دلخواه اوست مى گوید
  .كار و كیفر خیانت خویش حساب مى برد

بى اساس و محتوا را آنگونه كـه مـى بـاید،  اگـر مـا بـخـواهیم این دیدگاه سخیف و ساختگى و این ادعاى
میان تهى و ساختگى بودنش را انعكاس بخشیم ، باید لیست سیاه و بلند بـاالیـى از سردمداران جنایتكار و 

از عـنـاصـر پـلیـد و تـجاوزكار گرفته تا . تـنـظـیـم نـمـائیـم ) عباسى (و ) اموى (تباه پیشه دو رژیم بیدادگر 
یز، بدمست ، شرابخوار، شناگر در حوض خمر، اهانت كننده به قرآن ، بازدارنده از كارهاى ملحد، خونر

  ...شایسته ، مشوق و پیشتاز در زشتیها و پلیدیها و عناصر شهوت پرست در اسارت هواى نفس و
ـهـى ، جـز باید لیست سیاه اینها را بیاوریم ، چرا كه شما به هر كدام از این سردمداران پلید دسـت ن! آرى 

در این صورت . فـاسـق ، فـاجـز، پـرده حـیـا دریـده ، بـرده آزاد شـده و بـى اصـل و نـسـب ، نخواهى یافت 
است كه كتاب از موضوع اصلى خود خارج و بـه پـرونـده هـاى سـیـاه و تـیـره و تـارى ، از زنـدگى ننگبار 

انـه عـنـوان خـالف اسـالمـى را نـیـز، یـدك مـى كـشـنـد، عناصر ضد اسالم و ضد انـسـانـیـت كـه سـوگـمـنـد
  .تبدیل خواهد شد

بـراستى آیا اینان ، امامان دوازده گانه اى هستند كه پیامبر نوید آنان را به بشریت داد؟ باید هزاران بار گفت 
و پاكیزه پرشكوه و  هرگز امكان ندارد كه پیامبر پاك! )... نه : (و میلیونها مرتبه پاسخ داد) هرگز؟ : (

این پلیدان آلوده و زشت كـردار را بـه نـمـایـندگى خویش برگزیند و این جنایت ) ص (مقدسى چون محمد
  .كاران فاسق و بدكار را جانشین خویش سازد

قـداسـت مـنـزلت و عـظمت مقام او بسیار فراتر از این است كه این عناصر ریاكار و آلوده ، جـانـشـیـن او 
تنها كسانى مى توانند . نـد، چـرا كـه پـیـامـبـر گـرامى را جز پاكان و پاكیزگان نمى توانند نمایندگى كنندبـاشـ

او را نمایندگى كنند كه خداوند آنان را به لطف خویش از همه پلیدیها پاك و آنگونه كه خود مى پسندد پاكیزه 
  ...ساخته باشد

نـسـیـم لطـیـف و دل انـگـیـز بـهـارى انـد، بـزرگ مـردانـى كـه  كـسـانـى كـه پـاكـتـر از آسـمـان صـاف و
شریف ترینهاى روى زمین اند و شایستگان عصرها و نسلها كسانى كه زندگى سراسر افتخار و شكوهشان 

لبریز از ارزشها و نور بـاران از قـداسـت هـا و فـضـیـلتـها بود به گونه اى كه بر هیچ عیب جویى در 
دگـى آنـان نـقـطـه اى بـراى چـون و چرا بود و نه براى استهزا كنندگان بهانه اى براى تمسخر و سراسر زنـ

  ...اشاره و
انـسـانـهـاى واالیى كه نسخه هایى مانند اصل بودند و پیامبر پرشكوه اسالم را در ابعاد گـونـاگـون دانـش و 

گر صفات و ویژگیهاى برجسته اش ، براستى حـكـمـت ، ورع و تـقـوا پـارسـایـى و بـنـدگـى خدا و دی
  .نمایندگى نمودند

بزرگ مردانى كه از سرچشمه دانش پیامبر سیراب گشته و از آب گوارا و زندگى بخش حـكـمـت و بـیـنـش 
اینانند كه سـزاوارتـرین مردم به او و . او نـوشـیـدنـد و در شـاهـراه هـدایـت او از پـى او گام سپردند



اینان خاندان پـاك و اهـل بیت گرامى اویند كه قرآن در آیات . و عزیزترین انسانها به پیامبرندنزدیكترین 
بسیارى آنان را ستوده و پیامبر در موارد و مـوقـعـیتهاى گوناگونى آنان را به عنوان جانشینان خویش به 

  مى توان كرد؟ اما با كسانى كه به جمود فكرى و تعصب كور گرفتارند، چه... مردم معرفى كرد
بـا كـسـانـى كـه نـه بـه مـنـطـق اسـتـوار، اعـتـراف مـى كـنـنـد و نـه دالیـل مـحـكـم ، سـودشـان مـى بـخـشـد 

  و نـه بـراهـیـن قـانـع كـنـنـده را، بـه دلیل مرگ وجدان و مسخ شخصیت ، مى پذیرند؟
  نمى آورند، با اینان چه باید كرد؟ و چنانند كه اگر هر نشان حقانیت و معجزه اى بیاورى ایمان

  حقگرایان 
در برابر این گروه متعصب و گرفتار آفت جمود و افراطكارى ، انبوه انبوه انسانها بوده و هـسـتـنـد كـه 

وجـدان آنـان آلوده نشده و اندیشه و فكرشان از بارورى و بالندگى باز نیایستاده و احساساتشان را از دست 
ابر حق و عدلت به هنگامى كه آشكار گـردد خـضـوع مـى كنند و خودپرستى و خود بزرگ در بر. نداده اند

  :بینى را دور مى اندازند و از كسانى نیستند كه مشمول این آیه قرآن گردند كه مى فرماید
   )50(.اخذته العزه باالثم 

  .غرور و خودپرستى او را به گناه و بدكارى برانگیزد: یعنى 
و انـبوه مردم اینگونه اند، ولى فاجعه بزرگ فاجعه این گروه متعصب و افراطكار و حـق سـتیز است ! آرى 

این آفت هستى سوز و انحطاط آفرین است كه از چهارده قرن پیش تاكنون جامعه اسالمى بدان گرفتار است 
.  

  بازگشت به بحث 
سـخـن در روایـاتـى بـود كـه از پیامبر گرامى رسیده و بیانگر نام و نشان و شمار و نـسـب امـامـان اهـل ... 

ان در نـقـشـه تاءویل نارواى این روایات اند تا به امامان نور بـیـت عـلیـهـم السـالم اسـت و حـق سـتـیـز
  .تطبیق نكند

مـا بـر ایـن بـاوریـم كـه روایـات مـورد اشـاره ، هـیـچ نـیـازى بـه تاءویل ندارد چرا كه پیامبر گرامى با این 
شـایـسته مى نمود همه را  روایات پرده هاى ابهام را كنار زده و حقیقت را آشـكـار سـاخـتـه و آنـچـه الزم و

هـرگـز از پـیـامبر فرزانه اى ، عاقالنه و حكیمانه نیست كه از امامان پس . به صراحت بیان فرموده است 
  .از خویش مبهم و نامشخص خبر دهد، چرا كه اینگونه سخن گفتن با بالغت و حكمت ناسازگار است 

چرا كه موضوع مورد بحث . ـد، نـه اجـمـال و ابـهام و مـطـلب در ایـن مـورد شـرح و تـفـصـیـل مـى طـلب
یك موضوع استراتژیك و در نهایت حساسیت و اهمیت است و با سرنوشت اسالم و جامعه اسالمى و 

  .رهبرى آن مرتبط است 
  نمونه اى از روایات 

ـرامـى پیرامون بـه هـر حـال ایـنك كه بحث به اینجا رسید الزم است كه برخى از روایاتى كه از پیامبر گ
امام مهدى علیه السالم بصورت صریح و روشن آمده است و آنها را تحت عنوان دسته دوم از روایات قرار 

با آگاهى بر اینكه روایت مورد اشاره در كـتـابـهـاى شـیـعـه و اهـل سـنـت بـسـیـار اسـت . دادیم منعكس گردد
آن روایات امكان پذیر نیست و شمارش آنها نیز مشكل است  همه  و بـه دلیـل حـجـم آنـهـا بررسى و انعكاس 

.  
روایـت از مـنـابع  80ـ دامت بركاته ـ بیش از ) صافى (عـالمـه و پـژوهشگر پرتالش معاصر آیت اهللا 

. شیعه و سنى از این دسته روایات آورده است و خاطرنشان ساخته است كه اینها جز شمارى ناچیز نیست 
  :یگرى از روایات اینك نمونه هاى د

  :ـ از سهیل بن سعد انصارى آورده اند كه مى گوید4
پیامبر خطاب به : در مورد امامان نور پرسیدم ، پاسخ داد) ص (از فاطمه علیهاالسالم دخت گرانقدر پیامبر

  :على علیه السالم در این مورد فرمود
امعه با ایمان و مسلمان از خودشان تو امام و پیشواى راستین پس از من هستى و نسبت به ج! على جان (

  سزاوارتر،
  پس از تو فرزندت حسن

  و پس از او فرزندت حسین
  و پس از او فرزندش على بن الحسین

  و پس از او فرزندش محمد باقر
  و پس از او فرزندش جعفر صادق



  و پس از و فرزندش موسى
  و پس از او فرزندش على بن موسى

  و پس از او پسرش محمد
  و پسرش علىو پس از ا

  و پس از او پسرش حسن
  .كه هر كدام نسبت به دین و دنیاى جامعه ، از خود ایمان آورندگان زیبنده ترند

و آنـگـاه فرزندم مهدى است كه امام جانشین من خواهد بود و نسبت به امور و شئون مؤ منان از خودشان 
  .فتح مى كندخداوند بوسیله او مشرقها و مغربهاى زمین را . سزاوارتر است 
هر كس اینان را یارى كـنـد، . ایـنـان امامان راستین و زبانها صداقت و درستى اند! آرى عـلى جـان 

پـیـروز و رستگار است و هر كس آنان را در نقش عظیمشان تنها گذارد در سخت ترین شرایط به حال خود 
   )51(. )واگذاشته مى شود

مـن ! هان اى مـردم : (پیامبر گرامى براى ما خطبه خواند و فرمود: ـ و نـیـز از سـلمان آورده اند كه 5
اینك شما را در مورد خاندانم به نیكى سفارش . ت پر مى كشم و از میان شما مى روم بـزودى بـسـوى ملكو

  .مى كنم 
از بدعت سازى و بدعت پذیرى بر حذر باشید، چرا كه هر بدعتى گمراهى است و هر گمراهى در ! مـردم 
  .دوزخ   آتش 

كس ماه را از دست داد بـه  هر كس از شمایان ، خورشید را از دست داد به ماه تمسك جوید و هر! مردم 
  .خورشید و ماه روى آورد و هر كس آن دو را از دست داد به ستارگان فروزان پس از من 

  . )این سفارش من بر شماست و از خدا بخشایشگر براى خود و همه شما آمرزش مى طلبم 
اى : (رقه كردم و گـفـتـم از منبر فرود آمد، من او را تا خانه بد) ص (هنگامى كه پیامبر: سـلمـان افـزود

هنگامى كه خورشید جهان افروز را از دست دادیم بـه مـاه تمسك جوییم و : شما فرمودید! پیامبر خدا
سؤ ال . هنگامى كه ماه نورافشان را از دست دادیم به دو آفتاب و ماه و پس از آن دو به ستارگان فروزان 

  )تاب و ستارگان فروزان چیست ؟ من این است كه منظور از خورشید و ماه و دو آف
منظور از خورشید پیامبر شماست و منظور از ماه على علیه السالم و مـنـظـور از دو : (فرمود) ص (پیامبر

  .آفـتـاب و مـاه ، حـسـن و حـسین و منظور از ستارگان فروزان امامان نهگانه از نسل حسین اند
به على تمسك جویید و هنگامى كه ماه را از دست دادیـد بـه دو بـنـابـرایـن هـنـگامى كه مرا از دست دادید 

خـورشـیـد و مـاه ، حـسـن و حـسـیـن و پـس از آن دو، بـه امـامـان نـهـگـانـه از نسل حسین علیه السالم یكى 
  . )كه آخرین آنها فرزندم مهدى است ... پس از دیگرى 
شوایان درست اندیش و نیك كردارى كه شمار آنان به شمار اینان جانشینان من هستند، پی: (آنـگـاه فـرمـود

  . )فرزندان یعقوب و حواریون عیسى علیه السالم است 
  . )در این فرصت ، نام آنان را براى من بیان فرمایید: (گفتم : سلمان مى فزید

العابدین ، نخستین آنان و ساالرشان على است و دو فرزندان او حسن و حسین و آنگاه زین : (كـه فرمود
محمد باقر، جعفربن محمد و فرزندش كاظم همنام موسى بن عمران و فرزندش على كه در سرزمین 

آنگاه فرزندش محمد و دیگر على و حسن و حجت خدا، همو كه در پس پرده . خراسان به شهادت مى رسد
  ....غیبت انتظار دریافت فرمان قیام مى كشد

. دانش آنان دانش من است و فرمانشان فرمان من اسـت . و گوشت من ایـنـان خاندان من هستند و از خون 
. هـر كـس بـا اذیـت و آزار آنـان ، مـرا بـیـازارد، خـداونـد او را بـه شـفـاعـت مـن نائل نخواهد ساخت 

()52(   
خـوانـنـده گـرامـى ، پـس از ایـن انـبـوه روایاتى كه نه تنها ترسیم همه آنها امكان پـذیـر نـیـسـت ؛ كـه ! آرى 

د بـرد و در خـواهـیـد یـافـت كـه پـیـامـبـر شمارش آنها نیز مشكل مى نماید، شما به پیام روشن آنها پى خواهی
گـرامـى بـر ایـن مـوضـوع عقیدتى در مناسبتهاى گـونـاگـون پافشار مى نمود تا حجت را براى مردم تمام 

  .كند و آنان در روز رستاخیز در پیشگاه خدا بهانه اى نداشته باشند
  )ع(قرآن و نوید از امام مهدي 

  
  .قرآن كتاب پرشكوه خداست 

كـتـابـى اسـت كـه نـه كـتـابـهـاى آسـمـانـى پـیـشـیـن آن را خـدشـه دار و باطل مى سازد و نه واقعیتهاى آینده 



.)62(   
كتاب روشن و روشنگر آمده ) این (ت مگر اینكه در و هیچ تر و خشكى نیس )63(بـیانگر هر چیزى است 

   )64(.است 
آخرین پیام آسمان به زمین و زمان است همانگونه كه ...  )65(فروگذار نشده در این كتاب از هیچ چیز 

  .رین دین آسمانى و آخرین برنامه زندگى است اسالم ، آخ
بـا ایـن وصـف ، آیـا براستى مى توان فكر كرد كه قرآن در مورد این رخداد بزرگ ، كه عمیقترین و 

  وسیعترین دگرگونى حیات انسان شناخته مى شود ساكت باشد؟
  و در مورد آن بدون نوید و پیام ؟

و از بـرپـایـى دولت غاصب و پوشالى یهود، بر اساس ) ایـران (ر بـ) روم (ایـن قـرآنـى كـه از چـیـرگـى 
   )66(.سازش با قدرتهاى مسلط روزگار خبر مى دهد

و سرانجام آینده آنها خبر مى دهد، این قـرآنـى كه از امكان ) ماءجوج (و ) یـاجـوج (ایـن قـرآنـى كـه از آن 
  :گذشتن از جو و راهیابى انسان به كرات آسمانى گزارش مى كند و مى فرماید

قطار السموات و االرض فانفذوا االتنفذون اال یـامـعـشـر الجـن و االنـس ان اسـتـطـعـتـم ان تـنـفـذوا من ا
   )67(...بسلطان 
اگر مى توانید كه از كرانه هاى آسمانها و زمین بیرون روید، بیرون ! جن و انس هان اى گروه : یـعـنى 

  ...بروید اما بیرون نخواهید رفت مگر با داشتن قدرت علمى و صنعتى 
آیـا فـكـر مـى كـنـیـد چنین كتابى از ظهور اصالحگر بزرگ تاریخ انسانیت و بنیاد حكومت جهان گستر و 

  و در مورد آن ساكت است ؟عادالنه او، خبر نمى دهد 
  ...هرگز چین نیست 

قـرن از امـام مـهـدى عـلیـه السـالم و بـرپـایـى حـكـومـت مـهـر و عدل او، در موارد متعدد و آیات بسیارى 
  .سخن گفته است و از این حقیقت بزرگ خبر داده است 

همانگونه كه . ءویل گردیده است و ایـن آیـات بـر شـخـصـیـت گـرانـمـایـه آن حـضـرت و ظـهـور او تا
امامان نور علیه السالم كه قرآن در خانه آنان فرود آمـده اسـت ، بـدیـن واقـعـیـت تـصـریـح كـرده انـد و مـى 
دانـیم كه صاحبان معصوم و مطهر و راستگوى خانه یعنى اهل بیت پیامبر به آنچه در خانه است ، داناتر و 

  .آگاه ترند
  نمونه ها

  
  :رآن در نویدى مى فرمایدـ ق1

و نـریـد ان نـمـن عـلى الذین استضعفوا فى االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین و نمكن لهم فى االرض 
   )68(.و نرى فرعون و ماهان و جنود هما منهم ما كانوا یحذرون 

و مـا اراده كـردیـم بـه كـسـانـى كـه در روى زمین تضعیف شده اند نعمتى گران ، ارزانى داریم و : یـعـنـى 
  .و آنان را وارثان گردانیم ) راستین (آنان را پیشوایان 

و بـه آنـان در زمـیـن اقـتـدار و مـنـزلتـى شـایـسـتـه دهـیـم و از آنان به فرعون و ماهان و سپاهیانشان 
  .چیزى را كه از آن مى هراسیدند، نشان دهیم 

دنیا پس از چموشى و سـركـشـى ، بـسـان : (امـیر مؤ منان علیه السالم در تاءویل این آیه شریفه مى فرماید
ادن شیر به دوشنده اش خوددارى مى كند و آن را براى بچه اش نگه مى دارد، به ما روى شـترى كه از د

   )69(. )خواهد آورد
  :سپس به تالوت این آیه شریفه پرداخت كه 

  ...و نـریـد ان نـمـن عـلى الذیـن اسـتـضعفوا فى االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین 
بزرگان دینى و همفكران ما با این واقعیت تـصـریـح مـى كـنـنـد : (در این مورد مى نویسد) ابن ابى الحدید (

ـان امـیرمؤ منان علیه السالم نوید از آمدن امام و پیشواى بزرگى است كه فرمانرواى زمین و كـه ایـن بـی
   )70(... )زمان مى گردد و همه كشورها در قلمرو قدرت او قرار مى گیرند

سـخـن امیرمؤ منان علیه السالم بیانگر آن است كه دنیا پس از سختى و بیداد بسیار نـسـبـت بـه ! آرى 
بر  آنان بر كران تا كـران گـیتى حاكم و. سرانجام بسوى آنان روى خواهد آورد) ص (خـانـدان پیامبر

انبوه مشكالتى كه بـسـان سـنـگـهـا و صـخره ها سر راه نهضت . پیروز مى گردند  دشمنان كینه توز خویش 
آسمانى عدالت خواهانه و مقدس آنان قرار درد هـمـگى رام و كنار مى رود و دنیا پس از سختى و بدرفتارى 



ركشى اش خاضع و پس از گردن شیرین و پس از س  با آنان برایشان آسان و پس از تلخى و مرارتش 
  .فرازیش مطیع و منقاد آنان مى گردد

مستضعفان یاد شده در قرآن كریم كـه خداوند اراده (و نیز از امیرمؤ منان علیه السالم آورده اند كه فرمود 
) مهدى (خـداونـد سـرانـجـام . فرموده است آنان را پیشواى مردم روى زمین قرار دهد ما خاندان پیامبریم 

این خانواده را بر مى انگیزد و بوسیله او، آنان را به اوج شـكـوه و عـزت و اقـتـدار مـى رسـانـد و 
   )71(. )دشـمـنـانـشـان را بـه سـخـتـى ، بـه ذلت مـى كشد

  سخن كوتاه در تاءویل آیات 
ایـنـك كـه سـخـن بـه تـاءویـل آیـات رسـید مناسب است جهت آگاهى بیشتر شما خوانندگان گرامى ، سخنى 

  .در این مورد ترسیم گردد
  تاءویل 

انیدن واژه و سخن از معناى ظاهرى به معناى حقیقى و باطنى آن ، معنا را برگرد) تاءویل (واژه شناسان 
  .اءویل و تعبیر خوابها نیز اینگونه است ت )72(.كرده اند

حـضرت یوسف علیه السالم در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه را مى بیند كه در : بـراى نـمـونـه 
برابر او سجده مى كنند و آنگاه پس از سالهاى طوالنى كه حضرت یعقوب و فـرزنـدانـش به مصر مى 

  :مى گردد كه قرآن مى فرماید روند، آن خواب و معناى حقیقى آن ، روشن
   )73(...هذا تاءویل رؤ یاى من قبل ... 

این است تعبیر آن : (بر یوسف وارد شدند، پدر و مادرش را نزد خویشتن جاى داد و گفت  هنگامى كه آنان
  . )خواب من كه اینك پروردگارم آن را تحقق بخشیده است 

در تـاءویـل آنـهـا مـى ) یـوسـف (و درسـت هـمـیـن بـیـان در تـاءویـل و تـعـبـیـر خـوابـهـایـى اسـت كـه 
شما را هنوز نیاورده باشند كه من پیش از آن ، شما را از تعبیر آن خوابها، چنانكه غذاى روزانه : (فـرماید

  .... )پروردگارم به من آموخته است ، خبر دهم 
در مورد آموزش و فراگیرى دانشش از آن حـضـرت ) ص (امیرمؤ منان علیه السالم در روایت از پیامبر

ـنـكـه آن گـرامـى ، مـعـنـاى نـهـان و تاءویل آن را به من هـیـچ آیـه اى نـیـسـت جـز ای: (مـى فـرمـایـد
   )74(. )آموخت 

  ه بحث بازگشت ب
  :در آیـه مـورد بحث كه ظاهر سخن از جنایات فرعون است قرآن به این واقعیت تصریح مى كند كه 

  .و نـریـد ان نـمن على الذین استضعفوا فى االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین ... 
آنان را پیشوایان و ما بر آن هستیم كه بر مستضعفان روى زمین نعمتى گران ارزانى داریم و :... یـعـنى 

  .سازیم و وارثان گردانیم 
در ایـنـجـا مـعـنـاى ظـاهـرى ایـن اسـت كـه خـداونـد عـزت و اقـتـدار بـنـى اسـرائیـل را بـه آنـان بـاز پـس 

  .و سپاهیانشان را به بوته هالكت مى سپارد) ماهان (و ) فرعون (مـى دهد و 
مقصود از : آن معنا این است كه . ظاهرى و روشن آن است اما معناى نهان آیه شریفه غیر از معناى 

مردم آنان را تضعیف نموده و بر آنان ستم كرده و آنان . تـضـعـیـف شـدگـان در آیه شریفه ، خاندان پیامبرند
  .را به قتل رسانده و رانده و سخت ترین بیدادگرى را در مورد آنان روا داشته اند

  :این مطلب فرموددر تبیین ) ص (پیامبر گرامى 
   )75(انتم المستضعفون بعدى 

  .شما تضعیف شدگان پس از من هستید: یعنى 
  .و این واقعیت تاریخى كه پیامبر از آن خبر داد، هیچ نیازى به اثبات ندارد

تـاریخ اسالمى و روند آن ، به صراحت و با رساترین صداى خویش گواهى مى كند كه مـردم از هـمـان 
ف روز رحـلت پـیـامـبـر، خـانـدان او را بـا كمال تاءسف مورد هجوم قرار دادند و آنان را بسختى تضعی

  .كردند
مراجعه كنى ، با انواع مصیبتها و رنجها و ) مقاتل الطالبین (اگر شما خواننده عزیز به كتابهایى نظیر 

بیدادگریهایى روبرو مى گردى كه بر خاندان پیامبر باریده است ، چـرا كـه زورمندان و سلطه گران این 
ـز از كـیـنـه و جـاه طلبى شان خواست ، در نسل پاك و پاكیزه را بشدت تضعیف نمودند و آنچه دلهـاى لبـری

دشمنى با آنان انجام دادند و كار بـجـایـى رسـیـد كـه مـردم دنـیـا پـرسـت در راه تـقـرب بـه فرمانروایان و 
 )76(را بـه حـاكمان هدیه بردند،) ص (فـرزنـدان پـیـامـبـر  بدست آوردن دل آنـان سـرهـاى مـقـدس 



  ....چنین كردند  و عنصرى از این قماش ) جعفر برمكى (همانگونه كه 
  !!!؟...مانه ترو راستى چه تضعیفى از این بدتر و ظال

امـا اراده خـدا بـر آن قرار گرفت كه بر این نسل پاك و مظلوم تاریخ و بر رهروان راه و پیروان ستمدیده 
آنان ، كه همواره زیر فشار و سركوب و تحقیر و ذلت قرار داشته و از سـاده تـریـن حـقـوق بـشـرى نـیـز 

آنـان را پایمال ساخته اند، تفضیل فرموده و حكومت و  مـحـروم هـسـتـنـد و زورمـنـدان آزادى و كـرامـت
حكومت و اقتدارى كه مرزهاى آن دو اقیانوس منجمد . فرمانروایى زمین و زمان را بر آنان ارزانى دارد

شمالى و جنوبى باشد و همه مناطق گـونـاگـون و مـحـیـطـهـاى بـهـم پـیـوسـتـه مـیـان ایـن دو را شـامـل 
منحصر به فرد و بى نظیرى كه بدون هیچ مزاحم و رقیب و مخربى حـكـم رانـد و از  حـكومت. گـردد

اقـتـدار و نـیروى كامل و كارآیى و خالقیت بى نظیرى براى اداره شایسته خانواده بزرگ بشرى برخوردار 
  ...باشد و زمین و زمان و دلها را آباد سازد كه در این مورد بزودى بحث خواهیم كرد

  رنكته دیگ
از سوره مباركه قصص ، نكته دیگرى نیز شایسته طرح است و آن  5و  4در پـایـان بـحـث ، در مورد آیه 

  :اینكه 
مـمـكـن اسـت ایـن تـاءویل و معناى نهان آن از آیه شریفه كه امامان نور علیهم السالم آن را آشـكـار 

) نمن (و ) نرید (، دو واژه 5در صدر آیه سـاخـتـه انـد از ظـاهـر آیـه نـیـز دریـافـت گردد، چرا كه 
  .بصورت مضارع كه از آینده خبر مى دهد، بكار رفته است 

بر قلب مصفاى پـیامبر اسالم صلى ) موسى (از آنـجـایـى كـه ایـن آیـات پس از گذشت هزار سال از عصر 
بـود مـى تـوانـسـت بـصـورت  اگر در مورد بنى اسـرئیـل: اهللا علیه و آله فرود آمده است مى توان گفت كه 

مننا على الذین : و یا اینگونه ) واردنا ان نمن : (مـاضـى كـه از گـذشـتـه پـیـام دارد، نـازل گـردد، اینگونه 
  .استضعفوا همانگونه كه در دیگر آیات قرآن بصورت ماضى بكار رفته است 

  :براى نمونه 
   )77(... )لقد من اهللا على المؤ منین (ـ 1
   )78(... )فمن اهللا علیكم (ـ 2
   )79()و لقد مننا علیك مرة اخرى (ـ 3
   )80(ـ و لقد مننا على موسى و هارون 4

خـداوند در همه این آیات ، واژه مورد نظر را به صورت ماضى به كار برده است ، اما در آیه مورد بحث 
  )و نرید ان نمن (بصورت مستقبل 

اءویل آیه شریفه آیـا خـود ایـن نـكـتـه ، نـشـانـگـر ایـن واقـعـیـت نـمـى تـوانـد بـاشـد كـه مـعـنـاى نـهـان و ت
  را از ظاهر و تفسیر آن نیز مى توان دریافت ؟

  ... )و نرى فرعون و هامان : (در آیه بعد نیز همینگونه است 
  )و اءورینا فرعون و هامان ؟ : (و جاى این سؤ ال كه چرا نفرمود

این واژه هـاى شـشـگـانـه  )81()نرى (و ) نمكن (و باز ) نجعلهم (و ) نرید : (و نـیـز در واژه هـاى 
  .باشندبـصـورت مـسـتقبل آمده اند و نه ماضى ، در صورتى كه مى توانست ماضى 

  :یك سؤ ال 
و سپاهیانشان ، هزار سال پیش از ) هامان (و ) فـرعون : (مـمـكـن اسـت ایـن سـؤ ال طـرح گـردد كـه 

نزول قرآن نابود شده اند با این وصف ، چگونه مى توان آیه مورد بحث را به واپسین حركت تاریخ و آینده 
  جهان تاءویل نمود؟

  :پاسخ 
در فرهنگ دین و دین شناسان ، به مفهوم خودكامگى و بیدادگرى و ) فرعون (پـاسخ این است كه واژه 

مى ) فـرعـون (تجاوز و خود برتر بینى است و نام همه زمامداران خودكامه و خودپرست و تـجـاوز كـار، 
  .خواهد بود و هر جامعه و امتى را فرعونها) فرعونى (باشد، چرا كه هر عصر و زمانى را 

رانـقـدر حـضـرت بـاقـر و صـادق عـلیـه السـالم در تاءویل آیه مورد بحث روایت كرده اند كه از دو امـام گـ
خداوند آن دو . دو عـنـصـر خـودكامه از قریش اند) هـامـان (و ) فرعون (در این آیه شریفه ، منظور از : (

مرتكب شدند بازخواست مى را به هنگام ظهور مهدى علیه السـالم زنده مى كند و از آنان به خاطر آنچه 
و مـنظور از سپاهیان آن دو نیز، پیروان این دو عنصر . نماید و آنان را بـه كـیـفـر جـنـایـتـشـان مـى رسـانـد

خـودكـامه اند، همانانى كه با آن دو همكارى كردند و بر خط آنان گام سپردند و نام آنان را سر زبانها 



   )82(. )انداختند
  دومین نوید 

  
  :و نیز خداوند در قرآن كریم اینگونه از آن حضرت نوید مى دهد

و عـمـلوا صالحات لیستخفلنهم فى االرض كما استخلف الذین من قـلبـهـم و لیـمـكـنن  وعـد اهللا الذیـن آمـنـوا
لهم دینهم الذى ارتضى لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننى الیشركون بى شیئا و من كفر بعد ذلك 

   )83(...فاولئك هم الفاسقون 
خـدا بـه كسانى از شما كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام داده اند وعده داده است كه آنان را : یـعـنـى 

همانگونه كه مردمى را كه پیش از آنان بودند جانشین دیگران كرد و  در روى زمین جانشین دیگران سازد
دینشان را ـ كه خود برایشان پسندیده است ـ استوار سازد و وحـشـتشان را به امنیت تبدیل كند، تا تنها مرا 

و آنان كه از آن پس ، راه كفر و ناسپاسى در پیش گیرند، . بپرستند و چیزى را با من شریك نگیرند
  .رمانندناف

  .ایـن آیـه شـریـفـه از جـمـله آیـاتـى اسـت كـه بـه آن حـضـرت تاءویل شده است 
  :معناى آشكار و ظاهر آیه این است كه ، خداوند

ـ آفـریـدگار تواناى هستى به مؤ منان و شایسته كرداران این امت وعده داده است كه آنان را جانشین 1
  ...دیگران سازد

ن بر روى همین سیاره خاكى زندگى مى كند و آیه ناظر بر همین زمین اسـت و طـبیعى است كه انسا
بـیانگر این واقعیت است كه خداوند، سرزمین و امكانات كفر پیشگان جهان را به این شایسته كرداران با 

ند، ایمان مى دهد، و بدانان شرایط و امكاناتى مى بخشد كه در زمین با قدرت و عدل و داد فرمانروایى كن
  .همانگونه كه در گذشته نیز برخى از دوستانش را جانشین دشمنانش ساخته است 

ـ و نیز به آنان وعده داده است كه قدرت و نیرو و امكاناتى به آنان ارزانى دارد كه دین مورد پسند او را 2
ویش را به در همه عرصه هاى زندگى پیاده كنند و شرایط وحشت بار و هراس انگیز اجـتماعى و روانى خ

تبدیل سازند، به گونه اى كه جز از خدا و عدالت نهراسند و هیچ قدرتمدار و زورمندى   امنیت و آرامش 
خداى را بـدون ترس و هراس و بصورت آشكار بپرستند و نداى حق و . نتواند بر آنان ، شاخ و شانه بكشد

  .عدالت را به روشنى و با صداى رسا، طنین افكن سازند
با نگرش به ظاهر این آیه ، خداوند به مؤ منان و شایسته كرداران ایـن امت ، نوید : این كه  كوتاه سخن

جامعه اى را مى دهد كه از هر پلیدى و ناپاكى پیراسته است و به تمامى ارزشـهـا و قـداسـتـهـا و 
  .فـضـیـلتـهـا و شـایستگیها آراسته است ، این معناى ظاهرى این آیه شریفه 

، )نون تاءكید (مورد تاءكید قرار گرفته است و سه بار با ) الم قسم (ه شكوهمند خدا كه سه بار با این وعد
  .تاكنون تحقق نیافته است 

چـه زمـانـى مـردم بـا ایـمـان و شـایـسـتـه كـردار تـوانـسـتـنـد بـا اقـتـدار، حـكـومـت مـهـر و عـدل خـویـش 
ـد و در كـمال آزادى و بدون ترس و دلهره مقررات عادالنه و جانبخش را در سـراسـر جـهـان بـرپـا دارن

  قرآن را در عرصه هاى حیات ، پیاده نمایند؟
ایـن مـؤ مـنان شایسته كردارى كه خداوند در آیه مورد بحث این وعده روح بخش را به آنان مى دهد چه 

  كسانى هستند؟
انان از همان آغاز درخشش انوار نورانى وحـى تـاكـنـون ، اگـر شـمـا خـواننده عزیز به تاریخ اسالم و مسلم

مراجعه كنید، به شایستگى در خواهید یافت كه این وعده شكوهبار خدا در ظـرف ایـن هـزار چـهـارصـد 
  .سـال تـحـقـق نـیـافـتـه و ایـن نـویـد بـزرگ جـامـه عمل نپوشیده است 

آگاه و باانصافى بپذیرد كه منظور از مؤ منان شـایـسـتـه كـردار مـن فـكـر نـمـى كـنم كه وجدان هیچ مسلمان 
باشند، چرا كه تاریخ مورد قبول امت اسالم و ملل بیگانه ، گواه است ) عباسیان (و ) امویان (در ایـن آیـه 

در حكومت سیاه و وحـشـتـنـاك خود، سهمگین ترین جنایات را مرتكب شدند و ) عباسیان (و ) امویان (كه 
ون پاك اولیاى خدا را به زمین ریـخـتـنـد، حـرمتها را هتك كردند و كاخهاى ظلم و بیدادشان لبریز از فسق خ

و فجور و ضد ارزش بـود كـه اگـر بـخـواهـیـم آن جـنـایـتـهـا را بطور دقیق شرح دهیم كتاب از اسلوب و 
  .موضوع خود خارج خواهد شد

ن خـدا بـه تـمكن و اقتدار مورد نظر این آیه مباركه نائل آمد، تا نوید بـعـالوه چـه روزگـارى بـراسـتـى دیـ
  :جهان گستر شدن آن تحق یافته باشد همانگونه كه در آیه آمده است 



  ...ولیمكنن لهم دینهم الذى ارتضى لهم 
ـهـاى ایـن صـحـیـح اسـت كـه اسـالم به دلیل جامعیت ، محتواى بلند، هماهنگى با فطرت و دیگر ویـژگـی

خـود و آورنـده و آمـوزگـاران و الگـوهاى حقیقى آن امامان نور علیهم السالم تـاكـنـون بـه مـیـلیـونـهـا دل و 
قـلب راه یافته و آهسته آهسته به راه خود ادامه مى دهد، اما سـوگـمندانه همچنان فاقد یك قدرت منسجم 

رآشوب ، هر كس مى تواند به جنگ با آن بر مى جهانى است ؛ بطورى كه در هر گوشه اى از این جهان پ
  .خیزد و بر ضد آن و پیروان آن دست به شقاوت مى زند

یا برخى از كشورهاى افریقایى و اروپایى بروید تا تـرس و هـراسـى را كه بر ) شوروى (یا ) چـین (بـه 
اسید و با ظلم و فشارى كه از مسلمانان نجات یافته از تصفیه هاى خونین و ظالمانه سایه افكنده است ، بشن

   )84(.هر سو زندگى آنان را احاطه كرده است ، آشنا شوید
در بـرخـى از كـشـورهـا نـگـاه داشـتـن قـرآن بزرگترین جرم است و نگاه دارنده آن در خور سهمگین ترین 

  .كیفرها و سخت ترین شكنجه ها
  .دیـگر از دهها میلیون مسلمانى كه تنها به جرم ایمان به اسالم و قرآن كشته شدند چیزى مپرس 

ـشـتـارگاههاى مهیب و رعب آورى برپا گردید و سیالبى از ك) یـوگـسـالوى (و ) شـوروى (و ) چـیـن (در 
  .خون مسلمانان به راه افتاد

) ویـتـنـام (در فـلیـپـین هم اكنون نیز مسلمانان از انواع فشار و سركوب و محرومیتها رنج مى برند و در 
ل عـام شـدنـد و از دهـهـا هـزار جـز خـدا نـمـى دانـد كـه چـه شـمـار مـسـلمـانـان بـدسـت كـمـونـیـسـتـهـا قـتـ

و مـیـدان ورزش تبدیل شد دیگر ) كـنـیـسـه (مـسـجـدى كـه بـه اصـطـبـل و مـحـل نـگـهـدارى سـالح و 
  ...مپرس و مگو

  ...پس چه زمانى نوید و وعده خدا تحقق یافت ؟
  :سؤ ال 

ورهاى خاور میانه و بـسیارى از دیگر و كش) جـزیـرة العرب (اسـالم در : (مـمـكـن اسـت بـرخـى بـگـویـنـد
  )آیا این نوعى تحقق آن نوید نیست ؟ ... كشورها بویژه در روزگار فتوحات اسالمى تمكن و اقتدار یافت 

  :پاسخ 
صـحـیـح اسـت كه اسالم در مقاطعى از تاریخ خویش ، در قلمرو محدودى به قدرت رسید و رهـبرى 

ما آیا براستى همین حاكمیت محدود و مقطعى ، نـویـد مـورد نظر سیاسى و اجتماعى را به كف گرفت ، ا
قرآن و تحقق آن وعده شكوهمند خداست ؟ اگر چنین است این شرایط كه در همان عصر پیامبر تحقق یافت 

بـا ایـن وصف معنا و مفهوم این نوید . حاكم گـردیـد) جزیرة العرب (و اسالم بر مدینه و بخشهایى از 
  :ى چه مى تواند باشد كه مى فرمایدشكوهبار قرآن

  ....وعد اهللا الذین آمنوا منكم و عملواالصالحات 
خـداونـد به كسانى از شما كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام دهند وعده داده است كه آنان را : یـعـنـى 

  ...در روى زمین جانشین سازد
این است كه روزگارى در پیش است كه بر سراسر گیتى بـنـظـر مـا، مـعـنـاى واقـعـى ایـن نـوید قرآنى 

حاكم مى گردد و مسلمانان بدون هیچ هراس و دلهره اى راه و رسم مترقى و شعائر و برنامه هاى انسانساز 
دینى خود را بر پاى مى دارند و در تمامى مناطق مسكونى و آباد جهان ، تنها اسالم ، تدبیر امور و تنظیم 

  .ست مى گیردشئون بشریت را بد
  .این وعده شكوهبار قرآن است و این هم تاكنون ، تحقق نیافته است ! آرى 

  معناى این آیه در پرتو روایات 
امـامـان مـعـصـوم و آمـوزگـاران راسـتـیـن قـرآن نـیـز در تـاءویـل آیـه مـورد بـحـث بـر ایـن انـدیـشـه 

فته و به هنگامه ظهور حضرت مهدى علیه السالم تحقق رهنمون هستند كه این وعده پرشكوه خدا تحقق نیا
  .خواهد یافت 

بـزودى در هـمـین كتاب با روایات معتبرى روبرو خواهید شد كه بطور صریح و بى هیچ ابـهـامـى ایـن آیـه 
  .قـرآن را بـر عـصـر ظـهـور آن حـضـرت و حـكـومـت عدل و مهر او منطبق ساخته اند

  :براى نمونه 
بـخـدا سـوگـنـد : (هـارمین امام نور علیه السالم آورده اند كه آیه مورد بحث را، تالوت كرد و فرمودـ از چـ1

كـه ایـن مـؤ مـنـان شـایـسـتـه كـردار، شـیـعـیـان مـا اهـل بـیـت هـستند و خداوند این نوید و وعده شكوهبار 
ت است و كسى كه پیامبر در مورد او را بدست بزرگ مردى از ما تحقق خواهد بـخشید او مهدى این ام



اگر از عمر دنیا تنها یك روز بـاقـى مـانـده باشد خداوند آن روز را آنقدر طوالنى خواهد ساخت تا : فرمود
مردى از عترت من كه نامش ، نام من است بر جهان حكومت كند و زمین را همانگونه كه به هنگام ظهور 

   )85(. )از عدل و داد سازد او لبریز از ظلم و جور است ماالمال
السالم نیز همین سخن روایت شده است و  ـ و از دو امـام مـعـصـوم حضرت باقر و حضرت صادق علیهم2

  .آنان نیز درست همین نوید را داده اند
منظور از مؤ منان شایسته كردار، پـیـامـبـر و : (پس از نقل این روایت مى گوید) طـبرسى (مـرحـوم 

تقرار اقتدار آنان خـانـدان اویـنـد و ایـن آیـه در بـردارنـده نـویـد حـكـومـت عـادالنـه جـهـانـى اهل بیت ، اس
  . )در سراسر گیتى و برچیده شدن وحشت و هراس آنان با ظهور حضرت مهدى علیه السالم است 

خـاندان پیامبر در مورد این واقعیت اجماع و اتفاق نظر دارند و روشن است كـه اجـمـاع : (و مـى افـزایـد
من از مـیـان شـمـا مـى روم اما ! مردم ( :فرمود) ص (چرا كه پیامبر گرامى . آنان همانند قرآن حجت است 

و ایـن دو . یكى كتاب خـدا، قـرآن و دیـگـرى خـانـدانـم : دو گوهر گرانبها در میان شما به یادگار مى گذارم 
  . )تـا روز رستاخیز و ورود بر من در كنار حوض كوثر، از هم جدایى ناپذیرند

ایـن آیـه قـرآن نـیـز كـه تـمـكـن و اقـتـدار اهـل بیت و استقرار دین  نـویـد شـكـوهـمـنـد: (آنـگـاه مـى افـزایـد
خدا بر روى زمین بوسیله آنان است ، وعده اى است كه تاكنون تحقق نـیـافته است از این رو آن حضرت 

   )86(. )در انتظار دریافت فرمان ظهور از جانب خداست ، چرا كه خداوند در وعده اش تخلف نمى ورزد
  سومین نوید 

  
  :قرآن در آیه دیگرى مى فرماید

   )87(.كـر ان االرض یـرثـهـا عـبـادى الصـالحـون و لقـد كـتـبـنـا فـى الزبـور مـن بـعـد الذ
پس از نوشتن در لوح محفوظ، نوشتیم كه زمین را بندگان شایسته ) ین و كتابهاى آسمانى پیش(ما در زبور 

  .ما به ارث مى برند
به توافق نرسیده اند؛ اما این دیـدگـاهـهـاى ) ذكر (و ) زبور (مفسران در تفسیر این آیه ، در معناى 

ده بر داود پیامبر مـتـفـاوت ، اخـتـالف جـوهـرى نـیـسـت ، چرا كه معناى زبور، چه كتاب آسمانى نازل ش
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بـه باور ما، موضوعى كه خداى جهان . اینان یاران حضرت مهدى علیه السالم در آخر الزمان هستند: یعنى 

دو بار، سخت ، مورد تاءكید قرار داده ، ) ان (و ) لقد (و در ذكر نوشته است و آن را با ) زبور (در آفرین 
  .شایسته است كه موضوعى بسیار اساسى و حساس در نهایت اهمیت باشد

در آیه مباركه را زمین بهشت دانسته و آیـه را ) زمین (صـحـیـح اسـت كـه برخى مفسران مقصود از 
و بـرخـى نـیـز . ) بندگان شایسته خدا، زمین بهشت را به ارث مى بـرنـد: (مـعـنـا كرده اند كه  ایـنـگـونـه

زمـین مورد نظر را همین سیاره خاكى دانسته اند كه سرانجام امت مسلمان آن را با فتوحات خویش به ارث 
  .مى برند

: ـهـان و تاءویل آیه شریفه این است كه امـا ایـن دو دیـدگـاه مـعـنـاى ظـاهـرى آیـه اسـت و مـعـنـاى ن
  . )بندگان شایسته خدا بر سراسر جهان حكومت عادالنه و انسانى خویش را، برقرار خواهند ساخت (

  :در تفسیر آیه شریفه از امام باقر علیه السالم روایت كرده است كه ) شیخ طوسى (مرحوم 
   )89(. ان ذلك وعد اهللا للمؤ منین بانهم یرثون جمیع االرض

  .ند برداین وعده قطعى خدا بر مؤ منان است كه آنان تمامى زمین و زمان را به ارث خواه: یـعـنـى 
  :این آیه مباركه از نظر معنا، به آیه پیش شباهت دارد كه مى فرماید

  )لیستخلفنهم فى االرض (
ارث (كه ) اسـتخالف (و ) ارث (در ایـن دو آیـه ، چـه تـعـبـیـر زیـبـایـى بـه كـار رفـتـه اسـت ، تـعـبـیر به 

  .یز قرار دادن یكى بجاى دیگرى را مى گویند، ن)استخالف (انتقال ثروت و امكانات از مرده به زنده و ) 
  چهارمین نوید

  
  :قرآن مى فرماید

   )90(.هـو الذى ارسـل رسـوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله و لو كره المشركون 
  .این آیه ، در قرآن شریف سه بار آمده است و داللت بر حساسیت موضوع مى كند

  .آیه داراى تفسیر و ظاهرى است و داراى تاءویل و نهانى 
را به توحید و تـوحـیدگرایى ، )  ص(خداوند پیامبرش حضرت محمد: تـفـسـیـر و ظـاهـر آیـه ایـن اسـت كـه 

بندگى خدا، پرستش او و دین اسالم فرستاد تا این دین آسمانى را با قدرت و قوت به همه ادیان پیروزى 
  .بخشد و سراسر گیتى در قلمرو توحید و عدالت و تقواى مورد نظر قرآن قرار گیرد

در اینجا به مـعـنـاى بـرتـرى ) ظهور (كه در خور تعمق است ، چرا ) لیـظـهره (در آیـه شـریـفـه واژه 
  :كـامـل و روشـن بـا چـیـرگـى و قـدرت هـمـه جـانـبـه و كامل است كه مى فرماید

   )91(.كیف و ان یظهروا علیكم الیرقبوا فیكم اال و الذمة 
دین حق ، با اقتدار و شكوه پیش مى رود و بر همه ادیـان ، بـرتـرى : (كـه مـعـنـاى آیـه شریفه این مى شود

  .كامل و پیروزى همه جانبه مى یابد و جهان را در سایه هدایت خویش مى گیرد
ـن بـیـان اگـر گـفـتـه شـود كـه ایـن وعـده ، تـحـقـق یـافـتـه و اراده خـداونـد جـامـه عـمـل پـوشید است ، بـا ای

خداوند همه دینها و آیینها و كشیهاى منحرف و بـى اساس را بوسیله قرآن و : (معناى آیه این است كه 
اف و زنـدقـه و پـرستش باطل را مردود پیامبر، باطل و با آمدن اسالم نفى كرد و هرگونه شرك و انـحـر

شمرد و از صفحه گیتى برانداخت و جهان ، جزیره توحیدگرایى و مهد عدالت و آزادى و تقوا پیشگى 
  .گردید

ایـن مـعـنـاى ظاهرى آیه ، اما اگر بخواهیم از تاءویل آیه سخن بگوییم و در پرتو معناى نهان او راه جوییم 
  .ه قطعى و تخلف ناپذیر هنوز تحقق نیافته است ، باید بگوییم كه این وعد

مـسـلمـانـان هـنـوز شمارشان حدود یك چهارم مردم جهان یا كمتر است و بر كشورهاى اسالمى قـوانـیـن و 
مقررات غیر اسالمى حكومت مى كند و مرامها و كیشهاى ساختگى و دروغین ، آزادانه به حیات خود ادامه 

  .مى دهند
شورها، مسلمانان ، اقلیت پایمال شده اى هستند كه فاقد قدرت و امكانات و بـر سـرنـوشـت در بـرخـى از ك

  حـاكـم نـیـسـتـنـد، بـنـابـرایـن پـیـروزى كامل حق بر باطل كجاست ؟  خـویـش 

    



  چه زمانى و چگونه تحقق یافته است ؟) لیظهره على الدین كله (و نـویـد قـطـعى و تخلف ناپذیر 
  ایات در پرتو رو

پـیـشـوایـان نـور و امـامـان اهـل بـیـت عـلیـهـم السـالم در مـعـنـاى نـهـان و تـاءویـل آیـه ، رهنمود دارند كه 
  .این مربوط روزگار ظهور امام مهدى علیه السالم است كه بى تردید تحقق خواهد یافت 

  :اینك نمونه هایى از روایات در تاءویل آیه شریفه 
آیه مورد بحث ، از امیرمؤ منان علیه السالم آورده اند كه این آیه شریفه را تـالوت كـرد كـه  ـ در تـفـسـیر1
  )اظهر ذلك بعد؟ : (آنگاه فرمود. هوالذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله : 

  !نعم : قالوا
نادى فیها بشهادة ان ال له اال اهللا بكرة كال، فوالذین نفسى بیده حتى التبقى قریة اال وی: قال علیه السالم 

   )92(.وعشیا
  )ه است ؟ آیا این نوید پیروزى تحقق یافت: (فرمودند

  )آرى : (پاسخ دادند
هرگز بخدایى كه جانم در كف قدرت اوست با تحقق این وعده ، هیچ شهر و دیارى : (آن حـضـرت فـرمود

  . )نمى ماند جز اینكه در آن نداى یكتایى و عظمت خدا بامدادان و شامگاهان طنین مى افكند
  :ـ در تفسیر برهان روایت كرده است كه فرمود2

ى نـفـسى بیده حتى ال تبقى قریة اال و نودى فیها بشهادة ان ال اله اال اهللا و ان محمدا رسول اهللا بكرة فـال، والذ
   )93(.وعشیا

بخدایى كه جانم در كف قدرت اوست هیچ شهر و دیارى نمى ماند جز اینكه در آن نداى یكتایى خدا : یـعـنـى 
  .بامدادان و شامگاهان در آن طنین مى افكند) ص (و رسالت محمد

  :گفت ... الذین كله ولیظهره على : ـ و نـیـز از ابـن عـبـاس آورده انـد كـه در مـورد ایـن جـمله از آیه 3
الیكون ذلك حتى الیبقى یهودى و ال نصرانى و ال صاحب ملة اال صار الى االسالم ، حتى تـاءمـن الشـاة و 

الذئب و البـقـرة و االسـد و االنسان و الحیة ، حتى التقرض فارة جرابا و حـتـى تـوضـع الجزیة و یكسر 
یظهره على الدین كله و لو كره المشركون و ذلك یكون عند قیام ل: الصلیب و یقتل الخنزیر و هو قوله تعالى 

   )94(القائم علیه السالم 
بـخـداى سـوگـنـد چـنـیـن نخواهد شد تا مگر روزگارى كه یهودیان و مسیحیان و پـیـروان دیـگـر : یـعـنـى 

گرگ و گوسفند و شیر درنده و انـسـان و مـار گـزنده ، نسبت به هم . مرامها و مسلكها، به اسالم ایمان آورند
روزگـارى كـه دیگر موشى . بـهـراسـداحساس امنیت نمایند، نه گرگ گوسفند را بدرد و نه گـوسـفـنـد از آن 

  .زمانى كه جزیه ها الغا گردد و صلیبها شكسته شود. كیسه اى را پاره نكند و فساد و تباهى روى ندهد
  . )لیظهره على الدین كله : (این معناى آیه شریفه است كه مى فرماید! آرى 

ى علیه السالم و استقرار دولت مهر و عدل و آنـگـاه تاءكید كرد كه این وعده الهى تنها با قیام حضرت مهد
  .او در جهان تحقق خواهد یافت 

از امام كاظم علیه السالم از مفهوم پیام و معناى آیـه پـرسـیـدند كه : آورده اند كه ) ابوفضیل (ـ و نـیـز از 4
  ...هوالذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله : مى فرماید
  .و الوالیة هى دین الحق . هـو امـر اهللا رسوله بالوالیة و الوصیة : ه السـالم قـال عـلیـ

  لیظهره على الدین كله ؟: قلت 
   )95(یظهره على جمیع االدیان عند قیام القائم علیه السالم : قال علیه السالم 

خداوند پیامبر خدا را به والیت و وصیت و معرفى جانشینان خود، فرمان مى دهد : (یعنى حضرت فرمودند
  . )و دین حق در آیه شریفه ، والیت است ، یعنى والیت امامان معصوم 

  )چیست ؟ ) لیظهره على الدین كله (معناى ! رورم س: (پرسیدم 
  . )بـر هـمـه كـیـشها و دینها و، پیروزى كامل مى بخشد) قـائم (خـدا دیـن خـویـش را بـا قـیـام : (فـرمـود

  :از امام صادق علیه السالم در معناى آیه شریفه روایتى آورده است كه مى فرماید) قـنـدوزى حنفى (ـ 5
ـى ء تـاءویـلهـا حتى یخرج القائم المهدى علیه السالم فاذا خرج لم یبق مشرك اال كره خروجه و واهللا مـا یـج

   )96(...ال یبقى كافر اال قتل 
بخداى سوگند معناى نهان و تاءیل آیه شریفه تحقق نمى یابد، مگر هنگامى كه حـضرت مهدى علیه : یعنى 

السالم ظهور كند و هنگامى كه او ظهور كرد بقایاى شرك گرایان از ظهور او ناخرسند مى گردند و كافران 
  ...حق ستیز به كیفر گناه خود مى رسند



از امام صادق علیه السالم در مـورد آیـه شـریفه : از ابى بصیر آورده است كه ) عالمه مجلسى (رحوم ـ م6
  .پرسیدم كه ، هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره عى الدین كله و لوكره المشركون 

  .و اهللا ما انزل تاءویلها بعد: قال علیه السالم 
  جعلت فداك و متى انزل ؟: قلت 

   )97(.حـتـى یـقـوم القـائم ان شـاء اهللا فاذا خرج القائم لم یبق مشرك : قـال عـلیـه السـالم 
  . )تاءویل و معناى نهان آن هنوز نیامده و تحقق نیافته است ! بخدا سوگند: (حـضـرت فـرمودند: یـعـنـى 

  )چه زمانى فرود مى آید؟ ! فدایت گردم : (گفتم 
بـه اراده الهى قیام كند و زمانى كه آن حـضـرت قـیـام كـنـد )) ص (قـائم آل مـحـمـد(زمـانـى كـه : (فـرمـود

  ... )شرك و شرك گرایى اثرى نمى ماند و دین حق همه دلها را نورباران مى سازددیـگـر از 
و بـدیـنـسـان بـه هـمـیـن انـدازه ، از آیـاتـى كـه پـیـرامـون وجـود گـرانـمایه آن حضرت تاءویل شده است 

را كه آیات شریفه بسنده مى شود، اما یادآورى مى گردد كه ما تنها شمارى اندك از آیات را ترسیم نمودیم چ
سید صادق (قرآن در این مورد بگونه اى كه در روایات آمده است ، بـسـیـار اسـت و عـالمه معاصر جناب 

آیـه ، تـنـهـا از مـصـادر و مـنـابـع اهـل سـنـت در  106) المهدى فـى القـرآن (در كتاب خویش ) شیرازى 
و اگر ما بخواهیم همه آیات را بیاوریم سخن طوالنى مى  مـورد امـام مـهـدى عـلیـه السالم گرد آورده است

  .گردد
  )ع(نویدهاي پیامبر از حضرت مهدى 

بدون تـردیـد . روایـاتـى كـه از پـیـامـبـر گـرامـى در مـورد امام مهدى علیه السالم وارد شده است 
مى دهد كه برخى از آنها در  بـیـشـتـریـن و بـزرگـتـریـن دسـتـه از روایـات در ایـن مـوضـوع را تـشكیل
از شگفتیها در این مورد، این . بخشهاى گذشته ترسیم و برخى دیگر در بخشهاى آیـنـده تـرسـیم خواهد شد

است كه بیشترین روایات موجود در كـتـابـهـاى اهـل سـنـت پیرامون وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه 
ات نیز با سندهاى متعدد و مضامین و محتواى متنوعى وارد السالم ، از خود پیامبر گرامى است و این روای

  .شده است 
ایـن روایات گاهى ضمن گفتارى از امامان دوازده گانه ، نوید حضرت مهدى علیه السالم و ظـهـور عدالت 

  .جهانى او را به مسلمانان مى دهد و به صراحت خاطر نشان مى سازد كه او دوازدهمین آنان است 
  .حقیقت سخن دارد كه او از فرزندان فاطمه علیهاالسالم است  و گاه از این

  .گاه بیانگر این واقعیت مى باشد كه او از نسل سرفراز حسین علیه السالم است 
و گـاه تـرسـیـم گـر ایـن پـیـام اسـت كـه آن وجـود گـرانـمـایـه نـهـمـیـن امـام از نسل حسین علیه السالم مى 

  .باشد
خشهاى آینده ، شما خوانندگان عزیز، آگاه خواهید شد كه پیامبر گرامى هـمـواره در در این بخش و ب

مـنـاسـبـتـهـاى مـخـتـلف و مـوقـعـیتهاى بسیار و شرایط و مكانهاى حساس از وجود گرانمایه حضرت مهدى 
  .علیه السالم خبر مى داد

وضوع حساس باالترین اهمیت را مى و خـود ایـن مـطلب نشانگر این واقعیت است كه آن حضرت به این م
  داد وگرنه این اهتمام و عنایت به موضوع و تكرار و اصرار و پافشارى در آن چرا؟

پـیـرامون داوزدهمین امام نور علیه السالم بـراسـتـى ) ص (بـه هـر حـال روایـات رسـیـده از پـیـامـبـر
  .از آنها را برگزیده و ترسیم خواهیم كردبـسـیـار اسـت كـه مـا بـا رعـایـت اسلوب كتاب ، برخى 

  براي نمونه
  :و او نیز از پیامبر آورده است كه فرمود) ابن عباس (از ) سعید بن جبیر (ـ 1

  .ان خـلفـائى و اوصـیـائى و حـجج اهللا على الخلق بعدى الثناعشر، اولهم اخى و آخرهم ولدى 
  و من اخوك ؟! یا رسول اهللا : قیل 
  .بن اءابى طالب على ): ص (قال 
  و من ولدك ؟: قیل 
و الذى بـعـثـنـى . المـهدى الذى یمالها ـ اى یمالءها ـ قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما): ص (قـال 

بـالحـق بـشـیـرا لو لم یـبـق مـن الدنـیـا االیـوم واحـد لطـول اهللا ذلك الیـوم حـتـى یـخـرج فـیـه ولدى المـهـدى 
اهللا عـیـسـى بـن مـریـم فـیـصلى خلفه و تشرق االرض بنور ربها و یبلغ سلطانه المشرق و  ، فـیـنـزل روح

   )98(المغرب 
  :حضرت فرمودند: یعنى 



جـانـشـیـنـان مـن و حجت هاى خدا بر مردم پس از من ، دوازده نفرند، نخستین آنان برادر من و آخرین (
  . )شان فرزندم مى باشد

  )برادر شما كیست اى پیامبر خدا؟ : (پرسیدند
  )على بن ابى طالب : (فرمود

  )فرزندتان كیست ؟ : (پرسیدند
دم ، مـهـدى اسـت و هـمـو كـه زمـیـن را لبـریـز از عدل و داد مى كند، همانگونه كه از فـرزنـ: (فـرمـود

  .ظلم و بیداد در آستانه ظهور او لبریز شده است 
بخدایى كه مرا بحق و بشارت دهنده برانگیخت اگر از عمر دنیا تنها یك روز باقى مانده بـاشـد، خـداوند آن 

خت تا فرزندم مهدى علیه السالم در آن روز ظهور كند، آنگاه عیسى بن روز را آنقدر طوالنى خواهد سا
مریم از آسمان فرود مى آید و به امامت او، نماز مى گذارد و زمـیـن را به نور پروردگارش نورباران مى 
گردد و حكومت او به شرق و غرب گیتى گسترش مى یابد و زمین در قلمرو عدالت و قدرت او قرار مى 

  . )گیرد
المـهـدى رجل من ولید، وجهه كالكوكب الدرى : از پـیـامـبـر آورده اسـت كـه فـرمـود) حـذیـفـه (و نـیـز . 2
.)99(   

  :یعنى 
  .مهدى علیه السالم مردى از فرزندان من است و چهره اش بسان ستاره درخشان مى درخشد

  :فرمود) ص (و نیز آورده است كه پیامبر. 3
المهدى رجل من ولدى ، وجهه كالكوكب الدرى اللون لون عربى و الجسم جسم اسرائیلى ، یـمـال االرض 

   )100(.ا یـرضـى فـى خـالفـتـه اهل السماء و الطیر فى الجو یملك عشرین سنة عـدال كـمـا مـلئت جـور
  :یعنى 

چهره اش بسان ستاره نورافشان است و سیما و رنـگ . السالم مردى از فرزندان من است مهدى علیه 
او جـهـان را لبـریـز از عدل و داد مى كند . چـهـره او عـربـى و قـامـت دل آرایـش بـرافـراشـتـه اسـت 

ن در فـضـا خـشـنـود در حكومت او آسمانیان و پـرنـدگـا. همانگونه كه پیش از آمدن او پر از بیداد مى گردد
  .سال حكومت مى كند 20مـى گـردنـد و 

  :و نیز آورده اند كه فرمود. 4
المـهـدى مـن ولدى ، یـكون له غیبة و حیرة تضل فیها االمم یاتى بذخیره االنبیاء فیمالها عدال و قسطا كما 

   )101(.ملئت جورا و ظلما
او غیبت طوالنى خواهد داشت و در آن شرایط حیرتى سـایـه . مهدى علیه السالم از فرزندان من است 

او با ذخایر پـیـامـبـران خـواهـد آمـد و . گمراه مى شوند خـواهـد افـكند كه امتها، در این حیرت و سرگردانى
جـهـان را هـمـانگونه كه پیش از ظهورش مملو از ظلم و بیداد است ، لبریز از عدالت و دادگرى خواهد 

  .ساخت 
از ابوبصیر و او نیز از امام صادق علیه السالم و از پدرانش ، تا از پیامبر آورده اند ) قندوزى حنفى . (5

  :كه فرمود
المـهـدى من ولدى ، اسمه اسمى و كنیته كنیتى و هو اشبه الناس بى خلقا و خلقا تكون له غـیـبـة و حـیـرة فـى 

االمـم حـتـى تـضـل تـضـل الخـلق عـن ادیـانـهـم ، فـعـنـد ذلك یقبل كالشهاب الثاقب ، فیمال االرض قسطا و 
   )102(عدال كما ملئت ظلما و جورا

از و او شبیه ترین انسانها . مـهـدى از فـرزنـدان مـن اسـت ، نـام او نـام مـن و كـنیه او كنیه من مى باشد
او غیبتى طوالنى خواهد داشت و امـتـهـا در مـورد او . نظر صورت و سیرت و چهره و اخالق به من است 

سـرگـردان خـواهـند شد تا آنجایى كه از دین خویش برمى گردند و گـمراه مى شوند آنگاه در آن شرایط 
از عـدالت و قـسـط لبریز  است كه آن حضرت بسان ستاره نورافشان به مردم روى مـى آورد و زمـیـن را

  .مى سازد همانگونه كه از ظلم و بیداد لبریز شده است 
مرحوم مجلسى از ابوایوب انصارى آورده است كه پیامبر گرامى در بستر بیمارى به دخت گرانمایه اش . 6

  :فاطمه علیهاالسالم فرمود
   )103(.والذى نفسى بیده البد لهذه االمة من مهدى و هو واهللا من ولدك 

دارد و  )مهدى (بخدایى كه جانم در كف قدرت اوست سوگند كه بى هیچ تردیدى این امت ! فـاطـمـه جـان 
  .او از فرزندان توست 



  :گفتم ) ص (از امیرمؤ منان علیه السالم روایت شده است كه به پیامبر گرامى . 7
  آمنا ـ آل محمدـ المهدى ام من غیرنا؟! یا رسول اهللا 

فتنة كما انقذوا بـل مـنـا بـنـا بـخـتـم اهللا الدین كما فتح اهللا بنا و بنا بـنـقـذون عن ال! ال): ص (فـقـال رسـول اهللا 
من الشرك و بنا یؤ لف اهللا بین قلوبهم بعد عداوة الفتنة اخـوانـا كـمـا الف بین قلوبهم بعد عداوة الشرك و بنا 

   )104(.بصبحون بعد عداوة الفتنة اخوانا كما اصبحوا بعد عداوة الشرك اخانا
  :حضرت على علیه السالم پرسیدند: یعنى 

  )است یا از دیگران ؟ ) ص (مهدى این امت ، از خاندان محمد(
ه ما آغاز كرد بوسیله ما نـیـز بـه آخـریـن خداوند همانگونه كه دین خود را بوسیل. از خاندان ماست : (فرمود

مـرحله اوج مى بخشد و ختم مى كند و همانگونه كه به وسیله ما از شرك نـجـاتـشـان بـخـشـیـد از فـتـنـه ها 
نجات و رهایى شان مى دهد و همانگونه كه میان دلهاى مـسـلمانان پس از عداوت و دشمنى ، شرك و كفر، 

د باز هم بوسیله ما الفـت و مـهـر و مـحـبـت ایـجـاد كـرد بـاز هـم بـوسـیـله مـا الفت و الفت و محبت ایجاد كر
مهر و محبت ایجاد مى كند و همانگونه كه پس از عداوت شرك و جاهلیت اصل برادرى و اخوت را 

  . )برقرار ساخت باز هم بوسیله ما با هم پرمهر و برادر مى گردند
رمؤ منان علیه السالم پرسش فردى آگاه و داناست كه براى آگـاهـى و بـیـدارى روشـن اسـت كـه پـرسـش امی

دیـگـران و بـراى ثـبـت در تـاریـخ یـا بـه مـنـظـور دیـگـرى سـؤ ال مى كند و اینگونه پرس و جو در 
  .فرهنگ دین سابقه دارد

  :براى نمونه به این آیه شریفه توجه كنید كه مى فرماید
   )105(؟!ا موسى ما تلك بیمینك ی

  و آن چیست كه بدست راست تو است اى موسى ؟
  :و نیز آورده اند كه فرمود. 8

م من ولدى ، اسمه اسمى و كنیته كنیتى و شمائله و سنته سنتى ، یقیم الناس على مـلتـى و شریعتى و القائ
یدعوهم الى كتاب اهللا عزوجل من اطاعه اطاعنى و من عصاه عصانى و من انـكـره فـى غیبته فقد انكرنى و 

امره و الجاحدین لقولى فى شاءنه من كذبه فقد كذبنى و من صدقه فقد صدقنى الى اهللا اشـكوا المكذبین لى فى 
   )107( )106(.و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون ... و المضلین المتى عن طریقته 

او اخالق من ، سیره و برنامه و نام او نام من و كنیه او كنیه من و اخالق . از فرزندان من است ) قائم (
  .روش او، سیره و سنت من است 

هر كس او را فرمان برد مرا فرمان . او مردم را به راه و رسم من بپا مى دارد و به كتاب خدا فرا مى خواند
برده است و هركس او را نافرمانى كند مرا نافرمانى نموده است و هركس او را در دوران غیبتش انكار 

ا انكار كرده است و هركس وجود گرانمایه و آمدن او را دروغ پنداشته است و هركس او را گواهى كند، مر
  .و تصدیق نماید، مرا تصدیق كرده است 

  من از تكذیب كنندگان خویش در مورد مهدى علیه السالم ،
  و انكار كنندگان سخن خود درباره او و گمراهان ،

  .به بارگاه خدا شكایت مى برم و گمراه گران امتم از راه و رسم او، 
  .و كـسـانـى كـه سـتـم مـى كـنـنـد بـزودى خـواهند دانست كه به چه جایگاه و مكانى باز مى گردند

  :آورده اند كه پیامبر فرمود) ابن عباس (و نیز از . 9
یـمـالء اهللا عـزوجـل  عـلى بـن ابـى طـالب امـام امـتـى و خـلیـفتى علیهم بعدى و من ولده القائم المنتظر الذى

و الذى بعثنى بالحق بـشـیـرا ان الثـابـتـیـن عـلى القـول . عـدال و قـسطا كما ملئت جورا و ظلما  بـه االرض 
  .بـه ـ فـى زمـان غـیـبـتـه ـ العـزـ اى اقل واندر ـ من الكبریت االحمر

  وللقائم من ولدك غیبة ؟! اهللا  یـا رسول: فـقـام الیـه جـابـربـن عـبـداهللا االنـصـارى فـقـال 
ان هذا االمر مـن امـر اهللا و سـر ! یاجابر. ) اى ورب و لیمحص اهللا الذین آمنوا و یمحق الكافرین : فـقـال 

   )108(.مـن سـر اهللا مـطوى ، ـ اى مستور ـ عن عباده فایاك و الشك فى امر اهللا فهو كفو
  :یعنى حضرت فرمودند

امت كه زمین را لبریز ) قائم (عـلى بـن ابـى طـالب پـیشواى بحق امت و جانشین من در میان مردم است و (
ى سازد همانگونه كه به هنگامه ظهورش لبریز از ظلم و جـور اسـت ، از فـرزنـدان او از عدل و قسط م

سـوگـنـد بـخـدایى كه مرا بحق و نوید رسان بـرانـگـیـخت ثابت قدمان به امامت او در روزگار . خـواهـد بـود
  . )طوالنى غیبتش بسیار اندك اند، از كبریت احمر نایاب تر



كه از فرزندان ) قائم (اى پیامبر خدا آیا : (داهللا انصارى بپاخاست و پرسید كه در این میان جابر بن عب
  )شماست ، غیبتى طوالنى دارد؟ 

  ! )به پروردگارم سوگند آرى ! آرى : (فرمود) ص (پیامبر
  :و آنگاه این آیه شریفه را تالوت فرمود كه 
   )109(.و لیمحص اهللا الذین آمنوا و یمحق الكافرین 

  .و تا خداوند ایمان آورندگان را پاك و پاكیزه و كافران را نابود سازد: یعنى 
این كارى شگفت انگیز از كارهاى خدا و رازى از رازهاى اوسـت كـه ! جـابـر هـان اى: (سـپـس افـزودنـد

  . )پوشیده است از این رو از تردید در كار خدا بپرهیز كه كفر است   از بندگانش 
به دخت گرانمایه اش ) ص (آورده اند كه پیامبر گرامى ) ابوسعید خدرى (در روایتى طوالنى از . 10

  :مودفاطمه علیهاالسالم فر
  :انا اعطینا ـ اهل البیت ـ سبعا یعطها احد قبلنا! یا بنیة 

  .ـ نبینا خیر االنبیاء و هو بعلك 1
  .ـ و وصینا خیر االوصیاء وهو بعلك 2
  .ـ و شهیدنا خیر الشهداء و هو عم البك حمزة 3
  .ـ و منا من له جناحان خضیبان یطیر بهما فى الجنة و هو ابن عمك جعفر4
ـ واهللا الذى ال اله اال اهـو ـ مـهدى هذه االمة الذى یصلى خلفه خلفه عیسى بن مـریـم ـ ثـم  ـ و مـنـا6و  5

ثالت ) من هذا (من هذا ثالثا ـ اى قال علیه السالم : ضـرب بـیـده عـلى مـنـك الحـسـیـن عـلیـه السـالم فقال ـ
  مرات ـ

  :به ما خانواده هفت نعمت ارزانى گردید كه به هیچ كس ارزانى نگردید اینها عبارتند از! خـتـرم  )110(د
  .وست ـ پیامبر این امت ، بهترین پیامبران است كه پدر ت1
  .ـ وصى او بهترین اوصیاء است كه همسر تو على علیه السالم است 2
  .است ) حمزه (ـ شهید ما بهترین شهیدان راه خداست كه عموى پدرت 3
ـ و آن كـسـى كه به او دو بال خونرنگ داده شد تا بسوى بهشت پر كشد و نیز بوسیله او در بهشت پرواز 4

  .است ) عفر طیار ج(مى كند از ماست و او پسر عمویت 
  .ـ و دو نواده گرانقدر حسن و حسین از ما هستند6و  5
همو كه عیسى بن مریم به . ـ و بـخـدایـى كـه جز او خدایى نیست سوگند كه مهدى این امت از ماست 7

  .امامت او نماز مى گذارد
دى از نسل این است ، آرى مه: (آنـگاه پیامبر با دست مبارك بر شانه حسین علیه السالم زد و سه بار فرمود

  . )این ! 
آن حضرت دست بر شانه حسین علیه : در كـتـاب یـكـى از عـلمـاى اهـل سنت این عبارت آمده است كه 

  :السالم نهاد و فرمود
   )111(.من هذا مهدى هذه االمة 

  فرود عیسى بن مریم از آسمانها به هنگام ظهور مهدى
  :و نیز جابر بن عبداهللا انصارى آورده است كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود. 11

  :فیقول . صل بنا! تعال : یـقـول امـیـرهـم المـهـدى یـنـزل عـیـسـى بـن مـریـم عـلیـه السـالم فـ
   )112(.اال، ان بـعـضـكـم عـلى بـعـض امـراء تـكـرمـه مـن اهللا عزوجل لهذه االمه 

فرزندم مهدى علیه السالم كه . بـه هـنـگـام ظـهـور حـضرت مهدى ، عیسى بن مریم از آسمانها فرود مى آید
  !. )بیا و با ما نماز بگذار: (ساالر مردم است به او مى گوید

داشت این امت برخى را پیشواى برخى  آگاه باشید خداوند بخاطر احترام و گرامى: (آنـگـاه مـى فـرمـاید
  . )دیگر قرار داد

  :حضرت رضا علیه السالم از پدرانش آورده كه پیامبر گرامى فرمود. 12
مـن احـب ان یـتـمـسـك بـدینى و یركب سفینة النجاة بعدى فلیقتد بعلى بن ابى طالب و لیعاد عدوه و لیوال 

و بعد وفاتى و هـو امـام كـل مـسـلم و امـیـر كـل مـؤ مـن ولیه فانه وصیى و خلیفتى على امتى فى حیاتى 
  .بعدى ، قوله قولى و امره امرى و نهیه نهیى و تابعه تابعى و ناصره ناصرى و خاذله خاذلى 

من فارق علیا بعدى لم یرنى و لم اره یوم القیامة و من خالف علیا حرم اهللا عـلیـه الجـنـة و ): ص (ثم قال 
ار و من خذل علیا خذله اهللا یوم یعرض علیه و من نصر علیا نصره اهللا یوم یلقاه و لقنه حجته جـعل ماواه الن



  .عند المساءلة 
الحـسـن و الحـسـیـن امـامـا امـتـى بـعـد ابـیـهـمـا و سـیـدا شـبـاب اهـل الجـنـة ، امـهما سیدة نساء : ثـم قـال 

ین تسعة ائمة ، تـاسـعـهـم القـائم مـن ولدى ، طـاعـتـهم طاعتى العالمین و ابوهما سید الوصیین و من ولد الحس
الى اهللا اشكوا المنكین لفـضـلهم والمضیعین لحرمتهم بعدى و كفى باهللا و لیا و ناصرا . و معصیتهم معصیتى 

   )113(.لعترتى و ائمة امتى و منتقما من الجاحدین حقهم و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون 
هـركـس دوسـت دارد به دین من تمسك جوید و پس از من به كشتى نجات این امت بنشیند باید به على بن 

چـرا كـه در زنـدگـى . با دشمنان او دشمنى ورزد و با دوستانش طرح دوستى ریـزد. طالب اقتداء كند ابى
او پـس از مـن پـیشوا و امام . من و پس از سفر من به سراى آخرت ، او جانشین من در میان امت اسـت 

فرمان او فرمان من و  سخن او سخن من و. هر مسلمان راستین و ساالر و امیر هر انسان با ایمان است 
  .هشدار او هشدار من و پیرو او پیرو من و یاور او یاور من است 

هركس ، پس از من از على و راه رسم او جدا گردد و از آن دورى گزیند نه من او را در : آنـگاه فرمود
حـرام ساخته  روز رستاخیز خواهم دید و نه او مرا و هر كس با على مخالفت ورزد خداوند بهشت را بـر او

و هر كس دست از یارى او بردارد خدا در روز حساب او یارى نخواهد . و آتش دوزخ را، جایگاه او سازد
  .كرد

و هـركـس عـلى عـلیه السالم را یارى رساند خداوند او را در روز قیامت یارى مى كند و به هـنـگـام سـؤ 
خـویـش را بـر دل و زبان او مى افكند و بدو تلقین مى ال و جـواب و مـحـاسـبـه قـیـامـت دلیـل و بـرهـان 

  . )كند
  :سپس افزود

حسن و حسین علیه السالم دو امام و پیشواى امت پس از پدرشان على علیه السالم هستند و دو ساالر (
  .جوانمردان اهل بهشت 

  .مادرشان بانوى بانوان جهان است و پدرشان ساالر اوصیاء
. از فرزندان من است ) قائم (ان نه گانه اى خواهند بود كه نهمین آنان و از فرزندان حسین امام

  .فرمانبردارى از آنان فرمانبردارى از من است و نافرمانیشان نافرمانى من 
از انـكـارگـران فـضـایل و برترى آنان و ضایع كنندگان حرمت و عظمت آنان پس از خود بـه بارگاه خدا 

دوستى و یارى خاندانم و پیشوایان دوازده گانه امتم و به منظور انتقام گرفتن  شكایت مى برم ، و خدا براى
  .از انكارگران حقوق آنان بسنده است 

  . )و ستمكاران بزودى خواهند دانست كه به چه جایگاه و مكانى باز مى گردند
  :مسلمان فرمود )114(هزار نفر 120و نیز آن حضرت در روز غدیر در خطبه اش با حضور . 13
ل مـنـه الى القـائم النـور مـن اهللا عـزوجـل فـى مـسـلوك ، ثـم فـى عـلى ثـم فـى النـسـ! مـعـاشـر النـاس ...

   )115(...المـهـدى ، الذى یـاخـذ بـحـق اهللا و بكل حق هو لنا
از جانب خدا در وجود من راه یافت ، پس از من در وجـود ) رسـالت و والیـت (ایـن نـور ! دم هـان اى مـر

همو كه حق خدا و ما را از دشمنان حق و فضیلت مى )... قائم (و نسل سرفراز او تا ) عـلى بـن ابى طالب (
  ....ستاند

  نكته ها
بى روشن گردید كه پیامبر گـرامـى بـه مـنـظـور در روایـات سـیـزده گـانـه اى كـه تـرسـیـم شـد، بـخـو. 1

تاءكید بر این واقعیت و بخاطر تثبیت این حقیقت اساسى و عقیدتى ، بخدا سوگند یاد مى كند و بارها مى 
  )و الذى بعثنى بالحق بشیرا : (فرماید

  ...و الذى نفسى بیده : و مى فرماید
  ...و ـ مهدى هذه االمة منا ـ و اهللا الذى ال اله اال ه: و یا مى فرماید

  .كه این سوگندها به منظور استوار ساختن این واقعیت است 
اگر از عمر دنیا تنها یك : (و نـیـز آن پـیـامـبر راستگو و امین ، به این هم بسنده نمى كند و مى فرماید. 2

عده خدا قطعى و شدنى و بدینوسیله این واقعیت را مورد تاءیید قرار مى دهد كه این و... ) روز باقى باشد
است و هیچ تردیدى در آن روا نیست گرچه از عمر جهان یك روز بیشتر باقى نمانده باشد، خداوند آن روز 

  .را طوالنى مى سازد و بطور قطع امام مهدى علیه السالم ظهور مى كند
است كه در این ایـن تعبیرها و این سوگندها بیانگر نهایت درجه تاءكید بر این موضوع حساس و حیاتى 

  .روایات آمده است 



و نیز در روایات ، از نظرتان گذشت كه پیامبر به هنگام سخن گفتن از امام مهدى علیه السالم همواره . 3
او جهان را از عدالت و قسط لبریز مى سازد پس از آنـكـه از سـتـم و بـیـداد لبـریـز : (تاءكید مى كند كه 

ید بر همین واقعیت قطعى و تردیدناپذیر است كه در آینده آن را توضیح خواهیم ایـن نـیـز تـاءكـ. ) گـردیـد
  .داد
آمده است ممكن است ) مالءت ظلما و جورا : (در روایات كه ) ظلم و جور (همواره آمدن دو واژه . 4

 از) جور (نشانگر این نكته باشد كه بسط و گسترش ستم از سوى توده هاى مردم است و رواج و گسترش 
  .سوى سردمداران 

  :هم بیانگر این مطلب ، كه ) عدل (و ) قسط (و همراه آمدن دو واژه 
از كارگزاران ، رواج و عـالمـگـیر مى ) قسط : (تحقق آن شرایط مطلوب پس از ظهور اینگونه است كه 

یمالء االرض : (كه مى فرماید. از سوى توده هاى مردم تشنه عدالت ) قیام به دادگرى (و ) عدالت (گردد و 
  ).قسطا و عدال 

  .در روایت آمده است كه اللون لون عربى و الجسم جسم اسرائیلى . 5
قامت مبارك آن حضرت بسان مردم اردن و لبنان و فلسطین كه از نـسـل : مـعـنـاى جمله این است كه 

و كشورهاى ) ژاپن ( و) چین (یعقوب بودند، قامتى زیبا و متعادل و برافراشته است نه همانند قامت مردم 
  .شرق آسیا، كوتاه قامت یا متوسط
  امامان نور و نوید از امام مهدى

با روایـات بـى ... كافى ، بحاراالنوار و: در مـجـمـوعـه هـاى رواى و فـرهـنـگـى حـدیـثى شیعه همچون 
گوناگونى در مورد  شـمـارى روبرو مى گردیم كه از امامان معصوم علیهم السالم در موقعیتها و مناسبتهاى

  .وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه السالم آمده است 
و این نشانگر اهمیت و بـهـاء دادن . آنـان ایـن روایات را در بشارت و نوید از آن حضرت بیان كرده اند

  .پـیشوایان راستین اسالم به این مطلب و بیانگر حساسیت موضوع مورد بحث از دیدگاه آنان است 
  ظریف قبل از روایات یك نكته 

ما در اینجا از علم و آگاهى امام علیه السالم و چگونگى اخبار او از آینده دور و نزدیك سخن نداریم و تنها 
  .با طرح یك نكته ظریف و دقیق به مطالعه روایات مورد اشاره مى پردازیم 

د آینده به سه دسته قابل تقسیم در مور) ص (نـكـته مورد نظر این است كه روایات رسیده از پیامبر گرامى 
  :است 

ـ دسـتـه نـخـسـت روایاتى است كه در مورد وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه السالم و مـسـایـل 1
  .مـربـوط بـه اوسـت كـه شـمـار ایـنها از صدها فراتر است و در كتابهاى شیعه و اهل سنت موجود است 

نزدیك و دور پس از رحلت پیامبر و نیز از تسلط تبهكارانه رژیم  ـ دسـتـه دوم روایـاتى است كه از آینده2
  .سیاهكار اموى و عباسى ، خبر مى دهد

ـ دسـتـه سـوم روایـاتـى اسـت كـه از آیـنـده جـهـان و انـسـان و واپـسین حركت تاریخى و دگرگونى 3
  .اوضاع و احوال در آخر الزمان ، سخن دارد

كجاست ؟ و آن حـضـرت این ) ص (ن سه دسته از روایات رسیده از پیامبراصـل و ریـشـه و سـرچـشمه ای
رخدادهاى دور و نزدیك و وقوع آنان را از چه منشاء و منبعى گرفته و خبر مى دهـد؟ هـر پاسخى كه براى 

این سؤ ال داده شود درست همین پاسخ مى تواند پاسخ ما به ریـشه و سرچشمه روایات رسیده از امامان 
ـ پیرامون آینده جهان و انسان بطور اعم و در مـورد نـویـدهـاى آنـان از وجـود گـرانـمـایه حضرت  معصوم

  .مهدى علیه السالم بطور اخص ـ باشد و هیچ بحثى هم در اینجا از علم امام معصوم علیه السالم نداریم 
ه ما چنین اسـت ، سـرچـشـمه اگر براستى علم پیامبر برخاسته از وحى الهى است ، كه بى تردید از دیدگا

دانشها و علوم امامان نور علیهم السالم نیز نیاى گرانقدرشان پیامبر و فـرشـتـه امـین وحى و ذات اقدس 
  .الهى است و این علم و غیب هم نیست چرا كه علم غیب در درجه نخست ویژه خداست و بس 

شـرح (ارى نوشته اند و ما نیز در جلد اول در مـورد عـلم غیب دانشمندان گذشته و معاصر كتابهاى بسی
برخى از روایـت رسـیـده در ایـن مـورد را ) فاطمه من المهد الى اللحد (و نـیـز كـتـاب ) نـهـج البـالغـه 

سـرچـشمه دانشها و آگاهیهاى متنوع و گسترده امامان معصوم : آوردیـم و عـصـاره بـحـث ایـن اسـت كـه 
  :است از آن جمله  علیهم السالم گوناگون

  .ـ برخى از این علوم و دانشها را از پیامبر گرامى شنیده و آموخته و روایت كرده اند1
  .ـ برخى دیگر در كتاب ویژه على علیه السالم و مصحف فاطمه علیهاالسالم آمده است 2



  .آمده است ) جفر احمر (ـ برخى در كتاب خاصى به نام 3
اى شگفت امامان نور، از ویژگیهاى امام معصوم و راستین است كه بحث در ـ و بـرخـى دیـگـر از آگاهیه4

  .این مورد نیاز به فرصت و مجال دیگرى دارد
  .امیدوارم خداوند ما را در نگارش كتابى در این مورد توفیق ارزانى دارد

  بازگشت به بحث 
است ، مراجعه مـى كـنـیـم بـا هنگامى كه به مجموعه هاى حدیثى كه در برگیرنده روایات خاندان پیامبر 

انـبوهى از نویدها روبرو مى گردیم كه از همه امامان یازده گانه در مورد دوازدهـمـیـن امـام نـور عـلیـه 
السـالم مـوج مى زند و بیانگر نهایت درجه اهمیت و بها دادن آن بزرگ مردان تاریخ به این موضوع 

ویژه پس از آگـاهـى بـه مـوقـعـیـت هـاى حـسـاس و جـایـگاهها این مطلب ب. حساس عقیدتى و اسالمى است 
و شرایط بى نظیرى كه امامان راستین پیرامون امام مهدى علیه السالم ، به آگاهى بخشى پرداخته و آن 
گرانمایه را با نام و نـشـان سـتـوده انـد، روشـنـتـر مـى گـردد و طـبـیـعـى هـم هـسـت كـه امـامـان اهـل 

یـت با وجود شرایط خاص سیاسى ـ اجتماعى باز هم با همه امكان و تا سرحد جهاد و فـداكـارى ، در راه بـ
  .اسـتـوارى بـخـشـیـدن بـه ایـن واقـعـیـت اسـاسـى و اصل عقیدتى ، بكوشند

بودن ، و اگـر روایـات رسـیـده از آنـان از نـظـر شـمـا و نـیـز از نـظـر روشـن یـا اجـمـال و سربسته 
متفاوت است جاى شگفتى ندارد، چرا كه شرایط حاكم زمان آنان مـخـتـلف بـود و بـه بـرخـى فـرصـت و 

اجـازه نـمـى داد تـا ایـن اصل عقیدتى و اجتماعى و دینى را بصورت روشنترى بیان كنند و یا بطور 
  .گسترده از آن سخن به میان آورند

  :و اینك برخى از آن روایات 
  منان و نوید از حضرت مهدىامیرمؤ 

امـام امـیـر مـؤ منان علیه السالم دروازه علم و دانش پیامبر و پدر گرانمایه امامان راستین و ساالر خاندان 
  .پیامبر است 

  :بیان آن حضرت میان همه مسلمانان شهرت یافته است كه مى فرمود
   )116(ى مـن كل باب الف باب الف بـاب مـن العـلم ، یـفـتـح ل) ص (عـلمـنـى رسـول اهللا 

از هر باب آن هزار باب گشوده مى  پیامبر خدا یك هزار باب از علم و دانش را به من آموخت كه: یـعنى 
  .شود

آن حـضـرت از رخـدادهـاى فـراوان و قـضـایاى بسیارى پیش از رخ دادن آنها، بطور شگفت انـگـیـزى 
از شـهـادت امـام حـسـیـن  )117(از استیالء سردسته پلید اموى معاویه بر كشورهاى اسالمى : خبر داد

از سردمداران خودكامه رژیم  )118(عـلیـه السـالم در كـربـال بـیـسـت سال پیش از فاجعه غمبار عاشورا
  .خبر داد... تبهكار عباسى ، از بـنـاى بـغـداد و از انـقـراض سـلسـله عـبـاسـى بـدسـت مغول و

  :براى نمونه 
و تـو چـه مـى دانـى كـه بغداد چیست ؟ سـرزمینى است ! بـغـداد: (ورده انـد كـه فـرمـودـ از آن حـضـرت آ1

با درختان گز، در آنجا بناها و ساختمان هاى پرشكوهى بنیاد مى گردد و زرداران و زورمندان در آنجا 
  .جاى مى گیرند

مى گزینند و مركز زر و زیور و آنـجـا را بـه عنوان پایگاه قدرت و وطن خویش بر ) عـبـاس (فـرزنـدان 
  .زینت و تجمالت خود قرار مى دهند

پـایـگـاه عـیـاشى و بدمستى و بازى بنى عباس ، مركز بیداد بیدادگران ، پایتخت حكومت ترور و وحشت ، 
  .قرارگاه رهبران و زمامداران فاسق و فاجر و وزیران خیانتكار مى گردد

آنـان مـردم را به هیچ . تبهكاران و رژیم بیدادگر آنان خدمت مى كنند به این) روم (و ) ایران (و فرزندان 
كار شایسته اى فرا نمى خوانند و خود نیز اگر بدان دعوت شوند عمل نمى كنند و نه از هیچ عمل زشت 

ه فـسـاد و تـبـاهـى در میان آنان به گون. ناپسندى ، اجتناب مى ورزند و نه دیگرى را از آن باز مـى دارنـد
اى موج بر مى دارد كه همجنس بازى رایج مى گردد و مردان به مردان و زنان به زنان بسنده مى كنند و 

  ....در این شرایط فاجعه بار رژیم عباسى است كه آن اندوه فراگیر و آن گریه و حزن طوالنى فرا مى رسید
تنگ هستند و چهره هایشان گرد و  و مردم آن از تسلط نژاد ترك ، آنان مردمى چشم) بغداد (واى بـه حـال 
  .لباسهایشان حریر و چهره كوسه و بى مو هستند. كوچك است 

اینان از همانجا بسوى رژیم عباسى مى تازند كه حكومتشان سرچشمه گرفته ، رهبر این گـروه مـهـاجـم ، 
نـمـى آورد  به هیچ شـهـرى روى. رسـاسـت و شـجاعت و شهامتش بسیار و همتش بلند است   صـدایـش 



  .و پرچمى بر ضد او برافراشته نمى گردد، جز اینكه آن را سرنگون مى سازد. جـز ایـنكه آن را فتح مى كند
سیره ) عباسى (و همینگونه خواهد بود تا بر همه قلمرو رژیم ... واى بـر كـسـى كـه بـا او دشـمنى ورزد

   )119()یابد 
مـن نـیـازى بـه شـرح ایـن خـطبه نمى بینم بویژه كه خود آن ، مورد نظر نیست بلكه به عـنوان نمونه آمده 

است كه بدان اشاره مى رود و آن این است كـه امـیرمؤ منان خبر داد كه است ، اما در خطبه نكته ظریفى 
  .حكومت فرزندان عباسى از خراسان طلوع مى كند و از همانجا هم افول و غروب مى نماید

) ابومسلم خـراسـانـى (و شـگفت این است كه بعدها روشن شد كه رژیم بنى عباس از خراسان و بدست 
آن از آنـجـا تـاءسـیـس شـد و هـجـوم و حـمـله مـغـول نـیـز از هـمانجا شروع شد و آغـاز گـردیـد و اسـاس 

  .همه چیز را با خاك یكسان كرد و خاكستر آن را به باد داد
  :امیرمؤ منان علیه السالم ده سال پیش از وقوع ، در این مورد فرمود

  یاءتى من حیث بداء ملكهم
  .ى عباس ، از همان نقطه طلوعشان خواهد آمدآفت و عامل انحطاط و سقوط بن: یعنى 

و تـاریـخ گـواه اسـت كـه هـمه پیش بینى ها و پیشگویهاى دقیق آن حضرت همانگونه كه فـرمـوده بـود بـه 
و مغول نیز از سوى . بغداد همانگونه بنیاد گردید و همانگونه شد كه به وصـف آمـده بود. تحقق پیوست 

شرح آن را آورده ) ابن ابى الحدید (سالمى همانگونه كه گفته شد عمل كردند كه خراسان آمدند و در بالد ا
  .است 

  :كوتاه سخن اینكه 
امـیـرمؤ منان علیه السالم از رویدادهاى بسیار و فاجعه هاى متعددى خبر داده است كه بیشتر آنها به وقوع 

   )120(.پیوسته است 
از جـمـله اخـبار آن حضرت از آینده جهان و انسان ، خبر از امام مهدى علیه السالم است كه در بخش 

هدى آوردیم و اینك به برخى دیگر از روایات از آن حضرت تفسیر آیات پیرامون وجود گرانمایه حضرت م
  :توجه كنید

ـ حضرت جواد علیه السالم از پدران گرانقدرش علیه السالم آورده است كه امیرمؤ منان علیه السالم 1
  :فرمود

  . للقـائم نـا غـیبة امدها طویل كانى بالشیعه یجولون جوالن النعم فى غیبته یطلبون المرعى فال یجدونه
  .اال فـمـن ثـبـت مـنـهـم عـلى دیـنـه و لم یـقـس قـلبـه لطول امد امامه فهو معى فى درجتى یوم القیامة 

   )121(.ان القـائم مـنـا اذا قـام لمـن یـكـن االحـد فـى عـنقه بیعة فلذلك تحفى والدته و یغیب شخصه ... 
ما غیبتى بسیار طوالنى است و من شیعیان را مى نگرم كه در غیبت او بسان گله بدون ) قائم (براى : یـعنى 

  .شبان سرگردان دنبال چراگاهند و نمى یابند
اه بـاشـیـد كـه هـر كـس از ایـنـان بـر دیـن خویشتن استوار باشد و قلبش بخاطر غیبت طوالنى آن آگـ

  .حضرت سخت نگردد چنین كسى با من است و در قیامت در درجه من 
هنگامى كه ظهور مى كند بیعت هیچ كس را بر عهده ندارد و به همین جهت ، ! قائم از ماست : آنگاه فرمود

  در نهان انجام گرفت و از نظر غایب گردیدهم والدت او 
و نیز حضرت رضا علیه السالم از پدرانش آورده است كه امیرمؤ منان علیه السالم به امام حسین علیه . 2

  :السالم فرمود
  .هـو القـائم بـالحـق ، المـظـهـر للدیـن ، البـاسـط للعدل ! التـاسـع مـن ولدك یـا حـسـیـن 

  و ان ذلك لكائن ؟! فقلت ، یا امیرالمؤ منین : سالم قال الحسین علیه ال
اى و الذى بـعـث مـحمدا بالنبوة و اصطفاه على جمیع البریة و لكن بعد غیبة و حیرة ال یثبت فیها : فـقـال 

على دینه اال المخلصون المباشرون لروح الیقین ، الذین اخذ اهللا میثاقهم بوالیتنا و كتب فى قلوبهم االیمان و 
  .دهم بروح منه ای

  .نهمین فرزند تو قائم بحق است و آشكار كننده دین و گسترش دهنده عدالت ! حـسـیـن جان : یـعـنـى 
  )این خبر براستى تحقق یافتنى است ؟ ! یا امیرمؤ منان : گفتم : (امـام حـسـیـن عـلیـه السـالم مـى فـرمـایـد

اد و او را بر همه انسانیت برگزید ایـن كـار شـدنى است بخدایى كه محمد را فرمان رسالت د! آرى : (فرمود
از غیبت طوالنى و سرگردانى و نابسامانى بسیار، مردمى كـه در آن شرایط زندگى مى كنند، جز   ، اما پس 

خالصانى كه در اوج یقین هستند و خدا از آنان به والیـت مـا پیمان گرفته و در دلهایشان ایمان را مرقوم 
آنان را تاءیید فرموده است ؛ جز اینان ، كسى بر دین خویشتن استوار   ه روحى از جانب خویش داشته و ب



  . )نمى ماند
  :ـ و نیز مى فرماید3

فلیفرجن اهللا الفـتنة برجل منا اهل ! و ان استنصروكم فانصروهم ! فانظروا اهل بیت نبیكم فلئن لبدوا فالبدوا
طیهم اال السیف هرجا و هرجا، موضوعا على عاتقة ثماینة اشهر، حتى باءبى ابن خیرة االماء، ال یع. البیت 

  .تقول قریش ، لوكان هذا من ولد فاطمة لرحمنا
یغریه اهللا ببنى امیة ـ اى یسلطه اهللا علیم ـ حتى یجعلهم حطاما و رفاتا ملعونین اینما ثـقـفـوا اخـذوا و قـتـلوا 

   )123( )122(.ن قبل و لن تجد لسنة اهللا تبدیالسـنـة اهللا فـى الذیـن خـلوا مـ# تـقـتـیـال
بـه خـانـدان پـیامبرتان بنگرید، اگر بپا خاستند، شما نیز بپا خیزید و اگر یـارى طـلبـیـدنـد آنـان را : یـعـنـى 

اوند بوسیله مردى گرانمایه از ما اهل بیت پیامبر، فتنه ها و تباهیها را برطرف بـا همه وجود یارى كنید، خد
پدرم ، فداى پسر بهترین كنیزان كـه بـه سـران فـتـنه ها و تاریكیها و بیدادگریها، جز شمشیر، حق . مى سازد

ـار مـى كـنـد تـا را به ارمغان نخواهد آورد و شـمـیـشـیـر عـدالتـش هـشـت مـاه بـر دوش اوسـت و پـیـك
اگر این مصلح جهانى ، از فرزندان فاطمه (مى گویند   تا آنجا كه قریش ... عوامل فتنه و تباهى را بر كند

  . )علیهاالسالم بود به ما ترحم مى كرد
 خـداونـد او را بـر رهـروان بنى امیه و بقایاى فكرى آنان اقتدار خواهد بخشید تا آنان را بـه خـاك و خـاشـاك

  .به هر جا كه یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختى كشته شوند. تـبدیل سازد اینان لعنت شدگانند
  . )ایـن سـنـت خداست كه در میان پیشینیان نیز بوده است و در سنت خدا تغییرى نخواهد یافت (
  :ـ و نیز قندوزى حنفى از آن حضرت آورده است كه 3

سخنرانى كرد و ضمن پیش بینى و خبر از رخدادهاى آینده از جمله قیام ) روان نه(پـس از پـایـان پـیـكـار 
  :حضرت مهدى علیه السالم فرمود

متى تنتظر؟ ابشر بنصر قریب من رب رحیم ! فیا ابن خیرة االماء. ذاك امـر اهللا و هـو كـائن وقـتـا مریحا... 
   )124(...فبابى و امى عدة قلیلة اسماؤ هم فى االرض مجهولة . 

  .این فرمان خداست و در هنگامه مناسب خود بطور قطع روى خواهد داد: یعنى 
  تاكى براى دریافت فرمان ظهور از جانب خدا، انتظار خواهى كشید؟! هترین بانوان هان اى فرزندان ب

  .به پیروزى بزرگ و نزدیكى از پروردگار بخشایشگر مژده ده 
پدر و مادرم فداى آن گروه كه از نظر شمار اندك اند و در شكوه و عظمت بسیار و نامشان در روى زمین 

  .ناشناخته 
  :آن حضرت فرمودـ و نیز آورده است كه 4

سیاءتى اهللا بقوم یحبهم اهللا و یحبونه و یملك من هو بینهم غریب فهو المهدى ، احمر الوجه ، بشعره صهوبة 
   )125(...یمال االرض عدال بالصعوبة 

بزودى مردمى را مى آورد كه آنان را دوست مى داد و آنان نیز خدا را دوست مى دارند و : یعنى 
آن وجـود گـرانـمایه . بـزرگـمردى كه میان آنان غریب و ناشناخته است فرمانروا و زمامدار امور مى گردد

جهان را به آسانى لبریز . الم است كه چهره اش درخشان و گندمگون و موهایش بور است مهدى علیه الس
او در خردسالى و كودكى از مادر و پدر جدا مى گردد و در رویشگاه و جایگاه . از عدل و داد مى كند

  .تربیت خویش گرامى است 
از پى آنان زمین و زمان در قلمرو كـشـورهـاى مـسـلمـان نـشـیـن را با امن و امان فرمانروا مى شود و 

  .قدرت او قرار مى گیرد
سـخـن او را مـى شـنـونـد و نـسـل جـوان و سالخورده اطاعتش مى كنند و او زمین را لبریز از عدالت مى 

  .كند همانسان كه از جور و بیداد لبریز گشته است 
زمین بـا ظـهـور . دگان را بر مى انگیزدخداوند مر. آنـگـاه است كه امامت كامل و خالفتش استوار مى شود

خویش ، خالص و پاك و شكوفا و پرطراوت مى شود و نهرهاى آن ) مهدى (او آبـاد مـى گـردد و بـه بركت 
  .و فتنه ها و تجاوزگریها ریشه كن مى شود و خیر و بركتها بسیار مى گردد. جریان مى یابد

  :خـطـبـه اى در سـتـایـش پیامبر و امامان نور فرمودـ و نـیـز آورده انـد كـه آن حـضـرت ضـمـن 5
فـتـن انـوار السماوات و االرض و سفن النجاة و فینا مكنون العلم و الینا مصیر االمور و بمهدینا تقطع الحجج 

فلیهنا من استمسك بعروتنا و حشر على . فهو خاتم االئمة و منقذ االمة و منتهى النور و غامض السر
   )126(.محبتنا
یم و فرجام دانش در ما نهان است و ما گنجینه آن. ما پرتو آسمانها و زمین و كشتیهاى نجات هستیم : یـعنى 



  .كارها بسوى ماست و به مهدى ما، حجتها تمام مى گردد
از . او آخـریـن امـام معصوم نجات بخش امتها، آخرین نور رسالت و امامت و معماى پیچیده آفرینش اسـت 

  .ایـن رو كسانى كه به رشته محبت والیت ما چنگ زده و با عشق ما محشور مى گردند باید شادمان باشند
  :ز آورده اند كه فرمودـ و نی6
القـائم بـالسـیـف و الحال الصادق فى المقال ، . یـظـهـر صـاحـب الرایـة المـحـمـدیـة و الدولة االحـمـدیـه ...

  .یمهد االرض و یحیى السنة و الفرض 
پرچمدار پرچم محمدى و فرمانرواى دولت احمدى و ) هـان اى مردم بهوش باشید كه ( )127(: یـعـنـى 

قیامگر به شمیشیر عدالت و راست گفتار و شایسته كردار، خواهد آمد زمین و زمـان را براى برقرارى 
  .الت و شكوفایى ارزشهاى اسالمى آماده نموده و سنتهاى واجب و مستحب را زنده خواهد ساخت عد
  :ـ و نیز آورده اند كه فرمود7

فعند ذلك یظهر المهدى على افواه الناس ، یشربون ذكره ، . ان الحق فى آل محمد: اذا نادى مناد من السماء
  .فالیكون لهم ذكر غیره 

آنـگـاه كـه مـنـادى از آسـمـان نـدا دهـد كـه حـق بـا آل محمد است و در راه و رسم آنان ،  )128(:یـعـنـى 
مردم . مهدى علیه السالم بر سر زبانها افـتـاده و نـقـل مـحـافل و مجالس خواهد شد  ام مقدس همان وقت ن

  .جام مهر او را مى نوشند و جز او دیگرى را نمى جویند
امیرمؤ منان بر فراز : ـ و نـیـز امـام بـاقـر علیه السالم از پدران گرانقدرش علیه السالم آورده است كه 8

  :منبر فرمود
  .در واپسین حركت تاریخ و آخرالزمان گرانمردى از فرزندان من ظهور خواهد كرد! م مرد(

  .او چهره اش سفید و آمیخته به سرخى است 
یكى بر : شـكـمش اندك برآمده ، پاهایش قوى و نیرومند وقامتش چهارشانه است و بر پشت دو نشانه دارد

  .ر چهره روى پوست و به رنگ آن و دیگرى بسان نشانه پیامبر د
  .كه نخستین نام مخفى مى گردد و نام دوم آشكار و علنى ) محمد (و ) احمد (او دو نام دارد، 

هنگامى كه پرچمش به اهتزاز در آید شرق و غرب جهان را روشن مى سازد و دست مباركش را بـر سـر 
ـخـت تـر و مـقـاومـتـر مـى بـنـدگـان خدا مى نهد و به بركت آن قلبهاى ایمان آوردگان از قطعه هاى آهنى س

  .گـردد و خـدا بـه هـر كـدام از آنـان قـدرت و تـوان چهل قهرمان میدان پیكار را ارزانى مى دارد
بـا ظهور او موجى از شادى و شور عالم گستر مى گردد بگونه اى كه هیچ مرده اى از مؤ مـنـان نـمـى ماند 

شادمان مى سازد و مردگان در عالم برزخ به نشان شادمانى جز اینكه موج شادى در آرامگاهش قلب او را 
   )129(. )به دیدار یكدیگر مى شتابند و قیام مهدى علیه السالم را به هم نوید مى دهند

  :این اشعار را از امیرمؤ منان در این مورد آورده است كه مى فرماید) قندوزى (ـ 9
  اذا كنت فى بلدة ! حسین 

  غریبا فعاشر بآدابها
  حسین جان به هنگامى كه در شهر و دیار بیگانه اى در آمدى با مردمش براساس راه: یعنى 

  ....آن ، معاشرت كن  و رسم صحیح
  :تا اینكه مى گوید

  سقى اهللا قائمنا صاحب 
  القامة و الناس فى دابها
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  هو المدرك الثار لى یا حسین 
  

   )130(بل لك فاصبر التعابها
مردم بر  ما پیشواى آن قیام بى نظیر، در واپسین حركت تاریخ را، پاداش نیكو ارزانى داد،) قائم (خـداونـد 

شیوه عادالنه و راه و رسم افتخار آفرین او مى گرایند و او نه تنها خونخواه من كه دادخواه مظلومیت تو نیز 
  !او از این رو بر رنج و فشار روزگار، در راه حق و عدالت شكیبایى پیشه ساز. خواهد بود

ام وصیت به فرزندش امام حسن ـ و نـیـز در آخـریـن لحـظـات زندگى سراسر نور و افتخار و به هنگ10
  :علیه السالم از جمله فرمود

و بـدان كـه چـنین ! آنگاه پیش بیا و بر پیكر من نماز بگذار و هفت تكبیر در نماز من بگو! حـسـن جان (... 
اسـت و از نسل برادرت ) مـهـدى (و ) قائم (نمازى به هیچ كس جز من و بزرگمردى كه نام بلند آوازه اش 

   )131(.ست و در واپسین حركت تاریخ و آخرالزمان قیام خواهد كرد، روا نیست حسین ا
ش انحرافات و كجیها، را از دامان حق زدوده و حق را آنگونه كه مورد رضاى اوست كه با ظهور خوی

   )132(. )خداست برپا خواهد داشت 
الزم بـه یادآورى است كه روایات رسیده از امیرمؤ منان علیه السالم در مورد حضرت مهدى عـلیه السالم 

  .بسیار اندك است ، امید كه در بخشهاى آینده این كتاب نیز، برخى از آنها را بیاوریم 
  امام حسن و نوید از حضرت مهدى

رمؤ منان علیه السالم ، ساالر جوانان بهشت ، نواده بزرگ پیامبر امـام حسن علیه السالم فرزند گرانمایه امی
و یكى از پیشوایان معصوم و گرانقدرى است كه از وجود گرانمایه امام مهدى علیه السالم و ظهور حیات 

  .بخش و دگرگونساز او نوید مى دهد
م از نظر شـمـا انـدك اسـت و اگـر روایـات رسـیده از آن گرامى ، بویژه در مورد حضرت مهدى علیه السال

ـزرگـوار كـه از شـهـادت امـیـرمـؤ جـاى شـگـفـتـى ندارد، نباید فراموش كرد كه دوران خالفت آن ب )133(
مـنـان علیه السالم آغاز گردید و تا شهادت جانسوز حـضـرتـش ادامـه داشـت بـیـش از ده سـال نـبـود و آن 

هـم در جـوى مـاالمـال از رنـج و انـدوه و نگردانى و فشار، سپرى شد و فرصتى براى حركت فكرى و 
  .فرهنگى مورد نظر پیش نیامد

فرزند آن زن جگر خواره ، بر كرسى قدرت تكیه زد و شرایط و اوضاع جـارى او را در ) ویه مـعـا(
او در بیت . جـنـگ پـایـان نـاپـذیـر و خـشـونت بار و كور و بى هدفش بر ضد خاندان پـیـامبر، یارى كرد

دمت استبداد گرفت ، تا المال مسلمانان را، غاصبانه گشود و بوسیله آن وجدانها را خرید و مزدوران را به خ
از سویى با روایات دروغین و ساختگى ، نـام نـیـك و بـلنـد آوازه خـانـدان وحـى و رسالت را لكه دار و 
وجاهت و معنویت آنان را در هم شـكـسـتـه و طـهـارت و قـداسـتـشان را، آلوده سازند، و از دگر سو با 

فـضیلت بتراشند تا بدینوسیله جامه پاكى و ) مـلعـونـه شـجـره (سرهم كردن احادیث سـاخـتـگـى بـراى 
شـرافـت بـر اندام پلید امویان بپوشانند و خاندان وحى و رسالت را از صحنه زندگى جامعه ها و هدایت 

  .عصرها و نسلها، براى همیشه كنار زنند
، تحریف حـقـایـق و نـشـر در زشت جلوه دادن واقعیتها) زر و سیم (و بـراسـتـى كه در همه ادوار تاریخ ، 

نـارواهـا، نقش فوق العاده اى داشته است ، بویژه كه با قدرت ظالمانه و خشونت بار نیز همدوش   و پـخـش 
  .و همراه باشد

بدینسان مكتب اهل بیت و پیروان آنان در سخت ترین فشار و سركوب و ناامنى و نگردانى ، روزگار مى 
  .افكار و آرزوها را درهم مى نوردیدند گذراندند و گردبادهاى سیاست ،

حضرت مجتبى علیه السالم در شرایط عجیب و مشكالت سهمگین و رنج و مصائب بسیارى مى زیست با 
  این وصف چگونه زمان مناسبى براى نشر حقایق و بیان واقعیات مى یافت ؟

ها را مى پذیرد و تنها افكار و و كجا امكانات بدو فرصت مى داد تا از امور عظیمى كه تنها دلهاى آرام آن
  اندیشه هاى سالم با آنها انسجام مى یابد، سخن گوید؟

اما با وجودى كه در آن مقطع از تاریخ در مردم گرایش به شنیدن حدیث و ضبط آن نبود و هـیـچ اهتمامى 
علیه السالم  به فراگرفتن دانش از سرچشمه پاك و گواراى آن به چشم نمى خورد، با ایـن وصف امام مجتبى

نوید و ستایش از دوازدهمین امام نور، حضرت مهدى علیه السـالم را وانـگذاشت و هنگامى كه از سختى 

    



  :شرایط سخن مى گفت با بهره ورى شایسته از فرصت فرمود
ـسـى بـن امـا عـلمـتـم انه ما منا احد اال ویقع فى عنقه بیعة لطاغیة زمانه اال القائم الذى یصلى روح اهللا عـی...

مـریـم خـلفه ، فان اهللا عزوجل یخفى والدته و یغیب شخصه لثال یـكـون الحـدى عـنـقـه بـیـعـة اذا خـرج ذاك 
التـعـسـع مـن ولد اخـى الحـسـین ، ابن سیدة االماء، یطیل اهللا عمره فى غیبة ثم یظهره بقدرته فى صورة 

   )134(.كل شى قدیرشاب ابن دون اربعین سنة ، ذلك لیعلم ان اهللا على 
لت تحت سیطره و حـاكـمـیـت آیـا نـمـى دانـسـتید كه هر كدام از ما خاندان وحى و رسا! مـردم : یـعـنـى 

ما، همو ) قائم (زنـدگـى مـى كـنـد و بـنـاچـار فـشـار سـتـم بـر او تـحـمیل مى گردد جز   طـاغـوت زمـانـش 
كه روح خدا، عیسى بن مریم ، به امامت او نماز مى گـذارد، چـرا كـه خداوند والدت او را مخفى و 

به دستور او ظهور كند، بیعت قدرتمدارى را به گردن نداشته و  شخصیت او را نهان مى دارد تا هنگامى كه
  .تحت حاكمیت ظالمى زندگى نكند

خداوند در پشت پرده غیبت . او نـهـمـیـن امـام مـعصوم ، از نسل برادرم حسین است و فرزند بهترین زنان 
ـهـره جـوانى ، كمتر از عمر او را به بلنداى آفتاب طوالنى مى سازد و آنگاه به قدرت خویش او را در چ

  .چهل سال ظاهر مى سازد تا همگان بدانند كه خداوند بر هر كارى تواناست 
  امام حسین و نوید از حضرت مهدى

سرور آزادگان حضرت امام حسین علیه السالم نیز در همان شرایط سخت و دردناكى زیست كـه بـرادر 
ت ، بلكه مى توان به اطـمـیـنـان گـفـت كـه فـشـار حضرت مجتبى علیه السالم قرار داش  گـرانـمایه اش 

استبداد و ارتجاع روزگار، در دوران امامت آن حضرت به حق و عدالت و طرفداران آن شكننده تر 
   )135(.بود

آن حـضـرت پـس از بـرادرش حدود ده سال زندگى كرد و در آن مدت كوتاه ، رنجها شدت یـافـت و بـالهـا 
بیشتر شد و فشار به طول انجامید و با همه اینها امام حسین علیه السالم فـرصـت را از دسـت نـداد، بـلكـه 

هره ورى از فرصت به ستایش و تمجید از مصلح بـزرگ جـهـانـى حـضـرت مهدى علیه السالم بـا بـ
  .شكوهبارش به مردم ، بشارتها و نویدها داد  پرداخت و از وجود گرانمایه و ظهور و نقش 

  :براى نمونه 
ن ولدى یمالها عدال و لو لم یـبـق مـن الدنـیـا اال یـوم واحـد لطـول اهللا عزوجل ذلك الیوم حتى یخرج رجل م

   )136(یقول ) ص (قسطا كما ملئت جورا و ظلما، كذلك سمعت رسول اهللا 
ى اگر از عمر این جهان تنها یك روز باقى مانده باشد خداوند آن روز را طوالنى مى سـازد تـا مـردى یـعـن

از فـرزنـدان مـن ظهور كند و جهان را همانگونه كه از ظلم و جور لبریز گـشـتـه اسـت از عـدالت و قسط 
  .نیده ام ش) ص (این واقعیت را من به همین صورت كه گفتم از پیامبر. ماالمال سازد

  :فرمود)همدان (ـ و به یكى از مردان قبیله پرآوازه 2
   )137(.قـائم هـذه االمـة هـو تاسع من ولدى و هو صاحب الغیبة و هو الذى یقسم میزاثه و هى وحى 

او غیبتى طوالنى خواهد داشت و هـمـوسـت . ایـن امـت نـهـمـین فرزند از نسل من است ) قـائم : (یـعـنـى 
   )138(.كـه در هـمـان حال كه زنده است ، اموال او را ظالمان به عنوان میراث به ناروا مى برند

  :ـ و نیز از آن حضرت آورده اند كه فرمود3
   )139(.ـابـا و هـم یـحـسـبـونه شیخا كبیرالو قـام المـهـدى النـكـره النـاس ، النـه یـرجـع الیـهـم ش

اصالح جهان بپاخیزد مردم او را انكار مـى كـنـنـد و اگـر مهدى علیه السالم ظهور كند و براى : یـعـنـى 
نـمـى شـنـاسـنـد زیـرا مـى پـنـدارنـد كـه او پـیـر و كهنسال است در صورتى كه آن حضرت در اوج جوانى 

  .ظهور مى كند
  :ـ و نیز آورده اند كه فرمود4

اسع من ولدى ، و هـو االمـام القـائم مـنا اثنا عشر مهدیا اولهم امیرالمؤ منین على بن ابى طالب و آخرهم الت
به . بـالحـق ، یـحـیـى اهللا به االرض بعد موتها و یظهر به دین الحق على الدیـن كـله ولو كـره المـشـركون 

متى هذا الوعد؟ ان كنتم صادقین : غیبة یرتد فیها اقوام و یثبت فیها على الدین آخرون فیوذون و یقال لهم 
.)140(   

مـا خـانـدان پـیـامبر دوازده نفر به عنوان مهدى خواهیم داشت كه نخستین آنان على و آخرینشان : یـعـنـى 
  .مین امام از نسل من است نه

و اوست كه بحق و براى حق ، قیام مى كند و خداوند بوسیله او زمین را پس از آنكه مرده است زنـده مـى 
  .سـازد و دیـن حـق را بـر هـمـه عـقاید و مذاهب گرچه شرك گرایان را ناخوش آید پیروزى كامل مى بخشد



گروهى از مردم راه انحراف و ارتداد در پیش مـى گـیرند و  او غیبتى طوالنى خواهد داشت و به دلیل آن ،
گروهى در دین و آیین توحیدى خویش و ایمان به دوازدهمین امام ثابت قدم و اسـتـوار مـى مـانـنـد و 

بـخـطـر ایـن ثـبـات و اسـتـوارى در عـقـیـده ، اذیـت و آزارهـا را تحمل مى كنند و به تمسخر، به آنان گفته 
  :دمى شو

   )141(متى هذا الوعد؟ ان كنتم صادقین 
  بود؟كى خواهد ) و نوید ظهور(اگر راست مى گویید این وعده 

اما بدانید كه شكیبایى بر اذیتها و آزارها در عصر غمبار غیبت آن حضرت بسان مجاهدى است كه 
  .پیشاروى پیامبر با شمشیرش در حال جهاد و پیكار با كفر و ارتجاع است 

  :ـ و نیز آورده است كه مردى بنام عیسى بن خشاب از آن حضرت پرسید5
  )انت صاحب هذا االمر؟ (

ولكـن صاحب االمر الطرید الشرید، الموتور باءبیه ، المكنى بعمه یضع سیفه على عاتقه ثمانیة  ...ال: قـال 
   )142(.اشهر
  )آیا شما صاحب االمر هستید؟ ! سرورم : (پرسیدم : یعنى 
او انتقام گـیـرنده خون . اما صاحب االمر، آن بزرگمرد در نهان است كه دور از نظر است !... نه : (فرمود

و برانداختن فتنه (پاك و بناحق ریخته پدر و هم كنیه عموى گرانقدرش اباجعفر است ؛ براى اصالح جهان 
  .هشت ماه شمشیر بر دوش خواهد بود) ا و تباهیهاه

  نوید چهارمین امام از حضرت مهدى
از نوید دهندگان به وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه السالم چهارمین امام نور، حضرت سیدالساجدین 

  .علیه السالم است 
گبار و ظالمانه به این بـسـیـار و شـایـسـتـه تـعـمق و آگاهى است كه آن حضرت در شرایط و روزگار مر

  .اصل عقیدتى اشاره فرمود كه قلم از بیان آن ناتواناست 
آن حـضـرت هـم زمـان بـا حادثه خونبار كربال مى زیست و روز عاشورا پدر گرانمایه ، بستگان و شاخ و 

داد و  برگها و میوه هاى آن درخت پاك و تناور را در یك روز در راه خدا و اهداف بلند الهى ، از دست
امواج غمها و مصائب بزرگ و فاجعه بار، یكى از پى دیگرى ـ در ظرف چند ساعت ـ بر او باریدن كرد و 

  :سه بار حكم اعدام آن پیشواى فرزانه از سوى استبداد و ارتجاع اموى صادر شد
  :بار اول 

   )143(در كربال، پس از شهادت پدرش حسین علیه السالم 
  :بار دوم 

   )144()عبیداهللا (در كوفه ، در مجلس شوم 
  :بار سوم 

  ).یزید (به دستور سردمدار خون آشام اموى ،  )145(در كاخ بیداد دمشق 
و آنـجـا كـار شـقـاوت به جایى رسید كه به دستور یزید، قبرى در محوطه بزرگ كاخ حـفـر كـردنـد تـا پـس 

اما خداى بزرگ آن ... ارنـداز اجـراى حـكـم ظـالمـانـه اعـدام ، پیكر مطهرش را در آنجا، به خاك سـپـ
وجود گرانمایه را از شرارت آن پلیدان حفظ كرد و نقشه هاى تبهكارانه آنان را نقش بر آب نمود و او را از 

  .مرگ نجات داد
روز جـمـعه اى از آن روزهاى درد آور كه حضرت سجاد علیه السالم در شام بود، سردمدار پلید اموى ، 

مسجد آمد و چون خود فاقد دین و فرهنگ و ناتوان از انـدرز و ارشـاد امـتـش  یزید، بعنوان امام جمعه به
بـود بـه سـخنورى مزدور، دستور داد تا خطبه هاى نماز جمعه را بجاى او ایراد كند اما محور بحث و 

  .چهار چوب خطبه ها را براى او مقرر كرد
موى زادگان پلید و در صدر آنان مـعـاویـه و یـزیـد بـه او دسـتـور داد بـه عـنـوان خـطبه هاى نماز جمعه ، ا

قرار دهد و برایشان بارانى از فضیلتهاى دروغین و سـاخـتـگـى بـبـاراند و متقابال خاندان   را مـورد سـتایش 
و دریغ و درد كه . را با انواع دروغ سازیها و تهمتها با بیشرمانه ترین شیوه ها به بدى یاد كند) ص (پیامبر

سخنور فرومایه و مزدور خواسته و نقش یزید را به اجرا نهاد و حضرت سجاد علیه السالم نیز به اجبار آن 
  .در مسجد حاضر بود و آن یاوه ها و دروغها را مى شنید

درست در این شرایط دردناك بود كه آن حضرت شجاعانه بپا خاست و جو سكوت و اختناق یزیدى را در 
طنین نداى تكان دهنده و شهامتمندانه اش گوش هـا را پـر و انـبوه نمازگزاران هم شكست و به گونه اى كه 



  :مسجد اموى را بسوى خود متوجه سازد، چون شیرى خشمگین بر سر آن سخنور مزدور خروشید كه 
  ...اشتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق ؟! و یلك ایها الخاطب 

  ...واى ... واى بر تو! هان اى خطیب : یعنى 
خشنودى و رضایت خاطر مخلوقى حقیر و ناچیز را به خشم و ناخشنودى آفریدگار بزرگ هستى خریدى 

  .شعله هاى سوزان آتش پرشراره دوزخ ، جایگاه توست ...! ؟
و آنگاه كه همه چشمها به او دوخته شد و نفسها براى شنیدن سخنان او در گلوها بند آمد از یـزیـد اجـازه 

از منبر رود و آن مردك پلید و فرومایه ، پس از بهانه تراشیهاى بسیار، بخاطر اصرار خـواسـت تـا بـر فر
  .مردم اجازه داد

حضرت زین العابدین علیه السالم بر فراز منبر رفت و پس از مقدمه اى فشرده در اندرز و ارشـاد مردم ، 
ر كرد و آنگاه با فرزانگى و همه را به خود متوجه ساخت و دلها، قلبها، افكار و عواطف مجلس را تسخی

  :شهامت بسیار فرمود
اعطینا ستا و فضلنا بسبع ، اعطینا العلم و الحلم و السماحة و الفصاحة و اشجاعة و المحبطة فى ! ایهاالناس 

قلوب المؤ منین و فضلنا بان منا النبى المختار و منا الصدیق و منا الطیار و منا اسداهللا واسد رسوله و منا 
   )146(...ه االمة و منا مهدى هذه االمة سبطى هذ

ه و با شش امتیاز ما را بر همگان فضیلت و خدا به ما شش ویژگى ارزانى داشت! هان اى مردم : یعنى 
  :برترى بخشیده است 

خدا، به ما نعمت گرانبهاى دانش ، بردبارى ، سخاوت ، فصاحت ، و شجاعت ، عنایت فرمود و بذر مهر و 
  .محبت را بر دلها و قلبهاى با ایمان افشانده است 

  :خشیده است ، آن شش امتیاز این است كه و نـیـز ما را با شش ویژگى به دیگر انسانها برترى و فضیلت ب
پیامبر برگزیده خدا از ماست و صدیق امت امیرمؤ منان ، جعفر طیار، حمزه شیر خدا و پیامبر، دو نـواده 

از ما خاندان ) ص (آل محمد) مـهـدى (گـرانـمـایـه پـیـامـبـر حـسـن و حـسـیـن عـلیـه السـالم و دیـگـرى 
  .وحى و رسالت است 

  :نیز از آن حضرت است كه فرمود ـ و2
لم یولد بعد لیخرج حین یخرج و لیس الحد فى عنقه بیعة : القـائم مـنـا تخفى والدته على الناس حتى یقولوا

)147(   
او هنوز : والدت او بـر مردم مخفى مى ماند به گونه اى كه مردم مى گویند.از مـاسـت ) قـائم : (یـعـنـى 

  بدنیا نیامده است تا بدانگونه ظهور كند و به همانگونه ظهور بیعت هیچ كسى را بر عهده نداشته باشد
ه از یاران امام سجاد است آورده است كه در مورد وجود گرانمایه حضرت مهدى از آن ـ ابـوخالد كابلى ك3

  :جناب پرسیدم كه 
  یابن رسول اهللا ان ذلك لكائن ؟: ( فقلت 
ان ذلك لمـكتوب عندنا فى الصحیفة التى فیها ذكر المحن التى تجرى علینا بعد رسول اهللا ! اى وربـى : فـقـال 

  )ص (
  یابن رسول اهللا ثم یكون ماذا؟: ت فقل: قال ابو خالد

و االئمة ) ص (ثـم تـمـتـد الغـیـبـة بـولى اهللا عزوجل الثانى عشر من اوصیاء رسول اهللا : قـال عـلیـه السـالم 
  .بعده 

ن یـا بـا خـالد ان اهـل زمـان غـیـبـتـه القـائلیـن بـامـامـتـه و المـنـتـظـریـن ظـهـوره افـضـل مـن اهـل كـل زمـا
، الن اهللا تـبـارك و تـعـالى اعـطـاهـم مـن العـقول و االفهام و المعرفة ما صارت به الغیبة عندهم بمنزلة 

بالسیف ، اولئك المخلصون ) ص (المشاهدة و جعلهم فى ذلك الزمـان بـمـنـزلة المجاهدین بین یدى رسول اهللا 
   )148(.حقا و شیعتنا صدقا و الدعاة الى اهللا عزوجل سرا وجهرا

  )آیا براستى چنین خواهد بود؟ : (پرسید: یعنى 
ایـن مطلب در صحیفه اى كه نزد ما خاندان پـیـامـبر است و در ! بـه پـروردگـارم سـوگـنـد! آرى : (فـرمـود

  )آن همه رنجهایى كه پس از پیامبر بر ما مى رود نوشته شده است ، این مطلب نیز به روشنى آمده است 
  )پس از اینكه آن وجود گرانمایه به قدرت الهى دیده به جهان گشود چه خواهد بود؟ ! سرورم : (گفتم 

  . )اه غیبت دوازدهمین جانشین پیامبر پس از یازده امام ، ادامه خواهد یافت آنگ: (فرمود
مـردم عصر غیبت آن حضرت كه به امامت او معتقد و ظهورش را انتظار مـى ! ابـا خـالد: (و افـزود

است كـشـنـد از مـردم هـمـه قـرون و اعـصـار بـهترند چرا كه خداوند به آنان خرد و شناخت و بـینشى داده 



خداوند به آنان پاداش جهادگرانى را مى دهد كه . كه عصر غیبت براى آنان بسان عصر ظهور است 
پیشاروى پیامبر با شمشیر جهاد كردند، آنان براستى خالصند و شیعیان حقیقى و راستین ما و فراخوان 

  . )بسوى خدا در آشكار و نهان 
  :كه مى فرماید از آن حضرت آورده است) سعید بن جبیر (ـ و نیز 4

سنة من انبینا آدم علیه السالم و سنة من نوح و سنة من ابراهیم و سنة من : فـى القـائم مـنـاسـنـن مـن االنـبیاء
  ).ص (عیسى و سنة من ایوب من محمد

   )149(.فـخـفـاء الوالدة و اعتزال الناس : و امـا مـن ابـراهـیـم . فـطـول العـمـر: فـامـا مـن آدم و نـوح 
   )150(.فخفاء الوالدة و اعتزال الناس : و اما من ابراهیم 
   )151(.فالخوف و التقیة : و اما من موسى 
   )152(.فاختالف الناس فیه : و اما من عیسى 
  .فالفرج بعد البلوى : و اما من ایوب 
  فالخروج بالسیف) ص (و اما من محمد

سنت و نشانى از پدرمان آدم ، سـنـت و . ما سنتهایى از پیامبران بزرگ الهى است ) قائم (در : یعنى 
موسى ، سنت و نشانى از عیسى ، سنت و نـشـانـى از نوح ، سنت و نشانى از ابراهیم ، سنت و نشانى از 

  .است ) ص (نشانى از ایوب و سنت و نشانى از محمد
  .اما نشان او از آدم و نوح عمر اوست 

  .و نشان از ابراهیم ، والدت نهانى و دورى گزیدن از مردم است 
  .و نشان از موسى ، خوف و تقیه از ستمكاران عنان گسیخته 

  .دم در مورد اوست و نشان از عیسى ، اختالف مر
  .و نشان از ایوب ، گشایش و نجات پس از بال و گرفتارى است 

  .قیام با شمشیر عدالت است ) ص (و نشان از محمد
از چهارمین امام نور به همین چند روایت بسنده مى شود بدان امید كه در ) ص (در مورد حضرت مهدى 

  .م آینده نیز از آن حضرت روایاتى در این مورد بیاوری
  امام باقر علیه السالم و نوید از حضرت مهدى علیه السالم

  عصر امام باقر علیه السالم نقطه تحول و دگرگونى در فرهنگ اسالمى 
از مـحـتـواى كـتـابـهاى تاریخى ، چنین دریافت مى گردد كه عصر امام باقر علیه السالم نقطه تحول و 

  .دگرگونى در فرهنگ اسالمى است 
ار، در جـامـعـه ، آگـاهـى و شـوق و كـسـب دانش پدیدار شد و بسیارى از دانش طلبان براى در آن روزگـ

. تحصیل دانش و كسب بینش ، بویژه فقه ، تفسیر و حدیث ، بار سفر بسته و بسوى مراكز علمى مى شتافتند
بـى آنـكـه در مـورد دیـگـر بـه شـنـیـدن روایـات . در مردم ، اندكى رشد فكرى و روحیه حقجویى پدید آمد

  .آن تـحـقـیـق و تحلیل و پرس و جو شود، اكتفا نمى كردند
بـدیـن جـهـت اسـت كـه مردم براى اندوختن دانش و بهره ورى از كسانى كه یاران پیامبر را دیده بودند، به 

  .مدینه روى مى آوردند و از آنان علم و دانش فرا مى گرفتند
و دیگر شهرهاى كشور پهناور اسالمى به مدینه هجرت نـمـوده و بـه امـام  چـه بسیار فقهایى كه از كوفه

از سرچشمه جوشان بینش و دانش او بـهـره هـا مـى گـرفتند و عطش . بـاقـر عـلیـه السالم مى پیوستند
سوزان خویش را از دریاى بى كرانه علم و چشمه سارهاى بینش و حكمت آن حضرت برطرف مى 

  .ساختند
عـارف در ابـعاد گوناگون از سوى امام باقر علیه السالم براى تشنگان دانش و كـمـال مـى جـوشـیـد عـلوم مـ

... و دالیـل و بـراهـیـن ، در زمـیـنـه هـاى شـنـاخـت خـدا، عـدل ، پـیـامـبـرشـنـاسـى ، مـعـادشـنـاسـى و
  .كار مى شدبـویـژه اصل امامت براى آنان باریدن مى كرد و حقیقت براى همه آش

بـا ایـن بـیـان ، طـبـیـعـى است كه روایات رسیده از امام باقر علیه السالم پیرامون وجود مـبـارك حـضرت 
مهدى علیه السالم از نظر محتوا و شمار، بسیار مى باشد كه دانشمندان و فـقهایى كه از محضر آن حضرت 

نگاشته اند و چون این كتاب توان ترسیم همه كسب فیض مى نمودند و از شاگردان برجسته او بودند همه 
آنها را ندارد، از این رو به برخى از آنـهـا بـسنده مى كنیم ، و خاطرنشان مى سازیم كه در بخشهاى آینده 

كتاب نیز نمونه هاى دیگرى خواهیم آورد همانگونه كه در بخشهاى پیشین به مناسبتهایى گوناگون برخى را 
  .آورده ایم 



  ى از نوید امام باقر علیه السالم نمونه های
  :آورده است كه ) ابوحمزه ثمالى (ـ 1

در یكى از روزها در محضر درس امام باقر علیه السالم بودم ، هنگامى كه حاضران رفتند امام باقر علیه 
  :السالم فرمود

  .فـیـمـا اقول لقى اهللا و هو به كافرمـن المـحـتـوم الذى حـتـمـه اهللا قـیـام قـائمـنـا، فـمـن شـك ! یـا ابـا حـمـزة 
باءبى و امى المسمى باسمى و المكنى بكنیتى السابع من بعدى ، بابى من یمال االرض عدال و قسطا : ثم قال 

  .كما ملئت ظلما و جورا
جنة من ادركه فیسلم له وسلم لمحمد و على فقد وجبت له الجنة و من لم یسلم فقد حرم اهللا علیه ال! یا ابا حمزه 

   )153(.و ماواه الناس و بئس مثوى الظالمین 
  .است ) قائم (ع آن را قطعى ساخته است قیام از رخدادهایى كه خداوند وقو! ابا حمزه : یعنى 

  .هر كس در آنچه مى گویم تردید كند با حال كفر به خدا، او را مالقات خواهد كرد
پدرم و مادرم فداى وجود گرانمایه او باد كه همنام و هم كنیه من است و هفتمین امام پس از من : آنگاه افزود

.  
لبریز از عدل و داد مى كند همانگونه كه به هنگام ظهورش از ستم و  پـدرم فـداى كـسـى بـاد كـه زمـیـن را

  .بیداد لبریز است 
هر كس سعادت دیدار او را داشت و همانگونه كه به پیامبر و على علیه السالم سـالم و درود ! ابا حمزه 

د و هر كس به مـى گـویـد بـه آن حضرت درود گفت و فرمانبردار او گردید، بهشت بر او واجـب مـى گـرد
آن وجود گرانمایه سالم نگفت ، خداوند بهشت را بر او حرام ساخته و او را در آتش سوزان جاى خواهد داد 

  .و چه بدجایى است جایگاه ستمكاران 
ـ بانوى دانش پژوهى كه به ام هانى شهرت داشت آورده است كه بامدادى بر حضرت باقر وارد شدم و 2

  :گفتم 
  .كتاب اهللا عزوجل عرضت بقلبى فاقلقتنى و اسهرتنى آیة فى ! یا سیدى 

  !فاسالى یا ام هانى ء: قال 
   )154(.الجوار الكنس # فال اقسم بالخنس : قول اهللا عزوجل : قلت : قالت 
هذا مولود فى آخرالزمان ، هو المهدى منهذه العـتـرة ، تـكـون له ! نـعـم المـسالة سالتینى یا ام هانى ء: قـال 

 )155(.حـیـرة و غـیـبة یضل فیها اقوام و یهتدى فیها اقوام ، فیاطوبى لك ان ادركتیه ، و یا طوبى لمن ادركه 
خوابم را ربوده آیـه اى از قـرآن شـریـف ذهـن و فـكـرم را بـخـود مشغول داشته و ! سـرورم : (یـعـنـى 

  . )است 
  ! )كدام آیه ام هانى ؟ بپرس : (فرمود
   )156(. )الجوار الكنس # فال اقسم بالخنس : ایـن آیـه شـریفه كه مى فرماید! سـرورم (گـفـتـم 
او . این مولود گرانمایه اى است در آخـرالزمـان . چـه مـسـاءله خـوبـى پـرسـیدى ! بـه ! بـه : (فـرمـود

مهدى خاندان وحى و رسالت ، براى او حـیـرتـى اسـت كـه گـروهـى در . ایـن عـتـرت پاك است ) مـهـدى (
  .گـمـراه مـى گردند و گروههایى راه حق و هدایت را مى یابندآن 

  . )و خـوشـا بحال آنكه او را درك خواهند نمود... خـوشـا بـحـالت اگـر او و زمـان او را درك كـنـى 
  :ـ و نیز ابوجارود از آن حضرت آورده است كه روزى به من فرمود3

انى یكون : باى و اد سلك و قال الطالب . مـات القـائم او هـلك : ـاس اذا دار الفـلك و قـال الن! یـا ابـا الجـارود
   )157(.فاذا سمعتم به فاتوه و لو حبوا على الثلج . ذلك و قد بلیت عظامه فعند ذلك فاجوه 

از دنیا ) ص (قـائم آل مـحـمـد: (اگـر روزگـارى بـه گـونـه اى بـود كـه مـردم گـفـتـنـد! ابـو جـارود: یـعـنـى 
از كجا چنین چیزى خواهد : رفته یا به شهادت رسیده و یا سرنوشت او روشن نیست و دیگرى گفت كه 

در همان اوج حیرت و ناامیدى و تردید مردم ، شما بـه ظـهـور او امـیـدوار بـاش و هنگامى كه خبر ... بود
  !ظهور او را شنیدى به هر صورت ممكن حتى خزیدن بر روى برف و یخ بسوى او بشتاب 

ون امام عـصـر عـلیـه در ایـنـجـا بـه هـمـیـن مـقدار از روایات رسیده از پنجمین امام نور علیه السالم پیرام
السـالم بـسـنـده مـى نـمـایـیم ، بدان امید كه در آینده بحث ، برخى دیگر از روایات آن حضرت را در این 

  .مورد بیاوریم 
  امام صادق علیه السالم و نوید از حضرت مهدى علیه السالم

گار، نیازى بـه نـوشـتـن سخن از امام صادق علیه السالم و نشر و شكوفایى دانش و فرهنگ در آن روز



كتاب جداگانه اى دارد چه بسا كه اگر كسى بخواهد همه ابعاد شخصیت آن حضرت و وضعیت كامل عصر 
او را از نظر سیاسى و علمى و شرایط ویژه اى كه در آن زمان به هم آمیخته بود، همه را ترسیم نماید، 

در اینجا به گونه اى فشرده بدان شرایط اشاره  نیازى به نوشتن دائرة المعارف بزرگى خواهد داشت كه ما
  .مى كنیم 

  یك فرصت طالیى 
درسـت اواسـط حـیـات امام صادق علیه السالم بود كه حكومت بیداد اموى به سرعت رو به اضـمـحـالل و 

ژیم پیش از آنكه عباسیان پایه هاى ر. نـابـودى مـى رفـت و رژیـم عـبـاسـى در حـال تـاءسیس و تشكیل بود
فریبكارانه خویش را در شـهـرهـا، بـویـژه مـدیـنـه مـنـوره اسـتـحـكـام بـخـشـنـد، آن حـضـرت مـجـال و 

یافت و توانست بر فراز منبر ) ص (مـیـدان بـسـیـار مـسـاعـد و گـسـتـرده اى بـراى نـشـر عـلوم آل محمد
ها و بوزینه هاى اموى بر روى آن جست و بر فراز مـنـبـرى كـه مـیمون. برود) ص (نیاى بزرگش پیامبر

پیش از آن روزگار آن فاجعه را در خواب دیده و قرآن از آن ) ص (خیز مى نمودند، همانگونه كه پیامبر
  .سخن گفته بود

   )158(.و مـا جـعـلنـا الرویـا التـى اریـنـاك اال فـتـنـة للناس و الشجرة الملعونة فى القرآن 
  دانشگاه جعفرى 

این شجره ملعونه با انهدام رژیم پلید بنى امیه از هم پاشید و شجره طیبه خاندان وحى و رسالت فرصتى 
  .افت تا میوه و بهره خویش را به بشریت ارزانى داردی

امـام صـادق عـلیه السالم اندكى آزادى بیان و قلم بدست آورد و شرایط جارى او را یارى كـرد تـا بـر فـراز 
اوج گیرد و در همان مسجد و همان پایگاه توحید و تـقـوا، فـقـه ، عقاید و دیگر رشته ) ص (مـنـبـر پیامبر

ى و فكرى را به انبوه دانش دوستان ، تدریس نماید؛ بگونه اى كه رفته رفته هر روز مجلس درس هاى علم
  .تشكیل مى گردید... آن حضرت با حضور چهار هزار نفر فقیه ، محدث ، مفسر و

از كـسـانـى كـه بـه افـتـخـار كـسـب فـیـض و شـاگـردى آن حـضـرت نایل آمده و خود نیز بارها بدان 
  .است ) ابو حنیفه ، نعمان بن ثابت (و افتخار هم نموده ،  اعتراف

او در اشاره به آن دو سال پر افتخار و پربركت محضر امام صادق علیه السالم و بهره ورى از دریـاى 
  :از ششمین امام نور علیه السالم مى گفت ) ص (ژرف و گـسـتـرده دانـش ، بـیـنـش و مـعـارف آل محمد

   )159(هلك نعمان لو ال السنتان ل
ف از آن حضرت اگر آن دو سال شاگردى امام صادق علیه السالم و فرا گرفتن علوم و معار: یعنى 

  .بزرگوار نبود، نعمان ، هالك و گمراه شده بود
و سـرانـجـام از این دانشگاه پربركت جعفرى شخصیتهاى بزرگ و شایسته كردار و درست انـدیـشـى فـارغ 

) جابربن حیان : (شخصیتهایى چون . التحصیل شدند كه جهان بشریت بوسیله آنان به شكوه و اقتدار رسید
و دیگر كسانى كه با بر شمردن نام و نشان آنان ) هشام بن حكم (ن جهان عرب و اسالم ، نخستین شیمیدا

  .بحث طوالنى مى شود
و كـار شـكـوه و عـظـمـت عـلمى و فرهنگى دانشگاه جعفرى به جایى رسید كه تنها در مسجد جـامـع كوفه 

انى مـى كـردنـد و هـر كـدام هم نهصد نفر اندیشمند و صاحبنظر در عقاید و مذاهب بحث و تدریس و سخنر
   )160(.گفتارشان به سرچشمه همیشه جوشان دانش حضرت امام صادق پیوند داشت 

بـدیـنسان امام صادق علیه السالم با این آمادگى اندیشه و فراهم بودن امكانات و زمینه مـسـاعـد فـرصـت 
مـنـاسـبـى یـافـت تا انگشت روى آن نقطه حساس نهد و نقطه مورد نظر را بفشارد و از امام مهدى علیه 

ن و شیفتگانش ، نویدها و بشارتها دهد و السالم سخن گوید و از وجود گرانمایه او براى همه معتقدا
  .بحث كند... بصورتهاى گوناگون از ابعاد مختلف شخصیت و قیام نقش عظیم او

به همین دلیل هم هست كه آن حضرت گاه از نام حضرت مهدى علیه السالم سخن مى گوید و گاه از نسب 
  .بلند و پرافتخارش 

د و گـاه از دوران حـكـومـت سـراسـر عدل و مهرش و گاه در مورد گـاه از نـشـانـه هـاى ظـهـور او پـیـام دا
  .دیگر مسایل و مطالبى كه در این جهت دور مى زند

و اگـر بگوییم كه روایات رسیده از امام صادق علیه السالم در مورد حضرت مهدى علیه السالم از روایات 
  .نجیده اى گفته ایم سایر امامان معصوم علیهم السالم بیشتر است ، سخن درست و س

از هیچ یك از امامان اهل بیت علیهم السالم پیرامون امام عصر علیه السالم بـه مـقـدار : بـعـبـارت دیـگر
روایـات رسـیـده از امـام صـادق عـلیـه السـالم روایـت دیـده نـشـده اسـت و دلیل آن ، همان شرایط مساعد و 



  .هم شدجو آماده اى بود كه براى آن حضرت فرا
روشـن اسـت كـه مـا نـمـى تـوانـیـم هـمـه روایات رسیده از آن جناب در مورد امام عصر علیه السـالم را 

این روایت را با رعـایـت تـنـاسـب در . بـه دلیـل مـحـتـواى غنى و شمار بسیار آنا در اینجا بیاوریم 
اسلوب بحث ، تنها به ترسیم برخى از  بـخشهاى مختلف كتاب خواهیم آورد و در این بخش بخاطر رعایت

  .آنها بسنده مى شود
  نمونه هایى از روایات 

  :ـ از آن حضرت آورده اند كه مى فرمود1
  

  لكل اناس دولة یرقبونها 
  

   )161(و دولتنا فى آخر الدهر تظهر
براى هر گروهى ، دولت و حكومتى است كه انتظارش را مى كشند و حكومت عادالنه و جهانى ما، : یـعنى 

  .در آخرالزمان پدیدار خواهد شد
  :ـ و نیز آورده اند كه مى فرمود2

نبوته ) ص (الئمة علیهم السالم و جحد المهدى كان كمن اقر بجمیع االنبیاء و جحد محمدامـن اقـر بـجـمـیـع ا
.  

  فمن المهدى ؟ من ولدك ؟! یابن رسول اهللا : فقیل له 
   )162(.الخـامـس مـن ولد السـابـع ، یـغـیـب عـنـكـم شـخـصـه و ال یحل لكم تسمیته : قـال عـلیـه السـالم 

هـر كـس بـه هـمـان امامان اهل بیت علیهم السالم ایمان آورد و مهدى آنان را نپذیرد، بسان كسى : یـعـنـى 
  .را انكار كرده باشد) ص (مه پیامبران خدا ایمان آورده اما رسالت آخرین آنان محمداست كه به ه

  )مهدى علیه السالم كه از فرزندان شما خواهد بود كیست ؟ ! اى پـسـر پیامبر: (از او پـرسـیـدنـد
م او از نظرها غایب مى گردد و آوردن صریح نا. است ) موسى (پنجمین امام از نسل پسرم : (فـرمود

  .براى شما روا نیست   مقدسش 
  :آورده اسـت كـه خـود شـنـیـدم كـه امـام صـادق عـلیـه السـالم مـى فرمود) ابـو بـصـیـر (ـ 3

حادثة ـ فى القائم منا اهل بیت : ان سـنـن االنـبیاء علیه السالم و ما وقع علیهم من الغیبات جاریة ـ و فى نسخة 
  .حذو النعل ، و القذة بالقذة 

  و مـن القـائم مـنـكـم اهل البیت ؟! یـابـن رسـول اهللا : فـقـلت له 
هو الخامس من ولد ابنى موسى ، ذلك ابن سیدة االمـاء، یـغـیـب غـیـبـة ! یـا ابـا بـصـیر: فـقـال عـلیـه السـالم 

شـارق االرض و مـغـاربـهـا یـرتـاب فـیـهـا المـبـطـلون ، ثـم یـظـهـره اهللا عـزوجـل ، فـیـفـتـح عـلى یـدیـه مـ
و ینزل روح اهللا عیسى بن مریم علیه السالم فیصلى خلفه و تشرق االرض بنور ربها و ال تـبـقـى فـى 
االرض بـقـعـة عـبـد فـیـهـا غـیـر اهللا عزوجل اال عبداهللا فیها و یكون الدین كله هللا و لو كره المشركون 

.)163(   
سـنـتـهـاى جـارى بـر پـیـامـبـران خـدا و در مـسـایـل غـیـبـى ، بـطور كامل و به همان صورت ، : (یـعـنـى 

  . )ا خاندان پیامبر، رخ خواهد دادم) قائم (در مورد 
  )قائم شما خاندان وحى و رسالت كیست ؟ ! سرورم : (گفتم 

  .مى باشد و فرزند ساالر كنیزان عصر خویش است ) موسى (او پنجمین امام از نسل پسرم : (فرمود
اهـر مـى سپس خداوند او را ظـ. بـراى او غیبتى خواهد بود كه باطل گرایان در موردش تردید مى كنند

روح خدا، عیسى بـن مـریـم عـلیـه السـالم . سازد و به دست تواناى او، شرق و غرب گیتى را مى گشاید
  .فـرود آمـده و بـه امـامـت او نـمـاز مـى گـذارد و زمـیـن بـه نـور پروردگارش نورباران مى گردد

ود و دین همه اش از آن خدا مى گردد و در زمـیـن هـیـچ نقطه اى نمى ماند كه در آنجا غیر خدا پرستیده ش
  . )گرچه مشركان را خوش نیاید، توحیدگرایى و دین حق ، همه جا سایه گستر و حاكم مى گردد

  امام كاظم علیه السالم و نوید از حضرت مهدى
شـرایـط حـاكـم بـر زمان حضرت كاظم علیه السالم با شرایط سیاسى و اجتماعى عصر پـدر گـرانقدرش 

متفاوت بود؛ چرا كه آن حضرت بخش مهمى از زندگى پربركت خـویش را در زندان استبداد و  بسیار
و در حالى كه رابطه او را بـا جـامـعـه خـویش قطع كرده بودند او . ارتجاع و به دور از مردم سپرى كرد

راز و نـیـاز با محبوب در قعر زندانها و زیرزمینهاى تاریك محبوس بـود، در هـمـانـجـا بـه عـبـادت خـدا و 



  .و معشوق خویش ، روزگار مى گذرانید
یـكـى ، دو بـار آن حضرت را از زندان آزاد كردند اما همواره تحت مراقبت شدید امنیتى قرار داشـت تـا 

  .بـاز هـم به زندان بیداد باز گردانده شد و سرانجام بوسیله سم غدر و خیانت به شهادت نائل آمد
روشن است كه امكانات و آزادى آن حضرت ، چه اندازه محدود بود و او تا كجا در فشار و با این بیان ، 

تنگنا قرار داشت و طبیعى است كه با این شرایط وحشتناك نمى تواند در مورد حـضرت مهدى علیه السالم 
  .كه رژیم عباسى از نام بلند او در هراس بود ـ بیان مشروح و روایات گوناگونى داشته باشد

اما آن حضرت با همه محدودیتها، فشارها و فقدان فرصت و امكانات باز هم از حضرت مهدى عـلیـه 
السـالم نـویـد داد و فـرهـنـگهاى حدیثى و روایى از سخنان امام كاظم علیه السالم پیرامون محبوب دلها تهى 

  :نیست كه ما براى نمونه ، برخى از آنها را ترسیم مى كنیم 
  :زیاد آورده است كه ـ محمد بن 1

  :از ساالرم حضرت كاظم در مورد این آیه شریفه پرسیدم كه مى فرماید
   )164(....و اسبغ علیكم نعمة ظاهرة و باطنة ... 

  ...و نعمتهاى خویش را چه آشكار و چه پنهانى ، به تمامى بر شما ارزانى داشته است :... یعنى 
  :امام كاظم علیه السالم فرمودند

  .االمام الغائب : االمام الظاهر و الباطنة : النعمة الظاهرة 
  و یكون فى االئمة من یغیب ؟: فقلت 
یغیب عن ابصار الناس شخصه و ال یغیب عن قلوب المؤ منین ذكره و هو الثانى ! نـعـم : عـلیـه السـالم  قـال

  .عشر منا
یـسـهـل اهللا له كـل عـسـیـر و یـذلل له كـل صـعـب و یـظـهـر له كـنـوز االرض و یقرب له كـل بـعـیـد و 

  .ك عـلى یـده كل شیطان مریدیـبـیـر ـ اى یـهـلك ـ بـه كـل جـبـار عـنـیـد و یـهـل
ذلك ابـن سـیـدة االمـاء الذى تـخـفـى عـلى النـاس والدتـه و ال یـحـل لهـم تـسـمـیـتـه حـتى یظهره اهللا عزوجل 

   )165(.قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما  ، فیال االرض 
  . )نعمت ظاهرى ، امام راستین است كه آشكار است و نعمت باطنى و نهانى ، امام غائب ! محمد: (یـعـنى 

  )ب مى گردد؟ آیا از امامان دوازده گانه اهل بیت ، كسى هم غائ! سرورم : (گفتم 
یـكـى از آنـهـا كه وجود گرانمایه اش از برابر دیدگان مردم نهان مى شـود، امـا یـاد و نـام ! آرى : (فـرمـود

  .او دوازدهمین ما مى باشد. مـقـدسـش از قلبهاى مردم با ایمان غائب نمى گردد
  .او رام مى سازد خداوند هر كار مشكلى را براى او آسان و هر امر پیچیده و سختى را براى
هر خودكامه كینه تـوزى را . گـنـجـهـاى زمـیـن را براى او آشكار و هر دورى را برایش نزدیك مى كند

  .بـوسـیله آن حضرت نابود و هر شیطان سركشى را بدست او به خاك هالكت مى افكند
و بردن نام گرامیش  والدت او بر مردم مخفى مى ماند. او فـرزنـد سـاالر كـنـیـزان عصر خویش است 

بطور علنى ، ناپسند است تا خداوند او را فرمان ظهور و قیام دهد و آنگاه است كه زمین و زمان را از عدل 
  . )و داد پر مى سازد، همانگونه كه به هنگامه ظهورش از ستم و بیداد لبریز است 

  :ـ یونس بن عبدالرحمن آورده است كه 2
  :د شدم و گفتم بر امام هفتم علیه السالم وار

  انت القائم بالحق ؟! یابن رسول اهللا (
انا القائم بالحق و لكن القائم الذى یطهر االرض من اعداء اهللا و یـمـالءهـا عـدال كـمـا : فقال علیه السالم 

 مـلئت جـورا هـو الخـمـس مـن ولدى ، له غـیـبـة یطول امدها خوفا على نفسه ، یرتد فیها اقوام و یثبت فیها
  ...آخرون 

بحبنا ـ فى غیبة قائمنا، الثابتین على مواالتنا و البراءة من : طـوبـى لیشعتنا المتمسكین بحبلنا ـ و فى نسخه 
اولئك منا و نحن منهم ، قد رضا بنا ائمة و رضینا بهم شیعة و طوبى لهم ، هم ـ و اهللا ـ معنا فى . اعدائنا

   )166(.درجتنا یوم القیامة 
  )آیا شما قائم به حق هستید؟ ! سرورم : (یعنى 

ز دشمنان خدا پاك مى سازد و آن را من قائم به حق هستم اما آن قائمى كه زمین را ا! آرى : (فـرمود
هـمـانـگـونـه كـه بـه هـنـگـامـه ظـهـورش از سـتـم و بـیـداد لبـریـز اسـت از عـدل و داد سـرشـار و 

  .مـاالمـال مـى سـازد، او پـنـجـمـیـن امـام از نسل من است 
گونه اى كه گـروهـهـایـى راه  او بـه فـرمـان خـدا و براى حفظ جان خویش ، غیبتى طوالنى خواهد داشت به



  . )مى گیرند و گروهى در دین خدا و اعتقاد به امامت ثابت قدم مى مانند  ارتـداد در پیش 
آنكه در عصر غیبت قائم ما به ریسمان والیت و محبت اهل بیت ! خوشا به حال شیعیان ما: (آنـگـاه فـرمود

  .از دشمنان ما استوارند چنگ زده و بر دوستى ما پایدارى نموده و به بیزارى
آنـان از مـا هـسـتـنـد و مـا از آنـان ، آنـان بـه امـامـت مـا خـشـنـودنـد و مـا بـه پـیـروى آنان از اهل بیت 

  .پیامبر خویش 
بخداى سوگند كه آنان در روز رستاخیز با ما و در درجه ما خواهند ! راسـتـى كـه خـوشـا بـه حـال آنـان 

  . )بود
  ضا علیه السالم و نوید از امام عصرامام ر

عـصـر هـشـتـمین امام نور حضرت رضا علیه السالم داراى ویژگیهاى گوناگونى بود و سخن از آن 
  .روزگار، نیاز به بحث گسترده و كتاب دیگرى دارد

بر اساس  مـن بـر ایـن انـدیـشـه نـیـسـتـم كـه آن روزگـار، روزگـار آزادى كامل براى بیان حقایق و حركت
عدالت و فضیلت بود آن گرامى مى توانست هر سخن حقى را به زبان آورد یا هر كار شایسته اى را در 
جهت خدمت حق و مردم ستمدیده انجام دهد و نیز بر این اندیشه هم نیستم كه آن حضرت به گونه اى در 

نه آنگونه بود و نه اینگونه ، ! نه  فشار استبداد بود كه نمى توانست سخنى را از حق و عدالت به زبان آورد،
  .بلكه جو حاكم بر عصر و جامعه زمان او، میان آزادى و استبداد مطلق در نوسان بود

هـنـگـامـى كـه هارون ، آن عنصر تجاوزكار، مرد و پسرش ماءمون بجاى او قدرت را بدست گـفـت ، بـه 
ن حضرت رضا علیه السـالم را در پـیـش ظـاهـر، سـیـاسـت محبت و دوستى با علویها و در صدر آنا

گـرفـت و شـرایط سیاسى او را ناگزیر ساخت كه امام رضا را به والیت عهدى خویش برگزیند و در كشور 
پهناور اسالمى بنام آن حضرت سكه بزند و به سخنوران و شاعرانى كه او را مى ستودند، بذل و بخشش 

  .نماید
ت رضا علیه السالم از آن به منظور سخن گفتن از امـام مـهـدى و این فرصت گرانبهایى بود كه حضر

  .عـلیـه السالم و نوید دادن از آن وجود گرانمایه و ظهورش ، به شایستگى بهره گرفت 
  :براى نمونه 

آن شـاعـر انـدیـشـمـنـد اهل بیت علیه السالم بر حضرت رضا علیه ) دعـبـل خـزاعـى (ـ هـنـگـامـى كـه 1
  :رد شد و قصیده معروف خویش را بر او خواند و به این شعر رسید كه السالم وا

  
  خروج امام ال محالة خارج 

  
  یقوم على اسم اهللا و البركات 

  
  یمیز فینا كل حق و باطل 

  
  و بجزى على النعماء و النقمات 

اسـاس قیام شكوهمند امام راستین از خاندان رسالت كه بى تردید ظهور خواهد نمود و بر : یعنى 
  .نـویـدهـایـى كه داده شده است ، در پرتو نام بلند خدا و بركات او اصالح زمین و زمان بپا خواهد خاست 

او در میان جامعه ، هر حق و باطل و داد و بیداد را از هم جدا مى سازد و بر نعمت ها و شایسته كرداریها 
  .در خور، خواهد دادو سپاسگزاریها و نیز بیدادها و ناهنجاریها پاداش و كیفر 

  :هـنـگـامـى كـه شاعر این شعر را خواند حضرت رضا علیه السالم بشدت گریست و فرمود! آرى 
فهل تدرى من هذا االمام ؟ و متى ... تـطـق روح القـدوس عـلى لسـانـك بـهـذیـن البـیـتـیـن !... یـا خـزعـى 

  یقوم ؟
وج امام منكم یطهر االرض من الفساد و یمالها عدال كما ملئت اال انى سمعت بخر!... ال یـا موالى : فـقـال 
  .جورا

محمد ابنى و بعد محمد ابنه على و بـعـد عـلى ابـنـه : االمام بعدى !... یا دعبل : فـقـال االمـام علیه السالم 
مـن الدنـیا اال یوم الحسن و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر فى غیبته ، المطاع فى ظـهـوره ، لو لم یـبـق 

  .واحد لطول اهللا ذلك الیوم حتى خرج فیمال االرض عدال كما ملئت جورا
  :آنگاه حضرت افزودند



قیل ) ص (ان النبى : فاخبار عن الوقت و لقد حدثنى ابى عن ابیه عن آبائه عن على علیه السالم ... و اما متى 
  متى یخرج القائم من ذوریتك ؟! یا رسول اهللا : له 

ال یجلیها لوقتها اال هو، ثقلت فى السماوات و االرض ، ال یاءتیكم ) القیامة (مـثله مثل الساعة ): ص (ـقـال ف
   )167(.اال بغتة 
آیا مى دانى این امام كیست ؟ . در این دو بیت ، روح القدوس بر زبانت سخن نهاده است )! دعبل : (یـعـنـى 

  و چه زمانى ظهور خواهد كرد؟
جز اینكه از اهل آن شنیده ام كه امامى از شما خاندان وحى و رسـالت قـیـام ! نه سرورم : (گفت ) دعـبل (

  . )واهـد كـرد و زمـیـن و زمـان را از تـبـاهـى و فـسـاد پـاك كـرده و از عدل و داد لبریز خواهد كردخـ
و پـس ) عـلى (است و پس از او پسرش ) محمد (امام پس از من پسرم ! دعبل : (امـام عـلیـه السـالم فـرمود

گان در انتظارند و پس از ظهور همو كه در غیبتش دید) قائم (و پس از او پسرش ) حسن (از او پسرش 
  .مباركش فرمانش را به جان مى خرند

اگـر از عـمر جهان جز یك روز باقى نمانده باشد خداوند آن روز را آنقدر طوالنى خـواهـد ! دعـبـل 
سـاخـت كـه او ظـهـور كـنـد و زمـیـن را از عـدل و داد پر كند همانگونه كه به هنگامه ظهورش از ستم و 

  .لبریز است  بیداد
  :آنگاه فرمود

پدران گرانقدرم آورده اند كه از پـیـامـبـر ... اما از هنگامه قیام و ظهور مهدى علیه السالم پرسیدى (
  :از هـنـگـامـه قـیـام فـرزنـدش مـهـدى عـلیـه السـالم سـؤ ال شد كه فرمود) ص (گـرامـى 

برپایى قیامت است كه جز خدا هیچ كس از هنگامه آن  داستان قیام و ظهور مهدى علیه السالم مانند داستان
  .آگاه نیست 

  . )این واقعیت بر آسمانها و زمین گران است و هنگامه ظهور آن حضرت بناگاه به شما خواهد رسید
  :ـ ابو الصلت هروى آورده است كه به حضرت رضا گفتم 2
  )شما به هنگام ظهور چیست ؟ ) قائم (نشانه ! سرورم (

  :ودحضرت فرم
عـالمـتـه ان یـكون شیخ السن ، شاب المنظر، حتى ان الناظر الیه لیحسبه ابن اربعین سـنـة اودونـهـا و ان 

   )168(.مـن عـالمـاتـه ان ال یـهـرم بـمـرور االیـام و اللیـالى حتى یاءتیه اجله 
یعنى از نشانه هایش این است كه با وجود عمر طوالنى بصورت جوانى شاداب و پرشكوه ظـاهـر مـى 

سال مى نگرد و از دیگر گـردد بـه گـونـه اى كـه هـر كـس بـر او نـظـاره كـنـد او را كـمـتـر از چـهـل 
  .نشانه هایش این است كه گذشت روزگار تا آخرین لحظات او را پیر نمى سازد

  امام جواد علیه السالم و نوید از حضرت مهدى علیه السالم
بـه دلیـل نـزدیـكـى دوران زنـدگـى حـضرت جواداالئمه علیه السالم با والدت امام مهدى عـلیـه السـالم 

اقتضا مى كرد كه نویدها و بشارتهاى آن بزرگوار از امام مهدى علیه السالم فراوان باشد،  حـكـمـت خداوند
و نیز انتظار . سـال بـیـشـتـر فاصله نداشت  50چرا كه عصر آن گرامى با میالد محبوب دلها چیزى حدود 

مان نور علیهم السالم از مى رفت كه نویدها در مورد نزدیك شدن مـیـالد پـیـشـوایـى كه قرآن و پیامبر و اما
آن بشارت داده بودند، بـمـنـظـور آگـاهـى غـفـلت زدگـان ، قـوت قـلب و آرامـش خـاطر مؤ منان ، در 

گسترده ترین شـكل ممكن صورت گیرد اما دست فریب و خیانت رژیم عباسى حضرت جواد علیه السالم را 
سال از عمر گرانمایه اش  25ى در حـالى كـه هـنـوز در بـهـاران جـوانـى و طـراوت و شـكـوفـایـى زنـدگـ

نگذشته بود، بوسیله سم خیانت به شهادت رساند و مانع از این بشارتها و نویدها در مورد حضرت مهدى 
  .علیه السالم شد

معاصر بود كه هر كدام از آنـها نسبت به وجود ) بنى عباس (امـام جـواد علیه السالم با سه تن از طاغوتهاى 
گرانمایه آن حضرت قلبى مملو از كینه و خشم داشتند و هر لحظه او را در فـشـار و تـنـگـناى بیشترى قرار 

مى دادند و براى بدنام ساختن نام نیكو و بلند آوازه اش و بـه مـنـظـور خـامـوش سـاخـتـن نـور وجـودش ، 
و مشكالت كه بر سر راه امام جواد علیه  توطئه ها مى چیدند و نقشه ها مى كشیدند، اما با وجود آن موانع

السالم بود باز هم كـتـابـهـاى حـدیثى و مجموعه هاى روایى ما، از روایات و نویدهاى رسیده از آن 
  .حضرت در مورد وجود گرانمایه امام عصر علیه السالم تهى نیست 

  :براى نمونه 
ر امام جواد شرفیاب شدم و تـصـمـیـم به محض: آورده است كه ) عـبـدالعـظـیـم حسنى (ـ حـضـرت 1



اما پیش از اینكه سخن آغاز نمایم ) آل محمد است یا دیگرى ؟ ) قـائم (آیـا او : (گـرفـتـم كـه از او بـپـرسـم 
  :او فرمود

الذى یجب ان ینتظر فى غیبته و یطاع فى ظهوره و هو الثالث من ! ان القائم منا هو المهدى ! یـا ابـاالقـاسم 
  . ولدى

بالنبوة و خصنا باالمامة انه لو لم یبق من الدنیا اال یوم واحد لطـول اهللا ذلك ) ص (و الذى بـعـث مـحـمـدا
  .الیـوم حـتـى یـخـرج فـیـه ، فـیـمـال االرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما

لیه السالم اذ ذهب لیقتبس ان اهللا تـبـارك و تـعـالى یصلح له امره فى لیلة ، كما اصلح امر كلیمه موسى ع
   )169(.الهله نارا فرجع و هو رسول نبى 

ى و رسالت ، حضرت مهدى است ، هموست كه در دوران غیبتش باید مردم ما خاندان وح) قائم : (یعنى 
  .انتظار ظهورش را برند و پس از ظهورش فرمان او را به جان بخرند و سومین فرزند از نسل من است 

را به رسالت برانگیخت و ما را به امامت برگزید، اگر از عمر ایـن جـهـان تـنـهـا ) ص (بخدایى كه محمد
باقى مانده باشد، خداوند آن روز را طوالنى خواهد ساخت تا او ظـهـور نـموده ، جهان را پر از یـك روز 

  .عدل و داد سازد، همانگونه كه به هنگامه ظهورش از ستم و بیداد لبریز است 
و همانگونه كه كـار رسـالت . خـداونـد، كـار قـیـام او را در یك شب تاریخى و جاودانه فراهم خواهد ساخت 

نـبـوت مـوسـى بن عمران را به هنگامى كه بسوى آن آتش رفت تا براى خاندان خویش از آن برگیرد، 
  . )اصالح فرمود و آن جناب در حالى بازگشت كه به رسالت برانگیخته شده بود

  .افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج 
  .ار فرج است پرفضیلت ترین و برترین اعمال شیعیان و دوستداران ما، انتظ: یعنى 

  :ـ و نیز از حضرت عبدالعظیم حسنى آورده اند كه 2
  :به امام جواد علیه السالم گفتم 

باشید همان اصالحگر بزرگى كه زمین را لبریز از عدالت و ) قائم آل محمد (من امیدوارم شما ! سـرورم (
  . )ت دادگرى خواهد ساخت همانگونه كه در آستانه ظهورش از ستم و بیداد لبریز اس

  :آن حضرت فرمود
به االرض من ) عزوجل (مـا مـنـا اال و هـو قـائم بـاءمـر اهللا و هـاد الى دیـن اهللا و لكـن القـائم الذى یطهر اهللا 

اهل الكفر و الجحود و یمالها عدال و قسطا، هو الذى تخفى عن الناس والدته ، و یغیب عنهم شخصه و یحرم 
  .علیهم تسمته 

   )170(...ـول اهللا و كـنـیـه و هـو الذى تـطـوى له ارض و یذل له كل صعب و هـو سـمـى رس
اما آن . همه ما قیام كننده به امر خدا و هدایتگر بسوى دین و آیین راستین او هستیم !  ابـوالقاسم: یـعـنـى 

قائمى كه خداوند بدست او زمین را از كفر و شرك و ستم و بیداد پاك و آنگاه از عـدل و داد لبـریـز مـى 
مى گردد و آوردن نام سـازد، كـسـى اسـت كـه والدتش از مردم پوشیده مى ماند و وجود گرانمایه اش غایب 

  .مقدسش به صراحت تحریم مى شود
او هـمـنـام و هم كنیه با پیامبر خداست و كسى است كه زمین براى او در هم پیچیده مى شود و هر سختى و 

  ....مشكلى برایش سهل و آسان مى گردد
  امام هادى علیه السالم و نوید از حضرت مهدى

امام عصر علیه السالم است اگر چه تقدیر الهى این بـود كـه  امام هادى علیه السالم نیاى گرانقدر
فـرزنـدزاده گرانمایه خویش را نبیند چرا كه والدت حضرت مهدى علیه السالم انـدكـى پـس از شـهـادت 

اما آن جناب بخاطر آگاهى از نـزدیـك شـدن وعـده خـدا در مورد والدت  )171(نیاى بزرگوارش رخ داد
مهدى نجات بخش ، جو فكرى و فرهنگى و اجتماعى جامعه خویش را براى میالد نور آماده و مقدمات را 

  .فراهم مى ساخت 
بـه هـمـین جهت است كه مى بینیم آن حضرت از حضورش در میان مردم به تدریج مى كاهد و گـویـى بر 
این راه است كه مى خواهد مردم را رفته رفته براى دوران غیبت امام و زندگى در پس پرده غیبت آماده 

  .سازد تا آنان براى غیبت خورشید جهان افروز آمادگى پیدا كنند
ه در بغداد و مركز كشور پهناور اسالمى براى خویش نمایندگانى بر مى گـزیـنـد تـا آنـان از این روست ك

. نـقـطـه پـیـونـدى مـیـان امـام مـعـصـوم و جـامـعـه دوسـتـداران عـالقـمندان اهـل بیت علیهم السالم باشند
  ....ارند و آنان پاسخگو باشندامور مالى و مسایل دینى و حقوقى خویش و مشكالتشان را با آنان در میان گذ

  پاورقي
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ز خـداى بـزرگ خـاضـعـانه و خالصانه خواهانم كه به نگارنده توفیق دهد تا در مورد زندگى پرافتخار امام ا

هادى علیه السالم و دیگر پیشوایان معصوم علیه السالم دست به نگارش كتاب بزنم و همه نكات و حقایق را 
د مـهـدى عـلیـه السـالم بـسنده مى شود ترسیم كنم ، اما در اینجا تنها به یك روایت از آن حـضـرت در مـور

  .و بقیه روایات او را به دیگر بخشهاى كتاب وا مى گذارم 
  :مرحوم صدوق از ابى دلف آورده است كه گفت 

  :خود از حضرت هادى علیه السالم شنیدم كه مى فرمود
و عدال كما ملئت جورا و ان االمام بعدى ، الحسن ابنى و بعد الحسن ابنه القائم ، الذى یمال االرض قسطا 

   )172(.ظلما
، همو كه زمین را از عدل و داد لبریز )قائم (امام بعد از من فرزندم حسن است و پس از او پسرش : یـعـنى 

  .مى سازد، همانگونه كه در آستانه ظهورش از ستم و بیداد لبریز است 
  امام حسن عسكرى علیه السالم و نوید از حضرت مهدى

  
یـازدهـمین امام معصوم ، حضرت عسكرى علیه السالم پدر گرانقدر امام عصر علیه السالم اسـت و 

كه بیشتر نویدها در مورد طلوع آن خورشید جهان افروز، باید از آن حضرت و به دست و  طـبـیـعـى اسـت
زبان او به مردم داده شود، چرا كه آن گرامى از همه امامان به والدت فـرزنـدش نـزدیـكـتـر بـود و زیـبـنـده 

رین شكل ممكن به همگان مـى نـمـود كـه مـژده بـه طـلوع خـورشـیـد جـمـال دل آراى او را در گـسترده ت
بدهد، اما آیا این كار با آن همه مـوانـع ، مشكالت ، سختگیریها و فشارهایى كه بر جامع و بویژه پیروان 

  خاندان وحى و رسالت وارد مى شود، ممكن بود؟
مى دانیم كه اعتقاد به اصل ظهور مهدى نجات بخش و اصالحگر عصرها و نسلها كه پیامبر گـرامـى و 

ـان مـعـصـوم عـلیـهـم السالم همگى بشارت آمدن او را داده بودند در میان همه قشرهاى مسلمانان از امـام
همان روزگاران ، یك اصل قطعى و معروف بود و در بخشهاى آینده این كـتـاب خـواهـیـم دیـد كـه 

ـل اعـتـمـاد و انـتـظـار مـدعـیـان دروغـیـن ، مـهـدویـت نـیـز، از هـمـیـن بـاور عـمـومـى و هـمـین اص
بـرخـاسـتـه از نـویـدهـا در مـورد مـهـدى اهـل بیت ، سوء استفاده كرده و به دروغ و فریب ، روایات و 

  .بشارتها را به خود تطبیق و تفسیر مى كردند
وایات هم بـا ایـن بـیان ، اعتقاد به ظهور مهدى علیه السالم از امور تردید ناپذیر در آن روزگار بـود كه ر

    



بر این نكته حساس پافشارى مى كنند كه آن گرامى با ظهور خویش سـتـمـكاران و خودكامگان را از میان 
  .برداشته و جهان را از عدالت و دادگرى لبریز خواهد نمود

و نیز این نكته هم روشن است كه رژیم سیاهكار و حق ستیز بنى عباس در صدر دشمنان این اصـالحـگـر 
د كه روایات ، بشارت آمدن او را مى داد، چرا كه عباسیان خوب مـى دانـسـتـنـد كـه حـكومت بزرگى باش

ظالمانه آنان در صورت ظهور مهدى نجات بخش بدست او نابود گشته و خون پلیدشان نیز به كفر آن همه 
  .جنایت و استبدادگرى ، طعمه شمشیر عدالت او خواهد شد

حضرت عسكرى علیه السالم باز هم مى توانست والدت آن اصـالحـگـر  بـا تـوجـه به این دو نكته آیا
بـزرگ تـاریـخ را بـطـور گـسـتـرده اعـالن كـنـد و نـویـد طـلوع خـورشـیـد جمال او را به شیفتگان و 

  دوستداران بدهد؟
صورت آیا چنین كارى از نظر عادى به خطر افكندن جان گرامى حضرت مهدى علیه السالم نبود؟ و در 

اعالن والدت ، آیا دشمن پلید به خانه او یورش نمى برد و همه خاندانش را از دم شمشیر نمى گذراند و قتل 
  عام نمى كرد؟

  از نظر عادى چه چیزى مى توانست مانع این شقاوت و جنایت رژیم حاكم گردد؟
  با این شرایط مرگبار، باید دید حضرت عسكرى علیه السالم چه تدبیرى اندیشید؟

آیا در مورد والدت حضرت مهدى علیه السالم بطور كلى سیاست سكوت در پیش گرفت و میالد نور را از 
  همگان حتى از دوستان و مؤ منان به امت او، مخفى داشت ؟

اگر چنین بود شیعیان چگونه از والدت نور آگاه شدند؟ بویژه كه حضرت عسكرى علیه السـالم زنـدگـى 
 28دى مى دید و با علم و امامت مى دانست كه بزودى با سم خیانت در سن خـویش را نیز در خطر ج

سالگى به شهادت مى رسد و فرمان خدا او را متعهد ساخته است كـه امـام راسـتین پس از خویش را بخاطر 
ص (نجات امت از تباهى معرفى نماید، چرا كه تمامى مسلمانان بر این اصل پایبند هستند كه پیامبر گرامى 

  :فرمودند) 
   )173(من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة 

  .امام راستین زمان خویش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است هر كس از دنیا برود و : یعنى 
راستى شرایط بسیار پیچیده و مشكل ، سـخـت غـیـر قـابـل حـل مـى نـمـود، جـز انـدیـشـه واال و درایـت 

  .امـام ، انـدیـشـه اى ، تـوان حل آن را نداشت 
سیاسى و اجتماعى و عقیدتى را، حـل كـنـد كـه  تـنـهـا انـدیـشـه بـلنـدى مـى تـوانـسـت آن مـعماى پیچیده

بینش و حكمت به زیباترین چهره در آن تجلى داشته و آگاهى و تجربه به بـهـتـریـن شـكل در آن آشكار گشته 
و واقعیت علم امام و تدبیر شگفت انگیز آن حضرت جلوه گر شده ، تحقق هدف هاى بلند با رعایت همه 

  .مایدجوانب و ابعاد را تضمین ن
راه حـلى كـه امـام عـسـكـرى عـلیـه السـالم براى آن معما برگزید این بود كه با تدبیر بـسـیـار ظـریـف و 

دقـیـقى ، نه والدت آن خورشید جهان افروز را آشكار ساخت تا خطر خیز بـاشـد و نه آن گونه سیاست 
كند و دستاویزى براى بهانه جویى در  پوشیده داشتن بكار گرفت كه از دوستداران و شایستگان نیز نهان

  .آینده باشد
ایـن تـدبـیـر ظریف و حكیمانه در بخش آینده كتاب خواهد آمد، در اینجا تنها به ترسیم دو روایت از آن 

  :گرامى بسنده مى كنیم 
  :آورده اند كه  )174(ـ از مرد درست اندیشى بنام عیسى بن صبیح 1

. من در زندان بودم كه حضرت عسكرى علیه السالم را به زندان آوردند و من او را بخوبى مى شناختم 
  :مودحضرت در اولین برخورد به من فر

  . )سال و دو روز 65مـى دانـى كـه اكـنـون چـنـد سـال از عـمـرت مـى گـذرد؟ درسـت ! عـیـسـى (
هـنـگـامـى كـه امـام عـلیـه السـالم این خبر را داد به كتاب دعایى كه همراهم بود و تاریخ والدتـم در آن 

علیه السالم فرموده ، بدون یك روز ثـبـت شده بود نگاه كردم ، شگفتا همان گونه است كه حضرت عسكرى 
  .كم و زیاد

  )آیا پسر دارى ؟ : (فرمود: آنگاه 
  ! )نه سرورم : (گفتم 

به او فرزندى روزى سازى كه پشتوانه و یار و یاور او باشد كه فرزند، خوب پشتیبانى ! بارخدایا: (فرمود
  . )است 



  :و این شعر را خواند كه 
  

  من كان ذا ولد یدرك ظالمتة 
  

  ن الذلیل الذى لیست له عضد ا
كـسـى كـه داراى فـرزنـدى قـهرمان و نسل و تبارى شایسته كردار باشد، حقوق بغارت رفته : یـعـنـى 

  .خویش را باز خواهد یافت 
  .و ذلت زده آن كسى است كه براى او بازوى توانمند و دادخواه و مدافع دلیرى نباشد

  )پسر دارید؟ آیا شما ! سرورم : (به آن حضرت گفتم 
  :حضرت فرمود

  .سیكون لى ولد یمال االرض قسطا، فاما االن فال! اى و اهللا 
بـخـداى سـوگـنـد بـزودى صـاحـب پـسـرى خـواهـم شـد كـه زمـیـن را از عدل و داد لبریز ! آرى : یـعـنـى 

  .خواهد نمود، اما االن كه با تو سخن مى گویم ، نه 
  :سپس این شعر را زمزمه كرد

  
  لعلك یوما ان ترانى كانما 

  
  بنى حوالى االسود اللوابد 

  
  فان تمیما قبل ان یلد الحصا 

  
   )175(اقام زمانا و هو فى الناس واحد

روزى را ببینى كه پسران من همانند شیربچگان بر گرد من آماده انجام فرمان من بـاشـنـد چـرا كـه : یـعـنـى 
  .دیده به جهان گشاید، روزگارى در میان مردم تنها زیست ) حصا (پـیش از آنكه فرزندش ) تـمـیـم (
  :گان است آورده است كه ـ و نیز احمد بن اسحاق كه از شایست2

  :خود شنیدم كه حضرت عسكرى علیه السالم مى فرمود
) ص (الحـمـدهللا الذى لم یـخـرجـنـى مـن الدنـیـا حـتـى ارانـى الخـلف مـن بعدى ، اشبه الناس بـرسـول اهللا 

طا كما ملئت جورا و خـلقـا و خـلقـا، یـحـفـظه اهللا تبارك و تعالى فى غیبته ثم یظهره فیمال االرض عدال و قس
  .ظلما

شین و امام پس از مرا به من نشان خـداى را سپاس كه مرا از این جهان بیرون نبرد تا جان )176(:یـعـنـى 
  .پسرم در چهره خلق و خوى شبیه ترین مردم به پیامبر خداست . داد

خـداونـد او را در دوران غـیـبـتـش حـفـظ خـواهـد كـرد و آنـگاه او را فرمان ظهور خواهد داد و آن 
  .كه از ستم و بیداد لبریز است  گـرانـمـایـه ، زمـیـن را لبـریـز از عـدل و داد خـواهـد سـاخت همانگونه

  كتابهاى آسمانى و نوید از امام مهدى
  

و نیز دوراندیشان و . در كتابهاى آسمانى نویدهاى بسیارى از وجود گرانمایه آن حضرت داده شده است 
پیشگویان در مورد آینده جامعه ها، تمدنها و نقشه اصالحى و نجات بخش و در واپـسـیـن حركت تاریخ ، 

و كامل سلیمان ) بحاراالنوار (ر و روایات بسیارى آورده اند كه بخشى از آنها را، عالمه مـجلسى در اخبا
كه خود از رهبران كلیسا بود و بعد به اسالم و ) انیس االعالم (و نویسنده كتاب ) یوم الخالص (در كتاب 

مى قرار گرفت ، آورده تشیع گرایش یافت و پـس از تالش و كوشش بسیار در ردیف علماى بزرگ اسال
ما نیز در آغاز كتاب و در تفسیر سومین آیه در نوید از حضرت مهدى علیه السالم برخى را آوردیـم . است 

  .و در ایـنـجـا بـه دلیـل پـرهـیـز از گـسـتردگى بحث ، از آوردن نمونه هاى دیگر خوددارى مى كنیم 
   )177(.نمایندعالقمنان مى توانند به كتابهاى یاد شده مراجعه 

  آیا حضرت مهدى علیه السالم دیده به جهان گشوده است
  

  :الب ترسیم گردیده است از آغاز بحث تا كنون این مط



  .ـ آیاتى كه از وجود گرانمایه امام مهدى نوید مى دهد1
  .ـ روایاتى كه از آن حضرت ، ظهور، نام و نسب او بشارت دارد2
  .ـ و نكات دیگرى كه پیرامون این موضوعات مهم و اساسى الزم بنظر مى رسید3

و امـامـان اهـل بـیـت علیهم السالم در ) ص (مـبـرو الزم بـه یـادآورى اسـت كـه روایـات رسـیـده از پـیـا
مورد وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه السالم و ظهور و نقش دگـرگـونساز او، همه ، پیش از والدت آن 
گرامى بیان گردیده و بر این اساس همه آنها به منزله نویدها، بشارتها و اخبار از آینده است ، از آینده جهان 

آینده جامعه ها و تـمـدنـهـا از آیـنـده حركت تاریخ بسوى نور و روشنایى و فالح و نجات با و انسان ، از 
  .ظهور حجت خدا

و ) ص (والدت بزرگمردى كه قرآن و پـیـامـبـر. ایـنـك بـحث به والدت حضرت مهدى علیه السالم مى رسد
ینجا نـقـطـه اخـتـالف و دیـدگـاهـهـاى پـیشوایان راستگوى اهل بیت علیه السالم همگى نوید آن را دادند و ا

مـتـفـاوت و مـیـدان بـرخـورد حـق و باطل و رزمگاه واقعیت با دجالگرى و دروغ پردازى و حق ستیزى 
و از آن جایى كه ما هـمچنان به دالیل و براهین قطعى و انكار ناپذیر و كافى ، مسلح و مجهز هستیم . است 

نیز تا سرحد توان ، در پرتو خرد و منطق طرح كنیم و آنگاه خواننده عزیز ، شایسته اسـت كه این بحث را 
را با وجدان و خرد و اندیشه اش براى تصمیم گیرى و انتخاب تنها گذاریم ، چرا كه مسئولیت ما فراتر از 

  .این نیست و خداست كه هدایتگر به راه راست و درست است 
و امامان نور علیهم السالم پیرامون وجود ) ص (رسـیـده از پیامبرهـمـه كـسـانـى كـه بـه انـبـوه روایـات 

گرانمایه حضرت مهدى علیه السالم ایمان آورده اند بر آنان الزم است كه بـه والدت آن گـرامـى نـیـز ایمان 
، داشته و بدان اعتراف نمایند، چرا كه عاقالنه و منطقى بـنـظـر نمى رسد كه از سویى این روایات انبوه 

بشارتها و اخبار بسیار از آینده جهان را، بـپـذیـریم و از دگر سو بر این پندار بى اساس باشیم كه امام مهدى 
  .علیه السالم هنوز جهان را به نور وجودش نورباران نساخته و متولد نشده است 

  :اینك توضیح و تبیین مطلب 
و امـامـان اهل بیت علیهم السالم در مورد ) ص (حـقـیـقـت ایـن اسـت كـه روایـت رسـیـده از پـیـامـبـر

آخرین امام معصوم ، به شایستگى و بدون هیچ نقطه ابهامى ، نـسـب آن حـضـرت را ترسیم مى كند و به 
. ) امام مهدى علیه السـالم نـهـمـیـن فـرزنـد امـام حـسـیـن علیه السالم است : (صراحت باز مى گوید كه 

امام نور، حـضـرت سـجـاد نـخـسـتـیـن فـرزند امام حسین علیه السالم و حضرت  بدین معنا كه چهارمین
باقر دومین فرزند و فـرزنـدزاده آن حـضـرت و بـر این اساس ، حضرت عسكرى علیه السالم پدر گرامى 

فرزند امام مـهـدى ، هـشـتـمـیـن فـرزنـد امـام حـسین علیه السالم و خود حضرت مهدى علیه السالم نهمین 
  .از نسل سرفراز پیشواى شهیدان است 

و نـیـز روشن است كه امام حسن عسكرى علیه السالم بوسیله سم خیانت استبداد، زندگى را بـه درود گـفـت 
با این . و هـزاران نفر از مردم پیكر پاك آن حضرت را تا معراج بدرقه و در مرقد پـاكـش بخاك سپردند

انبوه روایات و بشارتهاى پـیامبر و امامان نور علیهم السالم چه راهى جز  بیان براى ایمان آوردگان به
  ایمان و باور عمیق والدت دوازدهمین امام نور خواهد بود؟

چـرا كه نمى توان پذیرفت كه پدر گرامى آن حضرت به شهادت رسیده باشد اما خود او، نـه دیـده به جهان 
وان گفت كه انسانى از دنیا برود و آنگاه پس از دهها یا صدها گشوده و نه در عالم رحم باشد، مگر مى ت

  سال دیگر، فرزند بى واسطه اش بدنیا بیاید؟
بـر این اساس ، تنها همان دیدگاه نخست ، منطقى و استوار است كه امام مهدى علیه السالم بى هیچ تردیدى 

ـنـون هم در پرتو اراده و قدرت در زمان پدر بزرگوارش حضرت عسكرى علیه السالم والدت یافته و اك
آفریدگار هستى ، در همین جهان ما زندگى مى كند و در انتظار دریافت فرمان قیام و ظهور خویش براى 

  .اصالح جهان و جهانیان است 
چرا كه طبق انبوه روایات ، این پندار كه ممكن است آن حضرت والدت یافته و از دنیا رفته باشد نیز، بى 

زیرا روایات بیانگر آن است كه آن اصالحگر بزرگ ، زمین و زمـان را از عدالت و دادگرى . اساس است 
لبریز مى سازد و نویدها و بشارتها را تحقق مى بخشد، مـگـر نـه ایـنكه هم اكنون ستم و بیداد گرچه جهان 

اینكه ، جهان را لبریز نساخته ، اما فراگیر شده است ؟ و به صراحت صدها روایت ، آن حضرت پس از 
لبریز از ستم و بیداد گردید ظهور خواهد كرد و به فرمان خدا و در پرتو عنایات او، بیداد را نابود و زمین 

  .را مملو از عدالت خواهد ساخت 
  والدت نور در منابع شیعه و اهل سنت



ن پـدر گـرانـقـدرش بـهـر حـال روایـاتـى كـه از والدت یـافـتـن حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم در زمـا
نـویـد مى دهد، بسیار است بطورى كه شمارش آنها سخت و دسته بندى آنها نـیـز مـشـكـل اسـت و هـمـه 

  .آنـهـا در كـتـابـهـاى مـعـتـبـر شـیـعـه و اهل سنت ، موجود مى باشد
دها و بـشـارتـهـاى بـر ایـن اسـاس اسـت كـه پـیـروان مـكتب خاندان وحى و رسالت با ایمان به این نوی

مـوجود در انبوه روایات ، به والدت حضرت مهدى علیه السالم ایمان عمیق و تردید ناپذیرى دارند و هیچ 
  .شك و شبهه اى را در این مورد روا نمى شمارند

اینك صدها سال است كه در شهرها و تمامى مناطق شیعه نشین ، سالروز والدت پربركت آن گـرامـى 
هـا و نسلها، در پانزدهم شعبان با شور و شوق وصف ناپذیرى جشن گـرفـتـه مـى شـود و هـر مـردم عـصـر

سـاله در ایـن روز جـاودانـه ، هـزاران محفل و پرشكوه شادمانى در مساجد، مدارس علمى ، خانه ، حوزه 
الد خجسته شیرینى درس علما و متفكران شیعه و دیـگـر مراكز دینى برپا مى گردد و به گرامى داشت آن می

سخنوران در این رابطه سخنرانى مى كنند و همه . پخش مى گـردد و قـصـیـده هـاى مناسب ، القا مى شود
  .از والدت آن حضرت سخن مى گویند

كـتـابها و آثار قلمى پیروان اهل بیت علیهم السالم نیز، والدت حضرت مهدى علیه السالم را مسلم اعالن 
  .براى تردید افكنى و چون و چرا بافى نمى گذارند نموده و هیچ نقطه اى

كه در كـتـابـهـاى ) ص (از ایـنـهـا كـه بـگذریم ، اهل سنت نیز به دلیل انبوه روایات رسیده از پیامبر
مـعـتـبـر آنـان مـوجـود است و همه نوید از والدت و ظهور و نقش دگرگونساز آن گـرامـى دارد، ایـنـان 

حـضرت مهدى علیه السالم معتقدند و علما، بزرگ ، پـیـشـیـنـیـان و مـحدثان آنان نیز، نـیـز بـه والدت 
  .والدت آن حضرت را قطعى و مسلم مى دانند كه اینكه به ترسیم برخى از آنها مى پردازیم 

  دانشمندان اهل سنت و اعتراف به والدت امام مهدى
نـام چهل تن از علما و  )178(اول كـتـاب خـویـش در جـلد ) شـیـخ نـجـم الدیـن عـسـكـرى (مـرحـوم 

در كتابهاى خویش با ایمان به روایات رسیده از دانشمندان اهل سنت را آورده است كه همگى آنان 
  .به والدت حضرت مهدى علیه السالم اعتراف نموده اند) ص (پیامبر

نیز در كتاب ارزشمند خود، نام و نشان گروه دیگرى ) آیت اهللا العظمى صافى (همانگونه كه عالمه معاصر 
به والدت داوزدهـمـین امام نور، تصریح نفر مى گذرد و همگى  26از آنان را آورده است كه شمارشان از 

مى كند و ما در اینجا براى رعایت اختصار برخى از آن منابع اهل سنت را از این دو كتاب ترسیم مى كنیم 
.  

كسانى كه آگاهى بیشترى در این موضوع مى خواهند، مى توانند به دو كتاب مورد اشاره و دیگر كتابهایى 
  .است مراجعه كنندكه در این مورد نگارش یافته 

  :براى نمونه 
باب : (در كـتـاب خـود ضـمـن بـحـث گـسـتـرده اى مى نویسد) مـحـمـد بـن طـلحـه حـلبـى شـافـعـى (ـ 1

  .... )دوازدهم در مورد حضرت مهدى علیه السالم است 
به جهان او در شهر تاریخى سامرا دیده : (و آنگاه ضمن برشمردن نامها و القاب آن حضرت مى نویسد

   )179(.... )گشود
مى   ل سنت است او در كتاب خویش ـ مـحـمـد بـن یـوسـف كـنـجـى شـافـعـى از دیـگـر عـلمـاى بـزرگ اه2

  :نویسد
آن وجود گـرانـمـایـه ، . حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم فـرزنـد جـنـاب حسن عسكرى علیه السالم است (

.... زنـده و در اوج سـالمـت و طـراوت از زمـان غـیـبـت خویش تاكنون در این جهان زندگى مى كند
()180(   
ـ مـحـمـد بـن احـمـد مـالكـى مـعـروف بـه ابـن صـبـاغ نـیـز از عـلمـاى اهل سنت است و در كتاب خویش 3

  :ى نویسددر باب دوازدهم م
او در شهر سامرا و در . ابـوالقـاسـم ، مـحمد، حجت ، فرزند حضرت حسن عسكرى علیه السالم است (

   )181(. )هجرى دیده به جهان گشوده است  255نیمه شعبان 
ـ از دیـگـر عـلماى آنان سبط ابن جوزى حنفى است او در كتاب خویش در مورد فرزندان حضرت 4

  :عسكرى در بخشى تحت عنوان فصل فى ذكر الحجة المهدى مى نویسد
ـرى عـلیـه السـالم اسـت و كـنـیه اش ابـوالقـاسـم مـى او نـام بـلنـد آوازه اش مـحـمـد، فـرزنـد حـسـن عـسـك(

الخلف الحجة ، صاحب الزمان ، القائم المنتظر نیز خوانده اند و آن حضرت آخرین امامان است : او را. باشد



( ....)182(   
ـ احـمـد بـن حـجر عالم دیگرى از اهل سنت است او در كتاب خویش به هنگام بحث در مورد شخصیت 5

  :حضرت عسكرى علیه السالم مى نویسد
دگار ننهاد و فرزند گرانمایه اش ، به هنگامه او جـز فـرزنـدش ابـوالقـاسـم مـحـمـدالحـجـة ، فـرزنـدى به یا(

   )183(.... )شهادت پدر، پنج ساله بود، اما خداوند حكمت و بینشى ژرف و اعجازآمیز به او ارزانى فرمود
او در مورد والدت دوازدهمین امام نور در كتاب . ـ از علماى دیگر اهل سنت شبراوى شافعى است 6

  :مى نویسد  خویش 
اسـت كه به لقب عسكرى معروف است و او را شرافت همین بس  )184()حـسـن خـالص (امـا یـازدهـم ، (

   )185(.... )كه امام مهدى علیه السالم از فرزندان گرانمایه اوست 
امام مهدى علیه السالم فرزند حضرت عسكرى علیه السالم است و در شـهـر تـاریـخـى : (آنـگاه مى افزاید

  . )هجرى دیده به جهان گشوده  255سال  سـامـرا در پـانـزدهـم شـعـبـان بـه
ـ عـبـدالوهـاب شـعـرانـى عـالم دیـگـر اهل سنت در كتاب خویش تحت عنوان ، نشانه هاى نـزدیـك شدن 7

  :آنگاه مى افزاید. رستاخیز از جمله قیام و ظهور حضرت مهدى علیه السالم را مى نویسد
حسن عسكرى علیه السالم است و در پانزدهم شـعـبـان بـه امـام مـهـدى عـلیـه السـالم از فرزندان امام (

بـا حـضرت ) ص (بـدنـیـا آمـده و او زنـده و بـاقـى اسـت تـا طـبـق روایات رسیده از پـیـامـبـر 255سـال 
   )186(.... )عیسى علیه السالم كه به هنگامه ظهور او از آسمان فرود مى آید، دیدار كند

او در كتاب خویش پس از از یـادآورى . ـ از عـلماى دیگر اهل سنت عبداهللا بن محمد مطیرى شافعى است 8
  :امان معصوم علیهم السالم تا حضرت عسكرى علیه السالم مى نویسدنـام بلند آوازه ام

نام او محمد و قائم است و به . فرزند حضرت عسكرى علیه السالم امام مهدى ، دوازدهمین امامان است (
  .... )مهدى علیه السالم نیز شهرت دارد

در این مورد مى  )187(یش او در كتاب خو. ـ سـراج الدیـن رفاعى از دیگر دانشمندان اسالمى است 9
  :نگارد

ویش ، فرزندش حضرت مهدى را بر امـا، یـازدهـمین امام ، حضرت حسن عسكرى علیه السالم پس از خ(
   )188(.... )جاى نهاد و او جانشین پدر و دوازدهمین امام است 

  :از جمله مى نویسد )189(ـ استاد بهجت افندى در كتاب خویش 10
  هجرى دیده به جهان گشود و مادرش نرجس  255انـزدهـم شـعـبـان سال امـام مـهـدى عـلیـه السـالم در پـ(

   )190(... )بود
در این رابطه مى  )191(گر اهل سنت حافظ محمد بن محمد حنفى نقشبندى در كتاب خویش ـ عالم دی11

  :نویسد
نزد یـاران و ) محمد (عسكرى علیه السالم یازدهمین امام است و فرزند گرانمایه اش  حـضرت(

هجرى در  255او در سال . دوسـتـداران راسـتـیـن خـانـدان وحـى و رسـالت مـشـخـص و مـعـلوم بـود
   )192(. )پانزدهم شعبان دیده به جهان گشود

  .دختر، امام جواد علیه السالم آورده است ) حكیمه (ایـن مـطـلب را از جمله بانوى بزرگ و مورد اعتماد 
او در كتاب خویش ضمن تـرسـیـم والدت . نشمندان اسالمى است ـ سـلیـمـان قـنـدوزى حـنفى از دیگر دا12

حـضـرت مـهـدى عـلیه السالم از بانو حكیمه ، دخت گرانقدر حضرت جواد علیه السالم به همان صورت 
  :كه در كتابهاى معتبر شیعه آمده است ، مى افزاید

اسالمى ، محقق و مسلم اسـت كـه  ایـن روایـت و ایـن گزارش از دیدگاه علما و شخصیتهاى مورد اعتماد(
هـجرى رخ داد و آن حضرت در شهر تاریخى  255پـانـزدهـم شـعـبـان بـه سـال ) قـائم آل مـحـمـد (والدت 

   )193(. )سامرا و در حیات پدرش دیده به جهان گشود
  :ـ شبلنجى شافعى دانشمند دیگر اهل سنت در كتاب خویش در این مورد مى نویسد13

هـجرى بود و  260رحـلت حـضـرت عـسـكـرى عـلیـه السـالم روز جـمـعـه هـشـتـم ربـیـع االول بـه سـال (
   )194(. )خود فرزندى گرانمایه بر جاى نهاد كه نام او را محمد نهاده بود از

او در كتاب خود پیرامون امام عصر علیه السالم مى . ـر اهل سنت ابن خلكان است ـ دانـشـمـنـد دیـگ14
  :نویسد

هـجـرى بـود و هـنـگامى كه پدرش جهان را  255والدت آن گـرانـمـایـه ، پـانـزدهـم شـعـبـان بـه سـال (
   )195(... )آن حضرت پنج ساله بود و مادرش نرجس نام داشت : بدرود گفت 



  :ـ عالم دیگر اهل سنت ابن الخشاب در این مورد مى نویسد15
الخـلف (السالم حضرت مهدى بود كه او را فـرزند و جانشین شایسته كردار حضرت عسكرى علیه (

   )196(. )نیز شهرت دارد) مهدى (او همان صاحب الزمان است و به نام مقدس . نیز مى گفتند) الصالح 
او در كتاب خود، در مورد زندگى امامان نور . ـ عـبـدالحـق دهـلوى نـیز از دانشمندان اسالمى است 16

  :علیه السالم در این رابطه مى نویسد
) ص (ابـو محمد حضرت حسن عسكرى علیه السالم یازدهمین امام نور است و فرزند گرانمایه اش محمد(

  . )نزد یاران و دوستداران مورد اعتماد شناخته شده است 
  . )خلف صالح ، از فرزندان حضرت عسكرى علیه السالم همان صاحب الزمان است : (آنـگـاه مـى افزاید

  :ـ محمد امین بغدادى سویدى در والدت امام عصر علیه السالم مى نویسد17
   )197(... )ه رحـلت پـدر گـرانـمـایـه اش ، نـه سال داشت حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم بـه هـنـگـامـ(

  :آورده است كه  )198(ر تاریخ خودـ مورخ بزرگ اهل سنت ابى الوردى د18
  ... )هجرى بدنیا آمد 255مـحـمـد، فـرزنـد حـضـرت عـسـكـرى عـلیـه السـالم در سال (

ایـنـهـا شـمـارى از مـنـابـع و كـتـابـهـاى عـلمـا و دانـشـمـنـدان اهـل سـنـت اسـت كـه هـمـگـى آنان به والدت 
پربركت دوازدهمین امام نور، حضرت مهدى علیه السـالم تـصـریـح كـرده و پـانـزدهـم شـعـبـان بـه سـال 

سـالروز والدت نـور شـنـاخـتـه انـد و همگى پدر گرانمایه او را  هـجـرى را بـطـور مـشـخـص ، 255
  .حضرت عسكرى علیه السالم عنوان ساخته اند

روشـن اسـت كـه اگـر بـخـواهـیـم اعـتـرافـات و تـصـریـحـات هـمـه دانـشـمـنـدان اهـل سـنـت را در ایـن 
   )199(.خـسـته كننده مى گردد مـورد، تـرسـیـم نـمـایـیـم كـتـاب ، طـوالنـى و بـحـث ،

  زندگى بانو نرجس
لیه السالم در مورد بانو نرجس ، مادر گرامى امام در بـحثهاى گذشته برخى از سخنان پیشوایان نور ع

سرور زنان (و یا ) بهترین بانوان (، )شایسته ترین كنیزان (مهدى علیه السالم را آوردیم كه از او به عنوان 
اینك مناسب بنظر مى رسد كه بیوگرافى او را براى آگاهى شما خواننده گرامى ، به گونه اى . یاد كردند) 

  .م فشرده بیاوری
  نامهاى آن حضرت 

نرجس ، سوسن ، صـقیل ، : مـحـدثـیـن و مـورخـین ، نامهاى متعددى براى آن بانو آورده اند از آن حمله 
ام (و معرفترین كنیه اش ) نرجس (اما مشهورترین نام او . صیقل ، حدیثه ، حكیمه ، ملیكه ، ریحانه و خمط

  .است ) محمد 
ـتـیـم كه نامهاى متعدد براى یك انسان ، هرگز داللت بر شـخصیتهاى متعدد در گـذشـتـه خـاطـر نـشـان سـاخ

نمى كند، همانگونه كه بانوى نمونه اسالم ، فاطمه علیهاالسالم به تناسب ابعاد و ویژگیهاى پرشكوهش ، 
م از این بانوى بـزرگ نـیـز داراى نـامـهـاى متعددى است كه هر كدا. داراى نامهاى متعدد و گوناگون بود

  :آنها معناى خویش را دارد و بعدى از شخصیت والى او را نشانگر است ، كه از جمله آنها
  .كه نام برخى گلهاى عطرآگین است ) نرجس (ـ 1
   )200(.نوعى درخت میوه است كه قرآن نیز آن را بكار برده است ) خمط (ـ  2
  .نام نوعى گل خوشبو و معطر و پرفایده است كه در كتابهاى طب نیز آمده است ) سـوسـن (ـ 3
  .به مفهوم پدیده نورانى و پرجلوه و نرم است ) صیقل (ـ 4

ل هیچ مانعى ندارد كه یك زن با شخصیت ، داراى نامهاى متعددى باشد و هر كدام از آنـها در بـه هر حا
و در مورد مادر گرامى حضرت مهدى علیه السالم چـه بـسـا كـه ایـن . مورد او به تناسب بكار رود

  .انده است مصالح سیاسى و اجتماعى بوده كه براى ما ناشناخته م  نـامـهاى پر معنا و متعدد براساس 
و نـیـز روشـن اسـت كـه بـحـث در حـب و نـسـب ایـن بـانـوى بـا فـضـیـلت نـیـز در اصل بحث ضررى 

  .نمى رساند، چرا كه شخصیت مورد نظر یكى است و در مورد حسب نسب او دیدگاهها متفاوت است 
ر مورد حسب و نسب آن و مـا در ایـنـجا دو دیدگاه معروف و مشهور دانشمندان و محدثان خویش را د

  .بانوى اندیشمند و بزرگ مى آوریم 
  آزاده اى از تبار وارستگان 

كه از فرزندان ابو ایوب انصارى و یكى از دوستان دو امـام گرانقدر ) بـشـر بن سلیمان نخاسى (ـ 1
  :حضرت هادى و عسكرى علیه السالم و همسایه آن دو بزرگوار در سامرا است ، آورده است كه 

ن احـكـام و آگـاهـیـهـاى الزم در مـورد بـردگـان و اسـیران را از ساالرم حضرت هادى علیه السالم مـ



و آن گرانمایه ، این حقوق و احكام را به گونه اى به من تعلیم فرمود كـه مـن بـدون اجازه او نه . آموختم 
مـشـخـص ، تـا روشـن شـدن حـكـم آن برده اى مى خریدم و نه مى فروختم و همواره از موارد نامعلوم و نـا

  .، دورى مـى جـسـتـم و حالل و حرام را در این مورد به شایستگى درك مى كردم 
یـكـى از شبهاى كه در منزل بودم و پاسى از شب گذشته بود در خانه به صدا در آمد و یكى از خدمتگزاران 

ساخت و گـفـت كـه حـضـرت هـادى عـلیـه نام داشت مرا مخاطب ) كافور (حضرت هادى علیه السالم كه 
لباس خویش را به سرعت پـوشـیـدم و بـه هنگامى كه وارد خانه آن جناب . السـالم مـرا فرا خوانده است 

آن بـانـوى ) حـكـیـمـه (شدم ، دیدم امام هادى با فرزندش حضرت عـسـكـرى عـلیـه السـالم و خـواهـرش 
  .گفتگو هستند آگـاه و پـروا پـیـشه ، در حال

تو از فرزندان انصار هستى و دوسـتـى و مـهـر ! بشر: (پـس از سـالم ، نـشـسـتـم كـه آن حـضـرت فـرمود
و خاندانش به ارث مى رسد و شما به آن صفا و محبت ) ص (انـصـار همچنان نسل به نسل نسبت به پیامبر

  .باقى هستید و مورد اعتماد خاندان پیامبر
واهم تو را به فضیلت و امتیازى مفتخر سازم كه هیچ كس از پیروان ما در این فـضـیـلت بـه مـى خ! ایـنـك 

تو : تـو پیشى نگرفته است و تو را به رازى آگاه سازم كه كسى را آگاهى نـسـاخـتـه ام و آن ایـن اسـت كـه 
اسـت ، خـریـدارى  را ماءموریت مى دهم تا بانویى بزرگ و آگاه را كه بـظـاهـر در صـف كـنـیـزان

  . )نـمـایـى و او را بـه سرمنزل مقصود و محبوبش راه نمایى 
آنـگـاه نـامـه اى بـه خـط رومى مرقوم داشت و با مهر مخصوص خویش آن را مهر زد و بسته ویژه اى كه 

ـیر و این نامه و كـیـسـه زر را بـرگ! بشر: (دینار بود به من داد و فرمود 220زرد رنگ بود و در آن 
بسوى بغداد حركت كن و پس از ورود بدان شهر، فالن روز، در كـنـار پـل بـغـداد، مـنـتـظـر كـشـتـیـهـاى 

هـنـگـامـى كـه قـایـق حـامـل اسیران رسید و خریداران كه بیشتر آنها فرستادگان . بـاش ) روم (اسـیـران 
عمر بن یزید (دور مراقب باش تا مردى بنام  مقامات رژیم بنى عباس هستند اطراف آنها حلقه زدند تو از

  .را كه در میان صاحبان برده است بیابى ) نخاس 
او كنیزى را با ویژگیهاى خاص خود در حالى كه لباس حریر ضخیم بر تن دارد براى فـروش آورده اسـت 

ى كـنـد، چـرا كـه امـا آن كنیز خود را پوشانده و از دست زدن و نگاه كردن خریداران سخت جـلوگـیـرى مـ
  .بـظاهر در میان بردگان است و خود در حقیقت از بانوان با شخصیت و پاك و آزاده مى باشد

فروشنده او را تحت فشار قرار مى دهد تا او را بفروشد اما او فریاد آزادى و نجابت سر مـى دهـد و بـه 
پول خودت را ! بنده خدا: (بپردازد مى گویدخـریـدار كـه حـاضـر مـى شـود سـیـصـد دیـنـار بـه صـاحـب او 

اگر تو در لباس سلیمان و بر قدرت و شـوكت او هم در آیى ، من ذره اى به تو عالقه نشان ! از دست مده 
و بدینگونه خریدارى را كه شیفته شكوه و عظمت و عفت و پاكى اوست ، نمى پذیرد و او را . ) نخواهم داد

  .مى راند
  )من ناگزیرم تو را بفروشم پس خودت بگو راه حل چیست ؟ : (به او مى گوید) یزید عمر بن (سـرانجام 

من تنها فرد امین و درستكار و شایسته كردارى كه برایم دلپسند ! در این كار شتاب مكن : (او خواهد گفت 
  . )باشد مى پذیرم 

دارم كه یكى از شـایـسـتـگـان من نامه اى به زبان رومى : (بگو) عمر (در ایـن هـنـگـام بـرخیز و به 
شـمـا نـامـه را بـه او بـده . نـوشته و ویژگیهاى مورد نظر این بانو، در شخصیت نگارنده آن جلوه گر اسـت 

  . )تـا بـخـوانـد اگـر تمایل داشت من وكیل نگارنده نامه هستم و این كنیز را براى او خریدارم 
من ، برنامه را همانگونه كه امام : (ه السـالم اضـافـه مـى كـند كه فـرسـتـاده امـام هـادى عـلیـ) بـشـر (

دستور داده بود به دقت پیاده كردم تا نامه را به او رساندم هنگامى كه نـامـه را دریـافـت داشـت و بـدان 
نى مرا مى توا! ایـنك : (گـفـت ) عـمـر بـن یـزیـد (نگریست ، سیالب اشك امانش نداد و بشدت گریست و به 

و سـوگـنـدهاى سختى یاد كرد كه اگر به صاحب نامه نفروشد خود را خواهد ) به صاحب این نامه بفروشى 
  .كشت و هرگز كسى را نخواهد پذیرفت 

به ) عمر بن یزید (مـن بـا فـروشنده براى خرید وارد گفتگو شدم و پس از تالش بسیار كار به آنجا رسید كه 
دیـنـار،  220م هادى علیه السالم داده بود راضى شـد و پـس از دریـافـت هـمـه آن همان پولى كه ساالرم اما

مـورد نـظـر را تـحـویـل مـن داد و در حـالیـكـه او از شـادمـانـى در پـوسـت نـمـى گـنـجـیـد بـه مـنـزل 
دیم ، اما او قرار و آرام همراه او به خانه رسی. بـازگـشـتیم تا او را به خانه حضرت هادى علیه السالم ببرم 

نداشت نامه ساالرم را گشود و پس از بوسه باران ساختن آن نامه را به سر و صورت خویش مالید و به 
  .روى دیدگانش نهاد



آیا شما نامه اى را كه هنوز نگارنده آن را نمى شناسى : (مـن كه از رفتار او شگفت زده شده بودم ، گفتم 
  )بوسه باران مى سازى ؟ 

تـو بـا ایـنـكـه فـردى درسـت انـدیـش و امـانتدار و فرستاده بنده بـرگـزیـده و ! بـنـده خـدا: (و گـفـت ا
پس گوش به سخنان من بسپار و با دل توجه كن . مـحـبـوب خـدا هستى ، در شناخت فرزند پیامبران ناتوانى 

  . )تا خود را معرفى كنم و جریان شگفت خویش را برایت بازگویم 
  سرگذشت شگفت انگیز من 

  .و نوه قیصر روم ) یشوعا (هستم دختر ) من ملیكه : (آنگاه گفت 
  .، جانشین حضرت مسیح علیه السالم )شمعون (مادرم از فرزندان حواریون است و دختر 

 تـصـمـیـم گـرفـت) روم (من سیزده ساله بودم كه جدم قیصر . داسـتـان مـن شـگـفت انگیزترین داستانهاست 
مـرا به عقد برادر زاده خویش در آورد، به همین جهت بیش از سیصد نفر كشیش و راهب از نسل 

حواریون و هفتصد نفر از اشراف و شخصیتهاى سرشناس كشور و چهار هـزار نفر از فرماندهان ارتش و 
ند و افسران و درجه داران لشكر روم و رؤ ساى عشائر را، در كاخ خود گرد آورد و تخت بسیار بل

پرشكوهى را كه از انواع زر و سیم ساخته شده بـود در سـالن بـزرگ كـاخ قـرار داد و برادر زاده اش را 
  .بر فراز آن دعوت كرد تا طى مراسم ویژه اى مرا به ازدواج او در آورد

ـد و امـا هـنـگـامـى كـه فـرزنـد برادرش بر فراز تخت قرار گرفت و صلیبها گرداگرد او، آویـخـتـه ش
اسـقـفـهـا در بـرابـر او تـعـظـیـم كـردنـد و انجیل مقدس گشوده شد، بنگاه صلیبها از جایگاههاى بلند خود، 
فرو غلطیدند و ستونهاى تخت در هم شكست و آن جوان نگون بخت از فراز تخت به زمین افتاد و بیهوش 

  .گردید
ان به لرزه در آمد و بزرگ آنـان بـه نـیـاى مـن ، بـر اثر حادثه ناگوار، رنگ اسقفها پرید و بندهاى وجودش

! مـا را كـارى كـه شـومـى آن از زوال آیین مسیح خبر مى دهد، معذور دار! شـاهـا: (قـیـصـر روم ، گـفـت 
(  

جـدم آن حـادثـه تـكـان دهـنده را به فال بد گرفت و به اسقفها دستور داد تا ستونها را بـرافـراشـتـه دارنـد و 
ـلیبها را باال برند و بجاى آن جوان نگون بخت ، برادرش را بـیـاورنـد تـا مـرا بـه ازدواج او در آورد و ص

  .بدینوسیله شومى پدید آمده را، با نیكبختى و سعادت فرد دوم برطرف سازد
پیش آمده  امـا هـنـگامى كه اسقفها به دستور قیصر روم عمل كردند، همان تلخى كه براى برادر زاده اول او

نیاى بزرگم ، قـیـصر روم ، اندوهگین و ماتم . مردم وحشتزده پراكنده شدند. بود براى دومى نیز رخ داد
زده برخاست و وارد قصر خویش شد و پرده هاى كاخ افكنده شد و ماجرا تمام شد و در هاله اى ابهام و 

  .نگرانى قرار گرفت 
  پرافتخارترین پیوند

من همان شب در خواب دیدم كه حضرت مسیح عـلیـه . روز دهـشـتناك سپرى شدشـب فـرا رسـیـد و آن 
و گروهى از حواریون وارد كاخ جدم قـیـصر روم شدند و ) شـمـعون (السـالم بـه هـمـراه وصـى خـود 

درست در . منبرى پرفراز و شكوهمند در همان نقطه اى كه جدم تخت خود را قرار داده بـود بـرپـا سـاختند
. با گروهى از جـوانـان و فـرزنـدان خـویـش وارد شـدنـد) ص (ین لحظات بود كه حضرت محمدهم

  .بـه استقبال آن حضرت شتافت و او را در آغوش كشید) ص (حـضـرت مـسـیـح 
.  مـن آمـده ام تـا مـلیـكـه ، دخـتـر شـمـعـون را براى پسرم خواستگارى كنم: (پـیـامـبـر اسـالم بـه او فـرمـود

  .و در همانحال دیدم كه آن حضرت با دست خویش به امام حسن عسكرى ، اشاره فرمود) 
افتخار بزرگى به سویت آمده است ، با خاندان پیامبر پیوند كن و : (مـسـیح نگاهى به شمعون كرد و گفت 

  . )دخترت را به فرزند او بده 
  )پذیرفتم : (و شمعون هم گفت 

رفت و مرا به ازدواج پسر خود در آورد و بر این ازدواج مسیح علیه السالم و  پیامبر اسالم بر فراز منبر
  .گواه بودند) ص (حواریون و فرزندان محمد

  چه كنم ؟
  .از خـواب خـوش آن شـب جـاودانـه بـیـدار شـدم امـا تـرسـیـدم خـواب خـود را بـر پدر و جدم بازگویم 

رى ماالمال شد به گونه اى كه از آب و غذا دست شستم و به از آن پـس قـلبـم از مـحـبـت حـضـرت عـسك
  .همین جهت بسیار ضعیف و ناتوان شدم و به بیمارى سختى دچار گشتم 

جدم ، بهترین پزشكان كشور را یكى پس از دیگرى براى نجات من فرا خواند، اما بیهوده بـود و آنـان 



! دخترم ! نور دیده ام : (نجات من نومید شد به من گفت نـبـردنـد و هـنـگامى كه جدم از   كـارى از پـیـش 
  )براى نجات جان و شفاى بیماریت چه كنم ؟ آیا چیزى به نظرت نمى رسد؟ 

مـن درهـاى نـجـات را به روى خود مسدود مى نگرم ، شما اگر ممكن است دستور دهید ! نـه : (مـن گـفـتـم 
آزاد و كند و زنجیر از دست و پاى آنـان بـردارنـد و بـر آنـان  اسیران مسلمان را از زندانها و شكنجه گاهها

و ) مسیح (مـهـر ورزند و آزادشان سازند، امید كه در برابر این مهر به اسیران و غریبان ، حضرت 
  . )مرا شفا بخشند) مریم (مادرش 

د ساخت و من نیز جدم به خواسته من جامه عمل پوشاند و براى شفاى من ، همه اسیران مسلمان را آزا
خویشتن را اندكى سالم و بانشاط نشان دادم و كمى غذا خوردم و جدم شادمان گردید و بر محبت بر اسیران 

  .و احترام به آنان تاءكید كرد
  :آن رؤ یاى پرشكوه 

  .چهار شب از آن رؤ یاى شكوهبار گذشته بود كه خواب دیگرى دیدم 
الر بانوان گیتى به همراه مریم و هزاران نفر از دوشیزگان بهشتى ، گـویـى دخـت گـرانـمـایـه پـیـامبر، سا

  .به دیدار من آمدند
این ، ساالر بانوان جهان ، فاطمه علیهاالسالم دخت گرانمایه پیامبر و : (مـریـم پاك ، رو به من كرد و گفت 

  . )مادر همسر آینده تو است 
گریه كنان از اینكه حضرت عسكرى از دیدار من سرباز مـن دامـان آن بـانـوى بـزرگ را سـخـت گـرفتم و 

  .مى زند و به خوابم نمى آید به مادرش شكایت بردم 
مریم (ایـن خواهرم . پسرم به دیدار تو نخواهد آمد چرا كه مشرك هستى ! ملیكه : (فاطمه علیهاالسالم فرمود

نـودى خدا و مسیح علیه السالم و است كه از دین شما بیزارى مى جوید، اگر براستى دوست دارى خـشـ) 
اشـهـد ان ال اله اال اهللا وان ابـى مـحـمـد : مریم را بدست آورى و به دیدار حسن من مفتخر گردى بـگـو

  .رسول اهللا 
  !اینك در انتظار دیدار پسرم باش 

اهـى دادم گـو) ص (اسالم آوردم و به یكتایى خدا و رسالت محمد) ص (من به دعوت ، دخت گرانقدر پیامبر
  !... )اینك در انتظار دیدار پسرم باش : (بـانـوى بـانـوان مـرا در آغـوش كشید و خوش آمد گفت و فرمود. 

از خـواب بـرخـاسـتـم ، امـا شـور و شوق دیدار ابو محمد حضرت عسكرى ، كران تا كران وجودم را فرا 
هـنـگـامـى كه . را رسید و او بـه خـواب مـن آمـددر انتظار دیدارش قرار و آرام نداشتم كه شب ف. گرفته بود

پس از اینكه ، قلب مرا لبریز از مهر و عشق پاك خود ! محبوب قلبم ! سرورم : (او را دیدم به او گفتم 
  )كردى ، به من بى مهرى نمودى ؟ 

رده اى ، همواره به تـنها دلیل تاءخیر دیدارت ، شرك تو بود و اینكه كه به راه توحیدگرایى گام سپ: (فـرمـود
  . )دیدارت خواهم آمد تا خداوند ما را یك جا گرد آورد

  . )و آن گرانمایه از آن روز تاكنون مرا ترك نكرده و هر شب به خواب من آمده است 
  تدبیر براى وصال 

م من كه از سرگذشت عجیب او غرق در حـیـرت شـده بود: فرستاده امام هادى علیه السالم مى گوید) بشر (
  )با این شرایط شما چگونه به اسارت رفتى و در صف اسیران قرار گرفتى ؟ : (، از او پرسیدم 

حـضـرت عـسـكـرى ، شبى در عالم رؤ یا به من خبر داد كه بزودى جدت ، سپاهى گـران براى : (گـفـت 
ار و بطور ناشناس نبرد با مسلمانان گسیل خواهد داشت ، شما نیز با گروهى از دوشیزگان در لباس خدمتگز

  ... )همراه آنان بیا
چـنـیـن كردم و طالیه داران سپاه مسلمین ، ما را به اسارت گـرفتند و ) ابـو مـحـمـد (مـن طـبـق رهـنـمـود 

  . )هستم ) روم (تا االن كه خود سرگذشت خویش را به تو باز گفتم ، هیچ كس نمى داند كه من دختر پادشاه 
  )شما كه دختر پادشاه روم هستى چگونه به زبان عربى سخن مى گویى ؟ ! اشـگـفـت: (پـرسـیـدم 
این بخاطر شدت محبت جدم نسبت به من بود كه مرا با همه وجود و امكانات به آموزش ، دانش : (پاسخ داد

و بینش تشویق كرد و بانوى مترجم و زبانشناسى را همواره در خدمت من قرار داد تـا با كوشش و تالش 
  . )ر، زبان عربى را بطور شایسته و بایسته به من آموخت بسیا

هنگامى كه او را به سامرا و به مـحـضـر حـضرت هادى : (فرستاده اما هادى علیه السالم مى افزاید) بـشر (
پیروزى اسالم و مسلمانان و : (علیه السالم آوردم ، امام علیه السالم ضمن خوش آمد و احترام به او پرسید

میان را چگونه دیده است ؟ و در مورد شكوه و عظمت خاندان وحى و رسالت چه فكرى مى شكست رو



  )كند؟ 
  )شما كه از من ، بر این واقعیت داناترید، من چه گویم ؟ : (نرجس گفت 

اینك كدامین یك از ایـن دو راه را . من در این اندیشه ام كه مقدم شما را گرامى دارم : (حضرت به او فرمود
دریافت سرمایه كالنى از طال و نقره همچون ده هزار درهم یا : گـرامـیـداشـت خـود مى پسندى بـراى 

  )بشارت و نوید به افتخار ابدى و همیشگى ، كدامیك ؟ 
  . )دومى را، مژده به شرافت و نیكبختى جاودانه را! سرورم : (پاسخ داد

ند گرانمایه اى كه حكومت عـدل و داد را در جهان پس تو را نوید باد به فرز: (امام هادى علیه السالم فرمود
، پى خواهد افكند و بر شرق و غرب گیتى حكومت خواهد نمود و زمین را لبـریـز از عـدالت و دادگـرى 

  . )خـواهـد سـاخـت هـمـانـگـونـه كـه از ظـلم و بیداد لبریز باشد
  )چه كسى و چگونه ؟ : (پاسخ داد
ـیت واالیى كه پیامبر در آن شب جاودان تو را از مسیح و شمعون براى او از هـمـان شـخـص: (فـرمـود

  )اینك آیا او را مى شناسى ؟ . خواستگارى كرد و در حضور مسیح و جانشین او، تو را به عقد او در آورد
الم اسالم از هـمـان شـب جـاودانـه اى كـه بـه دسـت مـادر گـرانـقـدرش فـاطـمـه علیهاالس! آرى : (پـاسـخ داد

آوردم ، تاكنون شبى بدون عشق و ارادت معنوى به وجود مقدس او سحر نكردم و هر شب نیز خواب او را 
  . )دیده ام 

  )را فراخوان ) حكیمه (خواهر گرانقدرم ! كافور: (امام هادى علیه السالم به یكى از خدمتگزاران فرمود
این همان ! حكیمه : (لسالم خطاب به او فرمودهنگامى كه آن بانوى بزرگ وارد شد امام هادى علیه ا

  ... )دوشیزه است 
  .و حـكیمه او را در آغوش كشید و مورد تكریم و مهر قرار داد و شادمانى خویش را از دیدن او اعالن كرد

اینك او را نزد خـویـش بـبـر و ! دختر پیامبر: (حـضـرت هـادى عـلیـه السالم به خواهر گرانقدرش فرمود
رات و قـوانـیـن دین را آنگونه كه مى باید به او بیاموز كه او همسر گرانقدر پسرم حسن و مادر مـقـر

   )201(. )خواهد بود) قائم (پرافتخار 
با اندك تفاوت در برخى ) كتاب الغیبة (و شیخ طوسى در ) اكمال الدین (ایـن بـود آنچه مرحوم صدوق در 

  .واژه ها آوره اند كه ما در حد توان بهترینها را برگزیدیم 
  :دارد، بدین صورت  بـه نـظـر مـى رسـد كـه ایـن روایـت ، انـدكـى نـیـاز بـه تحلیل و تفسیر

  رؤ یاى راست و درست
خوابهاى راست و طابق با واقع از دیدگاه قرآن ، واقعیتى پذیرفته شده است و بررسى و تـحـقـیـق كـامـل 

این بحث را ) دارالسـالم (ایـن بـحـث ، نـیـاز بـه كـتـاب مـسـتـقـلى دارد هـمـانـگـونه كه مرحوم نورى در 
  :ر اینجا بطور فشرده نكاتى را ترسیم مى كنیم و مى گذریم آورده است ، اما ما د

خـدا در قـرآن شـریـف ، خوابهاى متعددى را براى پیامبران بزرگ و دیگر بندگان خـویـش بـر : الف 
شـمـرده اسـت كـه از آنـها، این واقعیت دریافت مى گردد كه برخى از خوابها، صادق و درست و مورد 

  .ام صادقانه و دقیق و بى كم و كاست توجه است و داراى پی
هـیـم خـلیـل را آورده اسـت كـه در سـوره خـواب ابـرا )202(بـراى نـمـونـه قـرآن در سـوره صـافـات 

خواب یوسف ، خواب دو : عـبارتند از چهار خواب راست و درست را، آورده است كـه )203(یوسف 
جوان زندانى و خواب پادشاه مصر كه همه اینها، از آینده ، پیام داشت و همه صادقانه و درست از كار 

در روایات رسیده از پیامبر و امـامـان نـور عـلیـهـم السـالم بـا انبوهى از خوابهاى درست و : ب . درآمد
  :ه سرانجام همانگونه كه دیده شده بود، به وقوع پیوست براى نمونه مطابق با واقع روبرو مى گردیم ك

در عالم رؤ یا دید كه گروهى همچون بوزینه ها، بر منبر او جست و خـیـز مـى ) ص (ـ پیامبر گرامى 1
كنند و با تالشهاى ارتجاعى خود امت حق طلب و توحیدگراى او را به شرك و ارتـجـاع و سـتـم و 

در هـمـانـحـال از خـواب بـیـدار شـد و مـوج انـدوه در چـهـره ) ص (پـیـامـبـر. مـى گـردانـنـد جـاهـلیـت بـاز
  :اش هـویـدا گـردیـد كـه جبرئیل فرود آمد و این آیه شریفه را آورد

   )205( )204(...و مـا جـعـلنـا الرؤ یـا التـى اریـنـاك اال فـتـنة للناس و الشجرة الملعونة فى القرآن 
ـ و نـیـز آن حـضـرت خوابهاى دیگرى دید و آنها را تفسیر كرد و آنگاه با گذشت زمان ، همانگونه كه 2

   )206(.بینى فرموده بود، تحقق یافت   تفسیر و پیش 
به ) ص (پدرش پیامبر را روز رحلت خویش در خواب دید و پیامبر) ص (ـ و نـیـز دخـت گـرانمایه پیامبر3

   )207(. )تو امشب نزد من و میهمان من خواهى بود! دخترم : (او فرمود



  .و همانگونه كه خواب دیده و تفسیر كرده بود، تحقق یافت و او به ملكوت پر كشید
هر كـدام بطور جداگانه  )209(و امام حسین علیه السالم  )208(ـ هـمـیـنـگـونـه امیرمؤ منان علیه السالم 4

پیامبر گرامى را در خواب دیدند و آن حضرت به شهادت آنان خبر داد و روز آن را نیز مشخص فرمود كه 
  .همانگونه نیز به وقوع پیوست 

ذیرفت كه برخى از خوابها، مطابق با واقع و داراى پیام درست از آینده است و براى انسانى از این رو باید پ
  .كه خواب دیده است ، از عالم ملكوت و جهان ماوراى طبیعت خبر مى دهد

  :ثابت شده است كه فرمود) ص (در روایات رسیده از پیامبر
   )210(من رآنى فقد رآنى ، فان الشیطان ال یتمثل بى 

هر كس مرا در خوب ببیند، خوابش درست و مطابق با واقع است چرا كه شیطان نمى تواند خود را : یعنى 
  .یه من سازدشب

و نیز بدین . هـمـانـگـونـه كـه نمى توان در چهره اولیاى خدا و پیامبران و امامان نور علیهم السالم در آید
  :صورت از آن حضرت آورده اند كه فرمود

  ...من راءنا، فقد رآنا
  .هر كس ما را در خواب ببیند، مطابق با حقیقت است و درست دیده است : یعنى 

یك خواب صحیح و مطابق با واقع و داراى پیام و خبر ) نرجس (ان ، بـاید پذیرفت كه خواب بانو بـا ایـن بـیـ
  .بوده است 

پس از این كه او به دست ) ص (بـایـد پـذیـرفت كه او در عالم رؤ یا درست دیده است كه پیامبر گرامى 
  .فاطمه علیهاالسالم اسالم آورد او را براى فرزندش خواستگارى كرد

نـیـز خوابش صحیح بود كه هر شب حضرت عسكرى علیه السالم را پس از خواستگارى او بـوسـیـله و 
: براى امام حسن علیه السالم او را در خواب مى دید و آن حضرت بـه او خـبـر داد كـه ) ص (پـیـامبر

: ه او رهـنمود داد كه و بـ. ) جـدش قـیـصر روم در اندیشه پیكار با مسلمانان و هجوم به كشور آنـهـاسـت (
چگونه براى رسیدن به هدف و آرزوى خویش ، در لبـاس خـدمـتـگـزاران و پـرسـتـاران و دوشـیـزگـان كـم 

تا سـرانـجـام .. سـن و سـال درآمـده و در مـیـان آنـان قـرار گـیـرد و بـه هـمـراه ارتـش روم بـه مـرزها بیاید
سـرى حـضـرت عـسـكـرى نائل آید و فراق و سوز هجر، به وصال تبدیل بـه افـتـخـار دیـدار یـار و هـمـ

  .گردد
  چه اشكالى به نظر مى رسد كه همه اینها مطابق با واقع و درست باشد؟

مگر نه اینكه نمونه هاى بسیارى از این امور در تاریخ رخ داده است ؟ و چه مشكلى در بحث اسـت كـه 
كه در حضرت نرجس ، این دختر اندیشمند و نواده حـواریـون و خـوبـان ، خـداونـد پـس از این: بـگـویـیـم 

حیا، عفت ، اقتدار، : اسـتـعـداد و شـایـسـتـگـى روحـى فضایل و ارزش انسانى و امتیازات بسیارى چون 
؟ و ایمان عمیق ، اصالت و نـجابت و شرافت خانوادگى را قرار داد او را به این افتخار جاودانه مفتخر سازد

او را بـه ایـن ویـژگـیـهـا و ارزشـهاى واال، آراسته نماید تا بدین سان به افتخار مادرى جان جانان و محبوب 
  حضرت مهدى علیه السالم مفتخر گردد؟ آیا این اشكالى دارد؟

چرا كه اصل وراثت در شخصیت و عظمت كودك نقش مهمى دارد، در غیر این صورت چه انگیزه هـایـى 
از كشور روم و از حضرت مسیح علیه السـالم در عـالم رؤ ) ص (ـى گـردد كـه پـیـامـبـر گرامى مـوجـب م

  یـا از آن دوشـیـزه بـا شـخـصـیـت و پرشكوه براى فرزندش حضرت عسكرى علیه السالم خواستگار كند؟
  ى شود؟آیـا در كـشـور پـهناور اسالمى ، براى فرزندش امام حسن علیه السالم همسرى یافت نم

  این مقدمات شگفت و تشریفات شگرف و طوالنى براى چیست ؟
و راز و رمزهاى زندگى او بصورت كاملى بـراى مـا ) نرجس (روشـن اسـت كـه ابـعـاد شـخـصـیت 

شـنـاخـتـه شده نیست ، اما آنچه از این روایت طوالنى ، دریافت مى گردد نشانگر شكوه و عظمت شخصیت 
  .ت آن بانوى برجسته اس

  دیدگاه دیگر
ـ روایـت دیـگـرى نیز در منابع روایى ما موجود است كه ترسیم گر زندگى آن بانوى با شخصیت و با 2

  :اندیشه است ، كه اینگونه روایت شده است 
پس از شهادت حضرت : آورده است كه مى گوید) مـحمد بن عبداهللا مطهرى (مـرحـوم صـدوق ، از 

بانوى اندیشمند و دخت گرانمایه امام جواد علیه السـالم حـكـیمه ، شرفیاب  عسكرى علیه السالم به محضر
شدم تا از امام راستین پس از حضرت عسكرى علیه السالم كه بـر اثـر بـازیـهـاى سیاسى دستگاه خالفت 



  .مردم در مورد وجود گرانمایه او دچار اختالف عقیده و حیرت و سرگردانى مى شدند، سؤ ال كنم 
  )آیا حضرت عسكرى علیه السالم داراى فرزند است ؟ ! بانوى گرامى : (گفتم  به او

اگر او پسر نداشته باشد، پس امام راستین پس از آن حضرت كیست ؟ در حالى : (او تـبـسـم كـرد و گـفـت 
كه همواره خاطر نشان ساخته ام كه پس از دو سبط گرانمایه پیامبر، حسن و حسین علیه السالم هرگز 

   )211(. )مامت در دو برادر بسان آنان نخواهد بودا
  )مام نور و از غیبت او برایم بگو؟ از والدت ساالرم دوازدهمین ا! سرورم : (گفتم 

داشتم كه روزى فرزند بـرادرم حـضرت ) نرجس (من كنیز با فضیلت و برجسته اى بنام : (پاسخ داد
ساالرم اگـر اجـازه مـى دهـیـد او را بـه : (به او گفتم . عسكرى علیه السالم به دیدار من آمد و او را دید

  )خار همسرى شما مفتخر گردد؟ خـانـه شـمـا بـفـرسـتـم تـا به افت
  )كدامین ویژگى او، شما را به تحسین واداشت ؟ ! نه عمه جان : (فرمود

او مـادر فـرزنـدى خـواهـد شـد كـه در پـیـشـگـاه خـدا عـزیـز و سـرفراز است ، بـزرگـمـردى را : (فـرمـود
و از عدل و داد خواهد ساخت ، همانگونه كه بـدنـیـا خـواهـد آورد كـه خـداونـد بـه دسـت او زمـیـن را مـمـل

  . )از جور و بیداد لبریز باشد
  )پس او را به خانه شما مى فرستم ، آیه اجازه مى دهید؟ ! سرورم : (گفتم 

  . )در این مورد از پدر گرانمایه ام اجازه بگیرید: (فرمود
  پاورقي
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پـس از نـثـار . لباس خویش را پوشیدم و به خانه حضرت هادى علیه السالم آمـدم : جـنـاب حـكـیمه مى گوید

نرجس را به خانه ! حكیمه : (درود بر آن وجود گرانمایه نشستم كه آن حضرت سخن را آغاز كرد و فرمود
  )فرست پسرم حسن ، ب

  . )من به همین دلیل به دیدار شما آمدم تا در این مورد كسب اجازه نمایم ! سـاالر من : (گـفـتـم 
خـدا دوسـت دارد در ایـن پـاداش پـرشـكـوه تـو را شریك و در این كار شایسته بهره : (حـضـرت فـرمـود

  . )ورت سازد
م و بى درنگ نرجس را آنگونه كـه شـایـسـتـه بود من به خانه بازگشت: (ایـن بـانـوى گرانقدر مى افزاید

. آراستم و به ازدواج حضرت عسكرى علیه السالم در آوردم و در خانه خویش از آنان مهماندارى كردم 
   )212(. )چندى آن حضرت نزد ما بود و آنگاه همراه همسرش به خانه پدرش بازگشت 

  نگرشى بر این روایت 
و سرگذشت شگفت انـگـیـز زنـدگى او ) نرجس (هـمـانگونه كه مالحظه شد، این روایت از منشاء خانوادگى 

بیانگر این مطلب است كه آن بانو در خانه دخـتـر امـام جـواد علیه السالم بود و در چیزى نمى گوید و تنها 
همانجا هم حضرت عسكرى علیه السالم او را دید و شكوه و عظمت معنوى را در قامت برافراشته و چهره 

به خانه  اما این روایت از چگونگى رسیدن او به شهر تاریخى سامرا و. پرنجابت و پیشانى بلند او خواند
  .جناب حكیمه خاتون ساكت است 

بـرخـى از انـدیـشـمندان معاصر، در این اندیشه اند كه میان دو روایت پیوند دهند، به همین جـهـت مـى 
  :در روایت نخست ، جمله اى است كه حضرت هادى علیه السالم خطاب به حكیمه مى فرماید: گـویـنـد

    



  .فانها روجه ابى محمد و ام القائم ... خذیها الى منزلك ! یا بنت رسول اهللا 
او را به خانه خود ببر و مقررات دین را بدو تعلیم كن چرا كه همسر فـرزنـدم حـسـن ! دختر پیامبر: یعنى 

  .آل محمد خواهد بود) قـائم (عـلیـه السـالم و مـادر آخـریـن امـام نـور 
السالم آمد و در آنجا بود تا امام حسن عسكرى علیه  بـا ایـن بـیـان ، نرجس به خانه دختر امام جواد علیه

  .السالم او را دید و بدو نگریست ، چرا كه همسر او بود
در روایـت دوم واژه هـایـى بـكـار رفـتـه اسـت كـه بـا ایـن تاءویل و تفسیر : امـا حـقـیـقـت ایـن اسـت كـه 

  :نمى سازد براى نمونه 
و این جمله داللت بر این مى كند كه نرجس نه در . ) اریة یقال لها نرجس كانت لى ج: (حـكـیـمـه مى گوید

  .خانه او به عنوان میهمان كه خدمتگزار بوده و او از موضع سرور و ساالر او سخن مى گوید
این جمله نیز با جمله امام هادى علیه السالم كه در . ) و وهـبـتها االبى محمد: (دیـگـر ایـنـكـه مـى گـویـد

  . )فانها زوجة ابى محمد: (ایت اول آمده است ، نمى سازد كه فرمودرو
  :یك سؤ ال 

حضرت عسكرى علیه السالم چگونه به : (پـس از رد تـوجـیـه و تـفـسیر فوق ، این سؤ ال پیش مى آید كه 
  )یك دختر یگانه نظر عمیق افكند و او را به خوبى نگریست ؟ 

  :پاسخ این است كه 
ه كـنـیـز دیـگـرى بـا رضـایت مالك او جایز است و امام عسكرى علیه السالم هـرگـز بـه نـگـاه بـ: اوال

نـامحرم و بدون مجوز شرعى نمى نگرد، چرا كه او معصوم است و عصمت مانع اشتباه لغزش و خطاست 
  .تا چه رسد به گناه 

اس اعتماد به روایت نخست راوى روایـت دوم مـجـهـول است و خود روایت ضعیف ، بر این اس: ثـانـیـا
  .بهتر و مناسبتر است 

  میالد نور
دخت گرانقدر امام جـواد عـلیـه ) حكیمه (از  )213(مـرحـوم شـیخ صدوق ، در كتاب ارزشمند خویش 

یـازدهـمین امام نور حضرت عسكرى علیه السالم پیام رسانى بسوى من گسیل : السـالم آورده اسـت كـه 
  .داشت و مرا بخانه خویش فرا خواند

مشب ، شب مبارك افطار امشب را نزد ما باش چرا كه ا! عمه جان : (هـنـگـامـى كـه وارد شـدم فـرمود
پانزدهم شعبان است و در چنین شبى خداوند، جهان را به نور وجود حجت خویش ، نور باران خواهد 

  . )ساخت 
در چنین شبى ، حضرت مهدى علیه السالم دیده به جهان : (در روایـات دیـگـرى آمـده است كه فرمود

و با ظهور او زنده و پرطراوت خواهد  همو كه خداوند، زمین را پس از مردنش به دست او. خواهد گشود
  . )ساخت 
  )مادر او كیست ؟ ! سرورم : (پرسیدم 

  . )نرجس ، بانوى بانوان : (فرمود
  . )من در او هیچ نشان و اثرى از آنچه نوید مى دهید نمى بینم ! فدایت گردم : (گفتم 

  ! )حقیقت همان است كه گفتم ، آماده باش : (فرمود
  .آمدم ) نرجس (خانه  پس از این گفتگو به

آن وجـود گـرانمایه به عنوان تجلیل و احترام از من ، پیش آمد تا كفشهاى مرا در آورد و مرا تـكـریـم كند 
  . )از این پس ، شما سرور من و سرور خاندانم خواهید بود: (كه در پاسخ احترام او گفتم 

ن است در حالى كه شما دختر امام ، چگونه ممك! عمه جان : (او از سخن من شگفت زده شد و گفت 
خـواهـر امـام و عـمـه امـام هـسـتـیـد و خـود بـانویى اندیشمند و پروا پیشه و با درایت و من خدمتگزار شما 

  . )هستم 
خداوند به شما پاداش نیك عنایت ! عمه جان : (حـضـرت عـسـكرى علیه السالم گفتگوى ما را شنید و فرمود

  )فرماید 
  ه دم پرخاطره آن سپید

همین امشب خداوند پـسـرى گـرانـمـایـه ! دخترم : (مـن ، بـا بـانـوى بـانـوان ، بـه گفتگو نشستم و به او گفتم 
  . )بـه تـو ارزانـى خـواهـد داشت پسرى كه سرور دنیا و آخرت خواهد بود

من به نماز ایستادم و . نشست بـا شـنیدن این نوید، غرق در حیاء و آزرم گردید و در گوشه اى ) نـرجـس (



  .پس از نماز افطار كردم و براى استراحت به رختخواب رفتم 
خواب ) نـرجـس (نماز را خواندم ، دیدم . درسـت نیمه شب گذشته بود كه براى نماز نافله شب بپا خاستم 

شدم ، اما دیدم او  است و حادثه اى رخ نداده است ، به تعقیبات نماز نشستم و بار دیگر خوابیدم و بیدار
  .هنوز در خواب است 

پس از آن بود كه او براى نماز نافله شب بپا خاست و نماز را در اوج ایمان و اخالص بجا آورد و با شور و 
  .عشق وصف ناپذیرى به نیایش نشست 

از دیـگـر از تـحـقـق و عـده و نـویـد حضرت عسكرى علیه السالم دچار تردید مى شدم كه آن حـضـرت 
  . )شتاب مورز كه تحقق وعده الهى نزدیك است ! عمه جان : (اطـاق خـویش مرا مخاطب ساخت و فرمود

  :در روایت دیگرى این مطلب بدین صورت آمده است كه 
آخرین . هراسان از جاى برخواست ، وضو ساخت و به نماز نافله شب ایستاد) سـوسن (بـنـاگـاه دیـدم (

  .كه احساس كردم سپیده صبح در راه است ، اما از والدت نور خبرى نیست  ركعت از نماز را مى خواند
بـار دیـگر این اندیشه در ذهنم پدید آمد كه شب رو به پایان است و سپیده سحر در راه ، پـس چـرا وعـده 

به  تردید! عمه جان : (الهـى تـحـقـق نـیـافـت كـه نـداى حضرت عسكرى علیه السالم طنین افكند و فرمود
  )دل راه مده 

مـن از آن حـضـرت و تـردیدى كه در دلم پدید آمد شرمنده شدم و در اوج شرمندگى پس از نـظـاره بـه افـق 
جـلو درب اطـاق بـه . نماز را به پایان برده و بـه خـود مـى پـیـچـد) نرجس (به اطاق باز مى گشتم كه دیدم 

آیا از آنچه در انتظارش بودم ، چیزى حس : (د، پرسیدم او رسـیـدم كـه مـى خواست از اطاق خارج گرد
  )نمى كنى ؟ 

  !... )چرا عمه جان : (پاسخ داد
خود را مهیا ساز و بر او اعتماد نما و نگران مباش كه لحظات تحقق آن ! خـدا یار و نگاهدارت باد: (گـفـتـم 

  . )وعده مبارك فرا رسیده است 
وسط اطاق ، آن بانو را بروى آن نشاندم و بسان یك مددكار آگاه و  و آنـگـاه مـتـكـایى بر گرفتم و در

او دسـت . دلسوزى كه زنان در شرایط والدت فرزندانشان بدان نیازمندند به یارى او كـمـر هـمـت بـسـتـم 
  )مـرا گـرفـت و فـشار داد و از شدت درد، ناله زد و بر خود پیچید 

  .را تالوت كنم ) قدر (ش دستور داد كه برایش سوره مباركه حضرت عسكرى علیه السالم از اطاق خوی
  .به دستور امام علیه السالم شروع كردم 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ...و ما ادریك ما لیلة القدر# اناانزلناه فى لیلة القدر 

  !...و تو چه مى دانى شب قدر چیست ؟! را در شب قدر نازل كردیم ) قرآن (ما آن : یعنى 
گـفـتـا كـه دیـدم كـودك دیده به جهان نگشوده به همراه من به تالوت قرآن پرداخت و سوره مباركه و شـ

  .را با من تا آخرین واژه تالوت كرد) قدر (
: از شنیدن نواى دل انگیز قرآن او، هراسان شدم كه حضرت عسكرى علیه السالم مرا ندا داد و فـرمـود

زده شده اى ؟ اوست كه ما را در خردسالى بـه بـیـان دانـش و حـكمت  آیا از قدرت الهى شگفت! عمه جان (
توانا ساخته و به سخن مى آورد و در بزرگسالى ما را در روى زمین حجت خویش قرار مى دهد چه جاى 

  ! )شگفتى است ؟
یى از نظرم ناپدید گردید و گو) نرجس (هنوز سخن حضرت عسكرى علیه السالم به پایان نرسیده بود كه 
  . )حجایى میان من و او ،فرود افكنده شد و ما را از هم جدا ساخت 

سپس لحظاتى چند، حالت وصف ناپذیرى برایم پیش آمـد بـه گونه اى : (در روایـت دیـگـرى آمده است كه 
ن بـه خـود آمـدم و فـریـاد زنا. كه گویى دستگاه دریافت وجودم از كار افتاده است و نمى دانم چه مى گـذرد

: و به سرعت ، به طرف اطاق حضرت عسكرى علیه السـالم تـافتم ، اما پیش از آنكه چیزى بگویم فرمود
  . )بازگرد كه او را در همانجا خواهى یافت كه از برابر دیدگانت ناپدید شد! عمه جان (

چـشـمم . اسـت  بـازگشتم دیدم پرده اى كه ما را از هم جدا ساخته بود، برطرف شـده) نـرجـس (بـه اطـاق 
به آن بانو افتاد و دیدم چهره اش غرق در نور است به گونه اى كه دیـدگـانـم را خـیـره سـاخـت و در 

  .هـمـیـن لحـظـات كـودك گـرانـمـایـه اى را دیـدم كـه در حال سجده است و خدا را ستایش مى كند
جـاء الحـق و زهـق الباطل ان الباطل كان : كـه  بـر بـازوى راسـت او ایـن آیـه شـریـفـه نـوشـتـه شـده اسـت

   )214(زهوقا



  :و در سجده خویش مى فرمود
ان ال اله اال اهللا ، وحـده ال شـریـك له و ان جـدى مـحـمـدا رسول اهللا و ان ابى امیرالمؤ منین ولى اهللا اشـهـد 

...  
گواهى مى دهم كه خدایى جز خداى یكتا، كه شریك و همتایى ندارد، نیست و نیاى گرانقدرم : یـعـنـى 

  .م دوست و جانشین پیامبر خداست و پدر واالیم امیرمؤ منان علیه السال. پیام آور اوست ) ص (محمد
آنـگاه امامان نور را پس از امیرمؤ منان علیه السالم یكى بعد از دیگرى تا نام مبارك پدر گرانقدرش 

  :حضرت عسكرى علیه السالم بر شمرد سپس فرمود
و گامهایم آنچه را به من وعده فرمودى تحقق بخش و كار بزرگم را در پرتو قدرتت تـدبـیر فرما ! بار خدایا(

را در قیام پرشكوه و آسمانیم براى برانداختن بیداد و ستم ، و اسـتـقـرار كـامـل عـدلت و مـهـر در سـراسـر 
  ! )گـیـتـى اسـتوار ساز و به دست من ، زمین را از عدل و داد لبریز گردان 

  :پس از آن سر از سجده برداشت و به تالوت این آیه مباركه پرداخت 
ان الدین # انـه ال اله اال هـو و المـالئكـه و اولوا العـلم ، قـائمـا بـالقـسـط ال اله اال هو العزیز الحكیم شـهـد اهللا 

   )215(...عند اهللا االسالم 
هیچ خدایى برپاى دارنده عـدل ، جـز او : خـدا گـواهـى داد و فـرشـتـگـان و دانشمندان نیز، كه : یـعـنـى 

  .بى تردید دین در نزد خدا تنها اسالم است . نـیـست ، خدایى جز او نیست كه پیروزمند و فرزانه است 
  :یفه عطسه كرد و فرمودپس از تالوت آیه شر

الحمدهللا رب العالمین و صلى اهللا على محمد و آله ، زعمت الظلمة ان حجة اهللا داحضة لو اذن لنا فى الكالم 
  .لزال الشك 

  !سپاس خداى را كه پروردگار جهانیان است و درود خداى بر محمد و خاندانش باد: یعنى 
ا از میان رفته است اما اگر خدا به من فرمان ظهور دهد، آنگاه حجت خد: بـیـدادگـران چـنـین پنداشته اند كه 

  ..تردیدها و تردید افكنیها از میان خواهد رفت 
  !پسرم سخن بگو

  .آن كودك گرانمایه را برگرفتم و با شور و اشتیاق در دامان خود نشاندم ، دیدم پاك و پاكیزه است 
  ! )پسرم را بیاور! عمه جان : (داد كه در این هنگام ، حضرت عسكرى علیه السالم مرا ندا 

آن وجود گرامى را به پیشگاه پدرش بردم و آنحضرت او را به سبك مخصوص روى دست گـرفـت و زبـان 
آنگاه با دست خویش ، سر و چشم و گوش او را به سبكى خاص ، . مـبـارك خـویش را در دهان او گذاشت 

  . )سخن بگو! پسرم : (اندكى فشرد و فرمود
! و اى آخرین اوصیا! و اى ذخیره انبیا! هـان اى حـجت خدا: (ر روایـت دیـگـرى آمـده اسـت كـه فـرمـودد

  . )سخن بگو! هان اى جانشین همه پروا پیشگان ! سخن بگو
آن نـوزاد مـبـارك ، نـخـسـت بـه یـكـتایى خدا و رسالت پیام آورش گواهى داد و ضمن درود فـرسـتـادن بـر 

ام امامان نور را، یكى پس از دیگرى بر شمرد تا به نام پدر بـزرگـوارش رسـیـد و آنگاه پس از پیامبر، ن
  :پناه بردن به خدا از شر شیطان این آیه شریفه را تالوت كرد

و نـریـد ان نـمـن عـلى الذین استضعفوا فى االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین و نمكن لهم فى االرض 
   )216(.و هامان و جنودهما منهم ما كانوا یحذرون و نرى فرعون 

ن را نعمتى گران ارزانى داریم و آنان را پـیشوایان سازیم و و ما بر آنیم كه پایمال شدگان روى زمی: یعنى 
وارثان گردانیم و آنان را در سرزمین اقتدار بخشیم و به فرعون و هامان و سپاهیانشان ، چیزى را كه از آن 

  .سخت مى ترسیدند، نشان دهیم 
  :پس از تالوت قرآن ، حضرت عسكرى علیه السالم او را به من داد و فرمود

  .ردیـه الى امـه كـى تقر عینها و التحزن و لتعلم ان وعد اهللا حق و لكن اكثر الناس ال یعلمون ! ـمـة یـا ع
او را به مادرش بازگردان تا دیدگانش به دیدار او روشن گردد و اندوهگین نباشد و ! اى عمه جان : یعنى 

  .بداند كه وعده خدا حق است ، ولى بیشتر مردم نمى دانند
نـمـایـه را به مادرش بازگرداندم كه دیگر فجر صادق دمیده بود و نور در كـران تـا كـران افـق ، كـودك گـرا

پـدیـدار شـده و سـینه آسمان را مى شكافت و من از حضرت عسكرى عـلیـه السالم و مادر آن كودك 
   )217(. )گرانمایه ، خداحافظى نمودم و به خانه خویش بازگشتم 

  نگرشى بر روایت 
 آنـچـه در این روایت آمده است حقایقى به نظر مى رسد كه از آفت هستى سوز غلو و خرافه بـدور است ،



چرا كه حضرت مهدى علیه السالم نخستین كودكى نیست كه لحظاتى پیش از والدت و پس از آن ، لب به 
عیسى علیه السالم در همان : سخن مى گشاید بلكه در قرآن شریف این واقعیت به صراحت آمـده اسـت كه 

و به یكتایى خدایى نخستین روز والدت ، یا به روایت دیگرى اولین سـاعـت تـولد،، لب بـه سخن گشود 
گواهى داد و رسالت خویش را اعـالن نـمـود و بـا صداى رسا تعالیم و دستوراتى را كه خداى جهان آفرین 

  .بدو آموخته بود، همه را به گوشها رسانید
سوره مریم بر این باورند كه این آیات سـخـنـان عیسى علیه  26تا  24بـرخـى از مـفسرین در تفسیر دو آیه 

م است كه پس از چشم گشودن به این جهان ، خطاب به مادرش حضرت مریم ، بیان كرده است نه السال
  :نداى فرشته 

فـنـاداهـا مـن تـحـتـهـا ان ال تحزنى قد جعل ربك تحتك سریا و هزى الیك بجذع النخلة تساقط علیك رطبا 
رت للرحمن صوما فلن اكلم الیوم جنیا فكلى و اشربى و قرى عینا فاماترین من البشر احدا فقولى انى نذ

   )218(.انسیا
پـروردگـارت ! یـش ، او را نـدا داد كـه انـدوهـگـیـن مـبـاش پـس كـودك نـو رسـیـده از پـایـیـن پـا: یـعـنـى 

  .نخل را بجنبان تا خرماى تازه چیده شده ، برایت فرو ریزد) و(زیـر پـاى تـو جـوى آبـى ، روان سـاخـت 
من براى خداى : بخور و بیاشام و شادمان باش و اگر از مردم كسى را دیدى بگو!) اى مریم (پـس شـما 
  .روزه نذر كرده ام و امروز با هیچ انسانى سخن نمى گویم  مهربان ،

  .آمده است ، هماهنگ با دیدگاه فوق است ) تبیان (و ) مجمع البیان (اتـفـاقـا انـبوه روایات كه در 
  . )ندا كننده ، فرشته امین بوه است : (البته در روایتى هم آمده است كه 

ن مورد كه ندا كننده فرشته امین بوده است یا آن كودك نور به هر صورت با وجود اختالف دیدگاه در ای
  :سیده ، در این مطلب هیچ اختالفى نیست كه یهودیان به مریم پاك گفتند

  )كیف نكلم من كان فى المهد صبیا؟ (
  چگونه با كودكى كه در گاهواره است سخن بگوییم ؟: یعنى 

  :كه كودك به قدرت خدا لب به سخن گشود و گفت 
عـبـداهللا آتـانـى الكـتـاب و جـعـلنـى نـبـیـا و جـعـلنـى مباركا اینما كنت و اوصانى بالصالة و الزكاة ما انـى 

   )219(...دمت حیا
به من كتاب آسمانى داده و مرا پیامبر خویش گردانیده اسـت و . من بنده خدایم !) هان اى مردم (یعنى 

  ... )هـرجـا كـه بـاشم مرا بركت داده و تا زنده هستم مرا به نماز و زكات ، وصیت كرده است 
  یك نكته جالب 

گفتن عیسى علیه السالم در گاهواره ، معجزه بزرگى بود كه خدا آن را سخن : (مـمـكـن است گفته شود كه 
  . )براى نشان دادن نبوت و رسالت او، پدید آورد

در مورد امام مهدى علیه السالم نیز خداوند براى نشان دادن امامت آن حـضـرت و : پـاسـخ ایـن اسـت كه 
رگ را پدید آورد، چرا كه حـضـرت مهدى علیه نـومـیـد سـاخـتـن دشـمنان حق و عدالت ، این معجزه بز

السالم امام و پیشواى عیسى علیه السالم نیز هست و آن پیامبر بزرگ به هنگامه ظهور مهدى علیه السالم 
  .از آسمان فرود مى آید و به امامت او نماز مى گذارد

ابقه نیست ، مـا در عالوه بر این ، چنین معجزات و شگفتیهایى در مورد خاندان وحى و رسالت بى س
  :روایـتـى را از طـریـق اهل سنت آورده ایم كه مى گوید) فـاطـمـه زهـرا از گـهـواره تـا شـهـادت (كـتـاب 

هـنـگـامـى كـه خـدیـجـه آن بانوى بزرگ ، به دخت گرانمایه اش فاطمه علیهاالسالم باردار بود آن كودك با (
   )220(. )سخن مى گفت   مادرش 

: روزى گفتم : نـقـل كردیم كه خدیجه مى گوید) شـعـب بـن سـعـد مـصـرى (و نـیـز روایـت دیـگـرى از 
كس محمد را تكذیب كند، زیانكار است چـرا كـه او پـیام آور پروردگار من است كه در این هنگام فاطمه هر(

اندوهگین مباش و نهراس كه خداوند همراه پدر من و ! مادر جان ! هان اى مـادر: از شكم من ندا داد كه 
   )221(. )یار و پشتیبان اوست 

  در سپیده سحر
هجرى ، در شرایط خاص  255حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم در سـپـیـده دم پـانـزدهـم شـعـبـان بـه سال 

دان وحى و رسالت ناگزیر از نـهـان داشـتـن والدت مـبـارك او بودند، دیده به جهان و جو ویژه اى كه خان
به هنگامى كه خودكامگان رژیم . گشود، دقایقى پیش از طلوع فجر و درخـشـش انـوار طالیى خورشید

یق بیدادگر اموى و پیروان آنان ، طبق عادت همیشگى خود به جاى راز و نیاز با خداى هستى در خواب عم



همان لحـظـاتـى كـه بـیـت رفـیـع عـلوى و عـسـكـرى عـلیـه السـالم بـا نـواى دل انـگـیـز و . بودند
  .جـانـبـخـش نـیـایـش بـا خـدا و نـمـاز و تـالوت قرآن آباد و آزاد بود و بسوى جاودانگى پیش مى رفت 

  .و دوست داشتنى و مبارك بودراستى كه آن لحظات سپیده دم جمعه نیمه شعبان ، چقدر افتخارآمیز 
آن شـب جـاودانه و پربركتى كه هیچ كودكى در آن لحظات به دنیا نمى آید جز اینكه راه ایـمان و پروا، 

خواهد پیمود و اگر در سرزمینهاى شرك زده باشد خداوند او را به بركت حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم 
   )222(.قال خواهد دادبـسـوى ایـمـان و تـقـوا، رهـنـمـون و انت

ن حق ، او دیده بـه جهان در آن لحـظات پربركت سپیده دم ، لحظات مناجات و راز و نیاز شیفتگا! آرى 
گشود و چقدر آن لحظات براى والدت محبوب دلها مناسب بود، چرا كه همه ابعاد بینش و حكمت ، در آن 

  .هنگام رعایت شده بود
بانوى بزرگ اسالم ، در آن شب تـاریـخـى در خـانـه ) حكیمه (بدینسان آن گرامى ، دیده به جهان گشود و 

لسـالم حـضـور داشـت و در هـمـه مراحل و جرایان والدت امام مهدى علیه حـضـرت عـسـكـرى عـلیـه ا
  .السالم بود و شاهد درخشش نور وجود او

روشـن اسـت كـه هـمـه جا والدت كودك با گواهى زنان خانواده ، یا قابله نوزاد، ثابت مى گـردد و در 
آن بانوى بـزرگـى كـه بـر ایـن والدت  جـریـان والدت حـضـرت مـهـدى علیه السالم باید بخاطر داشت كه

گـواهـى داده است ، دخت گرانمایه امام جواد علیه السالم و خـواهـر گـرامـى حـضرت هادى علیه السالم و 
عمه اندیشمند و پروا پیشه حضرت عسكرى علیه السالم است ، آیا در سخن مورد اعتمادتر و در زبان و 

  یمان عمل و تقوا، مورد اطمینان تر از او مى توان یافت ؟بیان ، پاكتر و درستكارتر و در ا
او بـراسـتـى زنـى پـر شرافت ، عبادت پیشه ، شایسته كردار و نیایشگر با خدا بود و بانویى با این ویژگیها، 

  چگونه مى توان در دستى گفتار و صداقت كالمش ، تردید روا داشت ؟
  تردید افكنى منحرفان 

ن و حق ستیزان در والدت حضرت مهدى علیه السالم تردید نموده و یا بذر تردید مى بـرخـى از مـنـحرفا
است و با گواهى یك زن ، چگونه یك واقعیت به ) حكیمه (افشانند و مى گویند منبع این خبر، تنها بانویى بنام 

  این بزرگى و شكوه ، ثابت مى شود؟
ركورد را شكسته اند، گویى انتظار دارنـد كـه آن ایـنـگـونـه عناصر حق ستیز كه در حماقت و كودنى ، 

وجـود گـرانـمـایـه در یـكـى از مـیـدانـهاى پرجمعیت یا در مسجدى لبریز از نمازگزار یا در نقطه دیگرى 
كه انبوه انبوه مردم در گشت و گذار باشند، دیده به جهان بـگـشـایـد و جـریـان والدتـش در بـرابـر دیـدگـان 

ى مـردم و در چشم انداز امواج خروشان انسانها باشد تا براى این كج اندیشان و منحرفان وجود تـوده هـا
  .گرانمایه و والدت او ثابت گردد

و نفرین تاریخ ! و چنین اندشه هاى پست و بى محتوایى نابود باد! راسـتـى كه چنین روانهاى پلیدى زشت باد
  !از عقده حقارت و كینه توزى ، انباشته است بر این دیدگاه منحط و بر آن كسى كه درونش 

والدت كودك با گواهى زنان خانواده ثابت مى شود آن هم بانویى به : به هر حال واقعیت این است كه 
  ).حكیمه (عظمت و شكوه 

آن بانوى بزرگ و اندیشمند و پـروا پیشه تنها دلیل ) حكیمه (اما در مورد حضرت مهدى علیه السالم گواهى 
ت حضرت مهدى علیه السالم نیست ، خود حضرت عسكرى علیه السالم نخستین شاهد والدت فرزندش والد

بود و همو بود كه در آن جو وحشت و ترور، با وجود همه موانع و فقدان امكانات براى پیام رسانى و 
كرد و تا سرحد اعالن والدت دوازدهمین امام نور، باز هم از هـیـچ تـالش ، كـوشش و فداكارى فروگذارى ن

  .امكان ، والدت نور را به دوستداران خاندان وحى و رسالت اعالن كرد كه در بخشهاى آینده خواهد آمد
  قربانى و میهمانى 

پس از والدت كودك است ... در فـرهـنگ اسالمى ، به معناى كشتن گوسفند، گاو یا شتر و) عـقـیـقـه (واژه 
  .دیده مى باشدو این كار از دیدگاه اسالم كارى پسن

پس از گذشت هفت روز از والدت دو فرزند گرانمایه اش حضرت حسن و حسین ) ص (پـیـامـبـر گـرامى 
  .علیه السالم این كار پسندیده را انجام داد و براى هر كدام یك قوچ عقیقه كرد

كودك و تاءمین  عـقـیـقـه ، با این بیان ، كارى است كه بخاطر تقرب به خدا و به منظور سالمت و طراوت
  .او انجام مى گردد  حیات و آسایش 

  :آورده اند كه فرمود) ص (در روایتى از پیامبر گرامى 
   )223()كل امرى مرتهن بعقیقته (



  .هر كس در گرو عقیقه خویش است : یعنى 
  :و اما صادق علیه السالم فرمود

   )224(. )هـر كـودكـى در گـرو عـقـیـقـه اى اسـت كـه پـس از والدت او بـراى سـالمـتـى او داده اند(
این بیان و این تعبیر، چقدر زیبا و بدیع است ، چرا كه خداوند هنگامى كه فرزندى را به پدر و مادرى 

مه دهد و عمر طبیعى كند و مـمـكـن است كه این ارزانى مى داد، ممكن است این كودك به حیات خویش ادا
وقتى پدر و مادر : این روایات نـشـانـگر آن است كه . نعمت و هدیه الهى باز پس گرفته شود و از دنیا برود

زندگى كودك قـربانى كنند و عقیقه دهند، سالمتى او تضمین مى گردد   براى سالمتى و طراوت و آسایش 
  . )عقیقه به منزله رهان است : (تعبیر آمده است كه چرا كه در روایات این 

  یك راز بزرگ 
از هـمین دیدگاه است كه حضرت عسكرى علیه السالم پس از والدت فرزند گرانمایه اش مـهـدى عـلیه 

السالم سیصد گوسفند به عقیقه و به منظور سالمت و طراوت و امنیت كودك ، در راه خـدا مى دهد و این 
مورد از همه گذشتگان و آیندگان ممتاز مى گردد چرا كـه تـاریـخ ، جـز آن گـرامـى ، هـیـچ كودك در این 

  .سیصد مورد، عقیقه داده شده باشد  كودكى را نشان نمى دهد كه پس از والدتش 
ه در ایـنـجـا بـه راز بـزرگـى مـى رسـیـم و آن ایـنـكه ، هنگامى كه طبق روایات یك عقیقه و قربانى خالصان
و سپاسگزارانه ، اینگونه در تاءمین حیات كودك و عمر طبیعى شصت یا هفتاد ساله او، مؤ ثر و داراى 

نقش است ؛ پس كودكى كه خدا مقرر فرموده است كه صدها یـا هـزارهـا سـال بـا وجـود دشـمـنان بداندیشى 
حقق یابد چنین وجود گرانمایه و زندگى زندگى كند و سرانجام بدست توانان او هـدفـهـاى بـلنـد پـیـامـبـران ت

  .پرمخاطره و عمر طوالنى ، صدها عقیقه و قربانى مى طلبد
و اطعام انفاق در راه خدا، هیچ گونه نـاسازگارى ) ص (و روشـن اسـت كـه ایـن عـمـل بـه دسـتـور پـیامبر

م مـهـدى عـلیـه السـالم آفـریـدگـار با این واقعیت عقیدتى و حیاتى ندارد كه حافظ و نگاهدارنده و پشتیبان اما
تـوانـاى هـسـتـى اسـت و در هـمـان حال براى سالمت آن گرامى بدین شمار گسترده عقیقه و قربانى نیز 

البته . داده مى شود كه این كـار آثار وضعى خود را دارد و این را نیز آفریدگار هستى مقرر فرموده است 
  .و تـوضـیـح بـیـشـتـرى دارد، امـا در ایـنـجـا محل آن نیست این بـحـث نـیـاز بـه تـاءمـل 

به هر حال ، حضرت عسكرى علیه السالم این كار پسندیده را در راستاى تقرب به خدا، هـم بـه منظور 
تضمین و تاءمین طول عمر و زندگى پرمخاطره حضرت مهدى علیه السالم انـجـام داد و هـم بـه مـنـظـور 

تـن دوسـتـداران و شـیـفـتـگـان اهل بیت علیه السالم به والدت آخرین امام نور و آخرین حجت آگـاهـى سـاخـ
  .خدا

كـه از یـاران ) عثمان بن سـعـیـد (او تـنـهـا بـه ایـن شـمـار گـسترده از عقیقه و قربانى بسنده نكرد بلكه به 
) بنى هاشم (تـهـیه كند و آنان را میان خـاصش بود، دستور داد كه ده هزار قرص نان و همین مقدار گوشت 

   )225(.براى سالمتى آن كودك پرشكوه و اعالن والدت او توزیع نماید
و نـیـز گـوسـفـنـدانـى بـه دسـتـور آن حـضـرت ذبـح شـد و بـه بـرخـى از یاران خاص ارسـال گـردیـد و از 

   )226(. )این عقیقه فرزند گرانمایه ام مهدى است : (جانب آن گرامى تصریح شد كه 
كه یكى از یارانش بود، چهار قوچ فرستاد و همراه آنـهـا نـامـه اى مرقوم ) ابراهیم (براى : بـراى نـمـونه 

و بـه هر كس ! بـخـور كـه گـوارایـت بـاد. ت اس) محمد مهدى (اینها عقیقه فرزند گرانمایه ام :... داشت كه 
  !. )از شیعیان ما توانستى از اینها بخوران و اطعام نما

و نـیـز والدت حـضـرت مهدى علیه السالم را به برخى از شیعیان مورد اعتماد به صراحت اعالن فرمود یا 
  .بوسیله نامه و سند به آنان مژده داد و آنان را به راز دارى امر كرد

كه از بزرگترین یاران و دوستداران خاندان وحى و رسالت بود ) احمد بن اسحاق قمى (براى نمونه به 
  .مرقوم داشت و او را به والدت حضرت مهدى بشارت و مژده داد

فـراتـر از اینها، گاه فرزند گرانمایه اش را به برخى از یاران مورد اعتماد نشان مى داد تـا ایـن واقـعـیت 
  .و دینى روشن گردد و بدانند كه دوازدهمین امام راستین ، والدت یافته است  عقیدتى

  :این روایات نكته مورد نظر را بخوبى روشن مى سازد
) حمزة بن فتح (روزى : است او مى گوید) حسن بن منذر (ـ یـكى از یاران حضرت عسكرى علیه السالم 1

  :نزد من آمد و گفت 
  .فى الدار مولود البى محمد علیه السالم و امر بكتمانه ولد ـ البارحة ـ ! البشارة 

  و ما اسمه ؟: قلت 



   )227(.سمى بمحمد و كنى بجعفر: قال 
مژده كه شب گذشته در خانه حضرت عسكرى علیه السالم كودكى دیده به جـهـان گـشـود و ! مژده : یعنى 

  .آن حـضـرت دسـتـور داد كه این موضوع بسان رازى مهم سربسته و مخفى بماند
  )نام او چیست ؟ : (پرسیدم 
  ... )محمد: (پاسخ داد

كه از برجستگان و شایستگان شـیـعـه اسـت ، آورده ) احـمـد بن اسحاق قمى (ـ و نـیـز یـكـى از نـوادگـان 2
كه ) احمد بن اسحاق (اسـت كـه نـامـه اى از ساالرمان حضرت عسكرى علیه السالم به نیاى گـرانـقـدرم 

 )228()توقیعات (نماینده آن حضرت بود رسید كه به خط مبارك خود در نـامـه خـاصـى كـه از آنـهـا بـه 
  :تعبیر مى گردد چنین مرقوم داشته بود

اس مكتوما، فانا لم نظهر علیه اال االقـرب لقـرابـتـه و ولد لنـا مـولود، فـلیـكـن عـندك مستورا و عن جمیع الن
   )229(.الولى لو الیـتـه ، احـبـبـنـا اعـالمـك لیـسـرك اهللا بـه مثل ما سرنا به و السالم 

خدا به ما پسرى عنایت فرموده است ، این رازیست كه باید نزد تو بماند و از بـیـدادگـران ! احمد: یـعنى 
مـا ایـن راز بـزرگ و شـادى آفـریـن را جـز بـه نزدیكترین بستگان و شایسته ترین . پـوشـیـده داشـتـه شـود

ن آشكار نكردیم ، دوست داشتیم آن را به شما اعالن كنیم تا در شادى و شادمانى ما تو نیز به خواست دوستا
  .خدا شریك باشى 

ما براى دیـدار : ـ و نیز از یك هیئت چهل نفرى از دوستداران خاندان وحى و رسالت آورده اند كه 3
پس از ورود و تـبـادل سـخـنـان عادى . شـتافتیم حـضـرت عـسـكـرى عـلیـه السـالم بـه بـیـت رفـیـع امـامـت 

، حضرت عسكرى علیه السالم فرزند گرانمایه اش حضرت مهدى علیه السالم را در خانه خویش به ما 
  :نشان داد و فرمود

هذا امامكم من بعدى و خلیفتى علیكم ، اطیعوه و ال تتفرقوا من بعدى فى ادیانكم فتهلكوا، اما انكم ال ترونه 
  .یومكم هذا بعد

این پیشواى راستین شما پس از من و جانشین من در میان شماست ، از او فرمانبردارى كـنـیـد و : یـعنى 
پـس من در دین پراكنده مشوید كه نابود خواهید شد و آگاه باشید كه شما پس از ایـن او را بـه طـور آشـكـار 

  .)النى و غمبار آن گرامى نیز اشاره كردو بدین صورت به غیبت طو. (در جـامعه خود نمى بینید
ما از محضر حضرت عسكرى علیه السالم خارج شدیم و پس از چند روز خبر : (گـروه چهل نفر مى گویند

   )230(. )شهادت یازدهمین امام نور، دلها را داغدار ساخت 
  غیبت

  چگونه آن خورشید جهان افروز از برابر دیدگان نهان گردید
هـر كـس بـه مـجـمـوعـه هاى حدیثى مراجعه كند در مى یابد كه شمار بسیارى از روایات و احـادیـثى كه 

ود گرانمایه حضرت مهدى علیه السالم است و از خورشید جهان افـروز او نـویـد دارد، از پیرامون وج
  .غـیـبـت غـمـبـار او نیز خبر مى دهد و مساءله غیبت در این روایات به روشنى آمده است 

  واژه غیبت
  :غیبت را مى توان در اینجا به دو معنى تفسیر كرد

رون جوامع بشرى زندگى نمى كند و در دسترس مردم نیست كه ـ نـخست بدین مفهوم كه آن حضرت در د1
  .بسان دیگر انسانها عادى هر كس خواست او را ببیند و آشنا و بیگانه و دوست و دشمن او را مالقات كنند

  :ـ دومین معناى غیبت این است كه 2
ا به قدرت خدا، هـرگـاه حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم در مـیـان همین جامعه ها و همین انسانهاست ، ام

اراده كـنـد از بـرابر دیدگان غایب مى گردد و دیدگان مردم با اینكه آن حضرت موجود و حاضر است او را 
نمى بینند همانگونه كه موجودات دیگرى چون فرشتگان ارواح و جنیان را با اینكه به نص قرآن شریف 

  .د، اما نمى بینندهمه در میان جامعه ها هستند و در این جهان موجودن
البـتـه ، ارواح همانگونه كه نزد احضار كنندگان ارواح مشهور است تحت شرایط خاصى بـراى بـرخـى 

بر انسانهاى وارسـته و شایسته اى ظاهر گشته ) ص (قـابـل رؤ یـت هـستند و فرشتگان نیز عالوه بر پیامبر
همسر حضرت ابراهیم ، پدیدار شدند ) ساره (و  اند همانگونه كه به مادر گرامى حضرت عیسى علیه السالم

  .و با آنان سخن گفتند
دحیه (نـیـز فـرشـتـه امـیـن وحـى بـه صـورت یـكـى از یاران پیامبر ) ص (در زمـان پـیـامـبـر گـرامـى 

تند مردم او را مى دیدند و مى پنداش. به گفت و شنود مى نشست ) ص (پدیدار مى شد و با پیامبر خدا) كلبى 



  .كه دحیه كلبى است 
در روز جـنـگ بـدر نـیـز فـرشـتـگـان فوج فوج در برابر چشمان نگران مسلمانان و كفار مغرور و حق 

  .ستیز آشكار گشتند كه قرآن از آن گزارش مى كند
  .بـا ایـن بـیـان ، مـمـكـن اسـت پـدیـده هـایى در جهان باشند كه جز در شرایط خاصى دیده نشوند

  :ال  یك سؤ
فرشتگان اجسام لطیف و ظریفى هـستند كه جز : (مـمـكـن اسـت ایـن اشكال از طرف برخى طرح گردد كه 

در شرایط ویژه اى دیده نمى شوند و این طبیعت خلقت و آفرینش آنهاست ، اما انـسـان ایـنـگـونـه نـیـست كه 
  . )بطور طبیعى به چشم نیاید بلكه به عكس ، انسان دیده مى شود

  :پاسخ 
منظور ما در این مورد، تنها تشبیه انسان به پدیده ها و موجوداتى اسـت كه در جهان : پـاسـخ ایـن اسـت كه 

حضور دارند و در همانحال از این قدرت برخوردارند كه هم مى توانند در برابر چشم انسان   آفرینش 
ـیـده بـاشـند و به چشم نیایند و نمى آشكار گردند و هم با وجود حیات و حضور مى توانند نهان و پـوش

  .خواهیم آفرینش و واقعیت انسان و فرشته را یكسان فرض كنیم 
اما در مورد وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه السالم و نهان بودن او از دیدگان ، سخن بـاالتـر از 

جود گـرانمایه و حیات و مـقـیـاسـها و معیارهاى مادى است ، چرا كه این معیارهاى طبیعى توان اثبات و
این مطلب ، از حقایق ماوراى ماده است ، حیات و غیبت آن خـورشـیـد رخ بـركـشیده در . غیبت او را ندارد

پس ابرها، یك نظریه و اندیشه علمى هم نیست ، بلكه واقعیت قـطـعـى و ثـابـت و مسلمى است كه ما در 
ام یـافـتـه و عمل واقع شده ، چرا كه بیشتر كسانى كه افتخار برابر آن قرار داریم ، در برابر یك حقیقت انج

دیدار او را یافته اند آخرین لحظات دیارشان با نهان شدن آن گرامى از برابر دیدگان آنان ، پایان یافته است 
تـگـان و هـمـیـن نـكـتـه ، خـود دلیـل روشـنـى بـر ایـن حقیقت است كه آن وجود گرانمایه اى كه انبوه شـیـفـ

و دلدادگـان بـه مـهـر و عـشقش دیده اند و در آخرین لحظات پناهگاه از برابر دیـدگـان جـسـتـجوگر آنان 
ناپدید شده ، او همان امام عصر علیه السالم است وگرنه یك انسان عادى چگونه مى تواند خود را در یك 

  لحظه از برابر دیدگان ، غایب و نهان سازد؟
  معجزه استتار

ـكـن است این قدرت استتار و اختفا از برابر دیدگان را معجزه اى ، از معجزات حجت خدا و ولى او مـم
  .امام مهدى علیه السالم بدانیم ، زیرا معجزه آن است كه دیگران از آوردن آن ناتوان باشند

ـفـسـیـر و تـحـلیل اعجاز مـعـجـزه ، نـوعـى مـبـارزه طـلبـى بـا طـبـیـعـت نـیـز هـسـت و هـمـانـگـونـه كـه ت
در پرتو قوانین مادى و طبیعى ممكن نیست ، استتار و اختفاى وجود گرامى امام مـهـدى عـلیـه السـالم نـیـز 
بـا ایـن مـفـهـوم و بـیـان ، از مـسـایـل مـعـنـوى و حقایق فراتر از جهان ماده و طبیعت است و آن حضرت 

د هرگاه اراده فرمود در برابر دیدگان ، ظاهر و آشكار گردد و هر گاه در پرتو این قدرت خدادادى مى توان
  .خواست نهان و ناپدید

آن حضرت با همان قدرت اعجاز، در دیدگان نظاره گر، به گـونـه اى : احـتـمـال دیـگر این است كه 
و ایـن كـار از اولیـاى خـدا  تـاءثـیـر و تـصـرف نـمـایـد كـه آنـان نـتـوانـنـد جـمـال دالراى او را بـنـگـرنـد

  .كه داراى قدرت تصرف در جهان آفرینش هستند، بعید نیست 
از قـرآن كـریـم نـیـز مـى تـوان امـكـان اسـتـتار و اختفاى انسان از برابر دیدگان را، چه بصورت كوتاه 

  :مدت یا دراز مدت ، دریافت كرد، براى نمونه 
  :ـ قرآن مى فرماید1

   )231(.ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم ال یبصرون  وجعلنا من بین
دیوارى و بر دیدگانشان نیز پرده ) نیز(ن دیـوارى كـشـیـدیم و در پشت سرشان و مـا در بـرابـر آنـا: یـعـنـى 

  .اى افكندیم تا نتوانند بنگرند و ببینند
  :ـ و مى فرماید2

   )232(.و اذا قـراءت القـرآن جـعـلنـا بـیـنـك و بـیـن الذیـن ال یـؤ مـنـون بـاالخـرة حـجـابـا مستورا
به هنگامى كه تو قرآن تالوت نماییى ، ما میان تو و آنانى كه به قیامت ایمان ندارند ) اى پیامبر: (یـعنى 

  .ى دهیم پرده اى ستبر قرار م
  :ـ و نیز در داستان سامرى ، مى فرماید3

   )233(...بـصـرت بـمـالم یـبـصـروا بـه ، فـقـبـضـت قـبـضـة مـن اثـر الرسول فنبذتها: قـال 



من چیزى بدیدم كه آنان نمى دیدند، مشتى از خاكى كه نقش پاى آن فرستاده خدا بر : سامرى گفت : یـعنى 
  ...آن بود برگرفتم و در آن پیكر افكندم 

نسانى ، حـاضـر و امكان دارد موجودى یا ا: ایـن سه آیه از قرآن شریف ، نشانگر این واقعیت است كه 
  .زنـده بـاشـد و در هـمان حال دیده نشود كه اینك هر كدام از آیات را بررسى مى كنیم 

  تحلیل آیه اول 
حق ستیزان قـریـش بـر : روایت كرده اند كه ) عبداهللا بن مسعود (در مـورد آیـه نـخـسـت ، مـفـسـریـن از 

ر شوند آن حضرت با نام خدا از خانه خارج گردید و مشتى گرد آمدند تا با او درگی) ص (درب خـانه پیامبر
  .خاك بر سر و روى آنان پاشید و آنان با اینكه حاضر بودند آن حضرت را ندیدند

اگـر : (اجتماع نمودند و گـفـتـنـد) ص (قریش بر درب خانه پیامبر: آورده اند كه ) ابن عباس (و نیز از 
  . )صورت یك پارچه بر ضد او بپا خواهیم خواست مـحمد بخواهد داخل خانه شود، همگى ب

وارد شد و خدا در برابر دیدگان و پشت سر آنان دیوارى قرار داد كـه آنـان ) ص (امـا پیامبر گرامى 
پیامبر نماز خواند و به خانه بازگشت و مشتى خاك بـر سـر و روى آنـان پـاشـید و . را ندیدند) ص (پـیامبر

هنگامى كه پیامبر از آنـجـا گـذشـت ، قـریش خاك و گرد و غبار را كه در . ه را ندیدندآنان آن وجود گرانمای
. است ) ص (یعنى محمد )234()ابن ابى كبشه (این همان سحر و جادوى : (هوا پراكند بود دیدند و گفتند

()235(   
اگـر مـحـمـد را بـبـیـنـم ، : ابـوجـهـل گـفـت : طـبـرى ، در تـفـسـیـر آیـه مـبـاركـه روایـتـى آورده اسـت كـه 

  :كه این آیه شریفه نازل گردید) چـنـیـن و چـنـان مـى كـنـم 
 )236(...لفهم سداانا جعلنا فى اعناقهم اغالال فهى الى االذقان فهم مقمحوم و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خ

ى باالست و نـمـى تـوانـنـد ما در گردنهاى آنان غلهایى قرار دادیم ، از این رو، سرهایشان بسو: یـعـنـى 
دیوارى و بر دیدگانشان نیز ) نیز(و ما در برابر آنان ، دیوارى كشیدیم و در پشت سرشان . پـایین بیاورند

  .پرده اى افكندیم تا نتوانند بنگرند و ببینند
: ى گفتدپس از فرود آمدن این آیه شریفه قریش به ابوجهل م: عكرمه كه این روایت را آورده است مى گوید

محمد كجاست ؟ ...كو؟ كجا؟: (اما او، آن وجود گرانمایه را نمى دید و مرتب مى گفت ) این محمد است (
()237(   

  نگرشى بر آیه دوم در پرتو روایات 
ابـوسـفـیـان : (عبارتند از). الذین ال یؤ منون بالخرة : (در تـفـسـیـر ایـن آیه مباركه آمده است كه منظور از

شرارت مى ) ص (همسر ابوجهل كه نسبت به پیامبر) ام جـمـیل (و ) ابـوجـهـل (، )نـضـربـن حـرث (، )
آنان به . را بـه هـنـگـام تـالوت قـرآن از بـرابـر دیدگان آنان پوشیده مى داشت ) ص (خداوند پیامبر كردند و

  .سراغ حضرت مى آمدند و از كنارش مى گذشتند اما او را نمى دیدند
: نكته اى كه در اینجا جلب نظر مى كند و انسان را به شگفتى وا مى دارد این است كه قرآن مى فرماید

  !پرده اى نهان و ناپیدا) مستورا  حجابا(
چـرا مـمـكن است انسان در پس پرده اى باشد و دیگران با وجود دیدن آن پرده ناپیدا او را نبینند، اما اینجا 

را در پس پرده اى مصون و محفوظ نگاه مى داشت كه ) ص (قرآن بر این نكته رهنمون است كه پیامبر
ا مى دیدند و نه آن پرده را، گویى هر دو بكلى از نظر آنان پوشیده ر) ص (دشمنان شرارت پیشه نه پیامبر

  .بود
در هر دو آیه نـشـانگر قدرت بى ) جعلنا (نـكـتـه دیـگرى كه نباید مورد غفلت قرار گیرد این است كه واژه 

  ....كران خداست و بیانگر این واقعیت كه ما در برابرشان دیوارى قرار دادیم 
كه در هر ... مـا، میان تو اى پیامبر و كسانى كه ایمان به قیامت ندارند، حجابى ناپیدا افكندیم : و یـا ایـنـكـه 

  .دو آیه به قدرت الهى تاءكید دارد
  آیه سوم 

در آیـه شـریـفـه ، سـخـن از گـفـتگویى است كه میان موسى علیه السالم با سامرى ، آن گوساله ساز 
  :اینگونه از آن گزارش مى دهد منحرف ، جریان یافته است كه قرآن

   )238(. )فاخرج لهم عجال جسدا له خوار(
  ....اى بـنى اسرائیل تندیس گوساله اى را ساخت كه نعره گاوان را داشت و سـامـرى بـر: یـعـنـى 

  :موسى علیه السالم از او پرسید كه 
قال بصرت بمالم یبصروا به ، فقبضت قبضة من اثر الرسول # فـمـا خـطـبـك یـا سامرى ؟ ... 



   )239(...فنبذتها
  )این چه كارى بود كه كردى ؟ ! و تو اى سامرى (یعنى 

ا، من چیزى دیدم آنها نمى دیدند، من مشتى از خاكى كه نقش پاى آن فرستاده خد: (او پـاسـخ مـى دهـد كه 
  ....بر آن بود برگرفتم و در آن پیكر بى روح افكندم 

سـامـرى ، جـبـرئیـل را در شـكـل انـسـانى دید كه پیاده یا بر : (مـفـسـریـن در ایـن مـورد آورده انـد كـه 
مركبى از مركبهاى بهشتى سوار است و پـیـام خدا و وحى او را بر موسى علیه السالم آورده است ، در این 

پاى او را برداشت و آن را بر آن پیكر بى روح افكند كه بر اثر آن ، حیات   م كفى از خاك اثر و نـقش هنگا
  . )در آن اسكلت بى جان ، پدید آمد

فرشته وحى را در حالى دید كه هـیـچ كـس از بـنى ) سامرى (منظور مفسرین این است كه : بـعبارت دیگر
ما از ترسیم این آیه مباركه این است كه در نگرش قرآنى ممكن  اسرائیل كه حاضر بودند، ندیدند و هدف

است پدیده و موجودى چون ، فرشته وحى ، براى انبوه دیـدگـان ، مـخـفـى و نـاپـیـدا بـاشـد و بـراى بـرخـى 
  .در هـمـان حال و هوا آشكار و دیدنى 

  حكمت غیبت طوالنى
  .داددر اینجا پرسشى است كه ناگزیر باید بدان پاسخ 

و ) حكمت و دلیل غیبت آن حضرت در طى این قرون و اعصار طوالنى چیست ؟ : (پرسش این است كه 
  )براى چه منظورى از دیگدان غایب است ؟ 

  :پاسخ 
هـنـگـامـى كـه بـه روایـات رسیده از پیامبر و اهل بیت علیه السالم در مورد امام عصر علیه السـالم مـى 

حكمت غیبت طوالنى آن وجود گـرانـمـایـه بـه فرمان خدا، : تـه تـصـریـح شده است كه نـگـریـم بـه ایـن نـكـ
  .صیانت از جان گرامى و حیات پربركت او براى به تحقق رسانیدن نویدها و بشارتهاست 

چرا كه ما مى دانیم كه دو رژیم سیاهكار عثمانى و عباسى و دیگر حكومت گران خودكامه اى كـه در طى 
اعصار در كشورهاى اسالمى بویژه خاورمیانه حكومت مى كردند، همواره تـمـامـى تـالش و قرون و 

كوشش ارتجاعى خود را در راه از میان برداشتن آن مصلح بزرگ جهانى بـكـار گـرفتند، بویژه پس از 
قـدرت دریافت این حقیقت كه او طبق آیات و رایات همان اصالحگر پـرشـكـوهـى اسـت كـه پـایـه هـاى 

ظـالمانه آنان را به لرزه در مى آورد، كاخهاى بـیـدادگرانه آنان را منهدم مى سازد و آنان را از تسلط 
  .ظالمانه ، بر سرنوشت بندگان خدا و سرزمینهاى آنان باز مى دارد

  گام به گام با زندگى امامان علیهم السالم
ه السالم بنگرید، یكى از آنان را نـخـواهـیـد یـافت كه شـمـا انـدكـى بـه تـاریـخ زنـدگـى امامان اهل بیت علی

به طور طبیعى از دنیا رفته باشد، تمامى آنان را تجاوزكاران به حقوق و هستى جامعه ها، به دلیل ظلم 
  .ستیزى آن بزگواران ، به شهادت رسانده اند

گونه با تاریخ گام بـه گـام پـیـش از تـاریـخ نـخستین امام راستین امیرمؤ منان علیه السالم آغاز كنید همی
بـیـایید، خواهید دید كه همه آنان یا با شمشیر بیداد به خود پاك خویش خـفـتـه انـد و یـا بـوسـیـله سـم خیانت 

مسموم شده اند، حتى حضرت عسكرى علیه السالم را بـوسـیله سم به شهادت رساندند با اینكه مى دانستند كه 
  .ر مورد حضرت مهدى علیه السالم رسیده است در مورد آن گرامى نیامده است نویدها و رایاتى كه د

او جهان را از : در مـورد هیچكدام از امامان نور علیهم السالم حتى یك نوید و روایت نیامده است كه 
نات یا همه وسایل و امكا. عـدالت لبـریـز خـواهـد سـاخـت و یـا بـر سـراسـر جـهـان حـكومت خواهد نمود

  .پیروزى كامل براى او فراهم خواهد شد
بـراى ایـن وصـف ، سـتـمـكـاران بـا هـمـه آنـان ایـنـگـونـه بـیـدادگـرانـه عـمل كردند و همه را به شهادت 

رساندند، اینك باید دید كه موضع حكومتها و قدرتها در مـورد آن اصـالحگر بزرگى كه مهمترین خطر 
مانه و استبدادى آنهاست و انبوه آیات و روایات نیز از او به عنوان اصالحگر براى قدرت و امكانات ظال

  زمین و زمان یاد كرده و نوید ظهور و طلوع او را مى دهد، چگونه خواهد بود؟
گـذشـت كـه حـضرت عسكرى علیه السالم به منظور صیانت از جان گرانمایه فرزندش مـهـدى عـلیـه 

جاوزكار، چگونه والدت او را از توده مردم ، پـنـهـان مـى داشـت و در السالم از شرارت فرعونهاى ت
جاسوسان و مزدوران بنى عباس بـراى دسـت یافتن به آن وجود گرانمایه : بـحـثـهاى آینده نیز خواهد آمد كه 

، چگونه حضرت عسكرى علیه السالم را تحت نـظـر گـرفته و ضمن بازرسى و تفتیش همه امور و شئون 
همواره در جستجوى حضرت مـهـدى عـلیـه السـالم بـیـت رفـیـع امـامت و والیت را در پوشش  او،



  .جاسوسى واطالعاتى خویش داشتند
  اشكالها و پاسخها

در پایان این بحث شما را به برخى از سؤ الها و چون و چراها و مغالطه هایى كه برخى تـردیـد افـكـنـان در 
علیه السالم نموده اند جلب مى كنم با این یـادآورى كـه ایـن تـردید افكنان مـورد غـیـبـت حـضرت مهدى 

و ) اصل مهدویت (بخاطر صدها روایت رسیده در مورد آن حضرت و صراحت آنـهـا، بـنـاگـزیـر بـه 
وجود گرانمایه او، اعتراف دارند و آنگاه در اینكه آن حضرت والدت یافته یا هنوز به دنیا نیامده است ، 

صدها روایتى كه بخطر صراخت و روشنى ، به هیچ وجه نمى توان آنها را تضعیف و یا . تردید مى كنند
  .ساختگى قلمداد كرد، چرا كه این روایات هم از نظر محتوا و ماده بسیارند و هم از نظر شمار

نـام و هـویـت  رسیده است كه شاعر آن ، بدون ذكـر) نجف اشرف (قصیده مجهولى از این قماش ، اخیرا به 
و جـهـت فـكـرى و عقیدتى خویش ، در مورد غیبت آن خورشید جهان افروز، بـرخـى تـردیدهاى سست را 
برانگیخته است و دانشمندان ما نیز در قالب نظم و نثر بدان شبهات پاسخ گفته اند، اما ما نیز در اینجا، آن 

ن سؤ الها و تردیدهایى كه در آن گنجانیده شده است قصیده را بصورت بریده بریده در شش بـنـد با پاسخ بدا
  .مى آوریم و این بحث را به پایان مى بریم 

  :قصیده مورد اشاره این است 
  :شعر

  
  ایا علماء العصر یا من لهم خبر 

  
  بكل دقیق حار فى مثله الفكر 

  
  لقد حارمنى الفكر فى القائم الذى 

  
  تنازع فیه الناس و اشتبه االمر 

و اى كـسـانـى كه در هر موضوع دقیق و عمیق داراى شناخت و آگاهى ! دانـشـمـنـدان روزگـارهـان اى 
  .كه اندیشه ها در شناخت همانند آن دچار بهت و حیرت شده است ! هستند

كه مردم درباره وجود او ) ص (حـقـیـقـت ایـن اسـت كـه انـدیـشـه مـن در مـورد وجـود قـائم آل محمد
  .و كار مشتبه شده است ، دچار حیرت و سرگردانى گردیده است  كشمكش مى كنند

شـاعر، اعتراف دارد كه در مورد والدت حضرت مهدى علیه السالم دچار حیرت شده است چرا كـه 
دیـدگـاهـهـا در ایـن مـورد یكسان نیست ، برخى با اعتراف به وجود گرانمایه او به دلیل انبوه روایات و 

دارند كه او هنوز به دنیا نیامده است و برخى همه اعـتـراف و ایـمـان به روایات و نویدها نویدها، بر این پن
مـا در بـخـش گـذشـتـه ، هـر دو . دارند و هم بر این اندیشه اند كه آن حضرت دیده بـه جـهـان گـشـوده اسـت 
یقت كه او به دنیا آمده است ، دیـدگـاه را طـرح كـردیـم و دالیل خویش را همراه انبوه روایات بر این حق

  .ترسیم نمودیم 
  :ـ و مى گوید2

  
  و اول هذین الذین تقررا 

  
  به العقل یقضى و العیان و النكر 

  
  و كیف و هذا الوقت داع لمثله 

  
  ففیه توالى الظلم و انتشر الشر 

لیه السـالم ایـن شـاعـر، در ادامه قصیده خویش پس از نقل دو دیدگاه در مورد والدت حضرت مهدى ع
دیـدگـاه نخست را انتخاب مى كند كه آن حضرت هنوز دیده به جهان نگشوده است و بـر ایـن دیـدگـاه با مغز 

اگر براستى آن حضرت به دنـیـا آمـده بـود بـر او الزم بود كه بخاطر : بیمار خویش استدالل مى كند كه 
ید و چون تاكنون ظهور نكرده است باید گفت گسترش ظلم و جور در میان كشورها و جامعه ها ظهور نما



  .كه هنوز به دنیا نیامده است 
  :پاسخ 

به این استدالل بیمارگونه و كج اندیشانه بنگرید كه چگونه شاعر توقع دارد كه حضرت مهدى علیه السـالم 
ر از هـوسـهـاى دل مـردم پیروى نماید، گویى آن حضرت از گسترش ظلم و جور در روى زمین بى خب

  !!!است یا وظیفه دینى و مسئولیت شریعى خویش را نمى داند
  :ـ شـاعر باز هم به سخن پوچ و استدالل بى اساس و شكست خورده خویش ادامه مى دهد و مى گوید3

  
  و ان قیل من خوف الطغاة قداختفى 

  
  فذاك لعمرى ال یجوزه الحجر 

  
  و ال النـقـل كـال اذ تـقـیـقـن انـه 

  
  سـى یستطیل له العمر الى وقـت عـیـ

اگر براستى سبب غیبت حضرت مهدى علیه السالم خوف او از دشمن : شـاعـر مى گوید: یـعـنـى 
این دیگر چیزى است كه نه عقل و خرد آن را مى پذیرد و نه قرآن و روایات ، چرا كه آن حضرت ....باشد

، به طول مى انجامد و هیچ كس نمى مى داند كه عمر گرانمایه اش تا فرود آمدن حضرت عیسى از آسمان 
تواند او را بكشد و نیز مى داند كه به یارى خدا بر تـمـامـى كـره زمـیـن حـكـومـت عـادالنـه خـواهـد كـرد و 

  زمـیـن و زمـان را لبـریـز از عدل و داد خواهد ساخت ، با این وصف چگونه از دشمنان مى هراسد؟
  :جواب 

با اینكه مى دانست خداوند دین او را بر همه ادیان ، پـیـروزى ) ص (رامى پاسخ این است كه پیامبر گ
  كـامـل مـى بخشد، چرا از شرارت شرك گرایان به غار حرا رفت و آنجا مخفى شد؟

  چرا از مشركین هراسید؟
  و براى چه در پیمایش راه مكه بسوى مدینه از بیراهه رفت ؟

  :نص قرآن شریف چرا موسى آن پیامبر خدا پیش از آن ، به 
   )240(. )باصبح فى المدینه خائفا یترقب (

  .ادثه بودترسان و نگران و چشم به راه ح: یعنى 
مـرا از شـر بیدادگران رهایى ! پـروردگـارا: (و چـرا تـرسـان و نـگـران از مـصـر بـیـرون رفـت و گـفـت 

  !. )بخش 
  .رب نجنى من القوم الظالمین : خرج منها خائفا یترقب قال 

  :یك پیامبر بزرگ گفت  )241(و براى چه 
   )242(. )ففررت منكم لما خفتكم (

  .و چون از شما ترسیدم ، گریختم : یعنى 
چرا موسى بن عمران مى ترسید با اینكه مى دانست هم چنان خواهد زیست تا به یارى خدا، بنى اسرائیل را 

تاج و كاخ بیداد فرعونهاى بیدادگر از ستم فرعون و فرعونیان رهایى بخشد و مى دانست كه بزودى تحت و 
  را منهدم خواهد ساخت ؟

  پاورقي 
  .12، ص 51بحاراالنوار، ج  -212
  .424اكمال الدین ، ص  -213
  .81سوره اسراء، آیه  -214
  .19و  18سوره آل عمران ، آیه  -215
  .6و  5سوره قصص ، آیه  -216
اكـمـال الدیـن شـیـخ : ـل كـردیـم كـه از آنـهـاسـت داسـتـان والدت حـضـرت از مـنـابـع مـتـعـدد نـق -217

  .28ـ  13، ص 51و بحاراالنوار، ج  433ـ  424، ص 2صـدوق ، ج 
  .26ـ  24سوره مریم ، آیه  -218



  .29ـ  31آیه : سوره مریم  -219
،  ، به نقل از تجهیزالجیش56فاطمه علیه السالم از والدت تا شهادت ترجمه دكتر فریدونى ، ص  -220

  .227، ص 2دهلوى حنفى و نزهة المجالس ، ج 
  :فرمود) ص (، روایتى آورده است كه پیامبر45ذخـائر العـقـبـى فـى مناقب ذوى القربى ، در صفحه  -221

فاطمه علیها السالم از والدت تا ... ان السـیـدة فـاطـمـة عـلیـها السالم ، كانت تكلم امها و هى فى بطنها
به نقل از علماى اهل  12ص  10و احقاق الحق ، ج  214قل از روض الفائق ، ص به ن 57شهادت ، ص 

  .سنت 
  .فاطمه ، در حالى كه در شكم مادرش بود با او سخن مى گفت : یعنى 
  .28، ص 51بحاراالنوار، ج  -222
  .126، ص 104بحاراالنوار، ج  -223
  .121، ص 104بحاراالنوار، ج  -224
  .431ص ، 2اكمال الدین ، ج  -225
  .432، ص 2اكمال الدین ، ج  -226
  .432، ص 2اكمال الدین ، ج  -227
نامه اى بود كه دوستداران ، سؤ الهاى خویش را بر آن مى نوشتند و بـراى هـر سـؤ الى ، ) توقیع ( -228

، واژه توقیع بنابراین . سـطـرهـایـى را خـالى مـى نـهـادنـد تـا امـا، جـواب هـر سـؤ ال را آنجا مرقوم دارد
در اصطالح به این گونه نامه ها كه سؤ ال را شـیـعیان و جواب را امام علیه السالم مرقوم داشته بود، مى 

و در لغت نیز به مـعـنـاى افـزودن چـیـزى بـه نـامـه پـس از پـایـان آن اسـت و چون در اینگونه نامه . گفتند
  .گفته شده است ) توقیع (در سطرهایى بر آن نگاشته مى شد،  ها سؤ ال را یـك نـفـر نـوشـتـه بـود و جواب

  .434، ص 2اكمال الدین ، ج  -229
  .435، ص 2اكمال الدین ، ج  -230
  .9سوره یس ، آیه  -231
  .45سوره اسراء، آیه  -232
  .96سوره طه ، آیه  -233
ش مـخـالفـت كـرد و بود كه در مورد بت پرستى با قری) خزاعه (مردى از ) ابن ابى كبشه ( -234

مردم را به توحید فـراخـوانـد و بـتـهـا را مـردود ) ص (نـپـرسـتـیـد و بـه هـمـیـن جـهـت هنگامى كه پیامبر
  .اعـالن كرد، آن حضرت را به مرد یا شده كه از اجداد مادرى پیامبر نیز بود تشبیه كردند

  .، ذیل آیه 416، ص 8مجمع البیان ، ج  -235
  .99، ص 22جامع البیان فى تفسیر القرآن ، ج . 9و  8یس ، آیه سوره  -236
  .418، ص 6مجمع البیان ، ج  -237
  .88سوره طه ، آیه  -238
  .96و  95سوره طه ، آیه  -239
  .18سوره قصص ، آیه  -240
  .21سوره قصص ، آیه  -241
  .21سوره شعراء، آیه  -242

 

 

 

 

 
  

    انـبـوه روایـات رسـیـده از پـیـامـبـر و امـامـان اهل بیت علیه السالم در  ایـن شـاعـر، گـویـى بـه قـرآن و



مورد حضرت مهدى علیه السالم عقیده دارد، اگر چنین است به او مى گـویـیم هر پاسخى در مورد خوف و 
ورد هراس موسى از فرعون و فرعونیان و پیامبر اسالم از مـشـركـان دارد، هـمـان پـاسخ را از ما، در م

  .غیبت دوازدهمین امام نور حضرت مهدى علیه السالم بپذیرد
امام مهدى علیه السالم كه در انتظار دریافت فرمان خدا براى ظهور اسـت بـخـوبـى : كـوتـاه سـخن اینكه 

مـى دانـد كـه تـا فـرود حـضـرت عیسى از آسمان و لبریز ساختن زمین از عـدل و داد بـه خـواسـت خدا و 
مـى دانـد كـه انجام هر كار و برنامه ... او خواهد زیست ، اما با رعایت شرایط، مقررات ، موقعیتها ووعده 

  .اى در گرو برنامه ریزى صحیح و فرارسیدن هنگامه آن است 
بـا ایـن بـیـان ، اگر زمان مناسب و شرایط موقعیت سازگار با ظهور حضرت فرا رسد و امـكـانـات الزم 

ى تردید خداوند به آن وجود مقدس فرمان ظهور خواهد داد و حـكـمـت عـمـیـق ادامـه غـیـبـت فـراهم شود، ب
  .تـا امـروز بـى تـردیـد بـه دلیل فراهم نیامدن جو مناسب و شرایط الزم براى ظهور و قیام اوست 

  :ـ و به بافته هاى ذهنى خویش اینگونه ادامه مى دهد4
  

  د اخـتـفـى و ان قـیـل عـن خـوف االذاة قـ
  

  فـذلك قول عن معائب یفتر 
  :این شاعر فیلسوف نما مى گوید

اگر امام مهدى علیه السالم از خوف اذیت و آزار مردم غیبت كرده است این كار عیب و نقص است و نه 
كمال و جمال ، چرا او ظهور نمى كند و مشكالت و اذیتها را در راه خدا به جان نمى خرد و بـر فـشار و 

تاریهایى كه از دشمنان به او خواهد رسید، شكیبایى نمى ورزد تا رسـالت تـاریـخى و مسئولیت شرعى گرف
  خویش را به انجام رساند؟ و بشریت در بند را، از چنگال ستمكاران رهایى بخشد؟ چرا؟

م اسـت و اینجا عیب دیگرى هم پدیدار مى گردد و آن غیبت حضرت مهدى علیه السالم از اذیت و آزار مـرد
كـه خود نشانگر ترس و بى بهره بودن او از شجاعت و شهامت است ، با اینكه مـى دانـیـم آن حـضـرت از 
ترس و هراس منزه است و اصالحگر شجاع و پرشهامتى است كه به تجاوزكاران از دولتها گرفته تا ملتها 

  .از او حساب مى برند
  :چهارمین پاسخ 

  :ید گفت در پاسخ این بافته هاى پوچ با
  !!گریخت و از آنجا به مدینه ) ثور (ترسو بود كه در هجرت خود نخست به غار ) ص (یا پیامبر گرامى 

شـعـب ابى (از شـهـامـت و شـجـاعـت بـى بـهـره بـود كـه سـه سـال و چـنـد مـاه در ) ص (آیـا پـیـامـبـر
  ؟در جوى لبریز از تنگنا و گرسنگى و ترس دشمن گذرانید) طالب 

به پروردگارش اطمینان نداشت كه مدتى بطور مخفیانه مردم را بسوى پـروردگـارش ) ص (آیا پیامبر
دعـوت مـى كـرد و خـود و یـارانـش ، خـداى یـگـانـه را بـطـور نـهـانـى مى پرستیدند كه این آیه شریفه آمده 

  :كه 
   )243(... )فاصدع بما تؤ مر(

  .هر آنچه را فرمان یافته اى صریح و بلند آن را اعالن كن ! اى پیامبر: یعنى 
  ....حكمت و بینش یك چیز است و ترس چیز دیگر! آرى 

تـدبـیـر، تـجـربـه ، خـرد و شناخت در زندگى چیزهایى هست و بى باكى ، بى خردى و گـزافـه گـویـى 
  .چیزهاى دیگر و جناب شاعر، متاءسفانه گویى میان این دو دسته مفاهیم فرق نمى گذارد

  :ـ این شاعر در ادامه قصیده خویش مى گوید5
  

  فـفـى الهـنـد ابـدى المـهـدویـة كـاذب 
  
  مـا نـاله قتل و الناله ضر و 

در هندوستان ، مهدى دروغینى ظهور كرد اما نه كشته شد و نه آسیبى به او رسید، پس حضرت : یـعنى 
  مهدى ظهور نمى كند؟

  :جواب 
هـنـدوسـتـان كـشـورى اسـت كـه در قـرنهاى اخیر همواره حكومتهایى بت پرست بر آن حكومت رانده اند 



دارند و هیچ كس ، در آنجا دیگرى را بخاطر هدف ، دین و عـقـیـده اش ، چـون و كه كارى به كار دین ن
از این رو اگر در چنین كشورى یك مدعى دروغین بـیـاید و ادعاى مهدویت نماید و . چرا قرار نداده است 

ـرود، ایـن به او رنج و آسیبى نرسد و آنگاه هم خود و هم آثار دعوت دروغـیـنـش بـخـارگـونـه از مـیـان ب
هـرگـز دلیـل آن نمى شود كه ظهور حضرت مهدى علیه السالم را توجیه كنیم و بگوییم اگر او نـیـز بـدون 

فراهم آمدن شرایط جهانى ظهور كند، به او نیز هیچ رنجى و آسیبى از سوى دشمنان نمى رسد از كجا چنین 
خود استعمارگران تراشیدند و خود هم به منظور ادعایى را مى توانیم ثابت كنیم ؟ شاید این دروغ پرداز را 

  .اجراى نقشه هاى استعمارى ، از آن مراقبت و حراست نمودند
  شـایـد ایـن دروغ پـرداز، اگر ادعاى رسالت و نبوت و پروردگارى هم مى كرد، هیچ كس بر او اعتراض 

  .نمى نمود
سنگ ، درخت و آلت تناسلى را مى پـرسـتـنـد، از  بـرخـى از بـت پـرسـتـان در هـمـیـن هـنـدوسـتـان ، گـاو،

ایـن رو چـه مـانـعـى اسـت كـه اگـر دروغ پـردازى ادعـاى مهدویت كند، از هر ناخوشایند و رنج و آسیبى ، 
  جان سالم بدر برد؟

را در ایران تراشید كه نـخـسـت ادعـاى ) محمد على باب (اسـتـعمار روس هم دروغ پرداز دیگرى بنام 
ـیـابـت و رابـطـه بـا حضرت مهدى علیه السالم كرد و آنگاه ادعا نمود كه حـضـرت مـهـدى اسـت و ن

فـرجـام كـارش نیز به زندان و شالق و چوبه دار ختم شد و آنگاه جسدش بدور افكنده شد تا شكار درندگان 
  .گردد

یت ، نه درد و رنجى دیـد و نه آزارى ، كه از ادعاى مهدو) هندى (بـا ایـن بـیـان ، استدالل به دروغ پرداز 
نـقض مى گردد كه در بحثهاى آینده ) محمد على باب (این ادعا با زندان و اعدام دروغ پرداز دیگرى چون 

  .، به گوشه اى از بافتهاى پوچ و بیوگرافى او اشاره خو هد رفت 
و در جهان اسالم قـدرت یـافـتـه در قرن ما كه استعمار در كشوهاى اسالمى بصورت گسترده اى نفوذ كرده 

و آشكارا به غارت و چپاول و درهم كوبیدن و درهم نوردیدن و به كشتن و تـبـاه سـاخـتـن ، حرث و نسل 
دست یازیده و هر آنچه خواسته انجام داده و مى دهد، اگر خوب بـیـانـدیـشـیـم در خـواهـیـم یـافـت كـه هر 

را زیر سؤ ال مـى بـرنـد و تـهـمـت بـاران مى كنند و ترور كس یك كلمه حرف حق بزند نخست او 
شخصیتش مى نمایند و آنگاه با نقشه هاى دوزخـى و ابـلیـسـى اسـتـعمار، براى از میان برداشتن چنین 

  .شخصیت متفكر و درست اندیش و حقگویى ، وارد عمل مى شوند
عمارگران در همین یك قرن به شهادت رسانده اند اگـر بـخـواهـیـم از شـخـصـیـتهاى برجسته اسالمى كه است

  .نام ببریم ، هم شكل و حجم كتاب دگرگون مى شود و هم موضوع آن 
براى نمونه در تاریخ ایران به بزرگترین شخصیتهاى علمى و مذهبى برخورد مى كنیم كـه بـه دلیـل تـسـلیـم 

ها و دروغـهـا بـر آنان و ترور شخصیتشان ، نـاپـذیـرى در بـرابر دول استعمار، پس از بارانى از تهمت
و همین درد و ... فرجام كارشان ، به ترور، چوبه دار، یا كشته شـدن بـوسـیـله سـم خـیـانـت انـجـامـید

رنجهاى جانكاه را در مورد شخصیتهاى گـرانـقـدر اسـالمـى عـراق نـیـز، هـم پیش از انقالب عراق و هم 
رهـبـر انـقـالب عـراق ) آیـت اهللا شـیـرازى (شـخـصـیـتـهـاى بـزرگـى هـمـانـنـد . م پس از آن دیده و مى بینی

بـه .... كه در تركیه به شهادت رسید، همین گونه در الجزائر، لیبى ) سید جـمـال الدیـن افغانى (، 
  .رسانید شـخـصـیـتـهـا و رهـبـرانـى بـرمـى خـوریـم كـه هـمـه را اسـتـعـمـار پـلیـد بـه قتل

اگر براستى تاریخ كشورهاى اسالمى را در این قرن مطالعه و برسى كنیم به فاجعه هـا و حـادثـه هـاى 
غمبارى بر مى خوریم كه انسان را پیر مى سازد و اینها با آگاهى بر ایـن واقـعـیـت اسـت كـه ایـن 

ین و زمان از عدالت و نه نابود شخصیتهاى اصالحگر، نه ادعاى مهدویت كرده اند و نه لبریز ساختن زم
ساختن ستم و ستمكاران جهانى ، بلكه تنها ادعاى آنان فرا خوانى انسانها، بویژه مسلمانان براى اصالح 

جامعه اسالمى بوده است و در راه پدید آوردن موج آگاهى و بیدارى در مغزها و اندیشه ها مى كوشیدند و 
  .اد آن را براى كشورهاى اسالمى نمى پسندند و نمى خواهنداین همان چیزى است كه استعمار و استبد

آنـچـه بـه ایـن مـصـیبتها و حوادث ، ابعاد گسترده ترى مى بخشد و آنها را رنج آورتر و تـلخـتـر مـى 
سـازد، ایـن است كه اجرا كننده نقشه هاى استعمار پلید در كشورهاى اسالمى ، عـنـاصـر و جـریـانـاتـى 

كـه خـود را بـه اسـالم و قرآن چسبانیده و مدعى دین و دیـنـدارى بـوده انـد، نـوكـران و مـزدوران  بـوده انـد
پـلیـدى كـه وجـدان و عـقیده خود را به استعمار فروخته و در راه تقرب و به شیطان ، دستورات آنان را 

  .گردان نهاده اند
رن غمبار، ظهور مى كرد با آن همه دشـمـن و فـراهـم با این بیان ، اگر حضرت مهدى علیه السالم در این ق



نبودن شرایط و امكانات براى یارى رسانى به آن اصالحگر بزرگ ، شما خواننده گرامى در مورد فرجام 
  حركت بى نظیر او چه مى اندیشى ؟

رت ، بـزودى بـرخى شرایط و عناصر الزم را خواهى شناخت كه تحقق یافتن آنها پیش از ظهور آن حـضـ
ضـرورى اسـت تـا هـمـه قـشـرها آمادگى آن را بیابند كه بتوانند به نداى ملكوتى و رهایى بخش او، به 

  .هنگامى كه ظهور نمود پاسخ شایسته و بایسته را بدهند
  :ـ شاعر به بافته هاى كفر آلودش ادامه مى دهد و مى گوید6

  
  فان قیل ان االختفاء بامر من 

  
  و الحمد و الشكر  له االمر فى االكوان

  
  فذلك ادهى الذاهیات و لم یقل 

  
  به احد اال اخو السفه الغمر 

  
  ایعجز رب الخلق عن نصر حزبه 

  
  فهذا هو الكفر ! على غیرهم ؟ حاشا

اگر گفته شود كه حضرت مهدى علیه السالم به دستور خـدا، غـیـبـت نـمـوده : ایـن عـنـصـر نـادان مـى گوید
ور او نیز ظهور نخواهد كرد، این منطق از دیدگاه این شـاعـر نـاگـوارترین مصیبتها و اسـت و جـز به دست

بدترین فاجعه است و این سخن را تنها انسان كم خرد و نـادان مـى گـویـد؛ چـرا كـه ایـن گـفـتـار، بـدین 
وان است و این مفهوم است كه خداوند از یارى و بخشیدن پیروزى كامل به حضرت مهدى علیه السالم نات

  .هم در منطق این شاعر، همان كفر و شرك است 
  :پاسخ 

آیا خداوند توانا از یارى : و مـا بـه بـافـتـه هـاى این عنصر گناهكار و فرومایه ، اینگونه پاسخ مى دهیم كه 
به رسانى و پیروزى بخشیدن به پیام آورانش بر ضد دشمنان پلید و كینه توزشان ناتوان بود كه آنقدر 

  گستاخى و شقاوت ستمكاران مهلت داد؟
  :این آیات شریفه را به دقت بشنوید

  :قرآن مى فرماید
   )244(.قل فلم تقتلون انبیاء اهللا من قبل ان كنتم مؤ منین 

  اگـر شـمـا ایـمان آورده بودید از چه روى پیامبران خدا را پیش از این مى كشتید؟: بـگـو: یـعـنـى 
  :و مى فرماید

  .ذلك بانهم كانوا یكفرون بآیات اهللا و یقتلون النبیین بغیر الحق 
  .و این بدان سبب بود كه آنان به آیات خدا كفر مى ورزیدند و پیامبران را بناحق مى كشتند )245(:یـعنى 

  :و مى فرماید
   )246(.ا و قتلهم االنبیاء بغیر حق سنكتب ما قالو

  .خواهیم نوشت ) همه را(ن را بناحق كشتند بـزودى آنـچـه بـه ناروا گفتند و اینكه پیامبرا: یـعـنـى 
  :و مى فرماید

  .ذلك بانهم كانوا یكفرون بآیات اهللا و یقتلون االنبیاء بغیر حق 
  ....ایـن بـدان سـبـب بـود كـه به آیات خدا كفر مى ورزیدند و پیامبران را بناحق مى كشتند: ى  )247(یـعـن

  :و مى فرماید
   )248(.و ارسـلنـا الیـهـم رسال كلما جائهم رسول بما ال تهوى انفسهم فریقا كذبوا و فریقا یقتلون 

و هرگاه كه پیامبر چیزى مى گفت با خواهش دلشان هماهنگ نبود، گروهى را تكذیب مى كردند و : یعنى 
  .گروهى را مى كشتند

  :ى فرمایدو م
   )249(.فبما نقضهم میثاقهم و كفر هم بآیات اهللا و قتلهم االنبیاء بغیر حق 



خدا بر ... ن بـه سـبـب پـیـمـان شـكـنـیـشان و كفر ورزیدنشان به آیات خدا و به ناحق كشتن پیامبران پـس آنـا
  .دلهایشان مهر نهاده است 

  :و مى فرماید
   )250(.قـل قـد جـائكـم رسـل مـن قـبـلى بالبینات و بالذى قلتم فلم قتلتوهم ان كنتم صادقین 

پـیـش از من پیامبرانى با معجزه ها و آنچه اكنون مى خواهیم و مى گویید به سوى شما آمدند، اگر : بـگـو
  را مى كشتید؟راست مى گویید پس چرا آنان 

: عـالوه بـر ایـن آیـات ، روایت شده است كه پیشواى شهیدان حسین علیه السالم به عبداهللا بن عمر فرمود
آیا نمى دانى كه پستى و خوارى دنیا در پیشگاه خـدا هـمـیـن بـس كه ، سر پیامبرى ! هان اى اباعبدالرحمن (

  ؟...اسرائیل هدیه گرددچون یحیى علیه السالم به بدكارى از بدكاران بنى 
آیا نمى دانى كه بنى اسرائیل از سپیده فجر تا طلوع خورشید، هفتاد پیامبر را مى كشتند آنـگـاه در بـازارهـا 

. بـراى كـسـب و كـار و خرید و فروش مى نشستند چنانكه گویى كارى نكرده اند و جنایتى مرتكب نشده اند
()251(   

از سوى دیگر اگر شما خواننده عزیز به داستان پیامبران مراجعه كنى بـا هـزاران درد و ... ایـن از یـك سو
ته تا شكنجه و كندن پوست سر و زنده به گور سـاخـتـن روبـرو خـواهـى شـد كـه بـر رنـج از كـشـتـن گرف

آیا خداى توانا، از یارى : (آنـان بـاریـده اسـت ؛ از ایـن رو بـاید از این شاعر فیلسوف نما پرسید كه 
  )پیامبران خویش ناتوان بود؟ 

ى امتها برانگیخت و روشن است كه آنـان بـرتـریـن بـا آگـاهـى از ایـن واقعیت كه خداوند پیامبرانش را بسو
انـسانها و نزدیكترین بندگان بسوى خدا بودند با این وصف چرا خداى توانا آنان را یارى نفرمود و در دم بر 

  دشمنان پلید، پیروزشان نساخت ؟
سـال و چـنـد مـاه  در شعب ابى طالب سه) ص (انـدكـى پـیـش یـادآورى كـردیـم كـه پـیـامبر گرامى اسالم 

  .مخفى گردید و نیز به سوى غار ثور گریخت و از مكه به سوى مدینه هجرت فرمود
آیـا خـداونـد نـمـى تـوانـست پیام آور خویش را كه ساالر پیامبرانش نیز بود، بر دشمنان پیروزى كامل 

  بخشد؟
اوسـت كه به . ساى خویش را داردخداوند، حكیم و فرزانه است و در مورد بندگانش حكمت و بینش ر! آرى 

همه چیز دانا و آگاه است و به همه امور بیناست و احاطه دارد و بر هر كارى تواناست ، اما حكمت در هر 
  .كارى اصلى است و توانایى بر آن كار اصلى دیگر

ت كـه تـنها تاءخیر تا زمانى مناسب اسـ. حكمت الهى تاءخیر ظهور امام عصر علیه السالم را اقتضا مى كند
مى داند، نه وقت و هنگامى كه بندگان برگزینند، بندگانى كه به هر حال به مصالح الهى و   خدا خودش 

  .فرجام كارها ناآگاهند
  غیبت كوتاه مدت یا غیبت صغرى

  سرآغاز غیبت
ان در برابر دیدگ) ع (در بـخـش گـذشـته بحث در مورد واژه غیبت ، مفهوم آن و عدم حضور امام مهدى 

  .رسید) صغرى (مردم بود و سخن به غیبت كوتاه مدت یا غیبت 
دیدگاه متفاوتى دارند، برخى مبداء آن را والدت ) صغرى (دانشمندان و محدثان در مورد آغاز غیبت 

و عصر پدر گرانقدرش مى دانند و برخى آغاز غیبت صغرى را از شهادت حضرت ) ع (حضرت مهدى 
   )252(.دبه حساب مى آورن) ع (عسكرى 

دارى و از همان آغاز والدت مباركش با نوعى پرده پوشى و راز) ع (به نظر ما، زندگى حضرت مهدى 
غیبت صـغـرى از عـصـر : نـهـان مـانـدن از چـشـمـهـا، هـمـراه بـود بـر این اساس مى توان گفت كه 

شـروع شـده و بـا ایـن بـیـان ، ) ع (و والدت فرزند گرانمایه اش حضرت مهدى ) ع (حـضرت عسكرى 
و دیگر ) مـرحـوم مـفـیـد (ه پـنـج سـال زنـدگى آن وجود گرانمایه در كنار پدر را، هـمـانـگـونـه كـ

  .دانشمندان جزو غیبت صغرى محسوب داشته اند آنگونه به حساب آوردیم 
  غیبت كوتاه مقدمه اى براى غیبت طوالنى

نوعى آماده سازى براى غیبت طوالنى بـود و ) ع (واقعیت این است كه غیبت كوتاه مدت حضرت مهدى 
عیار در جامعه انسانى و غیبت صغرى یك حالت میانه اى غـیبت طوالنى اش مقدمه ظهور و حضور تمام 

  ).عصر ظهور (و ) غیبت كبرى (بود، میان 
رابطه گسترده و كامل امت با امام راستین و معصوم خویش گسسته است و در عـصـر ) كبرى (در غیبت 



ایط و وضعیت ظهور، این رابطه بطور كامل برقرار، اما در غیبت صغرى نه آن است و نه این ، بلكه شر
  .میانه اى حاكم بود

پیش از غیبت صغرى مردم در هر كجا و هر زمانى كه تصمیم مى گـرفـتـنـد مى : تـوضـیـح مـطـلب ایـنـكه 
كه معاصر آنان بودند، دیدار كنند در راه ، كـوچـه ، خیابان ، مراسم حج ، ) ع (توانستند با امامان معصوم 

هر آنچه مى خواستند از آنان بپرسند و پاسخ همه مسایل دینى و معارف  مكه ، منى و عرفات بى هیچ مانعى
  .قرآنى و مشكالت زندگى خویش را بطور مستقیم و بى واسطه از آنان دریافت دارند

ادامه داشت و آن هنگام بود كه فشار از سوى استبداد بـر امـام ) ع (این شرایط تا زمان حضرت هادى 
ى حركات ، دیدارها، روابط و فعالیتهاى آن گرامى بـا افـراد، زیـر ذره بـیـن بیشتر شد و تمام) ع (هادى 

  .حـكـومت بیدادگر عباسى قرار گرفت و انبوهى از جاسوسان و خبرچینان بر او گمارده شدند
سـردمـداران بـنـى عـبـاس بـا ایـنـكـه بر اریكه قدرت تكیه كرده و همه پستهاى حساس و كـلیـدى را در 

داشـتـنـد، بـخـوبى مى دانستند كه در جامعه ، توده عظیمى از مردم به مشروعیت آنان و حكومتشان دسـت 
ایمان ندارند و بر این باورند كه خالفت اسالمى و رهبرى جامعه ، حـق شـرعـى و قـانـونـى امـامـان اهـل 

و باطل رفته و بطور غاصبانه  اسـت و هـمـه مـدعـیـان خـالفـت در طـول تاریخ به راه بیداد) ع (بـیـت 
  .تجاوزكارانه زمام امور جامعه اسالمى را به كف گرفته اند

  :این واقعیت از دو جهت براى آنان مسلم و قطعى بود
  :ـ نخست اینكه 1

را مى دیـدند و مى ) ع (سردمداران بنى عباس به خوبى امتیازات ، شایستگیها و ویژگیهاى امامان نور
م از نظر منشاء، ریشه و شرافت خانوادگى از چه برترى و شـكـوهـى بـرخـوردارنـد و هم دانستند كه آنان ه

دانش گسترده ، تقواى به مفهوم واقعى ، شایستگى و برازندگى ، اعتدال و : از نظر ارزشهاى معنوى همانند
شرها و زندگى قداست در سلوك و سیاست ، سابقه نیك و آوازه بـلنـد و خـوشـنـامـى در مـیـان هـمـه ق

  ....سراسر افتخار و لبریز از فضیلتها و كرامتها
  .در همه این میدانها، آنان هستند كه در همه قرون و اعصار، برتر و باالترند! آرى 

قدرت اعجاز و آیات و روایـاتـى كـه از : ویژگیهایى چون . به عالوه ، آنان از ویژگیهاى امامت بهره ورند
آورش در مـورد بـرگـزیدگى آنان به امامت جامعه و تـدبـیر امور و شئون انسانها جـانـب خـدا و پـیـام 

  :رسیده و به حكم آنها امامت امت به آنان سپرده شده است و مى دانستند كه این اصول خدشه ناپذیر یعنى 
  شرافت بى نظیر خانوادگى ، شایستگى هاى بى همانند علمى و عملى ،

  .اعجاز و قدرت برآوردند معجزه ویژگیهاى امامت ، همانند 
و آیـات و روایـات رسـیده در مورد آنان ، كافى است كه خالفت و امامت آنان را براى همگان ثابت ، دلهاى 

حق پذیر و شیفته دانش و تقوا و آزادى و عدالت را بسوى آنان جلب ، توده هـاى مـردم را بـه حـقـانـیـت 
  .قـوق پایمال شده آنان را برایشان اثبات و بسوى آنان بازگرداندآنـان مـعـتـقـد و مـعـتـرف و حـ

  ـ از طرف دیگر2
  .و زنـدگـى نـكـبـت بـار و ضـد اسـالمـى آنـان كامل به عكس بود) مـطـلب در مـورد بـنـى عـبـاس 

به  چرا كه آنان پس از گسترش و تحكیم پایه هاى قدرت و سلطه ظالمانه خویش بر نیمى از كـره زمین ،
گونه اى مست و مغرور گشتند كه دیگر، نه به عواطف و احساسات مردم مـى انـدیـشیدند و نه از مخالفت و 

  قیام مسلمانان مى هراسیدند و نه به حشم و نارضایتى توده ها، بها مى دادند و چرا چنین نباشد؟
فاقد قدرت و امكانات  چرا سردمداران بنى عباس با آن قدرت و امكانات عظیم ، از مردم بى سالح و

  بترسند؟
  چرا دیگر از حرام خدا بپرهیزند و از گناهان و زشتیها دروى جویند؟

چرا به خواسته هاى سیرى ناپذیر نفس نپردازند؟ و چرا نداى شهوات خویش را با وجود هـمه وسایل و 
ه در تمایالت نفسانى امكانات شهوت انگیز روحیه لذت جویى و بى بندوبارى ، پاسخ نگویند و عنان گسیخت

  نروند؟  خویش 
بـر ایـن اساس بود كه مفهوم خالفت عادالنه مورد نظر اسالم دگرگون گردید و جانشین پـیـامـبـر جـاى 

خـویـش را بـه عـنـصرى تجاوزكار و دیكتاتورى سپرده كه تنها بر محور عیاشى و لذت جویى و سركشى و 
  .فحشاء و زشتیها، مى چرخید

نـاه و لهـو و لعـب ، محافل رقص و آوازه خوانى ، شب نشینیها و مشروبخواریها، مستیها و مـجـالس گـ
پستیها و جنونها، هر شب و هر بامداد و شامگاه در كاخهاى بیداد و آلوده سردمداران رژیم عباسى برپا شد 



زد به همراه انبوهى  و عنصر پلیدى كه خود را رهبر و پیشواى جامعه اسالمى و جانشین پـیـامـبـر جـا مى
از اطرافیان آلوده و بدكار خویش در آن شب نشینیها و مـخـالف گـنـاه و فـحـشـا حـاضر مى شد و در حلقه 

اطرافیانى كه جز خشنود ساختن خاطر خـطـیـر پـیـشـوا و خـلیـفـه و هـر چـه بـیـشـتـر فـراهـم آوردن 
  .ى خویش نمى ساختند به هر پلیدى دست مى یازیدوسـایـل فـسـق و فجور او، نقش و ماءموریتى برا

سوگمندانه ، علما و دانشمندان دنیا پرست و بداندیش نیز، به جاى ایستادگى در برابر این روند ارتجاعى و 
فجایع هستى سوز براى خلیفه مصونیت بى نظیر و سابقه دینى و شـرعـى تـراشـیـدنـد و چـنـیـن وانـمـود 

در بـرابـر رفـتـار و كردار خویش بازخواست نمى گردد و هر ) امـام بـاطـل (و ) ـفـه سـاخـتـنـد كـه خـلی
  .آنچه انجام دهد، مورد سؤ ال قرار نمى گیرد و به گناه و جنایت خویش كیفر نمى شود

او نماز بخواند و عبادت خدا كند یا گرد فحشا و گناه بگردد، مساوى است ، چرا كه خلیفه اسـت و ره آورد 
ثـمـره كـار و زنـدگـى و عـمـر خلیفه نه اداره امور تدبیر شئون جامه و تـاءمـیـن حـقـوق و آزادى و امنیت  و

و نجات توده ها و اندیشیدن در مـورد دیـن و دنـیاى مرد است ؛ بلكه كار و   و فرهنگ و معنویت و آسایش 
در آن فرو رفته ) بنى عباس (و ) ه بنى امی(نقش او، همان فرو رفتن در شهوات و زشتیهایى است كه 

  .بودند
تـنـهـا چـیـزى كـه خـاطـر خـطـیـر خـلیـفـه را بـه خـود مـشـغـول مـى داشـت و گـاه لذتـهـا و بـى ! آرى 

بـنـدوبـاریـهـا را در كامش تلخ و آنها را برایش گلوگیر مى ساخت وجود گرانمایه مشعلهاى هدایت و امامان 
  .بود) ع (نور
د كسانى كه خداوند لباس قداست و پاكى ، تقواپیشگى و پرهیزكارى بر اندامشان پـوشـانـده بـود و آنـان وجو

  .را بـه شـایـسـتـه تـریـن صـفـات و پـرجاذبه ترین فضیلتها زیباترین ارزشهاى اخالقى و انسانى آراسته بود
اى پاك و پرشكوه چیره شـود؟ بـتواند چگونه بر این شخصیته: خـلیـفـه هـمـواره بر این مى اندیشد كه 

محبوبیت و معنویت عظیم آنان را در هم كوبد، خوشنامى و بلندآوازگى آنان را آلوده سـازد و تـالش و 
كوشش اصالحى و انسانى آنان و گرایش یاران و دوستداران و پیروان آن را به راه و رسم انسانى و 

  .اسالمى و الهى آنها، به صفر برساند
آیا بـیـنـش و . مى زیست ) ع (در ایـن شـرایـط سخت و در این جو وحشتناك بود كه حضرت هادى ! آرى 

حـكـمـت ، او را نـاگـزیـر نـمـى سـاخـت كـه بـراى زنـدگـى خویش شیوه خاصى بـرگـزیـنـد؟ شـیـوه اى كـه 
ر همانحال به انجام هـمـه جوانب خرد و تجربه و فرزانگى براى مصون ماند از شرارت و شقاوت و د

  رساندن مسئولیت خطیر و نقش عظیم امامت راستین ، در آن رعایت شود؟
بـر ایـن اسـاس بـود كـه آن گـرامـى در هـمـان شـرایـط كـه تـحـت فـشار و مراقبت شدید جاسوسان خالفت 

ـا او در ارتـبـاط بود و سایه شوم حكومت ترور و وحشت بر او و هر دوستدار خاندان وحى و رسـالت كـه ب
بـود، سـایـه افـكـنـده بـود، آن گـرامـى در هـمـانـحـال بـا درایـت و تـدبـیـر بـى نـظـیـر مـى كـوشـیـد تـا بـر 

اوضـاع و احـوال مـراقـب و مـسـلط بـاشـد و در ایـن انـدیـشـه بـود كـه خـود و یـاران مـكـتـب و آرمـان اهل 
  .تناق بیشتر رهایى بخشدرا از فشار و اخ) ع (بیت 

خود شاهد هـسـتـیـم كـه . مـا در روزگـار خـویـش ، بـرخى از نمونه هاى آن فشارها و رنجها را دیده ایم 
چـگونه زورمندان و سلطه گران هزار و یك حساب براى شخصیتهاى برجسته مـردمـى و مـذهـبـى و 

و چگونه براى بـدسـت آوردن انـدك اطـالعـات بـرخـوردار از مـوقعیت اجتماعى و سیاسى باز مى كنند 
احـمـقـانـه و بـى ارزش ، تـدابـیـرى عـریـض و طـویـل مـى انـدیشند و آن را از مسایل مهم و درجه اول 

جامعه ، قلمداد مى كنند به مقامات باال گزارش مى برند، چنانكه گویى اسرار بزرگ نظامى دشمن را كشف 
  ...كرده و یا

چگونه بود و زورمندان بیدادگرى كه ) ع (باید اندیشید كه شرایط در روزگار امامان معصوم  از همین جا
آن بزرگواران را اولین و آخرین و جدى ترین خطر براى سلطه ظالمانه خـویـش مـى دیـدند، با آنان چگونه 

مى دیدند و در ) ع (وررفتار مى كردند، چرا كه سلطه گران به روشنى ، عـشق و ایمان مردم را به امامان ن
اوج یقین بودند كه آنان بر قلبها حـكـومتى كنند عشق و شور توده هاى مردم به آنان عشق و شور مذهبى و 

  .عشق و شورى است كه از هر عالقه ، پیوند و عشقى پرتوانتر، سختتر و كارسازتر است . عقیدتى است 
مكانات گسترده خویش از آن بى بهره بـودنـد، آنـان و ایـن امتیازى است كه حكومتگران با وجود قدرت و ا

تـنها بر كالبدهاى مردم حكومت مى كردند و نه بر دلها و قلبها، به زور سرنیزه و با منطق و سیاست مشت 
آهنین ، حكم مى راندند و نه با منطق دین و قانون و مقررات عادالنه و انسانى و عنصر دگرگونساز مهر و 

  ...ن و پرواوفا و صفا و ایما



مـعـرفـى مـى ) ص (آنها به نام دین حكومت مى كردند و به دروغ خود را خلیفه و جانشین پیامبر خدا! آرى 
كـردنـد چـرا كـه رهـبـرى اسـالمـى كـه از همان نخستین روزهاى درخشش اسالم شكل گرفته بود، در 

  .تبلور داشت ) ص (وجود گرانمایه پیامبر
ار جـامـعـه ، فـرمـانـده و رهبر مردم بود و قدرت قانونگذارى و اجراى مقررات و آن حـضـرت ، زمـامـد

  .اداره كشور، به دست با كفایت او بود
هـمو بود كه فرمان جهاد با ستم را مى داد و زكات و حقوق مالى را مى گرفت ، مقررات و حـدود الهـى را 

  .ه را تدبیر و تنظیم مى كردبرپا مى داشت و همه امور و شئون دینى و دنیوى جامع
) ع (خـداونـد، ایـن رهـبـرى عـادالنـه و كـارسـاز را پـس از پـیـامـبـر بـه امـامـان مـعـصـوم اهـل بـیـت 

واگـذار كـرد و مـقـرر فـرمـود كـه آنـان یـكـى پـس از دیـگـرى راه پیامبر و مـسـئولیـتهاى خطیر او را، جز 
اما آنچه نمى بـایـد مـى شـد اتـفـاق افتاد و قدرت پرستان با . ایت خویش گیرنددریافت وحى ، به كف باكف

بازیگریها و بند و بستها و توجیه و تفسیرهاى جاه طلبانه ، زمام امور جامعه را به كف گرفتند و بر اریكه 
نان را از دخالت قدرت تكیه زدند و بـا سـلب امـكـانـات و آزادى و پایمال ساختن حقوق و حدود و مقررات آ

  .در امور و شئون و نجات و فالح جامعه بازداشتند
این حاكمان غاصب ، در طول این قرنها و عصرها همواره مدعى بودند كه سیستم آنان خالفت اسـت و 

خـودشـان هـم خـلیـفـه و جانشین پیامبر، زیرا اگر آنان ادعا مى كردند كه رژیمشان پـادشـاهى یا جمهورى 
دشان نیز شاه یا رئیس جمهورند و نه خلیفه پیامبر، مردم مـسـلمـان بـخـاطـر ناسازگارى تمام است و خو

عیار سلطنت استبدادى و جمهورى ، با خالفت و رهبرى معنوى مورد نظر دین ، دیگر در برابر آنها 
  .سرفرود نمى آوردند

خود را خلیفه پیامبر جا مى زدنـد تـا بـا  ادعاى خالفت مى كردند و... بـه هـمـیـن جـهـت امویان ، عباسیان و
ایـن بـازیـگـرى و فـریب بزرگ ، براى خود حكومت معنوى و رهبرى دینى و مـذهـبـى ثـابـت كـنـنـد و 

آنـگـاه بـا ایـن شـگـرد بـر جـان مـال و هـسـتـى و امـكـانـات مردم ، به گونه كه خداى مردم باشند حكم 
  .برانند و امر و نهى كنند

امـا حـقـیقت كامال غیر از این بود و خالفت اسالمى به مفهوم واقعى و درست آن چیزى است كه بـایـد در 
هـاله اى از قـداسـت و پـاكـى ، دیـن بـاورى و دیـنـدارى ، دانـش و بینش ، تقوا و پـرواپـیـشـگـى و دیـگـر 

ویـژگـیـهـا در آن حـكـومـتگران خودكامه و شـایـسـتگیها و ویژگیهایى از این گونه باشد و این صفات و 
  .مدعى خالفت و رهبرى اسالمى ، نبود كه تاریخ درست و مستقل ، این واقعیت را تاءیید و گواهى مى كند

و خـالفـت اسـالمـى ، ) ص (و ایـن در حـالى بـود كـه هـمـه این ویژگیهاى شایسته و بایسته جانشینى پیامبر
رین صورت و زیباترین وجه ، بطور بسیار گـسـتـرده در وجـود گـرانـمـایـه امـامـان به بهترین شكل و كاملت

  .وجود داشت و این حقیقت را نیز تاریخ با رساترین صداى خویش طنین افكن ساخته است ) ع (نـور
  شرایط دشوار عصر امام هادى

هـهـا و وسـایـل حـكـیـمـانه اى كه براى سـخـت گـرفـتـار بـود و از جـمـله را) ع (بـه هـر حـال امـام هـادى 
رهایى از مراقبتهاى پلیسى و كاستن از جو وحشت و ترور حـكـومـت جـور، بـرگـزید این بود كه برخى از 

در ) ع (شایستگان را، در بغداد و در دیگر نقاط، انـتـخـاب كـرد تـا آنـهـا نماینده و وكیل حضرت هادى 
از آن پس ، به دستور آن حضرت ، حقوق . ور دینى و دنیوى آنان باشندمیان مردم و مرجع و مصدر ام

مالى به آنان سپرده مـى شـد و مـسـائل و مـعـارف و احـكـام نـیـز از آنـان سـؤ ال مـى گـردیـد و آنـان 
ان نـمـایـندگان حضرت در میان مردم و واسطه بین امام و امت بودند و بـراى ایـنـكـه حكومت استبدادى آن

را نشناسد و به نقش حساس آنان آگاه نگردد، این كار بزرگ و پرمخاطره را در پوشش كارهایى ، نظیر 
) ع (تجارت و دیگر رشته هاى مورد احتیاج مردم انجام مى دادند و این سبك تا شهادت حضرت هادى 

  .استمرار داشت 
سـیـاسـت حـكـیـمـانـه را دنـبـال كـرد و  هـمـیـن) ع (پـس از شـهـادت آن حـضـرت نـیـز، امـام عـسـكـرى 

وكالت وكال و نمایندگان شایسته پدر گرانقدر و نیاى بزرگش را ) ع (پس از شهادت او نیز حضرت مهدى 
  .تنفیذ كرد كه در بخشهاى آینده خواهد آمد

  در حیات پدر
آن گرامى شـنـاخـتـیـم ، بـا تـوجه به این نكته كه ما در بحث گذشته ، آغاز غیبت صغرى را، از والدت 

ایـنـك بـجـاسـت كه گوشه اى از زندگى او، در زمان پدر گرانمایه اش را بصورت بسیار فشرده ترسیم 
  .نموده و اصل بحث را به بخشهاى آینده بگذاریم 



ایـن اسـت كـه آن گـرامـى پـنـج سـال از دوران ) ع (از نـكـات روشـن در زنـدگـى حـضـرت مـهـدى 
مـى زیـسـت و تـا ) ع (ى را، در شهر تاریخى سامرا و در كنار پدر گرانمایه اش حضرت عـسـكـرى كـودك

  .آخـریـن لحـظـات حـیـات پـدر، غـرق در مـهـر و عـنـایت پدر بزرگوارش بود
آن وجود گرانمایه را، به برخى از شخصیتهاى مورد اعتماد نشان داد و ) ع (در ایـن مـدت امامت عسكرى 

معرفى او به عنوان دوازدهمین امام معصوم و مهدى موعود، آنان را به دیدار آن حضرت مفتخر  ضمن
  .ساخت كه برخى روایات در این مورد را در بحث آینده ، خواهیم نگریست 

بوسیله سم خـیـانـت و ) ع (هنگامى كه حضرت عسكرى : و نـیـز روایـات نـشانگر این واقعیت است كه 
عباسى ، به شدت مسموم گردید و واپسین لحظات حیات او و فرا رسید و انبوه جاسوسان و بـیـداد رژیـم 

بیگانگان با اطمینان به اثر گذراى سم و شهادت آن حضرت ، بیت رفیع امامت و والیت را ترك كردند و 
  .در خانه پدر و در كنار بستر او، حاضر گردید) ع (رفتند، درست همان لحظات حضرت مهدى 

را در نوشیدن دارو یارى كرد و ظرف دارو را كه به سبب لرزش دست آن حضرت بر اثر مسمومیت پدر 
  .شدید، بر دندانهاى مباركش اصابت مى كرد براى او نگاه داشت 

دیگر بـه مـلكـوت پـر ) ع (ایـن آخـریـن دیـدار آن پـسر گرانمایه با این پدر فرزانه بود و امام عسكرى 
ـهرمان و عزیز و مقدس خویش را در برابر تندبادهاى حـوادث و رنـجـهـا، بـدون سـایـه كـشـیـد و كـودك ق

پـدر بـر سـر، تنها نهاد، او را به قدرتى كه هرگز دیدگان معنوى اش به خواب نمى رود سپرد تا محافظت 
  .كند

  جعفر و انحراف از خط اهل بیت
از راه و رسم پدران گرانقدرش انـحـراف جـسـت و بود كه بدبختانه ) ع (جـعفر از فرزندان حضرت هادى 

انحراف این عنصر نگون بخت شگفت انگیز است ، اما نه شگفت . راه هـواپـرسـتـى و گناه را پیش گرفت 
آن پیام آور بزرگ توحید و تقوا كه خدا در مورد او خطاب به پدرش مى ) نوح (انگیزتر از انحراف فرزند 

  :فرماید
   )253(...من اهلك انه عمل غیر صالح  انه لیس! یا نوح 
  .ایسته او از خاندان تو نیست ، او عملى است ناش! اى نوح : یعنى 

و نـیـز انـحـراف و گـمراهى او از خط افتخار آفرین قرآن و عترت به سبب كوتاهى پدر بزرگوارش 
در تربیت او نیست ، همانگونه كه نباید او را ساخته محیط نـامـنـاسـب خـانـوادگـى و ) ع (حضرت هادى 

ان ، همنشینان و گناه ورزانى بود كه فـامـیـلى بـه حـسـاب آورد، بـلكـه عامل گمراه سازنده او، عامل دوست
او را از خط عدالت و تـقـوا مـنـحـرف سـاخـت و روشـن اسـت كـه عـامـل رفـاقـت ، دوسـتـى و هـمـنـشـیـن 

  .از عوامل مؤ ثر در پى ریزى و سازندگى یا تخریب و انحرف انسان است 
  چگونگى انحراف او

گمراهان از راه و رسم افتخار آفرین پدران گرانقدرش انحراف در اینكه جعفر بر اثر دوستى و همنشینى با 
جست ، تردیدى نیست اما چگونگى ارتباط او با دستگاه ستم ، دوستان و هـمـنـشینان آلوده و منحرف كه به 

) ع (او این مارك ننگ و عار را زدند و به این فاجعه تاءسف بـارش كـشـیـدنـد و از خـط اهـل بـیت 
  .د، اینها به خوبى براى نگارنده روشن نیست منحرفش ساختن

او را بـرادر، یـار، ) ع (از شـگـفـتـیـهاى روزگار این است كه كارش به جایى رسید كه حضرت عسكرى 
را به شیعیان ) ع (یـاور و مـحرم اسرار خویش نمى انگاشت و با اینكه فرزند گرانمایه اش حضرت مهدى 

ر والدت او را به دوستداران خاص گزارش مى نمود، جعفر را از این امر مورد اعتماد، نشان مى داد و خب
) ع (خطیر و رخداد پرشكوه آگاه نساخت و گویى او هرگز نمى دانست كه برادرش حضرت عسكرى 

  .است ) ع (داراى فرزند گرانمایه اى بنام مهدى 
ى جاه طلبانه اى كه در سر مى پروراند شاید هم باخبر بود اما به دلیل آرزوها، اهداف و نقشه ها! نمى دانم 

) جعفر (فرزندى ندارد و این ) ع (خود را به نادانى مى زد و چنین وانمود مى كرد كه حضرت عسكرى 
  .است كه هم وارث اوست و هم جانشین معنوى و امام پس از آن حضرت 

راى دوستداران و شـیـعـیـان روز پـیش از شهادت جانسوزش ، نامه هاى متعددى ب 15یـازدهـمـیـن امـام ، 
  :داد و به او فرمود) ابواالدیان (خـویش در مدائن نوشت و به كارگزار بیت خویش ، 

امـض بـهـا الى المـدائن ، فـانـك سـتـغـیـب خـمـسـة عـشـر یـومـا و تـدخـل الى سـر مـن راى یـوم الخـامـس 
  .المغتسل عـشـر و تـسـمـع الواعـیـة فـى دارى و تـجـدنى على 

  )فاذا كان ذلك فمن ؟ ! یا سیدى : (فقلت 



  . )من طالبك بجوابات كتبى فهو القائم بعدى : (قال 
  )زدنى ؟ : (فقلت 
  . )من یصلى على فهو القائم بعدى : (قال 
  . )زدنى : (قلت 
  . )من اخبر بما فى الهمیان فهو القائم بعدى :قال 

روز به طـول مـى انجامد  15بدانكه كه سفرت ! وى مـدائن حـركت كن ایـن نـامـه را بـردار و بـسـ: یـعـنـى 
و پانزدهمین روز كه وارد سامرا مى گردى ، صداى شیون از خانه ام طنین افكن خواهد بود و پیكرم را در 

  .مغسل براى غسل دادن خواهى دید
پیش است پس امام راستین پس اگر چنین رخداد غمبارى در ! ساالر من : (ابواالدیان با اندوهى عمیق گفت 

  . )از شما كیست ؟ بار دیگر آن را معرفى كنید
هر كس پاسخ نامه ها را از تو خواست او جانشین واقعى من است ! تـو كـار خـود را انـجـام بـده : (فـرمـود

( .  
  . )نشانه هاى بیشترى از دوازدهمین امام نور بیان كنید! سرورم : گفتم 

  . )ر این است كه هر كس بر پیكر من نماز خواند او امام بر حق است نشانه دیگ: (فرمود
یا بسته خاصى را كه از جـایـى خـواهـد رسـیـد ) همیان (هر كس : (باز هم نشانه بیشترى خواستم كه فرمود

و دیگر شكوه و هیبت آن گرامى چنان مرا گرفت كه نتوانستم از جریان . ) طلبید، او جانشین من است 
  .پرس و جو كنم ) ن همیا(

پس از ورود نامه ها را به . مـن نامه هاى آن حضرت را برداشتم و بسوى مدائن حركت كردم 
شـخـصـیـتـهـاى مورد نظر رساندم و جواب گرفتم و به سرعت بسوى سامرا بازگشتم و درست همان 

و دیـدم دریـغـا كـه  بینى كرده بود وارد شهر تاریخى سامرا شـدم  پیش ) ع (روزى كه حضرت عسكرى 
براى ) ع (صـداى شـیـون از بـیـت رفـیع امامت طنین انداز است و پیكر پاك و ملكوتى حضرت عسكرى 

  .غسل آماده است 
جـمـعیت موج مى زند و جعفر درب خانه ایستاده و گروهى ، از جمله دوستداران خاندان وحى و رسـالت 

شهادت یازدهمین امام نور را به جعفر تسلیت مى گویند و برخى  بـهـت زده بـرگرد او حلقه زده اند، برخى
  .خالفت و امامت را تبریك و تهنیت 

  نخستین نشان از نشانه هاى سه گانه 
اگر براستى این جناب ، با آن سوابق ننگین بخواهد امام شود، دیگر بـایـد مـقـام امـامـت و : (بـه خـود گـفتم 

را كـه مـن او را به خوبى مى شناختم كه مـشـروبات حرام مى نوشد و در كاخ چـ) والیـت را بـدرود گـفـت 
بناچار پیش رفتم و چون . با همپالكى هایش قمار مـى كـند و طنبور مى نوازد) عباسى (خلیفه بیدادگر 

را تسلیت گفتم و هم بر ادعاى امامت او تبریك ؛ اما با همه ) ع (بسیارى ، هم شهادت حضرت عسكرى 
و نشانه هایى بودم كه براى امام راستین پس از خویش بیان ) ع (د در اندیشه سخنان امام عسكرى وجو

  .فرموده بود
  .جعفر، پاسخ تسلیت و تبریك مرا گفت ، اما نه چیزى خواست و نه از مطلبى پرسید

كفن پیكر مطهر حضرت عسكرى را ! سرورم : (آمد و به جعفر گفت ) عقید (درسـت در هـمین هنگام 
  . )كرده ایم و آماده است كه نماز بگذارید

جـعـفـر در حـالى كـه عـنـاصـرى از جـاسـوسـان دستگاه خالفت ، پیشاپیش او و گروهى از شـیـعـیـان نـیـز 
بـا نـگـرانـى اطراف او را گرفته بودند، براى نماز بر پیكر حضرت عـسـكـرى وارد صـحـن خـانـه شـد و 

ز بخواند، اما هنگامى كه تصمیم گـرفـت نماز را آغاز كند بناگاه كودكى بسان پاره ماه بسوى آن رفت تا نما
، با نقاب بر چهره و با موهایى پرپشت و زیبا و با دندانهایى باز و شمرده كه با فاصله هاى متناسب به سبك 

جعفر (اپذیر، رداى دلنشینى ردیـف شـده بـودنـد، از درون خانه تجلى كرد و با شجاعت و شهامتى وصف ن
  :را گرفت و به شدت او را عقب راند و فرمود) 

   )254(.فانا احق بالصالة على ابى ! تاءخر یا عم 
من باید بر پیكر پاك پدر نماز گذارم نه تو، چرا كه من بر نماز خواندن بر پیكر ! عـقب برو! عـمـو: یـعـنـى 

  .مطهر پدرم ، از همه زیبنده ترم 
در حالى كه رنگ از چهره اش پریده بود، عقب نشینى كرد و آن كودك شكوهمند پـیـش آمـد و ) جـعـفـر (

ع (نماز خواند و پیكر مطهر او در كنار مرقد منور پدرش امام هادى ) ع (اك حضرت عسكرى بـر بـدن پـ



  .به خاك سپرده شد) 
  نشانه دوم 

  ! )پاسخ نامه ها را بیاور! ابواالدیان : (آنـگـاه آن كـودك گـرانـمـایه به من نگریست و فرمود...
خداى را سپاس كه تا این لحظه دو نـشـان از نـشانه : (بـى درنـگ همه را به او تقدیم داشتم و با خود گفتم 

براى امام راستین پس از خود فرموده بود، در این وجود گرانمایه دیدم ) ع (هایى را كه حضرت عسكرى 
  . )اینك باید در انتظار سومین نشانه باشم 

  نشانه سوم 
كه او نیز از بیت رفـیع امامت بیرون آمدم و بسوى جعفر رفتم ) ع (از صـحـن خـانـه حـضـرت عـسـكرى 

) این كـودك چـه كـسـى بـود؟ ! جناب : (به او گفت ) حاجز و شاء (در كنار او بودم كه . خارج مى شد
  .گـویى در این اندیشه بود كه او را تكان دهد و از خواب غفلت بیدار سازد و حجت را براى او تمام كند

  . )نه او را دیده ام و نه مى شناسم  تاكنون! بخداى سوگند: (اما جعفر پاسخ داد
پرسیدند و با سوگ ) ع (رسید و از حضرت عسكرى ) قم (در آنـجـا نـشـسـتـه بـودیـم كـه كـاروانى از شهر 

  .غمبار رحلتش روبرو شدند
  )اینك امام پس از آن حضرت كیست ؟ : (پرسیدند
  .جعفر را نشان دادند: گروهى 

و تـبـریـك ) ع (و ضمن عرض تسلیت بخاطر شهادت حضرت عسكرى  كـاروانـیان هوشمند پیش آمدند
ما از ایران آمده ایم و به همراه خویش مـوال و نـامـه هـایـى ! عالى جناب : (امـامـت و والیـت جـعـفر گفتند

  )ایید آورده ایـم ، تـقـاضـاى مـا ایـن اسـت كـه مـقـدار پـولهـا و نـام ارسال كنندگان نامه ها را بیان فرم
شما مى خواهید ما از غیب خبر دهیم ؟ (جعفر برآشفت و بپا خاست و دامن لباس خویش را تكان داد و گفت 

  .و بر آنان پرخاش كرد
از بیت رفیع امامت بـیرون آمد ) ع (درسـت در ایـن بـحـران بـود كـه یـكـى از خدمتگزاران حضرت مهدى 

در : (گان نامه ها را برشمرد و هم به آنـان پـاسـخ داد كـه و خطاب به كاروانیان هم نام یك یك نویسند
  . )هـمیان ، یك هزار دینار است و ده دینار آن نیز سكه هاى تقلبى است 

همان وجود گرانمایه اى كه تو را بـسوى ما فرستاده : (كاروانیان اندیشمند و با درایت ، شادمان شدند و گفتند
و هـمـه امـوال را بـه هـمراه ) است و نه دیگرى ) ع (حضرت عسكرى است ، او امام راستین و جانشین 

داده بود به چشم خویش ) ع (نامه ها، تقدیم داشتند و من نیز سومین نشانى را كه ساالرم حضرت عسكرى 
  .دیدم 

  نكاتى در مورد این روایت 
خود را نامزد مقام پـرشـكوه طبق این روایت ، در حالى ) جعفر كذاب : (ـ نـخـسـتین نكته این است كه  1

امامت و خالفت مى نمود كه نه تنها فاقد تمامى ویژگیهاى آن بود، بلكه خود بـه گناه و فسق و فجور و 
رسواییهاى خویش نیز آگاه بود و این نشانگر این مطلب است كـه او نه ذره اى از خدا پروا داشت و نه به 

مى بـایـسـت خـود را از آن مـقـام كـنـار مـى كشید و به  دین اهمیت مى داد، چرا كه اگر جز این بود
صراحت مى گفت كه او فاقد ویژگیها و خـصـایـص این مقام پرشكوه الهى و معنوى است و جاسوسان و 

ساده اندیشانى كه او را امام پـنـداشـته و به او تبریك مى گفتند، همه را با بیان حقیقت ، از دجالگرى باز مى 
ا دریغا كه نه تنها حقیقت را نگفت ، بلكه همه تبریكها را نیز جدى گرفت و پاسخ جدى داد و ام. داشت 

  .گویى كه خویشتن را شایسته مقام پرفراز امامت مى پنداشت 
ـ این اصل در میان شیعه مشهور است كه بر پیكر مطهر امام معصوم ، تنها امام و جانشین او نـمـاز مـى  2

از میت ، در حقیقت دعاى نمازگزار بر میت است ، از این رو، چه كسى جز امام زیبنده گـذارد چـرا كـه نـم
است آن را اقامه كند؟ به همین جهت هست كه هنگامى كه جعفر پیش رفت تا بـر پـیكر مطهر حضرت 

در بیت  نماز گذارد، خدا اراده فرمود تا پرده را از بـرابـر دیدگان انبوه مردمى كه) علیه السالم (عسكرى 
را به مردم ) علیه السالم (رفیع امامت گرد آمده بودند، كنار بزند و امام راسـتین پس از حضرت عسكرى 

معرفى نماید تا بدینوسیله ، هم عنصر دروغگویى را رانده باشد و هم به جامعه اسالمى اتمام حجت نموده 
  .باشد

  .تجلى كرد) یه السالم عل(بر این اساس بود كه در حساسترین لحظات ، حضرت مهدى 
رداى جـعـفـر را گـرفـت و او را كـه آمـاده شـروع نـماز بود با سخنانى كوتاه كه در اوج فصاحت و بالغت 

  .بود، هم او را عقب راند و هم خویشتن را معرفى كرد



  :آن خورشید جهان افروز فرمود
  ! )تاءخر یا عم (

  .د كه او نماز بخواندعقب برو و بدینوسیله اجازه ندا: به او فرمود
بنابراین ، آن كودك . و بدینوسیله به همگان اعالن فرمود كه جعفر عموى اوست ) عمو ) (یا عم : (و فرمود

  .پرشكوه ، برادرزاده جعفر و فرزند حضرت عسكرى است 
اعـالن  بدینوسیله هم نسب خـویـش را. ) من بر نماز خواندن بر پیكر مطهر پدرم زیبنده ترم : (و فـرمـود

و نیز روشن ساخت كه . كـرد و هـم امـامـت خـود را اثبات ، چرا كه بر پیكر امام به حق ، نماز نمى گذارد
  .او ولى میت است و وارث او و بس 

زیـرا امـام ) علیه السالم (بـدیـنسان روشنگرى فرمود كه جعفر، نه امام است و نه وارث امام عسكرى 
است و جعفر اسـاسـا در ایـن ) علیه السالم (كرى تنها حضرت مهدى راسـتـیـن پـس از حـضرت عس

مـوضـوع بـهره اى نداشت و جاه طلبى فریبكار بود كه آلت دست دستگاه بیداد پیشه و فریبكار خالفت قرار 
   )255(.گرفته بود

با دقت در داستان خواهید دید كه جعفر از صحنه عقب نشینى مى كند و در برابر آن ! خـواننده عزیز! آرى 
  .كودك پرشكوه نمى تواند كمترین مقاومتى از خود نشان دهد

  و كجا رفته است ؟راستى توانایى و قدرت ا
  و چـگـونه امكان بحث و جدل از او سلب گردیده است ، تا جایى كه یك كلمه هم چون و چرا نمى كند؟

راسـتـى چـگـونـه یك عنصر مدعى امامت و والیت در حالى كه انبوه جاسوسان و ساده لوح و نیز گروهى 
  رسد؟از اشرار، پشت سر او صف كشیده اند، از آن كودك با عظمت مى ت

این نمونه اى از هیبت و شكوه و اقتدار امام راستین است كه در وجود گرانمایه حضرت مـهـدى ! آرى 
متجلى است و عناصرى چون جعفر و نمونه هایى از این قماش مدعیان دروغین و جاه طلب ) علیه السالم (

  .، بطور كلى از این ابهت و عظمت و ویژگیها، بى بهره اند
  خود را مى بازد؟ رنگش زرد مى شود؟ راستى چرا جعفر

چرا چهره اش سخت تغییر مى نماید؟ چرا آن همه شرمندگى و خفت و شكست و رسوایى را در برابر انبوه 
  ناظران تحمل مى كند؟

بـراى چـه بـطـور عـمـلى خـودش را تـكـذیـب مى كند؟ و ادعاى دروغین امامت خویش را، با عقب 
پس مى گیرد و سند ! ) عقب برو! عمو: (ودك پرشكوه و نداى ملكوتى او كه فرمودنـشـیـنـى از بـرابر آن ك

  دروغ پردازى خویش را براى عصرها و نسلها، امضا مى كند؟
حـق و حـقـیـقـت چـگـونـه آشـكـار مـى گـردد و بـه بـاطـل بـنـگـر كـه چـگـونـه طـرد ! راسـتـى كـه شـگـفـتـا

  وال و نیستى را در پیش مى گیرد؟مـى گـردد و چـگـونـه راه ز
  !اما دریغا

با ژرف اندیشى خاصى در همان بـحـران درهـم ) علیهم السالم (یـكـى از دوسـتـداران و شـیـعـیان اهل بیت 
این كودك كه ! عالى جناب : (شـكستن نقشه دجالگرانه جعفر و دستگاه فریبكار خالفت ، از او مى پرسد كه 

  )بود؟ 
وجدان مرده جعفر را برانگیزد و او را در برابر حق ، تسلیم نماید تا بدان اعتراف كند، اما  بـدان امید كه

نه او را دیده است و نه او را مى : دریغا كه آن مرد جاه طلب و پلید، به خداى بزرگ سوگند یاد مى كند كه 
  .شناسد

گر در سخن و سوگندت راستگو باشى ا! هان اى جعفر: (ایـنـجـاسـت كـه بـایـد او را مخاطب ساخت و گفت 
  .، كارت عجیبت و سخت تاءسفبار است 

آخر این كودك شكوهمند را احمد بن اسحاق قمى كه در شهر قم زندگى مى كند مى شناسد و حضرت 
  به او مژده مى دهد، اما تو او را نمى شناسى ؟( عسكرى والدت وى را 

به دیدار او ) علیه السالم (ان پدرش حضرت عسكرى انـبـوهى از شیعیان خاندان وحى و رسالت در زم
  مفتخر مى گردند، اما تو او را ندیده اى ؟

  !راستى كه واى بر تو
اگـر او را نـمـى شناسى و از این حقیقت بى خبر هستى ، این فاجعه اى بزرگ است و اگر آگاهى و دانسته 

كنى ، دیگر فاجعه سهمگین تر خواهد به منظور اهداف شیطانى دروغ مى گویى و سوگند دروغ یاد مى 
  . )بود



  اى كاش 
كاش جعفر به همین كار رسوا و شرم آورش بسنده كرده بود، كاش در همین جا از ادعاى امامت دروغـیـن 

دسـت بر مى داشت و كاش مردمى كه دیدند چگونه با فرمان امامت از نماز خـوانـدن بـر   خـویـش 
مفتضحانه عقب نشینى كرد به نداى خرد و وجدان خویش گوش مى ) علیه السالم (حـضـرت عـسـكرى 

سپردند و حق را از باطل باز مى شناختند، اما دریغا كه مردم در پى آرزوها و هدفهاى پست خویشند و دلها 
  .و قلبها بیمار و آفت زده 

عـسـكـرى  هـنـگـامـى كه كاروان مردم قم به سامرا رسید و با سوگ شهادت جانسوز حضرت! كـاش 
روبـرو شـد و از جـانشین راستین و امام پس از او جویا گردید، رجاله ها جعفر را نشان ) عـلیـه السـالم (

نمى دادند و كاش او نیز ادعاى دروغین خویش را تكرار نمى كرد تا شرمسارى و رسوایى دیگرى ببار 
  .آورد

ى امام راستین و مقام واالى امامت شیعه آگاهى داشتند امـا كـاروانـیـان هـوشـمـنـد و ژرفنگر كه به نشانه ها
علیه (از جعفر خواستند تا براى رفع هر گونه تردید و نشانگرى صداقتش در جـانـشـیـنى حضرت عسكرى 

از اموال و نامه هایى كه همراه كاروان است خبر دهـد و آن نگون بخت كه سخت وامانده بود ) السالم 
هر اتهام و افترایى پـاك و پـاكـیـزه اسـت و در حـالى كه دامان لباس خویش را ژست كسى را گرفت كه از 

  )از ما انتظار دارید كه علم غیب بدانیم ؟ : (مى تكاند گفت 
  )تریدون منا اءن نعلم الغیب ؟ (

و اى كـاش مـى دانـسـت كـه فرق علم غیبت و علم امام معصوم كه آموختن و فرا گفتن از منشاء و منبع 
  رچشمه علم است ، چیست ؟س

هـزاران روایتى را به یاد مى آورد كه از نیاى گرانقدرش پیامبر صلى اهللا عـلیـه و آله و ! و اى كـاش 
  .در مورد آینده جهان و انسان و دیگر رخدادهاى عظیم رسیده بود) علیه السالم (پدران پاكش امامان نور 

را مى شناخت كه به هنگام گزارش از آینده بـصره به آنچه ) الم علیه الس(سـخـن امـیـرمـؤ مـنان ! اى كـاش 
اى : (و تركها بر آن شهر خواهد رفت اشاره فرمود و در پاسخ یكى از یارانش كه گفت ) صاحب رنج (از 

  )به شما علم غیب ارزانى شده است ؟ ! امیر مؤ منان 
فتم علم غیب نیست ، بلكه فرا گـفـتـن از آنچه من گ! دوست من : (ایـنـگونه این مهم را توضیح داد كه 

سـرچـشـمـه علم است ، چرا كه علم غیب ، علم به برپایى هنگامه رستاخیز است و آگاهى از چیزهایى است 
  :كه خدا در قرآن بر شمرده است 

ى نفس ان اهللا عند علم الساعة و ینزل الغیث و یعلم ما فى االرحام و ما تدرى نفس ماذا تكسب غدا و ما تدر
   )256(.باءى اءرض تموت ، ان اهللا علیم خبیر

تاخیز نزد خداست و او باران را فرود مـى آورد و مـى دانـد براستى كه آگاهى به هنگامه برپایى رس: یعنى 
. در رحـمها چیست و كسى نمى داند فردا چه چیزى فراهم مى آورد و نمى داند در چه سرزمینى مى میرد

  .براستى كه خدا دانا و آگاه است 
د بود یا دختر، زشت یا با این بیان ، خداوند از آنچه در رحمها قرار گیرد، آگاه است مى داند كه پسر خواه

زیبا، راه نیكبختى را در پیش خواهد گرفت یا نگونبختى ، چه كسى هیزم آتش دوزخ خواهد بود و چه كسى 
  .همنشین پیامبران در بهشت پر طراوت زیبا

این علم غیبت است ، علمى كه جز خدا كسى از آنها آگاه نیست ، اما جز اینها دانشى است كه خدا به پیامبر 
یده اش تعلیم فرمود و او نیز به من و در حق من دعا كرد كه سینه ام آن را درك و دریافت دارد و قلب برگز

   )257(. )و جانم كانون این اسرار و رازها گردد
  در نقش جاسوسى حقیر

به همین جهت شـكست ...امـا جـعـفـر نگون بخت بر گمراهى و حق ستیزى خویش همچنان اصرار داشت 
به كـسـى كـه دیـروز بـا سم . پناه برد) معتمد (و رهبر آن ) عباسى (خورده و رسوا به رژیم سیاهكار 

  .را به شهادت رسانیده بود) علیه السالم (حضرت عسكرى   رادرش خیانت ب
رفت تا در نقش جاسوس حقیر و بى مقدارى بر ضد خاندان وحى و رسالت خبرچینى كند و بـه خـلیـفه 

نه تنها دور از ) علیه السالم (بیدادگر خبر دهد كه چه نشسته است ، دوازدهمین امام نور، حضرت مهدى 
آمده كه اكنون به سوى نوجوانى گام مى سپارد و شـكـوه ، عظمت و ابهت او، دلهاى چشم او به دنیا 

گمراهان را مى لرزاند و او زنده و پرنشاط هدایت معنوى شیعیان و دوستداران خاندان پیامبر صلى اهللا 
انى به سرعت به كف گرفته و با تجلى خویش ، خفاش) علیه السالم (علیه و آله را پس از حضرت عسكرى 



  .را به خفت و رسوایى محكوم ساخته است ) معتمد (بسان جعفر و 
  بازداشت مادر گرامى او
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از و پـس ) ع (و بعضى دیگر آن را از زمان امامت حضرت مـهـدى . 340، ص 2شیخ مفید در ارشاد، ج 
، عـلى بـن عـیـسى 416طبرسى در اعالم الورى ، ص : مى دانند مانند) ع (شهادت امام حسن عسكرى 
  ...و 52، ص 4و عالمه مجلسى در مرآت العقول ، ج  320، ص 3اربلى در كشف الغمه ، ج 
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در حوزه علمیه قم منتشر مى شود مطالبى نادرستى مبتى بر  از آنـجایى كه در یكى از مجالتى كه -255

توسط مـعـصـوم انـجام پذیرد و آنگاه ) علیه السالم (اینكه الزم نیست نماز بر پیكر پاك امام معصوم 
شواهدى از تاریخ و كتب روایى ، از روات ضعیف كه در كتب رجـالى تصریح به زندیق و ناصبى بودن 

الف و منافى موضوع یـاد شـده ، بـدون تـحلیل سند، نقل نموده و از احادیث متعدد و یا آنان شده ، بعنوان مخ
صحیح كه مخالف نظریه خـود مـى بـاشـد، صـرف نـظـر كـرده كه به ظاهر از ضعف علمى نگارنده آن 

 71ره رجوع شود به مجله حوزه ، شما.(سرچشمه مى گـیـرد، اگـر از بیمارى قلبى وى نشاءت نگرفته باشد
  .)1374، مهر و آبان و دى 70ـ 

كـه البته توسط نگارنده این پاورقیها، پاسخ مفصلى در شماره بعدى آن مجله به چاپ رسـیـد كـه بـا تـوجه به 
  :اهمیت موضوع ، خالصه قسمتى از آن را جهت استفاده خوانندگان گرامى اینجا مى آوریم 

به معصوم ، روایات متعددى در جوامع روایى آمده ) الم علیه الس(در رابـطـه با اختصاص غسل معصوم 
  :كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم 

پـس از نـقـل قـضـیـه غـسـل صـدیـقـه طـاهـره عـلیـهـمـا السـالم تـوسـط ) عـلیـه السـالم (امـام صـادق 
اال صدیق ، اءما علمت اءن مریم  فانها صدیقة ولم یكن یغسلها:(مـى فرماید) عـلیـه السـالم (حـضـرت امـیـر 

، 1، استبصار، ج 440، ص 1، تهذیب ، ج 159، ص 3و ج  459، ص 1كافى ، ج .) لم یغسلها اال عیسى 
  .142، ص 1، من ال یحضره الفقیه ، ج 199ص 

مسك فـقـهـا در بـحـث غـسـل مـیـت ، در جـواز غـسـل مـرد بـه هـمـسـر خـود، ایـن روایـت را نقل نموده و ت
  .49، ص 4و جواهر، ج  386، ص 3حدائق ، ج . جسته اند

از زندان عبیداهللا بن زیاد به كربال و آمدن حـضـرت رضـا ) علیه السالم (در قضیه آمدن حضرت سجاد 
از مـدیـنـه به بغداد جهت انجام مراسم پدران بزرگوار خـویـش ، كـشـى در رجـال خـود ) عـلیـه السـالم (

عرضه ) علیه السالم (به امام رضا ) بعنوان اعتراض (على بن ابى حمزة : نـقـل مـى كند كه طـى روایـتـى 
ان االمـام الیـلى امـره االامـام مـثـله :(در روایاتى كه از پدران شما به مـا رسـیـده ، آمـده اسـت كـه : داشت 

  .گیرد امام باید توسط امام مانند آن ، انجام) غسل و كفن نماز(مـراسـم .) 
  .)امام بود! آرى :(پاسخ داد) امام بود یا نه ؟) علیه السالم (آیا امام حسن :(حـضرت پرسید
در زندان عبیداهللا بن زیاد ) علیه السالم (بعد از شهادت حضرت ، فرزند او امام سجاد:(حـضرت پرسید

  ).گرفتار بود، پس چه كسى مراسم نماز و دفن او را انجام داد؟
  .)و هم كانوا ال یعلمون حتى ولى اءمر اءبیه ثم انصرف  خرج:(پاسخ داد

بدون آنكه ماءمورین حكومتى متوجه شوند، از زندان به كـربـال آمـد و ) علیه السالم (امام سجاد: یـعـنى 
  .پـس از انجام مراسم نماز و دفن پیكر پاك پدر بزرگوار خود، به زندان بازگشت 



اءن یاءتى كربال فـیـلى اءمـر ابـیـه ) علیه السالم (ـكـن عـلى بن الحسین ان هـذا الذى اءم:حـضـرت فـرمـود
  .463رجال كشى ، ص . ، فـهـو یـمـكن صاحب هذا االمر اءن یاءتى بغداد و یلى اءمر اءبیه 

این قدرت را عنایت نمود كه براى انـجـام مـراسـم ) علیه السالم (آن خـداوندى كه به امام سجاد : یـعـنـى 
در بزرگوار خویش از زندان به كربال بیاید، به من هم این قدرت را عطا فرمود كه براى انجام مراسم بر پـ

  .پیكر پاك پدرم از مدینه به بغداد بیایم 
از : مى فرماید) علیه السالم (، امام باقر )علیه السالم (در قضیه غسل بر بدن مطهر حضرت سجاد 

  :وصایاى پدرم این بود كه فرمود
  .)اذا اءنا مت فالیلى غسلى فان االمام ال یغسله اال امام بعده ! ا بنى ی(

  .166، ص 46و بحاراالنوار، ج  346، ص 2، كشف الغمة ج 264، ص 1الخـرائج ، و الجـرایح ، ج 
پـس از درگـذشـت مـن ، كـسـى جـز تـو مـراسـم غسل مرا بعهده نگیرد؛ چون غسل ! فـرزنـدم : یـعـنـى 

  .وم باید توسط امام بعد از آن انجام گیردامام معص
. در رابطه با مراسم پدر گرامى خویش نقل مى كند) علیه السالم (عـیـن هـمـیـن قـضـیـه را امـام كـاظم 

  .351، ص 3مناقب این شهر آشوب ج 
فـن و مراسم غـسـل و كـ:(مى فرماید) علیه السالم (در رابطه با نماز بر پیكر پاك و مقدس امام صادق 

حـنـوط و دفـن حـضـرت ولى عـصـر ـ ارواحـنا لتراب مقدمه الفداء ـ توسط حضرت سید الشهداء انجام مى 
 56ص  51و بحار االنوار، ج  206، ص 8كافى ، ج .) والیلى الوصى االالوصى :(آنگاه مى فرماید. گیرد
  .93، ص 53و ج 
  .گیرد مراسم وصى معصوم باید بوسیله وصى معصوم انجام: یعنى 

  نظریه پرچمداران فقه و حدیث
این موضوع را قطعى و مـسـلم گرفته و ) االمام ال یغسله و ال یدفنه االامام (عـالمـه مـجـلسـى تـحت عنوان 

) عـلیـه السـالم (اءن الرضـا ) علیه السـالم (سیاءتى فى اءخبار موسى بن جعفر :(در ابتداى باب مى نویسد
  .)كفنه و دفنه ، صلى اهللا علیهما حـضـر بـغـداد و غسله و

) علیه السالم (اءنه حضر الجواد ) علیه السالم (و فـى خـبـر ابـى الصـلت الهـروى فـى بـاب شهادة الرضا 
  .لغسله و كفنه و الصالة علیه 

براى غسل و ) علیه السالم (خواهد آمد كه حضرت رضا ) علیه السالم (در تاریخ حضرت كاظم : یعنى 
  .در بغداد حضور یافت ) علیه السالم (دفن پیكر پاك حضرت كاظم كفن و 

  .براى انجام مراسم بر بدن مطهر پدر بزرگوار به طوس آمد) علیه السالم (و هـمـچـنین حضرت جواد 
) علیه السالم (وسیاءتى فى باب تاریخ موسى اءخبار كثیرة دالة على حضور الرضا:(تا آنجا كه مى نویسد

  .)عند الغسل 
و آنـگـاه دو روایـت از اخـتـصـاص و كـتـاب كـافـى كـه داللت بـر غـسـل مـالئكـه بـر پـیـكـر مـقـدس 

لعل الخبرین :(دارد كـه نـقـل و آنـها را حمل بر تقیه نموده و مى نویسد) عـلیـه السـالم (حـضـرت كـاظـم 
وانگهى : آنگاه مى گوید.) من الشیعة  محموالن على التقیة ، اما من اهـل السـنـة او من نواقص العقول

  .288، ص 27بحار االنوار، ج . حضور مالئكه با حضور امام ، هیچگونه منافاتى ندارد
اءوصى اءن تغسله ام ولد له اذا مات ) علیه السالم (ان على بن الحسین :صـاحب وسائل بعد از نقل حدیث 

مام ال یغسله اال امام ، فـمـعـنـى الوصـیـة هـنـا المروى فى اءحادیث كثیرة اءن اال:(مى نویسد. فغسلة 
  .چاپ آل البیت . 353، ص 2وسائل الشیعه ، ج .) المـسـاعـدة عـلى الغـسـل و المـشـاركـة فـیـه 

) علیه السـالم (و اینكه امام سجاد. در احادیث زیادى آمده كه غسل امام را جز امام انجام نمى دهد: یـعـنى 
  .او را كـنـیـز فـرزنـد دارش ، غسل دهد به معناى كمك و مساعدت در امر غسل است وصـیـت نـمـوده 

تـحـقـق عـنـدنـا مـن اءن االمـام الیـغـسـله اال امـام مـثـله فالبد من تـاءویـل :(صـاحـب حـدائق مـى نـویـسـد
  .391، ص 3حدائق ، ج .) ونة على المعا) الوسیة (او بحملها ... الخـبـر المـذكـور امـا بحمله على التقیة 

در نزد ما شیعه مسلم است كه غسل امام را جز امام عهده دار نخواهد بود و این حدیث یا بر تقیه و : یـعـنى 
  .یا بر مساعدت ، باید حمل شود

ال و لعـله الیـنـافـى مـا دل على اءن الصدیق :(صـاحـب جـواهـر بـعـد از نـقـل حـدیـث مـذكـور مـى نـویـسـد
  .58، ص 4جواهر الكالم ، ج .) یغسله اال صدیق 

ایـن حـدیـث منافات و ناسازگارى ندارد با آنچه كه داللت مى كند صدیق را جز صدیق ، نباید غسل : یـعـنـى 
  .دهد



، 282طهارت شیخ انصارى ، ص ...) لما ثبت اءن االمام ال یغسله اال امام :(شـیـخ انصارى مى گوید
  .فى غسل االموات  المقصد الرابع ،

  .ایـن ثـابـت اسـت كـه امـام را نـبـایـد جـز امـام ، غسل دهد: یـعـنـى 
لما روى فى الخبار المستفیضة ، من اءن الصدیق ال یغسله اال صدیق :(حـاج آقـا رضـا هـمـدانـى مـى گـوید

  .358كتاب الطهارة ، از مصباح الفقیه ، ص .) 
  .غسل صدیق را جز صدیق نباید عهده دار شود: عدد آمده ، كه در اخبار مستفیض و مت: یعنى 

لما ورد فى غیر واحد من الروایات من اءن المعصوم ال :(حـضـرت آیـت اهللا العـظـمـى خوئى مى گوید
  .)یغسله اال معصوم مثله 

  .مـعـصـوم را نـبـایـد جـز مـعـصـوم غسل دهد: در روایـات مـتـعـدد وارد شـده كـه 
و هذه المناقشة جیدة :(از نـقـل تـوجـیـه صاحب وسائل و صاحب حدائق بر حدیث یاد شده مى نویسدو پـس 

.) جدا و قد تقدم فى اءخبار تغسیل على ، فاطمة علیهم السالم من اءنها صدیقة والصدیق ال یغسلها اال صدیق 
  .142، ص 8تنقیح ، ج 

ـیـه غـسـل و دفـن پـیـكـر مـطـهـر حـضـرت سـید فقیه و فاضل دربندى نیز پس از نقل اقـوال ، در قـض
.) فـان االمـام الیـلى امره اال االمام و یدل علیه ما رواه ابو عمر والكشى :(مى نـویـسـد) علیه السالم (الشهداء

. را از رجـال كـشـى ـ كـه قـبـال گـذشـت ـ نقل مى كند) عـلیـه السـالم (آنگاه عـبـارت حـضـرت رضـا 
  .452الشهادة ، ص اسرار 

) عـلیـه السـالم (پیمودن امام :(عـالمـه تـوانـا، سـیـد شـبر پس از نقل سخنانى از سید مرتضى مى نویسد
مـسیر میان مدینه و طوس و یا مدینه و بغداد و حضور یافتن براى انجام مراسم غسل و كفن و دفن پیكر پاك 

بى پـایـه و كـوته نظرى است و با توجه به معجزات و  پدر بزرگوار خویش یك امر ممكن بوده و انكار آن
رد نمودن احادیث . كرامات قطعى كه از آنان صورت گـرفـتـه ، نـپـذیـرفـتـن این امر، دور از حقیقت است 

بـراى مـراسم غسل كفن و نماز پدران گرامى خویش ، با استناد به ) عـلیـه السـالم (نشانگر حضور ائمه 
  .)ضعیف ، جرئت بزرگى مى خواهد امور بى اساس و

اینكه یك جسم ، مسیر طوالنى را در اندك زمان بپیماید، دور از واقعیت نیست ؛ :(تـا آنـجـا كـه مى نویسد
از مكه به بیت المقدس و از آنـجـا بـه مكه و همچنین ) علیه السالم (چون قضیه انتقال جسم مقدس نبى مكرم 

چیزى است كه قرآن به آن ) قاب قـوسـین او ادنى (و سدرة المنتهى تامعراج جسمانى حضرت به آسمانها 
  .251، ص 2مصابیح االنوار، ج . گواهى مى دهد

  .34سوره لقمان ، آیه  -256
  .335، ص 41و بحاراالنوار، ج  239نهج البالغه عبده ، ص  -257

 
 

 

 

 

  
نـماز بر پدر و دریافت نامه ها و امـوال شـیـعـیـان جـعـفـر جـریـان تـجـلى امـام مـهـدى عـلیـه السـالم در (

قـم ، را بـه رژیـم عـبـاسى گزارش كرد و بى درنگ خود خلیفه غاصب ، دسـتور بازداشت ساالر بانوان ، 
همسر حضرت عسكرى علیه السالم را صادر كرد و از او فرزند گرانمایه اش حضرت مهدى ) نرجس (

  .علیه السالم را مطالبه نمود
اما دستگاه از او دسـت . امـا او بـا درایـت وصـف نـاپـذیر خویش از راه تقیه ، جریان را نپذیرفت 

سامرا و تحت نظر او فـرسـتـاد تـا ضـمـن مـراقـبـت ) قاضى (بـرنـداشت و آن بانوى گرانمایه را به زندان 
   )258(.راه نجات او را فراهم آورد شـدیـد از او، جـریـان را دنبال كند، اما خداوند، پس از مدتى كوتاه

كه چگونه جنایتكاران در راه به دست !  راسـتى كه لعنت خدا بر ریاست و جاه طلبى ابلیسى و میان تهى
آوردنش ، وجدان و دین و عقیده خویش را به قربانگاه مى فرستند و نفرین بـر هـر جـاه طـلبـى كـه 

    



فـرمـانـبـردارى و پـیـروى هـواى دل را گـردن نـهـد و آنـچـه نفس سركش دستور داد و برایش وسوسه چید، 
  .بگوید و انجام دهد

  از قم  كاروان دیگرى
جـعـفـر، هـمچنان بر گمراهى و حق ستیزى خویش پافشارى مى كرد و از ادعاى دروغین دست بـردار 

نـبود، اما ماجراها یكى پس از دیگرى رخ مى داد و بر رسوایى او مى افزود، از آن جمله رسوایى بزرگى 
  .بود كه با ورود كاروان دیگرى از قم به سامرا براى جعفر رقم خورد

هنگامى كه ساالر ما حضرت عسكرى علیه السالم به : از پدرش آورده است كه ) بن سنان موصلى  على(
آنـان از شـهـادت غـمـبـار . ملكوت شتافت ، كاروانهایى از قم و دیگر نقاط ایران به سامرا رسید

و نـامـه هـایـى از  یـازدهـمـیـن امـام خـویـش ، هـنـوز بى اطالع بودند و طبق برنامه ، امـوال و هـدایـا
  .دوستداران خاندان پیامبر صلى اهللا علیه و آله براى آن گرامى به همراه داشتند

  .پـس از ورود بـه سـامـرا از بـیـت رفـیـع حـضـرت عسكرى پرسیدند كه خبر شهادت او را دریافت داشتند
  )پس وارث او كیست ؟ : (گفتند

ر، برادر حضرت عسكرى علیه السالم را نشان دادنـد و گـفـتـنـد جـاسـوسـان و بـرخـى سـاده انـدیشان جعف
او اینك براى تفریح و گشت و گذار به همراه رقاصه ها و آوازه خونها، بر قایق سوار است و بر روى 

  ....سرمست و خوش است ) دجله (آبهاى 
استین شیعه نـیست ، برویم و این كار، در شاءن امام و پیشواى ر: (كاروانیان وا رفتند و به یكدیگر گفتند
دوسـتـان مـى ! نـه : (گـفـت ) محمد بن جعفر حمیرى قمى (اما . ) اموال را به صاحبانش باز پس دهیم 

  . )مـانـیـم تا او بازگردد و جریان آنگونه كه هست براى ما روشن شود
عالى : (سالم گفتند جـعفر، از تفریح خویش بازگشت و كاروانیان به حضورش رسیدند و پس از درود و

ما از قم آمده ایم و گروهى از شیعیان نیز همراه ما هستند، برنامه این بـود كه گاه و بیگاه به دیدار ! جناب 
حضرت عسكرى علیه السالم مفتخر مى شدیم و اموالى را بـه عـنوان حقوق مالى خویش به آن حضرت 

  ).... تقدیم مى كردیم ، اینك نیز اموالى آورده ایم 
  )آن اموال كجاست ؟ : (جعفر گفت 
  )همراه ما مى باشد : (پاسخ دادند

  ! )بیاورید: (گفت 
  . )این اموال با شرایطى تقدیم مى گردد! نه : (گفتند
  )با چه شرطى ؟ : (گفت 

بـرنـامـه در زمان حضرت هادى و عسكرى علیه السالم اینگونه بود كه دوسـتـداران و : (پـاسـخ دادنـد
اهل بیت علیهم السالم این اموال را به صورت بسته هاى كوچك جمع آورى مى كردند، آنگاه همه شـیعیان 

را در بسته بزرگى قرار مى دادند و آن را مهر مى كردند و ما هـنـگـامـى كـه بـه مـحـضـر حـضـرت 
نـگـرد بـه مـا خـبـر مـى عـسـكـرى عـلیـه السـالم مـى رسـیـدیـم ، آن حـضـرت قـبـل از ایـنـكـه آنـهـا را بـ

و آنگاه در درون آن ، هر بسته اى از آن كیست و . داد كـه كـل آن بـسـتـه بزرگ حاوى چند دینار است 
ما با همان برنامه اموال را به شما ! اینك . مـشـخصات و شمار هر كدام را پیش از گشودن ، بیان مى فرمود

  . )تقدیم مى كنیم 
و بر حضرت عسكرى علیه السالم برادر من ، ناروا ! دروغ مى گویید: (كشید كه جـعفر برآشفت و فریاد 

  . )مى بندید، این علم غیب است و جز خدا آن را نمى داند
: كاروانیان با شنیدن سخنان او، به یكدیگر نگریستند و در حیرت شدند، اما جعفر فرصت نداد و گفت 

  . )اموال را بیاورید(
: اختى كه از امام علیه السالم و نشانه هاى امام و مقام واالى امامت داشتند گـفـتـنـدآنـان بـا درایت و شن

مـا كـارگـزاریم و امانتدار و نماینده مردم و امانت مردم را جز طبق بـرنـامـه اى كـه بـه ! عـالى جـنـاب (
مام پس از او هستید بر ما اگر بـراسـتـى شـما ا. حـضرت عسكرى علیه السالم مى سپردیم به شما نمى دهیم 

روشنگرى كنید، در غیر این صورت ما امانتها را بـه صـاحـبـان آنـهـا بـر مـى گـردانـیم تا خود تصمیم 
  .و خانه جعفر را ترك كردند. ) بگیرند

د بـو) سـامـرا (خلیفه عباسى كه در ) معتمد (جـعـفـر بـه دربـار شـتـافـت و بـر ضـد آنـان شـكـایت برد و 
  .اموال را به جعفر بدهند: كـاروانـیـان را احـضـار كـرد و گـفـت كـه 

مـا كـارگـزار مـردم هـسـتـیـم و ایـن امـوال امـانـت اسـت ، بـه مـا دسـتـور ! عـالى جـنـاب : (آنـان گـفـتـنـد



. م تقدیم مى داشتیم داده انـد آن را بـا شـرایـطـى تحویل دهیم ، با شرایطى كه به حضرت عسكرى علیه السال
(  

  )آن برنامه شما چه بود؟ : (گفت ) عباسى (رهبر رژیم 
امـام عـسـكـرى عـلیـه السـالم نـخـسـت پـیـش از تـقـدیـم امـوال بـه مـا خـبـر مـى داد كه مقدار آن : (گـفـتـنـد

ـت و پـس از ایـن مـراحـل ، چقدر است و دینارها و درهمها چگونه اند و هر كدام از بـسـتـه هـا از آن كـیـس
و این بار نیز به . ما در گـذشـتـه بـارهـا بـه دیدار او مفتخر شده بودیم . مـا اموال را به او تسلیم مى نمودیم 

همان نیت و طبق همان برنامه آمدیم كه با رحلت غمبار آن حضرت روبرو شدیم ، اینك اگر این مرد به 
ت عـسـكـرى عـلیـه السـالم اسـت ، بـایـد هـمـان دلیـل آشكارى را كه راستى امـام و جـانـشـیـن حـضـر

  برادرش براى ما ارائه مى فرمود، ارائه كند، در غیر این صورت ما ناگزیریم اموال را به صاحبانش 
  . )بازگردانیم 
ن سخن آنان در اینها مردمى دروغ پردازند و به برادرم دروغ مى بندند ای! اى امیر مؤ منان : (جعفر گفت 

  . )مورد برادرم غیب است كه ویژه خداست 
اینان فرستاده و پیام رسانند و پیام رسان جز ابالغ آشكار پیام ، مسئولیت ! جعفر: (خلیفه عباسى گفت 

  . )دیگرى ندارد
  .و جعفر غرق در بهت و حیرت شد و دیگر پاسخ نیافت 

ضا كردند، ماءمورانى به همراه آنان گسیل دارد تا از كاروانیان از فرصت بهره جست و از حاكم عباسى تقا
  .آنجا خارج شوند و خلیفه نیز پذیرفت 

اما پس از اینكه كاروانیان از شهر سامرا بیرون آمدند، بناگاه نوجوانى آراسته و بسیار خـویـش چـهـره كـه 
ان را بـا نام و نشان صدا زد گـویـى از خـدمـتگذاران بیت رفیع امامت و والیت بود سر رسید و سران كـارو

  . )ساالرتان ، حضرت مهدى علیه السالم شما را فرا خوانده است ، او را پاسخ دهید: (و گفت 
  )شما ساالر ما هستید؟ : (آنان پرسیدند

  . )من خدمتگذار او هستم ، بیاید تا شما را به دیدار او مفتخر سازم !... معاذاهللا : (گفت 
به همراه او رفتیم تا به خانه حضرت عسكرى علیه السالم در آمـدیـم ، در ایـن ( :كـاروانیان مى گویند

صلى اهللا علیه و آله ساالرمان ، بر تختى نشسته ، چنانكه گویى ) قـائم آل مـحـمـد (هـنـگـام دیـدیـم فـرزنـدش 
  .پاره ماه است و بر قامت زیبایش لباس سبز رنگى است 

رامى پاسخ داد و آنگاه بدون اینكه ما چیزى بگوییم ، شروع كرد از اموال و نامه بـر او درود گـفـتیم و آن گ
همه و همه را و هر آنچه به همراه داشتیم ، همانگونه كه حضرت عسكرى علیه السالم . ها و بسته ها

  .وصف مى فرمود، از همه خبر داد
جده در برابر خداى بـر زمـیـن نـهـادیـم سپاس خداى را گفتیم و بى اختیار در برابر این موفقیت ، پیشانى س

آن گرامى پذیرفت و . و به حجت خدا عرض اخالص كردیم و امانتهاى مردم را تقدیم محضرش نـمـودیم 
او در آنجا نماینده اى خواهد . حقوق مالى خویش را نه به سامرا، بلكه به بغداد ببریم   دستور داد از آن پس 

  .مردم را پاسخ خواهد دادگزید و بوسیله او نامه هاى 
: عـنایت كرد و فرمود) و یك جعفر قمى ) حنوط (تـصـمـیـم بـه خـداحـافـظى گرفتیم كه آن حضرت مقدارى 

و این كنایه از این بود كه بـزودى بـه سـراى بـاقى خواهى شتافت ، اما . ) خداوند، پاداش تو را زیاد گرداند(
راه بـازگـشـت ، به گردنه همدان نرسیده بودیم كه محمد بن جعفر  مورد آمرزش خواهى بود و شگفتا كه در

   )259(. )قمى ، دار فانى را وداع گفت 
و پـس از آن تـاریـخ نـیـز هـمـانـگـونـه كـه حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم فـرموده بود، امـوال بـه بغداد 

مى رفت و به نمایندگان آن حضرت تقدیم مى شد و آنان نیز نامه ها و نشانه هایى از دوازدهمین امام نور را 
  .براى دوستداران و شیعیان او مى آوردند

  ب نكته جال
  :مرحوم صدوق در كتاب ارزشمند خود، پس از ترسیم این روایت مى نویسد

ایـن روایـت ، نشانگر این واقعیت است كه خلیفه غاصب عباسى هم از مقام شامخ امت و والیت آگاه بود و (
هم از شخصیت و جایگاه رفیع آن ، به همین جهت هم از كاروانیان دست برداشت و بـه آنـان فـشـار 

اورد تـا اموال را به جعفر تسلیم نمایند، چرا كه او بر این اندیشه پلید بود كه مساءله امامت و جانشینى نـیـ
حضرت عسكرى علیه السالم مخفى بماند و به دست فـرامـوشـى سـپرده شود تا شاید مردم بسوى فرزند 

  . )گرانمایه اش حضرت مهدى علیه السالم راه نیابند و او را نشناسند



: هزار دینار رشوه بسوى خلیفه برد و گفت  20) جعفر كذاب : (ـد بر این تحلیل ، از جمله این است كه شـاه
  . )تقاضاى من این است كه مرا به جانشینى برادرم نصب فرمایید(

بدان كه مقام معنوى و الهى برادرت در دست ما نبود بلكه بـه دسـت خـدا ! جعفر: (كه او با صراحت گفت 
مـا بـا هـمه قدرت و امكانات و فشار و سانسور كوشش كـردیـم تـا مـوفـقـیـت شامخ او . ى او بـودو از سـو

را درهم كوبیم و او را از آن جایگاه معنوى رفیع ، به زیر كـشـیـم ، امـا خـدا هر روز او را اوج بخشید، 
دگى و دانش و تقوا و پرواپیشگى چرا كه او جان از هواها، پاكیزه داشت و سراسر غـرق در عـبـادت و بـنـ

  .و دیگر ارزشهایى بود كه خدا به او ارزانى داشته بود
اگـر تـو در نـظرگاه شیعیان او، این موقعیت معنوى و الهى را دارى ، نیازى به ما نداشته باش و ! ایـنـك 

   )260(! )سازاگر آنچه برادرت داشت ، فاقد آنى ، از ما كارى ساخته نیست بیهوده خود را معطل ن
  نكاتى از روایت 

مى گردد كه شایسته است بدانها  از ایـن روایـت طـوالنـى كه شبیه روایت نخست است ، نكاتى دریافت
  :اشاره شود

اصرار نابجاى گروهى بر این مطلب بود كه جعفر را به عنوان جانشین حضرت عسكرى : نـكـتـه اول  - 1
  .و امام علیه السالم براى جامعه اسالمى جا بزنند

به ضد ارزشـهـا آلوده بـود چـرا كـه این گروه بداندیش ، این عنصر آلوده را كاندید امامت كردند با اینكه او 
همه موانع موجود بود بى آنكه در او تناسبى براى . و شـرایـط و ویـژگـیهاى این مقام واال را بكلى فاقد بود

  .احراز این موقعیت مقدس و شامخ باشد
و عقب ایـن گـروه ، چـه اصـرارى داشـتـنـد بـا ایـنـكـه شـكـسـت شـرم آور او را در هـمـه مـراحـل دیـده 

نشینى او را در برابر تجلى حضرت مهدى علیه السالم نگریسته و از دست دادن روحیه او را در برابر 
  .كاروان و كاروانیان ، همه را، خود شاهد بودند

با همه اینها، چه نقشه اى در كار بود كه او را به عنوان امام جا بزنند؟ انگیزه این گروه در پافشارى بر 
  رسوا و بدنام و وامانده چه بود؟امامت این عنصر 

به آسانى سخن كاروانیان را پیرامون حضرت عسكرى و خبر ) جـعفر (ـ نـكـتـه دیـگـر ایـن اسـت كـه 2
همه را دروغ شمرد و به شیعیان نسبت ... دادن او از اموال و نامه ها پیش از دریافت و گشودن آنها

  .ندى و منطق آنان وامانده بوددروغگویى داد، چرا كه در برابر درایت و هوشم
علیه (اگـر او فـاقـد ویـژگیهاى امام راستین و جاهل بر آنها بود، چرا آن ویژگیها را از حضرت عسكرى 

  نفى مى كرد؟) السالم 
  .را دروغگو مى پندارد) علیه السالم (و آنـگـونـه رسـوا و شـرم آور دوسـتـداران آگـاه و بـاایـمـان اهل بیت 

و ویژگیهاى آنـان اعـتـراف ) علیه السالم (ر نبود به ناآگاهى خویش در قلمرو دانش امامان نور آیا بهت
نـمـایـد و بـه جـاى حـق سـتـیـزى ، نـادانـى خـویـش را در ایـن مـوضـوعات و مـسایل ، مردانه و آشكارا 

ى ، حقیقت مسلم عقیدتى و اعالن كند تا مجبور نگردد براى رسیدن به آرزوهاى شیطانى و هواهاى نفسان
  دینى را انكار نماید؟

ـ او هـرگـز شایستگى دخالت در بیت المال را نداشت و این را خود مى دانست با این وصف بـه 3
كـاروانـیـان دسـتـور مـى داد كه اموال مردم را به او تسلیم نمایند و این نشانگر بى پـروایـى او از حـرام 

اب او از مـحرمات خداست و چه بسا اگر هم آن اموال را مى گرفت ، همه را در خـوارگـى و عـدم اجـتـنـ
  .راه مى خوارگى و بى بندوبارى خویش مصرف مى كرد

یـارى خـواستن جعفر از سردمدار خودكامه و بیداد پیشه عباسى بر ضد شیعیان است كه : ـ نـكـتـه دیـگـر4
  .روزگار است او نیز پاسخ مثبت مى دهد و این نیز از عجایب 

حـاكـم بـیـدادگـر عـبـاسـى بـه كـاروانـیـان دسـتـور مـى دهـد كـه امـوال خـویـش را به جعفر تحویل دهند، آیا 
انگیزه این فرمان ظالمانه ، محبت به جعفر است یا اعتراف به امامت دروغین او به منظور بدنام و زشت 

ـن و آلوده ساختن قداست و طهارت مقام شامخ امامت و درهم جلوه دادن چهره زیبا و ملكوتى امامان راسـتـی
كوبیدن ویژگیهاى معنوى و الهى آن ، دگرگون ساختن این مقام واال و ممتاز در جامعه تشیع است ؟ كدامیك 

  ؟
كـاش ، رسـوایـى همینجا پایان مى پذیرفت و جعفر به همین اندازه از فجایع ، بسنده مى كرد، اما او به این 

هزار دینار به  20ناعت نكرد بلكه بسوى رژیم عباسى رفت تا با آنان مذاكره كند و پـیـشـنـهـاد كـرد كـه حد ق
! نگونبختى را تماشا كن ! رژیم رشوه دهد تا آنان متقابال به امامت دروغین او اعـتـراف نـمـایـند و راستى 



كیم موقعیت خویش ، به هر وسیله شكست خورده ببین ، باین وامانده نادان ، چگونه بـراى تـثـبیت مقام و تح
  و پوسیده اى چنگ مى اندازد؟

  .و چگونه گمراهان و گمراهگران را به یارى و پشتیبانى مى گیرد
چگونه براى درهم كوبیدن حق ، از باطل مدد مى طلبد و چگونه هدف شیطانى و دوزخى او هر وسیله اى 

  .مباح مى سازد  را برایش 
شت و شگردهاى گمراهانه جعفر، تعجب نمى كنم ، چرا كه در روزگار خویش ، نـظـیـر من از عملكرد ز

او را بـسـیار دیده ام كه چگونه بخاطر فقدان پایگاه مردمى و خوشنامى و بلند آوازگـى و رانـده شـدن از 
آنان نیز در برابر،  جـامـعـه دیـن بـاوران و دیـنـداران ، دسـت بـیـعـت بـه سردمداران تجاوزكار مى دهند تا

به اندك امتیازات مادى و برخورداریهاى ناچیز آنـان اعـتـراف نـمـایـنـد و مـوقعیت كاذب آنان را به ظاهر 
  .ارج گذارند و آنان را به بازى بگیرند

حاكم بیدادگر عباسى درمى یابد كه همكارى او با جعفر، نه : ـ و آخرین نكته در این مورد این است كه 5
ساز است و نه كمترین ره آورد را براى رژیم به بار مى آورد، چرا كه اصـل اسـاسـى امـامـت از  چاره

دیـدگـاه شـیـعـه ، بـه گـونـه اى جـامـع االطـراف و تـمـام عیار و كامل و روشن و به هم پیوسته است كه 
  .ه و الهى آن ، منحرف ساخت نمى توان با آن بازى كرد و آن را از محتواى غنى و مترقى یا روند عادالن

بـه هـمـیـن جـهت هم ، صالح دید كه از اندیشه نخست خویش كه همكارى با جعفر براى درهم كـوبـیـدن 
اینها ! جعفر: (امـامـت و جـامـعـه تـشـیـع بـود دسـت بـردارد و حـق را بـه كـاروانـیـان بـدهـد و بگوید

و بدین سان با این سخن سردمدار . ) رسانیدن پیام مسئولیتى نداردفرستاده و پیام رسانند و پیام رسان جز 
عباسى ، درهاى امید كاذب به روى جعفر بسته شد و كاخ پوشالى امید و آرزوهاى شیطانى اش از همان 

  .لحظه فرو ریخت 
را  كـاروانـیـان ، از شـرارت جعفر و دوستان مى ترسند و از خلیفه عباسى مى خواهند كه امنیت آنـان

بـراى خـروج از سـامـرا تـضـمـیـن كـنـد و او نـیـز مـى پـذیـرد و مـاءمـورانـى گسیل مى دارد تا آنان به 
  .سالمت بروند

دیـگـر از حـیـرت و سـرگـردانـى وصـف نـاپذیرى كه در مورد امام راستین پس از حضرت عـسـكـرى 
در اندیشه بودند كه ایـنـكـه چـه كـنند و چگونه پیش از ! بر سر آنان سایه افكنده بود، مپرس ) عـلیـه السالم (

  شناخت امام واقعى و جانشین حضرت عسكرى به ایران و شهر خویش ، قم ، بازگردند؟
اینجا بود كه لطف الهى شامل حال كاروانیان شد و آنان را از سرگردانى نجات بخشید و از آن ورطه 

  .هولناك ، رهایى داد
سر رسید و آنان را با نام و نشان صدا زد و همه را بـه قرارگاه نور ) علیه السالم (دى فـرسـتاده حضرت مه

معماى پیچیده آنان گشوده شد و پرده هاى . مفتخر ساخت ) علیه السالم (و به دیدار دوازدهمین امام معصوم 
  .سیاهى و تباهى كنار رفت و حیرت و سرگردانى رخت بربست 

) علیه السـالم (ز هـم جـعـفر ادعا كرد كه تنها وارث بردارش حضرت عسكرى پـس از ایـن هـمـه ، بـا
مـنـكـر . پـرداخـت ) علیه السـالم (اسـت و بـدیـنـوسـیـله به مبارزه با وجود گرانمایه فرزند او، امام مهدى 

شگویى امام حسین پـسـر داشـتـن بـرادر گـردیـد و هـمـه اموال و هستى و امكانات مادى را برد و خورد و پی
  .در مورد امام دوازدهم كه به مردى از یمن فرموده بود، تحقق یافت ) علیه السالم (

قائم هذه االمة هو التاسع من ولدى و هو صاحب الغیبة و هو الذى یقسم میراثه و : آن سـخـن ایـن بـود كـه 
   )261(.هو حى 

او غیبت طوالنى دارد و وجود گرانمایه اش زنده و . قائم این امت ، نهمین فرزند معصوم من است : یـعنى 
  .و مى خورندموجود، میراث او را فریبكاران تقسیم مى كنند 

  سرانجام جعفر
سـرانـجـام : برخى بر این عقیده اند كه . مورخان و محدثان در مورد فرجام جعفر، دیدگاه متفاوتى دادند

تـوبه كرد و از گمراهى خویش بازگشت و در صراط مستقیم قرار گرفت و انحراف و گناه خویش را 
  ....دریافت 

از سوى آن گرامى رسیده ) اسحاق بن یعقوب (ه در پاسخ پرسش تـنها دلیل آنان نیز توقیع مباركى است ك
  :در آنجا مى فرماید. است 

   )262(.و اما سبیل عمى جعفر و ولده ، فسبیل اخوة یوسف 
  .اما راه عمویم جعفر و فرزندانش ، هم چون راه برادران یوسف بود: یعنى 



  .كار جعفر را به عملكرد ظالمانه برادران یوسف تشبیه مى كند) علیه السالم (در این بیان حضرت مهدى 
ـن جـمـله آن حـضـرت ، توبه جعفر و پذیرفته شدن توبه چـگـونـه از ای: (امـا جـاى سـؤ الى بـاقـى اسـت كـه 
  )او را سوى خدا دریافت مى گردد؟ 

  :برادران یوسف پس از روشن شدن عملكرد ظالمانه خویش صمیمانه گفتند
   )263(.اسـتـغـفـر لنـا ذنـوبـنـا انـا كـنـا خـاطـئیـن قال سوف استغفر لكم ربى انه هو الغفور الرحیم ! یـا ابـانـا

ى از بـه زود: و پدرشان گفت . براى گناهان ما، طلب آمرزش كن كه ما گناهكار بودیم ! اى پدر: یعنى 
  .پـروردگـارم براى شما آمرزش خواهم خواست كه او آمرزنده و بخشایشگر است 

امـا از تـوقـیـع مـبـارك ، عـملكرد ظالمانه جعفر دریافت مى گردد كه به عملكرد برادران یـوسـف تـشـبیه 
  . )واهللا العالم . (شده و توبه جعفر دریافت نمى گردد و روح و جان سخن براى ما مشخص نیست 

  نواب خاص
  پست بسیار خطیر و پراهمیت

نمایندگى و سفارت آن حضرت ، از پستها و مسئولیتهاى بسیار خطیر و پر اهمیت شناخته شده است و این 
مقام واال، تنها برازنده كسى است كه كران تا كران وجودش از ویژگیها و ارزشـهـا، آراسـتـه بـاشـد، از 

خـلل نـاپـذیـر، امـانـتدارى به مفهوم واقعى آن ، تقوا پیشگى و پرهیزكارى ،  چـون ایـمـان: ویـژگـیـهـایـى 
راز دارى و پـوشـیده داشتن امورى كه باید نهان بماند، دخالت ندادن راءى و نظر شخصى خویش در امـور 

ین و خـاص بـه آن حـضـرت ، اجراى دستورات و تعلیمات رسیده از جانب مقام واالى امامت و والیت راست
  ....دیگر ارزشها و ویژگیها و شرایط

روشـن اسـت كـه نـیـابـت خـاص آن حـضـرت از نـیـابـت عـام كـه مـجتهد جامع الشرایط از آن برخوردار 
است ، مسئولیتى بس برتر و خطیر است ، گرچه در دومى نیز اجتهاد به مفهوم حـقـیـقـى كـلمـه ، هـمـراه 

لت در مـیـدان عمل ، مخالفت واقعى با هواى نفس ، التزام و تمسك خالصانه به عـدا: ویـژگـیـهـایـى چـون 
معیارها و موازین شرعى در ابـعـاد گوناگون حیات ، پروا پیشگى و درست اندیشى و ژرف نگرى و 

  .شناخت عمیق و دیگر شرایط، در درجه بسیار واال و گسترده اى ، ضرورى است 
م وارد این بحث شویم و هدف در اینجا تنها سخن از چهار سفیر ویـژه مـا در ایـنـجـا در نظر نداری

  .و بـیوگرافى فشرده اى از آن شایستگان و فرزانگان است ) عـلیـه السـالم (دوازدهـمـیـن امـام نـور 
  نخستین سفیر

و ) بـو عـمـرو ا(بود و كینه اش ) عثمان بن سعید ) (علیه السالم (نـام بلند آوازه نخستین سفیر امام مهدى 
  ).زیات ) (سمان ) (عسكرى ) (اسدى ) (عمرى : (لقـبـهـاى پـر افـتخارش عبارتند از

دلیل سه لقب ، از پنج لقب ، روشن است كه انتساب به بنى اسد و منطقه نظامى سامرا و خـانـوادگـى اسـت 
حاكمیت استبداد عباسى ، به ، امـا دو لقـب دیـگر بدان جهت به او داده شد كه در آن جو وحشت و ترور 

تجارت روغن مى نمود و ) علیه السالم (منظور تقیه و پوشش داده به سفارت خویش از جانب امام عصر 
شـیـعـیان به سوى او مى رفتند و اموال ، . به انجام مى رسـانـیـد  آن مسئولیت خطیر را در این پوشش 

را، بـه او تـحـویـل مى ) عـلیـه السـالم (امـام نـور  حقوق ، نامه ها و پرسشهاى خویش از دوازدهـمـیـن
دادند و آن مرد با درایت و پر شهامت و اخالص ، آنها را به گونه اى خاص ، گـاه بـا قـرار دادن در 

مى فرستاد ) علیه السالم (ظـرفـهـا و پـوسـتـهـاى مـخـصـوص حمل آب و روغن ، به سوى حضرت مهدى 
  .نبرند تا دشمن و جاسوسان پى

را نیز در پرونده زندگى شایسته خویش داشت و از یازده ) علیه السالم (او افـتـخـار خـدمـت به امام هادى 
سالگى به این افتخار نائل آمد و این نشانگر اوج هوشمندى ، خردمندى ، رشـد فـكـرى ایـن نـوجـوان و 

: شـایـسـتـگـى او اسـت و راسـتـى كـه عدالت ؛ امانتدارى ، درستى و : دیـگـر ویژگیهاى او همچون 
  . )خـداونـد هر كس را خواست به لطف خویش مفتخر مى سازد(
: پـرسـیـدم ) علیه السالم (از حضرت هادى : كه از فرزانگان است آورده است كه ) احمدبن اسحاق (
یرم و گفتار چه كسى را با چه كسى رابطه برقرار كنم و از چه كسى تعالیم و پیامهاى شما را بگ! ساالرم (

  )بپذیرم ؟ 
  :فرمود) علیه السالم (امام هادى 

العـمـرى ثـقـتـى ، فـمـا ادى الیـك عـنـى فـعـنـى یـؤ دى و مال قال لك عنى فعنى یقول ، فاسمع له واطع ، 
   )264(.فانه الثقة المامون 

مورد اعتماد من است ، هر آنچه از من بسوى شمار آورد از ما آورده است و آنچه از من گفت ) عـمرى (



  .رد اعتماد است چرا كه امین و مو! پس ، بشنو و اطاعت كن . براستى از من مى گوید
به افتخار دیگرى ) علیه السالم (ایـن فـرزانـه روزگـار، پـس از شـهـادت حـضـرت هادى ) عـمـرى (

  .را، خداوند روزى او ساخت ) علیه السالم (مفتخر گردید و نمایندگى و وكالت خاص حضرت عسكرى 
  :از امام عسكرى آورده اند كه به جناب احمدبن اسحاق فرمود

ثقتان ، فما ادیا الیك عنى فعنى یؤ دیان و ما قاال لك فعنى یقوالن فاسمع لهما واءطعهما، . ى وابنه العـمـر
   )265(.فانهما الثقتان المامونان 

عـمـرى و پسرش هر دو ثقه و مورد اعتمادند، هر آنچه از سوى من براى تو آوردند تردید مكن كه از سوى 
بنابراین سخنان آن دو را بشنو و پیروى آنان نما و بدان كه هر . ماست و هر چه مى گویند از جانب ماست 

  .دو امین و مورد اعتمادند
مرقوم ) اسـحـاق بـن اسـمـاعـیـل نـیـشـابورى (نـامـه اى طـوالنـى بـه ) عـلیـه السـالم (ـرت عـسـكـرى حـض

  :است كه مى فرماید) عثمان بن سعید عمرى (داشته اند، فرازى از آن نامه در مورد جناب 
عـلیـه و تـعـرفـه و و تسلم ) رضى اهللا عنه برضاى عنه (فـال تـخـرجن من البلدة حتى تلقى العمرى ... 

   )266(....یـعـرفـك ، فـانـه الطـاهـر االمـیـن ، العـفـیـف ، القـریـب مـنـا و الینا
مالقات كنى و بر او سالم نمایى ، هم تو او را بـشـنـاسـى و هـم ) عمرى (شما از شهرك حركت نكن تا با 

  .شـمـا را، چـرا كـه او شـخـصیتى پاك و امین و عفیف و به ما خاندان وحى و رسالت ، بسیار نزدیك است 
  :رده اند كه و نیز از محمدبن اسماعیل و على بن عبداهللا سجستانى آو

شرفیاب شدیم و در همان هـنـگـام ) علیه السالم (مـا دو نـفر در سامرا به محضر حضرت عسكرى 
یكى از كـارگـزاران بـیـت رفیع ) بدر (گـروهـى از دوستداران و شیعیان آن حضرت در خدمتش بودند كه 

رد و غبار سفر بر سر و چهره گروهى درب خانه هستند كه گ! ساالر من : (امامت وارد اطاق شد و گفت 
  . )دارند

  :به حاضران فرمود) علیه السالم (حضرت عسكرى 
برو عثمان بن سعید عمرى را : (فرمود) بدر (تا به ... ) هستند) یمن (ایـنـان دسـتـه اى از شـیـعیان ما از (

  ! )بیاور
  :به او فرمود) علیه السالم (آمد و حضرت عسكرى ) عمرى (طولى نكشید كه 

فـانـك الوكـیـل والثـقـة المـامـون عـلى مـال اهللا واقـبـض مـن هـوالء النـفـر الیـمـنـیـیـن ! امـضـن یـا عـثـمـان 
  ...مـاحـمـلوه مـن المال 
شـمـا وكـیـل مـن هـسـتـى و مـردى امـیـن و مـورد اعـتـمـاد بـر امـوال خـدا، بـرو از ! عـثـمـان بـن سـعـیـد

  ...آمـده انـد و امـوالى آورده انـد تحویل بگیر) یـمـن (ـه از ایـن گـروه ك
سـوگند كه عثمان بن سعید از بهترین شیعیان شماست ، تـقـاضـا مـى كـنـیـم ! سـاالر مـا: (آنـگـاه مـا گـفـتـیـم 

د اعتماد شما در آیـا او وكیل و نماینده و مور. دیـدگـاه خـود را در مـورد مـوقـعـیـت او بـیـان فـرمـایـیـد
  دریافت اموال هست یا نه ؟

  :فرمود) علیه السالم (حضرت عسكرى 
واشـهـدوا عـلى ان عـثـمـان بـن سـعـیـد العـمـرى وكـیـلى و ان ابـنـه مـحـمـدا وكیل ابنى مهدیكم ... نـعـم 

.)267(   
شـاهـد بـاشـیـد كـه عـثـمـان بـن سـعـیـد عـمـرى ، وكیل من است و پسرش محمد بن عثمان ، وكیل ! آرى 

  .است ) امت پیامبر(پسرم مهدى شما 
علیه (ما بطور گروهى به محضر حضرت عسكرى : روایت شده است كه  و نـیـز از گـروهـى از شـیـعـیان

نـفـر در مجلس حضور  40شرفیاب شدیم تا از حجت خدا پس از آن جناب بپرسیم ، در حالى كـه ) السالم 
از موضوعى بزرگ مى خواهم بپرسم ! پسر پیامبر: (بپاخاست و گفت ) عثمان بن سعید عمرى (داشت ، 

  . )آگاه ترى  كه شما از من بدان
  )بگویم براى چه اینجا گرد آمده اید؟ : (امام عسكرى برخاست و فرمود

  ! )اى پسر پیامبر! آرى : (گفتیم 
  . )آمده اید از امام راستین پس از من سؤ ال كنید: (فرمود

  ! )آرى : (پاسخ دادیم 
ه ماه وارد شد كه شـبـیـه تـریـن پسرى همانند پار) علیه السالم (در ایـن هـنـگـام بـه دسـتور امام عسكرى 

  :خطاب به گروه فرمود) علیه السالم (بود و امام ) علیه السالم (مـردم به امام عسكرى 



  .هـذا امـامكم من بعدى و خلیفتى علیكم اطیعوه و التتفرقوا من بعدى فتهلكوا فى اءدیانكم 
من عثمان ما یقوله و انتهوا الى اءمره واقبلوا  وانكم ال ترونه بعد یومكم هذا حتى یتم له عمر، فاقبلوا! اءال

   )268(....قوله 
از او اطاعت كنید و پس از من . ز مـن و جـانـشـیـن من ، در میان شماست ایـن امـام شـمـا مـردم پـس ا

  .پراكنده مشوید كه در دینتان به هالكت خواهید رسید
غیبتش ، او را نخواهید دید، از این رو ) غمبار(بـهـوش بـاشـیـد كـه امـروز به بعد، دیگر تا پایان دوران 

  .ورد، بپذیرید و از هشدار او باز ایستید و گفتارش را قبول كنیدآنچه عثمان بن سعید از او براى شما خبر آ
پـس از والدت ) علیه السالم (آوردیم كه امام عسكرى ) علیه السالم (و نـیـز در بحث والدت حضرت مهدى 

فـرزنـدش ، بـه عـثـمـان بـن سـعـیـد عـمـرى دسـتـور داد كـه هـزاران رطل گوشت و نان بخرد و در میان 
  .عقیقه نماید) علیه السالم (دستان تقسیم نماید و تعدادى گوسفند به سالمتى حضرت مهدى تهی

جناب عثمان بن سعید در بغداد مى زیست و به شهر تاریخى سامرا به منظور دیدار دو امام گرانمایه 
كـه  از برخى روایات دریـافـت مـى گـردد. بسیار سفر مى كرد) علیه السالم (حضرت هادى و عسكرى 

حـضـور داشـت ) عـلیـه السـالم (در مـراسـم غـسـل و كـفـن و دفـن حـضـرت عـسـكـرى ) عـمـرى (جـنـاب 
بود چرا كه امام معصوم را جز امام و معصوم ) عـلیـه السالم (، امـا مـبـاشـر غـسـل ، حـضـرت مـهـدى 

چـه تـاریـخ در مـورد غسل دادن حضرت ایـن عـقـیـده اسـتـوار مـاسـت ، گـر. دیگر، غـسـل نـمـى دهـد
  .بر پیكر پاك پدرش ، از بیان حقیقت كوتاهى كرده است ) علیه السالم (مهدى 

جناب عمرى را در وكالت ابقا و به سفارت ) علیه السالم (پـس از رحـلت امـام یـازدهم ، حضرت مهدى 
بوب دلها، رابـط مـیـان او و شـیـعـیـان و بر این اساس است كه او نخستین سفیر و نایب مح. برگزید  خویش 

دوسـتـانـش در رسـانـیـدن نـامـه هـا و مـسـایل و حل مشكالت آنهاست و شماره دیدارها و افتخار تشرف او 
و چگونگى دیدارها و اندازه مالقاتهاى او را كه روزانه ، هفتگى ، ) علیه السالم (به پیشگاه حضرت مهدى 

تنها او مـى دانـد كـه . رایط و نیاز، صورت مى گرفته است ، اینها را فقط خدا مى داندماهانه و یا براساس ش
جـنـاب عمرى در روزگارى كه میلیونها شیعه از افتخار دیدار یار و توفیق زیارت آن گرامى محروم بودند، 

  .چقدر به زیارت او مفتخر گشته است 
كه این راز را براى مردم آشكار نسازد تا با صاحبش  امانتدارى و مصلحت ، او را ملتزم مى ساخت! آرى 

  .بماند و دفن گردد، یا خبر برخى از دیدارها، پس از رحلت او آشكار گردد
  براى نمونه 

) علیه السالم (در روایـت اسـت كـه عـبداهللا بن جعفر با جناب عمرى ، پس از رحلت حضرت عسكرى 
تو را به حرمت حق و به حرمت دو امـام گـرانـمـایـه ، ( :مالقات كرد و ضمن سوگند دادن به او گفت 

حـضـرت هـادى و عـسـكـرى كـه تـو را مـورد اعـتـماد خویش مى شناختند، سوگندت مى دهم كه بگویى ، 
  )آیا فرزند حضرت عسكرى ، صاحب الزمان را دیده اى ؟ 

گرفت كه تا او در قید حیات است  سخت گریست و در برابر اصرار بسیار او، از او پیمان) عمرى (جناب 
   )269(.... )آن محبوب دلها را بسیار دیده ام ! آرى : (آنگاه فرمود. به كسى نگوید

از نـوابـغ روزگـار بـود، هـم در مـیـدان تـعـقـل و تـفـكـر و هـم در ) عـمـرى : (كـوتـاه سـخـن ایـنـكـه 
دیـگـر مـیـدانـهـا، بـایـد امـتـیازات خاص او همچون تقوا پیشگى ، پرهیزكارى ، امانت و دیگر ارزشها و 

یابت عامه و خـاصـه اوج بـخـشید، اینها را نیز بر نبوغ فكرى و ویژگیهایى را كه او را به مقام واالى ن
  ! )گوارا باد بر صاحبان نعمت ، نعمتهایشان : (عقلى او افزود و گفت 

نایل ) علیه السالم (او از جـوانـى و پـیـش از آن ، بـه افـتـخـار سـعادت و شرافت خدمت امامان نور ! آرى 
  .در این نیكبختى و افتخار بود آمد و تا آخرین لحظات زندگى غرق

تـردیـدى نیست كه سه امام گرانقدر، او را پس از آزمایش به این مسئولیت خطیر و جایگاه رفیع برگزیدند، 
محمد بن (به او دستور داد فرزندش ) علیه السالم (چرا كه ویژگیهاى الزم را در او یافتند و حضرت مهدى 

ب كند تا كارها را سر و سامان دهد و نقش حساس پدر را ایفا را پس از خود بجاى خویش نص) عثمان 
  .نماید

  دومین سفیر خاص
او . بـود) محمدبن عثمان (در عصر غیبت كوتاه مدتش ، ) علیه السالم (دومین نایب خاص حضرت مهدى 

  .خوانده مى شد) زیات (و ) عسكرى (، )عمرى (كـیـنـه اش ابوجعفر و به لقب 
در زندگى پر افتخارش از جمله ایـن بـود كـه ) عثمان بن سعید (هاى بزرگ جناب از بـهره ها و نعمت



  .خـداوند فرزند شایسته اى به او روزى ساخت كه در ویژگیها و امتیازات و فضایل اخالقى ، بسان پدر بود
رى و عم: (تصریح فرمود كه ) علیه السالم (و در صـفـحـات گـذشـتـه تـرسـیـم گردید كه حضرت عسكرى 

  . )فرزندش ، هر دو مورد اعتماد ما هستند
  . )پسرش محمد، وكیل پسرم ، مهدى شما، خواهد بود: (و نیز فرموده 

را به جاى پـدر بـرگـزیـد تا ) محمد ) (علیه السالم (گزینش سفیر دوم ، از این رو بود كه حضرت مهدى 
عـهـده داشـت ایـفـا كـنـد و طـى نـامه  همان نقش حساس و اساسى را كه پدرش در دوران پر افتخارش به

  .را به عنوان نایب دوم ، برگزیده است ) محمد (هاى متعددى به بزرگان شیعه ، به همه اطالع داد كه 
مرقوم داشته است ) محمد بن ابراهیم مهزیار (از جـمـله ایـن نـامـه هـا، نـامـه مباركى است كه آن گرامى به 

  :مایدكه از جمله مرقوم مى فر
یـجـرى عـنـدنـا ) رضى اهللا عنه و ارضاه و نضر وجهه (لم یزل ثقتنا فى حیاة االب ) وقاه اهللا (واالبن 

   )270(....مـجـراه ویـسـد مـسـده و عـن امـرنـا یـاءمـر االبـن و بـه یعمل ، تواله اهللا فانته الى قوله 
همچنان به انجام مسئولیت خطیر او ! ، كه خداى نگاهدار او باد)محمد (، )عـثـمـان بن سعید (پـسـر جـنـاب 

او نـیـز چـون پـدرش كـه . و عدالت ، پر مى كند همت مى گمارد و جاى خالى او را در خدمت به حق
دسـتـورات مـا را بـیـان مى كند و بدان عـمـل مـى نـمـایـد، خـداى او را دوسـت !... خـداى از او راضـى بـاد

  !...از ایـن رو سـخـن او را بـشـنـو و اوامـر او را امتثال نما. بـدارد
در آن ، رحـلت پـدرش را ) علیه السالم (امه اى كه حضرت مهدى با دریافت ن) مـحـمـد بن عثمان (جـنـاب 

بـه او تـسـلیـت فـرمـوده بود، برگ زرین دیگرى بر دفتر افتخارات خویش افزون ساخت كه در آن نامه 
  :مبارك از جمله آمده است 

مـیـدا، فـرحـمـه اهللا و انـاهللا و انـا الیه راجعون ، تسلیما المره و رضاءا بقضائه ، عاض ابوك سعیدا ومات حـ
فـلم یـزل مـجـتـهـدا فـى اءمـرهـم ، سـاعـیـا فـیـمـا یـقـربـه الى ) عـلیـه السـالم (الحـقـه بـاءولیـائه و مـوالیـه 

  ....والیهم ، نضر اهللا وجهه و اءقاله عثرته ) عزوجل (اهللا 
  .شك فراقه و اءوحشنا، فسره اهللا منقلبه اءجـزل اهللا لك الثـواب و اءحـسن لك العزاء، رزنت ورزئنا و اوح

  .كـان مـن كـمـال سـعادته اءن رزقه اهللا تعالى ولدا مثلك ، یخلفه من بعده و یقوم مقامه باءمره و یترحم علیه 
و اءقول ، الحمدهللا ، فان االنفس طیبة بمكانك و ما جعله اهللا تعالى فیك وعندك اءعانك اهللا و قـواك و 

   )271(.و كـان لك ولیـا و حـافـظـا و راعـیـا و كـافـیـا و معینا عـضـدك و وفـقـك
ما تسلیم فرمان او و راضى . دا هستیم و همگى بى تردید بسوى او باز مى گردیم هـمـه ما از آن خ: یـعـنـى 

  .به داورى و فرمان و تقدیر او هستیم 
رحمت و بخشایش خدا بر او باد . پـدرت ، سـعـادتـمندانه زیست و ستوده و شایسته از جهان رخت بربست 

  !و خداوند او را به اولیاى خویش ملحق سازد
انجام دستورات پیشوایان و سروران خویش ، كوشا بود و در كارهایى كه او را بـه خـدا و او همواره در 

اولیـاى او نـزدیك سازد، كوشش خستگى ناپذیرى داشت ، خداوند روح او را شاد و چهره اش را درخشان 
  .سازد و او را بیامرزد

  .ت به تو شكیبایى نیكو ارزنى داردخـداونـد پـاداش و ثـواب تـو را افـزون گـردانـد و در ایـن مـصیب
فراق پدرت براى تو . تو اینك در رحلت پدر داغدار و مصیبت زده اى و ما هم اندوهگین ! مـحـمـد

  .خداوند او را در بازگشتگاه خود شادش گرداند. وحشتناك بود و براى ما اندوهبار
وزى ساخت كه پس از مرگ او بماند و از كـمـال نیكبختى او این است كه خداوند فرزندى چون تو به وى ر

  .جانشین او گردد و براى پدر طلب آمرزش نماید
بـر ایـن نـعمت ، خداى را سپاس ، چرا كه دلهاى شیعیان ما به وجود تو و به آنچه خدا در شـخـصـیـت تـو و 

شتیبانیت كند و در خدا یاریت كند و به تو نیرو و اقتدار بـخـشـد و پـ. نزد تو قرار داده است ، شادمانند
  !كارها، به تو توفیق ارزانى دارد و نگهبان ، حافظ، كفایت كننده امور و یار و یاورت باشد

  !شگفتا؟
به محمد بن عثمان یـك بـار دیـگـر ) علیه السالم (به نامه گرانقدر حضرت مهدى ! شما خواننده گرامى 

علیه (نه هاى مباهات و افـتـخـارى را كـه امام عصر بـنـگـریـد، براستى كه قلم ناتوانتر از آن است كه نشا
در این مرقوم مبارك ، به این پدر و پسر پر افتخار، عنایت فرموده است بر شمارد و آنگونه كه مى ) السالم 

  .باید ترسیم كند
ـرافـتـخـار هـر واژه اى از انـبـوه واژهـاى ایـن نـامـه ، سـتـایـش عـطـرآگـیـن و نـشـانـى رفیع و بلند و پ



اسـت كـه اگـر مـردى در زنـدگـى خـویـش بـه یـكـى از آنها كامیاب گردد و نـایـل آیـد بـراسـتـى زیـبنده 
آیا چو منى ! هان اى جهانیان : (است كه سرفرازانه سر برافرازد و مباهات كند و بر خود ببالد و بگوید

  )هست ؟ نظیر من كیست ؟ 
ه افتخارات و ارزشهایى كه گرانبهاتر و پر ارزشتر از هر چـیـز نـفـیـس و آخر چگونه این هم! شـگـفـتا

ارزشـمـنـدى است ، كه در وجود جناب عثمان بن سعید و فرزند خلف او، محمد گرد آمد؟ گوارا باد بر آن 
  !دو این افتخار و نیكبختى دنیا و آخرت 

با تـمـامـى ) علیه السالم (ت مهدى جـنـاب مـحـمد بن عثمان ، بسان پدرش سفیر و رابط میان حضر
شـیـعـیان آن حضرت بود، چه شیعیانى كه در عراق مى زیستند و چه دوستداران و ارادتـمـنـدانـى كـه از قـم 

و دیگر شهرهاى اسالمى در پى محبوب و امام خویش بودند و از سفیر و نایب خاص او، سراغ او را مى 
  .گرفتند

  .خدمت و سفارت او نیز در بغداد بودو همانگونه كه گذشت ، محل 
روشـن اسـت كـه آن جـنـاب وظـایـف و مسئولیتهایى را كه بر دوش داشت در جوى از كتمان و تـقـیـه و 

او امـوال و حـقوق شرعى را از شیعیان دریافت مى داشت و به صـورت نـهانى همه . رازدارى انـجـام داد
م مى داشت و یا به گونه اى كه او مقرر مى فرمود به مصرف مى تقدی) علیه السالم (را به حضرت مهدى 

  .رسانید
امـا ایـنـكـه چـگـونـه و بـه چـه صـورتى اموال را به آن گرامى تقدیم مى كرد موضوع روشنى است و از 

  .هر جهت با ابهام پیچیده است 
بجاى او منصوب ) ح نوبختى حسین بن رو(آن جـنـاب بـارهـا بـه شـایـستگان خبر داد كه پس از رحلتش 

  .شده و انجام وظیفه خواهد كرد
  سومین سفیر آن حضرت

  .شهرت داشت ) نوبختى (و در لقب به ) ابوالقاسم (بود و كینه اش ) حـسـین بن روح (او بـنـام 
در جـامعه تشیع آن روزگار، شخصیت پر آوازه ، اندیشمند و معروف بود و پیش از افتخار تـصـدى نـیـابت 

جناب محمد بن عثمان بـود، هـم بـه امـالك او ) علیه السالم (خاص ، وكیل دومین سفیر حضرت مهدى 
نـظـارت داشـت و هم رابط میان او و بزرگان شیعه در نقاط مختلف كـشـور پـهـنـاور اسـالمـى بـود و از 

  .را به آنان مى رساندو اخبار نهانى ) علیه السالم (ایـن راه دسـتـورات و تـعـلیـمـات اهل بیت 
او را امین مى شـنـاسـد و ) علیه السالم (بـه هـمـین جهت ، هنگامى كه شیعیان دیدند دومین نایب امام عصر 

بـه او اعـتـمـاد مـى كـنـد و بـه فـضیلت و دیندارى او گواهى مى نماید و او را شـایـسـتـه وكـالت خـویش مى 
  .فزونى یافت و مورد توجه همگان قرار گرفت  نگرد، به تدریج اعتماد همگى به او

او شـخـصـیـت واالیـى بـود كـه بـه خـردمـنـدى و فـرزانگى و رشد فكرى و دینى شهرت بـسـزایـى داشـت 
و مـوافـق و مـخـالف بـر ایـن واقـعـیـت گـواهـى مـى دهـنـد، تـا جـایـى كه اهل سنت نیز او را تكریم و 

  .احترام مى نمودند
پایگاه پرشكوه مردمى و موقعیت بلندى ) جناب حسین بن روح (ن امتیازات و شرایط و ویژگیها براى ای

بخشیده بود كه همه مردم ، با وجود راه و روش مختلف و هدف و مذهب متفاوت و در سطوح گوناگون به 
  .او بهاى بسیار مى دادند و به دیده احترام مى نگریستند

صادر گردید كـه بـه موجب ) علیه السالم (خاص فرمانى از جانب امام عصر  پیش از رحلت دومین نایب ،
  .را بجاى خویش معرفى كند و چنین كرد) حسین بن روح (دستور یافت تا ) محمد بن عثمان (آن ، جناب 

او آنـگـونه كه مى باید اعالن كرد كه جانشینش پس از رحلت ، حسین بن روح خواهد بود و بـدیـن منظور، 
اگر من از دنـیـا رفـتـم حـسـیـن بـن روح : (رگان شیعه را گرد آورد و ضمن بیاناتى از جمله فرمودبز

جـانـشـیـن مـن اسـت چرا كه دستور یافته ام او را بجاى خویش بـرگـزیـنـم ، از ایـن رو در زنـدگـى خـود 
   )272(. )بـه او مـراجـعـه كـنـید و در كارها به او اعتماد ورزید

و نـیـز هـنگامى كه ساعتهاى واپسین عمر او فرا رسید، انبوهى از سرشناسان و بزرگان شـیـعه كنار 
این ابوالقاسم ، حسین بـن روح نوبختى جانشین من : (سترش گرد آمدند و آن جناب خطاب به آنان گفت ب

  .سفیر و وكیل و مورد اطمینان و امین است ) علیه السالم (است و میان شما و حضرت صاحب االمر 
من این فـرمـان را . اییداز ایـن رو در كارهایتان به او مراجعه كنید و در كارهاى مهم خود به او اعتماد نم

   )273(. )دریـافـت داشـتـه بـودم و آن را بـه شـمـا دوسـتـداران اهل بیت رسانیدم 
جعفر بن (دوست گرم و پر مهرى بنام ) علیه السالم (روایـت اسـت كـه دومـیـن نـایـب خـاص امام عصر 



  .داشت و با او بسیار نشست و برخاست مى نمود) احمد 
ایـن دوسـتـى بـه جـایـى رسیده بود كه آن جناب ، در اواخر زندگى اش جز غذایى كه در خـانـه این دوست 

مى شد چیزى میل نمى كرد و بسیارى از شیعیان با آگاهى بر این دوستى در این اندیشه بودند كه  فراهم
و جـانـشین دوست خود خواهد بود، اما ) علیه السالم (جعفر بن احمد، سومین نایب خاص امام عصر 

  .حسین بن روح نوبختى را به سفارت برگزید) علیه السالم (حضرت مهدى 
با وجود ارتقاء مقام حسین بن روح ، هرگز رفتار و عملكرد دوستانه ) جـعـفـر بـن احـمد (جـالب اسـت كـه 

عـلیـه (و صمیمانه خویش را با او تغییر نداد بلكه همانگونه ، كه در خدمت دومین نـایـب امـام عـصـر 
همواره در . همت بست تـا آخـر كـار، در كـمال مهر و وفا ایستاد، به خدمت سومین نایب نیز كمر ) السـالم 

مجلس او حضور مـى یافت و او را مخلصانه در راه انجام وظایف و به دوش كشیدن بار گران 
در خدمت او ایستاد، تا ) جناب نوبختى (مسئولیتهایش یـارى مـى كـرد و تـا آخـریـن لحـظات زندگى 

هجرى  326حـق و عـدالت ، در سال سـال خـدمـت بـه  21سـرانـجـام سـومـیـن نـایـب خـاص نـیـز پـس از 
  .جهان را بدرود گفت 
  چهارمین نایب خاص

) سمرى (بود، كینه اش ابوالحسن و در لقب به ) على بن محمد (نـام چـهـارمین نایب خاص محبوب دلها، 
  .شهرت داشت 

جانشینى  حـضـرت او را براى سفارت خویش برگزید و به جناب حسین بن روح نیز دستور داد كه او را به
  .معرفى كند و آن جناب نیز دستور مبارك امام خویش را اجرا كرد  خویش 

شـخـصـیـت واالى آن جـناب بسان خورشیدى بود كه نیازى به معرفى درخشندگى نور او نیست و امانتدارى 
  .، تقوا، شكوه و عظمت او فراتر از گفتار و نوشتار است 

، )ابن بـابـویـه قـمى (از جـمـله ایـن بـود كه در بغداد، خبر از رحلت  از كـرامـتـهـاى آن فـرزانـه روزگـار
در این سـاعـت ، او چـشـم از جـهان فرو : (پدر گرامى صدوق ، كه مردى در رى مى زیست داد و گفت 

و گروهى از شیعیان كه در حضورش بودند ماه و روز و ساعتى را كه او فرموده بود یادداشت . ) بست 
روز كه خبر رحلت او به بغداد رسید دیدند كامال با نوشته آن روز كه جناب  17آنگاه پس از كردند، 

  .فرموده بود، تطبیق دارد) سمرى (
یا كـوتاه مدت آن ) صغرى (بـا پـایان یافتن زندگى پر افتخار چهارمین نایب خاص امام عصر، غیبت 

از آن روز غیبت طوالنى آن خورشید جهان گرامى و نیز نیابت و سفارت خاص نیز به پایان رسید و 
امید كه با ظهور مباركش این فراق و انتظار و این . افروز، آغاز گردیده است كه تاكنون نیز ادامه دارد

  .دوران غمبار غیبت پایان پذیرد، ان شاء اهللا 
  رحلت جناب سمرى

ى مباركى از سوى حضرت درسـت پـیـش از شـش روز از رحـلت چهارمین نایب خاص بود كه پیام كتب
  :به آن جناب صادر گردید، كه اینگونه بود) علیه السالم (مهدى 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اعظم اهللا اجر اخوانك فیك ، فانك میت ما بینك و بین ستة ایام ، فـاجـمـع امـرك و ! یا على بن محمد السمرى 

قعت الغیبة التامة فـالظـهـور اال بـعـد اذن اهللا ـ تـعـالى التـوص الى احـد فـیـقـوم مـقـامـك بعد وفاتك ، فقد و
   )274(.ذكـرة ـ و ذلك بـعـد طول االمد وقسوة القلوب و متالء االرض جورا

  بنام خداوند بخشنده بخشایشگر
خداوند پاداش برادران دینى ات را در رحلت تو، پر شكوه و بزرگ ! هـان اى على بن محمد سمرى 

روز دیگر به سراى باقى خواهى شتافت ، از این رو به كـارهـایت رسیدگى كن و در   تو تا شش . گرداند
به عنوان جانشین خود، وصیت ننما، چرا كه عصر غیبت كامل ، فرا رسیده است و دیگر مورد هیچ كس 

جز پس از دریافت فرمان از جانب خدا ظهور نخواهد بود و دریـافـت فـرمـان از جـانب خدا نیز پس از 
  .گذشت روزگاران و سخت شدن قلبهاى مردم و لبریز شدن زمین از ظلم و جور خواهد بود

این توقیع مبارك را در خانه اش براى مردم خواند و آنان از روى آن توقیع شـریـف ، نسخه  جناب سمرى ،
برداشتند و از خانه آن جناب رفتند، اما هنگامى كه روز ششم بسوى خانه او آمدند، دیدند در واپسین لحظات 

  .است 
  )جانشین شما كیست ؟ : (پرسیدند
  . )انجام رساننده آن است خداى را امرى است كه خود به : (پاسخ داد



 329و ایـن آخـریـن سـخـنـى بـود كـه از او شـنـیـده شـد و آنـگـاه جـهـان را بـدرود گفت و این در سال 
   )275(.هجرى اتفاق افتاد

  نمایندگان حضرت مهدى
شیعیان و دوستداران ، مـسـایـل ) علیه السالم (در دوران زنـدگـى چـهـار سـفـیـر خـاص امـام عـصـر 

ـقـدر خـویـش مـى فـقـهـى ، حـقـوقـى ، مـالى و گـاه مـسـایل شخصى خود را نیز از طریق آنان از امام گـران
  .پـرسـیدند و پس از مدت كوتاه ، پاسخ شایسته و بایسته آن را دریافت مى كردند

ایـن سفیران خاص نیز در شهرهاى مختلف جهان اسالم ، هر كدام نمایندگانى داشتند كه در فراهم ساختن 
آنان ، نقش شایسته اى  براى) علیه السالم (امكانات انجام شایسته مسئولیتهاى خطیر سفارت حضرت مهدى 

  .را ایفا مى كردند
این نمایندگان ، در زندگى و راه و رسم خویش ، بسیار شایسته كردار و در عقیده و ایمان خـود، بـسـیـار 

مـسـتـقـیـم و درسـت انـدیـش بـودنـد و همگى به پارسایى ، تقوا پیشگى و شـایـسـتـگـى شـهـرت داشـتـنـد و 
. ى نیز به همان سبك زیسته ، نه انـحـرافـى از آنـان دیـده شـد و نه لغزش و ارتجاعى تا آخرین لحظه زندگ

این بزرگواران ، براى دریافت پـاسـخ مـسـایـل و مـوضـوعات خویش كه مردم از آنان پاسخ آنها را مى 
بى واسطه مراجعه مى كردند و گاه بطور ) علیه السالم (خواستند، گاه به سوى سفیران خاص امام عصر 

بـه سـوى خـود آن گـرامـى مـرد عـصـرهـا و نـسـلهـا كـه مـا در ایـنجا، به منظور پرهیز از گـستردگى 
  .بحث ، تنها نام بلند آوازه و نیك آنان را مى آوریم و بیوگرافیشان را وا مى گذاریم 

  :نام برخى از آنان عبارت است از
  .ـ حاجز بن یزید كه لقبش وشاء بود1
  راهیم بن مهزیارـ اب2
  ـ محمد بن ابراهیم3
  ـ احمد بن اسحاق قمى4
  ـ محمد بن جعفر اسدى5
  ـ قاسم بن عالء6
  ـ حسن بن قاسم7
  ـ محمد بن شاذان8

و نـیـز شـخصیتهاى دیگرى نام و نشانشان آمده است كه وكالت آنان ثابت نشده یا در میان محدثان شهرت 
  .نیافته اند، كه از آنها مى گذریم 

  یان دروغین سفارت و نمایندگىمدع
) علیه السالم (از شـگـفتیهاى روزگار این است كه شمارى از یاران حضرت هادى و حضرت عسكرى 

فرجام شقاوتبار و عاقبت بسیار بدى را براى خویش برگزیدند و از راه درست و مسیر حق و عدالت 
بسیار به محضر آن دو بزرگوار تشرف یافته  انحراف جستند، با اینكه هم داراى سابقه درخشانى بودند و هم

  .و هم ، پیوندشان سخت و استوار بود
روایات بسیار از آن دو امام معصوم شنیده بودند تا جایى كه یكى از آنان با گردآورى و دسته بندى آن 

  .روایات ، تاءلیف نموده بود
  انگیزه ها و اسباب انحراف 

براى انحراف آنان از راه درست و عادالنه ، جز انگیزه هاى ذیل  بـا تعمق شایسته و بایسته در موضوع ،
  :را نمى توان یافت 

  .ـ حرص و آز در تاءمین منافع نامشروع شخصى 1
به آنها داده بودند تا بوسیله ) علیه السالم (ـ طـمـع بـه امـوال و امكاناتى كه انبوه دوستداران امام عصر 2

  .آنان به آن حضرت برسد
ـلبـى و دوسـتـى ریاست و عشق به شهرت و قدرت ، تا از وراى آنها به جامعه ، فرماندهى و ـ جـاه ط3

  .ریاست كنند
  .ـ و دیگر آفت هستى سوز، پیروى از هواى نفس كه انسان را از حق و فضیلت باز مى دارد4

ام كارشان به سرانج. براى نگون بختى و انحراف آنان دلیل دیـگـرى جـز آنـچه آمد نمى شناسیم ! آرى 
آن نفرین و لعنتى كه بندبند . شامل آنان گردید) علیه السالم (جایى رسید كه نفرین و لعنت حضرت مهدى 

  .وجود انسان از آن مى لرزد و قلبها تكان مى خورد



  رفع فتنه مدعیان دروغین 
كردند، عـالوه بـر  روشـن اسـت كـه ایـن مدعیان دروغین در میان شیعیان ، مشكالت عقیدتى بسیارى ایجاد

را نیز فتنه خود و ریشه كن ساختن ) علیه السالم (آن ، افـكـار و انـدیـشـه هـاى نایبان حقیقى حضرت مهدى 
آن مشغول داشتند، زیرا عنصرى كه دچار انحراف عقیدتى است هـنـگـامـى كـه بـه دروغ ادعـاى سـفـارت 

را تیره ) علیه السالم (اشته باشد، راه و رسم و خط مستقیم امام را نیز د) علیه السالم (و یـا وكـالت از امام 
و تار مى سازد و با مخالفت و رقـابـت كـیـنـه تـوزانـه و جاه طلبانه خویش ، میدان را براى تالشهاى 

  .اصالحى سازنده سفیران حقیقى آن حضرت ، تنگ مى كند
سید و نه اقدام نكردن به حـل آن مـشـكـل و این مشكلى بود كه نه سكوت در برابر آن صحیح بنظر مى ر

جـبـران ضایعات این آفت گمراهگر؛ بناگزیر باید با كنار زدن پرده از روى واقعیتها، حقیقت را آشكار و 
  .مدعیان دروغین را رسوا ساخت 

  ـ حسن شریعى 1: اینك توضیح بحث 
بود و پس از حـضـرت ) السالم علیه (این مرد از یاران دو پیشواى گرانقدر حضرت هادى و عسكرى 

بـه دروغ و بـاطـل ، ادعـا نمود كه گویى سفیر ویژه آن ) عـلیـه السـالم (عـسـكـرى و غـیـبـت امـام عـصـر 
  .حضرت است ، با اینكه شایستگى این مقام را نداشت 

م آنان نـبـود و از آنـهـا نسبتهایى داد كه زیبنده مقا) علیه السالم (او بـه خدا دروغ بست و به امامان معصوم 
علیه السالم (بـیزارند و سرانجام كفر و حق ستیزى او به جایى رسید كه توقیعى از جـانـب حـضـرت مهدى 

بوسیله نایب سوم در لعنت و نفرین به او و بیزارى جـسـتـن او او و رفـتـار و گفتارش صادر گردید، از ) 
  .نفر خود را از او اعالن نمودنداین رو شیعیان نیز او را لعنت كردند و ت

  :ـ محمدبن بن نصیر نمیرى 2
بود كه پس از رحلت آن بزرگوار و غیبت فرزندش به ) علیه السالم (این مردك ، از یاران امام عسكرى 

و نایب خاص اوست ، اما خدا به كیفر دروغ ) علیه السالم (دروغ مدعى گشت كه سفیر حضرت مهدى 
ان كفر آمیزش ، او را رسوا ساخت و دومین نایب ویژه امام عصر او را لعنت سازى و حق ستیزى و سخن
  .كرد و از او بیزارى جست 
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مى دانـند مانند، ) ع (بـعـضـى از بـزرگان ، آغاز غیبت صغرى را از زمان والدت حضرت مهدى  -252

و پـس از ) ع (و بعضى دیگر آن را از زمان امامت حضرت مـهـدى . 340، ص 2شیخ مفید در ارشاد، ج 
، عـلى بـن عـیـسى 416طبرسى در اعالم الورى ، ص : مى دانند مانند) ع (شهادت امام حسن عسكرى 
  ...و 52، ص 4و عالمه مجلسى در مرآت العقول ، ج  320، ص 3اربلى در كشف الغمه ، ج 

  .46سوره هود، آیه  -253
  .475اكمال الدین ، ص  -254
مجالتى كه در حوزه علمیه قم منتشر مى شود مطالبى نادرستى مبتى بر  از آنـجایى كه در یكى از -255

توسط مـعـصـوم انـجام پذیرد و آنگاه ) علیه السالم (اینكه الزم نیست نماز بر پیكر پاك امام معصوم 
شواهدى از تاریخ و كتب روایى ، از روات ضعیف كه در كتب رجـالى تصریح به زندیق و ناصبى بودن 

بعنوان مخالف و منافى موضوع یـاد شـده ، بـدون تـحلیل سند، نقل نموده و از احادیث متعدد و یا  آنان شده ،
صحیح كه مخالف نظریه خـود مـى بـاشـد، صـرف نـظـر كـرده كه به ظاهر از ضعف علمى نگارنده آن 

حوزه ، شماره  رجوع شود به مجله. (سرچشمه مى گـیـرد، اگـر از بیمارى قلبى وى نشاءت نگرفته باشد
  . )1374، مهر و آبان و دى 70ـ  71



كـه البته توسط نگارنده این پاورقیها، پاسخ مفصلى در شماره بعدى آن مجله به چاپ رسـیـد كـه بـا تـوجه به 
  :اهمیت موضوع ، خالصه قسمتى از آن را جهت استفاده خوانندگان گرامى اینجا مى آوریم 

به معصوم ، روایات متعددى در جوامع روایى آمده ) علیه السالم (وم در رابـطـه با اختصاص غسل معص
  :كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم 

پـس از نـقـل قـضـیـه غـسـل صـدیـقـه طـاهـره عـلیـهـمـا السـالم تـوسـط ) عـلیـه السـالم (امـام صـادق 
لم یكن یغسلها اال صدیق ، اءما علمت اءن فانها صدیقة و: (مـى فرماید) عـلیـه السـالم (حـضـرت امـیـر 

، استبصار، 440، ص 1، تهذیب ، ج 159، ص 3و ج  459، ص 1كافى ، ج . ) مریم لم یغسلها اال عیسى 
  .142، ص 1، من ال یحضره الفقیه ، ج 199، ص 1ج 

نقل نموده و تمسك  فـقـهـا در بـحـث غـسـل مـیـت ، در جـواز غـسـل مـرد بـه هـمـسـر خـود، ایـن روایـت را
  .49، ص 4و جواهر، ج  386، ص 3حدائق ، ج . جسته اند

از زندان عبیداهللا بن زیاد به كربال و آمدن حـضـرت رضـا ) علیه السالم (در قضیه آمدن حضرت سجاد 
 از مـدیـنـه به بغداد جهت انجام مراسم پدران بزرگوار خـویـش ، كـشـى در رجـال خـود) عـلیـه السـالم (

عرضه ) علیه السالم (به امام رضا ) بعنوان اعتراض (على بن ابى حمزة : طـى روایـتـى نـقـل مـى كند كه 
ان االمـام الیـلى امـره االامـام مـثـله : (در روایاتى كه از پدران شما به مـا رسـیـده ، آمـده اسـت كـه : داشت 

  .مانند آن ، انجام گیردامام باید توسط امام ) غسل و كفن نماز(مـراسـم . ) 
  . )امام بود! آرى : (پاسخ داد) امام بود یا نه ؟ ) علیه السالم (آیا امام حسن : (حـضرت پرسید
در زندان عبیداهللا بن زیاد ) علیه السالم (بعد از شهادت حضرت ، فرزند او امام سجاد: (حـضرت پرسید

  ).داد؟  گرفتار بود، پس چه كسى مراسم نماز و دفن او را انجام
  . )خرج و هم كانوا ال یعلمون حتى ولى اءمر اءبیه ثم انصرف : (پاسخ داد

بدون آنكه ماءمورین حكومتى متوجه شوند، از زندان به كـربـال آمـد و ) علیه السالم (امام سجاد: یـعـنى 
  .پـس از انجام مراسم نماز و دفن پیكر پاك پدر بزرگوار خود، به زندان بازگشت 

اءن یاءتى كربال فـیـلى اءمـر ابـیـه ) علیه السالم (ان هـذا الذى اءمـكـن عـلى بن الحسین : فـرمـودحـضـرت 
  .463رجال كشى ، ص . ، فـهـو یـمـكن صاحب هذا االمر اءن یاءتى بغداد و یلى اءمر اءبیه 

ه براى انـجـام مـراسـم این قدرت را عنایت نمود ك) علیه السالم (آن خـداوندى كه به امام سجاد : یـعـنـى 
پـدر بزرگوار خویش از زندان به كربال بیاید، به من هم این قدرت را عطا فرمود كه براى انجام مراسم بر 

  .پیكر پاك پدرم از مدینه به بغداد بیایم 
از : مى فرماید) علیه السالم (، امام باقر )علیه السالم (در قضیه غسل بر بدن مطهر حضرت سجاد 

  :پدرم این بود كه فرمودوصایاى 
  . )اذا اءنا مت فالیلى غسلى فان االمام ال یغسله اال امام بعده ! یا بنى (

  .166، ص 46و بحاراالنوار، ج  346، ص 2، كشف الغمة ج 264، ص 1الخـرائج ، و الجـرایح ، ج 
ده نگیرد؛ چون غسل پـس از درگـذشـت مـن ، كـسـى جـز تـو مـراسـم غسل مرا بعه! فـرزنـدم : یـعـنـى 

  .امام معصوم باید توسط امام بعد از آن انجام گیرد
. در رابطه با مراسم پدر گرامى خویش نقل مى كند) علیه السالم (عـیـن هـمـیـن قـضـیـه را امـام كـاظم 

  .351، ص 3مناقب این شهر آشوب ج 
مراسم غـسـل و كـفـن و : (ى فرمایدم) علیه السالم (در رابطه با نماز بر پیكر پاك و مقدس امام صادق 

حـنـوط و دفـن حـضـرت ولى عـصـر ـ ارواحـنا لتراب مقدمه الفداء ـ توسط حضرت سید الشهداء انجام مى 
ص  51و بحار االنوار، ج  206، ص 8كافى ، ج . ) والیلى الوصى االالوصى : (آنگاه مى فرماید. گیرد
  .93، ص 53و ج  56

  .م باید بوسیله وصى معصوم انجام گیردمراسم وصى معصو: یعنى 
  نظریه پرچمداران فقه و حدیث

این موضوع را قطعى و مـسـلم گرفته و ) االمام ال یغسله و ال یدفنه االامام (عـالمـه مـجـلسـى تـحت عنوان 
) سـالم عـلیـه ال(اءن الرضـا ) علیه السـالم (سیاءتى فى اءخبار موسى بن جعفر : (در ابتداى باب مى نویسد

  . )حـضـر بـغـداد و غسله و كفنه و دفنه ، صلى اهللا علیهما
) علیه السالم (اءنه حضر الجواد ) علیه السالم (و فـى خـبـر ابـى الصـلت الهـروى فـى بـاب شهادة الرضا 

  .لغسله و كفنه و الصالة علیه 
براى غسل و ) علیه السالم (خواهد آمد كه حضرت رضا ) علیه السالم (در تاریخ حضرت كاظم : یعنى 



  .در بغداد حضور یافت ) علیه السالم (كفن و دفن پیكر پاك حضرت كاظم 
  .براى انجام مراسم بر بدن مطهر پدر بزرگوار به طوس آمد) علیه السالم (و هـمـچـنین حضرت جواد 

) علیه السالم (لرضاوسیاءتى فى باب تاریخ موسى اءخبار كثیرة دالة على حضور ا: (تا آنجا كه مى نویسد
  . )عند الغسل 

و آنـگـاه دو روایـت از اخـتـصـاص و كـتـاب كـافـى كـه داللت بـر غـسـل مـالئكـه بـر پـیـكـر مـقـدس 
لعل الخبرین : (دارد كـه نـقـل و آنـها را حمل بر تقیه نموده و مى نویسد) عـلیـه السـالم (حـضـرت كـاظـم 

وانگهى : آنگاه مى گوید. ) من اهـل السـنـة او من نواقص العقول من الشیعة محموالن على التقیة ، اما 
  .288، ص 27بحار االنوار، ج . حضور مالئكه با حضور امام ، هیچگونه منافاتى ندارد

اءوصى اءن تغسله ام ولد له اذا مات ) علیه السالم (ان على بن الحسین : صـاحب وسائل بعد از نقل حدیث 
المروى فى اءحادیث كثیرة اءن االمام ال یغسله اال امام ، فـمـعـنـى الوصـیـة هـنـا : (ویسدمى ن. فغسلة 

  .چاپ آل البیت . 353، ص 2وسائل الشیعه ، ج . ) المـسـاعـدة عـلى الغـسـل و المـشـاركـة فـیـه 
) علیه السـالم (ام سجادو اینكه ام. در احادیث زیادى آمده كه غسل امام را جز امام انجام نمى دهد: یـعـنى 

  .وصـیـت نـمـوده او را كـنـیـز فـرزنـد دارش ، غسل دهد به معناى كمك و مساعدت در امر غسل است 
تـحـقـق عـنـدنـا مـن اءن االمـام الیـغـسـله اال امـام مـثـله فالبد من تـاءویـل : (صـاحـب حـدائق مـى نـویـسـد

  .391، ص 3حدائق ، ج . ) على المعاونة ) الوسیة (او بحملها ... لتقیة الخـبـر المـذكـور امـا بحمله على ا
در نزد ما شیعه مسلم است كه غسل امام را جز امام عهده دار نخواهد بود و این حدیث یا بر تقیه و : یـعـنى 

  .یا بر مساعدت ، باید حمل شود
و لعـله الیـنـافـى مـا دل على اءن الصدیق ال : (صـاحـب جـواهـر بـعـد از نـقـل حـدیـث مـذكـور مـى نـویـسـد

  .58، ص 4جواهر الكالم ، ج . ) یغسله اال صدیق 
ایـن حـدیـث منافات و ناسازگارى ندارد با آنچه كه داللت مى كند صدیق را جز صدیق ، نباید غسل : یـعـنـى 

  .دهد
، 282طهارت شیخ انصارى ، ص )  ...لما ثبت اءن االمام ال یغسله اال امام : (شـیـخ انصارى مى گوید

  .المقصد الرابع ، فى غسل االموات 
  .ایـن ثـابـت اسـت كـه امـام را نـبـایـد جـز امـام ، غسل دهد: یـعـنـى 

لما روى فى الخبار المستفیضة ، من اءن الصدیق ال یغسله اال صدیق : (حـاج آقـا رضـا هـمـدانـى مـى گـوید
  .358اح الفقیه ، ص كتاب الطهارة ، از مصب. ) 

  .غسل صدیق را جز صدیق نباید عهده دار شود: در اخبار مستفیض و متعدد آمده ، كه : یعنى 
لما ورد فى غیر واحد من الروایات من اءن المعصوم ال : (حـضـرت آیـت اهللا العـظـمـى خوئى مى گوید

  . )یغسله اال معصوم مثله 
  .ـعـصـوم را نـبـایـد جـز مـعـصـوم غسل دهدم: در روایـات مـتـعـدد وارد شـده كـه 

و هذه المناقشة جیدة : (و پـس از نـقـل تـوجـیـه صاحب وسائل و صاحب حدائق بر حدیث یاد شده مى نویسد
. جدا و قد تقدم فى اءخبار تغسیل على ، فاطمة علیهم السالم من اءنها صدیقة والصدیق ال یغسلها اال صدیق 

  .142، ص 8تنقیح ، ج ) 
فقیه و فاضل دربندى نیز پس از نقل اقـوال ، در قـضـیـه غـسـل و دفـن پـیـكـر مـطـهـر حـضـرت سـید 

. فـان االمـام الیـلى امره اال االمام و یدل علیه ما رواه ابو عمر والكشى : (مى نـویـسـد) علیه السالم (الشهداء
. رجـال كـشـى ـ كـه قـبـال گـذشـت ـ نقل مى كندرا از ) عـلیـه السـالم (آنگاه عـبـارت حـضـرت رضـا ) 

  .452اسرار الشهادة ، ص 
) عـلیـه السـالم (پیمودن امام : (عـالمـه تـوانـا، سـیـد شـبر پس از نقل سخنانى از سید مرتضى مى نویسد

پیكر پاك مـسیر میان مدینه و طوس و یا مدینه و بغداد و حضور یافتن براى انجام مراسم غسل و كفن و دفن 
پدر بزرگوار خویش یك امر ممكن بوده و انكار آن بى پـایـه و كـوته نظرى است و با توجه به معجزات و 

رد نمودن احادیث . كرامات قطعى كه از آنان صورت گـرفـتـه ، نـپـذیـرفـتـن این امر، دور از حقیقت است 
و نماز پدران گرامى خویش ، با استناد به بـراى مـراسم غسل كفن ) عـلیـه السـالم (نشانگر حضور ائمه 

  . )امور بى اساس و ضعیف ، جرئت بزرگى مى خواهد
اینكه یك جسم ، مسیر طوالنى را در اندك زمان بپیماید، دور از واقعیت نیست ؛ : (تـا آنـجـا كـه مى نویسد

ز آنـجـا بـه مكه و همچنین از مكه به بیت المقدس و ا) علیه السالم (چون قضیه انتقال جسم مقدس نبى مكرم 
چیزى است كه قرآن به آن ) قاب قـوسـین او ادنى (معراج جسمانى حضرت به آسمانها و سدرة المنتهى تا 
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داد و بـا وقـاحـت ) علیه السالم (این عنصر منحرف ، نسبت خدایى و ربوبیت به حضرت هادى و عسكرى 

   )276(.است ) علیه السالم (مام هادى ادعـا كـرد كـه پـیـامـبـر و فرستاده شده از سوى ا
و به مباح بـودن نـكـاح بـا  )277(ا نیز انكار كردعـالوه بـر انـكـار مـبـداء، با عقیده به تناسخ ، معاد ر

و بـه هـمـجـنـس بـازى ، ایـن عـمـل شـنـیـع و ضـد انـسـانـى ، ... خـواهـر، مـادر و عـمـه : مـحـارم چـون 
  . )است و براى مفعول ، تواضع و فروتنى مى آورد  ایـن كـار بـراى فاعل لذت بخش : (فـتـوا داد و گـفـت 

یكبار او را در حالى دیدند كه غالمش بر او سوار است ، هنگامى كه بر این گناه رشت او را سـرزنـش 
   )278(. )این كار براى او لذت آور و براى من تواضع و ترك تكبر و خود پسندى است : گفت  كردند

  :د بن هالل عبرتایى ـ احم3
بود كه میان واسط و بغداد قرار داشت گـفـتـه شـده كـه از ) نهروان (او اهـل روسـتـاى بـزرگـى از مـنـطقه 
بـود و بـه هـر حال به غلو مشهور است و مورد لعن ) عـلیـه السـالم (یـاران حـضـرت هـادى یـا عـسـكـرى 

  .و نفرین ابدى 
و از اصحاب خاص و روایت كـنـنـده از ) علیه السالم (د اطمینان حضرت عسكرى نـخـسـت از افـراد مـور

اما . بـار بـا پـاى پیاده بود 20مرتبه به زیارت خانه خدا رفت كه  54. بود) علیه السالم (امامان معصوم 
بسیار او را ) علیه السالم (دریغا كه دچار انحراف و ارتجاع سختى شد، به گونه اى كـه حضرت عسكرى 

  . )از این صوفى ریاكار و بازیگر، پروا كنید: (فرمود  نكوهش كرد و در موردش 
دانسته اند كه در هر حال ) علیه السالم (بـرخـى نـیز این جمله را در نكوهش او، از جانب حضرت مهدى 

    



  .نشانگر پلیدى و گمراهى این مرد است 
سماحت بسیار، سفارت آن جناب را انكار كـرد كـه  او تـا زمـان نیابت جناب محمد بن عثمان زیست و با

در مورد لعن و نفرین بر او لزوم اظهار بیزارى از ) علیه السالم (توقیع مباركى از جانب حضرت مهدى 
  .كارهایش ، شرف صدور یافت 

ان او را آشكار ساخت كه شیعی) علیه السالم (از آن پـس ، دشـمـنـى و عـداوت خـویـش را بـا امـامـان نـور 
  .لعنت كردند و از او بیزارى جستند

آمد كه بار دیگر او را مورد لعـن و ) علیه السالم (پس از مرگ او، نامه دیگرى از جانب امام عصر 
نـفـریـن قـرار داد و بـیـزارى جـسـتـن از او را خـاطـر نـشـان نـمـود، دلیـل آن هـم ایـن بـود كـه بـرخـى از 

كه از وكالى حضرت مهدى ) قـاسـم بن عالء (نخست را در مورد او انكار كردند و از شـیـعـیـان توقیع 
بود تقاضا كردند كه از آن حضرت در این مورد سؤ ال كند تا در مورد انحراف او اطمینان ) علیه السالم (

  .پیدا كنند
  :در مورد سؤ ال آنان پاسخى رسید كه فرمود

فـى المـتـصـنـع ابـن هـالل ـ ال رحـمـه اهللا ـ بـمـا قـد عـلمـت و لم یـزل ـ ال قـال كـان امـرنـا نـفـذ الیـك ...
الیمضى من ... غـفـر اهللا له ذنبه و ال اقاله عثرته ـ یـداخـل فـى امـرنـا بـال اذن مـنا و ال رضى یستبد براءیه 

  .اراده اهللا بذلك فى نار جهنم . امرنا ایاه اال بما یهواه ویریده 
رنـا عـلیـه ، حتى بتراهللا ـ بدعوتناـ عمره وكنا قد عرفنا خبره قوما من موالینا فـى ایـامـه ـ ال رحمه اهللا فـصـبـ

ـ و امرناهم بالقاء ذلك الى الخاص من موالینا و نحن نبرا الى اهللا من ابن هالل ـ ال رحمه اهللا ـ و ممن البیراء 
  .منه 

هـل بـیـتـه بـمـا اعـلمـنـاك مـن حـال هـذا الفـاجـر وجـمـیـع مـن كـان و اعـلم االسـحـاقـى ـ سـلمـه اهللا ـ و ا
سـالك ویـسـالك عـنـه مـن اهـل بـلده والخـارجـیـن و من كان یستحق ان یطلع على ذلك ، فانه ال عذر الحد 

یاه الیم و عرفنا من موالینا فى التـشـكـیـك فـیـما روى عنا ثقاتنا، قد عرفوا باننا نفاوضهم بسرنا و نحمله ا
   )279(.مایكون من ذلك ان شاء اهللا تعالى 

ـ دستور ما به تو رسید و از آن گاه ! اهر ساز ـ كه رحمت خدا بر او مباداین ظ) ابن هالل (درباره : یـعـنى 
او كه خداـ گناهش را نبخشاید و او را از آمرزش خود محروم سازد ـ همچنان در كار ما بدون اجازه . شدى 

  .و رضایتى از جانب ما دخالت مى كند
اوست مى پذیرد، خدا بخاطر این شیوه زشت و استبداد راءى ، پیشه ساخته و از كار ما تنها آنچه را دلخواه 

  .گمراهانه اش او را به آتش جهنم بكشاند
مـا در مـورد او شـكـیـبـایـى ورزیـدیم تا خدا به نفرین ما، رشته عمر او را برید، در زمان حـیـاتـش ـ كـه 

یـدتى و عملكرد ـ ما گروهى از دوستانمان را از انحراف عـقـ! خـداى او را از رحـمت خود دور سازد
  .ظالمانه او آگاه ساختیم و به آنان خاطر نشان كردیم كه به دوستان خاص ما این موضوع را برسانند

  و اكنون ما، هم از او بیزارى مى جوییم و هم از كسانى كه از او ابراز تنفر نكنند
حاق ـ كه خـداى او را آنـچـه در مـورد ایـن عـنصر فاجر و گناهكار به تو اعالم كردیم به احمد بن اس

ـ و به همه كسانى كه از شهر او یا دیگر شهرها، از وضعیت وى ، از تو سؤ ال نمودند یا مى ! سالمت دارد
نمایند و نیز به هر آن كس كه در خور آن است كه در این مورد آگـاهـى یـابـد بـه هـمه اینها اعالن كن ، 

در آنچه افراد مورد اعتماد و اطمینان ما از جانب ما روایت  چرا كه هیچ یك از دوستان ما عذرى ندارند كه
  .مى كنند، تردید روا دارند

آنـان مـى دانـنـد كه اسرار خود را با افراد مورد اعتماد خویش در میان مى گذاریم و آنها را به آنان انتقال 
  .مى دهیم و آنچه در این مورد است اگر خدا بخواهد، شناخته اند

  :على بن بالل ـ محمد بن 4
ن از صـراط اما پس از آ )280(بود) ع (ایـن مـرد نـیز در آغاز كارش مورد اعتماد حضرت عسكرى 

وكـیـل اسـت و ) ع (مـسـتـقـیـم انـحـراف جـسـت و بـه دروغ مـدعـى گردید كه از جانب حضرت مهدى 
و از پى آن ، اموالى را كه . نـیـابت خاص دومین سفیر آن حضرت ، جناب محمد بن عثمان را انكار نمود

   )281(.انت ورزیدبرساند در آنها خی) ع (نزد او انباشته شده بود تا به حضرت مهدى 
به او دستور داد كـه اموال  را هموار كرد و آن گرانمایه) ع (مـحـمد بن عثمان ، راه دیدار او با امام عصر

با این وصف او همچنان به انحراف و كـیـنـه تـوزى خـود . را به دومین نایب او، محمد بن عثمان بدهد
رسـیـد و در آن ضـمـن ) ع (ادامـه داد و فـرجـام كـارش بـه جایى رسید كه توقیعى از جانب امام عـصـر



مورد لعن و نفرین قرار گرفت و به بیزارى جستن از )  حالج(و ) شلمغانى (گروهى دروغ پرداز همچون 
   )282(.آنان تاءكید شد

  :ـ شلمغانى 6
عـراق بـرخـاسـتـه بود به زادگاهش منسوب شده ) واسـط (مـعـروف بـود و چـون از ) ابـن عـزاقـر (ه او بـ

  .مى گفتند) ابوجعفر محمد بن على شلمغانى (و او را 
) ع (از مـحـدثـان بـود و كـتـابـهـاى بـسـیـارى داشـت و در آنـهـا، انبوه روایاتى را كه از امامان اهل بیت 

  .ته بود، همه را گرد آورى و دسته بندى نموده بوددریافت داش
هـنـگـامـى كـه راه انـحراف و ارتجاع را در پیش گرفت و از نظر اندیشه ، عقیده و عملكرد تـغییر یافت با 

هرچه مى خواست بر آنها مى افزود و هر چه دلخواه او بود، كم مى . روایات ، شروع به بازیگرى كرد
  .كرد

در لعن و نكوهش و بـیـزارى ) ع (و فریبكارى او، توقیعى از جانب حضرت مهدى  در اوج فتنه گرى
  :جـستن از كفر و الحاد و كارهاى زشت او صادر شد و به شیخ حسین بن روح رسید كه اینگونه است 

من  عـرف ـ اطـال اهللا بـقـاءك و عـرفك الخیر كله وختم به عملك ـ من تثق بدینه و تسكن الى نـیـتـه ،... 
اخواننا ـ آدام اهللا سعادتهم ـ باءن محمد بن على ، المعروف بالشلمغانى ـ عـجل اهللا له النقمة و ال امهله ـ قد 

ارتد عن االسالم و فارقه و الحد فى دین اهللا و ادعى ما كـفـر مـعـه بـالخـالق ـ جـل و تـعـالى ـ و افـتـرى 
  .ما، كذب العادلون باهللا و ضلوا ضالال بعیدا و خسروا خسرانا مبیناكـذبـا وزورا و قـال بـهـتـانـا و اثـمـا عظی

و انـا بـرئنـا الى اهللا تـعـالى و الى رسـول و آله ـ صلوات اهللا و سالمه و رحمته و بركاته علیهم ـ منه ولعناه 
ـل حـال و عـلى علیه لعائن اهللا تترى ، فى الظاهر منا و الباطن و السر و العـلن و فـى كـل وقـت و عـلى ك

  .مـن شـایـعـه و بـایـعـه و بـلغـه هـذا القول منا فاقام على تولیه بعده 
و اعـلمـهـم ـ تـوالك اهللا ـ انـنـا فـى التـوقـى و المـحـاذرة مـنـه ، عـلى مـثـل مـا كـنـا عـلیـه مـمـن تقدمه من 

  .نظرائه من الشریعى و النمیرى و الهاللى و الباللى و غیرهم 
و عـادة اهللا ـ جـل ثـنـاؤ ه ـ مـع ذلك قبله و بعده ـ عندنا جمیلة و به نثق و ایاه نستعین و هو حسبنا فى امورنا و 

   )283(.نعم الوكیل 
  بنام خداوند بخشاینده بخشایشگر

خـداى عـمـرت را طوالنى ساخته و پاینده ات بدارد و همه خوبیها و ارزشها را به تو بشناساند : اعـالن كـن 
  .و فرجام كارت را به نیكى پایان برد

اطمینان دارى و به برادران ما كـه از نـیـت خـیر  اعالن كن به همه كسانى كه به دیندارى و دین باورى آنان
معروف به ) محمد بن على : (آنان آگاهى و خداوند نیكبختى آنان را تداوم بخشد، به آنان اعالم كن كه 

كه خداوند در كیفر او شتاب كرده و هرگز مـهلتش ندهد، از دین اسالم برگشته و از آن جدا شده ) شلمغانى (
او به . كفر و الحاد ورزیده و ادعـاهـایـى دارد كـه بـاعث كفر به آفریدگار بزرگ است  است ، در دین خدا

  .دروغ تهمت مى زند و بهتان مى بندد و گناهان بزرگى مرتكب مى شود
آنـان كـه از خـدا بـرگـشـتـه انـد دروغ گـفته و به گمراهى بسیار دور و درازى افتاده و زیانى آشكار كرده 

  .اند
ـ از او بیزارى ! خدا و پیام آورش و خاندان او ـ كه درود و رحمت خدا و بركاتش بر او و خاندانش بادما به 

لعنتهاى خداى ، یكى پس از دیگرى ، در ظـاهـر و بـاطـن ، آشـكـار . جسته و او را لعنت و نفرین نموده ایم 
یروى نموده و با او دست بیعت داده و پس و نـهـان و هـمـیـشه و همواره ، بر او باد و بر هر كس كه از او پ

  .از این هشدار ما، باز هم به دوستى و پیروى از او برخیزد
ما در اجتناب و برحذر بـودن از او ـ : شـمـا كـه ـ خـداونـد پـشـتیبان و یار و یاور تو باد ـ اعالن كن كه 

عناصر نظیر او بـیـزارى جـسـتـیـم و تـبـرى شـلمـغـانـى ـ هـمـانـنـد هـمـان حـالتى هستم كه پیش از او، از 
  .شریعى ، هاللى باللى و دیگران : از آنـان را الزم شمردیم ، از عناصرى مانند

شـیوه خدا را پیش از رخدادها و پس از اینها، شایسته دانسته و به او اطمینان داشته و از او یارى مى جوییم 
  .وب و شایسته سرپرست و وكیلى است و او در تمامى امور ما، ما را بس است و خ

این توقیع هشدار دهنده و راهگشا، هنگامى از سوى آن گرامى صادر گردید كه سفیر خاص او در زنـدان 
با این وجود، این توقیع را به یكى از یـاران خـویـش تـسـلیـم داشـت و . سـردمـداران وقـت رژیـم عباسى بود

ترده در میان شیعیان و دوسـتـداران خـانـدان وحـى و رسـالت مـنـتـشـر بـدو دستور داد كه آن را بطور گس
این تـوقـیـع مـبـارك ، شـیـعـیـان بـه لعـن و نـفـریـن و تـبـرى   سـازد و او نیز چنین كرد و پس از پخش 



از او و روش جـسـتـن از آن عـنـصـر گـمـراه و دجـال و دورى جـسـتـن از او، اتـفـاق نـظـر نـشان دادند و 
  .دجالگرانه و منحط او بیزارى جستند

  انحرافات شلمغانى 
او بـه حـلول و تـنـاسـخ مـعـتـقـد بـود و ادعـا مـى كـرد كـه خـدا در وجـود او حلول كرده و روح ملكوتى 

بن محمد (و دخت گرانمایه پیامبر، فاطمه عـلیـهـا سالم به ترتیب به ) ع (و امیر مؤ منان ) ص (پیامبر
دخـتـر مـحـمـد بـن عـثـمـان ) ام كـلثـوم (و ) حسین بـن روح (و ) ع (دومین سفیر خاص امام عصر) عثمان 

اینها، راز سر به مهر : (، حـلول نـمـوده اند و براى فریب و دجالگرى به ، یارانش توصیه مى كرد كه 
   )284(. )است كه باید همچنان پوشیده بدارند

  :ـ ابودلف كاتب 7
به سفارت ) ع (او نـیـز از دروغپردازان بود كه به ناروا و بهتان ادعا كرد كه از سوى حضرت مهدى 

  :در مورد او مى نویسد) جعفر بن قولویه . (نتخاب شده است ا
او پس از الحاد و كـفـرگـویـى بـه . ابـودلف كـاتـب ، كـسـى اسـت كـه مـا او را كـافر و ملحد مى شناختیم (

   )285(. )غـلو و دجـالگـرى پـرداخـت ، بـعـد دیـوانـه شـد سـپـس بـه تـفـویـض گرایید
به هر محفل و مجلسى مى رفت به خوارى و خفت كشیده مى شد و شیعیان جز اندك زمانى با او و فتنه اش 

  .گى از او و اندك پیروان گمراهش ، بیزارى مى جستندآشنا نشدند و هم
و آنان گروهى از غلو كنندگان  )286(بود) مـخـمـسه (از انـحـرافـات او ایـن بـود كـه جـزو گـروه گـمـراه 

سلمان ، ابوذر، مقداد، عمار و عـمـربـن امـیـه پـنج شخصیت برجسته اى : (و گمراهانى بودند كه مى گفتند
هستند كه از جانب خدا تدبیر امور و تنظیم شئون آفرینش را به دست گرفته اند خدا آنان را بر این كار 

   )287(. )ه است گمارد
معروف . و گـمراهگر بود نیز به حلول و تناسخ معتقد بود، او كافر، نجس ، گمراه) ابودلف (بـه هـر حـال 

  .بود كه عنصرى دیوانه است و این خرافات و سخنان كفرآلود، از دیوانگى و زوال عقل او منشاء مى گیرد
  ـ محمد بن احمد بغدادى 8

بود و به بغدادى شهرت داشت ، از شـگـفـتیهاى روزگار ) ابـوبـكـر مـحـمـد بـن احـمـد بـن عـثمان (او بـنـام 
  .بود) ع (نخستین سفیر خاص امام عصر) عثمان بن سعید (ز نواده هاى جناب او ا: اینكه 

عنصرى كم سواد و . را نمود) ع (او بـه دروغ و بـهـتـان ، ادعـاى سـفارت از جانب دوازدهمین امام نور
 پیروى مى كرد و به خرافات و كفریات او) ابودلف (در نادانى و بالهت او همین بس كه از . كم خرد بود

  .معتقد بود
وارد ) ع (روزى به مجلس عمویش محمد بن عثمان ، دومین نایب خاص امام عصر: روایـت شده است كه 

گفتگو مى كردند، ساكت شدند و جناب ) ع (شـد و اصـحـاب كـه پـیـرامـون روایـات رسـیـده از اهـل بیت 
  . )د كه از یاران شما نیست ساكت باشید نزد این تازه وارد چیزى نگویی: (محمد بن عثمان فرمود

نـفـاق را پـیـشه خود ساخته بود و هر روز به رنگى در مى آمد، یكبار ادعا كـرد كـه وكـیـل ) بـغـدادى (
  .اسـت كـه در بـصـره مـى بـاشـد و از ایـن راه اموال فراوانى گرد آورد) یـزیـدى (

سختى بر سر و وارد آورد كه آب از به او دست یافت و ضمن درگیرى ضربت ) یزیدى (سـرانـجام 
   )288(.دیدگانش فرو ریخت و نابینا گردید و مرد

  یبت كوتاه به دیدار او مفتخر شده اند ؟چه كساني در غ
پس از اینكه آغاز عیبت كوتاه آن حضرت را، از همان لحظات نخستین والدت او شناختیم ،اینك مـمكن است 

كسانى را به دیدار آن خورشید جهان افروز مفتخر شده اند به دو گروه تقسیم كنیم و چگونگى دیدار برخى 
  .ت گسترده ، ترسیم نماییم را بصورت فشرده و برخى را بصور

  .نایل آمدند) ع (بـه دیـدار امـام مـهـدى ) ع (كـسـانـى كـه در دوران حـیـات حـضـرت عـسـكـرى : الف 
  .به دیدار آن حضرت ، مفتخر شدند) ع (كسانى كه پس از رحلت حضرت عسكرى : ب 

  گروه نخست
و دخت گـرانـمـایـه ) ع (، عـمـه حضرت عسكرى )مـه حـكـیـ(بـانـوى انـدیـشـمـنـد و گـرانـقـدر اسـالم  -1

) ع (امـام جـواد خـواهـر حـضـرت امـام هـادى نـخـسـتـیـن كـسـى اسـت كـه جمال دل آراى حضرت مهدى 
سخت مورد : را هنگام والدت و پس از آن بارها زیارت كرد، چرا كه یكى از افتخارات او این است كه 

   )289(.حضور داشت ) ع (ود و در والدت حضرت مهدى اعتماد بیت رفیع امامت ب
  :است كه مى گوید) ع (عسكرى  ـ نسیم از كنیزان تربیت یافته بیت رفیع حضرت2



بر او وارد شدم و در كنار گاهواره اش عطسه بر من دست ) ع (یـك شـب پس از والدت حضرت مهدى 
  :داد، آن كودك گرانمایه فرمود

  )یرحمك اهللا (
  :از این موضوع سخت شادمان شدم كه فرمود

  )اال ابشرك بالعطاس ؟ (
  مى است ؟بگویم عطسه داراى چه فواید و پیا: یعنى 
  ! )سرورم ! آرى : گفتم 

  :حضرت فرمودند
   )290()هو امان من الموت ثالثة ایام (

  .عطسه تا سه روز، نوید بخش سالمتى و امان از مرگ كوتاه مدت است : یعنى 
كه یكى از خدمتگذاران بیت رفیع والیت بود ) ابى غانم (از ) ع (ـ گـروهـى از یـاران حـضـرت عسكرى 3

  :آورده اند كه 
الدتش او را پـسـرى به دنیا آمد كه او را محمد نام نهاد و در سومین روز و) ع (بـراى حـضـرت عـسـكـرى 

  :به گروهى از یاران خویش نشان داد و فرمود
هـذا صـاحبكم من بعدى و خلیفتى علیكم و هو القائم الذى تمتد الیه االعناق باالنتظار، فاذا امتالت االرض 

   )291(.جورا و ظلما، خرج فمالها قسطا و عدال
) ص (و او هـمـان قـائم آل محمد. ایـن امـام شـمـا پـس از مـن جـانـشـیـن مـن در مـیـان شـمـاسـت : یـعـنـى 

ست كه همگان انتظار ظهورش را مـى كـشـنـد و آنـگـاه است كه غیبت طوالنى داشته و داراى مقام واالیى ا
  .كـه زمـیـن لبـریز از جور و ظلم و گردید، ظهور مى كند و آن را از عدل و داد ماالمال مى سازد

ـ گـروهـى از بـرجـسـتـگـان شـیـعـه كـه شـمـارشـان بـه چـهـل نـفـر مـى رسید به محضر حضرت 4
را در آن مـجـلس بـه آنـان ) ع (حضرت ، فرزند گـرانـمـایـه اش مـهـدى آن . شرفیاب شدند) ع (عسكرى 

  :به آنان فرمود) ع (نـشـان داد و آنـان جمال دل آراى او را دیدند و امام عسكرى 
   )292(...هذا امامكم من بعدى و خلیفتى فیكم 

  ... .این امام و پیشواى شما پس از من و جانشین من در میان شماست : یعنى 
ست كه بود و از كسانى ا) ع (ـ ابواالدیان از یـاران و كـارگـزاران امـور بـیـت رفـیـع حضرت عسكرى 5

   )293(.دیده است ) ع (را از جمله ، در رحلت حضرت عسكرى ) ع (حضرت مهدى 
از بزرگانى است كه در دوران غیبت كـوتـاه مـدت و ) احمد بن اسحاق قمى (قـدر جـناب ـ عـالم گـرانـ6

او در داسـتـانـى از دیـدار . مفتخر شده است ) ع (به دیدار امام مهدى ) ع (حـیـات حـضرت عسكرى 
 وارد شدم و در این اندیشه بودم كه از جانشین آن) ع (خـویـش مـى گوید، به محضر حضرت عسكرى 

  :حضرت بپرسم ، آن گرامى پیش از اینكه من چیزى بگویم فرمود
و ال یخلیها الى ان ) ع (لم یـخـل االرض ـ مـنـذ خـلق آدم ) تـبـارك و تـعـالى (ان اهللا ! یـا احـمـد بـن اسـحـاق 

بركات  تقوم الساعة ـ من حجة هللا على خلقه ، به یدفع البالء عن اهل االرض و به ینزل الغیث و به یخرج
  .االرض 

خداوند از روزى كه آدم را آفرید تا دامنه قیامت ، هیچگاه زمین را از حجت خود ! احمد بن اسحاق : یعنى 
به بركت اوست كه خداوند بالها را از ساكنان زمـیـن دفـع مـى كـنـد و بـه . بر بندگانش خالى نمى گذارد

  .كه بركات زمین را مى رویاندبركت اوست كه باران فرو مى فرستد و به بركت اوست 
  )امام و جانشین شما كیست ؟ ! ساالر من : (گفتم 

به سرعت برخاست و بر اندرون خانه وارد گردید، آنـگـاه در حـالى ) ع (بـا سـؤ ال مـن حـضـرت عسكرى 
و بـیـرون آمد كه پسرى بسان ماه شب چهارده كه گویى سه ساله بود در آغـوش داشت ، رو به من كرد 

اگر در پیشگاه خدا و حجتهاى او داراى كرامت و احترام نبودى ، این پسرم را ! احمد بن اسحاق : (فرمود
  .به تو نشان نمى دادم 

ایـن فـرزنـدم ، هـمـنـام پـیـامـبـر خـدا و هـم كـنـیـه اوسـت و كـسـى اسـت كـه زمـیـن را ماالمال از ! احـمـد
  .به هنگام ظهورش از ظلم و بیداد لبریز است عدل و داد مى كند، همانگونه كه 

  .است ) ذوالقرنین (و ) خضر (مـثـل او در مـیـان ایـن امـت ، مـثـل !... احـمـد
او غیبتى طوالنى خواهد داشت كه در عصر غیبتش جز آنكه خداوند قلب او را به امامتش ! بخداى سوگند

ش ارزانى دارد، كسى از گمراهى و هالكت نجات استوار سازد و به او توفیق دعا براى شتاب در ظهور



  . )نخواهد یافت 
كه بناگاه آن پسر سه ) آیـا عـالمـت و نـشـانه اى كه قلبم اطمینان بیشترى یابد هست ؟ ! سـرورم : (گـفـتـم 

  :ساله به عربى رسا آغاز به سخن كرد و فرمود
  ! تطلب اثرا بعد عین یا احمد بن اسحاق انـا بـقـیـة اهللا فـى ارضـه و المـنـتقم من اعدائه ، فال

پس ! مـن بـقـیـة اهللا در روى زمـیـن هـستم و انتقام گیرنده از دشمنان خدا هستم ، از این رو احمد بن اسحاق 
  از دیدن و یافتن امام خویش از نشانه ها و عالمتهاى او مپرس

فرزندش ، خارج شدم ، فـرداى آن  و) ع (ایـنـجـا بـود كه شادمان و مسرور از محضر حضرت عسكرى 
از نـعـمت گرانى كه بر من ارزانى ! پسر پیامبر: (روز بـار دیـگـر بدانجا رفتم و به حضرت عسكرى گفتم 

بفرمایید ! اینك . مفتخر ساختى ، مرا غرق در شكوه و شادمانى نمودى ) ع (داشتى و مرا به دیدار مهدى 
  )چیست ؟ ) ین ذوالقرن(و ) خضر (نشان و روش او از 

  . )غیبت طوالنى است : (فرمود
  )یعنى غیبت او بسیار به طول مى انجامد؟ : (گفتم 

عهده ) عزوجل (حتى یرجع عن هذا االمر اكثر القائلین به ، فال یبقى اال من اخذ اهللا ! اى وربى : فرمود
  .بوالیتنا و كتب فى قلبه االیمان و ایده بروح منه 

ا امر من امر اهللا و سر من سر اهللا و غیب من غیب اهللا ، فخذ ما اتیتك و كن من هذ! یا احمد بن اسحاق 
   )294(.الشاكرین ، تكن غدا معنا فى علیین 

آنقدر كه بیشتر معتقدان به امامت و غیبت و ظهور او، از عقیده خـویـش بـر ! آرى بـه پروردگارم سوگند
مـى گـردنـد و كـسـى جـز آنـان كـه خـداونـد به والیت و امامت ما از آنان پیمان گرفته و در قلبهاى آنان 

  .را تاءیید فرموده است ، كسى باقى نمى ماند ایمان را نوشته و به عنایت خویش آنان
آنچه بـه تـو . ایـن كـارى از كـارهاى خدا و رازى از رازهاى او و نهانى از نهانهاى خداست !... احـمـد

گـفـتـه شـد فـراگیر و از سپاسگزاران باش تا فرداى رستاخیز در برترین درجات بهشت ، با ما خاندان وحى 
  .و رسالت باشى 

به : او مى گوید. است ) یعقوب بن منقوش (دید، ) ع (ز دیگر كسانى كه آن گرامى را در زمان پدرش ـ ا7
شرفیاب شدم و در حالیكه در حجره اى در بـخـش انـدرون مـنـزل ، نـشسته ) ع (محضر حضرت عسكرى 

  .بود و سمت راست او اطاقى بود كه بر درگاه آن پرده اى زیبا و نظیف آویخته بود
  )امام پس از شما و صاحب این امر كیست ؟ ! ساالر من : (آن حضرت گفتم به 

  ! )آن پرده را كنار بزن ! یعقوب : (فرمود
پـرده را كـنـار زدم ، كـودك سـیـمـین رویى را نگریستم كه پیشانى باز و بلند، چهره اى سـپـیـد و 

گوشت ، قامتى دوست داشتنى و جالب و نـورافـشـان ، دیـدگـانى جذاب و درخشنده ، دستهایى قوى و پر
به نظرم . خالى بر گونه راست داشت و انبوه موهاى زیبایش بر قسمت جلوى سـرش تـنـظـیـم شـده بود

هشت تا ده ساله آمد، هنگامى كه پرده را كنار زدم این كودك پرشكوه پیش آمد و روى پاى پدرش حضرت 
  .نشست ) ع (عسكرى 

  . )این صاحب شماست (: فرمود) ع (امام عسكرى 
و در حالیكه من قامت ! ) تا هنگام مشخص ، وارد خانه شو! پسرم : (آگاه برخاست تا برود كه پدرش فرمود

  .دالرایش را مى نگریستم او به همان اطاقى كه از آنجا آمد، وارد شد
! رفت بنگربه همان اطاقى كه پسرم ! یعقوب : (رو به من كرد و فرمود) ع (سـپـس حـضـرت عسكرى 

  )ببین كسى هست ؟ 
   )295(.من وارد اطاق شدم اما هیچ كس را در آنجا ندیدم 

  گروه دوم
و در دوران غیبت صغرى به دیـدرا ) ع (ـروه دوم كسانى هستند كه پس از رحلت حضرت عسكرى گ

شمار این گروه بسیار است و بر شمردن نام . مفتخر شده اند) ع (دوازدهـمـین امام نور، حضرت مهدى 
  :همگى آنان مشكل كه در اینجا به نام برخى از آنان اشاره مى رود

و آغاز والیت و ) ع (ن كسانى است كه در نخستین ساعات رحلت حضرت عسكرى ـ ابواالدیان از نخستی1
به دیدار آن گرامى مفتخر گردید و تجلى شكوهبار او را در نماز بر پیكر پـاك پدر ) ع (امامت امام مهدى 

كه داستان او را در بخش  )296(دریافت پاسخ نامه ها و حل مشكل كاروان قم را به چشم خود نگریست 
  .هشتم آوردیم 



مى ) بن یـزیـد و شاء حاجز (ـ از دیـگـر افـرادى كـه بـه دیـدار آن خـورشـید جهان افروز، مفتخر گردید 2
به هنگام رحلت پـدر و نـمـاز بـر پـیـكـر پـاك او بـود و ) ع (او شاهد تجلى قدرتمندانه حضرت مهدى . باشد

   )297(.بـعـدهـا هـم بـه وكـالت آن حـضرت برگزیده شد
دید، عمویش ) ع (ـ از كـسـانـى كـه آن حـضرت را پس از رحلت پدر گرانقدرش حضرت عسكرى 3
  :را دید) ع (جعفر سه بار حضرت مهدى . بود) جعفر (
نماز آغاز كند كه بناگاه حضرت ) ع (ر پاك امام عسكرى ـ یـك بـار، هـنـگامى بود كه مى خواست بر پیك1

  :تجلى كرد و رداى او را گرفت و كشید و فرمود) ع (مهدى 
   )298(.انا اولى بالصالء على ابى ! تنح یا عم 

  .برو عقب كه من بر نماز خواندن بر پیكر پاك پدرم از همگان سزاوارترم ! عمو: یعنى 
اسـت و اموال او ) ع (ـ دومـیـن بـار هـنـگـامـى بـود كـه جـعـفـر، ادعـا كـرد كـه وارث امـام عـسـكـرى 2

از نقطه اى كه جعفر نمى دانست ظاهر شد و خطاب به او ) ع (رد كه حضرت مهدى را باید به ارث بب
  :فرمود

  مالك تتعرض فى حقوقى ؟! یا جعفر
  تو را چه رسد كه به حقوق من متعرض گردى ؟! جعفر: یعنى 

و آنـگـاه در حـالیـكه بهت و هراس ، سراپاى جعفر را گرفته بود، آن حضرت از برابر دیدگانش نهان 
   )299(.شد
تند پیكر تصمیم گرف) ع (ـ سـومـیـن دیـدار جـعـفـر، هـنـگـامى بود كه بر اساس وصیت حضرت عسكرى 3

مدفون است ، به خاك بسپارند كـه جـعـفـر پیش آمد و بخاطر ) ع (پاك او را در همان خانهاى كه امام هادى 
  . )این خانه ، خانه من است و نباید اینجا به خاك سپرده شود: (كارشكنى گفت 

  :ظاهر شد و فرمود) ع (در این هنگام حضرت مهدى 
  ! )ادراك هى ؟!... یا جعفر(

  آیا براستى این خانه خانه توست ؟! جعفر: یعنى 
   )300(و آنگاه از برابر دیدگان او غائب گردید و جعفر دیگر او را ندید

آن گرانمایه را دیـده انـد، ) ع (ـ از كسانى كه پس از حیات پدر و در دوران غیبت كوتاه مدت امام عصر4
. در بیت رفـیـع والیت گرد آمده بودند) ع (انـبـوه مـردمـى بـودنـد كه براى نماز بر پیكر حضرت عسكرى 

و پـرصـالبـت تـجـلى كـرد و پـیـش آمد و جعفر را  چگونه پرشكوه) ع (آنان همگى دیدند كه حضرت مهدى 
  .كنار زد و خود بر پیكر پاك پدرش نماز گزارد

ـ گـروه دیـگـرى كـه در غیبت صغرى به دیدار آن حضرت مفتخر گردیدند، كاروانیانى بـودنـد كـه در 5
وفیق دیدار نصیب به سامرا آمده بودند و در همانجا ت) ع (روزهاى نخستین هفته رحلت حضرت عسكرى 

  .آنان گرید
  .داستان آنان بطور مشروح در بخش از رحلت حضرت عسكرى آمده است 

او به دسـتـور آنـان ، درب . است ) عباسى (یا از ماءموران خلیفه خودكامه ) جعفر (از غالمان ) سیما (ـ 6
در حالیكه ) ع ( را شكست و وارد خانه گردید كه بناگاه حـضـرت مهدى) ع (خـانـه حضرت عسكرى 

  :سالح سردى به دست داشت بر او ظاهر شد و خطاب به او فرمود
  )ما تصنع فى دارى ؟ (

  تو در خانه من چه مى كنى ؟: یعنى 
مـرا گسیل داشته است او بر این گمان است كه پـدرت حـضـرت ! سـرورم : (وحـشـت زده گـفـت ) سـیـمـا (

سرى ندارد و خانه او به جعفر مى رسـد، ایـنـكـه كـه خـانـه كه از دنیا رفته است ، پ) ع (عـسكرى 
   )301(.و از خانه خارج شد) شـمـاسـت و شـمـا فـرزند او هستید من مى روم 

كـه از یاران حضرت هادى علیه السالم بود، به دیدار امام عصر علیه السالم ) ابـراهـیـم بـن ادریـس (ـ 7
  :مفتخر گردید و درباره دیدارش گفت 

جوانى  من پس از رحلت یازدهمین امام نور، فرزند گرانمایه اش حضرت مهدى علیه السالم را كـه گـویـا(
   )302(. )ساله بود، زیارت كردم پیشانى و دست مبارك او را بوسه باران ساختم  20
ـهـره هـاى بـنـام كـه در غـیـبت كوتاه مدت امام عصر علیه السالم و پس از رحلت امام عسكرى ـ از چ8

او عالوه بر دیدار امام عصر علیه . است ) على بن مهزیار (علیه السالم به افتخار دیدار نایل آمد، جناب 
ان او بسیار گسترده است السالم در منطقه طایف ، روزهایى نیز افتخار میهمانى و ضیافت داشته كه داست



.)303(   
ه بـه افـتـخـار دیـدار نـایـل گـردیـده ، دومـیـن ـ از دیـگـر شـخـصـیـتـهـاى بـلنـد آوازه اى كـه در ایـن دور9

  )آیا صاحب االءمر را دیده اى ؟ : (از او پرسیدند. است ) محمد بن عثمان (سفیر آن حضرت 
آخرین دیدارم با او كنار خانه خدا بود كه آن گرامى دست به دعا و نیایش برداشته و !... آرى : (پـاسخ داد
  :مى گفت 

   )304(.وعدتنى  اللهم اءنجزلى ما
شنیدم كه ) محمد بن عثمان ( از جناب: آورده اند كه مى گفت ) عـبـداهللا بـن جـعـفر حمیرى (ـ و نـیـز از 10

خودم وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه السالم را دیدم كه پرده كعبه را گرفته بود و نیایشگرانه : مى گفت 
  :مى گفت 

   )305(اللهم انتقم لى من اءعدائى 
  .انتقام مرا از دشمنانم بگیر! بار خدایا: یعنى 

شـمـار كـسـانـى كـه در غـیـبـت كوتاه مدت آن حضرت و پس از رحلت پدر گرانقدرش ، آن حضرت را 
استان همه آنان را بیاوریم ، سخن بسیار گسترده مى شود زیارت نموده اند، بسیار است اگر بخواهیم نام و د

  .به همین جهت به همین شمار بسنده مى كنیم 
  تالش شكست خورده دشمن

مـدت سـكـونـت حـضـرت مـهـدى عـلیـه السالم پس از رحلت پدر، در شهر تاریخى سامرا، بـطور دقیق 
عیان در همانجا به دیدارش مفتخر شده و مشخص نیست ، اما روشن است كه بسیارى از دوستداران و شی

  .حقوق اموال خویش را به او تقدیم داشته اند
طـبـیـعـى اسـت كـه اسـتـبـداد حـاكم ، وجود گرانمایه آن حضرت را براى بقاى خود خطرى بـزرگ ، 

ن وحى و ارزیـابـى مـى نـمود و لحظه اى از این خطر و نیز از خط پرافتخار تشیع و از پـیـروان خـاندا
رسالت ـ كه مشروعیت رژیم عباسى و سردمداران آن را به رسمیت نمى شناختند ـ غفلت نمى ورزید و 
همواره نگران و مراقب اوضاع بود؛ به همین جهت سفیران امـام عـصـر عـلیـه السـالم نـیـز شـیـوه و 

ز خـطـر اسـتبداد و به منظور دفاع اسـلوب خـاصـى را ـ براى انجام مسئولیتها و در هـمـانـحـال پـرهـیـز ا
از خویشتن در برابر هر رخدادى ـ بـرگـزیـدنـد تا بدین وسیله حساسیت استبداد را تا سرحد امكان و خود را 

  .آماج هجوم دشمن بیدادگر و عنان گسیخته ، قرار ندهند
م را دستگیر و از میان استبداد حاكم ، بارها به تالش مذبوحانه اى دست یازید تا حضرت مهدى علیه السال

  .بردارد، اما همه توطئه ها و تالشهاى آن ، با شكست روبرو گردید
  :براى نمونه 

ـ در بـحـثـهـاى گـذشـتـه تـرسیم گردید كه استبداد حاكم ، یكبار در جستجوى امام مهدى علیه السالم مادر 1
  .به خود آن گرامى نشدرا بازداشت كرد، اما موفق به دستیابى ) نرجس (گرامى او، حضرت 

مركز حكومت استبدادى بنى عباس بود، بغداد، به عنوان پـایـتـخـت ) سامرا (سال كه  19ـ پس از 2
كه در آن روزگار سیاه ، با ) معتضد (بـرگـزیـده شـد و تـشـكـیـالت حـكـومـت بـدانـجـا انـتـقـال یـافت و 

المى بود و در راءس این رژیم سیاهكار قرار داشت ، انحصار قدرت و امكانات جامعه ، مـدعـى خالفت اس
بار دیگر كشتن و از مـیـان بـرداشـتن حضرت مهدى علیه السالم را در دستور كار و برنامه استبداد حاكم 

  .قرار داد
او در راه انجام این جنایت سهمگین بود كه سه تن از اشرار خانه زاد خویش را فراخواند و بـه آنـان 

اد كـه بـطـور پـراكـنـده و سـرى ، چـابـك و سـبـكـبـال ، بـه سوى شهر تاریخى سامرا حركت دسـتـور د
كنند، در نقطه اى از شهر كه برایشان وصـف كـرد، به خانه اى خواهند رسید كه در كنار درب و راهرو آن 

دارد و به كار  ، غالم رنگین پوستى ، براى عادى جلوه دادن اوضاع و رد گم كردن ، بافتنى در دست
با یافتن آن خانه ، بى درنگ به آنجا یورش برند و سر هر كسى را كه در خانه یافتند . بافندگى مشغول است 

  .از بدنش جدا و به دربار خالفت به ارمغان بیاورند
  ماءموریت پرخطر

ى باشد، مى كه یكى از آن سه تن م) رشیق (اینك جریان این یورش وحشیانه و شكست خورده را از زبان 
  :خوانیم 

مـا بـراى اجـراى دسـتور، به سوى سامرا شتافتیم و پس از ورود بدان شهر، برنامه را هـمانگونه كه 
خانه مورد نظر را یافتیم و در راهـرو خـانـه ، غـالم رنـگـیـن . برایمان تشریح شده بود، پیگیرى كردیم 



  .پـوسـتـى را دیـدیـم كـه مشغول بافتن چیزى است 
از او در مـورد خـانـه و ایـنـكـه چـه كـسـى در خانه است پرسیدیم ، اما او با بى تفاوتى بسیار، بى آنكه به ما 

  . )خانه از آن صاحب آن است و همو در آن زندگى مى كند: (توجهى كند یا بهایى بدهد، پاسخ داد كه 
د شدیم با سرایى پاك و پـاكـیـزه و ما طبق دستور، خانه را مورد یورش قرار دادیم و هنگامى كه وار

در برابر خویش ، پرده زیبا و بـى نـظـیـرى كه گویى هم . قضایى دل انگیز و آرام بخش روبرو شدیم 
اكنون نصب شده و هیچ دستى به آن نرسیده است ، جلب نظر مى كرد و وجود كسى در خانه احساس نمى 

  .شد
كه بناگاه با سالن بزرگى روبرو شدیم كـه گـویـى دریـایـى  پـرده را بـراى ورود به اطاق ، كنار زدیم

عـظـیـم و مـواج در آن قرار گرفته است و در دورترین كرانه آن ، حـصـیـرى پـاك و پـاكیزه بر روى آب 
گسترده شده و بزرگ مردى كه زیباترین چهره و پـرشـكـوه تـریـن قامت و هیبت را داشت ، بر روى آن به 

او چنان غرق در نـیـایش و راز و نیاز با خدا بود كه گویى نه متوجه آمدن ما شد و نه . ه است نماز ایستاد
  .اعتنایى به سر و صداى سالحهاى ما و بگیر و ببند ما داشت 

احـمـد كـه یكى از ما سه نفر بود، بى درنگ براى اجراى فرمان سردار خودكامه خویش ، گـام بـه سـالن 
آب قرار گرفت و با غرق شدن فاصله چندانى نداشت كه من با تالش بسیار، او را از آب نهاد، اما در درون 

  .بر زمین گردید  بیرون كشیدم و بیهوش نقش 
نـفـر دوم با خیره سرى بیشترى كوشید وارد سالن گردد و دستور ظالمانه خلیفه را به اجـرا گـذارد، امـا او 

  .آب ، بـه سـرنـوشـت شـوم نفر اول گرفتار آمدنـیـز بـه مـجـرد پـا نـهـادن بـر روى 
من با مشاهده وضعیت آن دو، در بهت و حیرت قرار گفتم ، بناگزیر به آن انسان پرشكوه و وارسته رو 

از پـیـشـگـاه خـدا و شـما كه ! سرورم : (آوردم و ضمن پوزش خواهى از یورش به حریم خانه اش گفتم 
من نـمـى دانـم جـریـان چـیـست ؟ و به سوى خانه ! مى خواهم بخداى سوگند  بنده شایسته او هستى ، پوزش 

  .... )چه كسى آمده ام ، اینك به سوى خدا باز مى گردم و روى توبه به بارگاه او مى آورم 
ـان امـا او هـمـچـنـان بـى اعـتـنـاى بـه گـفـتـار مـن ، بـه نـمـاز روح بـخـش خـویـش مـشـغـول بـود و بـدیـنـس

عظمت او و شرایط وصف ناپذیر خانه اش ، ما را دچار وحشت و اضـطـراب سـاخـت ، شـتابان بازگشتیم 
  .و زبون و شكست خورده به سوى بغداد و دربار خالفت شتافتیم 

خـلیـفـه در انـتـظار ما بود و پیش از رسیدن ما به پاسداران كاخ دستور داده بود كه به مجرد رسیدن ما، 
سیاهى شب هنوز دامن خود را جمع نكرده بود كه رسیدیم و طـبـق تـوصـیـه خـلیفه ، ما . رود دهنداجازه و

او از ماءموریت ما و چگونگى كار پرسید و ما جریان بهت آورى را كه با دو چشم خود . را نزد او بردند
  .دیده بودیم به او گفتیم 

آیا پیش از من با دیگرى مالقات داشته اید؟ و از ! ماواى بر ش: (خـلیـفـه ، سـرگـردان و وحـشت زده گفت 
  )جریان ماءموریت و شكست آن ، چیزى فاش ساخته اید؟ 

  ! )نه : (پاسخ دادیم 
از فرزندان نیاى خود : او در حـالیـكه جوهر صدایش تغییر كرده بود با شدیدترین سوگندها تاءكید كرد كه 

  .از این خبر محرمانه ، فاش شود، گردن ما را نزند نیست و فرزند نامشروع است كه اگر كلمه اى
و ما تعهد بر رازدارى سپردیم و تا او زنده بود جراءت و جسارت بازگویى آن ماءموریت خطرناك را در 

   )306(.خود ندیدیم 
  نگرشى بر نقشه شكست خورده 

از ایـن جـریـان چـنـیـن دریـافـت مـى گـردد كـه خـانـه و مـحـل سكونت حضرت مهدى علیه السالم در شهر 
و جاسوسى بوده و همه اخبار آن ، سامرا، در آن روزگاران ، سخت تحت نظر اسـتـبداد و دستگاه اطالعاتى 

بـه هـمین دلیل هم او مى دانست كه در راهرو . به شخص خلیفه خودكامه عـبـاسـى گـزارش مـى شـده اسـت 
خانه ، غالم رنگین پوستى همواره براى عادى جلوه دادن و مراقبت از بیت رفیع امامت گمارده شده است و 

و مزدوران شرارتبار خویش را برمى گزیند و به آنـان دسـتور به همین جهت هم ، سه تن از اطرافیان 
آدرس محله اى از شهر را بـه آنـان مـى دهد و خانه . رفتن به سامرا با آن شرایط خاص را صادر مى كند

  .را در آنجا یافتند بكشند  اى را مشخص مى سازد كه مورد هجوم قرار دهند و هر كس 
ـونـبـخت را از خانه و صاحب آن خانه اى كه باید كشته شود بـاخـبر نمى او، آن مـجـریـان كـوردل و نـگ

سازد، بلكه ترجیح مى دهد كه آنان در همان نادانى و كوردلى خویش باقى باشند و ندانند شخصیت مورد 
  نظرى كه باید كشته شود كیست ؟ چرا حكم كشتن او را صادر كرده و گناه او چیست ؟



غالم رنگین پوست را كه . ه نـفـر به شهر سامرا مى رسند و به خانه ، هجوم مى برندبـه هـر حـال ، ایـن سـ
مشغول بافتن چیزى است در آنجا مى یابند، اما او نه به آنان بها مى دهد و نه اعتنایى مى كند، گویى كه 

  .حشراتى وارد خانه شده اند
، در اوج آرامش خاطر و بسیار كـوتـاه مـى وقـتـى از او در مـورد خـانـه و كسى كه در آن است مى پرسند

و از نام و نشان صاحب خانه ، سـخـنـى بـه مـیـان نمى آورد . ) صاحب خانه ، در درون خانه است : (گـوید
  .و بدین وسیله آنان را تحقیر مى كند و آنان نیز این تحقیر و اهانت را درك مى كنند

زیبا و پرشكوه و تازه اى را مى بینند كه گـویـى تـازه نـصـب آنان ، بر درب آن سالن بزرگ ، پرده بسیار 
شـده و دسـتـى بـه آن نـخورده است ، سرانجام به آن سالن بزرگ یورش مى برند و با دریایى از آب روبرو 

مى گردند و در دورترین نقطه سالن و بر روى آب ، حـصـیـرى را گـشـوده مـى نـگـرنـد كـه بـزرگ 
شكوه و هیبت به نماز ایستاده است و از هجوم این تجاوزكاران نه تنها ذره اى پریشان و  مـردى در كمال

  .مـضـطـرب نمى شود، بلكه هیچ توجهى به آنان نمى كند، چنانكه گویى چیزى اتفاق نیافتاده است 
قش بر آب روشـن اسـت كـه حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم بـراى دفـع ایـن عـامـالن كوردل استبداد و ن

ساختن نقشه تبهكارانه آنان ، از قدرت اعجاز كمك مى گیرد، امـا با این وصف یكى از آن سه تن با آن 
منظره هولناك ، به مبارزه برمى خیزد و گام در آب مى نهد تا از راه شنا به وجود گرانمایه امام عصر علیه 

دومین نفر نیز همچون مزدور . ایى مى بخشداو را ره) رشیق (السالم دست یابد كه در آب فـرو مى رود و 
نخست ، دست بـه تـالش مذبوحانه مى زند، اما سرانجام تالش ظالمانه او نیز، بسان رفیقش نقش بر آب مى 

  .شود
  !مرگ و نفرین بر این انسان نگونبخت 

  !این انسان ناتوان و طغیانگر
ره گردد و با خواست و اراده خدا مخالفت مى ایـن انـسـان تـجـاوزكـارى كـه مـى خواهد بر قدرت خدا چی

  .ورزد
  در برابر نیروى شكوهبار اعجاز

در ایـنـجـا نـیـازى نـمـى بـیـنیم كه معجزه و قدرت اعجاز را در پرتو علوم مادى و طبیعى ، تفسیر و تحلیل 
ل آن از دیـدگـاه مـادى نماییم ، چرا كه معجزه فراتر از این معیارها و مقیاسهاست ، خرد از تفسیر و تـحـلیـ

دید، معجزه بود و معجزه حد و ) رشیق (و كافى است بدانیم كه آنچه را . و عـلوم طبیعى ناتوان است 
مرزى ندارد و مخصوص به پیامبر صلى اهللا عـلیـه و آله هـم نیست بلكه همه جانشینان راستین آن حضرت 

  .الم از آن نیروى عظیم و خدادادى ، بهره ورنداز امیرمؤ منان علیه السالم تا حضرت مهدى علیه الس
با دیدن آن جو خاص و اعجازآمیز، در برابر قدرت اعجاز از خواب غـفـلت بـیدار ) رشیق (به هر حال 

شد؛ گویى از جهان ماده و مادیات ، اوج گرفته و در جهان دیگرى زندگى مـى كـند به همین دلیل بود كه 
  .مهاجم به عذرخواه و پوزش طلب ، تبدیل شدموضع او تغییر یافت و از یك 

نخست از خداى جهان آفرین طلب مغفرت كرد و آنگاه از آن ابرمردى كه بر روى حصیر دست نیاز به 
بارگاه آن بى نیاز برده بود و نماز مى خواند پوزش خواست و ادعا كرد كه نه از خـانـه چـیـزى مـى دانـد و 

هرگز نمى داند چرا خلیفه خودكامه ، فرمان قتل صاحب خانه را داده . دنـه صـاحـب خـانـه را مـى شناس
  است و گناه او كه در خور كشته شدن باشد، چیست ؟

اما آن گرامى ، نه به پوزش خواهى او اعتنایى مى كند و نه به توبه اش و همچنان به نـمـاز خـویـش ادامـه 
ـضـرت ، دل آنـان را لبـریـز از تـرس و هـراس مـى مـى دهـد و ایـن ثـبـات قـلب و عـظـمـت روح آن ح

  .سازد و شكست خورده و رانده شده ، به دربار خالفت باز مى گردند
خـلیـفـه بـیـدادگـر كـه لحـظـه اى قرار و آرام ندارد و همواره در انتظار بازگشت مزدوران خویش و 

ن واگذاشته است ، بـه پاسداران كاخ دستور مى دریافت گزارش نتیجه عملیات جنایتكارانه اى است كه به آنا
دهد كه به مجرد رسیدن آنان ، در هر ساعتى از شب یا روز كه باشد، بى درنگ به آنان اجازه ورود دهند و 

  .آنان را نزد او برند
و هـنـگـامـى كـه آن سه تن پس از ورود به بغداد نزد او مى روند و جریان را آنگونه كه دیـده بـودند 

آیا پیش از آمـدن نـزد مـن كـسـى را دیـده : (زارش مى كنند او برآشفته و وحشت زده مى شود و مى پرسدگ
  )و چـیـزى از رخـداد مـاءمـوریت شكست خورده خود را به او گفته اید؟ 

ارف است ، و او بـه شـدیـدتـریـن سـوگـنـدهـا كـه مـیـان اوباش و اراذل ، متع! ) هـرگـز: (آنـان مـى گـویـنـد
اگر یك كلمه از آنچه دیده اید فاش كنید، مـن حـالل زاده نـیـسـتـم اگـر گـردن شما را : (سوگند یاد مى كند كه 



  .و بدینسان آنان را به سخت ترین شكل ممكن به حق پوشى تهدید مى كند... ) نزنم 
  شرارتى دیگر

حانه و ظالمانه خویش را شكست خـورده دیـد، خـلیـفـه خـودكـامه عباسى ، پس از اینكه دومین تالش مذبو
  .بـر ایـن فـكـر افـتـاد كه چاره اندیشى جدى تر و گسترده ترى در این مورد بنماید و تدابیرى قوى اتخاذ كند

او در همان حـال كـه مـى ! ایـن عـقـل سـخـیـف و انـدیـشـه تـبـاه و دیـدگـاه احمقانه را تماشا كن ! راسـتـى 
قـام پـرفـراز امـامـت راسـتـیـن از جـانـب خداست و این خداست كه حافظ و نگهدارنده دوازدهمین دانـد مـ

  .امام نور علیه السالم است 
و آن وجـود گـرانـمایه به سالح شكست ناپذیر معجزه و قدرت الهى اعجاز، مسلح و مجهز اسـت ، بـا هـمـه 

نه توزى و شرارت و خیره سـرى و خـودكامگى خویش ادامه مى ایـنـهـا، نه تنها سر عقل نمى آید بلكه بر كی
براى ستیز با خدا و چیره شدن بر اراده و خواست او دست به تالش احمقانه دیگرى مى زند كه . دهد

از سومین نقشه تجاوزكارانه و تـالش مـذبـوحانه و شكست خورده اش كه براى دستگیرى و به ) رشیق (
  :او مى گوید. علیه السالم به اجرا درمى آید، اینگونه گزارش مى دهدشهادت رساندن امام مهدى 

هنگامى كه سپاهیان خلیفه ، وارد صـحـن . سپس ، سپاه بیشترى به سامرا و به رفیع امامت فرستاده شد
همگى در كنار درب . خـانـه شـدنـد، از داخـل سـرداب ، نـواى دلنـواز تالوت قرآن به گوششان رسید

آمدند و راهها را مسدود ساختند تا آن حضرت از آنجا خـارج نـگـردد و از حـلقه محاصره  خروجى گرد
بیرون نرود، فرمانده سپاه خونخوار عباسى پیشتر از هـمـه ، كـنار درب سرداب ایستاده بود و در انتظار 

از برابر دیدگان  بود تا همه نیروها بدان نقطه برسند كه در این هنگام آن گرامى از سرداب باال آمد و
  ...سپاهیان تا دندان مسلح و فرمانده آنان كه كه پیشاپیش آنان بود گذشت 

  . )وارد سرداب شوید و او را دستگیر نمایید! اینك : (هـنـگـامـى كـه رفت و ناپدید شد، فرمانده سپاه گفت 
  )مگر او از برابر شما عبور نكرد؟ : (گفتند
  )شما كه دیدید چرا او را رها كردید؟ ...من كسى را ندیدم ! هرگز: (گفت 
   )307(.... )ما فكر كردیم شما او را مى بینى : (گفتند
لشكر گرانى كه شمار آن ) عباسى (هـمـانگونه كه از گزارش دریافت مى گردد سردمدار خودكامه ! آرى 

بطور دقیق معلوم نیست ، به سوى سامرا و به بیت رفیع امامت براى دسـتـگـیـرى یـا بـه شـهـادت رسـانـدن 
رت وارد مى شوند و نداى دلنواز آنـان به خانه آن حض. حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم گـسـیـل مـى دارد

تالوت قرآن آن گـرامـى مـرد عصرها و نسلها را از سرداب خانه مى شنوند و فرمانده سپاه ، براى اجراى 
  ....مى ماند  فرمان خلیفه به انتظار رسیدن همه نیروهاى خویش 

تـدابـیـر ! انسان واال یك! ایـن ترسوها را تماشا كن كه چگونه براى دستگیرى یك نفر، آرى ! راسـتـى 
عریض و طویلى را تدارك مى بینند و خدا مى خواهد كه آن گرامى ، تنهاى تـنـهـا، بـا آنـان روبـرو گـردد، 
قـهـرمـانـانـه از صف آنان عبور كند و این بار بیشتر از گذشته ، نشانه خفت و خوارى و شكست و رسوایى 

  .، بر پیشانى آنان بخورد
یـن دلیـل اسـت كـه در اوج آمـادگـى آنـان ، در یك لحظه ، حضرت مهدى علیه السـالم از بـه هـمـ! آرى 

سـرداب خـارج مـى گـردد و از بـرابـر دیـدگـان لشـكر تا دندان مسلح رژیم عباسى ، مى گذرد و مى رود و 
  .ناپدید مى گردد

انده عملیات كه سخت دچار آشـفـتـگـى فرم: و نـیـز از گـزارش ، ایـن واقـعـیـت آشـكـار مـى گـردد كه 
فـكـرى و اضـطـراب درونى بوده است ، خداوند در برابر دیدگان او دیوار و پـرده ، قـرار داده اسـت تـا 

و به همین دلیل هم هنگامى كه امام علیه السالم از صف مـزدوران رژیـم مـى گذرد و آنان او را . نـبـیـنـد
بیند و هنگامى كه سپاه مـى بـیـنـد كـه فـرمـانـده عملیات ، خروج آن حضرت را مى بینند، فرماندهشان نمى 

از سرداب و عبورش را از برابر لشـكـر نـظـاره مـى كند اما دستورى نمى دهد چنین مى پندارد كه او به 
  .هوش است و عبور آن حضرت را مى نگرد و سخن نمى گوید

رت را از این تالشهاى خائنانه و شكست خورده اى كـه عـنـاصر و بدینسان خداوند، وجود گرانمایه آن حض
بیدادگر و فرومایه بر ضد او به اجرا مى گذارند، حفظ مى كند و به خواست خداوند تا هنگامه ظهور نیز، 

  .در پناه اوست و همو او را حفظ و حراست خواهد كرد
  داستان سرداب

نكته در رابطه با سرداب مقدس سامرا مفید به نظر مى رسد و ایـنـك كـه سـخـن به اینجا رسید، یادآورى یك 
  :آن اینكه 



  بیشتر خانه ها در مناطق گرمسیر عراق از دیرباز تاكنون بخاطر پرهیز از
  .حـرارت خورشید و گرماى سخت و طاقت فرساى تابستان ، مجهز به سرداب یا زیرزمین بوده است 

شهر تاریخى سامرا، داراى ، چنین زیرزمینى بود كه در  خـانـه حـضـرت عسكرى علیه السالم نیز در
  .مشهور شده است ) سرداب (تاریخ به 

در مورد تالش مذبوحانه رژیم عباسى براى دستگیرى و یا به شـهـادت رسـانـدن ) رشیق (در گـزارش 
اصره سپاه حـضـرت مـهـدى عـلیـه السالم خواندیم كه آن حضرت در حالیكه خانه بطور كامل در حلقه مح

خلیفه بود و آنان براى دستگیرى آن وجود مبارك ، آنجا را در میان گرفته بودند، از سرداب بیرون آمد و از 
  ....صف آنان عبور كرد و رفت 

سـرداب مـورد بـحـث ، هـمـچـنان در جوار مرقد دو امام گرانقدر حضرت هادى و عسكرى علیه السـالم در 
بـیـعـى اسـت كـه در طـول ایـن قـرنـهـایـى كـه بر آن گذشته است ساختمان آن طـ. سـامـرا مـوجـود اسـت 

  .تجدید بنا شده ، اما امكان آن ، تغییر نیافته است 
زائران ، بـه ایـن مـكـان مقدس ، احترام مى كنند و بخاطر شرافت و قداست آن ، بدان تبرك مى جویند، چرا 

ش و تالوت قرآن سه تن از امامان معصوم علیهم السالم بوده كه محل سكونت و زندگى و عبادت و نیای
با این بیان ، آنجا مكان مقدس و خانه پربركتى است كه خـداونـد اجـازه داده اسـت كـه چـنین مكانى ، . است 

به همین جهت هم مسلمانان پیرو مذهب خاندان . رفعت مقام یابد و در آنجا نام خدا به عظمت برده شـود
سالت در آنجا نماز مى خوانند و درود بـر پـیـامـبـر و خاندانش علیهم السالم مى فرستند و آنجا را وحى و ر

زیارت مى كنند و كسى بـر ایـن عـقـیده نیست كه امام مهدى علیه السالم در آن سرداب سكونت دارد یا اینكه 
  .از آنجا ظهور خواهد كرد

نـى كـه بـه دلیل زندگى پرافتخار سه امام معصوم علیهم السالم در سـرداب ، در نـظـر شـیـعـیـان ، جـز مـكـا
دوستداران خاندان پیامبر صلى اهللا علیه و آله . آنجا، شرافت و بركت كسب كرده اسـت ، چیز دیگرى نیست 

  :گویى در مورد این سرداب ، زبان حال و سخن دلشان این است كه 
  

  و ما حب الدیار شغفن قلبى 
  

  سكن الدیارا ولكن حب من 
این نه عشق دیار و خانه یار است كه قلب مرا لبریز ساخته است ، بلكه این عشق محبوب و معشوقى : یعنى 

  .است كه آنجا سكونت داشت 
بـا مـن ! آنـچـه آمـد فـشـرده جـریـان سـرداب مقدس در سامرا مى باشد و بس ، اما اینك شما خواننده عـزیـز

غ پردازان ، فریبكاران ، حیله گران و شعبده بازان چـگـونـه هـمـچـنـان به نام سرداب بـیـا و بـبـیـن كه درو
، یاوه سرایى مى كنند و شیعیان را به باد استهزا مى گـیرند كه گویى معتقد هستند كه حضرت مهدى علیه 

و پیرو خاندان وحى السالم در این سرداب نهان است با ایـنكه دروغ پردازان خود مى دانند كه یك نفر شیعه 
و رسالت علیهم السالم را نخواهند یافت كه بر این عقیده باشد كه حضرت مهدى علیه السالم در سرداب 

نـهـان شـده یـا در آنـجـا ساكن است ، اما چه باید كرد كه این منحرفان دلقك و فرومایه ، بدون هیچ تقوا و 
واى دلشان خواست مى گـویـنـد، نـه از مـردم شـرم و پرواى دینى هر چه مى خواهند مى نویسند و آنچه ه

  .حـیـایـى مـى كـنـنـد و نـه از خـداى عادل ، ترس و واهمه دارند
  :كـیـنـه تـوزى و نـادانى یكى از آنان تا جایى رسیده كه شعرى در این مورد سروده و مى گوید

  
  ما آن للسرداب اءن یلد الذى 

  
  سمیتموه بزعمكم انسانا 

آن شخصیت واال و اصالحگرى كه شما به پندار خویش در انتظار او بسر ) سرداب (هنوز در این : ى یـعـن
  .مى برید، دیده به جهان نگشوده است 

به هر حال ، این دروغ ، در طى این قرنها همچنان باقى ماند و از نویسنده اى به نویسنده دیـگـر و از یـك 
دروغ پـرداز بـه یـك دجال پرفریب ، منتقل گردید و در ذهن علیل و  نـادان بـه یـك عـقـده دار و از یـك

اندیشه بیمار آنان ، مرتب دگرگون شد تا كار نادانى و تعصب این قماش نگون بختان به جایى رسید كه یكى 
با اینكه مى دانیم مسافت میان ! ) این سرداب ، در شهر حله عراق است : (از آنان در كتاب خود مى نویسد



  .كیلومتر است  300له و سامرا حدود ح
و دیـگـرى از بـافـتـه هـاى بى اساس خویش ، تهمت و افتراى دیگرى بر آن دروغ سلف خـویـش افـزوده و 

شیعیان در بامداد هر جمعه اى ، سوار بر مركبها و مسلح و آمـاده پـیـكـار، بـه درب ایـن : (مـى گـوید
  !.... )بیا! بیا! ساالر ما: كشند كه سرداب اجتماع مى كنند و فریاد مى 

این منحرفان ، در این دروغ پردازى خویش با هم همسخن مى شدند تا بدسیرتى آنان برمال نشود ! اى كاش 
و پرده دجالگرى و فریبشان از چهره كریه شان كنار نرود و ساختگى بودن ادعایشان براى اهل مطالعه و 

  .انصاف آشكار نگردد
  پاورقي

  .244بت طوسى ، ص غی -276
تناسخ روح ، عقیده اى است كه میان هـنـدوهـا و : (آورده اند كه ) مـعـجـم وسیط (در كـتـاب  -277

مـلتـهـاى بـاسـتانى شایع بود و بر این باور بودند كه روح مرده به حیوان برتر یا پست ترى انتقال مى یابد تا 
  . )كیفر و عذاب شود و دیگر معاد و رستاخیزى نیست  بخاطر عملكرد صاحب آن كه مرده است ، پاداش یا

  .244و غیبت طوسى ، ص  438رجال كشى ، ص  -278
  .244و غیبت طوسى ، ص  438رجال كشى ، ص  -279
فانه الثقة الماءمون ، العارف مما یجب : درباره او مى فرماید) ع (بـطـوریـكه امام حسن عسكرى  -280

  .579علیه رجال كشى ، ص 
  .او فرد مورد اعتماد و امین است و به تكالیف خود آشناست :  یعنى
  .246غیبت شیخ طوسى ، ص  -281
  .چاپ نجف . 289، ص 2احتجاج طبرسى ، ج : رجوع شود به  -282
و بحاراالنوار، ج  253، چـاپ نـجـف ، غـیـبـت طـوسـى ، ص 289، ص 2احـتـجـاج طـبـرسـى ، ج  -283

  .377، ص 51
  .372، ص 51نوار، ج بحاراال -284
. ) خدا، پیامبر را آفرید و تدبیر امور جهان را به او وانهاد: (گـروهـى بودند كه مى گفتند) مـفـوضـه ( -285

  . )واگذاشت ) ع (به امیرمؤ منان : (برخى نیز مى گفتند
  .، ماده تفویض  مجمع البحرین. ) مـن قـال بالتفویض ، فقد اخرج اهللا عن سلطانه : (در روایـت اسـت كـه 

بودند كه به الوهیت اصحاب كساء ) غالة (این گروه گمراه ، فرقه اى از : (بـرخـى نـیـز گفته اند كه  -286
عقیده داشته و آنان را نور واحدى مى شناختند كه روح رد رهمه آنـهـا بـطـور بـرابـر حـلول نـمـوده است و 

  .13، ص 2ملل و نحل شهرستانى ، ج . ) برترى ندارند همه نور واحدى هستند كه هیچ حكدام بر دیگرى
  .به نقل از ابن قولویه  469، ص 2جامع الرواة ، ج  -287
رجال كشى ، تنقیح المقال ، غیبت شیخ : در شـرح حـال ایـن هـشـت دروغـپـرداز، از كـتـابـهـاى  -288

  .طوسى و بحاراالنوار استفاده شده است 
  .13ـ  28، ص 51و بحاراالنوار، ج  424ـ  433ص  ،2اكمال الدین ، ج  -289
و بحاراالنوار، ج  139كتاب غیبت شیخ طوسى ، ص . 430، ص 2اكـمـال الدیـن شیخ صدوق ، ج  -290

  .30ص  52و  5، ص 51
  .5، ص 51و بحاراالنوار، ج  431، ص 2اكمال الدین ، ج  -291
  .435اكمال الدین ، ص  -292
  .346، ص 51و بـحـاراالنـوار، ج  457، ص 2 اكـمـال الدیـن ، ج -293
  .24، ص 52و بحاراالنوار، ج  383، ص 2اكمال الدین ، ج  -294
  .25، ص 52و بحاراالنوار، ج  437، ص 3اكمال الدین ، ج  -295
  .67، ص 52و بحاراالنوار، ج  475، ص 2اكمال الدین ، ج  -296
  .كتاب رجوع شود 8به بخش  -297
فانا ! تاءخر یا عم (در مـصـادر یـاد شـده . 67، ص 52و بـحـاراالنـوار، ج  475دیـن ، ص اكـمـال ال -298

  .ذكر شده است . ) احق بالصالة على ابى 
  .42، ص 52و بحاراالنوار، ج  424، ص 3اكمال الدین ، ج  -299
  .13، ص 52و بحاراالنوار، ج  442، ص 3اكمال الدین ، ج  -300
  .13، ص 52و بحاراالنوار، ج  163ص  غیبت شیخ طوسى ، -301



  .14، ص 52و بحاراالنوار، ج  163غیبت شیخ طوسى ، ص  -302
  .42، ص 52و بحاراالنوار، ج  159، غیبت شیخ طوسى ، ص 465، ص 3اكمال الدین ، ج  -303
  .351، ص 51و بحاراالنوار، ج  221، غیبت شیخ طوسى ، ص 440، ص 2اكمال الدین ، ج  -304
  .30، ص 52و بحاراالنوار، ج  222، غیبت شیخ طوسى ، ص 440، ص 3مال الدین ، ج اك -305
  .52، ص 52و بحاراالنوار، ج  149غیبت شیخ طوسى ، ص  -306
  .52، ص 52بحاراالنوار، ج  -307

 
 

 

 

 

 

  
بد و رسوا مى امـا ایـن سـنـت خـداسـت كـه حـق را سـرانـجـام آشـكـار مـى سـازد و بـاطل را در هم مى كو

  .كند به همین جهت است كه در این مورد، گفتار این دروغ پردازان ضد و نقیض است 
سومى . ) در بغداد است : (دیگرى مى نویسد.... ) است ) حله (سرداب مورد نظر آنان در : (یـكى مى گوید

صال نمى داند كه این و عنصر دیگرى ، از راه مى رسد و ا. ) در شهر تاریخى سامرا مى باشد: (مى گوید
سرداب كجاست و تنها با بردن نام سرداب به یاوه سرایى مى پردازد و مى كوشد تا رسوایى خویش را 

  .پوشیده دارد
  :اما ما بر این دروغ پردازیها و تهمت تراشیها بهایى نمى دهیم و تنها مى گوییم 

  مفتر افاك  اال لعـنـة اهللا عـلى كل! اال لعـنـة اهللا عـلى الكـاذبـیـن 
  .همانا لعنت و غضب خداوندى بر دروغ پردازان فرومایه و یاوه سرایان بى پروا: یعنى 

  فعالیتهاى حضرت مهدى در دوران غیبت كوتاه
مـقـام شـامـخ امـامـت و والیـت ، پـس از رحـلت حـضرت عسكرى علیه السالم در شرایطى به حـضـرت 

ن گرامى در هاله اى از غیبت بسر مى برد و جـز نـزدیـكـان شـیـعـیـان مـهـدى علیه السالم انتقال یافت كه آ
  .و رهـروان راه خـانـدان وحـى و رسـالت ، كـسـى بـه دیـدار جمال دالراى او مفتخر نمى شد

امـا آن حـضرت در همان شرایط خاص ، بر روند جامعه و زندگى مردم ، نظارت و به همه رخـدادهـا، 
كامل داشت و در حالى كه زمام امور جامعه و اداره كارهاى كوچك و بـزرگ شـیـعـیـان  آگـاهـى و احـاطه

خویش را به كف با كفایت خود داشت ، به تدبیر و تنظیم برنامه ها و پاسخ به سؤ الها و حل مشكالت آنان 
  .اقدام مى كرد

ارهاى خاص مـنـصـوب آن حضرت ، درست بسان حضور در جامعه ، امر و نهى مى كرد، كسانى را به ك
مـى داشت و یا بركنار مى ساخت ، برخى را تشویق مى نمود و به خود نزدیك و بـرخـى دیـگـر را از 

  .انـجـام امور، دور مى ساخت چنانكه گویى چیزى از امور از آن حضرت پنهان نمى ماند
تورات و آمـوزشـهـاى آن حضرت ، همواره با سفیران خاص و نمایندگان خویش در ارتباط بود و با دس

به تناسب شرایط گوناگون ، آنان را به وظـایـف خـود ارشـاد مى كرد و به . الزم ، آنـان را زیـر نظر داشت 
هنگام ضرورت و نیاز، به آنان دستورات الزم را براى اتـخـاذ تـدابـیـر مـنـاسـب و چاره اندیشیهاى شایسته 

  .براى نمونه ترسیم مى گردد، صادر مى كرد كه برخى بصورت فشرده و 
در صـفـحـات پـیـش گذشت كه حضرت مهدى علیه السالم به كاروانى كه از قم آمده بود دسـتـور داد كـه 

مـراجـعه كنند و به همین دلیل هم ) عثمان بن سعید (پـس از ایـن در بـه بـغـداد و به سفیر خاص او جناب 
رسم مترقى امـام عـصر علیه السالم بودند، پس از آن فرمان ، شیعیان و دوستدارانى كه براستى بر راه و 

مراجعه مـى كـردنـد و مـسـایـل فـقـهى و مالى و اجتماعى خویش را با او در ) عثمان بن سعید (دیگر به 
میان مى نهادند و در اوج آگاهى از سفارت خاص او، هیچ گونه تردیدى در درستكارى ، دیندارى ، امانت 

    



  .به خود، راه نمى دادند و تقواى او
گـاهـى مـسـایـل فـقهى ، امور شخصى یا مالى یا حقوقى خویش را مى نوشتند و آن را به سـفـیـر خـاص 

حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم تـقدیم مى داشتند و آنگاه جواب آن را با خط حـضـرت مـهدى علیه السالم 
م علیه السالم تقاضا مى كردند كه مسایل و خواسته هاى آنان دریافت مى داشتند و گاه از خود سفیر ویژه اما

را به امام علیه السالم مرقوم دارد و او مى نـوشـت و پـس از اندك زمانى آنان را از جواب رسیده از سوى 
امام عصر علیه السالم آگاه مـى سـاخت ، یا نامه مفصل حضرت را كه به انبوه سؤ االت در آن پاسخ داده 

به آنان نشان مى داد و گاه هم امام عصر علیه السالم بخاطر حكمت و صالحدیدى ، سؤ الى را بى  شده بود
  .پاسخ مى گذاشت 

گـاه پـیـش مـى آمـد كـه بـرخـى از شـیـعـیـان در بـرخـى مـسایل عقیدتى به كشمكش مى پرداختند اما این 
ژه امـام عـصـر عـلیـه السـالم و بـیـان مـسـاءله اختالف و معماى عقیدتى و فكرى با مراجعه بـه سـفـیـر ویـ

یـا مـشكل ، برطرف مى گشت و حل مى شد؛ چرا كه او جوابها را از ناحیه آن حضرت مى آورد و روشن 
  .است كه سخن آن گرامى آخرین سخن بود و همه در برابر آن سر تسلیم فرود مى آوردند

  هدىنمونه هایى از سؤ االت شیعیان و جواب حضرت م
  :در اینجا به نمونه هایى از اینگونه تدابیر اشاره مى شود

  :ـ بحث آفرینش و روزى دادن 1
آیا خداوند، امـور آفـریـنـش : (گروهى از دوستداران خاندان وحى و رسالت این بحث را مطرح ساختند كه 

گذاشته است یا خود تدبیر مى كند؟ و روزى دادن بـه بـنـدگـان را، بـه امـامـان دوازده گـانـه عـلیـهم السالم وا
(  

. آفرینش تنها از آن خداست و دیگرى را توان آن نیست : (بـرخـى آن را مـحـال و نـادرسـت دانـستند و گفتند
(  

درسـت اسـت كه كسى توان آفرینش را ندارد، اما خداوند مى تـوانـد ایـن قدرت : (و گـروهـى دیـگـر گـفـتـنـد
یهم السالم بدهد و آنگاه آفرینش و روزى رسانى خـلق را بـه آنان واگذارد، همانگونه كه را به امامان نور عل

به برخى از پیامبران پرتویى و جرقه اى از ایـن قـدرت را بـه عـنوان اعجاز و سند حقانیت در مواردى 
  .و در این مورد كار به اختالف رسید )308(. )اعطا فرمود

چرا در این مورد به جناب محمد بن عـثـمـان ، : (یـكـى از آگاهان و پرواپیشگان براى حل مشكل گفت 
پاسخ شایسته و بایسته را از سوى ساالرتان براى شما بیاورد و حق را روشن كند؟ مـراجـعـه نمى كنید تا او 

(  
هر دو گروه راضى شدند و مساءله را نوشتند و به سوى سفیر ویژه حضرت مهدى علیه السالم فرستادند كه 

  :پاسخ آن ، بدین صورت از جانب آن حضرت صادر گردید
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

هـو الذى خـلق االءجـسـام و قـسـم االءرزاق ، النـه لیـس بـجـسـم و ال حال فى جسم ، لیس ان اهللا تـعـالى 
  .كمثله شى ء و هو السمیع العلیم 

و اءما االءئمة علیهم السالم فانهم یساءلون اهللا تعالى فیخلق و یساءلونه فیرزق ، ایجابا لمساءلتهم و اعظاما 
   )309(.لحقهم 
خداى بزرگ است كه اجسام و پدیده ها را آفریده و روزیها را تقسیم فرموده است ، چرا كه او نه : یعنى 

  .جسمى حلول كرده ، چیزى مانند او نیست و او شنوا و بیناست جسم است و نه در 
و امـا امـامـان اهـل بیت علیهم السالم از خدا درخواست مى كنند و خداوند مى آفریند و از او مى خواهند و 

  .او به خاطر پذیرش تقاضاى آنان و بزرگداشت حقشان ، روزى مى دهد
  ـ جانشین حضرت عسكرى علیه السالم 2

: ( یكى گفت . ـیـان شـیعیان ، در مورد جانشین حضرت عسكرى علیه السالم اختالف پیش آمددر م
هرگز : (امـا دیگران گفتند. ) یـازدهـمـیـن امـام نـور، در حـالى از دنـیـا رفـت كـه جـانـشـیـنـى نـداشـت 

د و آن فـرزند آن حضرت پیش از رحلت خویش ، جانشین خود را معین و مشخص كـر!... چنین نیست 
  . )گرانمایه اش حضرت مهدى علیه السالم است كه او را به بسیارى هم نشان داد

پـس از ایـن اخـتـالف دیـدگـاه ، بـراى روشـن شـدن حـقـیـقت و قطع ریشه اختالف ، نامه اى پـیـرامـون 
خود آن گرامى رسید  پاسخ آن با خط. همین موضوع نگاشتند و به سوى امام مهدى علیه السالم فرستادند

  :بدین شرح 



  بسم اهللا الرحمن الرحیم (
  .عافانا اهللا و ایاكم من الضاللة والفتن و وهب لنا ولكم روح الیقین و اءجارنا و ایاكم من سوء المنقلب 

نا انـه اءنـهـى الى ارتـیـاب جـمـاعـة مـنكم فى الدین و ما دخلهم من الشك و الحیرة فى والة اءمـورهـم ، فـغم
ال فینا، الءن اهللا معنا و ال فاقة بنا الى غیره و الحق معنا، فلن یوحشنا من قعد ..ال لنا و ساءنا فیكم ... ذلك لكم 

  ....عنا
  !و فى الحیرة تنعكسون ؟! ما لكم فى الریب تترددون ؟! یا هؤ الء

هللا و اءطـیـعـوا الرسول و اءولى یـا اءیـهـا الذیـن آمـنـوا اءطـیـعـوا ا: (اءوما سمعتم اهللا عزوجل یـقـول 
   )310(. )االءمر منكم 

  !ن و یحدث فى اءئمتكم عن الماضین و الباقین منهم علیهم السالم ؟اءما علمتم ما جاءت به اآلثار مما یكو
اءمـا راءیـتـم كـیـف جـعل اهللا معاقل تاءوون الیها، و اءعالما تهتدون بها من لدن آدم علیه السـالم الى اءن 

  !ظـهـر المـاضـى عـلیـه السـالم ، كـلمـا غـاب عـلم بـدا عـلم ، و اذا افل نجم طلع نجم ؟
  ؟!ـا قـبـضـه اهللا الیـه ظـنـنـتـم اءن اهللا تـعـالى اءبطل دینه و قطع السبب بینه و بین خلقه فـلم
ما كان ذلك و ال یكون حتى تقوم الساعة و یظهر اءمراهللا سبحانه و هم كارهون ، و ان المـاضـى !...كال

ا وصیته و علمه و من هو خلفه و من عـلیـه السـالم مـضـى سـعـیـدا فقیدا على منهاج آبائه علیهم السالم و فین
  .هو یسد مسده ، الینازعنا موضعه اال ظالم آثم ، و ال یدعیه دوننا اال جاحد كافر

و لو ال اءن اءمراهللا تعالى الیغلب و سره الیظهر و الیعلن ، لظهر لكم من حقنا ما تبین مـنـه عـقـولكـم 
  .ولكل اءجل كتاب ویـزیـل شـكـوكـكـم ؛ لكـنـه مـا شـاء اهللا كـان 

فـاتـقـوا اهللا و سـلمـوا لنـا وردوا االءمر الینا، فعلینا االصدار، كما كان منا االیراد و التـحـاولوا كـشـف مـا 
غـطـى عـنـكـم ، و ال تـمـیـلوا عـن الیـمـیـن و تـعـدلوا الى الشـمـال ، واجـعلوا قصدكم الینا بالمودة على السنة 

  .لكم ، واهللا شاهد على و علیكم الواضحة ، فقد نصحت 
و لوال مـا عـنـدنـا مـن مـحـبـة صـالحـكـم و رحـمتكم واالشفاق علیكم ، لكنا عن مخاطبتكم فى شغل فیما قد 

امتحنا به من منازعة الظالم العتل الضـال المـتتابع فى غیه المضاد لربه ، الداعى ما لیس له ، الجاحد حق من 
  .ظالم الغاصب افترض اهللا طاعته ، ال

و فـى ابـنـة رسـول صـلى اهللا عـلیـه و آله لى اءسـوة حـسـنـة ، و سـیـردى الجاهل راءة عمله وسیعلم الكافر 
  .لمن عقبى الدار

عـصـمـنـا اهللا و ایـاكم من المهالك و االءسواء و اآلفات و العاهات كلها برحمته ، فانه ولى ذلك و القـادر 
ن لنـا ولكـم ولیـا و حـافـظا، والسالم على جمیع االءوصـیـاء و االءولیـاء و المؤ منین و عـلى مـا یـشـاء و كـا

   )311(.رحمة اهللا و بركاته و صلى اهللا على محمد و آله و سلم تسلیما
  بنام خداوند بخشاینده بخشایشگر

و به ما و شما روح یقین موهبت ! خـداونـد، مـا و شـمـا را از گـمـراهیها و فتنه ها مصون محفوظ دارد
  !و ما و شما را از فرجام بد روزگاران پناه دهد! فرماید

خبر شك و تردید گروهى از شما در دین ، به من رسیده و از تردیدى كـه در مـورد : ه حـقـیقت این است ك
امـامـان و سـررشـتـه داران امـورشـان بـه دل آنـان راه یافته ، باخبر شدیم و از این جهت بخاطر شما، نه 

تیم ، چرا كه خدا بخاطر خودمان ، اندوهگین گـردیـدیـم و در مـورد شما، نه در مورد خودمان ناراحت گش
با ماست و با اتـكـال بـه او، نـیـازى بـه دیـگـرى نـداریـم و حـق بـا مـاست و از این رو اگر كسى از ما 

  .برگردد، هرگز ما دلهره و هراس نخواهیم داشت 
چـرا به آفت شك و تردید گرفتار آمده و در وادى سرگردانى و حیرت مى چرخید؟ ! هـان اى بـنـدگـان خـدا

  :آیا نشنیده اید كه خداوند مى فرماید
  )از خدا فرمانبردارى كنید و از پیامبر خدا و صاحبان امر، اطاعت نمایید؟ ! اى كسانى كه ایمان آورده اید(

و آیـا آنـچـه را كـه در روایـات ، در مورد رخدادهایى كه در زندگى امامان گذشته و آینده شما مى باشد، 
  نمى دانید؟
یـد كـه چـگـونـه از عـصـر آدم تـا زمـان حضرت عسكرى علیه السالم سنگرها و پـنـاهـگاههایى آیـا نـدیـد

و نشانه ها و پرچمهایى قرار داده است كه بوسیله آنها راه حق را . براى شما قرار داده تا بدانها پناه برید
ى پـدیـدار مـى گـردد و هـنـگـامـى بیابید تا آنجایى كه هرگاه نشانه و پرچمى ناپدید گـشـت ، پـرچـم دیـگـر

  كـه سـتـاره اى افول نماید، ستاره دیگرى درخشیدن آغاز مى كند؟
پس ، هنگامى كه خداوند، یازدهمین امام نور حضرت عسكرى علیه السالم را از این جهان به جـهـان 



ه ارتباط و پیوند میان خود و دیـگـر بـرد، شـمـا پـنـداشـتـیـد كـه خـدا دیـن خـویـش را باطل ساخت و وسیل
  .مخلوق خود را برداشت و قطع كرد

هرگز چنین نبوده و نخواهد شد تا روز رستاخیز فرا رسد و فرمان خدا نمایان گردد در حالى كه ! نه 
  .دشمنان حق را خوش نیاید

دران گرانقدر امـام پـیـشـیـن ، حـضرت عسكرى علیه السالم كه درگذشت ، به نیكبختى و بر راه و رسم پـ
  .خویش از دنیا رفت و وصیت و دانش او نزد ماست و جانشین او و آنكه بجاى او قرار مى گیرد از اوست 

جـز بـیـدادگـر و گناهكار كسى در جانشینى او با ما به كشمكش و مخالفت برنمى خیزد و جز انكارگر حق و 
  .ى جانشینى او نمى نمایدكافر، هیچ كس جز ما كه پیشواى پس از او هستیم ، كسى ادعا

و اگر نه این بود كه امر خدا، مغلوب و راز الهى ، آشكار مى گردید كه نباید چنین شود، به گونه اى حق و 
حقیقت و موقعیت درست ما، بر شما روشن مى شد كه خردهایتان دچار بهت و حیرت گردد و تردیدتان از 

  .نجام مى شود و براى هر سرآمدى نوشته اى است میان برود، اما آنچه را كه خدا خواسته است ، ا
بـنـابـراین ، پرواى خدا را پیشه سازید و تسلیم ما شوید و كار دین و معنویت و تدبیر امـور و تـنـظـیم شئون 

جامعه را به ما واگذارید، بر ماست كه شما را از سرچشمه وحى و مـعـنـویت ، سیراب بیرون آوریم ، 
  .یى و وارد ساختن شما به سرچشمه نور و هدایت از سوى ما بودهمانگونه كه راهنما

 )312(در پـى كـشـف آنـچـه از شـمـا پـوشـیـده شـده است نروید و از راه راست به راه چپ انحراف نـجویید
من شما را ! و با دوستى ما، حركت درست و بى انحراف خویش را بر آیین روشنى ، استوار سازید

  .نصیحت و خیرخواهى كردم و خداوند بر من و شما گواه است 
دلسوزى نسبت به شما نبود، هیچ سـخـنـى بـا  و اگـر مـحـبـت و عـشـق بـه اصـالح و نجات شما و مهر و

شـمـا نـداشـتـم و به آزمایش خود كه درگیرى با یك عنصر ظالم و سركش و گـمـراهـى اسـت كـه در وادى 
گـمـراهـى خـود فرو رفته و با پروردگارش به ضدیت و دشمنى برخاسته و مقام واالیى را ادعا نموده است 

ق كسى گشته اسـت كه خداوندى ، پیروى و فرمانبردارى از او را بر وى كه از او نیست و انكارگر ح
  .داختم مى پر )313(واجب ساخته است 

و آن عـنـصـر  )143(و دخـت گـرانـمـایـه پـیـامـبر صلى اهللا علیه و آله براى من الگویى شایسته و نیكوست 
نـادان ، بـزودى لبـاس نـتـیـجـه كـارش را خواهد پوشید و كافر بزودى خواهد دانست كه فرجام كار از آن 

  .كیست 
خـداى بـزرگ ، مـا و شـمـا را، در پـرتـو مـهـرش ، از مـهلكه ها و زشتیها و آفتها و حوادث نـاگـوار و 

شته دار همه اینهاست و بر آنچه مى خواهد تواناست و همو سرپرست بـالهـا نـگـهـدارد، چـرا كـه او سـرر
  .و نگاهدارنده ما و شماست 

درود بـر همه جانشینان پیامبران و اولیا و دوستان خاص خدا و مؤ منان و رحمت و بركات او بر آنان و 
  !درود خدا بر محمد صلى اهللا علیه و آله و خاندانش باد

  ـ نوید دو فرزند3
پدر آن كودك از دلتـنـگـى و اندوه . ـردى ، فـرزنـدى مـتـولد شـد و روز هـشـتم بود كه از دنیا رفت بـراى م

زدگى ، طى نامه اى ، خبر مرگ فرزند نورسیده اش را براى حضرت مـهـدى عـلیـه السـالم نـوشـت كـه 
  :جواب این بود. دهمراه با بشارت و دلدارى اینگونه صادر ش  از سوى آن حضرت ، جواب نامه اش 

  .سیخلف اهللا علیك غیره و غیره ، فسمه اءحمد و من بعد اءحمد، جعفرا
بزودى خداوند بجاى آن كودك ، دو فرزند، یكى پس از دیگرى به شما ارزانى خواهد داشت ، اولى : یـعـنى 

  ).جعفر (نام گذار و پس از او را ) احمد (را 
ر داده بود، خداوند دو پسر به او عنایت كرد و او نـیز فرمان و پس از چندى ، همانگونه كه آن حضرت خب

   )315(.امام را بكار بست و فرزندان خویش را همانگونه كه او مقرر كرده بود، نام نهاد
  :ـ نوید والدت صدوق و برادرش 4

  .بود) جناب حسین بن روح (دوران سفارت سومین سفیر خاص ، 
شـیـخ بزرگوار، على بن حسین بابویه ، پدر شیخ صدوق ، از نایب سوم خواست كه از حضرت مهدى علیه 

خداى بزرگ بخواهد كه پسرى به او ارزانى دارد، پس از سه روز السالم تقاضا نماید تا آن حضرت از 
  :پاسخ آمد كه 

  .انـه عـلیـه السالم قد دعا لعلى بن الحسین ، وسیولد له ولد مبارك و سیولد له بعد هذا الولد، اءوالد اءیضا
بـزودى بـراى دعا كرد و خواسته او را از خدا طلب نمود، ) عـلى بن حسین (بـراى ) حـضـرت : (یـعـنـى 



او پـسـرى نـیـكـوكار و مبارك والدت خواهد یافت و پس از او نیز فرزندان دیگرى به او ارزانى خواهد 
  .شد

او دانشمندى بزرگ ، حافظ روایات و احادیث اهـل بـیـت . كـه نـخـسـتـیـن كـودك همان شیخ صدوق بود
  .ـان و رجال و اسناد روایات بودعـلیـهـم السـالم و آگـاه و بـیـنـاى بـه وضـعـیـت راوی

از . در مـیـان شـخـصیتهاى علمى برخاسته از شهر قم ، همانند او در كثرت دانش و حفظ روایات دیده نشد
  .آن بزرگوار حدود سیصد كتاب ارزشمند به یادگار مانده است 

اى به سـومین سفیر  طى نامه) پدر شیخ صدوق (عـلى بـن حسین : (در روایـات دیـگـرى آمـده اسـت كـه 
خاص امام عصر علیه السالم از او خواست كه از آن حضرت تقاضا كند تا از خدا براى او فرزندان فقیه و 

  .دانشمندى طلب نماید
  .انك الترزق من هذه وستملك جاریة دیلمیة و ترزق منها ولدین فقیهین 

خواهى گشت و ) آذرى (دى صاحب كنیزى از ایـن هـمـسرت ، داراى فرزند نخواهى شد، اما بزو: یـعـنـى 
  .و چنین شد.... از آن ، دو پسر فقیه و دانشمند برایت متولد خواهد شد

آن دو پـسـر، شـیـخ صـدوق و بـرادرش حـسـین بودند كه خدا به دعاى حضرت مهدى علیه السـالم آنـان را 
آنقدر از روایات حفظ كردند كه در میان هر دو، فقیه و دانشمند شدند و . بـه عـلى بن حسین ، عنایت فرمود

   )316(.دانشمندان برخاسته از قم ، نمونه نداشتند
  :كربال بروید ـ به 5

به مرز سـیـزده یـا چـهـارده . كه از كودكى گنگ بود و قدرت سخن گفتن نداشت ) سرور (مـردى بـود بنام 
سـالگى رسیده بود كه پدرش دست او را گرفت و نزد سومین سفیر خـاص ، جـنـاب حـسـیـن بن روح آورد 

ند كه خود آن گرامى ، شفاى زبان او را و از او درخواست كرد كه از حضرت مهدى علیه السالم تقاضا ك
  .از خدا بخواهد

  :جناب حسین بن روح پس از اندكى به آنان گفت 
  انكم اءمرتكم بالخروج الى الحائر

حـضـرت مهدى علیه السالم به شما دستور داده است كه به مرقد مطهر امام حسین علیه السالم : یـعـنـى 
   )317(.بروید

آن جـوان گـنـگ را پـدرش بـه همراه عمویش به كربال آوردند و پس از زیارت مرقد منور پیشواى شهیدان 
  ! )لبیك : (كه بناگاه با زبانى فصیح و گشاده گفت ! ) سرور: (ا بنام صدا كردند و گفتند، پدر و عمویش او ر

   )318(! )پدر جان ! آرى : (سرور گفت 
  :ـ اصالحگران میان دو همسر 6

آن مرد از حـضـرت . مردى با همسرش دچار اختالف شد و كار به كشمكش تند و درگیرى سختى كشید
مـهـدى عـلیـه السـالم تـقـاضـا كـه مـشـكـل بـزرگ خـانـوادگـى او را حـل كـنـد و همسرش به خانه او 

  :به پرسشهاى مردم در مورد معماى خانوادگى او این پاسخ آمدبازگردد، ضمن پاسخ 
  و الزوج و الزوجة ، فاءصلح اهللا ذات بینهما

  .خداوند میان این مرد و زن را اصالح مى كند و صلح و صفا برقرار مى سازد: یعنى 
هترین پـس از انـدك زمـانـى ، همسرش به سوى او بازگشت و از او پوزش خواست و تا آخر عمر به ب

   )319(.صورت با او زندگى كرد
  :ـ بهت و حیرت  7

ال و هدیه هاى بسیارى از مردم براى حضرت مهدى عـلیـه السـالم مـردى از شـهـر قـم بـه بـغداد آمد و امو
  .به او تقدیم دارد) جناب محمد بن عثمان (آورد تـا بـوسیله دومین نائب خاص آن بزرگوار، 

گویى چیز دیگرى هم بوده است كه اینك در : (هـنـگـامـى كه اموال را تقسیم كرد، محمد بن عثمان گفت 
  )ا، موجود نیست ، پس آن كجاست ؟ میان این اموال و اشی

  . )هر چه بود تقدیم داشتم دیگر چیزى نمانده است ! سرورم : (آن مرد گفت 
چرا، چیزى مانده است ، برو و آنچه به همراهت بوده است مورد بازدید قرار ده : (گفت ) محمد بن عثمان (

  . )، شاید در میان آنها باشد
ه اثاث و اشیا خویش جستجو كرد و بسیار اندیشید، اما چیزى نیافت و آن مـرد رفـت و در مـیـان بـقـیـ

  ).چیزى نزد من نمانده است : (ناراحت بازگشت و گفت 
به شما مى گویم ، دو لباس مخصوص سودانى كه فالن مرد به شما داد : (جـنـاب محمد بن عثمان گفت 



  )بیاورى ، كجا است ؟ 
  . )درست است اما نمى دانم آنها را كجا گذاشته ام ! آرى : (د آورد و گفت آن مـرد آن دو پـیـراهـن را بـه یـا

بازگشت و گفت . رفـت و جـسـتـجـوى خـویـش را بـراى یـافـتـن آن دو پـیـراهـن از سرگرفت ، اما پیدا نكرد
  . )سرورم نیافتم : (

رو، یكى از آن بسته ها را بسوى فالن مردى كه دو كیسه جنس براى او بردى ، ب: (محمد بن عثمان گفت 
  . )بگشا، پیراهنها را در درون آن خواهى یافت 

آن مـرد، دچـار بـهـت و حـیرت شد و رفت و یكى از كیسه ها را گشود و دو پیراهن را در میان آنها یافت و 
   )320(.آورد

  غیبت كبرى یا بلند مدت
دوران غـمـبـار . غیبت كوتاه حضرت مهدى علیه السالم با رحلت چهارمین سفیر ویژه اش ، به پایان رسید

دسترسى و پیوند بـا آن حضرت قطع شد و آن  غیبت طوالنى او آغاز گردید، بدین سبب راههاى ارتباط و
رهبرى مذهبى و دینى كه در كف با كفایت آن گرامى بود و مردم . حادثه بزرگ و مصیبت عظیم رخ داد

بوسیله سفیران خاص او، پرسشها و مشكالت خویش را از سـوى او دریـافت مى داشتند، دگرگون شد و به 
ـوردار از شـرایـط فـتـوا و داراى ویـژگـیـهاى برجسته اى كه در اسالم شناسان ، مجتهدان و فقیهان بـرخ

  .روایات آمده است ، انتقال یافت 
اسحاق بن (حـضـرت مـهدى علیه السالم در نامه مباركى به یكى از چهره هاى مورد اعتماد شیعه ، بنام 

  :كه بوسیله دومین نائب خاص به او رسید، مرقوم داشت ) یعقوب 
لحـوادث الواقـعة ، فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا، فانهم حجتى علیكم و انا حجة اهللا علیكم و امـا ا... 
....)321(   

و اما در مورد رویدادها و جریاناتى كه در آینده رخ خواهد داد، به راویان حدیث ما رجوع نمایید، : یـعـنـى 
  .زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان مى باشم 

ـكـرى در آن زمان ، شمار بسیارى از محدثان شیعه كه از یاران دو امام گرانقدر، حضرت هادى و عـس
عـلیـه السـالم بشمار مى رفتند، موجود بودند و برخى از آنان كتابهاى متعددى نوشته و در آنها روایات 

متنوع و مقررات دینى را گرد آورده بودند و خانه هاى شیعیان از این كتابهاى ارزشمند پر بود كه به هنگام 
  .نیاز، بدان روایات مراجعه مى كردند

ـبـوهـى از یـاران امـام باقر و امام صادق علیه السالم نیز، پیش از این مـحـدثـان و مـؤ عـالوه بـر ایـن ، ان
یـا ) چـهـارصـدگـانـه (عـدد فـراتر و اصـول  400لفـان ، كـتـابـهـاى بـسـیـارى را كـه شـمـار آنـهـا از 

مـامـى آنـهـا مـوجـود نبود، اما نامیده مى شد، به رشته تحریر درآورده بـودنـد كـه اگـر چـه تـ) اءربعاة (
  .بسیارى از آنها در صورت لزوم در دسترس عالقمندان و مورد بهره بردارى قرار مى گرفت 

در مورد مسایل و رویدادهاى جدیدى كه روایت خاصى در مورد آنان نبود تا آن را تبیین كنند، حـضـرت 
قیهانى رجوع نمایند كه داراى قـدرت اسـتـخراج مـهـدى عـلیه السالم به مردم دستور داد به محدثان و ف

مقررات اسالمى و داراى توانایى استنباط احكام شرعى از قواعد و اصـول عـامـه هـسـتند، همان قواعد و 
  .اصول ادله اى كه از قرآن و روایات صحیح و استوار، دریافت مى گردد

گـویـى بـه مـسـایـل فـقـهى و حقوقى را براى و بـدیـن وسـیـله ، آن حـضـرت ، خـط جـدیـدى در پـاسـخـ
شیعیانش از راه رهبرى و مرجعیت دینى كه در چهره اسالم شناسان و فقیهان و راویان احادیث اهل بیت 

  .تجسم مى یافت ، گشود
مـفـهـوم ایـن سـخـن ، هـرگـز عـقب نشینى و كناره گیرى حضرت مهدى علیه السالم از مركز رهبرى امت 

در جهان با بریدن او از رخدادهاى مربوط به جامعه ها و كشورها و یا انـقـراض نظام امامت و تصرف 
نیست ؛ بلكه بدان مفهوم است كه نظام مترقى و عادالنه امامت معصوم تا فـرجـام تـاریـخ و پـایـان جـهـان ، 

یـر خـدایـى اسـت ، خواه در جامعه امـتـداد خـواهـد یـافـت ، چـرا كـه نـظـام امـامـت یـك نـظام زوال نـاپـذ
حاكم باشد و رهبرى و هدایت جامعه را به كف داشته باشد و در امور و شئون آن دخالت نماید، خواه از 

رهبرى و اداره جامعه ممنوع گشته و از سوى حكومتهاى غاصب و ستمكار، مورد فشار و سركوب قرار 
  .گیرد

با غیبت امام معصوم و سپردن رهبرى و : (ى گردد و آن اینكه در اینجا سؤ الى در ذهن انسان پایدار م
مرجعیت دینى به فقهاى واجد شرایط مرجعیت ، دیگر چه ثمره و نتیجه اى از وجود امـام غـایـب بـه 

  )جـامـعـه مى رسد؟ و مردم چگونه مى توانند از وجود گرانمایه او بهره ور گردند؟ 



  .ادامه بحث خواهد آمد پاسخ این سؤ ال ، به خواست خدا، در
  چگونگى بهره ورى از امام غائب

روایـات مـتـعددى در مورد ترسیم ثمرات و فواید وجود گرانمایه امام غائب علیه السالم رسیده است كه در 
برخى از آن روایات را به . اینها چگونگى بهره ورى از وجود مبارك آن حضرت نیز بیان شده است 

  :تناسب بحث ، مى آوریم 
  :است كه از پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله پرسید) جـابـر بـن عـبداهللا انصارى (ـ از  1

  هل ینتفع الشیعة بالقائم علیه السالم فى غیبته ؟
  از وجود مبارك او بهره ور مى گردند؟) قائم (آیا شیعیان در زمان غیبت : یعنى 

  :پیامبر صلى اهللا علیه و آله پاسخ داد
انهم لینتفعون به ویستضیئون بنور والیته فى غیبته ، كانتفاع الناس بالشمس و ! بـعـثـنـى بـالنبوة اى والذى 

   )322(.ان جللها السحاب 
سـوگـنـد بـه خـدایـى كه مرا به رسالت برانگیخت ، آنان در غیبت او، از وجـودش بـهـره ! آرى : یـعـنـى 

مـنـد مـى گردند و از نور والیت و امامت او، نور و روشنایى براى زندگى خـویـش مـى گـیـرنـد، درسـت 
  .ه ابرها چهره آن را بپوشانندهـمچون بهره ور شدن از خورشید، اگر چ

  :از امام صادق علیه السالم آورده است كه فرمود) سلیمان بن اعمش (ـ  2
لم تـخـل االرض منذ خلق اهللا آدم من حجة اهللا آدم من حجة هللا فیها، ظاهر مشهور، اءو غائب مستور، و ال 

  .داهللا تخلوا الى اءن تقوم الساعة من حجة هللا فیها، ولو ال ذلك ، لم یعب
زمین را آفرینش آدم تاكنون و تا همیشه تاریخ ، از حجت خدا تهى نخواهد بود، خواه حـجـت حـق : یعنى 

و تا رستاخیز نیز چنین خواهد بود، . ظـاهـر و آشـكار و شناخته شده باشد، بنا به مصالحى ، نهان و پوشیده 
  .كه اگر جز این باشد خداى یگانه پرستیده نمى شود

  )مردم چگونه از امام غائب از نظر، بهره ور مى گردند؟ ! سرورم : (ان مـى گـویـد، گـفـتـم سـلیـمـ
  :حضرت فرمودند

   )323(.كما ینتفعون بالشمس اذا سترها السحاب 
همانگونه كه جهان و جهانیان از خورشید بهره ور مى گردند گر چه ابر، چهره آن را پوشانده : یـعـنى 

  .باشد
   )324(.ـ و درست نظیر همین روایت ، از چهارمین امام نور، حضرت سجاد علیه السالم نیز آمده است  3
ـ و نـیـز در توقع مباركى كه از سوى حضرت مهدى علیه السالم صادر شده است ، كه در این مورد به  4
  :كه یكى از خوبان است ، مرقوم داشته است كه ) ن یعقوب اسحاق ب(

   )325(...و امـا وجـه االنـتـفـاع فـى غـیـبتى فكاالنتفاع بالشمس اذا غیبتها عن االبصار السحاب ... 
امـا چگونگى بهره ورى جامعه و مردم از من در عصر غیبت ، درست همانند بهره ورى زمین و : یـعـنـى 

  .پدیده هاى آن ، از خورشید است ، به هنگامى كه ابر آن را از چشمها بپوشاند
  زیباترین تعبیر

  .تـشـبـیـه ، چـقـدر عـمـیـق و ایـن تـعـبـیـر، چـقـدر زیـبـا و كامل است راسـتـى كـه ایـن 
اگـر مـردم در روزگـاران گـذشته از این كره آتشین ، تنها همین را مى شناختند كه یكى از اجـرام بـزرگ 

را آغـاز و  كـیـهـانى است و فایده اش این است كه بر زمین مى تابد و با تابش انوار طـالئى خـویـش ، روز
بـا غـروب خـود، روز را به پایان مى برد و اجسام تر و مـرطـوب را خـشـك و آنـها را تبدیل به بخار و جو 

روز دریافته است كه این گوى غلطان در فضا، عالوه   را لبریز از حرارت و گرما مى سازد، ایـنـك تابش 
  .ارد كه توضیح آن فرصت دیگرى مى طلبدبر آنچه آمد، فواید عظیم و منافع سرنوشت ساز دیگرى د

در روایـاتـى كـه از پـیـامـبـر گـرامى صلى اهللا علیه و آله و سه تن از پیشوایان نور عـلیـهـم السالم ترسیم 
گردید روشن شد همه آنها به یك واقعیت پافشارى مى كنند، به گـونه اى كه گویى هر چهار روایت از یك 

و نیز روشن شد كه هم پیامبر صلى اهللا علیه و آله و هم امامان گرانقدر علیهم  .منبع سرچشمه گرفته است 
تشبیه ) خورشید رخ بركشیده در پس ابرها (السالم حضرت مهدى علیه السالم را در دوران غیبت ، به 

  .نمودند
رهـا چرا آنان ، آن حضرت را به ماه رخ كشیده در پس ابـ: (ایـنك ، جاى سؤ ال است كه : پـرسـش 

تـشـبـیـه نـكـردنـد؛ بـا ایـنكه مى دانیم ماه نیز اثرات سازنده و بسیارى ، همچون روشنگرى ، و ایجاد جزر 
  )در كره زمین مى گذارد؟ ... و مد دریاها و



  :خورشید، در مقایسه با ماه ، داراى امتیازات متعددى است كه از آن جمله : پاسخ 
دش سرچشمه مى گیرد، در حالى كه ماه ، نور خویش را از نور ـ نـور و روشـنـایى خورشید از خو 1

  .خورشید مى گیرد
  .ـ پرتو خورشید، داراى فواید بسیارى است در حالى كه پرتو ماه ، فوایدش به این پایه نمى رسد 2
ـ نقش خورشید در منظومه شمسى ، نقش رهبرى برجسته است ، اما ماه آن گونه نیست ، چرا كه ماه ،  3

  .یكى از سیاره هایى است كه در منظومه شمسى شناور است خود 
  .و امتیازات دیگرى دارد كه در اینجا مورد نظر نیست 

  چـرا پیشوایان نور، وجود گرانمایه امام غایب را، به خورشید تشبیه كرده اند؟: پـرسـشـى دیـگـر
ره خورشید و نقش سـازنـده و پـاسـخ ایـن پـرسـش در گـرو ایـن مطلب است كه مقدارى دربا: پـاسـخ 

اثـرات حـیـاتى آن بر كره زمین و پدیده هاى موجود در آن تا آنجایى كه دانش بـشـر بدان رسیده است ، 
اما از آنجایى كه بحث عمیق و گسترده در این مورد با مـوضـوع كـتـاب سازگار نیست ، بحث . بحث شود

اهت مـیـان آن حـضـرت در دوران غیبت و خورشید جهان فشرده اى را ترسیم مى كنیم تا نخست موارد شب
  .افروز، به هنگامى كه ابرها، چهره اش را بپوشانند

  خورشید
در ایـن فضاى گسترده و بى كران ، میلیونها منظومه شمسى شناورند كه هر كدام از آنها داراى مركز و 

  .سیاره هایى هستند
ش و در فاصله اى مشخص با سرعتى كه نظام بخش تواناى هستى ایـن سـیـاره هـا هـر كـدام در مـدار خـویـ

  .، تدبیر و اندازه گیرى كرده است ، بر گرد مركز خویش مى چرخند
مـنظومه شمسى ما نیز یكى از آن میلیونها منظومه شمسى در این فضاى بى كران است كه داراى مركزى 

  .است به نام خورشید و سیاره هایى كه بر گرد آن مى گردند
در مراكز علمى ، مشهور است كه سیاره هایى كه بر گرد این مركز آتشین و این منبع نور و حـرارت مـى 

زمـیـن ، زهـره ، عـطـارد، مـریـخ ، مـشـتـرى ، زحل ، اورانوس ، نپتون ، و : گـردنـد، نـه سـیـاره انـد
  .پلوتون 

  نیروى شگرف جاذبه و گریز از مركز
شمسى كه در این فضاى بى كران شناورند، نظام شگرف و بدیعى قـرار داده شـده در ایـن مـنـظومه هاى 

و نیرویى كه بقا و حیات آنها را تضمین مى كند، همان نیروى شگفت انـگیزى است كه خداى حكیم . اسـت 
و ) نیروى جاذبه (و مدبر كه بر هر كارى تواناست آن نیرو را در آن به ودیعت نهاده است و ما از آن به 

  .تعبیر مى كنیم ) گریز از مركز (
ایـن نـیـرو، در مركز این مجموعه عظیم ، قرار داده شده است كه آنچه بر گرد آن مى چرخد هـمـه را بـه 

از آن طـرف سـیـاره هـایـى كـه در حـال گـردشـنـد، بر آن هستند كه با تمام . سـوى خـود جـذب مـى كـنـد
و دور شوند و ایـنـجـاسـت كـه بـه بـركـت ایـن نـیـروى جـاذبـه و گـریـز، قدرت از مركز خویش بگریزند 

تـوازن و تـعـادل مـورد نظر تدبیرگر تواناى این نظام شگرف ، تاءمین و حیات و بقاى میلیونها منظومه 
  .شناور، در فضا تضمین مى گردد

ر آنها و گردش شگفت انـگـیزشان ، با این بیان ، عامل بقاى این مجموعه و منظومه ، نظم شگرف حاكم ب
نیروى بهت آورى كه آفریدگار تواناى هستى آن را در مـركـز ایـن مـنـظـومه هاى . تنها نیروى جاذبه است 

نیرویى كه اگر لحظه اى نـبـاشد این نظام شگرف از هم مى پاشد و این . شناور در فضا قرار داده است 
یاره هـا پـراكـنـده گشته و با خروج از مدار خود به یكدیگر برخورد منظومه ها به هم مى ریزند و تمامى س

مى نمایند و همه چیز در ایـن فـضـاى بـى كـرانـه اى كه جز خدا هیچكس از مرزهاى آن آگاه نیست ، منهدم 
  .مى گردد و هستى ، جاى خویش را به نابودى و نیستى مى سپارد

تـوانـایـى كـه آسـمـان و زمـیـن را از زوال و نابودى نگاه داشته  راسـتـى كـه مـنـزه اسـت آن آفـریـدگـار
  .است 

اوسـت كـه نـیـروى شـگـرف جاذبه را در خورشید قرار داد و نیروى گریز از مركز را در سـیـاره هـا، بـه 
همین جهت است كه هر سیاره اى بر آن است كه با قدرتى وصف ناپذیر از مركز خویش كه خورشید است 

اگر نیروى گریز از مركز نبود، سیاره . ور گردد، اما نیروى جاذبه خورشید از گریز آن ، مانع مى گـرددد
ها به خورشید نزدیك مى شدند و شعله ور مى گشتند، از آن سو، اگر نیروى جاذبه خورشید از گریز آن ، 

رشید نزدیك مى شدند و شعله ور اگر نـیـروى گـریـز از مـركـز نـبـود، سـیـاره هـا به خو. مانع مى گردد



مى گـشـتند، از آن سو، اگر نیروى جاذبه را نظام بخش هستى ، در خورشید قرار نداده بود، سـیـاره هـا 
پخش و پراكنده گشته و از مدار خویش خارج مى شدند، نظام به هم مى ریخت و زندگى براى همیشه نابود 

  .مى شد
عامل . ـومـه شـمـسـى ، پـنـاهـگـاه و مـایـه حـیـات و عامل امنیت است بـنـابـرایـن ، خـورشـیـد در مـنـظ

  .امنیت و حیات نظام منظومه شمسى از انهدام و نابودى 
این نگرشى گذرا و شرحى كوتاه در نقش حیاتى و اثرگذارى خورشید بر سیاره هایى است كه بر گرد آن 

  .در درون و برون آن ، یكى از آنهاست  سیاره هایى كه زمین با پدیده هاى موجود. مى چرخند
بـا ایـن بـیـان بـه نـقـش حـیـاتـى و اهـمـیـت بـسیار این توده شعله ور و تابنده اى كه با فرستادن پرتو مفید و 

سازنده خویش به زمین ، بصورت گوناگونى در زندگى انسان ، حیوان ، گیاه ، هوا، آب ، خاك ، و دیگر 
  !اگونى مى گذارد، بنگراثر گون... پدیده ها

روشن است كه ابرها، چیزى از آن اثرگذارى را تغییر نمى دهد و تنها مانع رویت چهره آن مـى گـردنـد، 
  .آن هـم نـه هـمـه جا و همیشه ، بلكه در آن محدوده اى كه ابرهاى غلیظ بطور موقت سایه افكنده اند

د مى توانند پدید آیند و باران هم از ابـرهـا فـرو مـى و مى دانیم كه ابرها نیز تنها در پرتو تابش خورشی
نه گیاهى و نه حیوانى ، نه . بـنـابـرایـن ، اگر خورشید نباشد، نه ابرى خواهد بود، نه بـارانى . ریـزد

  .جاندارى و نه بى جانى و آنگاه دیگر سرنوشت حیات و زندگى روشن است 
  آن خورشید جهان افروز

السـالم كـه پـیـامـبـر گرامى صلى اهللا علیه و آله و دو امام گرانقدر، حضرت سجاد و  امـام مـهـدى عـلیـه
) خورشید فروزان رخ بركشیده در پس ابرها (حضرت صادق علیه السالم در روایاتى كه گذشت او را به 

ست و زندگى تشبیه نموده اند، همان پیشواى گرانقدرى است كه انسانیت به بركت وجود گرانمایه او متنغم ا
  .اش سامان مى یابد

اوست كه تمامى خوبیها و بركات و الطاف نهانى خدا و بهره هاى معنوى او به مردم ، همه از وجود او 
  .سرچشمه مى گیرد

همواره در كران تا كـران جـهان . اوست كه به اذن خدا، پس پرده غیبت بر جهان هستى حاكم و ناظر است 
ت مى كند و همه اختیارات و صالحیتهایى را كه خداوند به او و آنها داده و همه موجودات تصرف و دخال

  .است ، همه را در كف با كفایت خویش دارد
زنـدگـى آن گـرامـى ، زندگى انسان ناتوانى نیست كه فاقد قدرت ، امكانات ، نیرو و تـوان بـاشـد، تـنـهـا بـه 

ا در دشتها و بیابانها و بریده و بیگانه از مردم و بى خبر نـمـاز و روزه بسنده كند و وقت گرانمایه خویش ر
  !...از سرنوشت بندگان و شهرها بگذراند، هرگز

حـضـرت مـهـدى علیه السالم با وجود غیبت خدا و خواسته هایش از نظرها، به قدرت خدا از توان و 
قادر مى سازد و همه وسایل و نیرویى بهره ور است كه آن گرامى را به انجام هر كارى كه اراده فرماید، 

  .امكانات الزم را براى او، فراهم مى آورد
چـیـزى كـه هـیـچ تـردیـدى در آن روا نـیـست ، این واقعیت است كه همه كارها و تصرفات آن حـضـرت و 

سانى ره آورد عـمـلكـرد او بـر اسـاس حـكـمـت و مـصـلحـت اسـت ، نـه مـطـابـق بـا هـواى دل و تمایالت نف
.  

  .بر این اساس است كه به یكى مى بخشد و دیگرى را باز مى دارد
  .یكى را یارى مى كند و دیگرى را وا مى گذارد

  .كارى یكى را درست مى كند و كار دیگرى را رها مى كند
  .یكى را دعا مى كند و خواسته او را از خدا مى خواهد و یكى را دعا نمى كند

  ...ـایـد و بـیمارى را شفا مى بخشد و آن گنگ بیچاره را گویا مى سازدگـمـشـده اى را راه مـى نـم
  .خـود را بـه ایـن انسان وارسته نشان مى دهد و آن انسان شایسته را به دیدار خویش مفتخر مى سازد

  ).عرفات (و ) منى (است و گاه در ) مكه (است و گاه در مراسم حج ، گاه در ) ایران (یا ) عراق (گـاه در 
یا ) قفقاز (بـه بـرخى شایستگان مى نمایاند و برخى اوقات در ) بـحـریـن (در بـرخـى اوقـات خـود را در 

  .دیگر نقاط گیتى 
  .و تـمـامى این كارهاى بزرگ و برخاسته از اعجاز به قدرت خدا و به اذن او صورت مى گیرد

ز معنا و مفهوم روایاتى كه آن خـورشـیـد اینكه با تعمق در آنچه آمد، پرتوى ا! خـوانـنده گرامى ! آرى 
جـهـان افروز رخ بركشیده در پس ابرها را، به خورشید آسمان یا خورشید پوشیده شده رخ بركشیده در پس 



  .ابرها تشبیه مى نماید، برایت روشن مى گردد
  !زینندایـن اسـت آن امـام گـرانقدرى كه خداى بزرگ برگزیده است ، نه آنكه مردم برمى گ! آرى 

  !این است آن امام واال مقامى كه از سوى خدا نصب شده است نه هر آنكه به نام امام نامیده شده است 
  !....هرگز! نه ... و نه هر كسى كه حكومت و زعامت و رهبرى را به كف گیرد

لمه براى او بـلكـه او امـام راسـتـیـن و واالیى است كه تمامى ویژگیهاى امامت و رهبرى به مفهوم واقعى ك
و هر آنچه بشریت بدانها نیازمند است ، در وجود گرانمایه اش گـرد آمـده و فـراتـر از آن ، . فراهم است 

تمامى آنچه زندگى شایسته و در خور شاءن انسان ، بدان احتیاج دارد و جهان هستى بدان نیازمند است ، 
  .همه و همه ، در وجود گرامى او جمع است 

ـلیـه السـالم بـا این اوصاف و ویژگیها، براستى براى زمینیان مایه امنیت و آرامش و پناهگاه امـام ع! آرى 
  .است و وجود گرانمایه اش سبب بقا و حیات و زمین و زمانیان 

به بركت وجود او، همه موجودات ، روزى مى خورند و زمین و آسمان استوار مى گردد و به حیات و 
  .ى دهدجریان طبیعى خویش ادامه م

  پرتوى از روایات 
شاید برخى این سخن را در مورد امامان راستین علیهم السالم نوعى مبالغه و غلو یا زیاده روى پـنـدارند، 

اما چنین پندارى در مورد سخن ما با نگرش بر دهها روایت صحیح و تردید ناپذیرى كه در كتابهاى شیعه و 
ت دیدگاه ما در مـورد امام عصر علیه السالم روشنتر جلوه اهل سنت موجود است ، از میان مى رود و صح
  :براى نمونه . مى كند؛ چرا كه روایات بیانگر این حقیقت است 

  :ـ از پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله آورده اند كه فرمود 1
   )326(.النجوم اءمان الهل السماء و اءهل بیتى اءمان المتى 

  .ستارگان ، پناهگاه و مایه امنیت اهل آسمانها هستند و خاندان من ، مایه امنیت براى امت من : یـعـنى 
  :آورده است كه پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله فرمود) بداهللا انصارى جابر بن ع(ـ و نیز  2

النـجـوم اءمـان االهـل السـمـاء فـاذا ذهـبـت اءتـاهـم مـایـدعـون و اءهل بیتى اءمان المتى فاذا ذهب اءهل 
   )327(بیتى اءتاهم ما یدعون 

هنگامى كه ستارگان نابود گردند رسـتـاخـیـز بـه . ستارگان ، مایه امنیت براى آسمانیان هستند: یـعـنى 
ت براى امتم مى باشند هنگامى كه آنان از میان امت و خـاندان من نیز مایه امنی. سـوى او فـرا مـى رسـد

  .برداشته شوند رستاخیز آنان نیز برپا مى گردد
  :ـ و فرمود 3

   )328(.اءهـل بـیـتـى اءمـان االرض فـاذا هـلك اءهـل بـیـتـى جـاء اءهل االرض من االیات ما كانوا یدعون 
به همین جهت با از میان رفتن ، آنان . خاندان من ، مایه امن و امان براى مردم روى زمین هستند: یـعنى 

  .رستاخیز فرا مى رسد
  :سالم از پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله آورده است كه فرمودـ امیرمؤ منان علیه ال 4

النـجـوم اءمـان االهـل السـمـاء فـاذا ذهـبـت اءهـل السـمـاء و اءهـل بـیـتـى اءمـان الهـل االرض ، فـاذا 
   )329(.ذهـبـت اءهـل بـیـتـى ذهـب اءهل االرض 

سـتـارگـان ، مـایه امنیت براى آسمانیان هستند و خاندان من ، مایه امن و امان براى زمـیـنـیـان ، : یـعـنـى 
  .نابود مى گردند و با رفتن خاندان من ، زمینیان  بـا نابودى ستارگان آسمان ، اهل آن

  :ـ و نیز فرمود 5
   )330(ان اهللا جـعـل النـجـوم اءمـانـا الهـل السـمـاء و جـعـل اءهل بیتى اءمانا الهل االرض 

خـداونـد، سـتـارگـان را مـایـه امـن و امـان بـراى اهـل آسـمـان قـرار داد و خـانـدان مـرا مـایـه : یـعـنـى 
  .امـنـیـت بـراى اهل زمین 

ر این مورد رسیده است ، انـبـوه روایـات از عـالوه بـر روایاتى كه از پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله د
امـامـان نـور عـلیـهم السالم در این مورد آمده است كه همه آنها این حقیقت را تفسیر و روشن مى سازند كه 

  :براى نمونه برخى ترسیم مى گردد
  :آمده است كه ) اسحاق بن یعقوب (ـ در نامه مبارك امام مهدى علیه السالم به  1

   )331(.ـى اءمـان الهـل االرض كـمـا، اءن النـجـوم اءمـان الهل السماءو ان... 
آرامـش و امـنـیت زمینیان هستم ، همانگونه كه ستارگان آسمان باعث امنیت آسمانیان  و مـن مـایـه: یـعـنـى 

  .هستند



  :ـ چهارمین امام نور حضرت سجاد علیه السالم در این مورد مى فرماید 2
رض و نـحـن اءمان الهـل اال... نـحـن اءئمـة المـسـلمـیـن و حـجـج اهللا عـلى العـالمـیـن و سـادة المـؤ مـنـیـن 

كما اءن النجوم اءمان الهل السماء و نحن الذین بنا یمسك اهللا السماء اءن تقع عـلى االرض اال بـاذنـه و بـنـا 
یـمـسـك االرض ان تـمـیـد بـاءهـلهـا و بـنـا یـنـزل الغـیـث و تـنـشـر الرحـمـة و تخرج بركات االرض و لو ال 

   )332(.ما فى االرض منا لساخت باءهلها
ـل ایـمـان مـا پـیـشـوایـان مـسـلمـیـن و حـجـتـهـاى خـدا بـراى جـهـان و جـهـانـیـان و سـروران اه: یـعـنـى 

ما مایه امنیت براى زمینیان هستیم ، همانگونه كه ستارگان ، مایه امنیت بـراى آسـمـانـیـان . هـسـتـیـم 
هـسـتند و ما كسانى هستیم كه خداوند به بركت و احترام ما، آسمان را، از فـرو افـتـادن بـر زمـیـن ، جـز بـه 

به بركت ما باران رحمت خدا، . ل زمین را، تضمین مى نمایداذن خـویـش حـفـظ مـى كـنـد و تـوازن و تعاد
همه جا گسترش مى یابد و بـركـات زمـیـن سـر بـر مـى آورد و اگـر از مـا كـسـى در روى زمـیـن نـبـاشـد، 

  .زمـیـن اهل خویش را فرو مى برد
  :ـ پنجمین امام نور حضرت باقر علیه السالم مى فرماید 3

و نحن الذین بنا ینزل اهللا الرحمة و بنا تسقون الغیث و نحن الذین بنا یصرف عنكم  و نـحـن اءئمة الهدى
   )333(العذاب ، فمن عرفنا حقنا و اءخذ باءمرنا، فهو منا والینا

ما پیشوایان هدایت هستیم و كسانى هستیم كه به بركت وجود ما، خداوند رحمت خویش را بر ! مردم : یـعنى 
مـا كـسـانى هستیم . مردم فرو مى فرستد و به احترام ما آنان را از باران رحمت خویش سیراب مى سـازد

ما عذاب را از زمین و زمان برمى گرداند، از ایـن رو هـركـس مـا را شـنـاخـت و  كه خداوند به خاطر
  .حـقـوق مـا را شـنـاخـت و بـه دسـتـورات آسـمـانـى مـا عمل كرد، او از ماست و راهش به سوى ما

كه نامه اى به حضرت صادق علیه السالم نوشت و از آن گرامى درخواست كرد ) مـحـمد بن ابراهیم (ـ  4
  :آن حضرت در پاسخ نوشت . فضایل و امتیازات اهل بیت علیهم السالم را ترسیم نماید

ان الكـواكـب جـعـلت فـى السـمـاء اءمـانـا الءهـل السـمـاء فـاذا ذهـبـت نـجـوم السـماء جاء اءهـل السـمـاء مـا 
هل بیتى اءمانا المتى ، فاذا ذهب اءهل جعل اء: و قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عـلیـه و آله . كـانـوا یـدعـون 

   )334(بیتى جاء اءمتى ما كانوا یدعون 
هـا در آسـمـان ، مـایـه امـنـیـت آسمان قرار داده شده اند و هنگامى كه آنان راه زوال در یـعـنـى سـیـاره 

  . )پیش گیرند و از بین بروند، پایان عمر و رستاخیز آسمانیان فرا مى رسد
خداوند خـاندان مرا، مایه : (پیامبر گرامى اسالم صلى اهللا علیه و آله فرمود: و آنـگـاه مـرقـوم داشـت كه 

  . )امنیت و آرامش براى امتم قرار داد، از این رو با رفتن آنان ، رستاخیز فرا مى رسد
  :ـ هشتمین امام نور حضرت رضا علیه السالم در این مورد مى فرماید 5

بـنـا یـمـسك اهللا السماوات و االرض اءن تزوال و بنا یـنـزل الغـیـث و یـنـشـر ... نـحـن حـجـج اهللا فـى خـلقـه 
حمة و ال تخلوا االرض من قائم منا ظاهر اءو خاف و لو خلت یوما بغیر حجة لماجت باءهلها كما یموج الر

   )335(.البحر باءهله 
به بركت ما، خداوند، آسمانها و زمین را از نـابـودى ... ما حجتهاى خدا در میان بندگانش هستیم : یعنى 

حـفـظ مـى كـنـد و بـخـاطـر مـا بـاران رحـمـت خـویـش را نازل مى كند و بخشایش و مهر خویش را مى 
اهـل بـیـت ، خالى نمى ماند، خواه آشكار و یا پنهان و  زمین ، هیچگاه از قائم و پیشوایى از. گستراند

ناشناخته باشد، چرا كه اگر روزى زمـیـن از حجت خدا تهى باشد قرار و آرام خویش را از دست مى دهد و 
  .ساكنان خویش را بسان امواج توفنده دریا به این سو و آن سو مى كوبد

آیا زمین خالى از حجت مى : (ا علیه السالم پرسیدم آورده است كه از حضرت رض) سـلیمان جعفرى (ـ  6
  )ماند؟ 

  :حضرت در جواب فرمودند
   )336(لو خلت طرفة عین ، لساخت باءهلها

اگر یك لحظه و به اندازه یك چشم به هم زدن ، زمین خالى از حجت باشد تمامى اهل خویش را : یـعـنـى 
  .فرو مى بلعد

  :ـ امام باقر علیه السالم فرمود 7
) تـبـارك و تـعـالى (لو بـقـیـت االرض ـ یـوما ـ بال امام منا لساخت باءهلها و لعذبهم اهللا باءشد عذابه ، ان اهللا 

جـعـلنـا حـجـة فـى اءرضـه و اءمـانـا فـى االرض الءهـل االءرض ، لم یـزالوا فـى اءمـان مـن اءن تسیخ بهم 
ذهب بنا من بینهم و ... االرض ما دمنا بین اءظهرهم ، فاذا اراد اهللا اءن یـهـلكـم ثـم ال یـمـهـلهـم و ال ینظرهم 



   )337(.ما یشاء و یحب  رفعنا الیه ، ثم یفعل اهللا
وحى و رسالت باشد، اهل خویش را  اگـر زمـیـن روزى بـدون امـام و پـیـشـوایـى از مـا خـاندان: یـعـنـى 

  .فرو مى برد و خداوند آنان را به سخت ترین عذابها كیفر مى نماید
خدا ما را در روى زمین حجت خویش و مایه امن و امان ساكنان زمین قرار داد تا هنگامى كه ما در میان 

و به آنها مـهـلت ندهد، ما را از  آنها باشیم ، زمین آنها را فرو نمى برد و آنگاه بخواهد همه را نابود كند
  .میان آنها به سوى خویش باال مى برد، آنگاه هر آنچه را دوست بدارد انجام مى دهد

  :ـ امام صادق علیه السالم فرمود 8
لو ال من االرض من حجج اهللا لنفضت االرض ما فیها و اءلقت ما علیها ان االءرض ال تخلوا ساعة من 

   )338(.الحجة 
اگـر از حـجـتـهـاى خـداى بـر روى زمین نبود، بى تردید زمین آنچه را در درون و بـرون : یـعـنـى 
  .زمین لحظه اى از حجت حق تهى نمى گردد! آرى . داشـت بـیرون مى افكند و پرتاب مى نمود خـویـش

  :ـ امام باقر علیه السالم فرمود 9
   )339(.لمـاجـت االرض بـاءهلها كما یموج البحر باءهله ... لو اءن االمـام رفـع مـن االرض سـاعـة 

اگر امام معصوم ، ساعتى از روى زمین برداشته شود، زمین قرار خویش را از كف داده و بسان : یعنى 
  .كوبد و پرتاب مى كند امواج توفنده دریا، ساكنان خویش را به هر سو مى

مـا بـه چـه دلیل نیازمند پیامبر و امام معصوم : (ـ از پـنـجـمـیـن امـام نـور عـلیـه السـالم پـرسـیـدنـد كـه  10
  )هستیم ؟ 

  :آن حضرت فرمود
یـهـم یـرفـع العـذاب عـن اءهـل االرض اذا كـان فـ) عـزوجـل (اءن اهللا : لبـقـاء العـالم عـلى صـالحـه و ذلك 

   )340(...و ما كان اهللا لیعذبهم و انت فیهم :نـبـى اءو امـام ، قال اهللا عزوجل 
النـجـوم اءمـان االهـل االرض ، فـاذا ذهـبـت النـجـوم اءتـى اءهـل : النـبـى صـلى اهللا عـلیـه و آله و قـال 

  .و اذا اذهـب اءهل بیتى اءتى اءهل االرض ما یكرهون . السـمـاء مـا یـكـرهـون 
ا اءیـهـا الذیـن آمـنـوا اءطـیـعـوا یـ:یـعـنـى بـاءهـل بـیـتـه ، االئم ء الذیـن قـرن اهللا طـاعـتـهـم بـطـاعـتـه فـقـال 

هم المعصومون المطهرون ، الذین ال یذنبون و ال  و )341(.اهللا و اءطـیـعـوا الرسـول و اءولى االمـر منكم 
یعصون و هم المؤ یدون الموفقون المسدودون ، بهم یرزق اهللا عباده و بهم یعمر بالده و بـهـم یـنـزل القـطـر 
مـن السـمـاء و بـهـم تـخـرج بـركـات االرض و بـهـم یـمـهـل اءهـل المـعـاصى و ال یجعل علیهم بالعقوبة و 

   )342(.، ال یفارقهم روح القدس و ال یفارقونه و ال یفارقهم القرآن و ال یفارقونه ، صلوات اهللا علیهم العذاب 
چرا كه اگـر امـام و . بـخـاطر بقا و دوام هستى و آبادانى و اصالح آن به وجود آن نیازمندیم : یـعـنـى 

خداوند در قرآن خویش ، . پـیـامـبـر در روى زمـیـن بـاشـنـد، خـداونـد، عـذاب را از اهل زمین بر مى دارد
  :مى فرماید

  . )هستى ، آنان را عذاب نخواهد كردو خداوند تا هنگامى كه تو در میان آنان (
سـتـارگـان ، مـایـه امـن و امـان اهل آسمان هستند و خاندان من : (و پـیـامـبـر صـلى اهللا عـلیـه و آله فـرمـود

هنگامى كه ستارگان نابود گردند، آنچه را اهـل آسـمـان ، خـویـش نـدارنـد بـه آنـان . ، مایه امنیت اهل زمین 
د و هـنـگـامـى كـه اهل بیت من از میان مردم بروند، فرا مى رسد بر مردم ، آنچه را كه بیم روى مـى آور

  . )دارند
روشـن اسـت كـه پـیـامـبـر صـلى اهللا علیه و آله اهل بیت خویش را همان كسانى مى داند كه خـداوند اطاعت 

  :داده است و مى فرماید و فرمانبردارى از آنان را با فرمانبردارى از خویش ، كنار هم قرار
اى كسانى كه ایمان آورده اید خدا را فرمان برید و پیامبر را اطاعت كنید و صاحبان امر را، كه امامان (

  . )نور هستند
و ایـنـان همان خداوند عصمت و طهارت و همان پیشوایان پاك و پاكیزه اند، همان كسانى كه نه در زندگى 

یت ، همانان ، كه همواره تاءیید شده از جانب خدا و موفق در كارهاى گناه مى كنند و نه معص  خویش 
  .شایسته و در دنیا و آخرت رستگار و كامیابند

بـه بـركـت آنـان اسـت كـه خـداوند بندگانش را روزى مى دهد و شهرها را آباد مى سازد و باران از آسمان 
  .فرو مى ریزد و بركات زمین را خارج مى سازد

  پاورقي
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بـه احـترام آنان است كه به گناهكاران براى توبه و جبران معاصى ، مهلت مى دهد و در كیفر و عذاب آنان 

  .شتاب نمى ورزد
نه  از آنان جدا مى گردد،) روح القدس (جدایى دارند و نه ) روح القدس (آنـان كـسـانـى هـسـتند كه نه از 

  .قرآن از آنان جداپذیر است و نه آنان از قرآن 
  !درود خداى رحمت و مهرش نثار آنان باد

  مرجعیت و رهبرى دینى
بـنـابـر آن چـه مـا تـحـقیق نموده ایم ، به كف گرفتن رهبرى و مرجعیت دینى در دوران غیبت طـوالنـى 

آغاز گردیده ) حسن بن على بن عقیل عمانى (شیخ  امـام مـهـدى عـلیـه السـالم ، بـه دسـت فـقـیـه گـرانقدر
   )343(.است 

قدس سره در مورد آن شخصیت بزرگ علمى و فقهى مى ) لعلوم سـیـد مـحـمـد مهدى بحر ا(مـرحـوم 
  :نویسد

او نخستین كسى است كه فقه را دسته بندى و تهذیب كرد و در راه استنباط احكام شرعى از ادله تفصیلى (
آن ، دست به تالش و اجتهاد زد و در آغاز غیبت كبرى ، راه را براى تحقیق و تفحص از اصول و فروع و 

  . )خشیدن بدانها و بنیاد پایه هاى آن ، گشودب  گسترش 
مـوقـعـیـت ایـن عـالم بـزرگ ، در درسـتـكـارى و عـدالت ، عـلم و فـضل ، تخصص : (و نـیـز مـى نـویـسـد

علما و . در عقاید و فلسفه اسالمى و فقه و فقاهت روشنتر و آشكارتر از آن است كـه نـیـاز به بیان باشد
و ) مـحـقـق حـلى (و ) عـالمـه حـلى (، به ویژه دو شخصیت گرانقدر عـلم و فـقـه  بزرگان فقه و فقاهت

و فـتـواهـاى او و ثـبـت و نقل آنها، ) عـمـانـى (عـلمـاى پـس از آن دو بـزرگـوار بـه فـرمـایـشـات مـرحـوم 
   )344().سخت بها مى دادند 

در نظر فقها و علماى بزرگ ، مقام و منزلت بسیار واالیى دارد و ) عمانى (فـقـیـه بزرگوار مرحوم 
  .ا ستوده انددانشمندان پیشین ما، همچون مرحوم مفید و طوسى او ر

المـتـمـسـك (نگاشت و در فقه ، كتابى تحت عـنـوان ) الكر و الفر (كتابى بنام ) امامت (او در مـوضـوع 
بـه رشـتـه تحریر درآورد كه كتاب قطور و پـرارزشـى بـوده و در آن روزگـاران ) بـحـبـل آل الرسـول 

  .گار از بین رفته و در دسترس ما نیست مـشـهـور بـوده اسـت ، اما متاءسفانه به دست حوادث روز
  من در كتابهایى كه در این رابطه در دسترس داشتم تاریخ والدت و

از ) ابن جنید (بوده است و مى دانیم كه ) ابن جنید (رحـلت كـرده اسـت چـرا كه او از نظر زمان پیشتر از 
   )345(.استاتید مرحوم مفید بوده است 
و ظـهـور ) ع (در فاصله میان رحلت چهارمین سفیر خاص حضرت مهدى : شـایـد درسـت باشد كه بگوییم 

حلقه هاى مفقوده اى است كه یك سوى آن ، غیبت كبرى است و یك سوى ) ید شـیـخ مف(نـبـوغ مـرحـوم 

    



دیگر آن ، روشن نبودن مرجعیت و رهبرى فقها در این مدت براى امت و جـا نـیـفـتـادن آن اسـت ؛ چـرا 
م هـجـرى اتـفـاق افـتـاد و والدت مـرحـو 329بـه سـال ) ع (كـه رحـلت چـهـارمـیـن سـفـیـر امـام عـصـر

  .هجرى  338یا  336مـفـیـد در سال 
بـه هـر حال ، رهبرى فكرى و مرجعیت دینى ، شكل خاص خویش را گرفت و حلقه هاى درس در بغداد 

در بغداد درخشیدن آغاز كرد و او حـوزه عـلمـیـه را پـى ) مفید (تشكیل شد و سالها سپرى گردید تا ستاره 
فر از فضال حاضر شدند و پـیـشـاپـیـش آنـان ، دو سـیـد گـرانـقـدر درس او، دهـهـا ن  در مـجـلس . ریـخـت 

  .بودند كه هر كدامشان از بارزترین و درخشانترین چهره هاى علمى شناخته شدند) رضـى و مرتضى (
  بزرگ بزرگان

براستى آیه اى از آیات خدا و نابغه اى از نوابغ روزگار و شخصیت كم نظیرى از ) مفید (مرحوم 
  .هاى كم نظیر جهان هستى بودشخصیت

او بـزرگ بزرگان و سرور فقیهان بود كه ویژگیهاى برترى در وجود او گرد آمده و ریـاسـت عـامه به او 
منتهى شده و همگان در دانش ، فقاهت ، برترى ، ورع ، پرواپیشگى ، پارسایى ، عدالت و بزرگمنشى او، 

  .اتفاق نظر داشتند
شگفتى ندارد كه چنین انسان برجسته و واالیى را توفیق یار گـردد كـه امـام  بـر ایـن اساسى ، هیچ جاى

نـامه هاى متعددى بر او بنگارد و او به این افتخار عظیم مفتخر شـود كـه بویژه در سالهاى ) ع (عـصـر
  .آخر زندگیش هر سال نامه اى از آن كعبه مقصود و قبله موعود دریافت دارد

مـى ) مـفـیـد (تـابـهـاى حـدیـثى و رجالى تنها به دو نامه از آن گرامى به مرحوم درسـت اسـت كـه در كـ
بـیـش از دو نامه به سوى ) ع (رسـیم ، اما از محتواى نامه دوم چنین دریافت مى گردد كه حضرت مهدى 

  .او فرستاده است كه بزودى شما خواننده گرامى ، این نكته را خواهى دید
ـر كـدام از این نامه ها، نشان افتخار و مباهات بر سینه آن فقیه و عالم گـرانـقـدر و و روشـن اسـت كـه ه

پـراخـالص مـى نـهـد و تـاج عـزت و كـرامت و شرافت بر سرش مى گذارد، راستى كه خداوند رحمت 
  .خویش را به هر كس كه خواست ، اختصاص مى دهد

هجرى به دست شیخ مفید رسیده است ، مى آوریم  410ر اینك ، متن نخستین نامه مبارك را كه در ماه صف
  :و آنگاه به شرح برخى فرازهاى آن مى پردازیم 

  !لالخ السدید و الولى الرشید، ابى عبداهللا محمد بن محمد بن النعمان اءدام اهللا اعزازه 
  !من مستودع العهد الماءخوذ على العباد

كه ) ابو عبداهللا محمد بن محمد بن نعمان (د، شیخ مفید بـه بـرادر استوار و شایسته كردار و دوست رشی
  !خداى عزت او را پایدار سازد

  !از سوى همو كه گنجینه عهد و پیمانى است كه خدا از بندگان گرفته 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ، الذى ال اله سالم علیك ایها المخلص فى الدین ، المخصوص فینا بالیقین ، فانا نحمد ـ الیـك ـ اهللا! امـا بـعد
  .هـو و نـسـاله الصـالة عـلى سـیـدنـا و مـوالنـا و نـبـینا محمد و اله الطاهرین 

انه قد اءذن : و نـعـلمـك ـ ادام اهللا تـوفـیـقـك لنـصـرة الحـق و اجـزل مـثـوبـتـك عـلى نـطـقـك عـنـا بالصدق ـ
ى موالینا قبلك ـ اءعزهم اهللا بطاعته و كفاهم المهم لنا فى تشریفك بالمكاتبه و تـكـلیـفـك مـا تودیه عنا ال

  برعایته و حراسته ـ
فـقـف ـ امـدك اهللا بـعـونـه عـلى اءعـدائه المـارقـیـن مـن دیـنـه ـ عـلى مـانـذكـره و اعمل فى تاءدیته الى من 

  .تسكن الیه ، بما نرسمه ان شاءاهللا 
الظالمین ، حسب الذى اءراناه اهللا تعالى لنا من الصالح نحن و ان كنا ثاوین بمكاننا، النائى عن مساكن 

  .ولشعیتنا المؤ منین فى ذلك ما دامت دولة الدنیا للفاسقین 
فـانـا نـحـیـط عـلمـا بـاءبـنـائكـم و ال یـعـزب عـنـاشـى ء مـن اءخـبـاركـم و مـعـرفـتـنـا بالذل الذى اءصابكم ، 

لصالح عنه شاسعا و نبذوا العهد الماءخوذ وراء ظهورهم كاءنهم مذ جنح كثیر منكم الى ما كان السلف ا
  .الیعلمون 

انـا غـیـر مـهـمـلیـن لمـراعـاتـكـم وال نـاسـیـن لذكـركـم ولو الذلك لنـزل بـكـم الالواء واصـطـلمـكـم االعـداء، 
یكم ، یهلك فیها من حم اءجله و فـاتـقـوا اهللا جـل جـالله و ظـاهـرونـا عـلى انـتـیـاشكم من فتنة قد اءنافت عل

یـحـمـى عـنها من اءدرك اءمله و هى اءمارة الزوف حركتنا و مباثتكم باءمرنا و نهینا، واهللا متم نوره ولو 
  .كره المشركون 



  .اعـتـصـمـوا بـالتـقـیـة مـن شـب نـار الجـاهـلیـة ، تـحـشـشـهـا عـصـب اءمـویـة یهول بها فرهة مهدیة 
  .م بـنـجـاة مـن لم یـرم فـیـهـا المـواطـن الخـفـیـة و سـلك فـى الظـعـن مـنـهـا السبل المرضیة اءنـا زعـیـ

اذا حـل جـمـادى االولى من سنتكم هذه ، فاعتبروا بما یحدث فیه واستیقظوا من رقدتكم لما یكون فى الذى یلیه 
.  

بالسویة و یحدث فى اءرض المشرق ما یحزن و سـتـظـهـر لكـم مـن السـمـاء آیـة جـلیـة و مـن االرض مثلها 
یقلق و یغلب من بعد على العراق طوائف عن االسالم مراق ، تضیق بسوء فـعـالهـم عـلى اءهـله االرزاق ، 

  .ثـم تنفرج الغمة من بعد ببوار طاغوت من االشرار، ثم یسر بهالكه المتقون االخیار
ه منه ، على توفیر علیه منهم و اتفاق ولنا فى تیسیر حجهم على و یـتـفـق لمریدى الحج من االفاق ما یاءملون

  .االختیار منهم والوفاق شاءن یظهر على نظام واتساق 
فلیعمل كـل امـرى ء مـنـكـم بـمـا یقربه من محبتنا و یتجنب ما یدنیه من كراهتنا و سخطنا، فاءن اءمرنا بغتة 

  .ندم على حوبة فجاءة حین التنفعه توبة و ال ینجیه من عقابنا 
  . واهللا یلهمكم الرشد و یلطف لكم فى التوفیق برحمته 

  .نسخة التوقیع بالید العلیا، على صاحبها السالم 
هذا كتابنا الیك ایها االخ الولى و المخلص فى ودنا الصفى و الناصر لنا الوفى ، حـرسـك اهللا بـعـیـنـه التـى 

نا ـ الذى سطرناه بـمـاله ضـمـنـاه ـ اءحـدا، و اءد مـافـیـه الى مـن التـنـام ، فاحتفظ به ، و ال تظهر على خط
   )346(تـسـكـن الیـه و اؤ ص جـمـاعـتـهـم بالعمل علیه ان شاءاهللا و صلى اهللا على محمد و آله الطاهرین 

  :ترجمه 
  بنام خداوند بخشاینده بخشایشگر

  !درود بر تو اى دوست پراخالص در دین خدا! اما بعد
ما، در نـامـه ! اى آنكه در عشق و ایمان به خاندان وحى و رسالت به اوج آگاهى و یقین پركشیده اى 

ویـش به سوى تو، آفریدگار بى همتایى را كه جز او خدایى نیست ، سپاس گـفـتـه و از بارگاه باعظمت او خـ
بر سرور و ساالر و پیام آورمان محمد صلى اهللا علیه و آله وسلم و خاندان گرانقدر و پاك او درود و رحمت 

  .جاودانه مى طلبیم 
زانى داشته ، پاداشت را بخاطر سخنان جـاودانـه اى كـه بـا و بـه تـو كـه خـداوند براى یارى حق توفیقت ار

از جانب آفریدگار (اعالم مى داریم كه به ما ! صـداقـت از جـانـب مـا مـى گـویـى ، كـامـل و افـزون سازد
ـه و تـو اجازه داده شده اسـت كـه تـو را بـه افـتـخـار دریـافـت نـامـه و پـیـام كـتـبـى مـفـتـخـر سـاخـت) هستى 

را مسئول سازیم كه آنچه را به تو مى نگاریم ، همه را به دوستان راستین ما كه در قلمرو پـیـام رسـانـیـت 
بـه آن دوسـتـان و شیفتگانى كه خداوند به بركت فـرمـانـبـردارى از حـق ، . هـسـتـنـد، بـرسـانـى 

ه آنان ، كارهایشان را كفایت و مشكالتشان را گـرامـیـشـان بـدارد و در پـرتـو حـراسـت و عـنایت خود ب
  .مرتفع سازد

از ایـن رو بـه آنـچه یادآورى كردیم ، آگاه باش كه خداوند با یاریش تو را در برابر دشـمـنـانـش كـه از 
مـرزهاى دین او بیرون رفته اند، تاءیید فرماید و نیز در كار بزرگ رسـانیدن آنچه كه به خواست خداوند بر 

  !یادآورى و ترسیم خواهیم نمود به كسانى كه بدانها اطمینان و اعتماد دارى ، عمل نماتو 
براى ما و پیروان باایمانمان ، صـالح انـدیشیده ) بر اساس حكمت خویش (گـر چـه ، مـا ایـنك آنچه خداوند 

ور از قلمرو است ، تا هنگامى كه حكومت دنیا در دست فاسقان و استبدادگران است ، در مـكـانـى د
چـیـزى از . بیدادگران سكونت گزیده ایم ، اما بر اوضاع و اخبار شما و جامعه شـمـا بـه خـوبـى آگـاهـیـم 

رخدادهاى زندگى شما بر ما پوشیده نمى ماند و شـرایـط غـمـبـار و دردنـاكـى كـه شـمـا بـدان گـرفتار آمده 
؛ از آن زمانى كه بسیارى از شما به راه و رسم ناپسندى كه اید، آنگونه كه هست براى ما شـناخته شده است 

پیشینیان شایسته كردارتان از آن دورى مى گزیدند، روى آورده و پیمان فطرت را، به گونه اى پـشـت سر 
به این شرایط غمبار و خفت انگیز ) به كیفر گناهان (و آنگاه ... انداختید كه گویى هرگز بدان آگاه نیستید

  .شتیدگرفتار گ
مـا از سـرپـرسـتـى و رسـیـدگى به امور شما كوتاهى نورزیده و یاد شما را از صفحه خـاطـر خـویـش 

نـزدوده ایـم ، كـه اگـر جـز ایـن بـود، موج سختیها بر شما فرود مى آمد و دشمنان بدخواه و كینه توز، شما 
  .را ریشه كن مى ساختند

ما پشتیبانى كنید تا شما را از فتنه اى كه به ) داف بلند و آسمانى اه(پس پرواى خدا را پیشه سازید و از 
از نگون بختى و فتنه . سویتان روى آورده است و شما اینك در لبه پرتگاه آن قرار گرفته ایـد نـجـات بخشیم 



اى كه هر كس مرگش فرا رسیده باشد در آن نابود مى گردد و آن كس كه به آرزوى خویش رسیده باشد، از 
  .آن دور مى ماند

نزدیك شدن جنبش ماست و پخش نمودن خبر آن به دسـتـور مـا، ) اى از نشانه هاى (و آن فـتـنـه ، نشانه 
  .خداوند نور خود را، گر چه شرك گرایان را، خوش نیاید، كامل خواهد گردانید. بوسیله شماست 

ههاى اموى مسلك ، آن را برافروخته و از بـرافـروخـتـن و شـعله ور ساختن آتش پرشراره جاهلیت كه گرو
من ! پـناه برده و بدان چنگ زنید) تقیه (گروه هدایت یافتگان را بوسیله آن مى ترسانند، به سپر دفاعى 

نجات آن كسى را تضمین مى كنم كه در آن فتنه براى خـود، مـوقـعـیـت و جـایـگاهى نجوید و در انتقاد و 
  .انه گام سپاردعیبجویى از آن به راهى خداپسند

از رویـدادى كـه بـه هـنـگـامـه فـرا رسـیـدن جـمـادى االول امسال روى خواهد داد، عبرت آموزید و از 
بزودى نشانه اى روشن از . خواب گرانى كه شما را ربوده است ، براى رخـداد سهمگین از آن بیدار شوید

  .آسمان و نشانه اى روشن از زمین پدیدار خواهد گشت 
شرق عالم ، رویدادهاى اندوهبار و دلهره آور رخ خواهد گشود و آنگاه گروههایى كه از اسـالم بـیـرون در 

بر اثر سیاست ناهنجار آنان ، مـردم دچـار تـنـگى معیشت و . رفـتـه اند، بر عراق سلطه خواهند یافت 
و دردها برطرف خواهد شد و  روزى مى شوند و پس از مدتى بر اثر نابودى استبدادگرى بـدكـار، رنـجـهـا

  .آنگاه پرواپیشگان درست اندیش و شایسته كردار، از نابودى او شادمان خواهند شد
مـردمـى كـه از نـقـاط مـخـتـلف كـره زمـیـن بـه زیارت خانه خدا مى روند هر چه بخواهند در دسترس آنان 

اهشان نقش و موقعیت ویژه اى خواهیم قرار خواهد گرفت و ما در آسان ساختن سفر حج آنان مطابق دلخو
  .داشت كه در پرتو نظم و تدبیر و انسجام ، آشكار مى گردد

از این رو هر یك از شما باید با همه وجود و امكانات به كارهایى بپردازید كه او را به دوسـتـى مـا نـزدیـك 
گـردد، بـه شـدت دورى جـویـیـد، مـى سـازد و از كـارهـایـى كه ناخوشایند و موجب خشم و ناراحتى ما مى 

چـرا كـه فـرمـان ما بطور ناگهانى فرا مى رسد، در شرایطى كه بازگشت و توبه سودى نبخشیده و پشیمانى 
  .از گناه و زشتكارى ، او را از كیفر عادالنه ما، رهایى نخواهد داد

وسایل پیروزى به مهر و لطف خویش ، خـداونـد، راه رشـد و رسـتـگـارى را بـه شـمـایـان الهـام بـخـشـد و 
  .برایتان فراهم آورد

این نامه ما بسوى ! و اى یار و یاور باوفاى ما! هـان اى بـرادر پـرمهر و پراخالص و باصفاى در محبت 
توست ، خداوند به چشم بیدارش كه هرگز آن را خواب نمى گیرد، تو را حـفظ كند، این نامه را نگهدار و 

نگاشته ایم به كسى نشان مده و هیچ كسى را از مـحـتـواى آن آگـاه مـسـاز و آنـچـه در ایـن آنچه را برایت 
بـازگـو و بـه خـواست خداوند پیروان ما را به عملكرد بر طبق   نـامه است تنها به افراد مورد اعتماد خویش 

  !محتواى آن ، سفارش كن و درود خدا بر محمد و خاندان پاك و پاكیزه اش باد
  شرحى كوتاه بر فرازهایى از نامه مبارك

ـ در نـگـارش نـامـه در آن روزگـارن ، رسم بر این بود كه نام نگارنده را بر دریافت دارنـده نـامـه ، 1
اما هرگاه مى خواستند از دریـافـت دارنـده نـامـه ، ... حسن بن حسین : مـقـدم مـى داشتند و مى نوشتند از

شـایـانـى بـه عـمـل آورنـد نـام او را مـقدم مى داشتند و در این نامه مبارك ، امام عصر تـجـلیـل و احـتـرام 
و این اگر نشانگر چیزى باشد، بى ... ) لالخ السدید: (را مقدم داشته و مى نویسد) مفید (علیه السالم نام شیخ 

  .ست ا) شیخ مفید (تردید نشانگر شایسته كردارى و دیندارى واقعى و پرواپیشگى 
هـمـانگونه كه تعبیر حضرت مهدى علیه السالم از او، نشانگر درجه واالى شخصیت وصف نـاپـذیـر 

اوسـت ؛ و چـه پرشكوه است كه انسان به منزلت و مرتبه اى از تقرب به خدا نایل آید كه امام عصر علیه 
كه مى دانیم آن حضرت جز  مورد عنایت قرار دهد، و این در حالى است) برادر (السالم او را با عنوان 

مرحوم شیخ مفید، هیچ یك از سفیران خاص ، وكال و نمایندگان خویش را به چنین عنوان بلندى ، مفتخر 
  .نساخته است 

وصف مى كند و این واژه ، شایسته كسى است كه در ) سداد (را با واژه ) شـیـخ مـفید (ـ آنـگـاه مـرحـوم 2
  .استوارى گام سپرده و خطا نرفته است گفتار و عملكرد به راه صواب و 

داراى مفاهیم و معانى متعددى است ، اما ) ولى (وصف مى كند و مى دانیم كه ) والء (ـ او را بـه عـنـوان 3
  .مناسبترین معنا و مفهوم در اینجا براى آن یارى و یارى رسانى و تعاون در راه حق است 

انسان بسیار كارآ و پرتجربه اى ) رشید (كند و روشن است كه  وصف مى) رشاد (ـ آنـگـاه او را به واژه 4
است كه همه امور و شئون خویش را بدون نیاز به كمك و پشتیبانى دیـگـرى ، بـصـورت مـسـتـقـل و بـا 



  .حـكـمـت و خـردمـنـدى كامل تدبیر مى نماید
. ) ند از بندگانش گـرفـتـه است گنجینه عهد و پیمانى تعبیر مى كند كه خداو(ـ آن گرامى از خود به  5
  :مكان نگاهدارى و امانتدارى است و عهد و پیمانى كه خدا از بندگانش گرفته دو معنا دارد) مستودع (

پـیـمـان عـقـلى و فـكـرى ، و مـعـنـاى آن ایـن اسـت كـه عـقـل و خـرد سـالم بـه انـسـان حـكم مى كند : الف 
دا را تصدیق نـمـایـد و از لوازم ایـن تـصـدیـق و گواهى ، ایمان و اعتراف ادگان خ/0كه پیامبران و فرست 

. كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله نوید او را داده است ) عـلیه السالم (به وجود گرانمایه حضرت مـهـدى 
  .فته است گنجینه عهد و پیمانى است كه خداوند از بندگانش گر) عـلیـه السـالم (بنابراین ، امـام عـصـر 

از بندگان ) عالم ذر (دومین معناى این عهد و پیمان ، همان اقرار و اعترافى است كه خداوند در : ب 
  :گرفته است و قرآن در مورد آن مى فرماید  خویش 

و اذ اخـذ ربـك مـن بـنـى آدم مـن ظـهورهم ذریتهم و اءشهدهم على اءنفسهم اءلست بربكم ؟ قالوا بلى 
   )347(...شهدنا

ه شریفه ، رسیده است كه این آی) علیهم السالم (در تفسیر این آیه كریمه ، روایات بسیارى از امامان نور 
است و خداوند از بندگان خویش در آنجا پیمان گـرفـت كـه ایمان به پروردگارى او ) عالم ذر (مربوط به 

بیاورند و همینگونه به رسالت محمد صلى اهللا علیه و آله و امامت امامان دوازده گانه اى كه حضرت مهدى 
  .یمان آورندآخرین آنان است ، اقرار و اعتراف كنند و ا) علیه السالم (

  .كمى بحث كرده ایم ) از گاهواره تا شهادت ) علیه السالم (فاطمه (در كـتـاب ) عـالم ذر (در مـورد 
به هر حال ، هركدام از این دو معنایى كه براى مستودع العهد الماءخوذ على العباد آمده ، مـورد نظر باشد، 

برحقى وصف كرده است كه خدا از بندگان بر  خود را آخرین امام معصوم و) علیه السالم (حضرت مهدى 
  .امامت او عهد و پیمان گرفته است 

و به : (مى گردد، تا حق ، او را یارى كند و مـى فرماید) شیخ مفید (ـ آن گـرامـى ، خـواهان توفیق براى 6
ه اى كه از تو ـ كه خداوند براى یارى حق ، توفیقت را دوام بخشد و پاداشت را بـخـاطـر سـخنان جاودان

جانب ما، با صداقت مى گویى افزون سازد ـ اعالم مى داریـم كـه بـه مـا اجازه داده شده است كه تو را به 
  .... )افتخار دریافت نامه و مكاتبه ، مفتخر سازیم 

  .موفقیت مى طلبد) شیخ مفید (براى ) علیه السالم (امام عصر ! آرى 
داشتن ویژگیها و خصوصیات ضرورى براى تالش و بهره دهى و ره بسیارى از علما و دانشمندان با وجود 

خویش ، راه ... آورد مفید و شایسته براى جامعه ، در پرتو كار و كوشش علمى و فكرى و فرهنگى و
خاموش و گمنامى و كسالت را ترجیح مى دهند و این جز نداشتن تـوفـیـق از جـانـب خـدا مـفهوم دیگرى 

  .سبب اصلى براى انجام خدمات بزرگ عملى و دینى است  ندارد، توفیق است كه
سخن دارد، امـا اینكه این اجازه ) شیخ مفید (ـ در ایـن نامه ، آن وجود گرانمایه از اذن خدا براى مكاتبه با  7

چگونه است ، مطلبى است كه جز خـدا و خـود آن حـضـرت ، كسى نمى ) شیخ مفید (الهى نگارش نامه به 
و چگونه است و همه احتماالت و تصورات در این مساءله ، یك سلسله نظریات شخصى است داند چیست 

  .نه حقایق قطعى 
خداوند به برخى از دوستان خاص خویش اجازه مى دهد تا برخى كارها را انجام دهند، اجازه اى كـه 

خدا و دوستان خاص او و  چـگـونـگـى آن بـراى مـا نـاشـنـاخـتـه است و ما نمى توانیم حقیقت رابطه میان
  .چگونگى صدور دستورات ، به سوى آنان را درك كنیم 

كسى است كـه بـه اذن خدا به افتخار ) شیخ مفید (بـنـابـرایـن ، تنها به سخن آن گرانمایه بسنده مى نماییم كه 
فتخار پرشكوه ، مفتخر شده است و این بهره عظیم و ا) علیه السالم (مكاتبه و دریافت نامه از امام عصر 

  .نصیب هر كسى نخواهد شد
  :به شیخ مفید مرقوم مى دارد) علیه السالم (ـ و نیز امام عصر  8
  ...و تكلیفك ماتؤ دیه عنا الى موالینا قبلك ...

و خداوند اجازه داده است كه ما تو را موظف سازیم كه آنچه به تو مى نویسیم آن را به دوستداران : یـعـنـى 
  .و مى باشند برسانى ما كه نزد ت

را موظف سازد كـه رابـط مـیـان ) شیخ مفید (در ایـن فـراز نـیـز خداوند به آن گرامى ، اجازه داده است كه 
  .و شـیـعـیـان و دوسـتـداران او، در بـیان دستورات عمومى و آموزشهاى خصوصى باشند) ع (امـام عـصـر

ـان و دوسـتـداران خـویـش را نـیـز مشمول دعاى خیر خود مى در ایـن فـراز، شـیـعـی) ع (ـ امـام عـصـر9
  :سازد و مى فرماید



  ...اعزهم اهللا بطاعته و كفاهم المهم برعایته لهم و حراسته ...
دوسـتـانـى كـه خـداونـد آنـان را در پرتو اطاعت خویش عزت و كرامت بخشد و با حراست و : یـعـنـى 

  .مشكالتشان را برطرف سازد كارشان را كفایت و  عنایت خویش 
  :روایتى آورده اند كه ) ع (از امام مجتبى 

و اذا اردت عـزا بـال عـشـیـرة و هـیـبـة بـال سـلطـان ، فـاخـرج مـن ذل معصیة اهللا الى عز طاعته ... 
.)348(   

هـنـگـامى كه عزت ، بدون داشتن عشیره و دار و دسته ، هیبت و شكوه بدون حكومت و ریاست : یـعـنـى 
ى اطاعت این است كه از ذلت معصیت و نافرمانى خدا، بپرهیزى و به عزت و سرفراز  خواستى ، راهش 

  .دستورات او روى آورى 
اطاعت خدا، عزت آفرین و سعادت ساز است ، هم در دنیا و : معنا و مفهوم این پیام انسانساز این است كه 

همانگونه كه نافرمانى و عصیان او، ذلت و خفت و خوارى در دنیا و عذاب را در آخرت . هم در آخرت 
  .براى فرد و جامعه در پى دارد

بدین دلیل است كه از سر مهر و محبت به شیعیانش ، رو به بارگاه خدا آورده و عـزت و و آن گرامى 
سرافرازى در پرتو اطاعت خدا مى طلبد و از خدا مى خواهد كه به آنان توفیق اطـاعـت دهـد تـا در پـرتـو 

هم و مشكالت آنان را بـنـدگـى خـدا بـه شـكـوه و سـرفـرازى نایل آیند و خداوند در پرتو عنایت خود امور م
  .كفایت و برطرف سازد و از شرارت دشمنان ، آنان را حراست نماید

  فقف ، امدك اهللا بعونه ـ على اعدائه المارقین من دینه ـ على مانذكره: ـ در فرازى دیگر مى فرماید10
  .باشدمى ! ) آگاه باش و آنچه را یادآورى مى شویم ، دریاب (در اینجا، به معناى ) قف (واژه 
مانذكره (و كلمه ) قف (دارد كه آن را میان واژه ) شیخ مفید (در این فراز، دعاى دیگرى در حق ) ع (امام 

  .قرار داده است ) 
را بر ضد دشمنانش كه از دین خدا خارج ) شیخ مفید (آن گرامى ، از خداى مى خواهد كه به یارى خویش 

  .گشته اند، مدد رساند
گرامى مرد عصرها، از این جمالت ، نظرش یهود و نصارى باشند و یـا مـشـركـان من فكر نمى كنم كه آن 

و كـافـران ، بـلكـه بـه برخى از گروههاى مدعى اسالم نظر دارد كه در پـیشاپیش دشمنان اسالم هستند، 
وغین و زیان آنان بر اسالم و جامعه اسالم ، از مشركان ، بدتر و نـقـش تـخریبى آنان بخاطر ادعاهاى در

  .رفتار و گفتار ظالمانه و فریبكارانه بنام خدا و دین ، از مشركان بدتر است 
  و اعمل فى تاءدیته الى من تسكن الیه بما نرسمه ان شاء اهللا: ـ در فراز دیگرى مى فرماید11

و دستور مى دهد كه اخبار و دسـتـورات ) شیخ مفید (به مرحوم ) ع (در این فراز مبارك ، حضرت مهدى 
بـرنـامـه هـایى را كه با این مكاتبات از آن گرامى دریافت مى دارد، همه یا بخشى از آنها را كه صالح مى 

  .داند به شیعیان مورد اعتماد و اطمینان گزارش كند
  :ـ و مى فرماید12

  .الصالح  نـحـن و ان كـنا ثاوین بمكاننا النائى عن مساكن الظالمین ، حسب الذى اراناه اهللا تعالى لنا من
براى ما و پیروان ما صالح انـدیـشـیـده ) بر اساس حكمت خویش (گر چه ما طبق آنچه خداوند : یـعـنـى 

اسـت تـا هنگامى كه حاكمیت دنیا در دست ستمكاران است ، در مكانى دور از قلمرو بیدادگران ، سكونت 
  .گزیده ایم 

د كه طبق فرمان خدا در منطقه اى بدور از قـلمـرو و در اینجا، آن گرانمایه جهان هستى ، یادآورى مى كن
اسـتـبدادگران بیدادگر مسكن گزیده و این كار هم از مصالحى است كه خدایش انـدیـشـیـده اسـت ؛ چـرا كـه 

روشن است كه اگر آن گرامى ، میان مردم به صورت علنى و آشكار زندگى كند، قدرتهاى پوشالى و 
بنى (شهادت رسانیدن او از هیچ جنایتى فروگذار نمى كنند كه نمونه آن را از  منحرف براى دستگیرى و به

در بحث گذشته دیـدیـم كـه چـگـونـه بـراى دسـتـگـیـرى یـا كـشـتـن آن گـرامـى ، مـزدوران خـون ) عباس 
  .آشـام و كـوردل خـویـش را بـه سـامـرا و خـانـه آن حـضـرت ، گسیل داشتند

  .و لشیعتنا المؤ منین فى ذلك ، ما دامت دولة الدنیا للفاسقین : گـرامـى یـادآورى مـى كند كه ـ و نـیـز آن 13
این مصلحت اندیشى از جانب خدا به نفع شیعیان ما نیز هست كه امام آنان تا آنگاه كه خدا مى خـواهـد از 

اعث مـى شـود كه شیعیان نظرها غایب باشد، چرا كه ظهور اما پیش از روزى كه خدا معین فرموده است ب
بر محور وجود او گرد آیند و آنگاه خطر قدرتهاى منحرف و ستمكار روزگـار، آنـان را نـیـز بـگـیـرد و 

هـمه اهل حق و عدالت پیش از فراهم آمدن شرایط و امكان پـیـریـزى طـبـیعى حق بر باطل در سطح جهانى 



  .ك گروه گرد آمده در یك نقطه ، براى ستمكاران آسان است چرا كه نابود ساختن ی. ، از میان برداشته شوند
از جامعه بریده است و یا اینكه او در شهرها و ) ع (البـته این سخن بدین مفهوم نیست كه حضرت مهدى 

بـلكـه مـفـهـوم و ! هـرگـز! جامعه ها حضور نمى یابد و یا با كسى كه خود بخواهد دیدار نمى كند، نه 
و اقـامـتـگـاه او، در ) ع (مـسـكـن و مـحـل زنـدگـى حـضـرت مـهـدى : سـخـن ایـن اسـت كـه مـعـنـاى ایـن 

مناطقى دور از دسترس طغیانگران و ستمكاران روزگار است و به هنگام ورود به شهرها و اجتماعات 
را بشناسد،  مردم ، شناخته نمى شود و به لباس و هیئت خاصى آشكار نمى گردد به گونه اى كه هر كس او

  .بلكه بـه هـر كـس خـودش اراده فـرمـود خـود را مـى شناساند و به كسى كه دوست نداشت ، نمى شناساند
آن حـضـرت بـه گـروهـى كـه بـه دیدارش مفتخر شده اند، تصریح كرده است كه هر شب جـمـعـه در كـنار 

ر مى گردد و به همین دلیل است كه حاض) ع (قبر مطهر پیشواى عاشقان و توحید گرایان حضرت حسین 
  ... )فانا نحیط علما باءنبائكم : (مى فرماید

گرچه ما از نـظـر : ایـن جـمـله ، مـربـوط بـه جـمالت پیش است و مفهوم آن این است كه مى فرماید
ـى دهـد، اقـامـتـگـاه و محل زندگى از شما دوریم ، اما از آنچه در اطراف شما مى گذرد و میان شـمـا رخ م
آگـاه هـسـتـیـم و ذره اى از رخـدادهـا و مسایل و فراز و نشیبهاى زندگى و خوشیها و ناخوشیها و 

  .فرمانبردارى و عصیانهاى شما بر ما پوشیده نمى ماند
و ایـن نـكـتـه روشـن اسـت كـه امـام مـعصوم و گرانقدرى كه ، خداوند، گنجینه عهد و پیمان گـرفـتـه شـده 

ـدگـان قـرار مـى دهـد، بـنـاگـزیـر بـایـد هـمـه وسایل آگاهى و شناخت و دریافت همه آنچه در جهان از بـن
هستى رخ مى دهد همه را باید براى او فـراهـم سـازد و چـنـیـن هـم هـسـت ، گـر چـه مـا از چـگـونـگـى 

بكار گرفته مـى شـود، بى  وسـایـل و ابـزارهـاى دریافت آگاهى و اخبار جهانى كه بوسیله آن حضرت
ممكن است فرشتگان و جنیان و آدمیانى بـراى ایـن كـار در . اطالعیم ، اما در اصل آن تردید نیست 

خـدمـت او بـاشند و ممكن است ویژگیهاى امامت راستین و خصوصیاتى كه خـداونـد بـه امـام مـعـصـوم 
ن گرامى ، فـراهـم آورد كـه بـوسـیـله آنها، همه ارزانـى مـى دارد، هـمه آنها را به گونه اى براى آ

رخدادهاى مخفى و محرمانه و سرى و فوق سرى حتى نیتها براى آن گرامى ، روشن و آشكار گردد و از 
  .همه رخدادها آگاه باشد

بار و مـا در روزگـار خـویـش مـى بـیـنـیـم كـه حـكـومـتـهـا و دولتـهـاى كـوچـك هـمـه وسـایـل دریـافـت اخ
تلفن ، بى سیم ، تلتكس ، رادار و دهها ابزار كـشـف خـبـر را در اخـتـیـار دارنـد و : اطالعات همچون 

افـراد بـسـیـارى را در شـهـرها و مراكز مهم و جامعه ها و كـشـورهـاى دیـگـر بـصـورت شـبـكـه هـاى 
اخـبار سرى را بدست آورند و بگیرند و .. .عظیمى گسترده اند تا به هر شیوه ممكن ، حتى اسـتـراق سـمـع و

به مراكز تشكیالتى خویش مـخـابـره كـنـنـد با اینكه اینان ظالم و ستمكارند و در جهت هواهاى جاه طلبانه 
  .خویش ، چنین شقاوتى را مرتكب مى شوند

بـرگـزیـده خـدا، ایـنـك چـگـونـه مـى تـوان تـصـور كـرد كـه امام گرانقدر و معصوم و پرشكوهى كه بنده 
امـام مـردم و امـیـن در روى زمـین و حجت بر بندان اوست و خداوند این مقام و مـوقـعـیـت و مـسـئولیـت 

  .خـطـیـر را بـراى او مـقـرر فـرمـوده اسـت بـا ایـن حال امكانات در اختیار او نباشد
، زیبنده آن نیست كه خداوند همه وسـایـل و آیـا چـنـیـن انـسـان واال، بـا چـنـیـن مسئولیت و رسالت خطیر

ابزارهاى مادى و معنوى ، طبیعى و ماوراى طبیعى ، همه و همه را در اختیارش قرار دهد؟ تا او از همه 
  رخدادهاى جهان هستى آگاه و به آنچه مى دهد دانا باشد؟

  .روشن است كه پاسخ مثبت است 
  .صابكم مذ جنح كثیر منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاو معرفتنا بالذل الذى ا: ـ و مـى فـرماید14

این فراز، اندكى ابهام دارد و براى ما روشن نیست كه ، این ذلتى كه جامعه بخاطر روى آوردن بـسـیـارى 
  از مردم به آن عمل ، بدان ذلت گرفتار آمده و گذشتگان شایسته كردار شیعه از آن بركنار بودند، چیست ؟

ـرت پـرده را از مـاجـرا كـنـار نـمـى زنـد و بـه اجمال و اختصار سخن مى گوید، چرا كه دریافت آن حـض
  .مى داند منظور آن گرامى چیست ) شیخ مفید (دارنده نامه مرحوم 

این نكته دریافت مى گردد كه در آن روزگار برخى از مـردم از ) ع (اما از ظاهر این فراز سخن امام 
ثمره اش ... یـم انـحـراف جـسـتـه بـودنـد و هـمـیـن انـحراف در عقیده و اندیشه یا عـمـل وصـراط مـسـتـقـ

  .ذلت و از دست دادن عزت و استقالل و عظمت بود كه بدان گرافتار آمده بودند
  .و نبذوا العهد الماءخوذ و راء ظهورهم ، كانهم ال یعلمون : ـ و مى فرماید15

یا پیمان گرفته شده ، به دقت و روشنى بـراى ما معلوم ) عهد ماءخوذ (ظور از در ایـن فـراز نـیـز، مـنـ



نیست ، شاید معنا و مفهوم آن این باشد كه برخى از مردم ، پس از پیش آمدن دوران غـمبار غیبت كبرى و 
ود مـتـاءسـفانه در وجود گرانمایه خ) ع (گسستن پیوندهاى عادى و مستقیم میان شیعیان و حضرت مهدى 

به تردید گرفتار شدند و افشاندن بـذر شـك و تردید به دیگر دلها را نیز آغاز كردند و این ) ع (امام عصر
تردید بدان جهت بود كه موج رنـج و فـشـار و مـشكالت از سوى حكومتهاى خودكامه بر آنان وارد آمد و 

به همین جهت . تاریها به شیعیان نمى رسیدمـوجـود بـود، ایـن گـرفـ) ع (آنان پنداشتند كه اگـر امـام عـصـر
دلیـل ذلتها و گرفتاریها را خاطرنشان مى سازد و بیان مى كند كه شـیـعـیـان از راه ) ع (حـضـرت مـهـدى 

مخالفت ورزیدند و ره آورد گناهانشان ) ع (درسـت انـحـراف جـستند و با پیمان خویش با خدا و امامان نور
  .رنه دعا و مهر و محبت و عطوفت آن گرامى ، شامل حال آنان مى گردید، گریبانشان را گرفت وگ

  :ـ به همین جهت است كه مى فرماید16
  .انـا غـیـر مـهـمـلیـن لمـراعـاتـكـم و ال نـاسـیـن لذكـركـم ولو ال ذلك لنزل بكم الالواء و اصطلمكم االعداء

اهى نورزیده و شما را از یاد نـبـرده ایـم كه اگر مـا از سـرپـرسـتى و رسیدگى به امور شما كوت: یـعـنـى 
  .جز این بود امواج سختیها بر شما فرود مى آمد و دشمنان كینه توز، شما را ریشه كن مى ساختند

و دعاى آن گرامى در حق شیعیان ) ع (ایـن فراز، خاطرنشان مى سازد كه اگر سرپرستى حضرت مهدى 
  .ها بر آن فشار مى آوردنبود، كار بر آنان سخت مى شد و رنج

... در عصر سیاه حكومتهاى منحرف و خودكامه اموى و عباسى و عثمانى و: حـقـیقت این است كه 
قـدرتـهـاى مسلط، همواره با شیعه پیكار مى كردند و آنان را مورد تعقیب و سركوب و آزار قـرار مـى 

نبود مى باید یكى از اینان هم باقى ) ع (دى و عنایت حضرت مه) ع (دادنـد و اگـر دعـاى خـیر امامان نور
  .نمى ماند و همه پیروان خاندان وحى و رسالت ریشه كن مى شدند

  .مى باشد، یعنى دشمن كینه توز و ظالم شما را ریشه كن مى ساخت ) اصطلمكم االعداء (ایـن معناى 
بـا وسایل مختلفى كه براى او فراهم از راهـهـاى گـونـاگـون و ) ع (امـام عـصـر: كـوتـاه سـخـن ایـنـكـه 

دفاع مى كند و با بهره ورى از قدرت طبیعى و ماوراى طبیعى كه بدان مجهز است   است از شیعیان خویش 
  .، از حقوق آنان حمایت مى نماید

این واقعیت را به بهترین و زیباترین وجه بیان ) خـواجـه نصرالدین طوسى (فـیـلسـوف شـیـعـه ، مـرحـوم 
  :ى كند كه مى گویدم

  .وجوده لطف و تصرفه لطف آخر وعدمه منا
دخالت او در كارها، . لطف بیكران خدا بر مردم است ) ع (وجـود گـرانـمـاى حضرت مهدى : یـعـنـى 

  .لطفى دیگر و سبب غیبت او خود ما هستیم 
ر آنان بوسیله آن حضرت در بـخـش آینده ، به نمونه هایى از عنایت آن گرامى به شیعیان و سرپرستى امو

  .را، ترسیم خواهیم كرد
از خط راستین شیعه و شیعیان واقعى دفاع مى ) ع (اما یادآورى این واقعیت الزم است كه حضرت مهدى 

كند، اما اگر از نظر عقیدتى و یا عملكرد از راه و رسم خاندان وحى و رسالت و قـرآن شـریـف انـحـراف 
نـیـز شـامـل ) ع (كـار، شـكـل دیـگـرى پـیـدا مـى كـنـد و عـنـایـت امـام عـصـر جـسـتـنـد، ایـنـجـاسـت كـه

حـال آنـان نـمى گردد یا بسیار كم مى شود، همانگونه كه شاهد این واقعیت بوده و هـسـتـیـم ، چـرا كـه آن 
ها، فاسقان و گـرامـى ، سـرپـرسـتـى و عـنـایـتـش شامل حال مشروب خواران ، قمار بازان ، بى عفت

فاجرانى ، نظیر اینان نمى شـود و بـه كـسـانـى كـه انـحـراف در انـدیـشـه و عـقـیـده داشـتـه باشند و یا در 
  .احزاب و سازمانهاى مخالف اسالم و ضد دین وارد گردند، اعتنا نمى كند

كه هـمـان خط ) ع (ربـه اینها بها نمى دهند كه چرا اینان در خط واقعى و سعادت ساز امام عص! آرى 
  .است ، قرار ندارند و روشن است كه شیعه آن گرامى نیستند) ع (اسالم و پیامبر و امامان معصوم 

  .فاتقو اهللا جل جالله و ظاهرونا على انتیاشكم من فتنة قداءنافت علیكم : ـ و نـیـز مى فرماید17
و صاحب شریعت و اجداد پاك خویش است ،  كه تجسم زنده اسالم و نماینده راستین پیامبر) ع (امـام عـصر

هرگز با پرده دران و گناهكاران و بى بندوبارانى كه به ارزشهاى واال و مقررات حیات بخش دینى بها نمى 
  .نمى كند  دهند، نرمش 

مى كنند، امـا نـه از ) ع (بـه آنـانـى كه ادعاى دیندارى و دین باورى و پیروى از پیامبر و امامان نور
نه از ربا خـوارگـى اجـتـنـاب مى كند ... ـخـرهاى مختلط روى مى گردانند و نه از مراكز فحشاء و قماراسـت

و جهت همیارى و همكارى با ستم و بیداد دست بیعت به استبداد و استعمار مى سپارند و به هر صورتى كه 
نانكه گویى نه به حالل و نه به حرام خدا امكان یابند و آنان بخواهند، دستورات آنان را بـكـار مـى بـنـدنـد، چـ



به نام و ادعا، . ایمان دارند و نه به پـاكى و پلیدى نه به واجبات و تكالیف دینى و نه به مسئولیتهاى انسانى 
  !هرگز... شیعه هستند اما در عمل و در عقیده 

لوده گشته و مـحـرمـات را چـنین شیعه و چنین مسلمانى كه مقررات دینى را سبك شمارد و به ضد ارزشها آ
است و نه پیرو آیـیـن زنـدگـى ساز و افتخار ) ص (مرتكب شود، به گونه اى كه گویى نه از امت محمد

  آفرین او، چنین كسى چه ارزش دارد؟ و چنین جامعه اى ، داراى چه كرامتى است ؟
از آنان ابزار انزجار كرد و ) ع (در بـخـش گـذشـتـه ، نـام بـرخـى از مـنـحرفین را آوردیم كه امام عصر

آنان را نفرین نمود و به شیعیان دستور داد كه از آنها بیزارى جویند و مى دانـیـم كـه دلیـل ایـنـهـا، 
  .و این كیفر همه گناهكاران و آلودگان و منحرفان است . انـحـرافـات آنـان در عـقـیـده و عمل بود

به دوستداران و پیروان خویش هشدار مى دهد و آنان را از فتنه اى ) ع (ـ در فـراز دیـگرى ، امام عصر18
خواهد شد مى ترساند و به آنان دستور مى دهد كه با ) بغداد (كه سر راه جامعه اسالمى است و یا متوجه 

  .عمل خویش با آن حضرت ، تعاون و همكارى نمایند تا آنان را از فتنه دهشتناك ، رهایى بخشد
عثمان بن (در نامه خویش به ) ع (و همیارى عملى نیز همان چیزى است كه امیرمؤ منان  مـنظور از تعاون

  :یادآورى مى كند و مى فرماید) حنیف 
  ...ولكن اعینونى بورع و اجتهاد و عفة و سداد... 

شما مرا بوسیله پرهیزكارى خویش و تالش و كوشش و پاكدامنى و استوارى در كارها، یارى : یـعـنـى 
  .كنید

به شیعیان یادآورى مى كند كه دعا از جانب آن گرامى است و تقوا نـیـز از ) ع (اینجا نیز امام عصر
  .شـیـعـیـان كـه اگر این دو باشد، ثمره اش نجات از گرفتاریها و بالها و فتنه هاست 

مشرق تا مغرب را امـام ، آن فـتـنـه را تـشـبـیـه به ابرى تیره مى كند كه بر شهرها سایه مى گسترد و از 
  :تیره و تار مى سازد و مى فرماید

در آن فـتـنـه ، هـر آن كـس كـه عـمـرش بـه سـر آمده ، نابود مى گردد و آن كس كه به آرزوى خویش (
  . )نزدیك شدن جنبش ماست ) اى از نشانه هاى (آن فتنه ، نشانه . رسیده باشد، از آن دور مى ماند

به ضم همزه به معناى نزدیكى است و ) ازوف (ه ، بـه مـعـناى عالمت است و بـه فـتـح هـمـز) امـاره (
  .جمله ، بیانگر این واقعیت است كه فتنه مورد اشاره ، عالمت و نشانه حركت و جنبش ماست 

روشـن اسـت كـه مـنـظـور از جـنـبـش و حـركـت ، در ایـنـجـا ظـهـور نـیـسـت بـلكـه بـه مـعـنـاى انـتـقـال 
رسانید یادآورى كرد ) شیخ مـفـیـد (ز مـكـانـى بـه مكان دیگر است ، چرا كه پیام رسانى كه این نامه را به ا

كه این نامه پرمهر و پرمحتوا را از حجاز آورده است ، از این رو شاید آن حضرت در نظر داشته است كه 
  .گردداوایل حدوث فتنه مورد اشاره ، از آن منطقه به مكان دیگرى منتقل 

  . )و مباثتكم بامرنا و نهینا: (و مى فرماید
آمده كه بعید بنظر مى رسد، صحیح باشد و آنچه درست ) مباینتكم (در بـرخـى از نـسـخـه هـاى نامه مبارك 

  .است و معناى آن پخش تعلیمات آن حضرت بوسیله شیعیان است ) مباثتكم (تر بنظر مى رسد همان 
ام از آنـان از سـوى آن حضرت موظفند كه اوامر و نواهى او را به دیگران هـر كـد: بـعـبـارت دیـگـر

برساند و این شاید بدان معنا باشد كه در آینده نزدیك و به هنگام فرا رسیدن فتنه مورد اشاره ، تعالیم جدیدى 
  .را ارسال مى دارد

  :ـ و مى فرماید19
  .اعتصموا بالتقیة من شب نار المجاهلیة 

  .افروختن آتش پرشراره جاهلیت به سپر دفاعى تقیه پناه برده و بدان چنگ زنیداز بر: یعنى 
به مفهوم كتمان عقیده اى است كه بر اساس منطق استوار است ، اما اكثریت با آن مـوافـق نـیـسـتـند ) تقیه (

نین تاكتیكى از چ. و رفتار و گفتارشان مخالف حق است و انسان براى پرهیز از شر آنان ، بدان پناه مى برد
دیدگان خرد، پسندیده است و از دیدگاه شریعت نیز در شرایط خاصى واجب مى گردد كه شرایط و 

  .چگونگى آن در كتابهاى فقهى آمده است 
سفارش مى كـنـد و ایـن چـیـز ) تقیه (در نامه خویش ، رهروان راه خاندان وحى و رسالت را، به ) ع (امام 

نیز شیعیان را در شرایط ویژه اى بدان توصیه مى نمودند و گاه بدان ) ع (مان نورامـا. جـدیـدى نـیـسـت 
  .تاءكید هم مى كردند
در اینجا دورى گزیدن از مراكز فتنه و اجتناب از آن مواضع و پـیـش گـرفـتـن ) تقیه (البته ، ممكن است 

شیعه و راه و رسم اهل بیت  اسلوب خاصى در زندگى باشد كه توجه دشمن را جلب نكرده و او را بر ضد



  .تحریك و بسیج ننماید) ع (
مـتـاءسفانه این فراز براى ما در نهایت پیچیدگى و ابهام است و نمى توانیم بطور دقیق دریـابـیـم كـه منظور 
چیست ؟ بعید نیست كه استبداد حاكم عباسى در آن روزگاران در نقشه ابلیسى درهم كوبیدن شیعیه بوده چرا 

شـمـرده شـده و حـافـظ مـوجـدیـت و كـیـان آن راه ) ع (و رسم تشیع ، قلب تپنده خط حضرت مهدى  كه راه
بوده و بر خویشتن اعتماد داشته و با حـكـومـتـهـاى ظـالمـانـه و غـیـرقـانـونى همواره مبارزه مى كرده است 

هاى جهنمى كه بر ضد آنان و در  ، از این رو آن گرامى ، پـیـروان خـویش را از آن نیتهاى زشت و نقشه
خفا چیده مى شد، هشدار داده و آنان را به اجتناب از خطر سهمگینى كه تهدیدشان مى كرد، امر فرموده 

  .است و آن دستور چنگ زدن به تاكتیك تقیه و كتمان عقیده از ستمكاران بوده است 
  :ـ و مى فرماید20
  ... )تخششها عصب امویة (...

ـرافـروخـتـن آتـش پـرشـراره جـاهـلیت كه گروههاى اموى مسلك آن را بر مى افروزند به سپر از ب: یـعـنـى 
  ...دفاعى تقیه چنگ زنید

و ممكن است بدین معنا باشد كه گروه اموى پـرست كه با سوء ) بر افروخت آتش را : (یعنى ) حش النار (
را شعله ور مى سازند تا بدین وسیله با استفاده از فرصت آتش فتنه جاهلیت را بر مى افروزند و آن 

برانگیختن جنگهاى فرقه اى در میان مسلمانان شیعیان را نـیـز بـه آفـت تـعـصب گرفتار ساخته و آنان را 
نیز تحریك نمایند تا در این فتنه ها و درگیریها وارد سازند گویى هدف آن است كه با برافروختن جنگهاى 

ه را كه در آن زمان گروه تضعیف شده اى بود قربانى آن فتنه ساخته و هیزم خانمانسوز فرقه اى ، شـیـعـ
انا : جـنگ كنند و بسوزانند و امام علیه السالم از این نقشه پلید دشمن هشدار و خبر مى دهد و مى فرماید

  .زعیم بنجاة من لم یرم فیها المواطن الخفیة 
ر نامه اش نجات كسانى را تضمین مـى كـنـد كـه بـه به معناى حركت سرى است و آن گرامى د) رام (واژه 

كـارهـاى مـخـفـیـانـه و بـه تـالش بـر ضـد شـیـعـه و مـذهـب اهل بیت همچون ایجاد رابطه سرى با دشمنان 
شیعه برنخیزند بلكه در رویارویى با آن حـوادث پـرخـطـرى كه دشمنان نقشه آن را كشیده اند به راه خدا 

  .وراى گام نهندپسندانه و است
آنـگـاه آن حـضـرت از بـحـرانـى كـه در پـیـش اسـت خـبـر مـى دهـد و مـى فـرمـایـد اذا حل جمادى االولى 

  .من سنتكم هذه فاعتبروا بما یحدث فیها
مشتق شده است كه انتقال از مكانى ) عبور (و اعـتـبـار بـه مـعـنـاى پـندپذیرى است و از ) عـبـرت (واژه 
ان دیگر را نشان مى دهد و در اینجا مفهوم آن این است كه ذهن انسان از كـارى بـه كـار دیـگـر به مك

انـدرز گـرفـتـن از مـرگ یعنى انتقال ذهن انسان از مرگ دیگران به : انـتـقـال یـابـد بـه عـنـوان مـثـال 
اهد مرد یا اینكه فالن ثروتمند مرگ خویش است و با دین مرگ دیگران مى اندیشد كه او نـیـز سـرانجام خو

دچار فقر گردید یا قدرتمندى به ذلت گـرفـتـار آمـد و انـسـان بـا ایـن پـنـدپـذیـریـهـا از مـسـایـل و رخـدادها 
عبرت مى گیرد و تدابیر الزم را برى رویارویى با رخدادها اتخاذ مى كـنـد و بـه دنـیـا اعـتـمـاد نمى كند و 

  .دیشه انسان از رخدادها به فرجام و سرنوشت زندگى خویش انتقال مى یابدبدینسان ذهن و ان
حضرت مهدى علیه السالم شیعیان خویش را به عبرت گرفتن از رویدادهایى كه از آنها خبر مى دهد ! آرى 

در فرا مى خواند و نیازى نیست كه سخن از علم امام علیه السالم و گزارش او از آینده به میان آید چرا كه 
  .بحثهاى گذشته از آن سخن گفتیم 

  :ـ و مى فرماید21
  .واستیقظوا من رقدتكم لمایكون فى الذى یلیها

  .و از خواب گرانى كه شما را ربوده است براى رخداد پس از آن بیدار گردید: یعنى 
كـم بـوده از ایـن فـراز ایـن حـقـیـقت دریافت مى گردد كه آن روز نوعى خمودى و ناآگاهى بر جامعه حـا

  .چـنـانـكـه گویى جامعه در خواب غفلت است و فتنه هایى كه در اطراف آن مى گذرد آنها را درك نمى كند
  .استظهر لكم من السماء آیة جلیه و من االرض مثلها بالسویة 

  بـزودى نـشانه اى روشن از آسمان و نشانه اى روشن از زمین براى شما پدیدار خواهد گشت: یـعـنـى 
ـاءسـفـانـه تـاریـخ از ثـبـت و نـگـارش حـوادثـى كـه آن سال در جامعه پدیدار گشته كوتاهى ورزیده و در مـت

تاریخ حوادثى را مى بینیم كه هنگامه وقـوع آنـهـا بـا آن سـال تـطـبـیـق نـمـى كـنـد چـرا كـه تـاریـخ ایـن 
ى را نشانگر است كه در سالهاى پس از آن رخ هـجـرى است اما تاریخ رخدادهای 410نـامـه مـبـارك سـال 

: داده و تـاریـخ وقوع آنها با اخبارى كه آن گرامى در نامه اش داده است هماهنگى ندارد به عـنـوان مثال 



تاریخ ، سقوط ستاره عظیم دنباله دارى را نشان مى دهد كه زمین را با سقوط خـود روشـن سـاخـتـه و 
قه شنیده شد و این نشانى از نشانه هاى آسمان است اما این رخداد در سال صـداى غرش مهیب آن در منط

  .هجرى بود 417
و نـیـز نـشـانـگـر آن است كه رخداد بزرگى كه مى توان آن را نشانى در زمین به حساب آورد رخ داد و آن 

ال آمد و قسمت بزرگى مـتـر با 21آب دجله در عراق بطور بى سابقه اى با سیالبى مهیب ، : ایـن بـود كـه 
  .هجرى بود 401از بغداد و بخش عظیمى از زمینهاى عراق را غرق كرد اما این رخداد در تاریخ 

بـسـیار بعید به نظر مى رسد كه امام عصر علیه السالم در نامه خویش ، پیروان خود را از حـوادث و 
ستور دهد كه از حـوادث جـمـادى االولى رخـدادهـایى كه در آن سال رخ خواهد داد هشدار دهد و به آنان د

  .و ظهور نشانه هایى از آسمان و زمین عبرت گیرند و آنگاه بگوییم این حوادث هفت سال بعد پدیدار گشت 
در هـمـان سـال ، حـوادث : واقـعـیـت ایـن اسـت كـه راهـى جـز ایـن نـیـسـت كـه صـادقـانـه بـگـویـیـم 

ده است ، اما تاریخ از ثبت و نگارش آنها كوتاهى كـرده یا اینكه نوشته اند اما آسـمـانـى و زمـیـنى رخ دا
  .فاصله طوالنى زمان و فراز و نشیبها آنها را از بین برده و به دست ما نرسیده است 

  :ـ و مى فرماید22
  و یغلب من بعد على العراق طوائف عن االسالم مراق... 

  .یى كه از اسالم بیرون رفته اند بر عراق مسلط خواهند گشت و پـس از آن گـروهـهـا:... یـعـنـى 
امام مهدى عـلیـه السـالم . از دین خارج گردید: یعنى ) مرق عن الدین . (جـمع مارق است ) مـراق (واژه 

خبر داد كه گروهایى خارج از اسالم یا خارج از تعالیم آن بر عراق چیره خـواهـنـد گـشت و تاریخ نشانگر 
اولین پادشاه سلجوقى بر عـراق مـسلط گشت و شرارت خونبار و ویرانگر آن ، ) طغرل بیگ (كه  آن است

پـس از پیكارهایى خونین وارد بغداد شد و بر  447سـپـاه او در سـال . دامن شهرها و بندگان خدا را گرفت 
ورم قیمتها به گونه اى قحطى و ت. مردم سخت گرفت و آنان را در زندگى و مایحتاج آن تحت فشار قرار داد

مرگ و میر بسیار شد و بـیـمـارى مرگبار . سـرسـام آور پـدیـدار شـد و قیمتها بطور جنون آمیزى باال رفت 
از دیگرى رخ گشود و كار به جایى رسید كه مردم از دفن   همه جا را گرفت و سختیها یكى پس ) وباء (

  .مردگان خویش ناتوان شدند
طغرل بیگ (مـنـظـور از گـروهـهـاى خـارج از اسـالم كـه بـر بـغـداد مـسـلط مـى گردند  از ایـن رو، شـایـد

و سپاهیان تجاوزكار او باشند كه در عراق ، تباهیها پدید آوردند و عـزیـزان آن را بـه ذلت كـشـیدند و ) 
ك حرمتها كردند و زشت آبادیها را ویران و نسلها را نابود ساختند و پس از جـارى سـاختن سیالب خون هت

ترین و بدترین جنایات و فجایع را مـرتـكـب شـده و زنـدگـى اجتماعى اقتصادى و معیشتى را در آن 
  .سرزمین به بحرانى جبران ناپذیر و فاجعه بار دچار ساختند

  .رـ ثـم تـنـفـرج الغـمـة ـ مـن بـعـد ـ ببوار طاغوت من االشرار ثم یسر بهالكه المتقون االخیا23
بعد از مدتى بر اثر نابودى استبدادگرى از اشرار، رنجها و دردها برطرف مى شود و پرواپیشگان : یعنى 

  .شایسته كردار از نابودى او شادمان خواهند شد
سـرانـجـام طـغـرل تـجـاوزكـار، مـرد و رنـج و بـحـران پس از مرگ او برطرف گردید و تـقـواپـیـشـگـان 

مـشـكـالت بـه تـدریـج حل گردید و گرانى برطرف شد و . او شـادمـان گـشـتـنـد بـه مـرگ و هـالكـت
  .اوضاع رو به بهبود گذاشت و زندگى سخت و طاقت فرسا، تبدیل به زندگى خوب و قابل تحمل گشت 

  .ـ ویتفق لمریدى الحج من االفاق ما یاءملونه منه على توفیر علیه منهم و اتفاق 24
از نقاط مختلف كره زمین به زیارت خانه خدا مى روند به آرزوهاى خود مى رسند و مردمى كه : یـعـنى 

  .هر چه بخواهند در دسترس آنان خواهد بود
پـیـش از صـدور این نامه مبارك و پس از آن براى مدتى موجى از اضطراب و ناامنى منطقه خاورمیانه را 

بـه آفـت نـاامـنـى دچـار شـده ) مكه (خدا و حتى خود  راه كعبه و زیارت خانه: فراگرفته بود و از آن جمله 
بـود و زائران و حـاجیان و دیگر مردم ، امنیت مالى و جانى نـداشـتـنـد امـا پـس از مـدتـى از ایـن نـامـه 

مـبـارك اوضـاع بـه حال عادى بازگشت و امنیت و آرامش و ثبات در كشورها و شهرها سایه افكند و 
و آرامش دل به مردم بازگشت و اینها همه از بركت وجود گرانمایه آن حضرت و نامه اطمینان خاطر 

  :مبارك او بود كه بدان تصریح فرموده و مرقوم مى دارد
  .و لنا فى تیسیر حجهم ـ على االختیار منهم و الوفاق شان یظهر على نظام واتساق 

ع و امنیت مكه و راههاى آن بر وفق و مـا در آسان ساختن سفر حج آنان و آرامش اوضا: یـعـنـى 
  .مـرادشـان ، نـقـش خـاصـى خـواهـیم داشت كه در پرتو نظم و تدبیر و انسجام ، آشكار مى گردد



روشـن اسـت كه حضرت مهدى علیه السالم داراى قدرت تصرف و تاءثیرگذارى خاصى در این جهان 
  .هستى است كه در اسلوبهاى گوناگونى مى تواند صورت پذیرد

تالش گسترده و ) محمد بن سبكتكین (پـس از این نامه مبارك ، : در ایـن مـورد آورده اسـت كـه ) طـبـرى (
ثمربخشى در تضمین سالمت سفر حج زائران نمود و انسان عادى از كجا مـى تـواند بفهمد كه چه كسى او 

امان و آسایش و آرامش نهایت سرمایه را به این كار بزرگ توانا ساخت و بدو دستور داد تا در ایجاد امن و 
  گذارى را انجام دهد؟

  :ـ و مرقوم مى فرماید25
  .فلیعمل كل امرى منكم بما یقربه من محبتنا ویتجنب ما یدنیه من كراهتنا و سخطنا

پس هر كدام از شما باید با همه وجود و امكانات به كارهایى دست یازید كه او را بـه دوستى ما : یعنى 
  .سازد و از كارهایى كه ناخوشایند و موجب ناراحتى ما مى گردد، دورى جویید نزدیك مى

روشـن اسـت كـه آن اعـمـالى كـه انـسـان را بـه خدا نزدیك مى سازد همان كارهایى است كه انـسان را به 
اخشنودى امامان نور علیهم السالم نزدیك مى كند و متقابال كارهایى كه خشم خدا را در پـى دارد، موجب ن

آنان مى گردد چرا كه آنان دستورات و ارزشهاى الهى را دوست مى دارند و از ضد ارزشها و آنچه را خدا 
  .ناپسند شمرده است ، ناخشنود مى گردند و براى آنان ناخوشایند است 

ن و نیز الزم به یادآورى نیست كه این پیام سازنده آن حضرت براى همه عصرها و نسلهاست نه براى هما
  .و دریافت نامه آن حضرت ) شیخ مفید (زمان خاص مرحوم 

  :ـ و مرقوم مى دارد26
  . )فان امرنا بغتة بجاءة (

  پاورقي
  .همان كشورى است كه اینك به سلطنت عمان شهرت دارد) عمان ( -343
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  .چرا كه فرمان ما بطور ناگهانى فرا مى رسد: یعنى 

دو با هم به یك معناست كه عبارت از ناگهانى رسیدن امر است و ظاهر سخن هر ) فجاة (و ) بغتة (دو واژه 
  .در نامه مبارك همان ظهور مبارك اوست ) امر (این است كه منظور از 

نـشـانـه هاى قطعى كه پیش از ظهور رخ مى دهد روز ظهور را مشخص نمى سازد و ظهور آن حضرت 
ندادن به مساءله یا ضعف عقیده بـه حـضـرت مـهـدى عـلیـه  براى مردم بویژه براى كسانى كه به خاطر بها

  .السـالم پـیـرامـون وجود گرانمایه او و ظهورش نمى اندیشند ناگهانى تر و غافلگیر كننده تر خواهد بود
  ـ حین تنفعه توبة وال ینجیه من عقابنا ندم على خوبة27

دامت از گناه گناهكار از كیفر عادالنه ما در شرایطى كه توبه و بازگشت سودى نمى بخشد و ن: یـعنى 
  .رهایى نخواهد بخشید

انسان هنگامى كه در عـصـر غیبت : بـه مـعـنـاى گناه است و مفهوم فراز فوق این است كه ) حـوبـه (
مرتكب گناهى گردد كه كیفر قانونى بر آن سزاوار شود آنگاه پیش از اینكه گـواه یـا دالیـل دیـگـرى بـر گناه 

اقامه گردد خود توبه كند و به بارگاه خدا روى آورد در چـنـیـن شـرایطى حد قانونى از او ساقط مى  او

    



گردد، اما اگر همچنان در خواب غفلت بـود و تـوبه نكرد تا حضرت مهدى علیه السالم ظهور نمود آنگاه 
ه بر او مقرر گشته است دیگر توبه او باعث سقوط كیفرش نمى گردد و ندامت از گناه او را از كیفرى ك

  .رهایى نمى بخشد
یـك سـارق اگـر پـیش از ظهور امام علیه السالم به راستى توبه كند تـوبـه او پـذیـرفـتـه : بـراى نـمـونـه 

اسـت ، چرا كه توبه او خالص و از خوف خدا بوده است امام اگر تـوبـه را تـا ظـهـور حـجت خدا به تاءخیر 
وبه اش كیفر قانونى را سـاقـط نـمـى كـنـد و آن حـضـرت حـكـم خـدا را در مـورد او اجرا افكند آنگاه دیگر ت

مى كند، همانگونه كه كیفر قانونى دیگر گناهكاران و مجرمان را در صورتى كه براى آنان ثابت گردد 
  :همانگونه كه قرآن ترسیم مى كند و مى فرماید

سوله و یسعون فى االرض فسادا اءن یقتلوا اءو یـصلبوا، اءو تقطع انـمـا جـزاء الذیـن یـحـاربون اهللا و ر
ایدیهم و ارجلهم من خالف او ینفوا من االرض ذلك لهم خزى فى الدنیا ولهـم فـى االخـرة عـذاب عـظـیـم اال 

   )349(.الذیـن تـابـوا مـن قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان اهللا غفور رحیم 
خداوند كسانى را از اجراى حكم استثنا مى كند : مرحوم طبرسى در مجمع البیان ذیل این آیه شریفه مى گوید

اب جرم و پیش از آنكه به دست قانون و عدالت بیفتند خـود از عـمـلكـرد ظـالمـانه خویش ، از ارتك  كه پس 
پشیمان گردند و توبه كنند اما توبه و ندامت پس از گـرفـتار آمدن به دست پیشواى عدالت و امام معصوم 

  .ر مورد آنان اجرا گرددعلیه السالم و اقامه شدن بینه بر ضد آنان سودى نمى بخشد بلكه باید كیفر قانونى د
و بـه زودى خـواهـد آمـد كـه حـضـرت مهدى علیه السالم با مردم بر اساس دانش و آگاهى خویش بر 

حوادث و رویدادها معامله خواهد كرد و چون همه امور براى او روشن است در انتظار گـواهـان یـا اقـامـه 
و . ـم خـدا عـمـل مـى كـنـد و حـقـایق بر او آشكار مى گرددحـك  بـیـنـه نـخـواهـد مـانـد؛ بـلكـه بـراسـاس 

آنجاست كه توبه و پشیمانى از ترس عـدالت و پـیـشـواى عـدالت اسـت نـه از خـوف خـدا و بـه هـمـیـن دلیل 
  .هم چنین توبه اى حد را ساقط نمى كند

  .ـ واهللا یلهمك الرشد ویلطف لكم فى التوفیق برحمته 28
داونـد راه رشـد و رسـتـگـارى را بـه شـمـا الهـام بـخـشـد و وسائل نجات و پیروزى را برایتان خـ: یـعـنـى 

  .فراهم آورد
حضرت مهدى علیه السالم در حق شیعیان خویش دعا مى كند كه خداوند راه رشد و پایدارى و صواب را 

  .به آنان الهام فرماید
مفهوم افكنده شدن مطلبى در اندیشه و قلب انسان است درست در جمله امام علیه السالم به ) الهـام (واژه 

  .بسان تلقین 
  .بخاطرم آمد در اندیشه ام افكنده شد: این مطلب در دلم افتاد یعنى : هنگامى كه گفته شد

در نـامـه امـام علیه السالم به معناى فراهم آوردن اسباب به سوى انـجـام كـارهـاى ) تـوفـیـق از خـدا (
تـه و مطلوب است بنابراین جمله مورد نظر این مى شود كه خداوند اسباب موفقیت در كارهاى شـایـسـ

شایسته را براى شما به آسانى فراهم آورد چرا كه انسان به انـجـام كـارهـاى نـیـك و شـایـسـتـه تـوفـیـق مـى 
ا همه سهولت و آسانى براى او فراهم یـابـد امـا بـا تـحـمـل سـخـتیها و مشكالت اما گاه همه وسایل و اسباب ب

  .مى شود و او براى انجام شایسته امور و كارهاى نیك به پا مى خیزد
آنگاه خـود آن ، گـرامـى . ـ تـا ایـنجا نامه مبارك به امال امام علیه السالم بود و به خط كاتب آن حضرت 29

  :ا نوشت بـه خـط شـریـف و پـربـركـت خـویـش در ذیل نامه این جمالت ر
این نامه ما به سوى توست ! هـان اى بـرادر پر مهر و اخالص و باصفاى در محبت ما و اى یار باوفاى ما(

این نامه را نـگـهـدار و آنـچـه را برایت ! خداوند به چشم بیدارش كه هرگز نمى خوابد تو را حفظ كند
مساز و آنچه در این نامه است تنها به افراد نگاشته ایم به كسى نشان مده و هیچ كسى را از محتواى آن آگاه 

! مورد اعتماد خویش بازگو و به خواست خدا پیروان اهل بیت را به عمل بر طبق محتواى آن سفارش كن 
  ! )باد  و درود خدا بر محمد و خاندان پاك و پاكیزه اش 

دایش او را از همه شرارتها و فتنه را دعا فرمود كه خ) شـیـخ مـفـید : (و سـرانـجـام آن وجـود گـرانـمـایـه 
ها حفظ كند و بدو دستور داد كه هیچ كس را به خط آن حضرت و كاتب او آگـاه نـسازد و به كسى نشان 

ندهد بلكه تنها از آن استنساخ كرده و شیعیان و دوستداران پروا پیشه و با ایمان و مورد اعتماد را از آن آگاه 
  .سازد

ه السالم اسرار و حكمتهایى است كه ما نمى توانیم سبب قطعى و دلیـل حـقیقى آن را در ایـن توصیه امام علی
  بدانیم كه چرا باید خط شریف آن حضرت و كاتب ویژه اش از دسترس مردم بدور و جزو اسرار باشد؟



  نامه اى دیگر از سوى محبوب دلها 
 412ماه ذیحجه به سال  23جـشـنـبـه نـامـه اى دیـگـر از حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم در روز پـنـ

  :رسید كه چنین است ) شیخ مفید (هجرى به 
  .من عبداهللا المرابط فى سبیله الى ملهم الحق و دلیله 

برگزیده خدا همو كه مرزبان دین و مقررات الهى است به سوى كـسـى كـه (از سوى بنده : یـعـنـى 
  .راهـنـمـا و دلیل حق و حقیقت است حـقـیـقـت بـه او الهـام شـده و ایـنـك خـود 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم(
سالم اهللا علیك ایها الناصر للحق ، الداعى الیه بكلمة الصدق فانا نحمداهللا الیك الذى ال اله اال هـو الهـنـا و اله 

  .الطاهرین آبـائنـا االولیـن و نـساءله الصالة على سیدنا و موالنا محمد خاتم النبیین و على اهل بیته 
فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك اهللا بالسبب الذى وهبه اهللا لك من اءولیائه و حـرسـك بـه من كید !... و بـعد

اءعدائه و شفعنا االن من مستقر لنا ینصب فى شمراخ من بهماء صرنا الیـه آنـفـا مـن غـمـالیـل الجـاءنـا الیه 
  .ا الى صحصح من غیر بعد من الدهر و التطاول من الزمان السباریت من االیمان و یوشك اءن یكون هبوطن

و یـاءتـیـك نـبـاء مـنـا بما یتجدد لنا من حال ، فتعرف بذلك ما تعتمده من الزلفة الینا باالعمال و اهللا موفقك 
  .لذلك برحمته 

وم حرثت باطال ال سترهاب فـلتـكـن حـرسـك اهللا بـعـیـنـه التـى ال تـنـام اءن تـقـابـل لذلك فـتنة تبسل نفوس ق
  .المبطلین یبتهج لدمارها المؤ منون و یحزن لذلك المجرمون 

و آیـة حـركـتـنـا مـن هـذه اللوثـة حـادثـة بـالحـرم المـعـظـم مـن رجـس مـنـافـق مـذمـم مستحل للدم المحرم 
اء حفظهم بالدعاء الذى الیحجب یعمد بكیده اهل االیمان و الیبلغ بذلك غرضه من الظلم والعدوان الننا من ور

  .عن ملك االرض و السماء
فلتطمئن بذلك من اءولیائنا القلوب ولیثقوا بالكفایة منه و ان راعتهم بهم الخطوب و العاقبة بجمیل صنع اهللا 

  .سبحانه تكون حمیدة لهم ما اجتنبوا المنهى عنه من الذنوب 
ایدك اهللا بنصره الذى اید به السلف من (ینا الظالمین و نـحـن نعهد الیك اءیها الولى المخلص المجاهد ف

انه من اتقى ربه من اخوانك فى الدین واخرج مما علیه الى مستحقیه كان آمنا من الفتنة ) اءولیائنا الصالحین 
  .المبطلة و محنها المظلمة المضلة 

  .ا بذلك ال و اله و آخرته و من بخل منهم بما اءعاره اهللا من نعمه على من امره بصلته فانه یكون خاسر
ولو ان اشـیـاعنا وفقهم اهللا لطاعته ـ على اجتماع من القلوب فى الوفاء بالعهد علیهم لمـا تـاءخـر عـنـهـم 

  !الیـمـن بـلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة و صدقها منهم بنا
واهللا المستعان و هو حسبنا و نعم الوكیل و . ؤ ثره منهم فما یحبسنا عنهم اال ما یتصل بنا مما نكرهه و ال ن

  .صالته على سیدنا البشیر النذیر محمد و آله الطاهرین و سلم 
  .و كتب فى غرد شوال سنة اثنتى عشرة و اربعمائة 

  !رونویسى از دستخط شریف كه درود خدا بر نگارنده آن باد
بامالئنا و خط ثقئنا و خط ثقتنا فاءخفه عـن كـل احـد واطـوه هذا كتابنا الیك ایها الولى الملهم للحق العلى 

  .واجـعـل له نـسخة تطلع علیها من تسكن الى امانته من اولیائنا شملهم اهللا ببركتنا ان شاء اهللا 
   )350(.الحمد هللا و الصالة على سیدنا محمد النبى و آله الطاهرین 

  بنام خداوند بخشاینده بخشایشگرا
و آنكه با گفتار راستین و شایسته مردم را بسوى حق فرا مى خوانى ! درود خداى بر تو اى یارى رسان حق 

!  
ر نـامـه خـویـش بـه سـوى تو خداى جهان آفرین را كه خدایى جز او نیست و خداى ما و خـداى مـا د

ما است سپاس مى گذاریم و از بارگاه با عظمتش بر سرور و سـاالرمـان مـحـمد صلى ) گرانقدر(نـیـاكـان 
  .یم اهللا علیه و آله آخرین پیام آور خدا و خاندان پاك و مطهرش درودى جاودانه مى طلب

خداوند بدان وسیله اى كه به سبب دوستان ویژه خود به تو ارزانى ! دوست راه یافته به حقیقت ! و بـعـد
  .داشته است وجودت را حفظ و تو را از نیرنگ دشمنانش حراست فرماید

تو با خدا بودیم و از خداى جهان آفرین ) عارفانه و راز و نیاز پرشور و پراخالص (ما ناظر نیایش 
  .ورده شدن آن خواسته ات را خواستیم برآ

مـا ایـنـك در قـرارگـاه خـویش در مكانى ناشناخته ، بر فراز قله اى سر به آسمان كشیده اقامت گزیده ایم كه 
به تازگى بخاطر عناصرى بیدادپیشه و بى ایمان بناگزیر از مـنـطـقه اى پر دار و درخت بدینجا آمده ایم و 



به دشتى گسترده كه چـنـدان از آبـادى بـدور نـیـسـت فرود خواهیم آمد و از وضعیت به زودى از اینجا نیز 
و شرایط آینده خویش ، تو را آگاه خواهیم ساخت تا بدان وسیله در جریان باشى كه بخاطر كارهاى سازنده و 

كارهاى شایسته  شایسته ات نـزد مـا مـقرب هستى و خداوند به مهر و لطف خود تو را به انجام و تدبیر این
  .توفیق ارزانى داشته است 

از ایـن رو تـو كـه خـداى جـهـان آفـریـن با چشم عنایتش كه هرگز آن را خواب نمى گیرد وجـودت را حـفظ 
كند باید در برابر فتنه اى كه جان آنان را كه آن را در دلهایشان كشته انـد بـه نـابـودى خـواهـد افـكـنـد بـایـد 

چرا كه از سركوبى آنان ایمان آوردگان شادمان و ! و بـایـد باطل گرایان بداندیش را بترسانى !  بـایـسـتـى
  .جنایتكاران اندوه زده خواهند شد

و نـشانه حركت و جنبش ما از این خانه نشینى و كناره گیرى رخداد مهمى است كه در سرزمین وحـى و 
شه و نكوهیده رخ خواهد داد از جانب عـنـصرى سفاك كه رسـالت مـكـه مـعـظـمـه از سوى پلیدان نفاق پی

ریختن خونهاى محترم را حالل شمرده و به نیرنگ خویش آهنگ جان ایمان آوردگان خواهد كرد اما به 
دست نخواهد یافت چرا كه مـا پـشـت سـر تـوحـیـدگـرایـان شـایـسـتـه   هدف ستمبار و تجاوزكارانه خویش 

ایش و راز و نیازى كه از فرمانرواى آسمان و زمین پوشیده نمى ماند آنان را حفاظت و كـردار بـوسـیـله نـی
  .نگهدارى خواهیم كرد

بـنـابـرایـن قلبهاى دوستان ما به دعاى ما به بارگاه خدا آرامش و اطمینان یابد و آسوده خـاطـر بـاشند كه 
نان را بـه دلهـره مـى افكند اما از گزند آن خداوند آنان را بسنده است و گر چه درگیریهاى هراس انگیزى آ

عنصر تبهكار در امان خواهند بود و سرانجام كار با دسـت تـوانـا و ساخت تدبیر نیكوى خدا تا هنگامى كه 
  .پیروان ما از گناهان دورى گزینند شایسته و نیكو خواهد بود

خـداونـد ! ر سنگر جهاد پیكارى هـان اى دوسـت پراخالص كه همواره در راه ما بر ضد بیدادگران د
مـا بـه تو اطمینان مى ! هـمـانـسان كه دوستان شایسته كردار پیشین ما را تاءیید فرمود، تو نیز تاءیید نـمـایـد

دهیم كه هركس از برادران دینیت ، پرواى پروردگارش را پـیـشـه سـازد و آنـچه را به گردن دارد به 
ود كننده و گـرفـتـاریـهـاى تـیـره و تـار و گـمـراهگرانه در امان خواهد بود صاحبان حق برساند در فتنه ناب

و هر آن كس كه در دادن نـعـمتهایى كه خداوند به او ارزانى داشته به كسانى كه دستور رسیدگى به آنان 
  .داده است بخل ورزد چنین كسى در این جهان و سراى دیگر با زنده و زیانكار خواهد بود

اگـر پـیـروان ما كه خداى آنان را در فرمانبردارى خویش توفیق ارزانى بـدارد بـراسـتـى ! اقـعـى دوسـت و
در راه وفـاى بـه عـهـد و پـیـمـانـى كـه بـر دوش دارنـد هـمـدل و یـكـصـدا بودند هرگز خجستگى دیدار ما 

عـرفان و اخالص از آنان نسبت به ما  از آنان به تاءخیر نمى افتاد و سعادت دیـدار مـا دیـدارى بـر اسـاس
  .زودتر روزى آنان مى گشت 

جز برخى رفتار ناشایسته آنان كه ناخوشایند ما است و آن عـمـلكـرد را زیـبنده ) باید بدانند كه (از این رو 
ز است خداوند ما را در یارى بسنده و نیك كار سا. اینان نمى دانیم عامل دیگرى ما را از آنان دور نمى دارد

  !و درود او بر ساالر و هشدار دهنده ما محمد صلى اهللا علیه و آله و خاندان پاكش باد
  . )هجرى نگارش یافت  412این نامه در آغاز شوال به سال (

  !رونویسى از دستخط شریف كه درود خدا بر نگارنده آن باد
كه به امالى ما و خـط یكى از افراد  این نامه ما بسوى توست اى دوستى كه حقیقت واالیى به تو الهام شده(

مورد اعتمادمان نوشته شده است پس آن را از همگان پوشیده بدار و آن را پیچیده و به كسى نشان مده و 
نسخه اى از آن بردار و آن گروه از دوستانى را كه به درسـتـى و امانتداریشان اعتماد دارى بر دریافت آن 

  !خویش سازد) بركات (ویش آنان را به بركت ما، مشمول آگاه ساز كه خداوند به خواست خ
سـپـاس از آن خـداى یـكـتـاسـت و درود بـر ساالرمان محمد صلى اهللا علیه و آله پیام آور و خاندان پاك و 

  ! )باد  پاكیزه اش 
  شرح فشرده اى برنامه دوم

ارنده راز و رمزها و كـنـایه این نامه مبارك نیز همچون نامه پیشین آن حضرت بسوى شیخ مفید در برد
هاى بسیارى است كه جز دریافت دارنده آن دیگرى از آنها آگاه نیست و نیز داراى خـبـرهـایـى از 

رخدادهاى آینده است و واژه هاى ناماءنوسى در آن بكار رفته است كه البته هـمـه ایـن پـیـچـیـدگـیها و 
ت و عنایت خاص آن گرامى ، سرچشمه گرفته است كه روشنگریها و راز و رمزها تنها از بینش و حكم

  :اینك به توضیح فشرده اى از آن مى پردازیم 
  من عبداهللا المرابط فى سبیله: ـ نخست مرقوم مى دارد كه 1



یـعـنـى مراقبت براى حفظ شهر یا كشور و سرزمین از شرارت و تجاوز دشـمن و منظور ) مـرابـط (واژه 
و حـدودى كـه مـیـان دو كـشـور . مواضعى است كه دشمن از آنجاها یورش مى برد در اینجا) مرز دار (از 

  .مى گویند) مرز (و دو قـلمـرو حـكـومـت را از هـم جدا مى كند كه آن را 
نام مى نهد چرا كه او بار سنگین حفاظت از دین ) مرزبان راه خدا (امـام مـهـدى عـلیـه السالم خویشتن را 

  .مى كشد و اسالم واقعى را از تلف شدن و تباهى حراست مى كند اسالم را به دوش
چرا كه مرزبان كسى اسـت كـه هـمـواره ! راسـتى كه این چه تعبیر زیبا و چه بیان شایسته و نیكویى است 

در سـنـگر نشسته و بیدار و هوشیار است تا راه را بر كسى كه در نقشه تـجـاوز بـر شـهـر یـا كـشـورى 
سـدود سـازد و هـنـگـامى كه مردم به كارهاى خویش مـشـغول و سرگرمند و خطرهاى سهمگین را اسـت مـ

كه متوجه شهر و دیار آنان است نمى شناسند و از آنـهـا بـى خـبرند این مرزبانهاى غیور و آگاه هستند كه 
  .خطرها را شناسایى و دفع مى كنند و آن وجود گرانمایه بزرگ مرزبان دین خداست 

  )الى ملهم الحق ودلیله : (ـ و مى فرماید2
  .توضیح دادیم ) شیخ مفید (را در نامه پیشین امام علیه السالم به ) الهام (واژه 
  :دو معنا دارد) دلیل (واژه 

  .ـ موجودى كه بسوى او راهنمایى و داللت مى گردد1
  .ـ راهنماى بسوى چیزى 2

م فـاعـل اسـت و گـاه اسـم مـفـعـول هـر كـدام از ایـن دو مـورد گـاه اسـ) دلیـل (واژه : بـه عـبـارت دیـگـر
وصـف مـى كند، همان حقى كه ) دلیـل حـق (نـظر باشد امام مهدى علیه السالم شیخ مفید را به عنوان 
  .خداوند آن را بر قلب او افكنده و به او الهام فرموده است 

  . )فقد كنا نظرنا مناجاتك (
  .نیز تو با خدا بودیم  یعنى ما ناظر راز و

با نیایش پرشور و خالصانه به بارگاه خدا به وجود گرامى حـضرت مهدى علیه السالم ) شیخ مفید (گـویى 
توسل جسته و در فراز و نشیب زندگى و تدبیر امور شیعیان امام خویش را مخاطب ساخته كه جواب رسیده 

  . )فتیم ما نداى تو را شنیدیم و خواسته ات را دریا: (است 
  :را دعا مى كند و مى فرماید) شیخ مفید (آنگاه آن حضرت 

خداوند به سبب آنچه كه از اولیاى خویش به تو ارزانى داشته است وجود تو را حفظ و از نیرنگ دشمنانش (
  . )تو را حراست فرماید

فیع و بلند مرتبه اى باشد در اینجا منزلت واال و مقام ر) سبب (مـمـكـن اسـت مـنـظـور امام علیه السالم از 
  .به واسطه ایمان اخالص جهاد و تالش در راه حق ، نزد حضرت مهدى علیه السالم دارد) شیخ مفید (كه 

  )وشفعنا ذلك (
مـا بـرآورده شدن خواسته ات را از خداى جهان آفرین خواستیم و خداوند این دعا را در حق ما نیز اجابت 

  .فرمود
  نصب فى شمراخ من بهماءـ االن من مستقر لنا ی3

ایـنـك مـا در قرارگاه خویش در مكانى ناشناخته بر فراز قله اى سر به آسمان كشیده اقامت گزیده : یـعـنـى 
  .ایم 

بنظر مى رسد در این فراز از نامه امام علیه السالم كلمه یا جمله اى حذف شده است شاید تقدیر آن چنین 
  )تو از قرارگاه خویش مى نگاریم  االن این نامه را بسوى: (باشد كه 

  .. )اینك ما از قرارگاه خویش : (یا این گونه باشد
یـا جـمـله اى نـظـیـر دو جـمـله فـوق كـه بـدون آن فـراز مـورد نـظـر كـامـل بنظر نمى رسد و منظور از 

طه اى است كه راهى خیمه نصب شده یا خانه بنیاد گشته بر بلنداى كوهى غیرقابل عبور و نق) مستقر لنا (
شانه و بلندترین نقطه كوه سر به آسمان ساییده است و ) شـمراخ (براى انسانها بسوى آنجا نیست چرا كـه 

  .در اینجا به معنى مكانى است بیراه كه راهى بسوى آن نیست ) بهماء (
  .ـ صرنا الیه آنفا من غمالیل ، اءلجانا الیه السبایت من االیمان 4

تازگى بخاطر عناصرى ظالم و بى ایمان ناگزیر از منطقه اى پر دار و درخت بدین جا آمده ایم ما به : یعنى 
.  

ایـن فـراز، نـشـانـگـر آن اسـت كـه حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم تـازه بـه مـكـان جـدیـد انـتـقـال یـافـتـه و 
ز اینجا نیز بخاطر خشكى و نبودن دار و پـیـش از ایـن در دشـتـى پـر دار و درخـت بـسـان جنگل بوده و ا



كشت و زرع و سختى زندگى در چنین جـایـى بـه زودى بـه مـكـان دیـگـرى انـتـقـال مـى یابد و آن حضرت 
بطور موقت آن منطقه نـاشـنـاخـته و دور از شهرها و مناطق مسكونى را بر اساس وصیت پدر گرانقدرش 

  :فرمود) ابن مهزیار (است همانگونه كه خود در این مورد به حضرت عـسـكرى علیه السالم برگزیده 
پـدرم كـه درود خـداى بـر او بـاد از مـن تـعهد گرفت كه به منظور سرى بودن كار و مـصـون مـاندن (

اقامتگاهم از نقشه هاى مكارانه و رنگارنگ گمراهان و گمراهگران و عناصر سركش امت در دورترین و 
   )351(. )ه زمین وطن گزینم ناشناخته ترین نقط

  .ـ و یكون هبوطنا الى صحصح من غیر بعد من الدهر 5
  .دى از اینجا نیز به دشتى گسترده كه از آب و آبادانى بدور نیست فرود خواهیم آمدبه زو: یـعـنـى 

ایـن فـراز، نـشانگر آن است كه درنگ امام علیه السالم در منطقه كوهستانى و ناشناخته اى كـه تـازه در 
  .خواهد آمد آنـجـا مـسـكـن گـزیـده كوتاه مدت است و به زودى از آنجا به دشتى هموار و گسترده فرود

  و یاءتیك بنا منا بما یتجدد لنا من حال
بیش از این دو نامه مرقوم ) شیخ مفید (از این جمله دریافت مى گردد كه حضرت مهدى علیه السالم به 

  .فرموده است همانگونه كه پیش از این نیز این نكته را یادآورى نمودیم 
هر چه در مورد تغییر مسكن و زندگى براى ما پیش : ( و مـنـظـور فـراز فـوق از نـامـه نـیز این است كه

آمد تو را در جریان قرار خواهیم داد چرا كه تو بخاطر كارهاى شایسته ات نزد ما مقام و منزلت بلندى 
  . )دارى 

ـ فـلتـكـن حـرسـك اهللا بـعـیـنـه التـى التـنـام ان تقابل لذلك فتنة تبسل تفوس قوم حرثت باطال السترهاب 6
  .مبطلین ال

از این رو تو كه خدا با چشم عنایتش كه هرگز آن را خواب نمى گیرد وجودت را حـفـظ كـنـد بـایـد : یـعـنـى 
در بـرابـر فـتـنـه اى كـه جـان آنـان را كـه بـذر آن را در دل كـشـتـه انـد بـه هـالكـت خـواهـد افـكـنـد بـایـد 

  .ءت باطل گرایان را بترسانى مـقـاومـت كـنـى و بـا شـهـامـت و جـرا
را دعا مى كند و از خدا مـى خـواهـد ) شیخ مفید (در این فراز از نامه مبارك حضرت مهدى علیه السالم 

كـه او را از گـرفـتـاریـها و حوادث بد روزگار حراست كند و این دعا مقدمه اى بـراى تقویت اراده و ثبات 
برابر موج فتنه اى كـه قـلبـهـاى تـهـى از عـقـیـده صـحـیـح گـروهـى  قدم و استوارى بخشیدن به اوست تا در

را كـه بـذر بـاطـل در آنـهـا افـشـانـده شـده اسـت آنـهـا را از راه پـخـش امـواج اباطیل و اشاعه دروغ در 
  .جامعه به نابودى مى كشد شهامت مندانه مقاومت كند

ه مقاومت و ایستادگى در برابر فتنه اى كه در راه اسـت حضرت شیخ مفید را ب: ظـاهـر این است كه 
فـرمـان مـى دهـد و بـه او دسـتـور مى دهد كه تدابیر الزم را براى این كار خطیر بـیـنـدیـشـد تـا 

بـدانـدیـشـان بـدانـنـد كـه مـیدان براى تحرك ارتجاعى آنان خالى نیست قهرمانانى هستند كه در برابر 
  .ى و جهنمى آنان ، مقاومت نمایندتالشهاى ارتجاع

آنـانـى كـه بـذر بـاطـل را در دلهـا مـى افـشـانـنـد، ایـن كـار : (مـمـكـن اسـت مـعـنـاى جـمـله ایـن بـاشـد كـه 
  . )افـكـنـدن باطل گریان نظیر خود انجام مى دهند  را تـنـهـا بـراى بـه هـراس 

جنگهاى خونبار داخلى و نژادى كه نقشه اش را گمراهان و ( :و مـمكن است بیانگر این مطلب باشد كه 
  . )گمراهگران كشیده اند در پیش است 

به هر صورت ما نمى توانیم ماهیت و حقیقت آشوب و فتنه اى را كه امام علیه السالم از آن هـشـدار مـى 
امام مهدى علیه : ن است كه نكته مهم ای. دهد بخاطر پیچیدگى مطلب و اهمال تاریخ از یادآورى آن بشناسیم 

یافت و او را فـردى شـناخت كه مى تواند در برابر موج ) شیخ مفید (السالم كفایت و كارآیى الزم را در 
فتنه اى كه براى اجراى نقشه هاى شیطانى بپا خاسته بود ایستادگى كند و با درایت و صالبت جلو آن را 

  .بگیرد
  .لك المجرمون یبتهج لدمارها المؤ منون و یحزن لذ

  .چـرا كـه از سـركوبى آنان ایمان آوردگان شادمان و جنایتكاران ، اندوهگین مى گردند:... یـعـنـى 
و سرانجام هم سرنوشت آن تالشهاى گمراهگرانه شكست بوده به گونه اى كه گویى همان موج فتنه یاران 

ان مى شوند و جنایتكاران بخاطر شكست خویش را در هم خواهد نوردید از این رو بخاطر آن مؤ منان شادم
  .تالشهاى منحرفانه خویش اندوهگین خواهند گشت 

ـ و آیـة حـركـتـنـا مـن هـذه اللوثـة حـادثـة بـالحـرم المـعـظـم ، مـن رجـس مـنـافـق مـذمـم مستحل للدم 7
  .المحرم یعمد بكیده اهل االیمان و الیبلغ بذلك غرضه من الظلم والعدوان 



و نـشـانـه حـركـت مـا از ایـن خـانه نشینى و كناره گیرى ، رخداد مهمى است كه در سـرزمـیـن : ـى یـعـن
وحـى و رسـالت مـكه معظمه از سوى نفاق پیشه و نكوهیده اى ، رخ خواهد داد، از سـوى سـفـاكى كه 

واهد كرد اما به ریختن خونهاى محترم را حالل شمرده و به نیرنگ خویش آهنگ جان ایمان آوردگان خ
  .هدف ستم بار و تجاوزكارانه خویش نخواهد رسید

به ضم الم به معناى سستى و كندى است ) لوثة (به فتح الم و به معناى خانه نشینى است اما ) لوثـة (واژه 
  .كه در اینجا سازگار نیست 

از اقامتگاهى كه ایـنـك در آن نشانه حركت ما : مـنـظـور ایـن فـراز از نامه امام علیه السالم این است كه 
هـستیم رخداد مهمى است كه در مكه یا مسجدالحرام از سوى پلیدى نفاق پیشه و نـكـوهـیـده كـه به ظاهر 

از سـوى عـنـصر نكوهیده اى كه مردم . ادعاى ایمان مى كند و كفر خویش را نهان مى دارد، رخ خواهد داد
محترم را مى ریزد و از جارى شدن سیالب خون بیگناهان پروا  او را جز به شرارت یاد نمى كنند خونهاى

  .ندارد
مـردم بـا ایمان را هدف مى گیرد و بر ضد آنان توطئه مى چیند، اما نقشه هاى سوء او با شـكـسـت روبـرو 

  .گـشـتـه و هـدف زشـت او تـحـقـق نـمـى یـابـد و بـه آرزوى ظـالمـانـه و تجاوزكارانه خویش نمى رسد
ین نیز یك مشكل تاریخى است كه نمى توانیم به دقت آن را مشخص سازیم كه كدام رخداد در مكه مورد ا

نظر است ؟ را كه در مكه و مسجدالحرام رخدادهاى بسیارى رخ داده است و ما نمى دانـیـم كـه امـام عـلیـه 
كـه حـادثـه مـهـمـى در زمـان  السالم بطور دقیق از وقوع كدام یك خبر مى دهد؟ اما بطور قطع مى دانـیـم

رخ داده اسـت و بـه هـمـیـن دلیـل آن حـضـرت دسـتـور مـى دهـد كـه براى نابود ساختن ) شـیـخ مـفـیـد (
توطئه عناصر پلید و از میان بـرداشـتـن نـقـشـه شـیـطـانـى دشـمـنـان بـه چـاره انـدیشى پردازد تدابیر الزم 

  .بیندیشد را براى رویارویى با آنان
  ال ننا من وراء حفظهم بالدعاء الذى الیحجب عن ملك االرض و السماء

چـرا كـه ما پشت سر آنان بوسیله نیایش و راز و نیازى كه از فرمانرواى زمین و آسمان پوشیده : یـعـنـى 
  .نمى ماند آنان را حفاظت و نگهدارى مى كنیم 

ن از سـرچـشـمـه قـدرت كامل و مركز همه نیروها و تواناییها و بـه مـفـهـوم یـارى خـواسـتـ) الدعـاء (واژه 
  .قدرتهاى بى كرانه است 

امـور . یـارى طـلبـیـدن از خـداى تـوانـایـى اسـت كه فرمانرواى آسمانها و زمین و مالك آنـهـاسـت ) دعـا (
  .ند، تصرف مى نمایدآنها را آن گونه كه مى خواهد تدبیر مى كند و در آنها به گونه اى كه اراده ك

او بـر هر كارى تواناست و به هر چیزى احاطه دارد و از كران تا كران هستى آگاه است و بـه هـمـه امـور 
بـیـنـاسـت و هـمـه چـیز را مى داند و دعاى حضرت مهدى علیه السالم از ذات الیزال او پوشیده نمى ماند 

دعاى آن وجود گـرانـمـایه را حبس نماید و نگذارد به هدف چرا كه هیچ چیزى كه بتواند مانع آن شود و یا 
اجابت برسد وجود ندارد از این رو دعایش رد نـمـى شـود بـه آنـجـا كـه بـایـد بـرسـد مـى رسـد و آنـچـه 

بـایـد بشود مى شود و هیچ حایل و مانعى براى اجابت دعاى حضرتش نیست و خدا نیز فتنه ها را به دعاى 
  .و طلب او از خدا برطرف مى سازدآن گرامى 

بـنـابـرایـن حـضـرت مهدى علیه السالم حافظ و نگاهدارنده شیعیان خویش از راه دعاست و اگر دعاى او 
  .نباشد زندگى جز این خواهد بود كه مى نگریم 

رهاى درسـت بـه هـنگامه نگارش این كتاب انواع مصیبتها و رنجها در بیشتر كشو! خـوانـنـده گـرامـى 
خاورمیانه بر شیعه باریدن نموده است برخى كشته شده و برخى به اسارت رفـتـه انـد گـروهـى بـه زنـدان 

افـتاده و گروهى از خانه و وطن خویش تبعید گشته اند خـانـواده هـا از هم پاشیده قبیله ها عشیره ها و 
تـه اسـت و بـسـیـارى زیر فشار پایمال شده و فامیلها متفرق شده اند خانه ها منهدم گردیده و اجـسـاد سـوخـ

باغها و زمینها و امـوال و ثـروتـهـا مـصـادره گـردیـده اسـت و شـیـعـه در جوى از فشار و . جان داده اند
سركوب و اختناق مـرگـبـار روزگـار مـى گـذرانـد شـرایـط بـر ضـد آنـان دگـرگـون گـشته ، از این رو 

فـقـر و فالكت افتاده و عزتمندان به ذلت كشیده شده اند و هاله اى از ترس ، هراس و ذلت ثـروتـمـنـدان بـه 
  .و خوارى بر آنان سایه افكنده است 

مـصـائب و اشـك و آه و درد و رنـج به گونه اى است كه قلم از وصف آن ناتوان و زبان از شرح و بیان آن 
  .، عاجز است 

پس اثر دعاى كعبه مقصود و قبله موعود امام عصر علیه : (ر، باید گفت ایـنـك بـا ایـن شرایط تاءسف با
  ! )السالم كجاست ؟



مـن در مـقـام این نیستم كه عواطف مذهبى فرزندان تشیع را خدشه دار كنم و انگشت روى نقاط ضعف نهم 
  !هرگز! و برخى بپندارند، مى خواهم آنان را شماتت كنم ، نه 

هر كس این بخش از كتاب را مطالعه نمود باید نـگـاهـى بـه : یـادآورى مـى كـنم كه  امـا هـمـیـن نـكـتـه را
جـامـعـه تشیع بیفكند و جامعه را از نظر رفتار و اندیشه و عقیده با تعالیم افـتـخار آفرین اسالم مقایسه كند تا 

  .است  ببیند چه فاصله گسترده و دورى عمیق و بى كرانه اى میان اسالم و مسسلمانان
آخـر تـشـیـع كـجـا و پـدیده برهنگى و بى بندوبارى ، شرابخوارگى و كارهاى زشت ، ربـاخـوارى و زنـا و 

بى عفتى ، حرام خوارگى از خط خاندان وحى و رسالت كه همان خط اصیل اسالم است ، كجا؟ این در 
  !.میدان عمل 

كه ...! ویـژه نسل جوان بدان گرفتار است مپرس و مگو دیـگـر از انـحـرافـات عـقـیـدتـى كـه بـسـیـارى ، بـه
  فاجعه دیگرى است ؟

آخـر تـشـیـع كـجـا و مـرام كـفـر و كـمـونـیـسـتى و مادى گرایى ارتجاعى و دیگر احزاب و جـریـانـاتـى كـه 
  بـا راه و رسـم تـوحـیـدگرایانه و انسانى و عادالنه و الهى تشیع در تناقضند، كجا؟

از شیعیان ، كسانى هستند كه شیعه به دنیا آمده و به نام ، شیعه هستند، اما نه در راه رسـم و بسیارى 
عـمـلكـرد و عـقـیـده و شـیوه زندگى و با این وصف چگونه دعاى امام مهدى علیه السالم شامل این چنین 

  شیعیانى خواهد شد؟ چگونه ؟
عقیدتى ، اخالقى و عملى ، آفتى است كه تنها برخى از البـتـه ، مـعـناى سخن من این نیست كه انحرافات 

بلكه انحرافات ، مفاسد و زشـتـیـهـا در ابـعـاد گـونـاگون عقیدتى ! هرگز! افراد شیعه بدان گرفتار است ، نه 
و اخالقى و عملى در میان پیروان دیگر مذاهب به طورى كه دیده ام ، بسیار بیشتر و گسترده تر از چیزى 

  .ر میان شیعیان است است كه د
و نـیـز مـفـهـوم گـفـتـارم ایـن نـیـسـت كـه پـیـروان دیگر مذاهب ، نیكوكار و شایسته و بسان فـرشـتـگان از 

بلكه منظورم این است كه دعـاى حـضـرت مـهـدى عـلیـه ! هرگز! گناه و انحراف پاك و پاكیزه اند، نه 
ان و شامل حال آنان خواهد شد كه از ضد ارزشها و گناهان ، دورى السـالم هـنـگـامـى بـدرقـه راه شـیـعـیـ

جویند و به ارزشها آراسته گـردنـد و بـه دسـتـورات خـدا، عـمـل نـمـایـنـد، در غـیـر ایـن صـورت ، 
 مـشـمـول دعـاى آن حـجـت خـدا نـبـوده و نـخـواهـنـد بـود، از ایـن رو بـال نازل مى گردد و شر و فتنه فرا

  .مى رسد
  .ـ فلتطمئن بذلك من اولیائنا القلوب و لیثقوا بالكفایة منه و ان راعتهم بهم الخطوب 8

بنابراین ، قلبهاى دوستان ما به دعاى ما به بارگاه خدا، آرامش و اطمینان یافته و آسـوده خاطر باشند : یعنى 
  .به ترس و دلهره افكندكه خدا آنان را بسنده است ، گرچه درگیریهاى هراس انگیزى آنان را 

ایـن فـراز از نـامه مبارك ، بیانگر این واقعیت است كه دعاى امام مهدى علیه السالم آرامش و اطـمینان بر 
قلبهاى شیعیان و دوستدارانش همواره فرو مى بارد تا جایى كه آسوده خاطر گـردنـد كـه خـداونـد، خود شر 

نان دور مى كند و امور آنان را كفایت مى كند، گرچه خطرات رخدادهاى شرربار و فتنه انگیز را، از آ
  .سهمگین آنان را بترساند

  .والعاقبة ـ بجمیل صنع اهللا سبحانه ـ تكون حمیدة لهم ، ما اجتنبوا المنهى عنه من الذنوب 
نـیـكـوى و ایـن بـشـارت و نـویـد سـرور آفـرین كه سرانجام كار آنان به خاطر ساخت و تـدبـیـر : یـعـنـى 

  .خـدا بـراى آنان ـ تا هنگامى كه از گناهان و ضد ارزشها دورى جویند ـ شایسته و پسندیده خواهد بود
ـ و نحن نعهد الیك ایها الولى المخلص المجاهد فینا الظالمین ـ ایدك اهللا بنصره الذى اید به السلف من اولیائنا 9

  ....الصالحین ـ انه من اتقى ربه 
! اى دوسـت پـراخـالص كه همواره در راه ما بر ضد ستمكاران در سنگر جهاد و پـیكارى  هـان: یـعـنـى 

خداوند، همانگونه كه دوستان شایسته كردار پیشین ما را تاءیید فرمود تو را نـیـز تـاءیـیـد نماید و ما به تو 
به گردن دارد به صاحبان  اطمینان مى دهیم كه هر كس از برادران دینیت پرواى خدا، پیشه سازد و آنچه را

  .حقوق برساند، در فتنه نابود كننده و گرفتاریهاى تیره و تار و گمراهگرانه آن ، در امان خواهد بود
را به دوستى خالص وصف مى فرماید و او را دوستى ) شیخ مفید (آنـگـاه حضرت مهدى علیه السالم 

  .در دوستى و در كارها نام مى نهد  پراخالص 
ى اخـالص آن اسـت كـه از هـر شـائبـه اى پـاك و پاكیزه است و هر آنچه مصفا شد و خـالص و مـعـنـا

گـشـت و بـا چیزى آلوده نشد، آن خالص است و عملى خالص ، عملى است كه براى خـدا بـاشـد و انـجـام 
  .دهـنـده آن سـتـایـش از كـسـى بـراى عمل خویش ، جز از خدا نخواهد



در راه دفع به شبهات بـاطـل گـرایـان و ) شیخ مفید (امـه مـبـارك ، اسـتـفـاده مـى شـود كه از ایـن فـراز نـ
نـابـود سـاخـتـن فـتـنـه هـا و پـنـدارهـاى بـاطـل آنـان و تـثبیت پایه هاى استوار تشیع و پیكار فكرى و 

قهرمانانه اى كرد كه امام علیه عقیدتى با منحرفان ، به جـهـاد و تالش بسیارى دست یازید و كار سترك و 
المجاهد : (عنوان مى دهد) جـهـادگـر در راه تـعـالیم قرآن و اهل بیت و والیت و امامت (السالم او را 

  .... )فینا
  :آنگاه او را دعایى مى كند كه كم نظیر است و گران سنگ ، مى فرماید

  . )ما را تاءیید فرمود تو را نیز تاءیید فرمایدخـداونـد، هـمـانـسـان كـه دوسـتـان شایسته كردار پیشین (
  :به نظر مى رسد كه آن گرامى ، در اینجا به آیه شریفه اشاره دارد كه مى فرماید

   )352(. )و اید بروح القدس (
  .ما او را به وسیله روح القدس ، تاءیید كردیم : یعنى 

  .خداوند به یارى خویش ، تو را تقویت كند: یعنى ! ) ایدك اهللا (
روح  بنصره الذى اید به السلف تقویت روح و جان از راه: (مـمـكـن اسـت منظور آن حضرت از جمله 

القدس باشد كه خداوند آن را براى برخى از بندگان شایسته كردار گماشته است تا سخن شایسته را بر آنان 
الهام كند و معانى بلند بر آنان تلقین نماید و حقایق را بـر زبـانـشـان جارى سازد، همانگونه كه پیامبر صلى 

تا زمانى كه یارى رسان پیام آسمانى : (و دلسوز فرمودآن شاعر باایمان ) حسنان بن ثابت (اهللا علیه و آله به 
  . )ما باشى ، همواره روح القدس تو را تاءیید خواهد كرد

  . )روح القدس ، به زبان تو سخن گفته است ! دعبل : (و امـام رضـا عـلیـه السـالم بـه دعـبـل فرمود
ج مما علیه الى مستحقیه ، كان آمنا من الفتنة ـ نـعـهـد الیك ، انه من اتقى ربه من اخوانك فى الدین و اخر10

  .المبطلة و محنها المظلمة المضلة 
مـا بـه تـو اطمینان مى دهیم كه هر كس از برادران دینیت پرواى پروردگارش را پـیـشـه سـازد و : یـعـنـى 

و تار و گمراهگرانه آنچه را به گردن دارد به صاحبان حق برساند، از فتنه نابود كننده و گرفتاریهاى تیره 
  .آن در امان خواهد بود

تقواپیشگان و شـایـسـتـه : امـام مـهدى علیه السالم در این فراز از نامه مبارك ، تضمین مى نماید كه 
را از مـال خـویـش خـارج و به اهل ... خـمـس ، زكـات و: كـردارانـى كـه حـقـوق مـالى خـویـش هـمـچـون 

  .و رنج فتنه نابود كننده ، در امان خواهند بودآن مى رسانند، از درد 
  .و مـن بخل منهم بما اءعاره اهللا من نعمته على من امره بصلته فانه یكون خاسرا الواله و اخراه 

هر آن كس كه در دادن نعمتهایى كه خدا به او ارزانى داشته به كسانى كه دستور صـله رحـم و : یعنى 
داده اسـت ، بخل ورزد، چنین كسى در این جهان و سراى آخرت ، زیانكار و  رسـیـدگـى بـه امـور آنـان را

  .بازنده خواهد بود
در فـراز گـذشته ، امام مهدى علیه السالم تضمین مى كند كه هر كس حقوق مالى خویش را بـپـردازد از 

بخل مى ورزند و از انـواع بـالها، رنجها و سختیها در امان بماند و متقابال آن گرامى ، كسانى را كه 
پرداخت حقوق مالى خویش ، سرباز مى زنند و از یاد مى برند كه خـداوند این ثروت و امكانات را به 

  .عنوان عاریه و امانت به آنان داده است ، چنین كسانى را هشدار مى دهد
به او بازگرداند به معناى چیزى است كه فردى به دیگرى مى سپارد، به شرط اینكه آن را ) عـاریـه (واژه 

از این رو ثروت و اموالى كه انسان پس از خویش مى گذارد، به مـنـزله عـاریـه و امـانـت اسـت ، چـرا كـه 
  .پـس از صـاحـبـش بـه دیـگـرى انتقال مى یابد

ه اسـت و هـمـیش) عاریه (بـه هـر حـال ، مال و ثروتى كه خداوند در اختیار انسان قرار مى دهد، به عنوان 
نمى ماند، بلكه زوال پذیر است و از دست او خارج مى گردد، از این رو كسى كه بخل ورزد و حقوق مالى 

خویش را به كسانى كه استحقاق آن را دارند، نپردازد با خـسارت مالى روبرو مى گردد و ثروتش در دنیا 
رود و در سراى آخرت نیز به آفتهایى چون سرقت ، تلف شدن ، سـوخـتـن و یا غرق شدن ، از دستش مى 

چرا كه از پاداش عظیم و ثواب بسیارى كه خدا براى انفاق كنندگان در راه خدا فراهم . زیانكار خواهد بود
ساخته است ، نه تنها بى بهره مى گردد، بلكه به خاطر ترك وظیفه و ندادن حقوق مالى خویش به عذاب ، 

  .گرفتار خواهد شد
قهم اهللا لطاعته ـ على اجتماع من القلوب فى الوفاء بالعهد علیهم ، لما تاءخر عنهم ـ و لو اءن اشیاعنا ـ و ف11

  ....الیمن بلقائنا
اگر پیروان و شیعیان ما كه خدا آنان را در فرمانبردارى خویش توفیق ارزانیشان دارد، بـراسـتـى : یعنى 



یكصدا بودند هرگز سعادت دیدار ما از  در راه وفـاى بـه عـهـد و پـیـمـانـى كـه بـر دوش دارنـد، همدل و
  .آنان به تاءخیر نمى افتاد

به بزرگترین خسارتى اشاره دارد كـه پـیـروان ! راسـتـى كـه سخن تاءسف بار و خبر دردناكى است 
خـانـدان وحـى و رسـالت علیه السالم بویژه ، بدان گرفتار آمده اند و آن خسارت جبران ناپذیر و محرومیت 

ار دیدار امام عصر علیه السالم در دوران غم بار غـیبت كبرى است و این محرومیت به دلیل نداشتن از افتخ
ویژگیهاى الزم ، از آن جمله همدلى و اتحاد و هماهنگى شیعیان در وفاى به عهد خود با خدا و پیامبر و 

  .امامان معصوم علیه السالم است 
در مورد آن دیـدگـاهها و تصورات . را تفسیر كنیم و دریابیم )  وفاى به عهد(به طور دقیق نمى توانیم واژه 

تـعـهـد و پـایـمـردى و اسـتـقـامـت و ) وفاى به عهد (بسیار است ، اما نكته مسلم این است كه منظور از 
  .سـیـر در خـط اسـالم اصیل و راستین ، بدون انحراف است 

دى راه براى آن گشوده است تا امام زمان خـویـش را بـه اگـر جـامـعـه تـشـیع ، چنین باشد بى هیچ تردی
صـورت روشن و آشكار و بدون غفلت و نشناختن وجود گرانمایه حضرتش بـه هـنـگـام دیـدار، مـالقـات 

كـند نه اینكه همانند بسیارى از دیدارها و كسانى كه به این افـتـخـار بـزرگ نـایـل آمده اند؛ دیدار به گونه اى 
یرد كه آن گرامى را به هـنـگام مالقات نشناسند، دیدار همراه با نوعى غفلت و بى توجهى و عدم صورت گ

جـمـال ! شناخت آن گرامى بـه پـایـان رسـد و آنـگـاه پـس از پـایـان دیـدار، تـازه روشـن شـود كـه دریـغـا
  .ه و شناخت به موقع دالراى یـار را دیـده انـد، اما در جوى از غفلت و عدم توجه فكر اندیش

اگـر جـامـعـه تـشـیـع بر راه و رسم و اندیشه و عقیده و عملكردى بود كه امام عصر عـلیـه السـالم ! آرى 
دوسـت دارد و آن را مـى پسندد، بى تردید همه آنان ، غرق در سعادت و نیك بختى بودند و به افتخار دیدار 

ایه اش ، بى هیچ غفلت و بى توجهى نایل مى آمدند و آن حضرت در اوج معرفت و شناخت وجود گرانم
  .دیدار یار بر اساس عرفان و شناخت ، میسر مى شد

  .ـ فما یحبسنا عنهم اال ما یتصل بنا مما نكرهه و ال نؤ ثره منهم 12
رد را، برخى رفتار ناشایسته آنان كه ناخوشایند ما است و مـا آن عـمـلكـ) باید بدانند كه (از این رو : یـعنى 

  .زیـبـنـده شـیـعـیـان نـمـى نـگـریـم ، عامل دیگرى ، ما را از آنان دور نمى دارد
انـبـوهى از روایات به صراحت ، بیانگر این مطلب است كه تمامى اعـمال و : حـقـیـقـت ایـن اسـت كـه 

ته دو بار، در رفتار مردم ، در عصر هر امام و پیشوایى از پیشوایان معصوم علیه السالم در هر هف
روزهاى پنجشنبه و دوشنبه به امام راستین جامعه ارائه مى شود، از این رو طـبـیـعـى اسـت كـه امـام عـلیـه 
السـالم نمى پسندند كه شیعه او به هر انحراف و اشتباه و گـنـاهـى آلوده گردد و این را در شاءن شیعیان نمى 

ـى بـه گـنـاه اسـت كـه تـوفیق تشرف را از آنان سلب و آنان را نگرد و براى آنان نمى پسندد و همین آلودگ
  .از افتخار دیدار، محروم مى سازد

  .و كتب فى غرة شوال من سنة اثنتى عشرة و اءربعمائة 
  ....نسخة التوقیع بالید العلیا، صلوات اهللا على صاحبها

  .ست هجرى ، نوشته شده ا 412این نامه ، در آغاز ماه شوال سال : یعنى 
  !رونویسى است ، از توقیع شریف و دستخط مبارك ، كه درود خدا بر نگارنده آن باد

هان اى دوستى كه حقیقت واالیى به تو الهام گشته كه به امـالى مـا و خـط یكى ! این نامه ما به سوى توست 
پیچیده و به كسى نشان پس آن را از همگان پوشیده دار و آن را . از افراد مورد اعتمادمان نوشته شده است 

مده و نسخه اى از آن بردار و آن گروه از دوستان ما را كـه بـه درسـتـى و امانتدارى آنان اعتماد دارى ، 
آنها را از دریافت آن آگاه ساز كه خداوند به خواست خود، آنان را به بركت ما، مشمول بركات خویش 

  .سازد
دستور مى دهد كه نـامـه را از هـمـه ) شیخ مفید (السالم به  در ایـن فـرازهاى آخرین ، حضرت مهدى علیه

مـردم نـهـان دارد و آن را جـزو اسرار بداند، تا هیچ كس بر خط امام علیه السـالم و كـاتب او ـ به خاطر 
و نیز دستور مى دهد كه از آن نامه مبارك ، نسخه اى بردارد و . اسرار و رموز و حكمتهایى ـ آگاهى نیابد

به امانتدارى او، در مورد اسرار شیعیان اعتماد و اطمینان دارد، بر آن آگاهى ) شیخ مفید (ها هر آنكه تن
  .یابد

از این رو، شاید امام علیه السالم چنین مصلحت مى دید كه این امر از غیر شیعیان و از استبداد حاكم ، 
  .پوشیده بماند

  اند؟چه كساني آن حضرت را در دوران غیبت كبرى دیده 



بر شـمـردن نام و . كـسـانـى كه در دوران غیبت طوالنى آن حضرت ، به دیدارش مفتخر شده اند، بسیارند
نشان همه آنان ممكن نیست ، همانگونه كه برشمردن نام و نشان همه كسانى را كـه كـتـابهاى حدیثى و 

  .اى ما مشكل است تاریخى به عنوان دیدار كنندگان آن حضرت آورده اند، در این فرصت ، بر
ى به دیـدار حـضـرت نام گروهى را كه در غیبت كبر )353(عـالمـه مـجـلسـى رحمة اهللا در كتاب خویش 

نیز در كتاب خویش ) نورى (همانگونه كه مرحوم . مـهـدى عـلیـه السـالم نـایـل آمده اند، برشمرده است 
 58داستان یكصد تن از آنان را كه بدین افتخار، نـایل شده اند آورده و آنگاه از این یكصد داستان ،  )354(

  .نام دارد، آورده است ) جنة الماءوى (سرگذشت دیدار را برگزیده و در كتاب دیگرش كه 
كتابهاى جداگانه اى پیرامون داستان كسانى كه به دیدار عـالوه بـر ایـنـها، دانشمندان پیشین و معاصر ما نیز 

   )355(.آن حضرت مفتخر شده اند، به رشته تحریر در آورده اند
انـبـوه داستان و سرگذشت كسانى كه در زمان ما به دیدار آن حضرت ، مفتخر شده و نام و داسـتـانـشان را 

محدثان و مؤ لفان در كتابهاى خود نیاورده اند و از آنجایى كه داستانها، نقش بسیارى در گسترش فكر و 
ین بخش ، از همه نمونه هاى دیدار، ده سرگذشت را و آموزش دارند ما نیز در ا  فرهنگ و آگاهى بخش 

  .برگزیده و به طور فشرده مى آوریم 
الزم بـه یـادآورى اسـت كـه بـسـیـارى از كـسـانـى كـه توفیق ، یارشان گشته و به این افتخار بزرگ نائل 

  :آمده اند به دالیلى ، از جمله 
  پرهیز از شهرت ،

  مورد اتهام قرار گرفتن ،
  ترس از حكومتها،بخاطر 

یـا مـسـایـلى نـظـیـر ایـنـهـا، كـسى را از راز دیدار خود آگاه نساخته و سكوت را بر بیان داستان مالقات 
خویش ترجیح داده اند و كسانى هم كه داستان دیدارشان به ما رسیده اینان نـیـز به یكى از دو دلیل ، آن را به 

رت آنان را بـه بـیـان داسـتـان دیـدارشـان مـجبور ساخته است و یا یا ضرو: دیگران نقل كرده یا نوشته اند
  .احساس تكلیف شرعى ، به منظور اثبات حق و استوار ساختن عقیده مردم 

  :كه ما برخى از نمونه ها را با رعایت اختصار، ترسیم مى نماییم 
  ـ در بحرین1

ه را برگزیده و پیرو خاندان وحى و رسالت بـحـریـن ، سـرزمینى است كه مردم آن از دیرباز، مذهب شیع
  .بودند

در قـرن هـفـتـم هـجـرى ، امـیـرى بـر آن حـكـومـت مـى كـرد كـه از دشـمـنـان اهـل بـیـت و از كینه 
توزترین مخالفان شیعه بشمار مى رفت و وزیرى داشت كه از خودش پلیدتر و نسبت به پیروان اهل بیت 

  .ودعلیه السالم كینه توزتر ب
  :در یكى از روزها، وزیر به كاخ امیر وارد شد و انارى آورد كه بر روى آن این عبارت نقش بسته بود

  ال اله اهللا ، محمد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله
  ابوبكر و عمر و عثمان و على ، خلفاء رسول اهللا 

به قلم و قدرت الهى روى آن  امیر، انار را گرفت و به دقت نگریست و پنداشت كه این خطوط و عبارتها
  .نقش بسته و ساخته دست آن عنصر فریبكار نیست 

ایـن نـشانه محكم ، روشنگر و دلیل نیرومندى : (وزیـر بـا سـوء اسـتـفـاده از شـگـفـت زدگـى امـیـر گـفـت 
  . )بر بى اساس بودن مذهب شیعه است 

شخصیتهاى برجسته شیعه را فرا خـوانـد و انـار را بـه با نقشه كینه توزانه وزیر، مقرر شد كه امیر، علما و 
آنـان نـشـان دهـد، اگـر آنـان از راه و رسـم خـویـش كـه پـیـروى از اهـل بـیـت عـلیـه السـالم اسـت دسـت 

شـسـتـنـد و بـه اهـل سـنـت پـیـوسـتـنـد، آنـان را بـه حـال خـود واگـذارد امـا در صـورت پـافـشـارى بر 
  .هب شیعه ، آنان را میان سه كار مخیر سازد تا هر كدام را مى خواهند انجام دهندمذ

  بر سر سه راهى سرنوشت 
یهود، نصارى و مجوسیان جزیه مى پردازند، : همانگونه كه غیر مسلمانان همچون : ـ نـخـسـت اینكه 1

  .عمل كنند و به دولت ، جزیه سالیانه بپردازند
آنـچـه بـر روى انـار نـگـاشـتـه شـده اسـت تـوجـیـه قانع كننده و دلیل درستى بر  بـراى: ـ دوم ایـنـكـه 2

  .بطالنش اقامه كنند
حكومت ، مردان آنان را به طور دسته جمعى اعدام نموده و آنان را به اسارت و : ـ و آخرین راه اینكه 3



  .اموال و ثروتهایشان را به غنیمت برد
ـه سـوى شـخـصـیـتـهـاى عـلمـى ، اجـتـمـاعـى و مـذهـبـى شـیـعه ، گـسـیـل داشـت امـیـر، پـیـام رسـانـى را ب

پس از آمدن آنان ، ضمن ارائه انار مورد نظر، همگى را بـر سـر سـه راهى . و آنـان را گرد آورد
  .و آنان را براى پاسخ و تصمیم گیرى سه روز مهلت خواستند. سرنوشت ، مخیر ساخت 

  چاره اندیشى 
ـخـصیتهاى بزرگ شیعه گرد آمدند و براى چاره اندیشى و یافتن راه نجات از دامى كه سر راه آنان ش

گسترده شده بود به گفت و شنود نشستند و پس از گفتگوى طوالنى ، ده تن از شـایـسـتـگـان و پـارسایان 
قرر شد كه هر كدام یكى از خویش را برگزیدند و آنگاه از میان آن ده نفر، سه نفر را انـتـخاب كردند و م

شبهاى سه گانه را كه مهلت گرفته اند بـه بـیـابـان روى آورد و در تـاریـكـى شـب ، نیایشگرانه ، خداى 
خویش را فرا خوانده و حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم را بـراى نـجـات از آن مشكل بزرگ ، به فریادرسى 

  .بطلبند
  درخشش خورشید در شب تار

یكى از آنان با قلبى لبریز از ایمان و محبت ، رو به صحرا آورد و عبادت خدا كـرد و  شب نخست
  .فـریادرس طلبید، اما نه به دیدار حضرت مهدى علیه السالم مفتخر گردید و نه براى حل مشكل راهى آورد

  ....شب دوم نیز بسان شب اول ، دیگر رفت و با دست تهى برگشت 
از راه رسـید و سومین نفر كه پروا پیشه ترین و اندیشمندترین آنـان بـود و شـب سـوم و آخـریـن شـب 

و سر به دعا و ... نام داشت با سر و پاى برهنه و چشمانى اشكبار، روى به بیابان نهاد) مـحـمد بن عیسى (
  .نیایش و توسل به امام عصر علیه السالم پرداخت 

با دیدگانى اشكبار ساالر خویش را به . نیایش و راز و نیاز بود آن انـدیـشـمـند پروا پیشه ، ساعتها در اوج
فریادرسى مى خواند و از آن گرامى مى خواست تا شیعیانش را از آن خطر سهمگین و ورطه هولناك نجات 

  .بخشد
 آخـریـن سـاعـتـهـا از راه مـى رسـیـد و او در اوج سـوز و گـداز و شـور و حال بود كه بناگاه كعبه مقصود

  :آمد و با نواى دلنواز خودش ، او را با نام و نشان ندا داد كه 
  چرا تو را به این حال و اینگونه مى بینم ؟! اى محمد بن عیسى (

  )چرا سر به بیابان نهاده اى ؟ 
كه حضرت مهدى علیه السالم را نشناخته بود حاضر نشد خواسته اش را جز به ساالر ) مـحـمـد بن عیسى (

  .خویش بگوید
آرى ! صاحب االءمر! من همانم كه در پى او هستى ! خواسته ات را بگو: (به همین جهت آن گرامى فرمود

  . )همو هستم ! 
امام مـهـدى عـلیـه السـالم . ) اگـر شـمـا گـرامى باشید، نیاز به بیان نیست از داستان ما باخبرى : (او گـفـت 

یافتن به آن انار و نوشته روى آن و خنثى ساختن نقشه براى پاسخ ! هـمینگونه است ! آرى : (فـرمـود
  )شرربار كینه توزان بدینجا آمده اى ؟ 

  پس از شنید) محمد بن عیسى (
شما خوب مـى دانـیـد چـه ! سرورم ! آرى : (این جمالت روح بخش ، روى به سوى آن گرامى كرد و گفت 

اسـتین و پناه ما هستى و بر حـل ایـن مـعـمـا و بـرطرف مـشـكـلى بـراى مـا پـیـش آمـده اسـت ، شـمـا امـام ر
  . )ساختن این نقشه شوم دشمن توانایى و مى توانى به آسانى و سرعت این بال را از ما برطرف سازى 

در خانه اش درخـت ! این وزیر كینه توز كه لعنت خدا بر او باد! محمد بن عیسى : (حـضـرت فـرمود
شـكوفه زدن درخت ، هنگامى كه انارهایش شروع به رشد نمود، قالب مخصوصى او پـس از . انـارى دارد

از گل ، به صورت انار ساخت و آن را به دو نیم كرد و میان آن را تهى ساخت و در درون هر یك از دو 
نیم قالب گلى ، واژه هاى مورد نظر خویش را تراشید و آنـگـاه آن قـالب را بـه صـورت مـحكم و حساب 

هـنـگـامـى كـه انـار كـوچـك بـزرگ شد به تدریج پوست ظریف . اى بر انار كوچك رو به رشد بست شده 
  .آن در درون آن كلمات جاى گرفت و واژه هاى مورد نظر بر پوست انار نگاشته شد

اما تنها در سراى وزیر به عرض خواهم ! پاسخ آورده ام : (فـردا هـنگامى كه به سوى امیر رفتى ، بگو
  . )انیدرس

بـه هـمـراه امیر به خانه وزیر به مجرد ورود به خانه به سمت راست خود بنگر، اطاقى در آنـجـاسـت كه 
  . )در درون این اطاق پاسخ خویش را به عرض خواهم رسانید: (درهایش بسته است ، بگو



شود و بكوشى همراه وزیر از گشودن درب آن اطاق سرباز مى زند، اما تو باید اصرار كنى كه آنجا گشوده 
  .وزیر وارد اطاق گردى 
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اى مخصوص هـنـگـامـیـكه وارد اطاق شدى بر دیوار آن كمد كوچكى نصب شده است و در درون آن كیسه 

به سوى كیسه برو و آن را بگشا كه آن قالب مخصوص را در درون آن خواهى یافت ، قالب را . قرار دارد
  . )حقیقت روشن خواهد شدبیاور و انار را در درون آن بگذار، 

  معجزه دیگر
پس از آن با قوت و اعتماد به نـفـس به امیر ! محمد بن عیسى : (حضرت مهدى علیه السالم ادامه داد كه 

دلیل دیگر درستى و حقانیت راه ما و معجزه دیگر امام عصر علیه السـالم ایـن است كه ما از : (بگو كه 
. ن است كه اگر شكسته شود جز دود و خـاكـسـتـر در درون آن نـیـسـت درون آن انار خبر مى دهیم و آن ای

كه اگر چنین كند . ) اگر مى خواهید درستى این خبر را بدانید، به وزیـر دسـتـور دهـیـد آن را بشكند! ایـنك 
  . )دود و خاكستر درون آن ، بر چهره و ریش او خواهد نشست 

غرق در شادمانى و سرور به سـوى شـیـعـیـان ) محمد بن عیسى ( دیـدار آن گـرامـى بـه پـایان رسید و
  .بـازگشت تا نوید حل معما و خنثى شدن نقشه شوم دشمن را، به لطف امام عصر علیه السالم به آنان بدهد

مـحـمد بن عیسى (بـامـداد مـوعـود فـرا رسـیـد و شـخـصـیـتهاى سرشناس شیعه به سوى امیر رفتند و جناب 
دیت تمام آنگونه كه آن گرامى دستور فرموده بود، همه را مو به مو اجرا كرد و واقعیت براى همه با ج) 

  .روشن گردید
  )چه كسى تو را از واقعیت پشت پرده آگاه ساخت ؟ ! محمد بن عیسى : (امیر پرسید
  . )امام زمان ما و او كه حجت خدا بر مردم است : (او پاسخ داد
  )كیست ؟ امام شما : (امیر پرسید

امامان دوازده گانه را یكى پس از دیگرى براى او برشمرد تا به دوازدهمین آنان ، ) مـحمد بن عیسى (
  .حضرت مهدى علیه السالم رسید

دستت را بده تا من نیز شـهـادت دهـم كـه ! اینك : (پـادشـاه كـه سخت تحت تاءثیر قرار گرفته بود گفت 
و گواهى دهم كه جانشین حقیقى و بالفصل او . برگزیده و پیام آور اوست  خدایى جز یكتا نیست و محمد بنده

  .... )امیر مؤ منان علیه السالم است 
و آنـگـاه بـه هـمـه امـامـان پـس از او اقـرار و گـواهـى كرد و دستور داد وزیر كینه توز و خیانتكار را 

  .اعدام كنند و از مردم بحرین ، عذرخواهى كرد
این داستان شنیدنى در میان مؤ منان بویژه مردم بحرین مشهور است و آرامگاه !... نـنـده گرامى خـوا! آرى 

    



   )356(.در آنجا زیارتگاه مردم است ) محمد بن عیسى (
  ـ چرا مذهب شیعه را برگزیدم ؟2

كه از علماى بزرگ و پرواپیشه نجف اشرف در روزگـار خـویـش ) شیخ على رشتى (از عـالم گـرانمایه ، 
سوار بر قایق ،  )357()طویرج (از شـهـر مقدس كربال عازم نجف بودم كه از راه : بـود، آورده انـد كـه 

  .حركت كردیم 
از ادب و نزاكت مـشـغـول در مـیـان قـایـق یـا كـشتى كوچك ما، گروهى به بازى و سرگرمیهاى دور 

بودند، اما مردى به همراه آن گروه بود كه در بازیهاى سبك و بى ادبانه آنان شـركـت نـمـى جـسـت و تنها 
دوستانش او را به . در خوردن غذا با آنان رفاقت مى كرد و ادب و اخالق انسانى را رعایت مى نمود

اه مذهب و راه و رسم دینى او را، مورد طعن و استهزاء تمسخر مى گرفتند و به او زخم زبان مى زدند و گ
  .قرار مى دادند

  چرا از همراهان خویش دورى مى جوید و با آنان همراه و همگام نیست ؟: از او پرسیدم كه 
. ایـنـان هـمـه از بـسـتـگـان و نـزدیـكـان مـن هـسـتـنـد و در مـذهـب از اهـل سـنـت مـى بـاشـنـد: (پـاسـخ داد

پـدرم نـیـز سـنـى مـذهـب اسـت امـام مـادرم اهـل ایـمان و تقوا مى باشد و از پیروان خاندان وحى و رسالت 
و خودم نیز از نظر مذهب از گـروه پـدرم بـودم ، امـا خـداونـد بـر مـن نـعـمتى گران ارزانى داشت و به 

  . )بركت ساالرم حضرت صاحب الزمان علیه السالم شیعه شدم 
  !اباصالح یا 

  .از او دلیل شیعه شدن و سبب هدایتش را پرسیدم 
  .تجارت مى كنم ) حله (مى باشم كه در ) روغن فروش (است و ) یاقوت (نـام من : (گـفـت 

یك بار براى خرید روغن از شهر حله به مناطق اطراف رفتم و پس از خرید مقدار بسیارى روغـن بـه 
شب هنگام در میانه راه در نـقـطـه اى بـار . خویش حركت كردم  همراه كاروانى ناآشنا به سوى شهر

بامداد آن شب ، هنگامى كه از خواب بیدار شدم دیدم كاروان رفته . انـداخـتـم و براى استراحت توقف كردیم 
  .و مرا وانهاده است 

یى خـطـر خـیـز و در پى كاروان به راه افتادم و راه از بیابانهاى خشك و خالى مى گذشت ، از بیابانها
سرگردان و هراسان از خطر و فشار تشنگى در آن بیابان ، گرفتار . نـاهـمـوار و نـاامـن ، راه را گـم كـردم 

  .آمدم 
هـنـگـامـى كـه دسـتـم از هـمـه وسـایـل عـادى قـطـع شـد، در اوج گـرفـتارى و ناامیدى دست توسل به دامن 

  .اما خبرى نشد خلفا زدم و از آنان كمك خواستم ،
! پسرم : (به یادم آمد كه گاه از مادرم مى شنیدم كه مى گفت . گذشته ام بسان برقى از نظرم عبور كرد

مى باشد و اوست كه گمشدگان را، ارشاد، بى ) اباصالح (دوازدهمین امام ما شیعیان ، زنده است و كنیه اش 
  . )پناهان را، پناه و ناتوانان را، یارى مى كند

خـداى خـویـش پـیـمـان بـستم كه اگر این امام راستین و گرانمایه ، پناهم دهد و مرا از ورطـه هـالكـت بـا 
نـجـات بـخـشـد بـه پـیـروى از مـذهـب شـیـعـه مـفـتـخـر گـردم و در هـمـان حـال بـه خـداى روى آوردم و 

  :كه  بـا قـلبـى لبـریـز از اخـالص و ایـمـان از پـرده دل ندا دادم
  !یا اباصالح 

خوب نگاه كردم ، دیدم عـمـامـه سبز . شـگـفـتـا كه دیدم بزرگ مردى در كنار من ایستاده و با من همراه شد
بر سر دارد و باشكوه و عظمتى وصف ناپذیر، راه را به من نشان داد به من دسـتور داد كه به پیروى از 

ایـنـك بـه روستایى خواهى : (یعه ایمان آورم و فـرمـودخاندان وحى و رسالت كمر همت ببندم و به مذهب ش
  ! )رسید كه همه مردم آن شیعه هستند، از همین جا برو

  )آیا تا روستایى كه نشان دادید همراهى نمى فرمایید؟ ! سرورم : (به او گفتم 
  :پاسخ داد

  .غیثهم النه قد استغاث بى ـ االن ـ الف انسان فى اطراف البالد و ارید ان ا!... ال
چرا كه االن انسانهاى بى شمارى با راز و نیاز به بارگاه خدا از من كه بنده خدا و حجت او !... نه : یـعنى 

  .هستم ، كمك مى خواهند و من مى روم تا آنان را مدد كنم 
  .و آنگاه رفت و از نظرم ناپدید شد

ه دیشب كاروان داشت و مـن راه را انـدكى راه آمدم و به روستایى رسیدم كه فاصله بسیارى از منزلگا
وارد روستا شدم و در آنجا به استراحت پرداختم كه آن كاروانیان تازه پاس از یك . همانجا گم كرده بودم 



  .شبانه روز، به آنجا رسیدند
و داسـتـان  )358(آمـدم و بـه خانه عالم گرانمایه آیت اهللا آقاى قزوینى رفتم ) حـله (بـه شـهـر ! آرى 

و برنامه هاى  شـگـفـت انـگـیـز خـود را بـه او گـفـتـم و از آن مـرد عـلم و ایـمـان مـسـایـل و مـفاهیم مذهبى
   )359(.دینى خویش را طبق مذهب خاندان وحى و رسالت آموختم 

  !تى و رستگار شدى شفا یاف! ـ اسماعیل 3
جـوانـى ، دچـار  پدرش در: آورده اند كه  )360()اسماعیل هرقلى (فرزند ) شمس الدین (از مرحوم 

بـیـمارى و زخم شدید و عفونى در ران چپ خود شد كه او را سخت در فشار قرار داده و زندگیش را به 
  .خطر افكنده بود

  .ایـن زخـم چـركین ، در فصل بهار، بویژه ، شكافته مى شد و خود و چرك از آن جریان مى یافت 
آمد و نزد سید گـرانـقـدر آقـاى ) حله (كرد و به سوى  او از شـدت نـاراحـتـى از روسـتـاى خـویـش حركت

  .رفت و از درد و رنج و بیمارى خویش به او شكایت برد) على بن طاووس (رضى الدین 
جراحى : (سـیـد، پـزشـكـان شـهـر را بـراى مـعـایـنـه او دعـوت كـرد و آنـان پـس از تـالش بـسـیـار گفتند

  . )تیجه مثبت آن را در برابر خطرش ، اندك و ناچیزپاى او بسیار خطرناك است و ن
به بغداد آمد و در آنجا نیز به پزشكان ماهر و حاذق مراجعه نمود و آنان نیز پس از ) سید (او به همراه 

  .معاینات دقیق ، همان نظر پزشكان حله را باز گفتند
تا در آنجا به كعبه مقصود و قبله بـیـمـار، سـرخـورده و نـومـیـد به شهر تاریخى و مقدس سامرا رفت 

  .موعود، توسل جوید و شفاى بیمارى سخت و عالج ناپذیرش را از او بخواهد
رفت و پاى خویش را كه به دلیـل جـریـان خـون ) دجله (پـس از گـذرانـدن چـنـد روز در سـامـرا، بـه نـهـر 

. س تمیز و جـدیـدى بـه تـن كـرد و بـازگشت و چـرك آن زخـم و دمـل چـركـین ، آلوده بود شستشو داد و لبا
در میانه راه به چهار سوار برخورد كرد كه یكى از آنـان لبـاس ویـژه بـزرگـان و علماى دینى را به تن و 

همه پـیاده شدند و سه نفر از آن گروه در دو سوى راه ایستادند و به بیمار سالم . نیز نیزه اى به دست داشت 
  :ت پرشكوهى كه گویى ساالر آنان بود به طرف بیمار آمد و گفت گفتند و آن شخصی

  )انت غدا تروح الى اءهلك ؟ (
  تو فردا به سوى خاندان و روستاى خود باز مى گردى ؟! اسماعیل : یعنى 

  ! )سرورم ! آرى : (اسماعیل پاسخ داد
  . )پس بیا جلو تا زخم پایت را ببینم : (فرمود

خصیت پرشكوه دست مبارك و شفابخش را بر پاى او نهاد و هـمـیـنـطـور پیش رفت و آن ش) اسماعیل (
  .كـشـیـد تـا به نقطه زخم و درد رسید و آنجا را اندكى فشرد و آنگاه بر مركب خویش سوار شد

  ! )اءفلحت یا اسماعیل : (یكى از آنان گفت 
  .شفا یافتى و رستگار شدى ! اسماعیل : یعنى 

  تو را رها نمى كنم 
عیل از اینكه آنان ، او را به نام و نشان مى شناختند، شگفت زده شد، اما از عنایت آنان و شـفـا یـافتن اسما

  :زخم عالج ناپذیر پایش به دست شفابخش آن حضرت ، غفلت كرد و تنها در پاسخ آنان تشكر كرد كه 
  ! )اءفلحنا و اءفلحتم ان شاء اهللا (

  .داندخداى ، ما و شما را رستگار گر: یعنى 
و اشاره به آن شخصیت ! ) نشناختى ؟ این امام عصر علیه السالم است : (یـكى از آن سواران گفت 

  .پرشكوهى كرد از زخم پاى اسماعیل پرسید
دیـگر اسماعیل بیدار شد، به سرعت خود را به آن شهسوار شفابخش رسانید و پاى او را كه در ركاب بود 

  .ت كشید و بوسه باران ساخ  در آغوش 
  ! )بازگرد! اسماعیل : (امـام عـصـر عـلیـه السـالم بـا یـك دنـیـا مـهـر و مـحـبـت فرمود

  . )تو را رها نمى كنم و از تو جدا نمى گردم ! ساالرم : (پاسخ داد
  ! )صالح تو در این است كه بازگردى : (بار دیگر فرمود

  ) .بخدا از تو جدا نمى شوم : (اسماعیل بار دیگر پاسخ داد
آیا زیبنده است كه حضرت مهدى علیه السـالم دو بـار ! اسماعیل : (كـه یـكى از آن سواران پیش آمد و گفت 

  )به تو دستور دهد بازگرد و تو امام خویش را مخالفت كنى ؟ درست است ؟ 
  .اسماعیل دیگر باز ایستاد و ركاب حضرت را رها كرد



. تو را احضار خواهد كرد )361(بغداد كه بازگشتى حاكم عباسى  به: (امـام عـصـر عـلیه السالم به او گفت 
على (برو تا برایت حوله اى بر ) رضى (تو داد نپذیر و نزد فرزند ما هنگامى كه نزد او رفتى و چیزى به 

  . )بنویسد، من به او سفارش مى كنم هر چه خواستى به تو بدهد) بن عوض 
آنـگـاه امـام عـصـر عـلیـه السـالم و یـارانش او را تنها نهادند و به راه خویش ادامه دادند و اسـمـاعـیـل به 

و عسكرى علیه السالم رسید و با برخى از مردم كه در آنجا بودند روبرو شد و از مرقد منور امام هادى 
  .آنان در مورد آن چهار سوار پرسید

شـایـد آنـان از شـخصیتهاى بزرگ منطقه و صاحب نعمت و ثروت و امكانات همین : (آنـان پـاسـخ دادنـد
  . )منطقه باشند

  . )سالم و سه نفر از یارانش بودندبلكه امام عصر علیه ال! نه : (اسماعیل گفت 
  )آیا زخم و بیمارى پاى خویش را هم به او نشان دادى ؟ : (گفتند

  . )آن بزرگوار با دست شفابخش خود پایم را گرفت و فشرد: (پاسخ داد
شك و . و آنـگـاه اسـمـاعـیل پاى خویش را گشود و اثرى از آن زخم چركین و بیمارى عالج ناپذیر نیافت 

به او دست داد كه نكند پاى دیگرش بوده به همین جهت آن پاى را هم بـرهـنـه سـاخـت و مـعـایـنـه  تردید
مردم به سوى او هجوم بردند و پیراهنش را به عنوان تبرك پاره . كرد، اثرى از آن زخم و بیمارى نیست 

  .پاره كردند
  آیا تو شفا یافته اى ؟

آمد و از نام و مشخصات و تاریخ حركت او ) اسماعیل هرقلى (سوى مـاءمـورى از سـوى اسـتـبداد حاكم به 
از بغداد براى زیارت به سامرا، پرس و جو نمود و جوابهایى را كه او داد، همه را براى گزارش به بغداد، 

  .به دقت نوشت 
اد به بـغـد. پس از یك روز، اسماعیل از شهر مقدس سامرا حركت كرد و راه بغداد را در پیش گرفت 

رسـیـد، دیـد انـبـوه مـردم در خـارج از شـهـر و كـنـار پل اجتماع نموده و هر كس مى رسد از نام و نشان و 
  .مبداء حركتش مى پرسند

هـنـگـامـى كـه اسـمـاعـیل رسید از او نیز همچون دیگر مسافران از نام و نشانش پرسیدند و هـنـگـامـى كه 
را گرفتند و پیراهنش را به منظور تبرك ذره ذره كـردنـد و بـردنـد و او را شناختند موج جمعیت ، گردش 

  .كـار به جایى رسید كه از فشار و هجوم مردم جانش به خطر افتاد
آمدند و مردم را پراكنده ) اسماعیل هرقلى (و گـروهـى بـه هـمـراه او، بـه اسـتـقـبال ) سـیـد بـن طـاووس (

  )آیا تو شفا یافته اى ؟ ! اسماعیل : (ا دید فرموداو ر) سید (ساختند، هنگامى كه 
  ! )آرى : (پاسخ داد

سـیـد گـرانـقـدر را از مـركـب پـیـاده شـد و ران پـاى اسـمـاعـیـل را بـرهـنـه سـاخـت ، امـا اثـرى از آن 
  .زخـم چركین و عمیق نیافت ، از شور و شوق بیهوش شد

اسماعیل و با دیدگانى از شور و شوق گریان نزد وزیر آمدند و سید هـنـگـامـى كـه بـه خـود آمد به همراه 
  . )این برادر من و محبوبترین مردم در نظر من است : (گفت 

پزشكان بغداد را كه چندى پـیـش بـه دسـتور . وزیر داستان او را پرسید و خودش ، از اول تا آخر بیان كرد
موده بودند و تنها راه مـعـالجه را، بریدن پا اعالن كرده و آن را معاینه ن) اسماعیل (پاى ) سید بن طاووس (

  .را نیز بسیار خطرناك توصیف نموده ، همه را احضار كردند
  )شما این مرد را دیده اید؟ : (وزیر از آنان پرسید

  .و جریان زخم عمیق و چركین پاى او و دیدگاه خود را باز گفتند! ) آرى : (گفتند
زخـم عـمـیق جراحى مى گشت ، به نظر شما چند روز براى بازیافت سالمت الزم بود؟ اگـر آن : (پـرسـیـد

(  
دو ماه و تازه ، جاى آن زخم و جراحى هم به صورت حفره اى باقى مى ماند و در آن موضع : (پاسخ دادند

  . )مویى نمى رویید
  )شما پزشكان ، چند روز پیش این بیمار را معاینه كردید؟ : (وزیر پرسید

  . )ده روز پیش : (فتندگ
  ! )معاینه كنید! بیایید: (وزیر، لباس اسماعیل را از روى پایش كنار زد و گفت 

  .همگى نگریستند اما اثرى نیافتند
  . )كار پزشك نیست ! این ، كار مسیح علیه السالم است : (یـكى از پزشكان فریادى از پرده دل بركشید كه 



  . )رید كه كار پزشكان نیست ما خود خواهیم شناخت كار كیست اگر شما مى پذی! نه : (وزیر گفت 
  !از شما هرگز

را به حضور طلبید و جـریـان را از ) اسماعیل هرقلى (، )مستنصر (آنـگـاه سـردمـدار رژیـم عباسى ، 
به او پـرسـید و او نیز همانگونه كه اتفاق افتاده بود گزارش كرد كه خلیفه دستور داد هزار دینار   خـودش 

  .هدیه كنند
بـه شـكـرانـه شفا گرفتن و بهبود، این پـول را بـگـیـر و در ! اسـمـاعـیـل : (پـول را آوردنـد و خـلیـفـه گـفـت 

  . )من جراءت گرفتن یك دینار آن را ندارم : (پاسخ داد. ) راه خـدا انـفاق نما
  )از چه كسى جراءت ندارى ؟ : (خلیفه با شگفتى پرسید

  . )ز همان شفابخشى كه مرا نجات داد، چرا كه او فرمود از شما چیزى نپذیرم ا: (گفت 
خـلیـفـه خـودكـامـه عـبـاسـى گـریـسـت و انـدوهـگـیـن شـد و اسماعیل بى آنكه چیزى از او بپذیرد از كاخ 

  .شومش بیرون آمد
به پاى پدرم نگریستم ، نه تنها  من هم خوب: (مى گوید) اسـمـاعـیل هرقلى (فـرزنـد ) شـمـس الدیـن ! (آرى 

   )362(. )اثرى از زخم در آن ندیدم بلكه بسان پاى سالم موهاى آن نیز روییده بود
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حكم مى راند كه بطور آشـكـار بـه خـاندان ) مرجان صغیر (سـتـمكارى بنام ) حـله (در شـهـر تـاریـخـى 
مى ) ابـو راحـج (وحى و رسالت و پیروان آنان ، دشمنى مى ورزیدند و در همان زمان ، مـردى بـنـام 

  .هر مى ورزید و از دشمنان آنان بیزارى مى جست زیست كه به خاندان وحى و رسالت م
به بـرخـى از صـحـابـه ) ابو راحج (روزى جـاسـوسـان و بـداندیشان ، به حاكم خودكامه خبر بردند كه 

  .پـیامبر ناروا مى گوید و به خاندان پیامبر صلى اهللا علیه و آله سخت مهر مى ورزد
ماءمورانش آنـقـدر بـر سـر . تور شكنجه و شالق او را صادر كردرا احـضـار كـرد و دسـ) ابـو راحـج (او، 

و صـورت و بـدن او زدنـد كـه دندانهایش ریخت ، سپس جالدانش زبان آن بـیـچـاره را از كـام بـیـرون 
كـشـیـدند و با سوزن بزرگى آن را سوراخ كردند و پس از سـوراخ نـمـودن بـیـنـى او، ریـسـمـانـى مـوئیـن 

ن عـبـور دادنـد و او را در كوچه هاى حله گردانیدند و اشرار، پیكر رنجیده او را از هر سو هدف قرار از آ
  .دادند و تا مرز مرگ او را كتك زدند

ابو راحج ، بخاطر ضربات وارده ، از پا افتاده و دیگر امكان گردانیدن او در : (بـه حاكم گزارش دادند كه 
  . )كوچه هاى شهر نیست 

ور اعـدام او را صـادر كـرد، امـا بـرخـى با اشاره به پیرى و پیكر درهم شكسته او، یـادآور شـدنـد كـه دسـتـ
. این زخمهاى بى شمارى كه بر او وارد آمده است ، او را خواهد كشت و دیگر نیازى به اعدام او نیست : (
  .و حاكم خودكامه نیز از اعدام او گذشت ) 

اما بر اثر ضربات . هـا كـردند، خاندان و نزدیكانش آمدند و او را به خانه بردنداو را در هـمـان حـال ر
وحشیانه و شكنجه هاى هولناك ، در چنان شرایط وخیمى بود كه هیچ كس در مـرگ او تردید نمى كرد و 

ا دیـدنـد همه بر این عقیده بودند كه او آخرین دقایق زندگى را سپرى مـى كـنـد؛ امـا فـرداى آن روز، او ر
دندانهایش كه همه فرو ریخته بود . كـه سـالم و پـرنـشـاط، در بـهـتـریـن حـال و هـوا بـه نـماز ایستاده است 

بهبود یافته و در بدن او اثرى از شكنجه و آزار   سالم و بر جایش قرار گرفته و زخمهاى بى شمار پیكرش 
  .دیروز نیست 

  .زده شدند و از او حقیقت جریان را خواستار شدند مردم از این رویداد شگفت انگیز بهت
در اوج درد و رنـج و فـشـار بـه حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم توسل جسته و از او طلب : او گـفـت كـه 

فریاد رسى نموده و بوسیله او به بارگاه خدا شتافته و آنگاه حضرت مهدى علیه السالم به خانه او وارد شده 
  .نورباران ساخته است و خانه اش را 

امام عصر علیه السالم ، دست گره گشا و شفابخش خویش را بر چهره ام كشید : (ابو راحج مى گوید! آرى 
  :و فرمود
  !و كد على عیالك فقد عافاك اهللا تعالى ! اءخرج 
د نعمت خداون. و از خانه بیرون برو و براى اداره زندگى خود و خانواده تالش كن ! بـرخـیز: یـعـنـى 

  .صحت و سالمت را دگر بار، به تو ارزانى داشت 
  . )و اینك مالحظه مى كنید كه از سالمتى كامل برخوردارم 

كـه ایـن روایت را آورده است ، او را در حالى دید كه طـراوت ) شـمـس الدیـن مـحـمـد بـن قـارون (



نـشـیـن شده و قامتش برافراشته و معتدل جـوانـى بـسـوى او بـازگـشـتـه و چـهـره اش گـنـدمـگـون و دل
  .گردیده است 

او كـه . پخش شد و حاكم بیدادگر او را احضار كـرد) حله (خبر عنایت امام عصر علیه السالم در شهر 
... دیروز ابو راحج را بر اثر ضربات وارده و شكنجه هاى هولناك ماءمورانش بـا چـهـره اى ورم كـرده و

امـى كـه او را صـحـیـح و سالم و با نشاط و پـرطـراوت دیـد و نـگریست كه هیچ اثرى از دیـده بـود، هـنـگـ
نـیـسـت ، سـخـت بـه وحـشـت افـتـاد و راه روش ظـالمـانـه   زخمهاى عمیق و بى شمار دیروز در پیكرش 

گونه اى عادالنه و  خـویـش را بـا پـیـروان اهـل بیت علیهم السالم تغییر داد و رفت كه دیگر با آنان به
  .انسانى رفتار نماید

ساله بود و شـگـفـت انـگـیـز ایـن  20ابو راحج پس از افتخار دیدار حضرت مهدى علیه السالم گویى جوانى 
   )363(.بـود كـه تـا پـایان عمر همان طراوت و نشاط جوانى را با خود داشت 

  ـ قضیه مقدس اردبیلى 5
  :آورده اند كه ) میر عالم (مـرحـوم عالمه مجلسى از گروهى و آنان نیز از سید بزرگوار، جناب 

مطهر امیر مؤ منان علیه السالم بودم دیدم كه در خلوت شب ، مردى شبى در ساعتهاى آخر شب در صحن 
خود را به . به او نزدیك شدم دیدم عالم پروا پیشه مقدس اردبیلى است . بسوى مرقد منور در حركت است 

  .او نشان ندادم و بطور مخفیانه به مراقب او نشستم 
دن او بطور شگفت انگیزى درب گـشـوده شد و او او بـه درب حـرم مـطـهـر كه بسته بود رسید، اما با رسی

گوش دادم دیدم گویى با كسى به گفتگو پرداخته است و آنگاه از حرم خارج گردید و پس . وارد حرم گردید
  .از خروج او، دربها بصورت نخست بسته شد

. او روان شـدم به سوى مسجد كوفه حركت كرد و من نیز بطورى كه او مرا نبیند، از پـى ) مقدس اردبیلى (
خود را به محراب . او وارد مسجد و بسوى محرابى كه شهادتگاه امیرمؤ منان علیه السالم بود، راه افتاد

  .رسانید و مدتى در آنجا درنگ كرد، سپس به سوى نجف بازگشت و من نیز به دنبال او سایه به سایه آمدم 
تو هستى ! میر عالم : (ور من توجه یافت و فرموددر مـیـانـه راه بـه من سرفه دست داد و آن جناب به حض

  )؟ 
  ! )آرى : (پاسخ دادم 

  )اینجا چه مى كنى ؟ : (گفت 
من از همان لحظات ورود شما به حرم مطهر امیرمؤ منان علیه السالم تا كنون به شما بوده ام : (پاسخ دادم 

ه از آغاز تا انجام برایتان پیش آمده و اینك شما را به مقام شامخ صاحب آن قبر سوگند مى دهم كه از آنچ
  . )است مرا با خبرسازى 

. اگر تعهد كنى تا زنده هستم آن را نزد خویش نگاهدارى و به كسى نگویى حقیقت را به تو مى گویم : (گفت 
(  

  .من تعهد اخالقى سپردم 
رقد امـیـرمـؤ مـنـان من در برخى مسایل پیچیده علمى و فقهى مى اندیشیدم ، تصمیم گرفتم كنار م: (گفت 

  .عـلیـه السـالم حـاضـر گـردم و از آن روح بـلنـد و مـلكـوتـى بـخـواهـم مشكل فقهى و علمى مرا پاسخ گوید
وارد شدم و با همه وجود، صمیمانه از خدا خواستم . هـنـگـامى كه به درب حرم رسیدم ، دربها گشوده شد

پاسخ دهد، درست در این هنگام بود كـه نـدایـى از جـانـب قـبـر كه ساالرم ، امیرمؤ منان علیه السالم مرا 
امـشـب بـه مسجد كوفه برو، سؤ ال خود را از قائم آل محمد صلى اهللا علیه و : مـطـهـر شـنـیـدم كـه فـرمـود

  . )آله بپرس ، چرا كه او امام زمان تو است 
فتم و از حضرت مهدى علیه السـالم كـه در بـه سـرعـت بـسـوى مـسـجـد كوفه شتافتم و نزدیك محراب ر

نشسته بود، مسایل خویش را پرسیدم و او پاسخ مرا با كرامت وصف ناپذیرى داد و اینكه به   آنـجـا به نیایش 
   )364(. )خانه خویش باز مى گردم 

  ـ داستان شیخ محمد حسن 6
از برخى علماى بـزرگ حـوزه  )365()جنة الماءوى (در كـتـاب خـویش ) مـحـدث نـورى (مـرحـوم 

شـیـخ مـحـمـد حـسـن (در آنـجـا یك دانشجوى علوم اسالمى بود، بنام : عـلمـیـه نـجـف آورده اسـت كـه 
  :مشكل عبارت بودند ازایـن سـه . كـه از سـه مـشـكـل بـزرگ رنـج مـى بـرد) سـریـره 

  .ـ دچار درد سینه و بیمارى سختى بود كه خون از سینه اش مى آمد 1
  .به آفت فقر و تهیدستى گرفتار بود - 2



دل در گـرو مـهـر دخـتـرى نـهـاده بـود، امـا خـانـواده دخـتـر، بـه دلیل فقر و بیماریش با ازدواج او  - 3
  .موافقت نمى كردند

ز هـمـه جـا مـاءیـوس و نـومـیـد گـردیـد بـا خـود عـهـد بـسـت كـه چـهل شب چهارشنبه به هـنـگـامـى كـه ا
براى عبادت و نیایش برود چرا كه میان مؤ مـنـان مشهور بود كه اگر كسى چنین كند،  )366(مسجد كوفه 

  .به خواست خدا به دیدار امام عصر علیه السالم مفتخر خواهد شد
بر این اساس بود كه این مرد، بدین برنامه همت گماشت بدان امید كه به دیدار حضرت مـهـدى عـلیـه 

  .د و سـه مـشـكـل خـویـشـتـن را بـا آن مشكل گشا و چاره ساز در میان بگذاردالسـالم نـایـل آیـ
باد تندى مى وزیـد و او بـر . آخـریـن شـب چـهـارشـنبه بود، شبى بسیار تیره و تار و سرد و طوفانى 

ه اش بـه سـكـوى مـسـجـد كـوفـه نـشسته و غرق در غم و اندوه بود، چرا كه بخاطر جـریـان خـون از سـیـنـ
هـنـگـام سـرفـه ، نـمـى تـوانـسـت در داخل مسجد توقف كند و احترام طهارت مسجد و آن مكان مقدس را 

مى نمود و نیز در این اندیشه بـود كـه آخـریـن چهارشنبه كه چهلمین هفته بود كه فرا رسید و او نتوانسته به 
  .بزرگ بر غمهایش مى افزوددیدار آن كعبه مقصود نایل آید و این محرومیت نیز غمى 

او بـه نوشیدن قهوه عادت داشت به همین دلیل آتشى برافروخت تا قهوه را ردیف كند كه بـنـاگـاه در آن شب 
اندكى : (تاریك و خلوت ، مردى را دید كه بسوى او مى آید، از این رخداد، آزرده خاطر شد و با خود گفت 

  . )خدا خواهد نوشید و برایم چیزى نخواهد ماندقهوه به همراه دارم آن را هم این بنده 
در این فكر بودم كه آن مرد رسید و مرا با نام و نشان صدا زد و به من سالم گفت ، از : خودش مى گوید

  )شما از كدام قبیله مى باشید؟ از قبیله فالن هستید؟ : (شناخت او كه مرا با نام صدا زد تعجب كردم و گفتم 
  ! )خیر: (گفت 

  .و از هیچ یك از این عشیره ها نبود! ) خیر: (ـن نـام بـسـیارى از قبایل را آوردم و او مرتب گفت و م
  )چه مشكل و خواسته اى تو را به اینجا آورده است ؟ : (آنگاه او پرسید

  )شما چرا از من در این مورد مى پرسى ؟ : (گفتم 
  )اگر به من بگویى چه زیانى به تو خواهد رسید؟ : (گفت 

: فـنـجـانى پر از قهوه كردم و به او تقدیم داشتم و او كمى از آن نوشید، سپس فنجان را بازگردانید و گفت 
  . )شما بنوشید(

حقیقت این است كه من دچـار فـقـر و : (فـنـجـان را گـرفـتم و تا آخرین قطره آن را نوشیدم ، آنگاه گفتم 
بیمارى عالج ناپذیرى گـرفـتـارم كـه بـه هـنـگـام سـرفه ،  تـنگدستى بسیار سختى هستم ، از سوى دیگر به

خون از سینه ام مى آید و دیگر اینكه به بانویى دل بسته ام و مى خواهم با او پیمان زندگى مشترك ببندم ، 
  .اما بخاطر دو مشكلم خانواده اش موافقت نمى كنند

ـنـد اگـر چـهـل هـفـته و هر هفته شب چهارشنبه به بـرخـى از روحـانـیـون مـرا سـرگـرم سـاخـتـنـد و گـفـت
مسجد كوفه بیایم و خواسته هایم را به بارگاه خـدا بـرم و دسـت تـوسـل به دامان پربركت امام عصر علیه 

مـن نـیـز رنـج . السالم بزنم ، خواسته هایم بـرآورده شـده و مـشـكـالت سـخـت زنـدگـیـم ، حـل خـواهـد شـد
این چهل شب را به جان خریدم و اینك آخرین شب فرا رسیده است ، اما نه آن گرامى را دیده ام  و خـسـتگى

  . )و نه به خواسته هاى خود رسیده ام 
اءمـا صـدرك فـقـد : من گله مى كردم و در اوج بى توجهى به آن بزرگوار بودم كه رو به من كرد و فرمود

  .با، و اءما الفقر فال یفارقك حتى الموت بـراء، و اءمـا المراءة فستتزوج بها قری
اینك سینه ات خوب شده و دیگر از بیماریت اثرى نخواهى یافت و آن بانوى مورد ! شیخ محمد: یـعـنى 

  .عالقه ات نیز، بزودى به وصالش خواهى رسید، اما فقر و تهیدستى همراهت خواهد بود
ا یافته و پس از یك هفته با بانوى مورد عالقه ام ازدواج وقـتـى بـه خـود آمـدم دیدم سینه ام شف! شـگـفـتـا

   )367(.كردم ، اما همانگونه كه فرمود، تهیدستى هنوز همراه من است ، مصلحت آن را نمى دانم 
  ـ آیت اهللا قزوینى 7

) آیت اهللا سید مـهـدى قـزویـنـى (مـرحـوم مـحدث نورى در كتاب خویش سه داستان ، از دیدار عالم گرانقدر 
ز صلحا و را بـا حضرت مهدى علیه السالم آورده است كه ما دو دیدار آن را، به نقل از فرزندش كه یكى ا

  .آورده است ، بطور فشرده ترسیم مى كنیم ) على (بنام ) حله (شایستگان شهر 
روزى از خانه ام ، به سوى خانه آیت اهللا سید مهدى قزوینى به راه افتادم ، به : نـامبرده آورده است كه 

لى بن الحسین علیه فرزند زید بن ع) ذى الدمعه (معروف به ) سید محمد (هنگام عبور از كوچه ها به مرقد 
این مرقد منور بطرف كوچه پنجره اى داشت كه به هنگام عبور، دیدم مرد پر شكوه و خوش . السالم رسیدم 



من نیز ایستادم و فاتحه . فاتحه تالوت مى كند) سـید محمد (چهره اى كنار پنجره مرقد، ایستاده و بـر روح 
تو به خانه ! على : (گ سالم گفتم و او جوابم را داد و گفت خواندم و پس از پـایـان فـاتحه ، بر آن مرد بزر
  )سید مهدى قزوینى و براى دیدار او مى روى ؟ 

  )!آرى : (گفتم 
  ! )پس بیا با هم برویم : (گفت 

بـر ضـرر و زیـان مـالى كـه امـسـال بـه تـو رسـیـده اسـت اندوهگین ! عـلى (در مـیـان راه بـه مـن گـفـت 
كه تو مردى هستى كه خداوند تو را با ارزانـى داشـتـن نـعـمـت مـالى آزمـوده و تـو را مباش ، چرا 

آنـچـه را خـدا بـر تـو واجـب . سـپـاسـگـزار و حـق شـنـاس و ادا كـنـنده حقوق امـوال خـود، یـافـتـه اسـت 
  . )سـاخـتـه بـود انـجـام دادى و مال چیزى است كه مى آید و مى رود

من آن سال در تجارت زیان بزرگى كرده بودم و آن را به هیچ كسى نگفته بودم ، اما : (ى گـویـدعـلى مـ
هنگامى كه دیدم یك مرد بیگانه و ناشناس از ورشكستگى و ضرر بزرگ مـن در تـجـارت آگـاه اسـت ، غـم 

مردم فهمیده اند، و انـدوه سراسر قلبم را گرفت و فكر كردم كه خبر این ضـرر بـزرگ مـنـتـشر شده و 
  ! )خداى را سپاس : اما به هر حال گفتم . بطوریكه این مرد بیگانه نیز از آن اطالع یافته است 

آنـچـه از امـوال تـو بـخاطر زیان در تجارت ، از دستت رفت بزودى به ! عـلى : (دیـدم ادامـه داد كـه 
  . )دستت باز مى گردد و بدهى هایت پرداخت مى شود

بفرمایید ! سرورم : (ـى كـه بـه بـیـت آیـت اهللا قـزویـنـى رسـیدیم ، ایستادم و به آن مرد بزرگ گفتم هـنـگـام
  . )من اهل این خانه هستم و شما میهمان ! داخل 

  . )انا صاحب الدار: (او فرمود
  .من خود صاحب خانه هستم : یعنى 

سـیـد مـهـدى (در كنار خانه . ارد خانه ساخت امـا مـن بـر او پیشى نگرفتم ، بلكه او دست مرا گرفت و و
مـسـجـدى بـود، مـا وارد آن مـسـجـد شدیم و دیدیم گروهى از دانشجویان علوم اسالمى در ) قـزویـنـى 

  .براى تدریس هستند) سید (انتظار آمدن 
ـرگـرفـت و گـشـود و را كه در آنجا بود ب) شـرایع (نـشـسـت و كـتـاب ) سـیـد (آن مـرد بـر جـایـگـاه خـاص 

  .بر ورقهایى كه آیت اهللا قزوینى برخى نكات را نوشته بود نظاره كرد و برخى مسایل را خواند
وارد شد و دید كه آن مرد بزرگ بر جایگاه او نشسته است به او خوش آمد گفت و او ) سید (در ایـن هـنـگام 

  .اصرار آن مرد پرشكوه را در جاى خودش نشانید از جایگاه او كنار رفت ، اما سید با) سید (پا با ورود 
من او را مردى بسیار پر شكوه و زیباروى دیدم ، : (در ایـن مـورد مى گوید) قـزویـنـى (خـود آیـت اهللا 

  . )بسوى او رفتم و از حال او جویا شدم ، اما گویى از او شرمنده شدم كه از نام و وطنش بپرسم 
خود را طبق برنامه روزانه آغاز كرد و آن میهمان نیز كه خود را صـاحـب درس ) سید (بـه هـر حـال ، 

  .طرح مى كرد پرس و جو و چون و چرا را آغاز كرد) سید (خـانـه خـوانده بود، در مسایلى كه 
ایـن بـحث به شما : (یـكـى از دانـشـجـویـان عـلوم دیـنـى كـه كم سن و سال و كم تجربه مى نمود، به او گفت 

  .كه او تبسم كرد و ساكت شد! ) طى ندارد، لطفا سكوت كنید تا بحث ادامه یابدرب
  )آمده اید؟ ) حله (از كجا به شهر : (پـس از پـایـان بـحـث آیـت اهللا قـزویـنـى از او پـرسید

  . )از شهر سلیمانیه : (پاسخ داد
  )چه زمانى از سلیمانیه خارج شده اید؟ : (آیت اهللا پرسید

  ! )دیروز(: پاسخ داد
نـجـیـب پـاشـا آنجا را فتح كرد و پیروزمندانه وارد شهر گردید و احمد پاشا را كه بر دولت : (و افـزود كـه 

   )368(. )عثمانى شوریده بود، دستگیر كرده است 
من در مورد سخن او و اینكه چگونه خبر فتح سـلیـمانیه به : (آیـت اهللا قـزویـنـى در ایـن مـورد مى گوید

 گزارش نشده است فكر مى كردم و به ذهنم نرسید كه از آن مرد بزرگ بپرسم كه چگونه با) حله (حكومت 
كیلومتر است ،  400حدود ) حله (حركت كرده است و فاصله آنجا تا ) سلیمانیه (وجود اینكه دیروز از 

  )رسیده است ؟ ) حله (امروز به 
آنگاه آن مرد بزرگ آب خواست ، یكى از خدمتگزاران بیت برخاست تا از ظرف ویژه اى كه گلین یا 

. ) چرا كه در آن حـیـوانـى مـرده است ! از آنجا نه ( :سفالین بود، براى او آب خوردنى بیاورد كه فرمود
از ظـرف دیـگرى برایش آب . وقتى به درون ظرف نگریست ، دید سوسمارى زهرآگین در آن مـرده اسـت 

آن را نوشید، آنگاه برخاست و آماده حركت شد كه آیت اهللا قزوینى نیز بپا خاست و او را بدرقه . آوردند



  .نمود
  )چـرا خـبـر او در مـورد فـتـح سلیمانیه را به آسانى پذیرفتید؟ : (گـفـت ) سـیـد (او  پـس از رفـتـن

دیده بود، ) سید مـحمد (همو كه پیش از همه او را در كنار مرقد ) حاج على (هـمـه بـه فـكـر رفـتـنـد كـه 
بهت زدگى همه را فرا همه آنچه را كه از او شنیده بود براى حاضران گفت و همگى در حالى كه حیرت و 

گرفته بود، حركت كردند و به جستجوى او پرداختند و هـمـه شهر را زیر پا نهادند، اما آن مرد بزرگ را 
  .گویى به آسمان پر كشید یا در زمین نهان شد. نیافتند

  . )بخداى سوگند كه او صاحب االءمر بود! مردم : (آیت اهللا قزوینى پس از اندیشه عمیقى گفت 
و حاكم آن ) حله (تازه ... و) احمد پاشا (و دستگیرى ) سلیمانیه (جـیـب ایـنـكـه پس از ده روز خبر فتح و عـ
   )369(.رسید

  ـ در راه زیارت پیشواى شهیدان8
آورده است كه او به ) آیت اهللا سید مهدى قزوینى (از فرزند ) محدث نورى (داسـتـان دیـگـرى را مرحوم 

  :نقل از پدر گرانقدرش مى گوید
ربـال حـركـت براى زیارت امام حسین علیه السالم به سوى كـ) حله (روز چـهـاردهم ماه شعبان ، از شهر 

  .كردم ، بدان امید كه شب نیمه شعبان را، در آنجا باشم و ساالر شهیدان را زیارت نمایم 
رسیدم دیدم راه بندان است و همه زائران در آنـجـا مـانـده ) نهر هندى (امـا هـنگامى كه به نقطه اى بنام 

ه اى صـحـرانـشـیـن بـودنـد، راه كـربـال كه قبیل) عنیزه (انـد، چرا كه به آنان گزارش شده است كه عشیره 
  .را مـسـدود سـاخـتـه و اموال و امكانات زائران و مسافران را غارت مى كنند

در هـمـان شـرایـطـى كـه مـردم سـرگردان بودند و هوا نیز بارانى بود، من براى نجات زائران بـه بـارگـاه 
جستم ، بدان امید كه مددى برسد كه ناگاه در همان حالت  خـدا و امـامـان مـعـصـوم عـلیـه السـالم توسل

تضرع و نیایش با خدا و تـوسـل به اهل بیت علیه السالم دیدم شهسوارى كه نیزه بلندى به دست داشت ، در 
  .كنارم ایستاد و سالم كرد

بـیـایـنـد، چرا كه به زائران بگویید : (پـاسـخ او را دادم كه دیدم مرا با نام و نشان مخاطب ساخت و فرمود
  . )راه را ترك كرده اند و اینك راه كامال آزاد و امنیت در آن برقرار است ) عنیزه (عشیره 

ما همراه زائران كوى حسین علیه السالم حركت كردیم و او نیز ما را همراهى مى كرد و بسان شـیر، 
ر و نگرانى از مـا، از برابر دیدگانمان پیشاپیش كاروان مى رفت ، اما بناگاه در میان راه و پس از رفع خط

  )آیا تردیدى باقى است كه او صاحب الزمان بود؟ : (نهان شد، من به همراهانم گفتم 
  ! )نه بخداى سوگند: (همگى گفتند

  :آیت اهللا قزوینى ادامه مى دهد
نـظـرم مـى  به هنگامى كه آن مرد بزرگ ما را همراهى مى كرد، خوب به او نگریستم ، گویى آشنا بـه(

آمـد، چـنـیـن مى نمود كه او را دیده ام ، هنگامى كه در یك چشم به هم زدن از نظرها ناپدید شد، بناگاه به 
  . )یادم آمد كه این شهسوار نجات بخش همان كسى است كه در حله به خانه ما آمد

ه از كوچ آنها آسمان را بـه هر حال ، عشیره مورد اشاره را كسى از ما ندید، تنها از گرد و غبارى ك
) كـربال (تـا ) نـهـر هـنـدى (ما به همراه زائران ، مسافت میان . پوشانده بود، متوجه شدیم كه آنان رفته اند

از كجا مى : (را كه سه ساعت بود پیمودیم و هنگامى كه به دروازه شـهـر رسـیـدیـم نـگـهبانان شهر پرسیدند
  )سیدید؟ عشیره مهاجم كجا رفتند؟ آیید؟ و چگونه آمدید و به شهر ر
همان وقت كه عشیره غارتگر جاده را بسته و در آنجا مستقر شـده بـودنـد، : (یكى از كشاورزان منطقه گفت 

سوارى كه نیزه بلندى در دست داشت رسید و در میان آنان با صداى رساى خـویـش بـه هشدار و اخطار 
رگ و نابودى عشیره بـوسـیـله او، خـداونـد خـوف و هـراس پرداخت و بر اثر هشدار او و تهدید به م

  . )شـدیدى بر دلهاى آنان افكند، بدین جهت به سرعت منطقه را ترك كردند
از آن كـشـاورز در مـورد نـشـانه هاى آن سوار شجاع و نجاتبخش پرسیدم : (آیـت اهللا قـزویـنـى مـى افـزایـد

نزد ) نهر هندى (همان شهسوارى بوده است كـه در سـاحل ! آرى :  و او نشانه هاى او را بر شمرد، دیدم
   )370(. )به زائران اطمینان بده كه جاده امن شده است ، حركت كنند: من آمد و فرمود

  ـ آن بامداد پر خاطره9
صاحب تاءلیفات ارزنده ، داستانى را در این مورد آورده است كه خود، آن ) آیت اهللا صافى (عالمه محقق 

مـسـجـد  كه از خوبان مى باشد شنیده است و داسـتـان در مـورد بـنـیـاد) احمد عسكرى تهرانى (را از آقاى 
  .قرار دارد، مى باشد) قم (امـام حـسـن عـلیـه السـالم كـه ایـنـك در مدخل شهر 



  :آقاى عسكرى مى گوید
سـال پـیـش بـامـداد پنجشنبه اى بود كه نماز صبح را خوانده و به تعقیب و دعا مـشـغول بودم كه  17حـدود 

مـشـرف شـویـم و بـراى  )371(مسجد جمكران  مى خواهیم به شهر قم و: (سه جوان مكانیك آمدند و گفتند
سوى خدا و حجت او، امام عصر علیه السالم بزنیم و بـر آمـدن خـواسـتـه هـاى خـویـش ، دسـت تـوسـل به 

  . )دوست داریم تا شما ما را در این سفر همراهى كنید
نزدیك قم رسیدیم . مـن بـا پـیشنهاد آنان موافقت نمودم و سوار بر ماشین شدیم و به سوى قم حركت كردیم 

  .كه ماشین دچار نقص فنى گردید و از حركت باز ایستاد
ه تـعـمـیـر آن پرداختند و من با استفاده از فرصت ، كمى آب برگرفتم و به قصد تطهیر از آنان جـوانـهـا بـ
  .دور شدم 

زیبا چهره و سفید رویى را بـا ابـروهـاى كـشـیده و ) سید (پـس از اینكه اندكى از آنان فاصله گرفتم در آنجا 
عمامه . و عباى نازك و نعلین زرد بر پا دارد دندانهاى سفید و براق و خالى بر چهره ، دیدم كه لباس سفید

  .اى سبز رنگ بر سر نهاده و با نیزه اى كه در دست دارد زمین را خط كشى مى كند
این سید بزرگوار، اول صبح به اینجا آمده و در كنار جاده ، با نیزه به خط كشى پرداخته : (با خود گفتم 

  . )است و آشنا و بیگانه در آن رفت و آمد مى كنند است ، این كار درستى نیست چرا كه جاده عمومى
بـه : اظهار ندامت مى كند مى افـزایـد) سید (آقـاى عـسـكـرى كـه از سـوء ظـن و ادب خویش نسبت به آن 

زمان توپ و تانك و اتم است ، شما نیزه بدست گرفته اى ؟ برو درست را ! سید: (سـوى او رفـتـم و گفتم 
  . )بخوان 

این سخن او را ترك كردم و به نقطه دور دستى رفتم ، تا براى تطهیر بنشینم كـه او مـرا بـا نـام و  و پس از
  . )آنجا منشین ، من آنجا را براى مسجد خط كشیده ام ! آقاى عسكرى : (نـشـان صدا زد و گفت 

چشم : (م سخنى بگویم گفتم از ایـن نـكـتـه كـه چـگـونه و از كجا مرا مى شناسد، غفلت كردم و بى آنكه بتوان
  .و برخاستم ! ) 

  .و من رفتم ... برو پشت آن بلندى : او اشاره كرد كه 
بـرخـى سـؤ االت در ایـن مـورد بـه ذهـنـم رسـید و تصمیم گرفتم آنها را با سید در میان بـگـذارم و بـه او 

چرا ) فرشتگان یا جنیان ؟ كدامیك  این مسجد را براى چه كسى مى سازى ؟ براى! سـیـد جان : (بـگـویـم 
  .دور) قم (كه آنجا آن روزها بیابان بود و از شهر 

مسجدى كه هنوز ساخته نشده چرا مرا از تطهیر در این زمین باز مى : (و نـیـز تـصمیم گرفتم به او بگویم 
باشد و پیش از چرا كه مسجد هنگامى حكم مسجد پیدا مى كند كه زمین آن براى مسجد وقف شده ) دارى ؟ 

  .این حكم مسجد را ندارد
  .پس از این فكرها و تطهیر، به سوى سید رفتم و بر او سالم گفتم 

سؤ الهایى را كه آماده ساختى بپرسى ، : (او نـیـزه اش را بـه زمـیـن فرو كرد و من خوش آمد گفت و فرمود
  ! )طرح كن 

ه او چـگـونـه از آنـچـه در دل مـن مـى گـذرد بـا خبر است مـن شـگـفـت زده شـدم ، امـا بـه خـود نـیـامـدم كـ
و هنوز من چیزى به زبان نیاورده ، از نیت من خبر مى دهد، این نه تنها كارى طبیعى نیست كه خارق 

  .العاده است 
، درست را رها كرده و اینجا آمده اى ! سید جان : (به هر حال من توجه به این نكات نیافتم و به او گفتم 

نیزه در . گویى نمى اندیشى كه ما در عصر موشك و توپ زندگى مى كنیم و دیگر نیزه ارزشى ندارد
  )روزگار ما چه كاره است ؟ 

  .و بدین صورت میان من و او گفتگو شروع شد
  . )من نقشه مسجد مى كشم : (سپس نظرى به زمین افكند و فرمود

  )براى جنیان یا آدمیان ؟ : (گفتم 
  )ى انسانها برا: (فرمود

  )بزودى اینجا آباد مى شود : (آنگاه فرمود
بفرمایید ببینم اینجا كه من مى خواستم تطهیر كنم ، فرمودید مسجد است و اجازه ندادید با اینكه هنوز : (گـفتم 

  )مسجدى ساخته نشده است چرا؟ 
هادت رسـید است بزودى در این نقطه یكى از فرزندان فاطمه علیه السالم به ش! آقاى عسكرى : (فـرمـود

  . )قتلگاه او محراب مسجد مى گردد، چرا كه خون این شهیدى در این نقطه به زمین ریخته شد است 



در آن نقطه هم نقشه دستشویى و توالت كـشـیـده ام زیـرا : (آنگاه به نقطه اى از زمین اشاره كرد و فرمود
  . )زمین افتاده و هالك شده اندآنـجـا نـقـطـه اى است كه دشمنان خدا و پیامبر، به 

سـپس همانگونه كه ایستاده بود برگشت و مرا نیز برگردانید و در حالیكه سیالب اشك از دیـدگـانـش فـرو 
و با به زبان آوردن نـام حـسین علیه السالم باران اشك ) آنجا حسینیه ساخته مى شود (مـى ریـخـت فـرمـود، 

  .با گریه او گریستم از دیدگانش فرو بارید و من نیز 
  )پشت حسینیه كتابخانه مى شود و شما نیز بدان كتاب هدیه مى كنى : (و نیز فرمود

  :موافق هستم اما به سه شرط: (گفتم 
  .ـ نخست اینكه تا آن زمان زنده باشم 1

  )انشاءاهللا : (فرمود
  .ـ دوم اینكه اینجا مسجدى ساخته شود2

  ! )بارك اهللا : (فرمود
ـكه به اندازه امكان مالى خویش ، گرچه یك كتاب باشد براى اجراى دستور شما پسر پیامبر، ـ سـوم ایـن3

  . )بدینجا كتاب بیاورم 
  )چه كسى اینجا مسجد خواهد ساخت ؟ : (مرا به سینه چسبانید، پرسیدم 

  . )یداهللا فوق ایدیهم : (فرمود
  .. ).من هم مى دانم كه قدرت خدا باالترین قدرتهاست اما: (گفتم 

بـزودى خـواهـى دیـد كـه در اینجا مسجدى پرشكوه برپا مى شود، هنگامى كه ساخته شد سالم مرا : (فـرمـود
  )به بنیاد كننده اش برسان 

  .و مرا دعا كرد
  .من سید را ترك كردم و به اطراف ماشین آمدم كه دیدم درست شده و آماده حركت است 

  )زیر برق این آفتاب با چه كسى گفتگو مى كردى ؟ ! سكرى آقاى ع: (هـمـراهـان از مـن پـرسـیدند
  )مگر سید به آن عظمت را با نیزه بلندش ندیدید؟ با او صحبت مى كردم : (گفتم 
  )با كدام سید؟ : (گفتند

  ! )آنجاست : (پشت سرم را نگاه كردم ، گفتم 
وردم و سوار ماشین شـدم ، اما دریغا كه دیدم زمین صاف و هموار است و هیچ كس نیست ، سخت تكان خ

دوستان با من صحبت مى كردند اما من قدرت پاسخگویى به آنان را . امـا در حـالتـى وصـف نـاپـذیر بودم 
  .نداشتم و نمى دانم كه نماز ظهر و عصر را چگونه خواندم 

مرد  یك طرف من. سـرانـجام به مسجد جمكران رسیدیم اما من فكرم پریشان بودم در مسجد نشستم 
  .سالخورده اى بود و طرف چپم یك جوان 

نماز مسجد جمكران را خواندم ، پس از نماز خواستم سجده كنم كه دیدم سید گرانقدرى كه بـا آمـدنـش آن 
  ! )سالم علیكم ! آقاى عسكرى : (مـحـدوده را عطرآگین كرد، از راه رسید و گفت 

ن سیدى بود كه پیش از ظهر در آنجا نقشه مسجد تن صدایش درست تن صداى هما. و در كـنار من نشست 
  .مرا به نكته اى نصیحت كرد. مى كشید

  .دریغا كه دیگر او را ندیدم . پـس از آن بـه سـجده رفتم و ذكر صلوات را خواندم و سر از سجده برداشتم 
  ) سید كجا رفت ؟: (از مـرد سـالخـورده و آن جوان كه در دو سوى من نشسته بودند پرسیدم 

  )ما ندیدیم : (گفتند
ناگهان گویى زمین لرزه شد و حال من دگرگون شد، دوستانم آمدند و از دیدن وضعیت من شگفت زده شدند 

  .و آب بر صورتم پاشیدند و به تهران بازگشتیم 
بى ترید آن سـیـد گـرانـمایه ، : (او گفت . بـا رسیدن به تهران جریان را به یكى از علماى شهر گفتم 

  )رت مهدى علیه السالم بوده است ، اینكه شكیبایى پیشه ساز تا ببینم آنجا، مسجد درست مى شود؟ حض
سـالهـا از آن جریان گذشته بود كه به مناسبتى به شهر قم آمدم ، هنگامى كه به آغاز شهر رسیدم ، دیدم 

  .مسجد مى سازندستونها برافراشته شده و در همان مكانى كه سید نقشه مى كشید كار مى كنند و 
  )چه كسى این مسجد را مى سازد؟ : (پرسیدم 

  )حاج یداهللا رجبیان : (گفتند
قلبم به طپش افتاد و غرق عرق شدم و نتوانستم سرپا بایستم ، بـر صـنـدلى تـكـیـه زدم و ) یداهللا (با آمدن نام 

ه كسى اینجا مسجد خواهد ساخت چ: (آنـگاه معناى سخن امام علیه السالم را فهمیدم كه هنگامى كه پرسیدم 



  )؟ 
  )یداهللا فوق ایدیهم : (فرمود

یداهللا (جلد كتاب خریدم و همه را وقف كتابخانه آن مسجد نمودم و با حاج  400بـه تـهـران بـاز گشتم و 
   )372(.مالقات كردم و جریان را به او باز گفتم ) رجبیان 

  در راه كاظمین 10
  :آورده است كه ) نجم الثاقب (مرحوم نورى در كتاب 

ه به دیدار حضرت مهدى حاج على بغدادى از شایسته كرداران و خوبان بود و از جمله نیكبختانى است ك
  .علیه السالم مفتخر شده است 

  :فشرده داستان دیدار او اینگونه است 
ایـن مـرد شـایـسـتـه و بـاتـقـوا، مـرتب از بغداد به كاظمین براى زیارت دو امام گرانقدر حـضـرت جـواد و 

  .حـضـرت كـاظم علیه السالم مى رفت و پیوسته به آنها ارادت و عشق مى ورزید
مقدارى خمس و حقوق مالى بر عهده ام بود، به همین جهت به نجف اشرف رفتم و بیست : خـودش مـى گوید

شیخ محمد (بیست تومان آن را هم بـه عـلم فـقـیـه پـارسا ) شیخ انصارى (تومان آن را به عالم فقیه پارسا 
ادم و بیست تومان دیگر بدهكار د) آیت اهللا شیخ مـحـمـد حسن شروقى (بیست تومان هم به ) حسین كاظمى 

) آیـت اهللا آل یاسین (بودم كه تصمیم گرفتم پس از بـازگـشـت بـه بـغـداد آن را هـم بـه فـقـیـه گـرانـقـدر 
  .بپردازم 

نـخست به سوى كاظمین و زیارت دو امام گـرانـمـایـه عـلیـه : پـنـجـشـنـبـه بـود كـه بـه بـغـداد بـازگـشـتـم 
رفتم و بخشى از باقى مانده بدهى ) آیت اهللا آل یاسین (از زیـارت بـه منزل   ـركـت كـردم ، پـس السـالم ح

شرعى خویش را به او تـقـدیـم داشتم تا در موارد مقرر مصرف نماید و از او اجازه خواستم كه باقى مانده 
  .را به تدریج در مواردى كه شایسته دیدم ، مصرف كنم 

، با اصرار از من خواست كه در خدمتشان بمانم ، اما با عذر خواهى از او بخاطر آیت اهللا آل یاسین 
  .كارهاى ضرورى خداحافظى كردم و بسوى بغداد حركت كردم 

دیدم عمامه . درست یك سوم راه را آمده بودم كه با سید گرانقدر و پرشكوه و باوقار و هیبتى روبرو شـدم 
او به سوى كاظمین براى زیارت مى رفت . است بسیار زیبا و دلنشین سبز بر سر دارد و بر گونه اش خالى 

مرا به سینه چسبانید و . ، به من رسید، سالم كرد و بسیار گرم و پر مهر با من مصافحه و معانقه نمود
  )كجا؟ : (خوش آمد گفت و فرمود

  . )زیارت كرده و اینك عازم بغداد هستم : (گفتم 
  )برویم كاظمین  شب جمعه است ، برگرد(گفت ، 

  . )نمى توانم : (گفتم 
بـرگرد تا گواهى كنم كه از دوستان جدم امیرمؤ منان علیه السالم و از دوستان شیعیان ما ! چـرا: (فـرمـود

  :هستى و شیخ نیز گواهى مى دهد و خدا مى فرماید
   )373(. )و استشهدوا شهیدین (

من پیش از این از آیت اهللا شیخ آل یاسین ، خواسته بودم كه به من سندى بنویسد و در آن گواهى كند كه من 
  .صلى اهللا علیه و آله هستم تا آن نامه را در كفن خویش قرار دهم از شیعیان و دوستداران اهل بیت پیامبر 

  )از كجا مرا شناختى و چگونه این گواهى را مى دهى ؟ : (از سید پرسیدم 
  )چـگـونـه انـسـان كـسـى را كـه حـق او را بـطـور كامل مى دهد نمى شناسد؟ : (فـرمـود

  )كدام حق ؟ : (گفتم 
  . )وكیل من دادى همان حقوقى كه به (فرمود، 

  )وكیل شما كیست ؟ : (گفتم 
  ! )شیخ محمد حسن : (فرمود
  )آیا او وكیل شماست ؟ : (گفتم 

  ! )آرى : فرمود
فكر كردم میان من و او، دوستى دیرینه اى است كه من فراموش كـرده ام ، . از گفتار او شگفت زده شدم 

و نیز فكر كـردم از مـن تـوقـع درد . م و نشان صدا زدچـرا كـه او در آغـاز رویـارویـى با من ، مرا به نا
كـه مـبـلغـى از آن خـمـس كـه بـر عـهـد دارم بـدان جـهـت كـه از نسل پیامبر صلى اهللا علیه و آله است به او 

  .تقدیم دارم 



یـخ مـحـمـد از حقوق شما فرزندان پیامبر مقدارى نزدم موجود است و از شـ! سید: (بـه هـمـیـن جـهـت گـفتم 
مقدارى از ! آرى : (او تبسم كرد و فرمود. ) حـسـن هم اجازه گرفته ام هر كجا دوست داشتم مصرف كنم 

  . )حقوق ما را به وكالى ما در نجف پرداختى 
  )آیا این كار شایسته و پذیرفته بارگاه خداست ؟ : (پرسیدم 
  ! )آرى (فرمود 

گـرانـقـدر بـزرگـتـریـن عـلمـاى عـصـر را، وكیل خود عنوان مى  بـه خـود آمـدم كـه چـگـونـه ایـن سـیـد
  .سازد، برایم گران آمد، شگفت زده شدم ، اما بار دیگر دچار غفلت شدم و موضوع را فراموش كردم 

  آیا این روایت صحیح است ؟
هـمـه را یـكـى  بار دیگر به گفتگوى با آن مرد بزرگ پرداختم و از موضوعات گوناگونى پرسیدم و او نـیـز

! سرورم : (از موضوعاتى كه طرح كـردم یـكـى این بود كه گفتم . پـس از دیگرى با مهر و محبت پاسخ داد
با فردى پیرامون زیارت پیشواى  )374()سـلیـمـان اعمش (مردى بنام : گویندگان مذهبى مى گویند كه 

بدعت ) ع (آن مرد بر این پندار بود كه زیارت امام حسین . شهیدان امام حسین علیه السالم گفتگو كردند
تش خواهد بود، آنگاه همین مرد در عالم رؤ یا است و هر بـدعتى هم گمراهى است و هر گمراهى هم در آ

  )آن هودج چیست ؟ : (دید كه هودجى میان آسمان و زمین است ، پرسید كه 
  و در درون آن كیست ؟

درون آن دخت گرامى پیامبر فاطمه علیه السالم و مادر او خدیجه علیه السالم قرار دارند : (پـاسـخ داده شد
  )پرسید كجا روان هستند؟ 

) ع (چرا كه شب جمعه است و شب مخصوص زیارت حسین ) ع (به زیارت امام حسین : (ـخ داده شدپـاس
  . )است 

  :و خود دید كه ورقهایى از آن هودج به زمین مى ریزد و در آنها این جمله نوشته شده است 
   )375(قیامة اءمان من النار الى یوم ال! فـى لیلة الجمعة ) ع (اءمـان مـن النـار لزوار الحـسـیـن 

  آیا این روایت صحیح است ؟! سرورم 
  . )كامال صحیح است ! آرى : (فرمود

  پاورقي
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شـهـرى است در پانزده كیلومترى كربال كه اینكه به منطقه هندیه معروف است و در آن روزگـار،  -357

  .مى گذشتند) طـویرج (زائران بـوسـیـله قـایـق از كـربـال بـه سـوى نـجـف از 
  .بوده است آیت اهللا سیدمهدى قزوینى ، از علماى بزرگ و پرواپیشه آن عصر  -358
  .239، ص 52بحاراالنوار، ج  -359
كیلومترى  40شهرى است در عراق كه در ) حله (نـام روستایى در منطقه حله بود و ) هـرقـل ( -360

  .كربال است 
  .بوده است ) مستنصر (خلیفه خودكامه عباسى آن روز  -361
  .61، ص 52بحاراالنوار، ج  -362
  .70، ص 52بحاراالنوار، ج  -363
  .175، ص 52بحاراالنوار، ج  -364
  .بحاراالنوار چاپ شده است  53در آخر جلد ) جنة الماءوى ( -365
امیرمؤ منان علیه . مسجد بزرگ و پربركتى است در شهر كوفه كه تا نجف فاصله چندانى ندارد -366

  .السالم در این مسجد نماز مى خواند و همانجا هم به شهادت رسید
  ).240، ص 53بحاراالنوار، ج (جنة الماءوى  -367
  .بر ضد حكومت مركزى سركشى مى كرد) احمد پاشا (آن روزهـا عـراق جـزو دولت عثمانى بود و  -368
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نزدیك قم كه به دستور امام عصر علیه السالم ساخته شده است و مردم دسته دسته مـسـجـدى است  -371

ارواحنا (بدانجا مى روند و نماز بجاى آورده و براى برآورده شدن حاجات خویش به حضرت ولى عصر 
  .توسل مى جویند) فداه 



  .، آیت اهللا صافى دامت بركاته )پاسخ به ده پرسش (كتاب  -372
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یكفى فى االعـتـمـاد عـلى روایـتـة ، : (فـقـیـه فرزانه و رجالى توانا، حضرت آیت اهللا العظمى خوئى مى گوید
  .281، ص 8مـعـجـم رجال الحدیث ، ج ) جـاللتـه و عـظـمـتـه عـنـد الصـادق عـلیـه السـالم 

در اعتماد به روایات او همین بس كه نزد امام صادق علیه السالم داراى شخصیت و عظمت : یـعـنى 
  .گرانقدرى بوده است 

ابـن شـبـرمـة . وى در آخرین روزهاى زندگى خویش به سختى مریض بود: (عـالمـه مـامقانى مى نویسد
ابـوحـنـیـفـه . فـه سـه تـن از شـخـصـیـتـهـاى عـلمـى اهـل سـنـت ، بـه عـیـادت او رفـتـنـدابـولیـلى و ابـوحـنـیـ

حال كه آخرین لحظات زندگى خویش را طى مى كنى ،اى كاش از احادیثى را كه درباره : (بـه وى گـفـت 
  )مى كردى ، توبه ...و) انا قسیم الجنة و النار (عـلى عـلیـه السالم نقل مى كردى ، مانند 

با چه جراءتى با من این چنین سخن مى گویى ؟ ! اى یهودى : (سلیمان اعمش به شدت عصبانى شد و گفت 
فرداى : قسم بخداوندى كه اینك به سوى او مى شتابم او موثق ترین اساتید شنیدم كه على علیه السالم فرمود

رمان مى دهم كه دوستان مرا آزار مده و و من به آتش ف. قیامت كار تقسیم بهشت و جهنم به دست من است 
  .66، ص 2تنقیح المقال ، ج .... ) آنان را رها ساز و دشمنان مرا به كام خویش فرو بر

، جـامـع 315، ص 7، اعیان الشیعه ، ج 194اتقان المقال ، ص : جـهـت آگـاهـى بـیشتر مراجعه شود به 
، تـهـذیـب الكـمـال ، ج 195ص  4هذیب التهذیب ، ج ، ت156، مـنـتهى المقال ، ص 439، ص 2الرواة ، ج 

و الوافى بالوفیات ،  226، ص 6، سـیر اعالم النبالء، ج 146، ص 4، الجـرح و التـعـدیـل ، ج 76، ص 12
  .429، ص 15ج 

در شب جمعه از آتش سوزان جهنم ) ع (زائران امام حسین : ، یعنى 402، ص 45بحار االنوار، ج  -375
 .آنان تا روز واپسین قیامت از آتش در امان مى باشند. تنددر امان هس

 

 

 

 

  
   )376(لیلة الجمعة كان آمنا؟) ع (ان من زار االمام الحسین : آیا درست است كه مى گویند! سرورم : (گفتم 

  .و در همان حال دیدگانش لبریز از اشك شد و گریست ! ) آرى : (فرمود
هستیم بى آنكه از ) ع (چـیـزى نـگذشت كه دیدم در حرم مطهر دو امام گرانقدر حضرت كاظم و جواد 

  .مى رسد، عبور كرده باشیم  خیابانها و راههایى كه به حرم
  ! )زیارت بخوان : (كنار درب ورودى ایستادیم ، او فرمود

  . )من نمى توانم خوب بخوانم ! سرورم : گفتم 
  )آیا من بخوانم كه شما نیز با من زیارت كنى ؟ : (فرمود
  ! )آرى : (گفتم 

از دیگرى سالم و درود گـفـت تا  یكى پس) ع (و او شـروع بـه زیـارت نـمود بر پیامبر و امامان معصوم 
  )آیا امام زمانت را مى شناسى ؟ : (رسید، سپس رو به من كرد و گفت ) ع (به نام مبارك حضرت عسكرى 

  ! )چگونه نمى شناسم ؟ آرى : (پاسخ دادم 
  ! )پس بر او سالم كن : (فرمود

  !گفتم السالم علیك یا حجة اهللا یا صاحب الزمان یا بن الحسن 
  .علیك السالم و رحمة اهللا و بركاته : سم كرد و فرموددیدم تب

  ! )زیارت بخوان : (آنگاه وارد حرم شدیم و ضریح را بوسه باران ساختیم به من فرمود
  . )من نمى توانم خوب بخوانم ! سرورم (گفتم 

    



  )آیا برایت بخوانم ؟ : (فرمود
  ! )آرى : (گفتم 

آیا جدم حسین : (نمود و پس از پایان آن ، فرمود) امین اهللا ( او شـروع بـه خواندن زیارت مشهور به زیارت
  )را زیارت مى كنى ؟ 

را ) ع (و او زیارت مشهور امام حسین . ) است ) ع (امشب شب جمعه و شب زیارتى حسین ! چرا: (گفتم 
  .خواند

  .هنگامه نماز مغرب رسید به من دستور داد نماز جماعت بخوانم 
ادم و پس از نماز، آن بزرگوار از نظرم ناپدید شد و هرچه جستجو كردم و از پى من به نماز جماعت ایست

  .او گشتم ، او را ندیدم 
  :تازه به خود آمدم و به یاد آوردم كه 

  .سید مرا با نام و نشان صدا زد
  .مرا دعوت كرد به كاظمین بازگردم با اینكه نمى خواستم بازگردم 

  .مى فرمود از فقهاى بزرگ به وكیل خود تعبیر
  .و سرانجام هم بناگاه از برابر دیدگانم نهان شد

بوده است و دریغا كه دیر او را شناختم ) ع (پـس از ایـن اندیشه ، بناگاه دریافتم كه آن حضرت امام عصر 
.)377(   

  نگرشى بر این دیدارها
) ع (داسـتـان انـسـانـهـاى شایسته و خداجویى كه از آغاز غیبت كبرى تاكنون به دیدار حضرت مـهدى 

و روشن است كه هركدام از  مفتخر شده اند بسیار است كه ما از مجموع آنها این چند داستان را برگزیدیم
این داستانها، موضوعات مهم و فواید بیشمارى دارد و این رخدادها، طى قرون و اعصار از غیبت كبرى 

  .تاكنون رخ داده است 
  :براى نمونه 

دیدار مى كند و بیمارى او را شفا مى ) اسماعیل هرقلى (در شهر تاریخى سامرا با ) ع (حضرت مهدى 
به او مبلغ بزرگى خواهد داد و به او هشدار ) عباسى (مى دهد كه بزودى خلیفه ستمكار  بخشد و به او خبر
  .مى دهد كه نپذیرد

  در نجف اشرف مردى مسلول و گرفتارى را، به دیدار خویش مفتخر مى سازد،
كه اندكى از قهوه او مى نوشد و بوسیله بقیه آن بیمارى سخت او را برطرف مى سازد و به او خبر مى دهد 

  .به آرزوى خویش در مورد آن دختر دلخواه خواهد رسید و مى رسد
و نقشه شوم وزیر بداندیش ) انار (را به دیدار خود مفتخر مى سازد و راز ) محمد بن عیسى (در بـحـریـن 

  .را برمال ساخته و همه را نجات مى دهد و جایگاه آن قالب را نیز به آن مرد شایسته خبر مى دهد
بـال، كـنـار چادرهاى آن عشیره یاغى و غارتگر كه راه را بر روى زائران بسته بـودنـد، مـى در راه كـر

رود و هـراس بـر دل آنـان مـى افـكند، به گونه اى كه وحشت زده و ترسان منطقه را ترك مى كنند و راه را 
  .باز مى كند) ع (بدین وسیله براى زائران امام حسین 

از ضـررى كـه در تـجارت برده است و به كسى نـگـفـتـه سـخن مى ) حـاج عـلى (بـه ) حـله (در شـهـر 
  .گوید و به او نوید مى دهد كه اوضاع اقتصادى و تجارتش بهبود مى یابد

در خانه عالم بزرگوار آیت اهللا قزوینى حاضر مى شود و خبر مى دهـد كـه دیـروز از ) حـله (بـاز هـم در 
ده و از اوضـاع و احوال آنجا و فتح سلیمانیه خبر مى دهد و غایب مى گردد و آنگاه سـلیـمـانـیـه خـارج شـ

  .مى رسد) حله (پس از ده روز این خبر به حكام 
كه براى زنده نگاه داشتن نام و راه و رسم امامان ) ع (در مـجالس و محافل شیعیان و دوستداران اهل بیت 

  .برپا مى شود، حاضر مى گردد) ع (نور 
بنگر كه آن حضرت چگونه وجود گرانمایه خویش را به شیعیان اثبات مى ! سـتـى ، شـما خواننده عزیزرا

كند، چگونه آنان را پناه مى دهد و در تنگناها به فریاد آنان مى رسد و شـر دشـمـنـان را از آنان برطرف 
ت و آزارشان مى كشد، خبر مى مى سازد و به آنان از توطئه ها و حیله ها و نقشه هایى كه دشمن براى اذی

دهد و آنگاه بصورت ناگهانى از برابر دیـدگـانـشـان نـهـان مـى گـردد تـا غـیـبـت او بـه صـورت نـاگـهـانـى 
  .است نه دیگرى ) ع (دلیل این باشد كه او همان امام مهدى 

شیخ (مایه و عزیز به و در هـمـیـن فرصت براى شما خواننده گرامى روشن مى شود كه آنچه را آن گران



  :نوشت كه ) مفید 
   )378(.فانا نحیط علما باءنبائكم و الیعزب عنا شى ء من اءخباركم 

ما بر اوضاع و اخبار شما و جامعه شما به خوبى آگاهیم و چیزى از اخبار شما بر ما پوشیده نمى : یعنى 
  .ماند

  :و مرقوم داشت كه 
   )379(.انـا غـیـر مـهـمـلیـن لمـراعـاتـكـم و ال نـاسـیـن لذكـركـم و لوال ذلك لنزل بكم الالءواء

ما از سرپرستى و رسیدگى به كارهاى شما كوتاهى نورزیده و یاد شما را از صفحه خاطر خویش : یـعـنى 
مواج سختیها بر شما فرود مى آمد و دشمنان كینه توز شما را ریشه كن مى نزدوده ایم كه اگر جز این بود ا

  .ساختند
   )380(النا من وراء حفظهم بالدعاء الذى الیحب عن ملك االءرض و السماء: و

چـرا كـه ما پشت سر مؤ منان شایسته كردار، بوسیله نیایش و راز و نیازى كه از فرمانرواى : یـعـنـى 
  .آسمانها و زمین پوشیده نمى ماند، آنان را حفاظت و نگهدارى مى كنیم 

لما تاءخر عنهم ... ه ـ على اجتماع من القلوب فى الوفاء بالعهد علیهم و لو اءن اءشـیـاعـنـا ـ وفـقهم اهللا لطاعت
   )381(...الیمن بلقائنا

اگر شیعیان ما كه خداوند آنان را در فرمانبردارى خویش توفیقشان ارزانى دارد، بـراسـتـى در راه : یعنى 
وفـاى بـه عـهـد كـه بـر دوش دارنـد، هـمدل و هماهنگ بودند، هرگز سعادت دیدار ما از آن به تاءخیر نمى 

  .افتاد و سعادت دیدار ما زودتر روزى آنان مى گشت 
  ن زیسته است؟چگونه تا كنو

پـیـش از هـر چـیـز، نـگـارنـده بـر ایـن عـقـیـده اسـت كـه بـحـث و گـفـتـگـو در مـورد طول عمر امام 
بحث سازنده و هدفدارى نیست و كسانى كه براى خدشه دار ساختن اصل عقیده به وجود ) ع (عصر 

ـا بـه نـوعى حق ستیزى پرداخته و در گرانمایه آن حضرت ، به این بهانه جوییها دست مى یازند، از نظر م
  .مورد حقیقت ثابت و استوارى ، خود را به ناآگاهى مى زنند

اگـر بـراسـتـى مـسـاءله طـول عـمـر، بـراى چـنـیـن كـسـانـى مـطـرح اسـت چـرا در مـورد طـول عـمـر 
كـنـون زنـده اسـت ، تـا) ع (كه از آب حیات و بقا نوشید و از زمان حضرت موسى ) ع (حـضـرت خضر 

اشیها در مورد طول عمر و تـنـهـا هـمـه چـون و چـرا و اشكال تر )382(چـون و چـرا نـمـى كـنـنـد؟
  است ؟) ع (حضرت مهدى 

ایـن بـهـانـه جـویـى و تـاخـت و تـاز و خـود را بـه نـاآگـاهـى زدن و یـك اصل مسلم قرآنى و روایى را 
  مورد استهزا قرار دادن ، چرا؟

ا تردید در قدرت بى است ؟ ی) ع (آیـا ایـن عـمـل نـاپـسـنـد بـه انـگیزه كینه جویى و دشمنى با خاندان پیامبر 
  كران خداى جهان آفرین ؟ كدامیك ؟

چـنـیـن تـردیـد افـكـنـى كـه از نـاآگاهى و عناد برمى خیزد در برابر یك حقیقت قطعى چه ارزشى مى تواند 
  داشته باشد؟

  یك واقعیت قطعى 
مـاه ، به سراسر  به یاد مى آورم هنگامى كه فضانوردان در كره ماه پیاده شدند و گزارش فرود انسان در

جهان مخابره شد و تمامى دستگاههاى فرستنده و روزنامه ها از آن سخن گـفـتـنـد و عـكـس فـضـانوردان به 
هنگامه فرود در سطح كره ماه بر صفحه تلویزیونها پـدیـدار شـد و مـاهـواره هـاى مـصـنـوعـى آن مـنـظـره 

هـمه اینها بسیارى كه آنان را مى شناسم ، این رخداد بزرگ را به  را، بـه سـراسـر جـهـان انـتـقـال دادنـد بـا
  .باد مسخره گرفتند و آن را رسواترین دروغ و افسانه تاریخى به حساب آوردند

از شما بسیار در شگفتم كه چـگـونـه ایـن : (فـرامـوش نـمـى كـنـم كـه یـكى از آنان خطاب به من گفت 
  )چگونه ممكن است مسیحیان و كافران در كره ماه فرود آیند؟  دروغ را بـاور مـى كـنى ؟ آخر

آیا انكار آنان و دور از حقیقت پنداشتن یك حقیقت بوسیله آنان ، از واقعیت رسیدن انسان به كره ماه ، ! اینك 
  جلوگیرى مى كند؟

  !هرگز: طبیعى است كه 
اهى براى انكار دارد و نـه فـرصـتـى نیز یك حقیقت قطعى و ثابتى است كه نه ر) ع (طول عمر امام عصر 

بـراى تردید افكنى و همه بهانه تراشیها پیرامون آن بى ارزش است ، چرا كه تردید در حرارت آتش و نور 
  .خورشید در چاشتگاه و تردید در حقایق مسلم و قطعى ، از اینگونه است 



سه دیدگاه بصورت فشرده طرح  را از) ع (با این مقدمه كوتاه ، اینك موضوع طول عمر حضرت مهدى 
  :مى نماییم 

  ـ در پرتو قرآن1
  ـ از دیدگاه عقیدتى2
  ـ در پرتو دانش جدید3

  در پرتو قرآن
هـنگامى كه مساءله طول عمر را به پیشگاه قرآن شریف مى بریم نمونه هایى از انسانها را مى یابیم كه 

قرنهاى طوالنى زندگى كنند و اینجاست كه نه خداى جهان آفرین در مورد آنان چنین مقرر فرموده است كه 
یك پدیده طبیعى جلوه مى كـنـد، بـلكه طول عمر انسانهاى معمولى و ) ع (تنها طول عمر حضرت مهدى 

  :عادى نیز یك پدیده طبیعى جلوه مى نماید، اینك نمونه هایى از قرآن شریف 
   )383(.عاما فاخدهم الطوفان و هم ظالمون  ـ و لقـد ارسـلنا نوحا قومه فلبث فیهم الف سنة اال خمسین1

سـال درنگ  950م ، پـس او در مـیان جامعه خویش ، مـا نـوح را بـه سـوى قـومـش فـرسـتـادیـ: یـعـنـى 
و آنگاه آن جامعه را در حالى كه ستمكار و بیداد پیشه ... كرد و آنان را به سوى حق و عدالت فرا خواند

  .بودند، طوفان فرا گرفت 
كـرد و در جامعه خویش درنـگ ) ع (ایـن آیـه شـریفه بیانگر این حقیقت است كه تنها، دورانى را كه نوح 

سـال بـود، حال ، عمر او به هنگامه بعثت چقدر بوده ؟ و پس  950مـردم را بـه سـوى خـدا دعـوت نـمـود، 
سال افزوده  950از طوفان چقدر زیسته است ؟ ایـنـهـا دو دوره نـامـشـخـص دیـگـرى اسـت كـه بـایـد بـه 

  .شود تا عمر آن پیامبر بزرگ معلوم گردد
ایـن . سـال زنـدگـى كـرده اسـت  2300نـوح پـیـامـبـر : آمـده اسـت كـه ) ع (ـام صـادق در روایـتـى از ام

سـال بـه پـیـام  950سـال پـیـش از بـعـثـت خـویـش زیـسـت و  850: سـال بـدیـنـگـونـه بـود كـه  2300
تى معروف خویش سـال هم پس از طوفان و نابودى ستمكاران بود كه از كش 500رسـانـى گـذرانـیـد و 

آب فـروكـش كـرد و بـنـاى شـهـرهـا و زنـدگـى نوین را نهاد و فرزندان خویش را در شهرها . فرود آمد
   )384(.سكونت داد

  . )سال زیست  2500) ع (نـوح : (و در روایـت دیـگـرى آمـده اسـت كـه 
این قرنهاى طوالنى را به خواست خدا و در پرتو اراده او و قدرت ) ع (بـه هـر حـال روشـن اسـت كه نوح 

  .زندگى نموده است   بى كرانش 
  :كه فرمودآورده اند ) ع (و از حضرت سجاد 

   )385(.فى القائم سنة من نوح و هى طول العمر
است و آن طول عمر مى ) ع (و رسـالت ، نـشـان و شـیـوه اى از نـوح در قـائم مـا خـانـدان وحـى : یـعـنـى 

  .باشد
ـ و نـیـز قـدرت بى كران خدا در تحقق خواست حكیمانه اش و به فرمان در آوردن طبیعت ، در داستان 2

  :تجلى مى كند كه مى فرماید) ع (  حضرت یونس 
   )386(.المسبحین للبث فى بطنه الى یوم یبعثون التـقـمـه الحـوت و هـو مـلیـم ، فـلوال اءنـه كان من 

د در حالیكه مردم مالمتش مى كردند و اگر نـه ایـن بـود كـه و ماهى دریا او را به كام خود فرو بر: یـعـنـى 
  .از سـتـایـشگران خدا بود، بى تردید تا قیامت مى بایست در شكم ماهى بماند

از ستایشگران خدا نـبـود و در شـكـم ) ع (از ظاهر این آیه شریفه دریافت مى گردد كه اگر حضرت یونس 
  .نجا زنده و پاینده تا روز رستاخیز به اراده خدا مى ماندمـاهى خدا را ستایش نمى كرد، در هما

شكم ماهى آرامگاه او بود و جسدش در آنجا تا قیامت مى ماند، : و ایـنـكـه بـرخـى از مـفـسران گفته اند كه 
  .سخنى است برخالف ظاهر آیه 

ماندن به صورت زنده ) للبث فى بطنه : (ظاهر آیه شریفه كه مى فرماید: در تـفسیر كشاف آورده است كه 
   )387(.است و زندگى در آنجا تا روز رستاخیز مى باشد

   )388(.تفسیر بیضاوى نیز داردو نظیر این مطلب را 
ا روز رستاخیز در شكم ماهى و با زنده بـه هـر حال شاید معناى آیه شریفه این باشد كه آن پیامبر بزرگ ت

  .ماندن ماهى زندانى مى گشت 
و بـدیـن سـان از این آیه شریفه ، استفاده مى شود كه خداوند مى تواند در جایى كه نه هـوایـى جـریان دارد 
نه و نه غذا و نه چیزى از ضروریات زندگى و ادامه حیات موجود است ، انـسـانـى را از مـرگ حفظ كند و 



تنها او را زنده بدارد كه از هضم شدن در شكم ماهى و تـجـزیـه شـدن و جـزو پـیـكـر آن مـوجود بزرگ 
  .دریایى و آبزى شدن نیز، طى میلیونها سال ، حراست و حفاظت كند

خویش را از مرگ محافظت و صدها سال عمر ) ولى (ایـن خـداى تـوانـا، آیا قادر نیست كه ! ایـنـك 
  ـ به منظور اهدافى واال به او ـ ببخشاید؟پرافتخار 

  از دیدگاه عقیدتى
از دیدگاه عقیدتى ، هنگامى كه به پدیده عمر و طوالنى عمر بنگریم ، آن را یك امر عادى مـى بـیـنیم ، چرا 

معناى این سخن این . كه هر انسان باایمانى بر این عقیده است كه سر آمد عمر انسان به دست خـداسـت 
این آفریدگار تواناى هستى است كه عمر هر انسان و موجود زنده اى را، اندازه گیرى مى : بود كه خواهد 

  .و هم اوست كه هم بر طوالنى ساختن عمرها تواناست و هم به كوتاه ساختن آنها و بر مرگ زودرس . كند
ود، روشـن اسـت كه بنابراین ، هنگامى كه خداوند براى یكى از بندگان خویش ، عمرى طوالنى مقرر فرم

و ممكن است كه براى . اسباب و امكانات عادى و طبیعى آنرا نیز براى طوالنى شدن آن فراهم مى آورد
عمر طوالنى بخشیدن به یك انسان هر دو بخش از امور و اسباب طبیعى و ماوراى طبیعى را، با هم فراهم 

  .گارى با روش عادى خلقت آورد و این نه شكستن قوانین طبیعت است و نه تضاد و ناساز
بـنـابـرایـن ، هـمـانـگـونـه كـه در جـهـان طـبـیـعـت ، وسـایـل و عـوامـل بـسـیـارى بـراى مـرگ زودرس و 
كـوتـاه شـدن عـمـر وجـود دارد، هـمـیـن گـونـه وسـایـل و عـوامـلى نـیـز وجـود دارد كـه مـوجـب طـوالنـى 

تادن اجـل نـامـشـخـص و یـا مـرگ دیـررس اسـت و فـراهـم آوردن هـر دو شـدن عـمـر و بـه تـاءخـیر اف
بـخـش از ایـن اسـبـاب و عـوامـل طـبـیـعى و ماوراى طبیعى طوالنى شدن عمر یا كوتاه گشتن آن ، براى 

  .خداى توانا، یكسان است 
دچار فساد و پـوسیدگى مى روشـن اسـت كـه جسم انسان پس از مرگ ـ بطور طبیعى ـ : تـوضـیـح ایـنـكـه 

گردد و از هم مى پاشد و به صورت اجزاى پراكنده در آمده و به خاك و حـشـرات تـبـدیـل مى گردد، این 
یك واقعیت طبیعى است كه بسیار دیده شده است ، اما در همین حـال ، مـا در شـهـر قـاهـره بـا دهـهـا جـسـد 

گار فرعونها تاكنون ، هزاران سال بر آنها گذشته است با این مـومـیایى شده روبرو مى شویم كه از روز
وصف همچنان اعضا و اندامهاى آنان به هم پیوسته و از هم نپاشیده اند، این شكستن جریان طبیعى و روند 

عمومى آفرینش نـیـسـت ، بـلكـه اثـر گـذارى طـبـیـعـت بـر طبیعت است ، یعنى مومیایى كردن جسد با 
و متالشى شدن آن سازش نمى پذیرد و مانع فاسد پذیرى جسد و از هم گسیختن و پوسیدن آن  عفونت پذیرى

  .مى گردد
. و اگـر از ایـن مـرحله بگذریم حقایقى را در برابر دیدگان خود مى بینیم كه ما را شگفت زده مى سازد

ت تـر و تـازه اى یـافـتـه براى نمونه قبور برخى از بندگان صالح خدا ویران گشته و جسد آنان را بـصـور
را در یكى از مناطق ) صدوق (پیكر پاك مرحوم : براى نمونه . انـد كه هیچ تغییرى در آن پدید نیامده است 

   )389(.سال از مرگ او مى گذشت ، بدن او همچنان تر و تازه بود 900تهران یافتند، با اینكه حدود 
را از سـاحـل نـهـر دجله ) حـذیـفـه بـن یـمـان (در زمـان خـودمـان خـواسـتـنـد مـرقـد صـحـابـى گـرانـقـدر 

در مدائن انـتـقـال دهـنـد، امـا هـنـگـامـى كـه قـبـر ) سلمان فارسى (رگوار به بغداد و به جوار صحابى بز
هـجـرى از دنـیـا رفته ولى جسدش ، تر و تازه  36شـكـافـتـه شـد، پـیـكـر او ظـاهـر گشت با اینكه در سـال 

كه ما مى دانیم كه و سالم بود، به گونه اى كه گـویـى هـمـین امروز از دنیا رفته است و این در حالى است 
این بدن به شكل معمول و متعارف مومیایى نشده و تنها به خواست خدا و اراده آفریدگار هستى اینگونه تر و 

  .تازه مانده است 
در مـیـان مـردم بـا ایـمـان مـعـروف اسـت كـه هـر كـس بـر انـجـام غسل جمعه مداومت داشته باشد، پس از 

  .ددمتالشى نمى گر  مرگ جسدش 
مـاده . بـنـابراین طبیعت چیزى است و خواست خدا، واقعیتى است فراتر از طبیعت و قوانین حاكم بر آن 

چـیـزى اسـت و مـشـیـت خدا اصلى است كه حاكم بر ماده و مادیات است ، چرا كه خدا، آفـریدگار طبیعت 
ر صـورتى كه اراده كند تصرف مى و ماده است ، در آن هرگونه كه بخواهد دگرگونى ایجاد مى كند و به هـ

  .نماید چرا كه او خواص و ویژگیها و طبیعت پدیده ها را، بدانها ارزانى داشته است 
در زنـدگـى خـویـش ، مـسـایـل بهداشتى ) ع (بـنـابـرایـن ، مـمـكـن اسـت گـفـتـه شـود كـه حـضـرت مـهـدى 

رت كاملى رعایت مى كند و براساس آن ، از آنچه و امور و نكات مربوط به سالمتى جسم و جان را، بصو
كه براى سالمت مفید است بهره مى برد و از آنچه زیانبار است دورى مى جوید و در نتیجه ، از همه 

بیماریها، صحیح و سالم زندگى مى كند و اعضا و دسـتـگاههاى جسمى آن حضرت ، پرطراوت ، شاداب ، 



به همین جهت است كه پیرى . بـهـترین صورت ممكن انجام مى دهندپرتالش و نشاط، وظایف خویش را بـه 
و كهنسالى و ضعف و نـاتـوانـى به سازمان وجود او راه ندارد و همواره از طراوت ، نشاط و شادابى 

و همه اینها بخاطر . برخوردار اسـت ، درسـت بـسـان جـوانـى كـامـل ، توانمند و در اوج صحت و سالمت 
قابلیتها و استعدادهایى است كه آفریدگار تواناى هستى در كران تا كران اعضا، اندامها، تواناییها و 

  .دستگاهها و سازمان وجود آن حضرت ، به ودیعت نهاده است 
است و اوسـت كـه آن ) ع (خداست كه حافظ و نگاهدارنده وجود گرانمایه حضرت مهدى : كوتاه سخن اینكه 

نت مى كند و آنچه بخواهد بر عمرش مى افزاید و سالمت سازمان حضرت را از حوادث روزگار صیا
  .وجود او را از هر آفت و بیمارى مصون و محفوظ مى دارد

  در پرتو دانش جدید
از تاءسف بارترین : پـیـش از آغـاز ایـن بـحـث ، بـجـاسـت نـكـته اى را یادآورى كنم و آن این است كه 

جوانان در جوامع اسالمى ، سخنان غربیها را بـه گـونه اى شتابزده  آفتهاى عصر ما این است كه برخى از
و با سرعت مى پذیرند و بدانها تكیه مى كنند كه اگر آنان سـخـنـى فـراتـر از انـدیـشـه و فـهـم ایـنـان نـیـز 

ن در پذیرش اما همین جوانا. بگویند بى درنگ و بدون تجزیه و تـحـلیـل و دریـافـت ، آن را نـیز مى پذیرند
واقعیتهاى ماوراى طـبـیـعـت و حقایق غیبى كه از مرزهاى ماده و طبیعت مى گذرد، چون و چرا مى كنند 

  .و در مورد آن حقایق ، تردید روا مى دارند
ایـن دوگـانـگـى برخورد آنان ، نشانگر خودباختگى و استعمار فكرى و فرهنگى شومى اسـت كـه كشورهاى 

ایمان و یقین به خدا و تعالیم او را، از قـلب بـسـیـارى از جـوانـان غـفـلت زده . ه است اسالمى را فرا گرفت
زدوده و شـكافى بزرگ و فاصله اى گسترده ، این قربانیان استعمار و استبداد و حقایق معنوى و الهى و 

  .آسمانى ، پدید آورده است 
مادیات صرف و پشت پا زدن به مـعـنـویـات و  اسـتـعـمار پلید، نسل جوان را به سوى ماده و ایمان به

ارزشها و حقایق غیبى و ماوراى ماده ، سوق داده است ، از این رو هنگامى كه به این قماش از جوانان 
مستر فالن یا موسیو یا دكتر، پروفسور، فیلسوف یـا مـكـتـشـف آلمـانـى یـا فـرانـسوى یا : گفته شود كه 

تاد دانشگاه ناكجا آباد یا نـویسنده یهودى یا دانشمند مسیحى یا فالن رهبر بت آمریكایى چنین گفت یا اس
چنین گفت یا نوشت ، گفتار و نـوشـتـار و دیـدگاهها و آراى اینان ، نزد چنین جوانى ، وحى ...پرست 

بندگان خدا، آن را با همه تـوان و امـكـان و سـینه گشاده و باز، مى پذیرد، اما اگر به همین . آسمانى است 
بگوییم خدایا پیامبر یا امیرالمؤ منان چنین فرمود یا روایتى را بخوانیم یا معجزه قطعى از یكى از امـامـان 

راسـتـین تشیع بیاوریم ، پذیرش و گواهى و تصدیق اینها، براى اینان ، گران است و قبول آن سخت و مشكل 
  چرا؟! ان آزادگ! منصفان ! ، چرا؟ براى چه ؟ این مسلمانان 

آیا پیامبر گرامى اسالم ، دانشمند، حكیم ، فیلسوف ، آگاه مكتشف ، مرتبط با وحى الهى و داراى پیوند با 
  !دستگاه آفرینش و آفریدگار هستى نبود؟

چرا گفتار انسانساز و شخصیت پرداز و افتخارآفرین او، نباید پذیرفته شود و روایات و اخبار او، نباید 
  قرار گیرد؟ آخر چرا؟مورد تصدیق شما 

سـال فـراتـر اسـت  1200عمر گرانمایه حضرت مهدى علیه السالم اینك از : (آرى ؟ هـنـگـامـى كه بگوییم 
چـگـونـه چنین چیزى ممكن : (بـى درنـگ مـى گـویـنـد. ) و او بـه خـواسـت خـدا زنـده و بـانـشـاط اسـت 

انـسـان مـى تـوانـد هـزاران : ه شود فـالن مـسـتـر فـرمـود كـه اما اگر گفت. و در آن تردید مى كنند) است ؟ 
سـال زنـدگـى كـنـد و چـنـیـن استعدادى را دارد، بى درنگ او را تصدیق مى كنند و از او مى پذیرند، چرا؟ 

  براى چه ؟
  كوتاه فكرى و ناآگاهى چقدر؟

  ساده اندیشى و غفلت زدگى تا كجا؟
) ع (پرشكوه اسالم افتخار كنیم ، به پیام آور بزرگ ، به امـیـرالمـؤ مـنـان  بر ماست كه به این شخصیتهاى

برماست كه این عناصر نفوذى و چهره هاى بزك كرده را كه استعمار به . به خاندان بزرگ وحى و رسالت 
  .جامعه و افكار و مغزها و اذهان ما رسوخ و نفوذ داده است ، همه را پس بزنیم و رد كنیم 

الزم است كه فراموش نكنیم كه مسلمانان ، مردان دانش جدید و قهرمانان فرهنگ و علم و نـویـن بر ما 
بـودنـد و آنـان بـودنـد كه با اندیشه دقیق و افكار بلند خویش ، سرچشمه هاى دانـش را گـشـودنـد و آنـها را 

  .شتندنوشته و منتشر ساختند و به جهانى كه ما در آن زندگى مى كنیم تقدیم دا
چرا ما باید به آفت خود فراموشى و خودباختگى گرفتار آییم و اصالت و شكوه خویش را به بوته فراموشى 



  سپاریم ؟
گفتار و دیدگاهها غربیها چه نقشى و ارزش واقعى دارد كه ما بدون تفكر و اندیشه ، همه را بپذیریم ؟ و 

  بسته مطیع آنان باشیم ؟  چشم و گوش 
داروین ، فروید، اینشتاین یهودى و سـارتـر : انـه هـنـگـامـى كه از عناصرى همچون مـتـاءسـفـ! آرى 

مادیگرا و حق ستیز و عناصر از این قماش كه آفریدگار هستى را انكار و پدید آورنـده جـهـان را نفى و همه 
د ـ گـفـتـارى نقل ادیان آسمانى را با دیدگاههاى شكست خورده و مخالف اسالم ـ خـود كـنـار مـى گـذارنـ

شود، این گروه از جوانان بافته هاى آنان را مى پـذیـرند و از حقایقى بشمار مى آورند كه هیچ تردید و چون 
به همین دلیـل اسـت كـه بـسیارى از نویسندگان در بحثهاى خویش براى قانع ساختن این . و چرا پذیر نیست 

مى گیرند و موضوعات و مطالب خویش را با مهر تاءیید آنان  گروه ، بـه نـاگـزیـر از سـخنان غربیها كمك
  .عرضه مى كنند

  راستى چرا باید اینگونه باشد؟
  چرا؟! هان این فرزندان اسالم 

براى چه ؟ به اسالم افتخار آفرین خویش باز گردید و بدان بر همه ! ایـن جـوانـان و اى نـسـل سرفراز قرآن 
  .جهانیان افتخار كنید

  اى منحط و چهره هاى بى محتواى غرب را، رها كنید كه این بافته هااندیشه ه
و ایـن چـهـره ها كه به نمونه هایى اشاره رفت ، ارمغانى جز نگونسارى ندارند و جز بر انحراف و 

  .انحطاط و گرفتاریها نمى افزایند
  مرزهاى ناشناخته عمر انسان

هنگامى كه مى گـویـنـد . آن ثابت نشده است  مساءله طول عمر از مسایلى است كه مرز مشخصى براى
فـالن شـخـصـیـت صـدهـا سـال و یـا هـزاران سال زیست ، معناى این سخن نه این است كه او تا آخرین 

چرا كه عمر ممكن ، براى انسان ! درجه از عمر را كه براى انسانها مـمـكن است ، زیسته است ، هرگز
  .ه كه آخرین كشفیات علمى نیز همین واقعیت را بیان مى كندمرزهایش ناشناخته است ، همانگون

امـا عـمـرهـاى كـوتـاه ، در جهان معاصر و گذشته نیز مالك و معیارى نیست كه بتوان با آن مـعـیـار، 
عـمـر انـسـانـهـا را سـنجید، چرا كه زندگى انسانها بیشتر با حوادث و فجایع و دردهایى همراه و همزاد 

تغذیه نامناسب ، هـواى آلوده ، عـدم رعـایـت درست : عواملى چون . عث كوتاهى عمر مى گردداست كه با
موازین بهداشتى ، بیماریهاى مرگبار، فشار و انباشته شدن غم و اندوه و دیگر عواملى كه همه و همه اثر 

كه آنها باعث بیمارى مرگبارى در انهدام زندگى دارند و عقده هـاى روانـى ویرانگرى را، پدید مى آورند 
خطرناكى مى گردند و زنـدگـى و سالمت انسان را به سوى نابودى سوق مى دهند در غیر اینصورت 

دستگاهها و سـازمـان وجـود انـسان ، كشش و استعداد زندگى بسیار فراتر از این زندگیهاى كوتاه و ناقص 
  .را دارد

دانشمندان بزرگى كه به دانش و آگـاهـى آنـان مـى (...: مى نویسد) المقتطف (در ایـن مـورد، مجله مصرى 
همه بافتهاى مهم و اصلى سازمان وجود انـسـان ، قـابـلیـت یك زندگى بسیار : تـوان اعـتـماد كرد، مى گویند

طوالنى و بى نهایت را دارند و انسان اگر بتواند خود را در تیررس عوارضى كه رشته حیات او را مى 
د، كامال برایش ممكن است كه هزاران سال زندگى كند و عمرى بسیار طوالنى داشته باشد برد، قرار ندهن

()390(   
نهایت چیزى كه اینك از تجربه هاى یاد شده بدست مى آید این است كه : (مى نویسد 240ـیـز در صـفحه و ن
انسان به دلیل رسیدن به مرز هشتاد یا صد سالگى از عمر خویش نمى میرد، بلكه بدان دلیل در این سن و : 

و اندامها مى گردد و در  سال زندگى را مى بازد كه برخى از عوارض و آفـتـهـا، دامـنگیر برخى اعضا
نتیجه آنها را تلف مى سازد و آنگاه بـخـاطـر ارتـبـاط بـرخى از اعضا با برخى دیگر، حیات انسان با خطر 

از این رو اگر دانش جدید موفق شود كه این عوارض را از میان بردارد . جدى روبرو مى گردد و مى میرد
راه ادامه حیات انسان نمى ماند و مى تواند صدها سال ، شاداب و یا مـانـع پیدایش آنها شود، دیگر مانعى در 

  . )پرطراوت زندگى كند
خـود مـا نـیـز در هـیـچ كـتـاب عـلمـى و تـحـقـیقى یا مجله تخصص نخوانده و از هیچ پزشك ، فـیـلسـوف ، 

د فـراتـر از آن ، حـكیم و دانشمندى ، نشنیده ایم كه مرزهاى عمر بشر، مشخص شده است و او مى تـوانـ
بلكه به عكس مى بینیم . زنـده بـمـانـد یـا آنـكـه مـحـال و نـامـمـكـن اسـت كـه انـسانى هزار سـال زندگى نماید

. كه طب جدید، امیدوار است كه دارویى براى طـول عـمر بدست آورد و از پیرى و كهنسالى جلوگیرى كند



كه زندگى انسانها و عمر آنان كوتاه است ، نا آشنا بنظر مى  عمر طوالنى و زمان ما، بـدان دلیـل! آرى 
   )391(.رسد، اما اگر چیزى نا آشنا بود نباید آن را محال و ناممكن به حساب آورد

مـردم در گـذشـتـه ، مـسـافـت هـزار كیلومترى را در مدت یك ماه طى مى كردند، اما اینكه همین مسافت را 
اگر انسانى صد سـال پـیش به مردم خبر مى . بوسیله هواپیما، به مدت كوتاهى چون یك ساعت طى مى كنند

ومتر در یك ساعت ممكن است ، حرف او را نـمـى پـذیرفتند و آن را كارى ناممكن داد كه پیمودن هزار كیل
  .مى پنداشتند چرا كه براى آنان ناآشنا و ناشناخته بود در حالیكه این خبرى صحیح و درست بوده است 
ش جـامـعـه هـاى بشرى امروز، پدیده ها را براساس عادتهاى جارى مى شناسند نه براساس دانـش و بـین

آنان هم كه از دانش و بینش بهره اى دارند، هرگز مدعى این نیستند كـه بـه هـمـه اسـبـاب و . صحیح 
مـسـبـبـات دسـت یـافـتـه انـد و هـمـه عـلل و عـوامـل را مى شناسند، بلكه خود اعتراف دارند كه در آغاز 

ایقى كه براى دانش و دانشمندان پوشیده راهند و اقرار مى كنند كه رمـوز و اصـول عـلمـى نـاشـناخته و حق
  .است ، به مراتب از شناخته ها فراتر است 

بـیـشـتـر مـقـیـاسـهـاى علمى ـ در جهان هستى ـ ناشناخته است و انسان تاكنون نتوانسته است بدانها احاطه 
ا بشناسد درك كند، علمى پیدا كند، تنها توانسته است پدیده هاى ظاهرى را بدون آنكه اسباب و علل آنها ر

  .دریابد كه هر پدیده اى سببى دارد و این سبب نیز خود سبب دیگرى 
و هـمـیـنـگونه اسباب و مسببات را بطور تسلسل در مى یابد، اما نمى تواند سبب اصلى و عـلت العـلل را 

وست نه چیز آن ، سرچشمه و منشا و علت اصلى قدرت بى كران خدا و اراده ا: (بـشناسد جز اینكه گوید
  )دیگر 

   )392(كسانى كه عمر طوالنى داشته اند
خورد مى كنیم كه در این جهان ، قرنهاى طوالنى زیـسـتـه انـد كـه در تاریخ انسان ، به نامهاى بسیارى بر

مـورخـیـن نـام آنـان را برشمرده و سرگذشت برخى را نیز نوشته اند، هـمـانگونه كه برخى از علماء در 
سـرگـذشـت كـسـانـى كـه (كتابهاى خویش ، بخش خاصى را تنها بدانها اختصاص داده و تـحـت عـنـوان 

به ترسیم سـرگـذشـت زنـدگـى آنـان پـرداخـته و برخى از امور مربوط به آنها ) والنـى داشته اند عـمـر طـ
را آورده اند و این واقـعـیـت را یـادآور شـده انـد كه عمر طوالنى براى انسان یك پدیده عجیب و غریبى 

  .نیست ، بلكه در برخى روزگاران یك پدیده طبیعى و عادى بوده است 
  :اینجا نام برخى از آنان را بطور فشرده مى آوریم ما در 

  .سال در این جهان زیست  930ـ حضرت آدم كه 1
  .سال زندگى كرد 930ـ حضرت سلیمان نیز 2
  .سال نوشته اند 400سـال و بـرخـى نـیـز  4000ـ لقـمـان حـكـیـم ، 3
  .سال  380ـ ربیع بن ضبع ، 4
  .900ـ شداد بن عامر، 5
  .سال  800، ـ عمر بن عامر6
  .سال  600ـ قس بن ساعده ، 7
  سال 700ـ عزیز مصر، 8
  .سال 1700ـ ریان پدر عزیز مصر، 9

   )393(.سال  560ـ لقمان عادى 10
و بـسـیـارى دیـگـرى كـه تـاریـخ نـام آنـان را نـگـاشـتـه و هـر كـدام صـدهـا سـال در ایـن جـهـان زیـسـتـه 

بسنده مى ) ع (اند كه ما نیازى به ترسیم نام آنان نمى نگریم و به همان بـیان قرآن شریف و داستان نوح 
  .جوى با ایمانى ، بسنده است  كنیم كه براى هر حقیقت

  هنگام ظهور كى خواهد بود؟
حـكـمـت خـدا، اقـتـضـا نموده است كه هنگام ظهور حضرت مهدى علیه السالم در میان مردم ، نا مـعلوم و 
  .از آنان پوشیده باشد، به همین جهت مردم نمى دانند كه آن حضرت بطور دقیق چه وقتى ظهور خواهد كرد

یـات بـسـیـارى كـه از پـیامبر گرانقدر و امامان نور علیهم السالم پیرامون ابعاد گوناگون بـا وجـود روا
حیات امام عصر علیه السالم رسیده است ، با این وصف به هنگامه ظهور آن حـضرت بطور مشخص در 

شده است كه  هیچ روایتى تصریح نشده بلكه بعكس ، روایاتى از پیامبر و امـامان معصوم علیه السالم وارد
و نیز . در آنها بشدت از كسانى كه از هنگام ظهور خـبـر دهـنـد انـتـقاد گشته و آنان را تكذیب نموده اند

روشن ساخته اند كه هیچ یك از پـیـشـوایـان مـعـصـوم علیه السالم در این مورد سخنى نگفته و براى ظهور، 



  .زمانى مشخص نفرموده است 
  :براى نمونه 

یـامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله آورده اند كه در مورد غیبت حضرت مهدى علیه السالم و مسایل ـ از پـ 1
  :مربوط به آن فرمود

   )394(. )و یكذب فیها الوقاتون ( 
  .كسانى كه براى ظهور وقت تعیین مى كنند، دروغ مى گویند: یعنى 

  :از امام باقر علیه السالم پرسید) فضیل (ـ  2
  )هل لهذا االمر وقت ؟ (

  آیا هنگامه ظهور معلوم است ؟
   )395(. )كذب الوقاتون كذب الوقاتون ، كذب الوقاتون ، : (فقال علیه السالم 

  . )مى كنند، دروغ مى گویند كسانى كه براى ظهور، وقت تعیین: (آن حـضـرت ، در پاسخ او سه بار فرمود
  .وقت تعیین كنندگان براى ظهور، دروغ بافانند! آرى 

  :ـ از امام صادق علیه السالم آورده اند كه فرمود 3
   )396(.كـذب المـوقـتـون ، مـا وقـتـنـا فـیـمـا مـضـى و النـوقـت فـیـمـا یستقبل 

كـسـانـى كـه بـراى ظـهور وقت تعیین مى كنند دروغ مى بافند، ما خاندان رسالت ، نه در گذشته براى آن 
  .یم كردوقت مشخصى اعالن كردیم و نه در آینده چنین خواه

  :ـ و نیز از آن گرامى آورده اند كه فرمود 4
   )397(.كذب الوقاتون و هلك المستعجلون و نجا المسلمون ... 

وقـت تـعـیـین كنندگان براى ظهور حضرت مهدى علیه السالم دروغ مى گویند و شـتـاب كنندگان : یـعـنـى 
  .در آن به هالك مى رسند و تنها تسلیم شوندگان به امر خدا، نجات مى یابند

و مـعـلوم سـاخـتـن سـال  روشـن اسـت كـه مـنـظـور از عـدم تـعـیـیـن وقـت در ایـنـجـا، هـمـان مـشـخـص
ظـهـور آن گـرامـى ، بـطـور دقـیـق اسـت ، چـرا كـه انـبـوه روایـات رسـیـده از اهـل بـیت علیهما السالم كه 
نشانه هاى قطعى ظهور را بیان مى كند، همگى بیانگر آن است كـه بـا پـیـدایـش ایـن نـشـانه ها ظهور امام 

  .د و در حقیقت نشانه هاى قطعى ظهور یا هنگامه آن به هم نزدیك هستندعصر علیه السالم نزدیك مى گرد
  راز نهان بودن زمان ظهور

حـقـیـقـت ایـن اسـت كـه مـا نـمى توانیم راز و رمز و حكمت حقیقى پوشیده داشتن زمان ظهور آن حـضـرت 
شـایـد بـرخـى از . قطعى دریـابـیـم ، بـوسـیـله پـیامبر و امامان نور علیهما السالم را بشناسیم و آن را بطور 

  :حـكـمـتـهـا و رازهـاى ظـاهـرى آن ، امـور ذیل باشد
مـمـكـن اسـت حـكمت سرى بودن هنگام ظهور، این باشد كه مومنان و توحید گرایان ، در همه قـرون و 

د و براى این اعـصـار غـیـبـت آن خورشید رخ بركشیده در پى ابرها، در انتظار سازنده ظهور او باشن
  .انتظار، سخت پاداش برند

از ایـن روسـت كـه از زمـان غـیـبـت صـغراى آن حضرت ، تاكنون ، نسلهاى ایمان آوردگان و 
با این بیان ، اگـر ظـهـور . یـكـتاپرستان همواره بدان امید زیسته اند كه ظهور آن گرامى را درك كنند

ه و پردازنده اى در كار نبود، بلكه آرزوها و آرمانها به یاءس و مـعـلوم مـى شـد دیـگر چنین انتظار سازند
نومیدى تبدیل مى شد و میلیونها انسان از سازندگى اخالقى و عملى و عقیدتى انتظار و پاداش پرشكوه آن 

  .محروم مى گشتند
  :از پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله آورده اند كه فرمود

   )398(. )فرج افضل اعمال امتى ، انتظار ال(
  :ه السالم فرمودو امیرمومنان علی. پـر فـضـیـلت تـریـن كـارهـاى امـت مـن انتظار فرج بردن است 

   )399(.المنتظر المر نا كالمتشحط بدمه فى سبیل اهللا 
ار حكومت عادالنه و جهانگستر ما باشد از نظر پاداش بسان كسى اسـت كـه بـا هر كس كه در انتظ: یعنى 

  :و امام صادق علیه السالم فرمود. جـهاد قهرمانانه در راه خدا به خون خویش در غلطیده است 
نـزلة بـل كـان بـمـ!... مـن مـات مـنـتـظـرا لهـذا االمر، كان كمن كان مع القائم علیه السالم فى فسطاطه ، ال

   )400(.الضـارب بـیـن یـدى رسـول اهللا صـلى اهللا عـلیـه و آله بـالسـیـف 
توحید گرایى كه در انتظار ظهور حضرت مهدى علیه السالم از دنیا برود، هـمـانـنـد كسى  هـر: یـعـنـى 

بلكه مانند كـسـى اسـت كـه در بـرابـر دیـدگـان ... است كه با قائم علیه السالم در ستاد فرماندهیش بوده است 



  .است  پیامبر عدالت با شمشیر در راه حق و به دستور آن حضرت ، جهاد خالصانه كرده
  :ـ ثمره دیگر انتظار فرج این است كه  2

انـتظار به مفهوم حقیقیش ، تصدیق آیات قرآن و سخنان پیامبر و امامان نور علیهما السالم در مـورد امـام 
مـهـدى عـلیـه السـالم اسـت و چـنـین باور و تصدیقى از درجات ایمان و مراتب تسلیم و فرمانبردارى از 

  .صوم علیهما السالم است حق و پیشوایان مع
ـ حـكـمـت دیـگر نامشخص بودن زمان ظهور، اصل امتحان و آزمایش است كه یكى از سنتهاى الهى  3

  .است 
خـداونـد، بندگان خویش را به انواع و اقسام آزمایشها به بوته امتحان مى سپارد، از آن جمله بوسیله 

ه خدا و پیام آورش و به آنـچـه آن حـضـرت در مـورد از این رو كسانى كه ب. موضوعات و مسایل عقیدتى 
حـضـرت مـهدى علیه السالم آورده است ، ایمان بیاورند، دیگر طول غیبت آن گرانمایه به هر اندازه اى كه 
باشد و انتظار غمبار او هر چه طوالنى گردد از ثـبات قدم و ایمان عمیق و تزلزل ناپذیر آنان نمى كاهد، اما 

ان ، فرصت و میدان مناسبى براى استهزا و یاوه گویى بر ضد این اندیشه واال و عقیده مقدس مى نفاق پیشگ
یابند و آیات قرآن و روایات پیامبر صلى اهللا علیه و آله در این مورد را، به دیوار مى كوبند و هـمـه را 

  .نسل هاست كـنـار مـى گـذارنـد و ایـن شـیـوه بـاطـل گـرایـان در هـمـه عـصـرهـا و 
  :از امام كاظم علیه السالم آورده اند كه در مورد غیبت حضرت مهدى علیه السالم فرمود

   )401(....انما هى محنة من اهللا عزوجل ، امتحن بها خلقه 
  .غـیـبـت آن حضرت ، رنج و آزمایشى از جانب خداست كه بندگان خویش را بدان مى آزماید: یـعـنـى 

روشن است كه معنا و مفهوم امتحان این نیست كه خداوند از واقعیت كار بندگانش آگاه نیست و آنچه در 
بلكه خداوند به هر چیزى دانـاسـت و آنچه در سینه ! هرگز! ایش نكند نمى شناسد، نه درون دارند تا آزم

  :هاست مى داند و چیزى بر او مخفى نمى ماند كه قرآن در این مورد مى فرماید
احـسـب النـاس ان یـتركوا ان یقولوا آمنا و هم الیفتنون و لقد فتناالذین من قبلهم فلیعلمن اهللا الذین صد قوا 

   )402(....یعلمن الكاذبین ول
ایـمـان آوردیـم ، بـه حال خود رها مى شوند و  :آیـا مـردم پـنـداشـتـه انـد هـمـانـقـدر كـه گـفـتـنـد: یـعـنـى 

باید علم ) و ایـنـان را نـیز مى آزماییم (آزمایش نخواهند شد؟ ما كسانى را كه پیش از آنان بودند آزمودیم 
  .خدا در مورد كسانى كه راست مى گویند و كسانى كه دروغ مى گویند، تحقق یابد

  راز آزمایش بندگان
  مایش ؟با این بیان ، چرا آز
  و براى چه امتحان ؟

  :پاسخ این است كه 
  :خداوند بندگان خویش را به دالیلى چند مورد آزمایش قرار مى دهد كه اهم آنها عبارتند از

  .ـ نخستین راز آزمایش بندگان ، اتمام حجت است  1
   )403(.... )لئال یكون للناس على اهللا حجة (... 

انسانهاى با ایمان و پرواپیشه به اوج نجات و : ـ راز دیـگـر امـتحان بندگان از جانب خدا، این است كه  2
  .و در خور پاداش پرشكوه الهى گردندپیروزى و كامیابى پر كشند 

انسان با ایمان در زمان غیبت آن خورشید جهان افروز، خداى : ـ از امام صادق علیه السالم آورده اند كه  3
  :نامیده شده است ، بخواند) دعاى غریق (را با این دعا كه به 

   )404(.ثبت قلبى على دینك ! یا مقلب القلوب ! یا رحیم ! یا اهللا 
  !اى بخشاینده ! اى خداى یكتا: یعنى 

  !اى بخشایشگر
  .ت و استوار سازقلب مرا بر دین خویش ثاب! اى دگرگون ساز قلبها

  :و نیز از آن حضرت آورده اند كه همه را به خواندن این دعا امر مى فرمود
  .اللهم عرفنى نفسك ، فانك ان لم تعرفنى نفسك لم اعرف نبیك 

  .اللهم عرفنى رسولك ، فانك ان لم تعرفنى رسولك لم اعرف حجتك 
   )405(.اللهم عرفنى حجتك ، فانك ان لم تعرفنى حجتك ضللت عن دینى 

ناسانده بودى ، تـو خود ذات پاك و مقدس خویش را به من بشناسان كه اگر خودت را به من نش! بـار خـدایـا
  .پیام آورت را نشناخته بودم 



تو خود پیام آور بزرگت را به من بشناسان كه اگر خودت پیام آورت را به من نشناسانده بودى ، من ! بارالها
  .حجت تو را نشناخته بودم 

از دین حـجـت و دلیـل خویش را به من بشناسان كه اگر حجت خویش را بر من نشناسانده بودى ، ! خـداونـدا
  .و دیندارى راستین گمراه شده بودم 

  .این نیز راز دیگرى از نامشخص بودن هنگام ظهور
در این مورد، روایاتى است كه پیرامون برخى از امور مربوط به ظهور آن ! خواننده گرامى ! آرى 

  :حضرت سخن مى گوید كه بدین مناسبت ، برخى از آنها را مى آوریم 
  :سالم فرمودـ امام صادق علیه ال 1

   )406(.یخرج قائمنا اهل البیت یوم الجمعه 
  .ه ظهور مى كندقائم ما خاندان پیامبر، روز جمع: یعنى 

  :ـ و نیز فرمود 2
   )407(.سنة احدى اءو ثالث اءو خمس او سبع اءوتسع : الیـخـرج القـائم علیه السالم اال فى وتر من السنین 

  .9یا  7، 5، 3، 1: قائم ما در یكى از سالهاى تك ظهور مى كند، سالهایى چون : یعنى 
  :ـ و نیز فرمود 3

ینادى باسم القائم علیه السالم فى لیلة ثالث و عشرین و یقوم فى یوم عاشورا و هو الیوم الذى قتل فیه الحسین 
   )408(...لسالم بن على علیهما ا

ه در روز عاشورا قیام ، همه جا طنین افكن مى گردد و آنگا23نام مقدس قائم علیه السالم در شب : یعنى 
  .مى كند؛ روزى كه حسین علیه السالم در آن روز به شهادت رسید

از مـجـموع روایاتى كه از ظهور آن حضرت سخن مى گوید چنین استفاده مى شود كه ظهور آن گـرامـى ، 
ت در مرحله شاید بتوان گف. انـدكـى پـیـش از قـیـام ، بـراى تـحـقـق عدل جهانى و وعده الهى خواهد بود

نخست ، آن وجود گرانمایه در مـاه رجـب یـا رمضان ظاهر مى گردد و نام مباركش همه جا طنین افكن مى 
روز از عاشورا، دهمین روز محرم ، بپا مى  9شود، آنگاه پس از گـذشـت مـاه شـوال و ذیقعده و ذیحجه و 

  .خیزد و نهضت مبارك و مقدس خویش را آغاز مى كند
در ظـرف ایـن مـدت ، تـدابیر الزم را مى اندیشد و به انتظار زمان و لحظات مـنـاسـبـى كـه  آن حـضـرت ،

خـداونـد اجازه دهد، مى ماند تا پس از آمدن اذن خدا، حركت نجات بخش و پاك كننده خویش را آغاز و 
برقرار ساخته و تعفن ستم و بیداد را بشوید و از میان بردارد و عدالت و دادگرى را در سراسر گیتى 

  .گسترش بخشد
  .در این مورد در صفحات آینده به خواست خدا، بحث خواهیم داشت 

  پیشگوییهاى بى اساس 
امـا حـسـاب سـتـاره شـنـاسـان ، اهـل رمـل و جـفـر و مـكـاشـفه ، مرتاضان و دیگر مدعیان پیشگویى در 

ژه كه در روایات رسیده از پیامبر و امامان نور عصر ما، هیچكدام شایسته اعـتـنـا یـا اعتماد نیست ، بوی
علیهما السالم كـه بـرخـى از نـظـرتان گذشت ، كسانى كه براى ظهور وقت تعیین كنند هر كه باشند، 

تـكـذیـب شـده انـد و ما نیز پیشگوییهاى بسیارى پیرامون آینده جهان یا برخى افراد، از همین مدعیان دیده و 
  .ر آنها دروغ و بى اساس از كار در آمده است خوانده ایم كه بیشت

تـنها چیزى كه در این مورد ممكن است ، این است كه با آشكار شدن نشانه هاى قطعى ظهور، نزدیك ! آرى 
و ما در مورد این نشانه ها، بحثى خواهیم داشت كه به خواست خدا، در . شدن زمان ظهور را بشناسیم 

  .بخش آینده خواهد آمد
  اى امام مهدى علیه السالمنشانه ه

روایات ارزشمندى كه از پیامبران و امامان نور علیه السالم در مورد وجود گرانمایه امام مـهدى علیه 
و این براستى یـك نكته ضرورى و حیاتى . السالم رسیده است ، از اوصاف و نشانه هاى او نیز سخن دارد

و استوار در برابر مدعیان دروغینى باشد كه در طول  است تا حق از باطل شناخته شود و مانعى نیرومند
  .تاریخ به انگیزه هواى نفس ، مقام واالیى را كه از آن آنها نبود، مدعى شده و مى شوند

برخى . ایـن نـشـانـه هـا، بـرخـى مـربوط به ظاهر و جسم آن حضرت است و برخى بیانگر اخالق كریمه او
چهره و سیماى جامعه شایسته و بایسته اى را كه آن حضرت بنیاد و نشانگر چگونگى ظهورش و برخى نیز 

  .اداره خواهد كرد، ترسیم مى كند
شـایـسـتـه یـاد آورى است كه نشانه هاى بسیارى را كه روایات براى آن گرامى ترسیم نـمـوده اسـت ، هـمـه 



ـشـانـه هـایـى كه از دوران پیش از نـشـانـه هـایى است كه جز در شخصیت او جمع نخواهد شد، از این رو ن
از ظهور، هنگانه قیام آن حضرت ، دوران درخشان حكومت و فتوحات او و لبریز ساختن زمین از عدالت 
و دادگرى پس از لبریز شدن از ستم و بیداد و دیگر نشانه ها، همه اینها، امور و نشانه هایى هستند كه گواه 

د و مشخص كننده شخصیت واال و سیماى درخشان آن حضرت صداقت حضرت مهدى علیه السالم مى باشن
.  

بیشتر روایاتى كه پیرامون حضرت مهدى علیه السالم وارد شده است نشانه هایى بـراى تـعـیـیـن ! آرى 
شـخـصیت او هستند، همانند روایاتى كه نسب شریف او را نشان مى دهد و این واقعیت را بیانگر است كه 

زمین و زمـان را لبـریـز از عـدل و داد خـواهد . ضرت عسكرى علیه السالم است او فرزند گرانمایه ح
ساخت و بر كره زمین حكومت خواهد نمود و در روزگار طالیى او، جز آیین اسالم ، آیینى بر روى زمین 

دویت باقى نخواهد ماند و نشانه هاى دیگرى كه نه تا كنون تحقق یافته و نه در یكى از مدعیان دروغین مه
  .فراهم آمده است 

  یك پرسش و چند پاسخ
راز و رمز و جهت بیان او صاف و نشانه هاى امام مهدى علیه السالم در روایـات : (سؤ ال این است كه 

  )چـیـسـت ؟ و چـرا پـیامبر و امامان معصوم علیه السالم تا این درجه به این نكته سازنده توجه كرده اند؟ 
  :توان به نكات ذیل توجه كرددر پاسخ این پرسش ، مى 

ـ بـا تحقق یافتن این نشانه ها با انطباق این اوصاف در وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه السالم به  1
هنگامه ظهور،همه شك و تردیدها برداشته مى شود و مردم منتظر ظهور آن حـضـرت ، در اوج یـقـیـن و 

انبوه نشانه ها و تـحـقـق صـفات در وجود گرامى او،  ایمان و آگاهى ، او را خواهند شناخت و با وجود
دیگر فرصتى براى صاحبان دلهاى بیمار نمى ماند كـه در مـورد آن حـضـرت تـردیـد كـنـنـد یـا بـذر تـردید 
بیفشانند و حجت قطعى و تردید نـاپـذیـرى كـه گـریـبـان آنـان را مى گیرد و دربهاى شك و چون و چرا را 

  .ن مسدود مى سازد، آنان را به پذیرش حقیقت ناگزیر مى سازدبه روى آنا
ـ خداى جهان آفرین مى دانست كه شمار بسیارى از گمراهان و پیروان شیطان رانده شده ، بـه دروغ و  2

دجـالگـرى و نیرنگ و افترا، ادعاى مهدویت مى كنند، به همین جهت خداوند این نـشـانـه هـاى مـهـم را كـه 
جهان پدیدار نگشته است ، از نشانه هاى قطعى ظهور حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم قـرار داد  هـرگز در

تـا مـردم آگـاه و بـیـدار دل بـا آگـاهـى بـر ایـن نـشـانـه هـا، نـه تـنـهـا فـریـب ابـاطـیـل گـمـراهـان و و 
ى بـاطـل و دروغـیـن مـدعـیان مهدویت را سـوسـه هـاى شـیـطـانـهـا را نـخورند، بلكه همین نشانه ها، ادعا

  .با شكست و رسوایى از میدان بدر كنند و میدانى براى دجالگرى آنان نگذارند
هـنـگـامـى كـه بـه تـاریـخ اسـالم و مـسـلمـانـان مـراجـعـه مى كنیم ، گروهى از گمراهان و بـاطـل گـرایان 

یت نمودند، اما همه آنان فـاقـد این نشانه ها و اوصاف را مى یابیم كه به دروغ و دجالگرى ادعاى مهدو
  .بودند و عالماتى كه در انبوه روایات براى حضرت مهدى علیه السالم ترسیم گردیده در آنها فراهم نبود

بـرخـى از آنـان قـلمـرو قـیـامـشـان مـحـدود، از نـظـر زمـان ، كـوتاه مدت و فاقد شرایط و عـوامل الزم 
توانستند شهر و روستایى را هم از عدالت و دادگرى لبریز سازند تـا چـه رسـد كـه كـران تـا كـران بودند و ن

بـسـیـارى از ایـن مـدعیان دروغین صالح و . زمـیـن و زمـان را از عدالت و دادگرى ، لبریز نمایند
ده لوحان ، كسى اصالحگرى و مهدویت ، در ادعاى دروغین خویش با شكست روبرو شدند و جز برخى سا

از آنان پیروى نكرد، از اینرو ثمره كارشان شكست بود و به فرار روى آورند و پیروان ساده لوح خویش را 
به بدبختیها و رنـجـهـا كـشـانـدنـد و نـفـریـن تـاریـخ را بـراى خـود خـریـدنـد و مـایه تمسخر مجالس و 

  .محافل گشتند
هاى برخى از آن مدعیان دروغین را با برخى انحرافات و بافته هاى در بخش آینده ، به خواست خدا، نام

  .رسوایشان مى آوریم 
  .اینك روایاتى در اوصاف و نشانه هاى امام مهدى علیه السالم 

  نشانه هاى امام مهدى در روایات
  :ـ پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله فرمود 1

ـان و جـهـه كـوكـب درى فـى خـده االیـمـن خـال اسـود، عـلیـه المـهـدى مـن ولدى ، ابـن اءربـعـیـن سـنـة ك
عـبـاءتـان قـطـوانـیـتـان كـانـه مـن رجـال بـنـى اسرائیل یملك عشرین سنة ، یستخرج الكنوز ویفتح مدائن 

   )53(.الشرك 
بـه هـنـگـام ظـهـور، سـیـمـایـى چـهـل سـاله و پـرتـوان و شـاداب . مـهـدى از فـرزنـدان مـن مـى بـاشـد



قطوانى (و جامه خاص د. در گـونـه راسـت او خـال مـخـصـوصـى است . دارد، بـسـان سـتـاره درخـشـان 
بـیـسـت سـال بـر جـهـان . سـت او داراى قامتى بـرافـراشـتـه و پـرتـوان و مـتـنـاسـب ا. بر تن دارد )54()

گنجها را براى ساختن زمین و زمان استخراج مى نماید و دروازه هاى كشورها، . حـكـومـت مـى كند
  .شهرها و قلمرو مشركان را با درایت و قدرت مى گشاید

  :ـ و نیز فرمود2
   )55(.اهللا فاتبعوه  هذا المهدى خلیفة: یـخـرج المـهـدى و عـلى راءسـه غمامة ، فیها مناد ینادى 

ندا كننده اى نـدا مـى دهـد مـهـدى ظهور مى كند در حالى كه بر فراز سرش توده ابرى است كه از میان آن 
این مهدى علیه السالم همان خلیفه خدا در روى زمین است ، پس همگان از او ! هان اى بندگان خدا: (كه 

  . )پیروى نمایید
  :ـ و نیز فرمود3

   )56(. )المهدى منى ، اءجلى الجبهة ، اءقنى االءنف 
او داراى پیشانى بلند و باز و گشاده و داراى چهره و بینى . مهدى از من و از فرزندان من است : یـعـنـى 

  .زیبایى است 
  :ـ و فرمود4

یمالء ... جـهـه یـتـالءالء كـالقـمر الدرى ، اللون لون عربى و الجسم جسم اسرائیلى ،المـهـدى مـن ولدى ، و
   )57(.االءرض كماملئت جورا

رنـگ . چهره دآلرایش بسان ماه درخشان ، نورافشانى مى كند. مـهدى از فرزندان من است : یـعـنـى 
چـهـره اش عـربـى اسـت و قـامـتـش بـرافـراشـتـه و بـسـیـار نـیـرومـنـد، زمـیـن را از عدل و داد لبریز 

  .گرددخواهد ساخت ، همانگونه كه از ستم و بیداد، لبریز مى 
  :ـ امیرمؤ منان علیه السالم در خطبه اش فرمود5

المـهـدى مـن ذریـتـى ، یـظـعـهـر بـیـن الركـن و المـقـام ، عـلیـه قـمـیـص ابـراهـیـم حـلقـه اسـماعیل و فى 
عیسى بن مریم ینزل من السماء و یكون مع : رجله نعل شیث والدلیل علیه قول النبى صلى اهللا علیه و آله 

   )58(....هدى من ذریتى الم
و مقام در خانه خدا ظـهـور از میان ركن . حـضـرت مـهـدى عـلیه السالم از فرزندان و از نسل من است 

پـیـراهـن ابـراهـیـم خـلیـل را بـر تـن و جـامـه خـاص اسماعیل را بر اندام ، كفش مخصوص . مـى كـنـد
  .شیث را بر پا دارد

عیسى بن : (راهنما و دلیل بر وجود گرانمایه او، سخن پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله است كه فرمود
و همواره با فرزندم مهدى كه از نسل من ) و به امامت او نماز مى گذارد(مى آید  مریم ، از آسمان فرود

  . )است ، خواهد بود
  :ـ و نیز فرمود6

هو صاحب الوجه االءقمر و الجبین االءزهر و صاحب العالمة و الشامة ، العالم غیر معلم ، المخبر ... 
  ....بالكائنات قبل اءن یعلم 

لب القـصاص ممن ال یعرف حقنا و هو الشاهد بالحق و خلیفة اهللا عـلى خـلقـه اهللا ، و ان المـهـدى یـطـ! اءال
اسـمـه كاسم جده رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ابن الحسن بن على علیه السالم من ولد فاطمة ، من ذریة 

   )59(....الحسین ولدى 
داراى چـهـره اى درخـشـنـده و سـفـیـد، پـیشانى نورانى و نشانه مـخـصـوصـى ) مـهـدى عـلیـه السـالم (او 

الهى است ، بى آنكه از آمـوزگـارى آمـوخـتـه باشد  او به لطف خدا دانشمند و داناى علوم و اسرار. اسـت 
  .از آنچه در سراسر هستى مى گذرد، خبر مى دهد، پیش از آنكه كسى با خبر باشد

او . آگـاه بـاشـیـد كـه مـهدى علیه السالم از كسانى كه نسبت به ما حق ناشناس باشند انتقام خـواهـد گـرفـت 
. نام با عظمتش همانند نام نیاى گرانقدرش پیامبر خداست . خلق اوست  گـواه حـق و حقیقت و خلیفه خدا بر

  ....حسن عسكرى و از فرزندان فاطمه و از نسل حسین ، فرزند من است ) حضرت (فرزند 
  :ـ امام حسین علیه السالم فرمود7

   )60(.خا كبیرالو قـام المـهـدى الءنـكـره النـاس الءنـه یـرجـع الیـهـم شـابـا و هـم یـحـسـبونه شی
انمایه در اوج جوانى و آنـگـاه كه مهدى علیه السالم بپا مى خیزد، مردم او را نمى شناسند، چرا كه آن گر

شادابى به سوى مردم باز مى گردد در حالیكه مردم مى پندارند كه او با عمرو غیبت طوالنیش ، پیر و 
  .سالخورده است 



  :ـ هروى مى گوید، از حضرت رضا علیه السالم پرسیدم 8
  ما هى عالمات القائم منكم اذا خرج ؟

  )هور چیست ؟ شما، به هنگام ظ) قائم (نشانه هاى ! سرورم (
اءن یكون شیخ السن ، شاب المنظر، حتى اءن الناظر الیـه لیـحـسـبـه ابـن : عـالمـته : (قـال عـلیـه السـالم 

   )61(.اءربـعین سنة اءودونها و ان من عالماته اءن ال یهرم بمرور االءیام و اللیالى ، حتى یاءتى اءجله 
نـشـان او ایـن اسـت كـه از نـظـر سـن و سـال واقـعـى ، كـهـنـسـال اسـت امـا در چـهـره و جـمال : (فـرمـود

پر طراوت است ، به گـونـه اى كـه هـر كـس بـر جـمـال او نـظـاره مـى منظر و   ، جوانى توانا و خوش 
و از نشانه هاى او این است كه با گذشت شب و .كـنـد، او را جـوانـى كامل و كمتر از چهل سال مى نگرد

  .روز پیر نمى شود و همچنان جوان و شاداب مى ماند تا سرآمد عمرش فرا رسد
  نشانه هاى ظهور

ه در مـورد نـشانه هاى ظهور حضرت مهدى علیه السالم رسیده و در كتابهاى حدیثى موجود روایـاتـى كـ
  :است ، بر سه بخش قابل تقسیم است 

  :ـ بخش نخست 1
كه در سـراسر جهان ... عالیم و نشانه هاى عمومى است كه از انحرافات گسترده فكرى ، عقیدتى ، عملى و

  .و جامعه ها و تمدنهاى بشرى را آلوده مى كند، سخن مى گوید و كشورها و مراكز اسالمى پدید مى آید
  .این بخش از نشانهاها و عالیم به ظهور آن گرامى ، پدیدار و جهان گستر گردد

  :ـ بخش دوم 2
عـالیـم و نشانه هایى است كه نزدیك به ظهور امام مهدى علیه السالم پدیدار مى گردد، امـا نـشـانگر این 

همان سال خواهد بود، بلكه اینها انواع رخدادها و فتنه هـایـى هستند كه پس از صدور نیست كه ظهور در 
  .این گونه روایات ، به تدریج در طى قرون و اعصار تا هنگامه ظهور، پدیدار خواهند شد

  :ـ بخش سوم 3
ل پیش از ظهور عـالیـم و نـشـانـه هـایـى اسـت كـه در هـمـان سـال ظـهـور آن اصـالحـگـر بـزرگ یـا سـا

  :آن بزرگوار، رخ خواهد داد كه این بخش خود به دو بخش ، تقسیم مى گردد
بـخـش نـخـست ، عالیم و نشانه هاى غیر قطعى است و مفهوم آنها این است كه رخ دادن آنها حتمى : الف 

  .است ، بلكه ممكن است رخ دهد یا ندهد
  .و به طور حتم روى خواهند داد بخش دوم ، عالیم قطعى است كه تردیدناپذیرند: ب 

ایـن عـالیم و نشانه ها به طور كلى برخى از نظر مفهوم و معنا و پیام روشن و آشكارند و برخى در نهایت 
  .ابهام و اجمال و پیچیدگى 

بـسـیـارى از نـویـسندگان ، بویژه نویسندگان معاصر، این را روایات پیش از ما آورده ، آنـهـا را تـفـسـیـر 
ـمـوده و طـبـق دیـدگـاه خـاص خـویـش ، بـه تـاءویـل آنـهـا پـرداخـتـه و بـر اسـاس آراى شـخـصـى خـود، ن

  .آنـهـا را تحلیل كرده اند
مـن فكر مى كنم اینان توان ثابت این آراء و دیدگاهها را در مورد روایات مورد اشاره ، نه از نظر علمى 

یا ! ن جهت من جراءت و جسارت دنباله روى و پى جویى این توجیهات به همی. دارند و نه از نظر تاریخى 
اقتداى به آنان در دیدگاههاو تاءویالت روایات مورد بحث را نـدارم ، چرا كه پیام حقیقى آنها مبهم است و 

  .خدا و پیامبر و خاندان وحى و رسالت علیهم السالم به حقایق امور داناترند
  :ى بیاوریم بجاست در این مورد نمونه ا

  :، ضمن بحث در نشانه هاى ظهور مى نویسد)ارشاد (در ) مفید (مرحوم 
  ...و نزول الترك الجزیرة و نزول الروم الرملة ...
در ایـران ، در شـمـال عراق ، تركیه ، قفقاز و آذربایجان شوروى ) تـركـهـا (ـ شـرایـط كـنـونـى ، 1

   )409(.ت ؟ و این تركها كیانند؟ روشن نیست منظور از این سخن چیس  سكونت دارند، پس 
است ، كدام جزیره از جزیره هاى دنیا كه نژاد ترك در  نیز كه در این جمله آمده ، بسیار) جزیره (ـ واژه 2

  آن فرود مى آید؟ آن جزیره كجاست ؟
همه اروپاى كنونى را شامل مى گردد و روشن است كه تازه اروپاى امروز، داراى كـشورها ) روم (ـ اما 3

یـگـر ایـن اسـت كـه قدیم هستند، از این روز، سـؤ ال د) روم (و دولتهاى متعددى است و همه آنها هم جزو 
بدان اعتبار كه رومیانى كه براى جنگ با مسلمانان در ) آیـا مـنـظـور از واژه روم ، اسـرائیـل بـاشـد؟ : (

  آمدند در اردن و فلسطین كنونى سكونت داشتند؟) موته (پیكار 



مهاجرانى تشكیل داده اند باشد چرا كه بیشتر آمریكاییها را ) آمریكا (مـمـكـن اسـت مـقـصـود از واژه روم ، 
  .كه از قاره اروپا رفته اند

در روایـات مربوط به ظهور و بیانگر نـشـانـه هـاى ) مـغـرب (یـا ) مـشـرق (ـ و نـیـز واژه هـاى 4
  ظـهـور، بـارهـا بـكـار رفـتـه اسـت ، سـؤ ال این است كه منظور از مشرق و مغرب چیست ؟

  خاور دور؟ یا خاور میانه ؟
مى   و مغرب و مراكش ) الجزایر (، )تونس (، )لیبى (ب دور؟ یا مغرب عربى كه شامل كشورهاى غـر

  شود؟ كدامیك ؟
اال اخبركم بآخر ملك بنى : (آمده است ، با این جمله ) بنوفالن (ـ هـمـچـنـیـن در روایات این بخش واژه 5

  كیست ؟ یا كیانند؟) بنى فالن (منظور از ) فالن ؟ 
با آگاهى بر اینكه این سلسله ، مـنـقـرض شـده انـد و . است ) بنى عباس (ـداشـتـه انـد مـقـصـود بـرخـى پـن

هجرى نابود گشته است ، آیا ممكن است بعضى سردمداران  656حـكـومـت بـیـدادگـرانـه آنـان ، در سـال 
  در كشورهاى عربى از نژاد و نسب آنان باشند؟

ـیم این نامهایى را كه در این روایات آمده به راز و رمز شباهت دارنـد، بشناسیم بـه هـر حـال مـا نـمـى تـوان
و در توان خود نمى بینیم كه منظور از آنها را به طور دقیق دریابیم ؛ بـنـابـرایـن بهتر است اینگونه نشانه . 

ش ، این واژه ها و كلمات آینده خود با رخدادهای. ها و عالیم ظهور را همانگونه كه آمده است ترسیم كـنـیم 
  .را تفسیر و مصادیق آنها را تبیین و در موارد شایسته آنها، تطبیق خواهد نمود

  :اینك این شما و این هم نشانه هاى عمومى ظهور آن حضرت 
  نشانه هاى عمومى ظهور

، ما از همه  ایـن بـخـش از عـالیـم و نـشـانـه هـا كـه نـخـسـتـیـن بـخـش را تشكیل مى دهد بسیار است
روایات این بخش ، تنها یك روایت را برمى گزینیم و بـه هـمـان یـك حـدیـث بسنده مى كنیم آنگاه به تفسیر و 

  .توضیح برخى از واژه هاى آن مى پردازیم 
نخست : امیر مؤ منان علیه السالم براى ما سخن مى گفت كه : آورده اند كه مى گوید) نزل بن سبره (از 

را بجا آورد و او را ستود و بر پیامبر و خاندانش علیهم السالم درود فرستاد، آنگاه سه بار سپاس خدا 
  :فرمود

  ...ـ قبل ان تفقدونى ! سلونى ـ ایها الناس 
  .تا مرا از دست نداده اید، هر آنچه مى خواهید بپرسید! مردم 

  :بپا خاست و گفت ) صعصعة بن صوحان (
  الدجال ؟متى یخرج ! یا امیرالمؤ منین 
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هنگامى كه مردم راه و رسم و فرهنگ و معنویت نماز را نابود ساختند و به پوسته آن قناعت و ویـژگـى 

ـتـنـد و دروغ پـردازى را روا شـمـردنـد و ربـاخـوارگـى و ربـا را امـانـت و امـانـتـدارى را ضـایـع سـاخ
مـبـاح دانستند و رشوه دادند و گرفتند و دین به دنیا فروختند و سـفـیـهـان و كـم خـردان را بـه اداره امـور 

  .اختندجـامـعـه گـمـاشـتـنـد و قطع رحم كردند و هواهاى دل را پیروى كردند و ریختن خونها را آسان س
هـنـگـامـى كـه بـردبـارى ، نـاتـوانـى شـمرده شد و بیدادگرى ، باعث افتخار گردید و زمـامـداران فـاجـر و 

و وزیران ، ستمكار شدند و ماءموران و مجریان عدالت ، خیانت پـیـشـه ساختند و گویندگان و ! بدكار
یـن در جـامـعـه پـدیـدار شـد و كـارهـاى قاریان قرآن ، به فسق و گناه روى آوردند و شهادتهاى دروغـ

زشـت نـاپسند و تهمت تراشیها و گناهكارى و تـجـاوزگـرى عـلنـى گـردیـد، آنـگـاه كه قرآن به صورت 
زیبایى چاپ و جلد و تزیین گـردیـد و مـسـجـدهـا آراسـتـه شـد و مـنـاره هـا سـر بـه آسـمـان سـایـیـد و 

ـرار گـرفـتـنـد و صـفـهاى جماعت فشرده و دلها از هم دور شد و عهدها و پیمانها اشـرار مـورد تـجـلیـل ق
گـسـسته و آن وعده بزرگ نزدیك گردید و زنان به خاطر حرص به دنیا، در كسب و كار همسران خود 

  .شركت كردند و به بازارها و مغازه ها و كارخانه ها سرازیر گشتند
رهبرى . و به گوشها رسید و هر چه گفتند و خواندند از آنان پـذیرفته شدصـداى آواز فاسقان ، همه جا پخش 

جامعه ها به دست اراذل واگذاشته شد و با فاجر به خاطر ترس از شرارتش ، مدارا گردید و دروغ ساز و 
  .دروغ پرداز، تصدیق و تاءیید شد و خیانتكار، رامین شمرده شد

    



اصه ها و آالت لهو و موسیقى ، بكار گرفته شد و نـسـلهـاى هـنـگـامـى كـه كـنیزان آوازه خوان و رق
آخـریـن بـه نـسلهاى پیشین نفرین كردند و زنان بر زینها سوار شدند و تالش كردند خود را شبیه مردان 

سازند و مردان نیز خود را در ظاهر و اخالق بسان زنان ساختند و شاهد بى آنكه از او شهادت بخواهند به 
و شهادت داد و دیگرى برخالف حق و عدالت و بدون آگاهى ، به خاطر رفاقت با كسى ، به نفع  دادگاه رفت

  .او به دروغ گواهى كرد
آنـگـاه كـه تـفـقـه در دیـن و آموزش علوم دینى ، نه براى خدمت به دین بلكه براى دنیا و قـدرت و ریـاسـت 

و با ریا و تظاهر و عوام فریبى به گرگهاى خونخوار، بكار گرفته شد و كار دنیا را بر كار آخرت برگزیدند 
لباس گوسفند آرام پوشاندند،ظاهرهاى مـردم ، آراسـتـه ، امـا دلهـا، عـفـونـت بـارتـر از مردار متعفن و 

  .تلختر از گیاه تلخ و بدطعم گردید
و جهانى است كه دجال  در ایـن شـرایط منحط و وخامت بار و گناه آلود جامعه ها و تمدنهاى اسالمى! آرى 

  ....ظاهر مى گردد و در آمدن شتاب مى كند
  شرحى كوتاه بر این روایت 

روایـتـى كـه از نـظـرتـان گـذشـت ، بـه بـرخـى از آفـتـهـا و عـوامـل انـحـطـاط و مـفـاسـد اجتماعى كه پیش 
  :ره دارداز واپسین حركت تاریخ و آخرالزمان در جوامع اسالمى گسترش مى یابد، اشا

  به وارونه شدن مفاهیم بلند،
  به ضعف ابعاد عقیدتى و فكر جامعه ،

  به بى اعتنایى و بها ندادن به اصول و ارزشهاى اسالمى ،
  به روى آوردن به ارزشهاى پوچ و بدلى و میان تهى ،

  به انحصار قدرت و امكانات توده ها به وسیله زمامداران و گروههاى منحرف ،
ـهـاى واقعى و رواج و گسترش نارواها و ضد ارزشها در كران تا كران جامعه بدون بـه سـقـوط ارزش

  ...هراس از خدا و بدون حیا و شرم از دیگران 
  .روایت به اینها اشاره دارد! آرى 

در این جامعه ها، نماز كه ستون دین و ایـمـان اسـت : روایت امیر مؤ منان علیه السالم نشانگر آن است كه 
مـغـز و مـحـتـواى خـویـش را از دسـت مى دهد، امانتها ضایع مى گردد و دروغـگـویـى روا مـى  ، روح و

شـود و ربـاخـوارگـى و بـهـره كـشـى مـبـاح مـى گـردد و عـناصر و جـریـانـاتـى بـدون داشـتـن صـالحـیـتها 
ندهاى خویشاوندى گسسته مى و ویژگیهاى الزم ، قدرت و امكانات جامعه را به انحصار مى گیرند و پیو

  .شود
ریـخـتـن خـون شایستگان و خوبان و ظلم ستیزان آسان مى گردد و ستمكاران به ستم خود فخر مى فروشند 

و كارهاى زشت ، میان مقامات و سیاستمداران ، رواج و گسترش مى یابد و ظـلم و بـیـداد مـیـان وزیـران و 
حكومتها و فسق میان قاریان قرآن و خطبا و گویندگان گسترش  خـیانت میان ماءموران و جاسوسان ویژه

  .مى یابد
احـتـرام قـرآن در مـیـان این جامعه ها، به چاپ و جلد رنگین و نفیس قرآن است نه به تالوت شـایـسـتـه و 
عمل به دستورات نجات بخش آن رد صحنه زندگى ، صفهاى نماز جماعتها و جـمـعـه هـا فـشـرده اسـت و 

ـمـازگـزاران بـسـیـار، امـا در هـمـان حال كه جسمها در كنار هم هستند، دلها و قلبها از هم دور و پراكنده ن
  .اند

زنـان و دخـتـران بـه بـازارهـا و مـغـازه هـا و كـارگـاهـهـا بـراى بـدسـت آوردن مال و ثروت سرازیر مى 
مه جا پـخـش مى گردد و مردم مسخ شده بافته هاى ه... گردند و نواى شوم فاسقان از رسانه هاى گروهى و

  .دروغین آنان را بسان وحى آسمانى ، تصدیق مى كنند
رهـبـرى و تـشـكـیـالت سـیاسى جامعه به اراذل و عناصر پستى واگذار مى گردد كه به ارزشـهـاى واالى 

ران و بدكاران ، با آنان انسانى و شرافت و كرامت ، ایمان ندارند و مردم دربند، از هراس و ترس فاج
  .نرمش و مدارا مى كنند و به خاطر نرسیدن شرارت آنان به حریم زندگیشان ، به آنها احترام مى نمایند

صـداى سـاز و آواز خـوانـنـدگـان و رقاصه ها و هنر پیشه ها و مطربها، آمیخته به انواع مـوسـیـقـى و تـار 
از خانه ها، كوچه ها، خیابانها، بـیـابـانـها و دشتها، از وسایل نقلیه و طـنبور، همه جا به آسمان بلند است و 

  .گوشها را پر مى كنند... و حتى در خشكى و دریا و هوا، به وسیله رسانه ها، نوارها و ماهواره ها
به زنـان بـر مـركـبها و زینها سوار مى گردند و تردیدى نیست نشستن بر اینگونه زینها و ایـنـگونه مركبها 

خاص بخشى از اندامهاى آنان با زینها، ایجاد هیجانات تـنـد مـى كـنـد كـه ایـنـگـونـه تـهـیـیـج   خاطر تماس 



  .و تـحـریـك ، در سـوار شـدن بـه مـاشـیـنـى و امثال آن نیست 
تمدن و نـیـز ژسـت مـردانه گرفتن زنان و پوشیدن لباس آنان كه اینك به نشانه پیشرفت و روشنفكرى و م

  .شدن آنان به خوردشان رفته است 
روایـت نـشانگر آن است كه دختران جوان ، لباس مردان را به تن مى كنند، موهاى خویش را مـردانـه 

  .از سوى دیگر در ادارات و وزارتخانه ها و دیگر میدانهاى جامعه استخدام مى گردند... آرایـش مى كنند
تن مى كنند و گردنبند و زنجیر طال به گردن خـویـش مـى  مردان ، لباس رنگارنگ و خاص زنان به

آویـزنـد، انـگـشـتـر طـال بـه انـگـشـت مـى كـنـنـد و ریـش و سـبـیـل خـویـش را بـه دقـت مـى تراشند و 
ابروهاى خود را نازك مى كنند و براى طراوت و شادابى چهره و خودنمایى ، انواع پودرها و كرمها را 

ند، گویى مى خواهند نـظـرهـا را به خود جلب نمایند و گویى قرارداد فرهنگى براى مبادله بكار مى گیر
  .میان زنان و مردان منعقد گردیده است كه مردان زن نما شوند و زنان به عكس 

روایت نشانگر آن است كه در دادگاه ، شاهد و گواه بى آنكه از او بخواهند به دلخواه خود گـواهـى مـى دهـد 
دیـگـرى بـه نـفـع دوسـت خـود، بـى آنـكـه حـق و باطل را بشناسد و یا در اندیشه باطل باشد، شهادت مى  و

  .دهد
و دیگر از رشوه خوارگى ، هدیه ها به قاضیان ، حاكمان ، و واسطه ها، براى جلب نظر آنان و ناحق 

  .انداینها دیگر بر كسى پوشیده نمى م!.. كردن حق و یا به عكس ، سخن مگو
روایـت نـشانگر آن است كه تفقه و آموختن علوم اسالمى براى دنیادارى و دنیاطلبى و جاه و مـقـام صـورت 

برخى دروس و عـلوم دیـنـى را مـى آمـوزند تا . مـى گـیرد، نه براى دین و در خدمت دین ، بلكه براى دنیا
ه حقوق ماهانه و درآمد و رفاه دست فارغ التحصیل گردند، بدان جهت كه پست قضاوت بدست آورند و ب

  .یابند و ذره اى به دین ارزشهاى دینى و خدمت به دین ، بها نمى دهند و برایشان اهمیتى ندارد
افـرادى تـظـاهـر بـه ورع و تقوا و شایستگى مى كنند در حالى كه درونهایى شرربار، نـیـتـهایى بد و 

ن پیش آید، نه وجدانى دارنـد و نـه عـاطـفه و انسانیت و نه هنگامى كه فرصتى برایشا.باطنهاى پلید دارند
بسان گرگ درنده اى هستند كه جز دریدن شكار خویش و خوردن خون آن و قطعه قطعه . دین و مذهب 

  .ساختن اعضاى آن ، چیزى نمى شناسند
از امـیـر مـؤ خـواننده گرامى این بود شرح فشرده اى براى برخى از جمالت هشدار دهنده اى كه ! آرى 

روایاتى كه بیانگر این نوع موضوعات و رخدادهاى منفى . مـنـان عـلیـه السـالم در ایـن مـورد رسـیده است 
و ضد ارزش در میان جامعه ها و تمدنها باشد بسیار است كه ما به خاطر رعایت اختصار، تنها به یك 

  .روایت بسنده نمودیم 
  نشانه هاى نزدیك ظهور

نـشانه هایى است كه نزدیك به ظهور حضرت مهدى علیه السالم پدیدار مى گردد و اینها نیز  بـخـش دوم ،
مرحوم شیخ مفید، در كتاب خویش ، ارشاد، انبوهى از این نشانه ها و عالیم را از روایات صحیح . بسیارند

كه یك دسته پیش از  و معتبر از دیدگاه خویش ، به طور فشرده ترسیم نموده است و دو دسته عالیم ظهور را
ظهور و دسته دیگر مقارن و همزمان با ظـهـور آن حـضـرت پـدیـدار مـى گـردد، هـمـه را بـه صـورت 

اجـمال و فشرده آورده است كه ما براى بهره ورى بیشتر شما خواننده عزیز، نخست سخنان او را در ایـن 
  .واژه ها و كلمات مى پردازیم  مـورد مـى آوریـم و آنـگـاه بـه شـرح و تـوضـیـح بـرخى

  بیان شیخ مفید
روایت رسیده از پیامبر و خاندان وحى و رسالت علیه السالم بـیـانـگـر عـالیم : مرحوم شیخ مفید مى فرماید

و نشانه ها و رخدادهایى است كه پیش از قیام حضرت مهدى علیه السالم پدیدار مى گردند كه اهم آنها 
  :عبارتند از

  ،)سفیانى (اعى جنبش ارتج
  ،)سید حسنى (قتل 

  ،)بنى عباس (جنگ قدرت 
  گرفتن خورشید در نیم روز ماه رمضان ،

  گرفتن ماه در آخر ماه رمضان ، بر خالف عادت ،
  شكافته شدن زمین و فرو بردن تجاوزكاران ،

  فرو رفتن زمین در مشرق ،
  فرو رفتن زمین در مغرب ،



  ط آسمان ،توقف خورشید به هنگام نیم روز در وس
  طلوع خورشید از مغرب ،

  پشت دروازه كوفه در زمره هفتاد نفر از شایستگان ،) نفس زكیه (قتل 
  بریده شدن سر مردى از بنى هاشم میان ركن و مقام ،

  ویران شدن دیوار مسجد كوفه ،
  آمدن پرچمهاى سیاه از طرف خراسان ،

  قیام و جنبش یمنى ،
  به وسیله سپاه او،آشكار شدن مرد مغربى و تصرف شام 

  فرود آمدن تركها در جزیره ،
  ،)رمله (فرود آمدن رومیان در 

  ،...طلوع ستاره اى درخشان و نورانى بسان ماه و آنگاه انعطاف خاص آن 
  پدیدار شدن سرخى در آسمان و گسترش آن در آفاق آسمان ،

  پیدایش ستون آتشى در مشرق به مدت سه تا هفت روز،
كنار شدن زمامداران عرب به وسیله ملتهاى خویش و بدست گرفتن زمام امور كشورها قیام امت عرب و بر

  به وسیله مردم ،
  خروج جهان عرب از سیطره عجم ،
  كشته شدن رهبر مصر بدست مردم ،

  انهدام شام و اختالف سه جریان سیاسى در آن ،
  به مصر،) عرب (و ) قیس (ورود پرچمهاى 

  ، به خراسان) كنده (و پرچمهاى 
  ،)حیره (ورود سپاهى از سوى مغرب و رسیدن آنها به دروازه شهر 

  آمدن پرچمهاى سیاه از سوى مشرق ،
  شكستن دیوار فرات و جریان یافتن آب در كوچه هاى كوفه ،

  پیامبر دروغین ، 60خروج 
  خروج دوازده امام دروغین ،

  ،)خانقین ( و) جلوالء (و به آتش كشیده شدن مرد گرانقدرى از بنى عباس بین 
  و بغداد،) كرخ (ایجاد پل ارتباط میان 

  وزش بادى سیاه در آغاز روز،
  زلزله اى كه انبوهى را به زمین فرو مى برد،

  ترس و ناامنى فراگیرى كه همه عراق و بغداد را فرا مى گیرد،
  مرگ سریع و دردناك و نقص و زیان در اموال و جان و ثمرات ،

  ام كشاورزى ،آفت ملخ نابهنگام و به هنگ
  برداشت كم محصوالت زراعى ،

  جنگ قدرت میان عجم و خونریزى بسیار در میان آنان ،
  شورش بردگان بر ضد برده داران و كشتن آنان ،

مـسـخ شـدن گـروهـى از بـدعـت گـذران و بـه صـورت مـیمون و خوك در آمدن آنان ، تسلط كشورهاى 
  د،عقب مانده به كشورهاى زورمند و ثروتمن

  طنین افكن شدن ندایى از آسمان و رسیدن آن به گوش جهانیان به زبانهاى گوناگون ،
  پدیدار شدن چهره و سنیه اى در كره خورشید،

زنـده شـدن گـروهـى از مـردگان و بازگشت آنان به دنیا به گونه اى كه مردم آنان را شناخته و با آنان دیدار 
  .مى كنند

روز رگـبـار بـاران  24لسله رخدادهاى شگرف و شگفت و اعجاب انگیز بوسیله و آنـگـاه بـه پایان این س
پیاپى كه زمین را پس از مردنش زنده مى سازد و بركاتش را پدیدار مى كند و پس از آن همه آفتها، رنجها 

كه  و دردها از حق طلبان و حق پذیران و شیعیان حضرت مهدى عـلیـه السـالم زایـل مى گردد و آنگاه است
از ظهور آن گرامى در مكه مكرمه وبیت اهللا آگاه مى گردند و با شور و شوق و درایت و اخالص براى 

   )411(.یارى او مى شتابند



  نگرشى بر دریافتهاى شیخ مفید
به باور او، برخى از نشانه هایى را كه مرحوم مفید از روایت مورد بحث دریافت داشته و آنـهـا را 
  .تـلخـیـص نـمـوده اسـت ،تـاكـنـون پدیدار گشته و برخى در آینده نزدیك یا دور، پدیدار خواهد گشت 

انه ها نیاز به اندكى شرح و توضیح دارد و برخى نیز براى ما روشن نـیـسـت و تـوان برخى از این نش
اینك به خواست خدا و یارى او، به شرح و تفسیر آنچه به نظر مى رسد مى پردازیم .تـفسیر آنها را نداریم 

است كه ما  با این یادآورى كه هرگز مدعى آن نیستیم كه مفهوم و مقصود این روایات ، درست همینهایى
  .دریافت داشته ایم 

در مـورد سـفـیـانـى و جـنـبش ارتجاعى او و نیز قتل حسنى ، گرفتگى خورشید و ماه ، فرو رفـتـن زمین ، 
قتل نفس زكیه و مرد هاشمى ، بزودى بحث خواهد آمد، اما جنگ قدرت بنى عباس چـگـونـه از نـشـانـه 

  سال پیش منقرض شده اند؟ 800نـیـم آنـان بـه ظـاهر حدود هـاى ظـهـور اسـت ؟ بـا ایـنـكـه مـى دا
این رخدادى خواهد بود كه دانش جدید در روزگـار ما : اما توقف خورشید در آسمان یا طلوع آن از مغرب 

آن نمى تواند هضم و تحلیل كند، اما به نظر ما مى توان گفت خداوند بر هر كـارى تـوانـاسـت و ما براى 
  .به تاءیید و تصدیق دانش جدید در این موارد نداریم  روایات نیازى

امـا آمـدن پـرچـمـهـاى سـیـاه از خـراسـان ، نـمـى دانـیـم كـه ایـن عـبـارت اشـاره بـه هـجـوم مـغـول و 
سـقـوط خـفـت بـار خـالفـت عـبـاسـى اسـت كـه صـدهـا سال قبل به وقوع پیوسته و یا اشاره به رخدادى در 

  است ؟ آینده
و خـراسـان نـیز نام منطقه وسیعى است كه شامل بخشى از افغانستان و بخشى از شوروى سابق و شهر 

  .مشهد و اطرف آن مى گردد
تاریخ بیانگر این است كه مصریان بارها بر شام : امـا خـروج مـرد یـمـنـى و ظـهـور مرد مغربى در مصر

  .لط تكرار گرددسلطه یافته اند و ممكن است بار دیگر این تس
این رخداد ممكن است انعكاس پرتو خورشید در : امـا سـرخـى مـورد اشاره ، كه در آسمان ظاهر مى گردد

افق یا فضا باشد این از آثار و نشانه هاى خشم خدا بر زمینیان است كه نظیر آن در عاشورا و پس از 
  .شهادت امام حسین علیه السالم پدیدار شده است 

  :در این مورد مى گوید) ابوالعالء (
  .و على االفق من دماء الشهیدین على و نجله ، شاهدان 

  .بر افق آسمان ، دو شاهد از خون مقدس على علیه السالم و فرزندش موجود است 
در مشرق پدیدار مى گردد و سه یا هفت روز، : امـا آتـشـى كـه بـه صورت ستونى سر به آسمان كشیده 

ز آتشهاى سهمگینى باشد كه پیش از ظهور ظاهر مى گـردد و شـاید هم چاههاى نفتى نمایان است ، شاید ا
باشد كه در برخى مناطق طعمه حریق مى گردد و فضا را مـمـلو از آتـش و دود مـى سـازد و سـه یـا هـفـت 

  )و اهللا العالم . (روز تـالش بـراى خاموش ساختن آن ادامه مى یابد
بـركـنـار سـاخـتن زمامداران و به كف گرفتن زمام امور خود در برخى كشورهاى  امـا قـیـام امـت عـرب و

) عجم (اینها امورى است كه شاید رخ داده است و مى دانیم كه : عربى و نیز رهایى عرب از سیطره عجم 
  .نیست بلكه غیر عرب مى باشد خواه فارس یا ترك یا دیگر ملل ) فارس (در اینجا منظور 

پـس از حـكـومـت امـپـراطـورى بـزرگ عـثـمـانـى بر جهان عرب و بخش عمده اى از  از ایـنـرو
و ... عراق ، اردن ، فلسطین ، سوریه ، لبنان ، مصر، سودان ، یمن ، حجاز،:كشورهاى مهم آن ، همچون 

ن آنگاه سقوط آن امپراطورى بزرگ و رهایى كشورهاى عربى از سیطره عثمانى ، مى توان گفت شاید ای
  .رخداد بزرگ از همان امور است 

  .اما ویرانى شام و جنگ قدرت میان سه پرچم و سه جریان ، در صفحات آینده خواهد آمد
از اخبارى است كه رویدادهاى آینده تاریخ و جامعه ها : به مصر) عـرب (و ) قـیـس (و ورود پـرچـمـهـاى 

  .آن را روشن خواهد ساخت 
بـدان دلیـل كـه نـمـى دانـیـم : در عـراق ) حـیـره (و رسـیـدن آن بـه دروازه ) ب مـغـر(امـا ورود سـپـاه از 

مـنظور از مغرب كجاست ، نمى توانیم در مورد سپاه آن نیز كه به سوى عراق خواهد آمد، نظر قطعى 
  .بدهیم 

  .نظر كنیم  و در مورد آمدن پرچمهاى سیاه از جانب مشرق به سوى حیره عراق ، نیز نمى توانیم اظهار
امـا شـكـستگى دیواره فرات ، شاید این شرایط از فرو ریختن آب بند فرات و باال آمدن آب و طـغـیـان و 

  .جـارى شـدن آب در كوچه هاى كوفه پدید آید، در گذشته نیز بارها چنین حوادثى رخ داده است 



مارى از این مدعیان دروغ پـرداز، در پیامبر دروغین ، این نشانه نیز تا حدودى رخ داده و ش 60اما ظهور 
احمد (رهبر مسلك بـى اسـاس بـهـایـیـت ، ) على محمد باب (دو قـرن گـذشـتـه آمده اند فریبكارانى نظیر 

  .رهبر مدام منحرف قادیانى گرى و دیگر دروغ پردازانى كه نیازى به آوردن نام آنان نیست ) قادیانى 
در ) جـلوالء (و ) خانقین (د بـزرگـى از بـنـى عـبـاس ، مـیـان دو نـقطه امـا بـه آتـش كـشـیـدن شـدن مـر

  .در این مورد اینك چیزى به ذهن نمى رسد، شاید گذشت زمان آن را روشن سازد: عراق 
دهـهـا سال قبل بنیاد گشته و اینك شمار آن پلها به هفت : امـا پـلى كـه كـرخ و بـغـداد را بـه هـم پـیـونـد دهـد

  .دد رسیده است ع
ممكن است ره آورد انفجارهاى مهیب و آتش : امـا وزش و ارتـفـاع بـاد سیاه در آغاز روز در بغداد

سوزیهاى بزرگ یا عذاب دردناكى از جانب خدا باشد، همانگونه كه در برخى جامعه ها و تمدنهاى پیشین 
  .پدید آمد

شاید اشاره به بـمـبـارانـهـاى : ـر زمـیـن فـرو مـى بردامـا زلزله اى كـه انـبـوهـى را در بـغـداد بـه قـع
وحـشـتـناكى باشد كه شهر را به لرزه درمى آورد و ساختمانها را منهدم مى سازد، یا اینكه اشاره به زمین 

  .لرزه ها و زلزله هاى واقعى باشد كه هنوز رخ نداده است 
ممكن است اشاره به دیكتاتور وحشتناكى : ى برداما هراس و دلهره اى كه عراقیان را در كام خود فرو م

  .باشد كه اینك حاكم است و كسى از شرارت آن احساس امنیت نمى كند
باشد كه هم اكنون ... ممكن است اشاره به اعدامهاى بسیار، كشتارهاى دسته جمعى و: اما مرگ دردناك 

  .بطور مرتب و روزانه ، بلكه هر ساعت ، ادامه دارد
ممكن است اشاره به جنگ خونبارى باشد كه میان ایران و عراق و غرب به وقوع : ر جـانـهاامـا نـقـص د

  .پیوست 
ممكن است اشاره به سیاست مخرب : امـا كـمـبـود و نـقـص در مـحـصـوالت زراعـى و مـیوه جات 

ابانهاى خشك و اصـالحـات ارضـى بـاشـد كـه شـهـرهـاى سـرسـبـز و خـرم و بـاطـراوت و شاداب را به بی
  .خالى تبدیل ساخت 

امـا مـلخ مورد اشاره كه به هنگام یا نابهنگام خواهد آمد و آفت جان زراعت ، محصوالت ، دانه ها و غالت 
  .خواهد شد، به نظر مى رسد هنوز نیامده باشد

ـراتـى ممكن است اشاره به حـش: امـا عـدم رشـد در كـشـت و زرع و سلب بركات از محصوالت كشاورزى 
بـاشـد كه به صورت آفتى همه چیز را تباه مى كنند یا اشاره به بارانهاى پیاپى و بسیارى كه همه چیز را 

  .نابود مى سازد
بـراى مـا روشـن نـیـسـت ، چـرا عـجـم شامل همه ملتها و : امـا جـنـگ و جـدال دو دسـتـه از عـجـم 

راین ، نكته مورد نظر این جمله براى ما مبهم است و نژادهاى غیر عرب مى شود و نه فارس تنها، بناب
  .خداست كه حقایق امور را مى داند

ممكن است اشاره به سركشى و تـمـرد مـیـان : اما شورش بردگان بر ضد سردمداران خویش و كشتن آنان 
بـرابـر زمـیـن  طـبـقـات گـونـاگـونـى از مـردم باشد كه رخ داده و رخ خواهد داد؛ از تمرد كـشـاورزان در

داران ، انـقـالب كـارگران بر ضد كارخانه داران ، شورش نـظـامـیـان بـر فـرمـانـدهـان خود كه دستورات 
آنان را اجرا نمى كنند و سالحهاى خویش را بـسـوى آنـان نـشـانـه مـى روند و آنان را درو مى كنند و ممكن 

  ).و اهللا العالم .بصره روى داد باشد كه در) زنج (است اشاره به انقالب صاحب 
  .اما به نداى آسمانى كه همه جهانیان آن را مى شنوند اشاره خواهیم كرد

از امور مهم و پیچیده اى هستند كـه در : اما چهره و سینه اى كه در آسمان و خورشید ظاهر مى گردند
انى كه از قـبـرهـاى خـویش برمى اما مردم. تـفـسـیـر و تحلیل آنان نمى توان به پندار و حدس بسنده كرد

  .خیزند، ممكن است این اشاره به مساءله رجعت باشد كه در این مورد، روایت مفصلى خواهیم آورد
  .در این مورد نیز در صفحات آینده بحث خواهد شد: اما باران بسیار

و تـحـلیـل سـخـنان شیخ مفید  در پـایـان ایـن بـحـث ، بـار دیـگـر یـادآور مـى شـوم كـه آنـچـه در تـفـسـیـر
آوردیم ، همه و همه ، چیزهایى است كه برخاسته از ظن است نه یـقـیـن و مـمـكن است این مجموعه 

  ).و اهللا العالم . (روایات ، اشاره به مفاهیم و معانى دیگرى داشته باشد كه به اندیشه ما نرسیده است 
  نشانه هایى كه در سال ظهور پدیدار مى گردد

  نشانه هاى غیر قطعى : الف 
سـومـیـن و آخـریـن بـخـش ، نـشـانـه هـایـى اسـت كـه در سـال ظـهـور امـام مـهـدى عـلیـه السـالم یـا سـال 



  :پیش از آن پدیدار مى گردد و خاطرنشان ساختیم كه اینها بر دو نوعند
اینها . دار گردند یا پدیدار نگردندبخش نخست ، نشانه هاى غیر حتمى است ، بدان معنا كه ممكن است پدی

  :عالیم غیر قطعى است كه ما اینك به برخى از آنها اشاره مى كنیم 
  مردى در تبار پیامبر صلى اهللا علیه و آله 

  .از عالیم غیر قطعى براى ظهور امام مهدى علیه السالم است ) هاشمى (پدیدار شدن پرچم 
او مردى : میان آمده است و از مجموع آنها استفاده مى شود كه  به) هاشمى (در روایات متعددى یاد و نام 

در اوج جوانى است و در دست راست او . از بنى هاشم و از نسل پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله است 
  .خالى است و از خراسان حركت و جنبش خویش را آغاز مى كند

پس از خروج سپاه سفیانى از كوفه و ارتـكـاب فـجـایـع ایـن روایـات ، بـیـانـگـر آن اسـت كـه این جوانمرد، 
دهـشتناك ، خونریزى بسیار، به اسارت درآوردن بانوان و حركت دادن آنـان بـه سوى شام ، با سپاه خویش 

در این شرایط و اوضاع مصیبت بـار و دردنـاك درمـى یابد كه سپاه پلید سفیانى از كوفه . به كوفه مى رسد
  .كت نموده و اسیران را نیز با خود مى بردبه سوى شام حر

نیز با سپاه خویش به كوفه مى رسد و هر دو سـپـاه بـا فـرماندهان ) یمنى (از سـوى دیـگـر، مرد ظلم ستیز 
پیكار شدیدى ، میان . بسوى سپاه سفیانى حركت مى كنند و اندكى خارج از كوفه به هم مى رسند  خویش 

سپاه هاشمى و یمنى از سـوى دیـگـر، آغـاز مـى گـردد و پـس از تـلفـات و  سپاه سفیانى از یك سو و دو
ضـایعات بسیارى سرانجام جوانمرد هـاشـمـى و هـم پـیمانش پیروز مى شوند و تمام سپاه سفیانى را درهم 

  .مى كوبند و با آزاد ساختن اسیران كوفه به آن شهر باز مى گردند
و بـرخـى ) حسنى (برخى او را . مرد هاشمى داراى دو پیام است  روایـات در مـورد ریـشـه و نـسب

است و این همان كسى است كه برخى روایات ) حسنى (معرفى مى كند و به نظر نگارنده نیز )حـسـیـنـى (
  .تعبیر مى كند) نفس زكیه (از او به 

ش از پیكرش جدا مى گردد، مـشـهـور ایـن اسـت كـه مـردى كـه در مـكـه ، مـیـان ركن و مقام سر! آرى 
  .و از تبار بنى هاشم و حسنى نسب است ) نفس زكیه (

به عقیده خویش پایبند و استوار . او شیعه و پیرو خاندان وحى و رسالت است : و از مـسـایـل قـطـعى اینكه 
این بجاست روایاتى در . و داراى نفوذ گسترده و محبوبیت در دلها و یك شخصیت پرنفوذ مردمى است 

  :مورد ترسیم گردد
روزى به دیدار پیامبر صلى اهللا علیه و آله رفتیم كه آن حضرت به : ـ عـبداهللا بن مسعود آورده است كه 1

در مورد هرچه پرسیدیم و نپرسیدیم ، سـخـن گـفـت و مـا را بـهـره ور . چهره اى شادمان ما را پذیرفت 
ـخن مى گفت ، گروهى از جوانان بنى هاشم كه حسن و حسین سـاخـت تـا ایـنـكـه در هـمـان حـال كـه او س

بـا آمـدن آنـان ، دل و دیده پیامبر صلى اهللا علیه و آله . علیه السالم در مـیـان آنـان بـودنـد از آنـجـا گـذشـتـنـد
یدگانش با آنان همراه شد و گویى چیزى به یاد آورد كه آثار اندوه و در چهره اش نمایان و سیالب اشك از د

  .فرو ریخت 
  )در چهره ات آثار ناراحتى مى نگریم ، چرا؟ ! اى پیامبر خدا: (پرسیدیم 

  :فرمود
انـا اهـل بـیـت ، اخـتـار اهللا لنـا االخـره عـلى الدنـیـا، و انـه سـیـلقـى اهل بیتى من بعدى تطریدا وتشریدا، 

فـیـقـاتـلون فـیـنـصـرون ، فـمن اءدركهم . ونـه حتى ترفع رایات سود من المشرق ، فیساءلون الحق فـالیـعـطـ
منكم او من اعقابكم ، فلیات امام اهـل بـیـتـى ، و لو حـبـوا عـلى الثـلج فـانـهـا رایـات هـدى ، یـدفـعـونـهـا الى 

   )412(.رجل من اهل بیتى 
مـا خـانـدانـى هـستیم كه خدا آخرت را براى ما برگزید نه دنیا را و خاندانم پس از من با تبعید، فشار و 

آنان در پى حق هستند، اما . آوارگى روبرو مى شوند تا پرچمهاى سیاه از سوى مشرق برافراشته شود
  .ستمكاران ، حق آنان را رعایت نمى كنند و در راه حق پیكار مى كنند و پیروز مى گردند

از ایـن رو، هـر كس از شما و نسلهاى شما، آن پرچمهاى برافراشته را دید، به سوى امام خـانـدان مـن 
د و قدرت را به بزرگ مردى از خاندان من ، بـشتابد گرچه بانهایت سختى ؛ چرا كه آنان پرچمهاى هدایت ان

  .تسلیم مى كنند
شـایـد بـرخى چنین پندارند كه منظور از پرچمهاى سیاه در این روایت ، پرچمهایى باشد كه به فرماندهى و 

و نهضت او بر ضد حكومت سپاه اموى بـرافراشته شد و با انهدام قدرت ) ابو مسلم خراسانى (همراهى 
هـجـرى بـنـیـاد كـرد؛ امـا چـنـیـن  656ر اموى پایه هاى حكومت عباسیان را در سـال پوشالى و ستمكا



تصورى درست نیست و این پرچمهایى كه از خراسان در آخرالزمان برافراشته خواهند آمد، هیچ ربطى به 
  .ابومسلم خراسانى ندارد

  :در این مورد مى نویسد) ابن كثیر (مورخ شهیر 
ى به نهضت ابومسلم ندارد كه از خراسان برافراشته شد و بدان وسـیـله حـكـومت این پرچمها ارتباط(

امویان را برانداخت ، بلكه این پرچمها مربوط به آخرالزمان است كه به همراه حضرت مهدى علیه السالم 
   )413(. )برافراشته خواهند شد

  :ـ ابو طفیل از امیر مؤ منان علیه السالم آورده است كه فرمود2
ـاكـسـر ذلك فـكـنـت فـى صـنـدوق مـقـفـل عـلیـك ، ف. اذا سـمـعـت الرایـات السـود مـقـبـلة مـن خـراسـان 

   )414(.القـفـل و ذلك الصـنـدوق حـتـى تقتل تحتها فان لم تستطع ، فتدحرج 
مـى كـه شـنـیدى پرچمهاى سیاه از خراسان به سوى جهان عرب روى آورده و تو در صـنـدوقـى در هـنـگـا

بـسـته قرار داشتى ،به هر صورت ممكن ، آن را بگشا تا تحت آن پرچمها قـرارگیرى و اگر نتوانستى در 
  .صندوق را بگشایى و روى پاى خود بروى ، همانگونه خود را بغلطان تا به هدف برسى 

و بدینسان مى بینم ، بدان جهت كه پرچمها و دعوتها در واپسین حركت تاریخ و آخرالزمان گـونـاگـون 
  .اسـت و از مـیان آنها،تنها پرچم آن جوانمرد هاشمى ، پرچم حق و درست است و آلوده به باطل نیست 

نهایت درجه تالش و كوشش امـیـر مؤ منان علیه السالم در این سخنان خویش ، توجه مى كنند كه حق طلبان 
  .بكار گیرند) هاشمى (خویش را براى پیوستن به سپاه 

تـنـزل الرایـات السـود ـ التـى تخرج من خراسان ـ الكوفة ، فاذا ظهر المهدى علیه السالم بمكة بعثت الیه 
   )415(.بالبیعه 

پـرچـمـهـایى از خراسان خارج و در كوفه فرود مى آیند و هنگامى كه حضرت مهدى علیه السالم در مكه 
  .ظهور فرمود،اینان دست بیعت و اطاعت بسوى او دراز مى كنند

  :منان علیه السالم در خطبه بیان ، از جمله فرمودـ امیرمؤ 5
هزار سوار مجهز به دانش و ایمان و سالح بـه حـضـرت  12مـردى از فرزندان حسن علیه السالم با (

شاید من از تو براى بـرانـداخـتـن سـتـم و بـیـداد و ! عموزاده گرانقدر: مـهـدى مـى پـیـونـدد و مـى گـویـد
ـدالت بـرازنـده تر باشم چرا كه من از فرزندان حسن هستم و شما از فرزندان حسین بـرقـرارى حـق و ع

  . )علیه السالم و حسن بزرگ تر است 
  )مرا نمى شناسى ؟ . من همان مهدى موعود هستم : (امام مهدى علیه السالم پاسخ مى دهد

  )شانه یا معجزه و یا عالمتى دارى ؟ آیـا بـر صـداقـت گـفتارت و اطمینان قلبى ما، ن: (او پـاسـخ مـى دهـد
حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم بـه پـرنـده اى كـه در هـوا در حـال پـرواز اسـت مـى نگرد و پرنده به 
اشاره حضرت بر روى كف دست آن گرامى فرود مى آید و به قدرت آفریدگارش به امامت مهدى علیه 

  .السالم گواهى مى دهد
در گوشه اى از زمین خشك غرس مى كند و در دم سبز و پرطراوت مى گردد و به آنـگاه چوب خشكى را 

  .برگ و بار مى نشیند
پـس تخته سنگى را از صخره اى برمى دارد و آن را به دست تواناى خویش مى فشارد و پودر مى كند و 

  .پس از آن خمیر مى سازد و بسان شمع نرم مى كند
راستى كه پـیـشوایى و : (حـق طـلبانه بپا مى خیزد و مى گوید)  هـاشـمـى و حـسـنـى(و جـوانـمـرد 

  . )كاروانساالرى امت و نجات تمدن و جامعه بشرى در توان تو و زیبنده توست 
و آنـگـاه هـمـه امـكـانـات را تسلیم حضرت مهدى علیه السالم مى كند و سپاه خویش را تحت پرچم مهدى و 

   )416(. )فرماندهى او قرار مى دهد
  گرفتن خورشید و ماه 

آن به میلیونها سال باز مى گردد و گـرفـتـن خـورشـیـد و مـاه ، پـدیده جدیدى نیست ، بلكه سابقه تاریخى 
بـلكـه مـنـظـور . شناختن سبب آن نیز اینك منظور ما نیست چرا كه از موضوع بحث كتاب خـارج اسـت 

ایـن است كه گرفتن خورشید در اواخر ماه قمرى رخ مى دهد و گـرفـتـن مـاه نـیـز در اواسـط مـاه قـمـرى و 
  .اكنون مورد اتفاق دانشمندان كیهان شناس و ستاره شناس است ایـن مـسـاءله از صـدهـا سال پیش ت

ایـن مـسـاءله تـا آنجایى در میان انسانها از قرون و اعصار گذشته تاكنون محسوس بوده است كه از فرود 
  .آدم به كره زمین تا كنون ، انسانها در مورد آن اختالف نداشته اند

ریان خورشید و ماه ، كمى پیش از ظهور حضرت مهدى عـلیـه امـام ایـن شـیـوه طـبـیـعـى و عادى در ج



السـالم بـه هـم مـى خـورد و در نتیجه ، خورشید بطور بى سابقه اى در وسط ماه دچار گرفتگى مى شود و 
  .ماه برخالف جریان عادى خویش ، در آخر ماه 

  روایات در مورد خورشید گرفتگى و ماه گرفتگى 
  :م فرمودـ امام باقر علیه السال1

خسوف القمر لخمس و كسوف الشمس لخمس عشرة و لم یكن ذلك منذ هبط آدم علیه : آیتان بین یدى هذااالمر
   )417(.السالم الى االرض و عند ذلك یسسقط حساب المنجمین 

مـاه و  25دو نـشانه جوى اندكى پیش از ظهور مهدى علیه السالم در آسمان رخ مى دهد یكى گرفتن مـاه در 
و تـا  ماه و این دو حادثه جوى از فرود آدم علیه السـالم بـه زمـیـن تـاكـنـون 15دیگرى گرفتن خورشید در 

  .هـنگام رخداد،بى سابقه و در آن هنگام كه حساب ستاره شناسان و كیهان شناسان به هم مى خورد
نزد حضرت باقر علیه السالم بودم كه از دو نشانه و : آورده اند كه گفت ) بـدر بن خلیل اسدى (ـ از 2

  :عالمت كه پیش از قیام قائم پدیدار مى گردد یاد كرد و فرمود
است كه از زمان آدم تاكنون بى سابقه است و تنها پیش از ظهور قائم علیه السالم پدید مى آید و دو نشانه (

  . )گرفتن خورشید در نیمه ماه رمضان و گرفتن ماه ، در آخر آن ماه : آن دو عبارتند از
  . )وسط آن  خورشید در آخر ماه مى گیرد و ماه در! نه !... سـرورم : (مـردى كـه در آنـجـا بـود، گـفـت 

آنـچـه تو مى گویى درست است جریان طبیعى اینگونه است ، اما این دو نـشـانه جوى : حـضـرت فـرمـود
   )418(. )ظهور مهدى همان است كه گفتم و از زمان آدم تا هنگامه ظهور بى سابقه است 

خورشید تنها در آخر ماه مى گیرد و : (روایـت ، بیانگر این است كه آن مرد به حضرت اعتراض كرد كه 
  . )ماه در وسط آن 

پیش از ظهور شكسته مى شود تا نشانگر نزدیك شدن  این قاعده: (كـه امـام عـلیـه السـالم در پاسخ او فرمود
  . )هنگامه ظهور امام مهدى علیه السالم باشد

  :ـ و نیز آن حضرت فرمود3
ان بـین یدى هذا االمر انكساف القمر لخمس تبقى و الشمس لخمس عشرة و ذلك فى شهر رمضان و عنده 

   )419(.یسقط حساب المنجمین 
مـاه رمـضـان و  15یكى گرفتن خورشید در : پـیـش از ظهور مهدى علیه السالم دو نشانه جوى خواهد بود

  .و آنگاه است كه حساب ستاره شناسان در هم مى ریزد .آن  25دیگر گرفتن ماه در 
پس از ترسیم این روایات روشن مى شود كه در آستانه ظهور، در مـنـظـومه ! خواننده گرامى ! آرى 

شمسى ، تغییرى رخ مى دهد به گونه اى كه زمان گرفتن خورشید و ماه تغییر مى یابد و جریان طبیعى 
  .دگرگون مى گردد مسیر خورشید و ماه و كره زمین

ایـن تصرفات كار بشر نیست همانگونه كه نمى : و آنـچـه قـطـعـى و تـردیـد نـاپـذیـر اسـت ایـن اسـت كـه 
  .توان آن را به طبیعت و تصادف نیز، نسبت داد

و شایسته یادآورى است كه خود وقوع خسوف و كسوف در یك ماه نیز طبیعى به نظر نمى رسد و نگارنده 
  .كتاب مربوط به كیهان شناسى ندیده ام كه گرفتن ماه و خورشید هر دو در یك ماه اتفاق افتددر هیچ 

و الزم بـه یـادآورى اسـت كه این روایات ، هر دو حادثه را با ظهور آن حضرت مرتبط مى دانـد و آنـهـا را 
ـانـه از نـشـانـه هـاى دو نشانه آشكار در جهان هستى ، دو نـش. از نشانه هاى جوى ظهور اعالن مى كند

  :آسمانى كه كسى نمى تواند آنها را نادیده بگیرد و خود را به نادانى ، یا غفلت یا تغافل زند
   )420(. )لئال یكون للناس على اهللا حجة (

  بارش بسیار باران 
هـر انسان با ایمان ، در این واقعیت ، ذره اى تردید به خود راه نمى دهد كه قطرات باران به اراده و 

ر ریزش خواست و طبق قانون خدا بر زمین فرو مى بارد و قوانین طبیعى تنها، هیچ نقش و بهره اى د
  .باران نخواهند داشت 

  :قرآن در آیات متعددى به این واقعیت تصریح مى كند و مى فرماید
   )421(.و هـو الذى ارسـل الریـاح بـشـرا بـیـن یـدى رحـمـتـه و اءنـزلنـا مـن المـسـاء مـاء طهورا

  .و از آسمان آبى پاك نازل ساختیم . و اوسـت كـه پـیـشـاپـیـش رحـمت خود، بادها را به مژده دادن فرستاد
   )422(.واهللا الذى اءرسل الریاح فتثیر سحابا

  .و خداست كه بادها را مى فرستد تا ابرها را برانگیزند
   )423(.واءرسلنا السماء علیهم مدرارا



  .و بر ایشان از آسمان بارانهاى پیاپى فرستادیم 
   )424(.واءرسلنا الریاح لواقح فاءنزلنا من السماء ماء

  .و مـا بـادهـاى آبـسـتـن كـنـنـده را فـرسـتـادیـم پـس از آسـمـان آبـى نازل ساختیم 
   )425(.ن السماء ماء فاءحیى به االءرض من بعد موتها لیقولن اهللا و لئن ساءلتهم من نزل م
خواهند ) چه كسى از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت ؟ (: و اگـر از آنـان بـپـرسـى 

  ! )خداى یكتا: (گفت 
   )426(.و نزلنا من السماء ماء مباركا فاءنبتنا به جنات وحب الحصید

  .و از آسـمـان آبـى پـربـركـت فـرو فـرسـتـادیـم و بـدان بـاغـهـا و دانـه هاى درو شدنى رویانیدیم 
   )427(.و ینزل علیكم من السماء ماء لیطهركم به 

  .و از آسمان براى شما بارانى فرو مى فرستد تا شست و شویتان دهد
   )428(. )واءنزلنا من السماء ماء بقدر(

  .و از آسمان به اندازه نیاز آب فرستادیم 
را  ایـن آیـات شـریفه ، به روشنى تصریح مى كند كه بادهایى كه ابرها را به حركت مى آورنـد و آنـها

بسوى شرق و غرب و شمال و جنوب مى برند همه اینها تنها به فرمان خدا و خواست و قدرت او انجام مى 
  .گیرد

اندازه و نسبت باران نیز به خواست خدا و طبق برنامه اوست همانگونه كه این : و نـیـز تـصریح مى كند كه 
  .مطلب از آخرین آیه به روشنى دریافت مى گردد

ا تـوجـه بـه ایـن آیات ، به این آیات ، هیچ تردیدى نمى ماند كه این رحمت آسـمـانـى هـمـواره از ایـن رو بـ
  .بـه دسـتـور خـدا و اذن او بـر زمـیـن و زمـیـنـیـان نازل مى گردد

گـاهـى ایـن رحـمـت الهـى از بـرخـى شـهـرهـا و كـشـورهـا در بـرخـى سـالهـا بـه دالیـل خـاصـى قـطـع 
یعنى طلب ) استسقاء (گـردد، به همین جهت است كه در فقه اسالمى در این شرایط به خـواندن نماز  مـى

باران از خداى مهربان ، فرمان داده شده و توصیه گـردیـده اسـت كـه بـه هـنـگـام كم شدن نزول باران و 
  .برگزار كنند  خشك شدن نهرها، این نمازها را با اخالص 

ـدثـان آورده انـد كـه پـیـامـبـر خدا صلى اهللا علیه و آله وسلم در شرایط مـشـابـهـى از و مـورخـان و مـح
پـروردگـار خـویـش ، طلب باران و سیراب شدن زمین را نمود و از پى آن ، آسـمـان ابـرى و بارانى گردید 

  .و باران بسیارى بارید و دشتها و دره ها لبریز از آب گردید
امـیـر مـؤ مـنـان عـلیـه السـالم و بـرخـى از امـامـان اهـل بـیـت علیهم : ت آمـده اسـت كـه و نـیـز در روایـا

السالم نماز استسقاء خوانده اند و با پایان یافتن نماز پراخالص آنان ، باران باریده است و همه اینها، نشانگر 
  .اده خداست باران یا عدم بارش آن ، به خواست و ار  این واقعیت است كه بارش 

از ایـن رو، جـاى شـگـفـتـى ندارد اگر خدا بخواهد رحمت و بخشایش افزونتر خویش را بر زمـیـنـیـان 
ارزانـى دارد و آسـمـان بـه فرمان او باران بسیارى فرو ریزد كه در سراسر تاریخ انسان جز عصر نوح كه 

  .آب همه كره زمین را فراگرفت ،نظیر نداشته باشند
ایـن بـاران بـى سـابقه و بى نظیر در همان سالى كه امام علیه السالم در آن ظهور مى كند انجام و ریـزش 

  .گیرد
حجاز، عراق : نـگارنده بطور دقیق به یاد ندارد كه آیا این عنایت خاص الهى ، ویژه خاورمیانه همچون 

میه هاى جهانى براى نزدیك شدن است یا همه جهان و تمامى بشریت را در برمى گیرد؟ بدینوسیله اعال... و
  .هنگامه ظهور نجات بخش انسانها حضرت مهدى علیه السالم است 

همو كه دوران حكومتش ، دوران تمامى خوبیها، بركتها، شادمانیها و طراوتها، براى زمین و زمان ، گیاه و 
  .حیوان ، روزگار رفاه ، آسایش ، آزادى و نیك بختى انسان است 

  :از روایاتى كه در بردارنده این نوید براى مردم روى زمین است ترسیم مى گردداینك یك روایت 
  :امام صادق علیه السالم فرمود

   )429(.مطرا لم یر مثله ... اذا ان قیامه مطرالناس 
آنـگـاه كـه هـنگامه قیام او فرا رسد ـ در ماه جمادى و ده روز از ماه رجب ـ بارانى بى همانند بر مردم مى 

  .بارد، بارانى كه نظیر آن دیده نشده است 
  :كه  و در بیان مرحوم شیخ مفید، در مورد نشانه هاى ظهور گذشت

روز باران پیاپى و فراوان پایان مى پذیرد و خداوند بوسیله آن ، زمین  24آنـگـاه ایـن سـلسـله نشانه ها به (



  . )را پس از مردنش زنده مى سازد و بركات آن را آشكار مى كند
  سومین جنگ جهانى 

به صراحت به میان نیامده در منابع و كتابهایى كه در دست من بود، هیچ نام و یادى از سومین جنگ جهانى 
  .است 

اما روایات متعددى رسیده است كه به صراحت از نابودى مردم بوسیله گرسنگى و قحطى و بیمارى و قتل 
  .و كشتار خبر مى دهد

آیـا مـعـنـاى ایـنـهـا، همان جنگ جهانى است كه میلیونها انسان را درهم مى نوردد یا اینها چیز دیگرى است 
  ؟

  .، نـخـسـت بـرخى از آن روایات را بیاوریم تا بنگریم كه از آنها چه پیامى دریافت مى گردد بـهـتـر اسـت
  :ـ از امیرمؤ منان علیه السالم آورده اند كه فرمود1

   )430(.ال یخرج المهدى حتى یقتل ثلث ویموت ثلث ویبقى ثلث 
  .باقى بمانند 3/1آنان بمیرند و 3/1مردم كشته شوند و  3/1مـهـدى ظـهـور نـمـى كـنـد تا اینكه 

  :ـ و نیز از آن حضرت آورده اند كه فرمود 2
وت اءحـمـر و مـوت اءبـیـض و جراد فى حینه و جراد فى غیر حینه كالوان الدم ، بـیـن یـدى المـهـدى مـ

   )431(.فالطاعون : فالسیف و اما الموت االبیض : فاما الموت االحمر
  .پیش از ظهور مهدى مرگ سرخ و مرگ سفید و آفت ملخهاى خون رنگى ، نابهنگام یا بهنگام خواهد بود

  .بالى دهشتناك طاعون : شمشیر و پیكار است و مرگ سفید: اما مرگ سرخ عبارت از
  :ـ و نیز از آن حضرت است كه فرمود 3

ـ یـومـئذ مـا بـیـن المـشـرق و المـغـرب ـ ثـالثـة آالف اءلف ، یـقـتـل بعضهم بعضا، فیومئذ تاءویل فـیـقـتـل 
   )432(.فمازالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصیدا خامدین بالسیف :هذه اآلیة 

هزار نفر كشته مى شوند، برخى دیگرى  300بـه هـنـگـامـه فـرا رسـیدن ظهور مهدى میان مشرق و مغرب 
  :را مى كشند و آن روز، تاءویل این آیه شریفه ، به شمشیر است 

   )433(.هم حصیدا خامدین  فما زالت تلك دعواهم حتى جعلنا
  .انیم و همواره سخنشان این بود تا همه را چون كشته و آتش خاموش گشته ، گرد

  :ـ از امام صادق علیه السالم آورده اند كه فرمود 4
: مـوت اءحـمـر و مـوت اءبـیـض ، حـتـى یـذهـب مـن كل سبعة خمسة ، الموت االحمر: قـدام القـائم مـوتـان 

   )434(.السیف والموت االبیض ، الطاعون 
مرگ سرخ و مرگ سفید، تا از هفت بخش از : پیش از آمدن قائم علیه السالم دو مرگ گسترده خواهد بود

  .انسانها، پنج بخش آن از میان برود
  :دـ و نیز آورده اند كه فرمو 5

  ال یكون هذا االمر حتى یذهب ثلثا الناس 
  فاذا اذهب ثلثا الناس فما یبقى ؟:فقیل له 

   )435(.اءما ترضون اءن تكونوا الثلث الباقى : (فقال علیه السالم 
  .انسانها از میان بروند 3/2ظهور آن حضرت فرا نخواهد رسید تا اینكه 

  )بنابراین ، دیگر چه مى ماند؟ : (گفته شد
  )باقى مانده باشد؟  2/1آیا راضى نمى شوید، كه شما : (فرمود

نابودى صدها یا هزارها یا میلیونها نفر بوسیله كـشـتـار یـا بـیـمـارى  ایـنـهـا بـرخـى از روایـاتـى است كه از
گزارش مى كند، صرف نظر از سند این روایات و به فرض صحت سند آنها هیچ كدام به ... طـاعـون و

  .وقوع سومین جنگ جهانى تصریح نمى كند
  .انى آنها به صدها میلیون برسدممكن است انقالبات داخلى در بسیارى از كشورها پدید آید و قرب! آرى 

  .در سرعت گسترش و تلفات است ) وبا (و طـاعون نیز از بیماریهاى مرگبارى است كه شبیه بیمارى 
  .با این بیان ، قربانیان بسیارند اما به سومین جنگ در آستانه تصریح نشده است 

  نشانه هاى پراكنده
ور امام مهدى علیه السالم اینك بخشى از خطبه طوالنى در پایان بحث از عالیم و نشانه هاى غیر قطعى ظه

این خطبه در بردارنده بحثهاى بسیار و . را كه به امیر مؤ منان علیه السالم منسوب است مى آوریم )بیان (
  .نشانه هاى متعددى از نزدیك شدن هنگامه ظهور است 



  :ب به انبوه مردم فرمودكه روزى امیر مؤ منان علیه السالم بر فراز منبر خطا: آورده اند
مـن پـدر مـهدى ، همان قائم نجات بخشى هستم كه واپسین حركت تاریخ ، به فرمان خدا ! هـان اى مـردم (

  . )براى اصالح زمین و زمان بپا مى خیزد
  )چه زمانى آن قائم شما قیام مى كند؟ ! ساالر ما: (بپا خاست و گفت ) مالك اشتر (

  :انه هاى هنگامه قیام و ظهور فرزندش مهدى علیه السالم از جمله فرموددر پاسخ ضمن بر شمردن نش
و كشتار سهمگین و به اسارت رفتن زنان ، سر بریده شدن كودكان و اعدام مردان ) رى (واى بـر شهر (...

  .و فجایعى كه در آن روى مى دهد
ا پیاده مى شود، همه ساكنان از شرارت عنصر هولناكى كه با سپاه خود در آنج) قیس (واى بـر جـزیـره 

  .آنجا را مى كشد یا ترور مى نماید
بـهـوش بـاشـیـد واى بـر اهـل بحرین از رخدادهایى كه از هر سو و هر مكانى یكى پس از دیـگرى در آن 

  .پدید مى آید و در نتیجه ، بزرگان و مردان آن كشته مى شوند و كودكانش اسیر مى گردند
  :یكى پس از دیگرى رخ مى دهددر اینجا هفت حادثه ، 

  .نام دارد )436()سـمـاهـیـچ (ـ حـادثـه اول ، در جـزیـره اى از آن كـه در شـاخ شـمـالى آن قـرار دارد و  1
  .ـ حادثه دوم در نزدیكى شاخ شمالى غربى آن  2
   )437()ابله (ـ حادثه سوم میان  3
  ).حنوه (ـ حادثه چهارم میان كوه بلند و دو بلندى معروف به كوه  4
  ....ـ سپس به كرخ روى مى آورد 5
  ).ماحى (ـ حادثه ششم میان جنگلها و درختان سدر طرف شط  6
این اسـت كـه  عالمت این رخدادها). حورتین (و هفتمین و بزرگترین این رخدادها در نقطه اى بنام  - 7

یـكـى از سـران عـرب در خـانـه اش در سـاحل جزیره كشته مى شود و سرش به دسـتـور حاكم آن جزیره ، 
بریده مى شود و آنگاه عرب به سوى او یورش مى برند و در نـتـیـجـه ، مـردان كـشـتـه مى شوند و ثروتها 

  .عجم بر عرب مى شورد به غارت مى رود و از پى این هرج و مرج و آشفتگیهاست كه
  .از رخدادهاى گوناگون و پیاپى كه در آن رخ مى دهد) خطه (واى بر اهل ! بـهوش باشید

   )438()صفصف (حادثه سوم در ) دبیره (رخ مى دهد، حادثه دوم در ) بطحاء (اولیـن آنـها در 
زرافـه (حـادثـه چـهـارم در سـاحـل آنـجا، پنجم در بازار قصابها، ششم در شاهراه آن ، هفتم در میان 

  . )441()تاروت (و دیگرى در ) مـدارس (حـادثـه دیـگـر در  )440()جـرازه (هـشـتـم در  )439()
بسوى آن مـتوجه مى گردد و ) رى (واى بر حال بغداد از مرگ و كشتار و هراسى كه از ! بـهـوش بـاشـید

  .همه اهل آن را فرا مى گیرد، آنگاه كه شمشیر در میان آن فرود مى آید و آنچه خدا بخواهد كشته مى شود
روم ضعیف گردد و عرب بر آنجا سـیـطـره آنگاه كه حكومت : و از نـشـانـه هـاى آن ، از جـمـله این است 

یابد و فتنه ها بسان راه یافتن مورچه در میان مردم راه یابند عجم در آن شرایط بر ضد عرب شورش مى 
  .كند و بصره را مى گیرد

  .واى بر فلسطین ، و آنچه از فتنه هاى طاقت فرسا و سهمگین كه در آن واقع مى گردد! بـهـوش بـاشـید
واى بـر جـهانیان و فتنه ها و رنجهایى كه در آن زمان ، همه كشورها از غـرب گـرفته تا ! شـیـدبـهـوش بـا

مشرق و شمال تا جنوب ، همه جا را مى گیرد، برخى بر برخى مسلط مـى گـردنـد و جـنـگ هاى پایان 
ـردم اسـت و پـروردگـارت ناپذیر بر جهانیان سایه مى افكند، همه اینها به خاطر عـمـلكـرد ظـالمـانـه خـود م

   )442(. )بـه بـنـدگـانـش سـتـم روا نـمـى دارد
و اینك به ترسیم . شیخ مفید بخش دیگرى از این نشانه ها از نظرتان گذشت  این نیز در سخن مرحوم

  .عالمتهاى قطعى ظهور مى پردازیم 
  نشانه هاى قطعى

نـشانه هاى تخلف ناپذیر ظهور امام مهدى علیه السالم كه بى هیچ تردیدى مقارن ظهور آن حضرت رخ 
  .شانه اندخواهند داد و ارتباط گسست ناپذیرى با آن دارند، پنج ن

بـرخى از این پنج نشانه ، اندكى پیش از ظهور و برخى چند ماه پس از آمدن آن گرامى و برخى اندكى پیش 
  .از قیام نجات بخش و جهانى آن حضرت ، پدیدار خواهند شد

ا، در ایـن مـورد، روایـات بـسـیـارى وارد شده است كه با اندك تفاوت در ترتیب پیدایش این عالیم و نشانه ه
  .آنها را نشان مى دهد

مـا نـخست ، برخى از روایات را كه این عالیم پنجگانه را به صورت كوتاه ترسیم مى كـنـد مـى آوریـم ، 



آنگاه هر كدام از آن نشانه ها را با توضیحى كه در روایات در مورد آن آمده و تفسیر مناسبى كه به ذهن مى 
  .رسد، ترسیم مى نماییم 

  روایات 
  :ام صادق علیه السالم در این مورد فرمودـ ام 1

الیمانى و السفانى و المنادى ینادى من السماء و خسف بالبیداء و قتل : خـمـس قـبل قیام القائم علیه السالم 
   )443(.الزكیة   النفس 

  :پیش از قیام مهدى علیه السالم پنج رخداد بزرگ در پیش خواهد بود
  ـ جنبش ترقى خواهانه مرد یمنى ، 1
  ـ جنبش ارتجاعى سفیانى ، 2
  ـ نداى روح بخش آسمانى ، 3
  ـ فرو رفتن زمین ، 4
  كیه ،ـ و قتل نفس ز 5
  :ـ و فرمود 2

الیـمـانـى و السـفـیـانـى و الصـیـحـة و قتل النفس الزكیة و : قـبـل قـیـام القـائم خـمـس عـالمـات مـحـتـومـات 
   )444(.الخسف بالبیداء

  :پیش از قیام قائم ، پنج عالمت و نشانه مهم در پیش خواهد بود
جـنـبـش مـردم تـرقـى خـواه یـمـنـى ، جـنـبـش ارتـجـاعـى سـفـیـانـى ، نـداى آسـمـانـى ، قتل نفس زكیه و 

  .فرو رفتن زمین 
  :ـ و نیز فرمود 3
نداء المحتوم و السفیانى من المحتوم و خسف البیداء من المحتوم و الیمانى من المحتوم و قتل الفنس الزكیه ال

   )445(.من المحتوم 
نـداى آسـمـانـى بـه هـنگامه قیام قائم ، جنبش ارتجاعى سفیانى ، جنبش مترقى مرد یمنى ، فرو رفتن زمین و 

  .دیگر، كشته شدن نفس زكیه ، این پنج نشانه ، از عالیم قطعى ظهورند
  ـ نداى آسمانى 1

ها و روشنترین عالمتها و نیرومندترین دالیل و براهین ،  نـدا، یـا خـروش آسـمـانـى ، از بـارزتـرین نشانه
  .بر ظهور دگرگون ساز و نجات بخش حضرت مهدى علیه السالم است 

ایـن خـروش و نـداى آسمانى ، بسان اعتراف آسمان و آسمانیان به حقانیت قیام قائم علیه السـالم و اثبات 
بر گرانقدر اسالم و خاندان پاك و پاكیزه اش از آن واقعیت عظیم و پر شكوهى است كه قرآن شریف و پیام

  .نوید داده اند
روایات رسیده به صراحت بیانگر آن است كه خروش آسمانى از جانب فرشته وحى است و اوست كه نداى 

  .قیام قائم علیه السالم را، سر مى دهد
موشكها یا سالحهایى  روشـن اسـت كه منظور از خروش آسمانى نه صداى مهیب رعد یا غرش توپخانه و

از اینگونه است كه ساخته دست انسان و ره آورد اندیشه او باشد بلكه این خروش آسمانى سخنى است پر 
  .معنا و روشن كه همگان پیام آن را در مى یابند

از روایـات خـواهـیم آورد كه طنین آن ندا و اثرگذارى آن در جهانیان به گونه اى است كه هـر آن كـس كـه 
ر خواب است ، وحشت زده بیدار مى گردد و آن كه نشسته است از ترس بپا مى خیزد و ایستاده بى اختیار د

  .به زمین مى افتد و بانوان باعفت از سراپرده خویش از خوف و هراس بیرون مى دوند
رى را مـى بـه هنگام طنین آن نداى آسمانى ، موج عظیمى از ترس و دلهره جامعه بـشـ: بـه عـبـارت دیـگـر

گـیـرد و از جهان ، قرار و آرامش سلب مى گردد به گونه اى كه هیچ كس نـمـى تـوانـد آن خروش آسمانى 
را نادیده گرفته یا آن را كوچك شمارد و یا به طبیعت و جـریـانـهـا و رخـدادهاى طبیعى و سازمان باعظمت 

ـى هـیـچ تـردیـدى ، بـه شایستگى دریافت مى هستى ، نسبت دهد، چرا كه انسانها آن ندا و پـیـامـش را ب
دارند و هر چه هم منحرفان و بیدادگران بخواهند آن را طبق هواهاى خویش توجیه و تفسیر نمایند، سودى 

  .نمى برند
  اعالمیه جهانى 

  پاورقي
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واقـعـیـت ایـن است كه رخداد پرشكوهى ، چون ظهور امام مهدى علیه السالم پیش از رخ دادن خـویـش ، 

و از آنجایى كه . ترین سطح و روشنترین معنا و مفهوم مى طـلبـدیـك اعـالمـیـه جـهانى ، آن هم در گسترده 
این نهضت آسمانى و عدالت خواهانه و انسانساز یك نهضت جهانى اسـت و بـه هـمـه بشریت تعلق دارد به 

همین جهت زیبنده است كه همه جهانیان بر رخ دادنش آگـاهـى یـابند و بدانند كه بزودى آن حضرت با 
  .وند جامعه و تاریخ را بكلى دگرگون مى كند و زندگى را به ریل دیگرى مى اندازدظهور خویش ، ر

  :از امام صادق علیه السالم آورده اند كه در مورد نداى آسمانى فرمود
   )446(. )یسمعه كل قوم باءلسنتهم (

  .هر جامعه و مردمى به زبان و فرهنگ خویش آن خورش آسمانى را مى شنود
  :اما چگونه ؟

دقـیـق  در ایـنـكـه جـهـانـیـان ، ایـن نـداى آسـمانى را چگونه دریافت مى دارند، مساءله اى است كه بـطـور
  :بـراى نـگـارنـده روشـن نـیـسـت امـا مـمـكـن اسـت بـه یـكـى از دو صـورت ذیل باشد

ـ مـمـكـن اسـت خـروش آسـمـانى تنها به واژه و زبان عربى فصیح و رسا، طنین افكند و آنـگـاه طـنـیـن آن 1
بـى مـى دانـنـد، آن پـیـام را بـه در چـنـد ثـانیه سراسر گیتى را فراگیرد و كسانى كه زبان عربى را بـخـو

همان صورت دریابند و آنان كه به واژه و فرهنگ عربى آگاهى كامل ندارند آن را بدون دریافت مفهوم 
  .بشنوند و پس از تحقیق و پى جویى ، مفهوم ومعناى آن را دریابند

ورى به زبان و فرهنگ ممكن است آن نداى آسمانى را، خبرگزاریها به سراسر جهان مخابره و در هر كش
آن منتشر نمایند و بدینسان نداى آسمانى ظرف چند دقیقه به همان زبانها تـرجـمه شود و هر جامعه و تمدنى 

  .آن را به زبان خویش از رسانه هاى گروهى دریافت دارد
لسالم به هنگام پیامبر صلى اهللا علیه و آله و امامان نور علیهم ا: ایـن نـكـتـه ، شـایسته یادآورى است كه 

نوید از آینده و سخن گفتن با مردم ، با توجه به سطح خرد و اندیشه مردم سخن مى گفتند و مى دانیم كه 
اندیشه ها در آن روزگاران نمى توانستند رسانه هاى گـروهـى و وسـایـل سـریـع خـبـر رسـانـى جهان 

دورترین نقاط گیتى ـ در كوتاهترین فرصت امروز و نقش آن ها را، در رساندن اخبار و رویـدادهـا به 
یـسـمـعـه كل قوم : (ممكن ـ درك كنند، از این رو امام صـادق عـلیـه السـالم بـه ایـن بـیـان بـسـنـده كـرد كـه 

  . )باءلسنتهكم 
هـر جـامعه اى نداى آسمانى را به زبان و لغت خویش مى شنود و دیگر به چگونگى آن و فراتر از این 

  . )واهللا العالم . (خته است نپردا
ـ احتمال دیگر این است كه هر جامعه و تمدنى این نداى آسمانى را بصورت اعجازآمیزى ، طبق فرهنگ 2

و زبان خویش دریافت مى دارد به گونه اى كه همگان در همان لحظات نخست ، نـداى آسـمـانى را بدون 
درك مى كـنـنـد، چـنین چیزى بعید نیست ، زیرا خبرگزاریها به زبان و لغت خویش   ترجمه و گزارش 

خداوند بر هر كارى تواناست و ظهور امام مهدى علیه السالم نیز به معجزات و كارهاى اعجاز آمیز و 
  .ماوراى طبیعى پیچیده شده است 

ون عالوه بر این ، دریافت همگانى نداى آسمانى از نظر مادى نیز كار ناممكن نیست ، چرا كه ما هم اكن
شاهد این حقیقت هستیم كه انسان ، این مخلوق خدا، توانسته است تجهیزاتى بسازد كـه ظـرف چـنـد لحـظه 

یك نطق سیاسى یا اجتماعى را به لغات و زبانهاى گوناگونى ترجمه كند كه هم اینك این دستگاه را در 

    



ى متعدد را به زبان ویژه مراكز سیاست جهانى بكار مى گیرند بطوریكه نماینده هر كشورى سخنرانیها
  .خویش دریافت مى دارد

ایـنك ، هنگامى كه بشر بر چنین كارى توانایى یافت ، آیا آفریدگار هستى نمى تواند ایـن نـداى آسـمـانى پیش 
از ظهور را، دریك لحظه به گونه اى ظنین افكن سازد كه آن را بـه گـوش هـمـه جـهـانـیـان بـرسـانـد و هـر 

  مردمى آن را به لغت و زبان خویش بشنوند؟ جـامـعه و
و ما . (چرا كه خداوند بر هر كارى تواناست و به انسانها جز اندكى از علم و دانش ارزانى نشده است 

   )447()اوتیتم من العلم اال قلیال 
  نداهاى متعدد

از مجموع روایاتى كه خواهد آمد این نكته دریافت مى گردد كه نداهاى آسمانى در آستانه ظـهـور، 
  .اهم فاصله داردمـتـعـددنـد و از نـظـر قـالب و روح بـاهم متفاوت و زمان طنین افكندن آنها نیز ب

  .نخستین ندا در ماه رجب طنین مى افكند و نداى دوم و سوم به ترتیب در ماه رمضان و ماه محرم 
و بـاز از روایـات چـنـیـن دریـافـت مـى گـردد كـه آن نـدا و خـروش آسمانى كه داراى اهمیت بسیارى است 

عنى ندایى است كه ماه رمضان همه جا و از نشانه هاى قطعى ظهور شمرده شده است دومین نداست ، ی
شنیده مى شود و این خروش آسمانى پرشكوه ترین و پرشورترین نوید و بشارتى است كه آسمان به اهل 

زمین مى فرستد، همانگونه كه بزرگترین هشدار و اخطار به طغیانگران و جبارانى است كه در برابر حق 
  .، سر فرود نمى آورند
و عكس العمل این نداى آسمانى در جامعه و تمدنهاى بشرى در آستانه ظـهور را در مـا نمى توانیم طنین 

صفحه اندیشه خویش ترسیم نماییم ، از سویى شادمانى و سرور بر چهره ایمان آورندگان جلوه گر مى گردد 
گاه كه و از دیگر سو دلهره و اضطراب و ترس و هراس بر دلهـاى جـنـایـتكاران سایه مى افكند، بویژه آن

در مى یابند دیگر توان گریز از قـلمـرو قـدرت و حـكـومـت آن پـیـشـواى پـراقـتـدار و عـدالت گـسـتـر را 
از زمینیان به یاریش برخاسته و تمامى مراكز و   نـدارنـد و پیشواى پـرشـكـوهـى كـه هـمـه آسـمانیان پیش 

تعظیم و تواضع فرود آورده اند و آن گرانمایه عصرها شـاهـرگـهـاى طـبـیـعـت در بـرابـر فـرمـان او سـر 
  .و نسل ها در ماوراى ماده و طبیعت نیز تصرف مى نماید

درود خـدا بـر پـیـامـبر و خاندان پاك و پاكیزه او باد كه در همه میدانها، انگشت روى نقاط حـسـاس و 
همه را به انـدازه اى كـه خـردهـا و مـورد نـظر نهاده و هر آنچه مربوط به این خروش آسمانى مى گردد 

  .انـدیشه ها توان دریافت آن را در آن روزگاران داشته اند، همه را بیان فرموده اند
  نمونه هایى از روایات 

  :ـ امام صادق علیه السالم در این مورد فرمود1
   )448(.ان الصـیـحـة التى فى شهر رمضان تكون لیلة الجمعة ، لثالث و عشرین مضین من شهر رمض
ه رمضان ما 23آن خروش آسمانى كه در ماه رمضان پیش از ظهور طنین مى افكند، در شب جمعه ، شب 

  .خواهد بود
  :از امام صادق علیه السالم پرسید كه ) ابوحمزه ثمالى (ـ و نیز 2
  )فكیف یكون النداء؟ (

  آن نداى آسمانى چگونه خواهد بود؟
  :كه آن حضرت فرمود

  .ان الحق فى على و شیعته ! اءال: (یـنادى مناد من السماء اول النهار یسمعه كل قوم باءلسنتهم 
   )449(.فیرتاب عند ذلك المبطلون . ) ان الحق فى السفیانى و شیعته ! ـ فى آخر النهار ـ اءال ثم ینادى ابلیس

ـدا كـنـنـده اى ، در آغاز روز از آسمان ندایى سر مى دهد كه هر جامعه و ملتى به زبان و فرهنگ خویش ن
  .آن را مى شنود

بهوش باشید كه حق با على و در راه و رسم على علیه السالم و شیعیان حقیقى آن ! جهانیان : (ندا این است 
  . )گرامى است 

بهوش باشید كه حق در راه و رسم سفیانى و ! مردم : (دهد كه  آنـگـاه ابـلیس عصر همان روز ندا مى
  . )پیروان اوست 

  .و اینجاست كه باطل گرایان به آفت شك و تردید گرفتار مى گردند
  :در این مورد مى فرماید) علیه السالم (ـ امام باقر  3

المغرب ، الیـبـقـى راقـد اال فیسمع من بالمشرق و من ب) علیه السالم (ینادى مناد من السماء باسم القائم 



لسـتـیـقـظ، وال قـائم اال قـعـد و ال قاعد االقام على رجلیه ، فزعا من ذلك الصـوت ، فـرحـم اهللا مـن اعـتـبـر 
  .بـذلك الصـوت فـاءجـاب فـان الصـوت االءول هو صوت جبرئیل 

فى لیلة ثالت و عشرین ، فالتشكوا  یكون الصوت فى شهر رمضان ، فى لیلة جمعة ،):علیه السالم (ثـم قال 
  .فى ذلك واسمعوا و اءطیعوا

لیـشـكـك انـاس . ان فـالنـا قـتـل مـظـلومـا! اءال:و فـى آخـر النـهـار، صـوت المـلعـون ابـلیـس ، یـنـادى 
  .ویـفـتـنـهـم ، فكم فى ذلك الیوم من شاك متحیر قد هوى فى النار

ر رمـضـان ، فـال تـشـكـوا فـیـه ، انـه صـوت جبرئیل و عالمة ذلك انه فـاذا سـمـعـتـم الصـوت فـى شـهـ
  .ینادى باسم القائم و اسم اءبیه حتى تسمعه العذراء فى خدرها، فتحرض اءباها و اءخاها على الخروج 

   )450().علیه السالم (البـد مـن هـذیـن الصـوتـیـن قبل خروج القائم ):عـلیـه السـالم (ثـم قـال 
شـرق و  نـدا كـنـنـده اى از آسمان بنام قائم آل محمد صلى اهللا علیه و آله ندا مى دهد و همه كسانى كـه در

غرب عالم هستند مى شنوند، خفته اى نمى ماند جز اینكه بیدار مى گردد و ایستاده اى جز اینكه مى نشیند و 
  .نشسته اى جز اینكه وحشت زده بپا مى خیزد

پـس درود خـدا بـر كـسـانـى كـه از آن نـداى آسـمانى پند و اندرز گیرند چرا كه نداگر اول جبرئیل است و 
  .وست ندا، نداى ا

ماه خواهد بود از اینرو در آن  23این ندا، در ماه مبارك رمضان ، شب جمعه و در شب : آنـگـاه فـرمود
بهوش بـاشـیـد كه فالنى مظلوم : (و در پایان روز نداى ابلیس طنین مى افكند كه مى گوید. تـردیـد نـكنید

فـتـنـه افـكـنـد و آن روز، تـردیـد كـنـنـدگـان  تا بدینوسیله بذر تردید بیافشاند و مردم را بـه. ) كشته شده 
  .حیرت زده اى كه به آتش دوزخ سقوط كنند،بسیارند

بـنـابـراین ، هنگامى كه نداى آسانى را در ماه رمضان شنیدید، در آن تردید نكنید چرا كه نداى فرشته امین 
درش ندا مى دهد، ندایى كه دوشیزگان در و پدر گرانق) علیه السالم (است و عالمت آن این است كه بنام قائم 

سراپرده خویش آنرا مى شنوند و پدران و برادران خویش را براى حركت از خانه و پیوستن به امام مهدى 
  .تشویق مى نمایند) علیه السالم (

  . )خواهد بود) علیه السالم (این دو ندا به ناگزیر پیش از ظهور قائم : (آنگاه فرمود
  :ضرت فرمودـ و نیز آن ح 4

الصـوت فـى شهر رمضان فى لیلة ثالث و عشرین ، فالیبقى شى ء خلق اهللا فیه الروح االسـمـع الصـیـحـة 
   )451(.فـتـوقـظـالنـائم و یـخـرج الى صـحن داره و تخرج العذراء من خدرها

آن خواهد بود، هیچ موجودى كه خداوند به او روح ارزانى  23نـداى آسـمـانى در ماه مبارك رمضان و شب 
خفتگان بیدار و سراسیمه بر اثر آن ، همه . داشته باشد نخواهد بود، جز اینكه آن خروش آسمانى را مى شنود

از خانه ها خارج خواهند شد و زنان و دختران جوان ، سر برهنه از سراپرده خویش بیرون خواهند ریخت 
.  

  :فرمود) علیه السالم (ـ امام صادق  5
 جـبـرئیـل ، یـنزل فى صورة طیر اءبیض ، فیبایعه ثم یضع رجال) عـلیـه السـالم (ان اول مـن یـبـایـع القـائم 

على بیت اهللا الحرام و رجال على بـیـت المـقـدسـوره ، ثـم یـنـادى بـصـوت طـلق ذلق ، تـسـمـعـه الخالئق ، 
   )452(.اءتى اءمر اهللا فالتستعجلوه 

او در چهره پرنده سفیدى از آسـمـان فـرود . نـخـستین كسى كه با قائم بیعت خواهد نمود، فرشته وحى است 
آنگاه یك پا، بر بیت اهللا و پاى دیگر به بیت المقدس مى گذارد . مى آید و با آن حضرت ، دست بیعت مى دهد

  :ا ورسایى كه همگان آن را مى شنوند مى گویدو با نداى زیب
   )453(. )اءتى امر اهللا فال تستعجلوه (

  .رسید، پس آن را به شتاب نخواهیدفرمان خدا 
  :فرمود) علیه السالم (ـ امام رضا  6

  :ینادون فى رجب ثالثة اصوات من السماء
  .اءال لعنة اهللا على الظالمین : صوتا منها

  !اءزفت االزفة یا معشرالمؤ منین : والصوت الثانى 
   )454(.ان اهللا بعث فالنا فاسمعوا له و اءطیعوا: والصوت الثالث 

  :در ماه رجب سه ندا از آسمان طنین مى افكند
  . )است بهوش باشید كه لعنت خدا بر ستمكاران : (یكى مى گوید



  . )آن حادثه نزدیك شونده ، نزدیك شد! هان اى مؤ منان : (دومى مى گوید
خـداونـد آن گـرامـى را فـرمـان ظهور داده است ، پس سخنان او را بشنوید و فرمان : (و سـومـى مـى گـویـد

  . )او را گردن نهید
  :آورده است كه مى فرمود) علیه السالم (ـ زراره از امام صادق  7
  .ان علیا و شیعته هم الفائزون : و ینادى مناد...

  فمن یقاتل المهدى بعد هذا؟:قلت 
بى : (و نداگرى ندا مى دهد كه ...  )455(.ان فـالنـا و شـیـعـتـه هم الفائزون : ان الشـیـطـان یـنـادى :فـقـال 

  . )تردید على و شیعیان او رستگار كامیابند
  )مى جنگند؟ ) علیه السالم (پس از آن ، چه كسانى با مهدى ! سرورم : (زراره مى گوید

و نام یكى از امویان را مى . ) وان او كامیاب و رستگارندفالنى و پیر: شیطان ندا مى دهد كه : (فـرمـود
  .برد

  )با این بیان ، چه كسى راستگو را از دروغپرداز باز مى شناسد؟ : (گفتم 
  . )آنان كه روایات ما را مى شناسند و روایت مى كنند، راستگو را مى شناسند: (فرمود

  :فرمود) علیه السالم (ـ امیر مؤ منان  8
ان هذا مهدى آل محمد، خارج من : اسـمـعـوا مـا اءقول ! یـا عـبـاداهللا : ل جـبـرئیـل فـى صـیـحـتـه فـیـقـو... 

   )456(.اءرض مكة فاجیبوه 
آنچه مى گویم بشنوید، این مهدى آل محمد است ! هان اى بندگان خدا: (جـبرئیل در نداى خویش مى گوید... 

  .كه از مكه ظهور كرده است ، او را پاسخ گویید و فرمانش را اطاعت كنید
  ـ جنبش ارتجاعى سفیانى 2

عثمان (است و در دسته اى از آنها تصریح شده است كه نام او،  داسـتـان سـفیانى در روایات بسیارى آمده
  .مى باشد) بن عنبسه 

و پایگاه از هم پـاشـیـده كـمونیسم ) شوروى (او فـردى از افـراد بـشـر اسـت و آن گونه كه برخى او را 
) علیه السالم ( پنداشته اند نیست و خروج این عنصر پلید و تجاوزكار از نشانه هاى قطعى ظهور امام مهدى

  .است 
روایـاتـى كـه از كارهاى سفیانى و جنایات هولناك او سخن مى گوید به گونه اى است كـه از جـنـایـتهایش 

او از سنگدلترین انـسـانـهـایـى اسـت كـه نـه عـاطـفـه . موى بر بدن انسان راست مى شود و دلها مى لرزد
ـهـر و رحـم ، جـنـایـتـكـارتـرین و مجرمترین انسانهاست و از در قـامـوس زنـدگـیـش وجـود دارد و نـه م

  .نظر شكستن مقررات خدا و جراءت بر او، كم نظیر است و در قساوت و سنگدلى ، بى مانند است 
عنصر خونریزى است كه انسانها را به آسانى ، بسان حشرات مى كشد و به بانوان . او نژاد از امویان دارد

كردار با سنگدلى ، هتك حرمت روا مى دارد و هر حرامى را حالل نموده و هر جنایتى مسلمان و شایسته 
  .را مرتكب مى گردد

او و یاران ستمكارش دلهایى از كینه و بدخواهى ، نسبت به مقام واالى خاندان پیامبر صلى اهللا عـلیه و آله 
شه اسـت كـه دستها تا مرفق به خون انباشته دارند، چرا كه او، وارث گذشتگان پلید خود، امویان كفر پی

  .خاندان پیامبر صلى اهللا علیه و آله و پیروان آن آلوده دارند
جـنـایـاتـى را . و او نـیـز مـى كـوشـد تـا آن جنایات پیاپى و خط خیانت اجداد پلید خویش را امتداد بخشد

فجایع و قساوتها، آسمانیان و زمینیان به مـرتـكـب مـى شـود كـه عـرش خـدا از آنها به لرزه در آمده و از آن 
  .ضجه درآیند

از اینرو، در مورد عنصر قانون شكن و كینه توزى كه انبوهى از قماش خودش او را همراهى و پـیـروى 
مـى كـنـنـد و او بـا وقـاحـت خـود را بـه كـشـور و جـامـعـه ، تـحـمـیل و قدرت و امكانات آن را بدون ذره 

و كمترین شرم و وجدان ، همه را در راه خواسته هاى درون آلوده و شرربارش بكار مى  اى ترس و حیا
  گیرد، چه مى توان پنداشت ؟

در آن حـكـومت مى كند، از بدترین و شـرربـارتـرین ) سـفـیـانـى (راسـتـى كـه دوران كـوتـاهـى را كـه 
سركش و خودكامه ، از بدترین و سیاهترین دوره هاى تاریخ اسالم است و روزگار حكمرانى این تجاوزكار 

  .روزگاران و ادوار تاریخ انسان 
مصیبتها، رنجها . او تـجـاوزكـارى اسـت كـه حـركـت مـى كـنـد و بذر بیداد مى افشاند و ظلم را مى گستراند

كه زندگى  و فاجعه ها كشت مى كند و كشتارگاهها براى مردان و زنان و كودكان برپا مـى دارد بـه گونه اى



  .بشر در زمان حكمرانى او فاقد هر نوع كرامت و تهى از هر نوع ارزش انسانى و حقوق بشرى مى گردد
او بـالى سـهـمـگـین ، مصیبت آشكار و رنج بزرگى براى خاورمیانه و كشورهاى آن نظیر، سـوریـه ، 

و ) عـلیـه السـالم (امیرمؤ منان  به همین جهت از پیامبر و. عراق ، حجاز و مناطق مجاور اینها خواهد بود
در مورد این بالى بزرگ و این آفت و عـذابـى كـه هـمـه را در بـر مـى ) علیه السالم (دیگر امامان نور 

  .گیرد، روایات و گزارشات بسیارى مى توان در منابع اسالمى یافت 
آله از فتنه اى كه میان مشرق و مغرب رخ پـیـامـبر گرامى صلى اهللا علیه و : ـ از حـذیـفـه آورده انـد كـه  1

  :خواهد داد، یاد كرد و فرمود
فـبـیـنـمـا هـم كـذلك یـخـرج عـلیـهـم السـفـیـانى من الوادى الیابس فى فور ذلك حتى یـنـزل دمـشـق ، فـیـبعث 

نة ـ یعنى بغداد ـ جبیشا الى المشرق و آخر الى المدینة ، حتى ینزلوا باءرض بابل من المدینة الملعو: جیشین 
  .فیقتلون اءكثر من ثالثه آالف و یفضحون اءكثر من مائة امراءة و یقتلون بها ثالثمائة كبش من بنى العباس 
ثـم یـنـحـدرون الى الكـوفـة فـیـخـربون ما حولها، ثم یخرجون متوجهین الى الشام ، فتخرج رایة هدى من 

  .منهم مخبر و یستنقذون ما فى اءیدیهم من السبى و الغنائم  الكوفة فتلحق ذلك الحیش فیقتلونهم ، الیفلت
و یـحـل الجـیـش الثـانـى بـالمدینة ، فینتهبونها ثالثه اءیام بلیالیها، ثم یخرجون مـتـوجـهـیـن الى مـكـة ، حـتـى 

بها ـ اءى یضرب اذهب فاءبدهم ، فیضر! یـا جبرئیل : اذا كـانـوا بـالبـیـداء بـعـث اهللا جـبـرئیـل فـیـقـول 
 )457(در همان اوج ... االرض ـ برجله ، ضـربـة یخسف اهللا بهم عندها والیفلت منها اال رجالن من جهینة 

فـتنه ، عنصر پلیدى بنام سفیانى ، از دره خشك وادى یابس ، بر ضد آنان خروج مى كند و در دمشق فرود 
سپاه او در . آنگاه دو سپاه ، یكى بسوى مشرق و دیگرى را بسوى مدینه منوره گـسـیل مى دارد. مى آید

ى آید و بیش از سه هزار نفر را مى كشد و فراتر از سرزمین بابل و شهر بغداد كه نفرین شده است فرود م
یك صد زن را به زور تصاحب و هتك حرمت مى كنند و سیصد نفر از چهره ها و شخصیتهاى بنى عباس 

  .را نابود مى سازد
سـپـس بـه كـوفه سرازیر مى گردد و خانه هاى اطراف آن را تخریب مى كند و پس از آن بـه شام روى مى 

آن ، پرچم هدایت و نجاتى در كوفه به اهتزاز در آمده و از آنجا بسوى آنان حركت و در راه به  از پى. آورد
آنها مى رسد و ضمن پیكار شدیدى ، همه را نابود مى سـازد بـه گـونـه اى كـه یـك نـفر از سپاه سفیانى باقى 

  .جنگى را نیز آزاد مى سازد نمى ماند تا خبر رسان شكست مفتضحانه آنان برساند و همه اسیران و غنائم
پس از آن از شـهـر بـسـوى . سپاه دیگر او به مدینه وارد مى گردد و سه شبانه روز آن را غارت مى كند

مـكـه روى مـى آورنـد تـا بـه بـیـابـانـى مـى رسـنـد كـه خـداونـد جـبـرئیـل را بـسوى آنان بر مى انگیزد و 
نابود سازد و جـبـرئیل با پاى خود ضربتى بر آن زمین فرود مى آورد كه دستور مى دهد كه برود و آنان را 

  ....زمین به فرمان خدا همه آنان را فرو مى برد و جز دو نفر باقى نمى ماند
كه برخى از رخدادها و فـتـنـه هـاى آیـنـده ) بیان (در خطبه مشهورش بنام ) علیه السالم (ـ امـیـرمؤ منان  2

  :، خبر مى دهد كه فرازهایى از آن را مى آوریم )سفیانى (كـنـد، از جـمـله از خروج را تـرسـیـم مـى 
  و ما یحل بها من السفیانى فى ذلك الزمان... یاویل لكوفانكم هذه ! اءال...

  ....یـاءتـى الیـهـا مـن نـاحـیـة هـجـر، بـخـیـل سباق تقودها اءسود ضراغمة و لیوث قشاعمة اءول اسمه شین 
یل لكوفانكم من نزوله بداركم ، یملك حریمكم و یذبح اءطفالكم و یهتك نساء كم ، عمره طویل و شره فیاو

  ....غزیر و رجاله ضراغمة 
  ....و ان السـفـیـانـى ، یـدخـل البـصـرة ثـالث دخـالت ، یذل فیها العزیز و یسبى فیها الحریم ! اءال

  :اختالف ثالث رایات : و عالمة خروج السفیانى 
  .رایة من المغرب ، فیاویل لمصر و مایحل بها منهم 

  .ورایة من البحرین من جزیرة اءوال من اءرض فارس 
  .ورایة من الشام 

قـد جـاءكـم قـوم : فـتـدوم الفـتـنـة سـنـة ، ثـم یـخـرج رجـل مـن ولد العـبـاسـوره ، فـیـقـول اءهـل العـراق 
فـیـضـطرب اءهل الشام و فلسطین و یرجعون الى رؤ ساء الشام و  حـفـات اءصـحـاب اءهـواء مـخـتـلفـة ،

  :مصر فیقولون 
ـ : فیطلبونه ، ثم یوافقونه بغوطة دمشق ، بـمـوضـع یـقـال لهـا) یـعـنـى السـفیانى . ( اءطـلبـوا ولد المـلك 

جماعة : اءى (لیابس عدة بنى كلب و بنى دهانة و یكون له بالوادى ا: حـرستا ـ فاذا حل بهم ، اءخرج اءخواله 
  .عدیدة ) 

ثـم انـه یـجـیـبـهـم و یـخـرج مـهـم فـى یـوم الجـمـعـة ، فـیـصـعـد مـنـبـر دمـشـق و هـو اءول مـنـبـر یـصـعده 



، ثم یخطب و یاءمر هم بالجهاد و یبایعهم على اءن الیخالفوا اءمره ، رضوه اءم كرهوه ، ثم یخرج الى 
  .علیه   تى یجتمع الناس الغوطة و الیلج بها ح

  :فعند ذلك یخرج السفیانى فى عصائب اءهل الشام ، فتختلف ثالث رایات 
  .فرایة الترك و العجم وهى سوداء

  .ورایة للبریین البن العباسوره ، صفراء
  .ورایة للسفیانى 

فـیـقـتـل مـنـهـم خـلقـا  فـیـقـتـتلون ببطن االزرق قتاال شدیدا، فیقتل منهم ستون اءلفا، ثم یغلبهم السفیانى ،
  .ما كان یقال علیه االكذبا! واهللا : كـثـیـرا و یـمـلك بـطـونـهـم و یـعـدل فـیـهـم حـتـى یقال فیه 

انـهـم لكاذبون ، وال یعلمون ما تلقى امة محمد صلى اهللا علیه و آله ولو علموا لمـا قـالوا لمـا قـالوا ذلك ! واهللا 
ـم حـتـى یـسـیـر، فـاءول سـیـره الى حمص و ان اءهلها باءسوء حال ، ثم یعبر الفرات و الیـزال یـعـدل فـیـه

ـ قریة سبا ـ فیكون له بها وقعة عظیمة ، فالیبقى بلد اال وبلغهم : من باب مصر، یسیر الى مـوضـع یقال له 
  ...خـبره ، فیدخلهم من ذلك خوف و جزع فالیزال یدخل بلدا بعد بلد

دمشق و قد دانت له الخلق ، فیجیش جیشا الى المدینة وجیش الى المشرق ، فـیـقـتـل بـالزوراء ثـم یـرجع الى 
  !.سـبـعـیـن اءلفـا ویـبـقـر بـطـون ثـالقـمـاءئة امـراءة حامل 

  ...و یخرج الجیش الى كوفانكم هذه ، فكم من باك و باكیة 
ء صـاح بـه جبرئیل صیحة عظیمة ، فالیبقى اءحد اال و اءمـا جـیـش المـدیـنـة ، فـانـه اذا تـوسـط البـیـدا

فیهوب قوم من اءوالد رسـول اهللا صـلى اهللا عـلیـه و آله وهـم اءشـراف ... اال رجالن   وخسف اهللا به االرض 
  !ترد على عبیدى : ـ الى بـلد الروم ـ فیقول السفیانى لملك الروم 
  . درج الشرقى لجامع دمشق ، فالینكر ذلك علیه اءحدفـیـردهـم الیـه ، فـیـضـرب اءعـناقهم على ال

  ....و ان عالمة ذلك تجدید االءسوار بالمدائن ! اءال
  اءذكر لنا االءسوار؟! یا اءمیرالمؤ منین : (فقیل 

تجدد سور بالشام والعجوز والحران یبنى علیهما سوران و على واسط سور، والبیضاء یبنى علیها :فـقـال 
علیها سوران و على شوشتر سور و على دیار یـونـس سـور و عـلى حـمـص سـور و  سور والكوفة یبنى

  .على مطر دین سور و على الرقطاء سور و على الرحبة سور و على دیر هند سور و على القلعة سور
ثمپت  وانـه اذا ظـهـر السـفـیـانـى تـكـون له وقـایـع عـظـام ، فاءول وقعة بحمص ،! اءال! مـعـاشـر النـاس 

بحلب ثم بالرقة ، ثم بقریة سباء، ثم براءس العین ، ثم بنصیبین ، ثم بالموصل وهى وقعة عظیمة ، یقتل منهم 
  .السفیانى ستین اءلفا

محمد وعلى و حسن و حسین وفاطمة و جعفر و موسى و : وال یـزال السـفـیـانـى یـقـتـل كـل مـن اسـمه ... 
  !!.ا آلل محمدزینب و خدیجه و رقیه ، بغضا و حنق

فاذا دخل الى بلده اعتكف على شرب الخمر والمعاصى ، ویـاءمـر ... و یـرجـع مـنـهـزما الى الشام 
اءصـحـابـه بـذلك ، فیخرج السفیانى وبیده حربة و یاءمر باالمراءة فیدفعها الى بـعـض اءصـحـابـه فـیـقـول له 

، ثم یبقربطنها ویسقط الجنین من بطن امه ، فال یقدر اءحد اءفـجـر بـهـا فـى وسـط الطـریـق ، فـیـفعل بها: 
  .اءن ینكر علیه ذلك 

فـعـنـد ذلك تضطرب المالئكة فى السماوات ویاءذن اهللا بخروج القائم من ذریتى و هـو صـاحـب الزمـان ، ثـم 
المـقـدس ، فـیـصـیـح فـى  یـشـیـع خـبـره فـى كـل مـكـان ، فـیـنـزل ـ حـیـنـئذ ـ جـبـرئیـل عـلى صـخـرة بـیـت

  .جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا: (اءهل الدنیا
ان هذا مهدى آل محمد، خارج من : اسـمـعـوا مـا اءقول ! یـا عـبـاداهللا : (فـیـقـول جـبـرئیـل فـى صـیـحـتـه 

   )458(...اءرض مكة فاءجیبوه 
این شهر و دیار شما و آنچه در واپسین حركت تاریخ و آخرالزمان در آستانه ! واى بر كوفه ! بـهـوش بـاشید

  .مى گرددظهور مهدى ، از سفیانى بر آن وارد 
شـتـخـو و سـیـاه بـا سـپـاهـى گـران كـه سـركـرده اى قـوى هـیـكـل و در )459()هـجـر (او از نـاحـیـه 

است و آن سپاه سفاك را فرماندهى مى كند، وارد شهر شما مى ) شین (پـوسـت كه حرف نخست نامش 
  .گردد

او حریم شما را غاصبانه مالك مى شود و كـودكـانتان را بى ! و از فرود او به خانه هاى شما! واى بر كوفه 
عمر او طوالنى و شرارت او بسیار و . مى دارد رحمانه سر مى برد و به زنانتان بیشرمانه اهانت روا

  .جنگجویان او بسان شیردرنده و بى باكند



عزیزان آن سرزمین را . آگـاه بـاشـیـد كـه سـفـیـانـى سـه بار به بصره یورش مى برد و وارد آنجا مى گردد
  .به ذلت مى كشد و زنانش را به اسارت 

  :ورد آنهاست نشانه خروج سفیانى ، اختالف سه پرچم و برخ
  .پرچمى از مغرب كه وارد مصر مى گردد و در آنجا جنایات بسیارى مرتكب مى شود

و پرچمى . به اهتزاز در مى آید) فارس (از سرزمین  )460()اءوال (از جزیره ) بـحـرین (و پـرچـمـى از 
  .از شام 

خروج مى كـنـد و اهـل ) عباس (ایـن فـتنه ، یك سال ادامه خواهد یافت و پس از آن مردى از فرزندان 
  . )لفه آمدندگروه پابرهنگان یا بیدادگران و اصحاب آراء مخت: (عـراق مـى گـویـند

اهل شام و فلسطین دچار دلهره مى گردند و بسوى سردمداران شام و مصر روى مى آورند و به آنان گفته 
  . )شما بروید و پسر فرمانروا، یعنى سفیانى ، را بخواهید و او را به یارى بطلبید: (مى شود

حرستا (و در نقطه اى از دمشق بنام آنـان سـفیانى را دعوت مى كنند و او با خواست آنان موافقت مى نماید 
آنجا گـرد مى آورد و در بیابان خشك كه  فرود مى آید و همه دایى ها و بستگان فكرى خویش را در )461()

  .منطقه اى از دمشق است ، گروههاى متعددى طرفدار دارد كه به او مى پیوندند
سـفـیـانى دعوت آنان را اجابت مى كند و روز جمعه به همراه همه آنان در دمشق به مسجد مى رود و 

ین منبر خویش آنان را دعـوت بـه جـهـاد مـى بـراى نـخـسـتـیـن بار بر فراز منبر قرار مى گیرد و در نخست
كـنـد و آنـان نـیـز بـا شـنـیدن سخنانش ، با او دست بیعت مى دهند كه دستورات او را، خواه مطابق میل 

  .باشد یا نباشد، نافرمانى نكنند
مى رود و همه مردم بر گرد او اجتماع مى كنند و اینجاست كه  )462()غوطه (سـپـس بـه نـقـطه اى بنام 

  :سفیانى در راءس گروههایى از مردم شام ، خروج مى كند و سه پرچم به اختالف مى پردازد
  .ـ پرچمى از ترك و عجم كه سیاهرنگ است 1
  .ـ پرچمى زرد رنگ كه پرچم فرزند عباس است 2
  .ـ و پرچمى از سفیانى و سپاه او3

هزار كشته بـر زمـیـن مـى  60پیكار سختى در میان آنان رخ مى دهد و ) بطن ارزق (در نـقـطـه اى بنام 
ـیـارى را قـتـل عـام مـى كـنـد و سرزمین و مراكز قبایل مـانـد و سـفـیـانـى پـیـروز مـى گـردد و مـردم بـس

هر آنچه : (را به تصرف در مى آورد و در میان آنان نخست عادالنه رفتار مى كند به گونه اى كه مى گویند
  . )است   از بیدادگرى سفیانى به ما گزارش شده ، بى اساس 

ه امت محمد صلى اهللا علیه و آله وسلم از شرارت و آنان دروغ مى گویند و نمى دانند ك! امـا بـخداى سوگند
چرا كه اگـر مـى دانـسـتـنـد چـنین پندار سادلوحانه . شقاوت سفیانى ، به چه فاجعه و بیدادى گرفتار مى گردد

  .اى در مورد او نداشتند و او را عدالت خواه نمى گفتند
را پیشه مى سازد، آنگاه نخستین حركت او  به هرحال او كوتاه مدتى با آنان خوشرفتارى مى كند و عدالت

ترین شرایط، روزگار مى گذارنند، مى كه مردم آن در سخت  )463()حمص (آغاز مى گردد كه بسوى 
در آنجا . قرار دارد) قریه سبا (رود، از فرات عبور مى كند و به دروازه مصر مى رسد و به نقطه اى كه 

رخداد عظیم و پیكار سهمگینى خواهد داشـت كـه خـبـر آن همه جا منتشر مى گردد و دلها از خشونت و 
  .د و شهرها یكى پس از دیگرى ، در برابر او سقوط مى كندشقاوت او لبریز از ترس و دلهره مى گرد

سپس مستانه و مغرورانه به دمشق باز مى گردد و مردم به او نزدیك مى شوند و او سپاهى گران بسوى 
 300هزار نفر را قتل عام مى كند و شكم  70مدینه گسیل مى دارد و سپاهى دیگر بسوى مشرق ، در بغداد 

و آنگاه سپاه او به كوفه مى رسد، چه اشكها از چشمان مرد و زن ، جارى مى . دزن باردار را مى شكاف
  .شود

امـا سـپاهى را كه بسوى مدینه گسیل داشته است ، هنگامى كه به بیابان خشك و سوزانى مـى رسـد، بـا 
  .دخـروش سـهمگین جبرئیل روبرو مى گردد و همه آنان جز دو تن را، زمین به فرمان خدا فرو مى بر

مى روند و سفیانى از رهـبر روم مى خواهد ) روم (گروهى از شریفترین فرزندان پیامبر از شرارت او به 
كه بردگان او را، به كشورش بازگشت دهد و او نیز آنان را دستگیر و بـازگشت مى دهد و سفیانى دستور 

م بر این دستور بیدادگرانه ، و كسى ه... مى دهد گردن آنان را در گذرگاه شرقى مسجد جامع دمشق بزنند
  .چون و چرا نمى كند

  .آگاه باشید كه از نشانه آن ، تجدید حلقه ها و دیوارهاى حفاظتى بر دور شهرهاست 
  )چگونه ؟ : (پرسیدند



و  )464()حـران (و ) عجوز (دیـوار دفـاعـى شـام تـجـدیـد سـاخـتـمـان مـى گردد، بر دور شهر : (فـرمـود
بـر اطراف كوفه زنجیره اى از . دیـوار دفاعى سـاخـتـه مـى شـود) بـیـضـاء (و  )465()واسـط (بـر شـهـر 

رقه (، )همدان (، )موصل (، )ارومـیه (، )شـوشـتـر (همین گـونـه بـر . دو دیوار دفاعى بنیاد مى گردد
مى  هر كدام دیوار دفاعى یا پایگاههاى نظامى و امنیتى ایجاد... و) حمص (، )تونس (، سـرزمین  )466()

  .گردد
. بهوش باشید، آنگاه كه سفیانى ظاهر گردد رخدادهاى سهمگینى روى خواهد داد! هـان اى مردم 

آنگاه به ترتیب ) رقه (، سپس در )حلب (خـواهـد بـود، بـه دنـبـال آن در ) حـمـص (نـخـسـتـیـن رخـداد در 
عظیمى روى مى  ، رویدادهاى )469()موصل (و  )468()نـصیبین (،  )467()راءس العین (، )سپاه (در 
  .دهد

او همواره به كشتار خویش ادامه مـى دهد، . هزار نفر از مردم را به خاك و خون مى كشد 60سـفـیـانى 
بویژه هر آنكس كه نامش محمد، على ، حسن ، حسین ، فاطمه ، جعفر، موسى ، زینب ، خـدیـجـه و رقیه ، 

شود، بى رحـمانه و به خاطر كینه و عداوتى كه  باشد و نشانى از دوستى خاندان وحى و رسالت در او دیده
این عنصر تجاوزكار از خاندان پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم در دل پركینه اش دارد، كشته مى شود، 

  .سپس به شام برمى گردد
ـز در نـقـطـه اى بـراى نـوشیدن شراب و ارتكاب گناه و معصیت مى نشیند و یاران و پیروان خـویـش را نـی

از مجلس گناه برمى خیزد در حالى كه در دست سالحى دارد دستور . به انجام گناه و جنایت فرمان مى دهد
مى گوید با زنان مرتكب فحشا گردند آنگاه شكم زنان را پاره كنند و كودكان را از   زنا مى دهد و به یارانش 

هیچ كس توان باز داشتن آنان از این و آنها مرتكب چنین شقاوتها مى گردند و . رحمها بیرون مى كشند
  .پلیدیها و شقاوتها را در خود نمى بیند

ایـن جـاسـت كـه فـرشـتـه گـان ، پـریـشـان حـال مـى شـونـد و خـدا فـرمـان ظـهـور قائم آل مـحـمـد و 
ش بى درنگ خبر ظهور او در سراسر گیتى پخ. صاحب الزمان را كه از نسل من مى باشد، صادر مى كند

مى گردد و جبرئیل در آن هنگام بر فراز صخره اى در بیت المقدس فرود مى آید و خطاب به جهانیان ندا 
  :مى دهد كه 

   )470(.جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
! بندگان خدا: (و مى گوید. حـق آمـد و بـاطـل و بـیـداد نـابـود گـردیـد، راسـتـى كـه بـاطـل ، نـابود شدنى بود

  .آنچه مى گویم به گوش جان بسپارید
كـرده اسـت ، مـهـدى آل محمد است و اینك از مكه ایـن اصـالحـگـر بـزرگ جـهـانـى كـه ظـهـور ! مـردم 

  . )حركت كرده است و نداى جهانى و آسمانى او را بشنوید و دعوتش را پاسخ گویید
  :آورده اند كه فرمود) علیه السالم (ـ از امیرمؤ منان 3

م الهامة ، بوجهه یـخـرج ابـن آكـلة االءكـبـاد مـن الوادى الیـابـس وهـو رجـل ربـعـة ، وحـش الوجه ، ضخ
اءثر الجدرى ، اذا راءیته حسبته اءعور، اسـمـه ، عـثـمـان بـن عـنـبسة و هو من ولد اءبى سفیان ، حتى 

   )471(.یاءتى اءرض ذات قرار و معین 
او داراى . خروج مى كند) وادى یابس (فـرزند آن زن جگرخواره ، از آن سرزمین خشك و سوزان یا 

به . قـامـتـى مـتـوسـط و چـهـارشـانـه ، چهره اى هراس انگیز، كله اى درشت و صورتى پـرآبـله اسـت 
است و از تبار ابوسفیان و ) عثمان بـن عـنـبـسـه (نام پلیدش . ى ، او را یك چشم مى بینى قیافه اش كه بنگر

  .پس از خروج تا مسجد جامع كوفه و كنار دجله فرات ، پیش مى رود
  :آورده اند كه فرمود) علیه السالم (ـ از امام باقر 4

  :ان اءدركتها... المات اذكرها لك الزم االءرض و ال تـحـرك یـدا و ال رجال حتى ترى ع! یـا جـابـر
  .اختالف بنى العباس و ما اءراك تدرك ذلك ولكن حدث به ـ من بعدى ـ عنى : اءولها

و مـنـاد یـنـادى من المساء ویجیئكم الصوت من ناحیة دمشق بالفتح و تخسف قریة من قرى الشـام تسمى 
: اءى (و یـعـقـبـهـا هـرج . من ناحیة الترك الجابیة و تسقط طائفه من مسجد دمشق االءیمن ومارقة تمرق 

الروم و سـیـقـبـل اخـوان التـرك حـتـى یـنـزلوا الجـزیـرة وستقبل مارقة الروم حتى ینزلوا الرملة ) قـتـل 
....)472(   

. در خـانـه ات بنشین و هرگز مدعیان دروغین مهدویت را تصدیق مكن و بسوى آنان مشتاب ! اى جـابـر
  :البته اگر آخرالزمان را درك كردى 

نم شما آن زمان و آن حوادث را درك فكر نمى ك. درگـیـرى و اختالف بنى عباس است : نـخـسـتـیـن نـشـانـه 



  !كنى ، اما از من به دیگران ، این عالئم و نشانه هاى ظهور را بازگو
ندا كننده اى است كه از آسمان ندا مى دهد و نیز طنین نداى پیروزى است كه از سوى دمشق : نـشـانه دیگر

فرو مى رود، قسمت راست مسجد ) جابیه (جهانیان مى رسد و روستایى از روستاهاى شام بنام   به گوش 
از پـى آن فـرو پـاشـى و . جامع دمشق فرو مى ریزد و تجاوزكارى سرشناس از دین حق خـارج مـى گـردد

  .فرود مى آیند) رمله (در جزیره و رومیها در ) تركان (خـواهـد بـود، آنگاه ) روم (هـرج و مـرج در 
نخستین . ن اختالفات بزرگ و بسیارى روى خواهد داددر آن سـال در سـراسـر مغرب زمی! اى جـابـر

سرزمینى كه ویران مى گردد، سرزمین شام است و آن بخاطر سه پرچمى است كه در آنجا به اهتزاز در 
  :مى آید
  یا زرد چهره ،) اصهب (پرچم 
  .و مردى كه نقطه هاى سیاه و سفید بر صورت دارد) ابقع (پرچم 

  .و پرچم سفیانى 
درگیر مى شود و پیكار سختى روى مى دهد و گروه سفیانى ، آنان را از پاى در مى ) ابقع (با  گروه سفیانى

سـپاه او به منطقه اى بنام . را نیز نابود مى سازد، آنگاه رو بسوى عـراق مـى آورد) اصهب (آورد و گروه 
  .شوندهزار نفر از ستمكاران كشته مى  100مى رسد و آنجا درگیر مى شود و ) قرقیسا (

هزار مى رسد آنان مردم كوفه را قـتـل عـام مـى  70سـپـاهى نیز به كوفه گسیل مى دارد كه شمار آن به 
و درست در این شرایط دردناك است كه پـرچـمـهـایـى از طـرف . كـنـنـد و بـه اسـارت در مى آورند

در میان همین نیرو، گروهى از نیرویى كه به سرعت خود را به كوفه مى رسـانـد و . خـراسـان مـى رسـد
مردى از عـجـم و از اهـل كـوفـه قـیـام مـى كـنـد و بـا گـروهـى . است ) علیه السالم (یاران راستین مهدى 

انـدك بـر ضـد جـنـبـش سفیانى وارد عـمـل مـى گـردد، امـا فـرمـانـده لشـكـر سـفـیـانـى او را مـیـان كـوفـه و 
  .اندحـیـره بـه قتل مى رس

از مدینه به سوى مكه ) علیه السالم (سـفـیانى سپاهى نیز به سوى مدینه گسیل مى دارد، اما امام مهدى 
بـه سـوى مـكه ) عـلیـه السـالم (گزارش به فرمانده سپاه سفیانى مى رسد كه حضرت مهدى . حركت مى كند

ت نمى رسند و آن گرامى بسان در حركت است و او سپاهى از پى حضرت مى فرستد، اما آنان به آن حضر
  .او، وارد مكه مى گردد  و بر سیره و روش ) موسى كلیم (

اى كـویـر خـشك و : (فـرمـانـده سـپاه سفیانى در بیابانى فرود مى آید و نداى گرى از آسمان ندا مى دهد كه 
مى برد و جز سه نفر از و اینجاست كه زمین ، آنـان را فرو ! ) این سپاه تجاوزكار را نابود ساز! سوزان 

آنان باقى نمى ماند و خدا آنان را نیز به گونه اى مسخ و به شدت كیفر مى كند و چهرهایشان را به عقب بر 
  .مى گرداند

  :این آیه شریفه اشاره بدانهاست كه مى فرماید
بل ان نطمس وجوها فنردها على یـا ایـهـاالذیـن اوتـوا الكـتـاب آمـنـوا بـمـا نـزلنـا مـصـدقـا لمـا مـعـكـم مـن ق

   )473(...ادبارها
  :رمودآورده اند كه ف) علیه السالم (ـ از امام صادق 5

مـن جـاء بـراءس :كـانـى بـالسـفـیانى اءوبصاحب السفیانى قد طرح رحله فى رحبتكم بالكوفة فنادى مـنـادیـه 
فیضرب عنقه و یاءخذ اءلف . هذا منهم :فـیـثـب الجـار عـلى جـاره و یقول .شـیـعـة عـلى ، فـله اءلف درهـم 

   )474(.درهم 
گویى مى نگرم كه سفیانى در كوفه و در میدان شهر شما، بساط خویش را گسترده است و جـارچـیـهـاى او 

  . )یعه اى را بیاورد یك هزار درهم جایزه داردهركس سر ش: (جـار مـى زنـنـد كـه 
آنـگـاه است كه همسایه بر همسایه مى شورد و او را به جرم شیعه بودن سر مى برد تا هزار درهم جایزه را 

  .بگیرد
  :ـ و نیز از آن حضرت آورده اند كه فرمود6

ى آخـره خـمـسـة عـشـرشـهـرا، السـفـیـانـى مـن المـحـتـوم و خـروجـه فـى رجـب و مـن اءول خـروجـه ال
سـتـة اءشـهـر یـقـاتـل فـیـهـا، فـاذا مـلك الكـور الخـمـس مـلك تـسـعـة اءشـهـر ولم یـزد عـلیـهـا یـومـا 

   )475(.واحدا
او در ماه رجب خـروج . است ) علیه السالم (سفیانى و خروج او از نشانه هاى قطعى ظهور امام مهدى 

شـش مـاه مـى جـنـگـد و آنـگـاه بـر . مـى كـنـد و شـورش و فـتـنـه او پـانـزده مـاه بـه طـول مـى انـجـامـد
مـى گـردد، مـسـلط مى شود ... ـقـه وسـیـعـى از خـاور مـیـانه كه شـامـل اردن ، فـلسـطـیـن ، دمـشـق ومـنـط



  .و نه ماه بدون كم و كاست حكمرانى مى كند
  :فرمود) علیه السالم (ـ و نیز آورده اند كه امام صادق 7

   )476(خـروج السـفیانى فى رجب : م مـن االءمـر مـحـتـوم و مـنـه مـا لیـس بـمـحـتـوم و مـن المـحـتـو
و برخى غیر قطعى ، از جمله نشانه هاى بـرخـى از نشانه ها و عالئم ظهور، قطعى است و تخلف ناپذیر 

  .حتمى ، خروج سفیانى است 
  :آورده است كه ) علیه السالم (از امیرمؤ منان ) علیه السالم (ـ امام باقر 8

  .اذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجل اال عن آیة من آیات اهللا 
  ؟!و ماهى یا اءمیرالمؤ منین :قیل 
ا اءكثر من مائة اءلف ، بجعلهااهللا رحمة للمؤ منین و عذابا على الكافرین ، رجفة تكون بالشام یهلك فیه:قال 

فاذا كان ذلك فانظروا الى اءصحاب البراذین الشهب المحذوقة و الرایـات الصـفـر، تـقـبـل من المغرب حتى 
  .تحل بالشام و ذلك عند الجزع االءكبر و الموت االءحمر

حرستا، فاذا كان ذلك فانتظروا خروج : خـسـف قـریـة مـن دمـشـق یقال لها فـاذا كـان ذلك فـانـظـر فـانـظـروا
   )477().علیه السالم (المهدى 

  . )هنگامى كه نیزه ها در شام درگیر شدند، از نشانه اى از نشانه هاى ظهور، پرده برمى دارد(
  )چگونه ؟ : (پرسیدند
زمـیـن لرزه اى در شـام رخ خـواهـد داد كه یكصد هزار تلفات بجاى مى گذارد، خـداونـد آن را : (فـرمـود

ار مى دهد، هنگامى كه چنین رخـدادى بـوقـوع پـیـوسـت رحـمـتـى براى مؤ منان و كیفرى براى كافران قر
، چـشـم بـه راه مركبهاى سیاه و سفید و سوارانى باش كه با پـرچـمـهـاى زرد از مـغرب ، وارد شام مى 

  .گردند، آنگاه است كه هنگامه آن حادثه بزرگ و مرگ سرخ است 
حـرسـتـا (روستایى در منطقه دمشق بنام  آنـگـاه كه چنین رخدادى بوقوع پیوست در انتظار فرو رفتن

رزند آن زن جـگـر خـواره ، سـفیانى ، از بـاش و هنگامى كه چنین رویدادى بوقوع پیوست ، ف )478()
وادى یا بس ، آن بیابان خشك و سوزان ، خروج مى كند و وارد دمـشـق مـى گردد و بر منبر مسجد جامع 

  .باشید) علیه السالم (و آنگاه كه چنین شد دیگر در انتظار ظهور حضرت مهدى . قرار مى گیرد
  :آورده است كه فرمود) سالم علیه ال(ـ اصبغ بن نباته از امیرمؤ منان 9

و خـروج السـفـیـانـى بـرایـة حـمـراء، اءمـیـرهـا رجـل مـن كـلب واثـنـى عـشـر :... ولذلك عـالمـات ... 
خـزیـمـة ، : اءلف عـنـان من خیل السفیانى یتوجه الى مكة والمدینة ، اءمیرها رجـل مـن بـن امـیـة یـقـال له 

التـرد له رایـة حـتـى ینزل المدینة . عـلى عـیـنـه ظـفـرة غـلیـظـة یـمـثـل بـالرجـال  اءطـمـس العـیـن الشـمـال
  .دار اءبى الحسن :فى دار یقال لها

ویـبـعـث خـیـال فـى طـلب رجـل من آل محمد وقد اجتمع الیه ناس من الشیعة یعود الى مكة ، امـیـرهـا رجـل 
ـیـض ، خـسـف بـهـم ، فـال یـنـجـو اال رجـل یـحـول اهللا وجـهـه الى مـن غـطـفـان ، اذا تـوسـط القـاع االءب

و لوترى اذ فزعوا فالفوت و اءخذوا :قـفـاه ، لیـنـذرهـم ویـكـون آیـة لمـن خـلفـهـم و یـومـئذ تاءویل هذه اآلیة 
   )479(.من مكان قریب 

خروج سفیانى با پرچم سرخ است : از جمله آنها... نشانه هایى است ) علیه السالم (بـراى ظـهـور مهدى ... 
  .است ) كلب (كه پرچمدار آن مردى از قبیله 

ـر از سپاه او، بسوى مكه و مدینه حركت مى كنند كه پرچمدار آن سپاه ، عنصر پـلیـدى از هـزار نـف 12
مـى باشد كه چشم چپ او كور است و پرده سفیدى روى چشمش را ) خـزیـمـه (نـام او . امـویـان اسـت 

د مدینه مى گرفته است ـ او قساوت پیشه اى است كه مردم را، مثله مى كند و همه جا را مى كوبد تا وار
گردد ـ خود در آنجا مستقر مى شود و در جستجوى بزرگ مـردى از خـانـدان پـیـامـبـر، سـپـاهـى گـران 

  .كه پرچمدار آن مردى از طایفه غطفان است  )480(بـسـوى مـكـه گسیل مى دارد
ایـن سـپـاه تـجـاوزكـار هـنگامى كه به نقطه اى در میان مكه و مدینه مى رسد، زمین آنان را فرو مى برد و 

ـه عـقـب بر مى گرداند تا جز یكى از آنان نجات نمى یابد، خداوند چهره او را نیز وارونه مى سازد و ب
  .هشدارى براى آن تجاوزكاران باشد و درس عبرتى براى آیندگان 

  :و آنگاه تاءویل این آیه ظاهر مى گردد كه مى فرماید
   )481(. )ولوترى اذ فرعوا فالفوت واخذوا من مكان قریب (

  .اگـر بـبـیـنـى آنگاه كه سخت بترسند و رهاییشان نباشد و از مكانى نزدیك گرفتارشان سازند
آنان در نقطه اى فرود . دارد هـزار تـن از نـیـروهـاى خـویـش را نـیـز بـه كـوفـه گسیل مى 130سـفـیـانـى 



در ) علیه السالم (هزار نفر از آنان وارد كوفه مى شود تـا ایـنـكـه در كـنـار قبر حضرت هود  60مى آیند و 
در روز عید به آنها هجوم مى برند، فرمانرواى مردم ، خودكامه كینه توزى است بنام كاهن ) نخیله (منطقه 

  .و ساحر
هزار نفر كاهن خروج و بسوى آنان مى شتابند و كـشـتـار  5انده دیگرى با و از شهر بغداد نیز فرم

رنگین و بدبو ) فرات (وسـیـعـى صـورت مـى گـیـرد بـه گـونـه اى كه از خون اجساد دهها هزار كشته ، 
مى گردد و از كوفه هزاران دوشیزه اى كه دست و چهره آنان دیده نشده است به اسارت گرفته و به شهر 

  .ف مى برندنج
  :آورده اند كه فرمود) علیه السالم (ـ در روایت دیگرى از امیرمؤ منان  10

هزار نفر بسوى كوفه و بصره حركت مى كند، همه شهرها و مناطق را دور مى زند،  70سـفـیـانـى با (
الل را دانشمندان را مى كشد، قرآنها را مى سوزاند، مسجدها را ویران مى سازد، حرام را حـالل و حـ

او به نواختن موسیقى و تار و طنبور در كوچه ها و بـازارهـا فـرمـان مـى دهـد و بـه . حـرام اعالن مى كند
شراب خوارگى در پاركها و مراكز شهر دستور مى دهد، فـحـشـاء و زشـتـى را روا اعـالن مـى كند و همه 

ـا بـاز نـمـى دارد و روى نـمـى گـردانـد؛ بلكه واجبات را تحریم مى سازد و از هیچ جور و ظـلمـى نـه تـنـه
  .به عناوین گوناگون و وسایل مختلفى بر سركشى و تجاوزكارى و طغیانگریها مى افزاید

اگـر : (آنان فریاد مى زنـنـد كـه . كـودكـان را به دستورش گردآورى مى كنند و در روغن جوشان مى افكنند
و دو كودك به نامهاى حسن و حسین را به دار مى ) گناه ما چیست ؟ پدران ما فرمان تو را نبرده اند پس 

  .كشد
در كـوفـه نیز همین جنایتها را مرتكب مى گردد و دو كودك دیگر به نامهاى حسن و حسین را بـر درب 

با دین این منظره . مى جوشد) یحیى (مـسـجـد جـامـع كـوفـه بـه دار مـى كشد كه خون آنان بسان خون 
ك به نزول بال و نابودى خویش یقین مى كند به همین جهت وحـشـت زده از كـوفـه بـه شـام مى وحشتنا

وقتى وارد شـهـر دمـشق مى شود، بساط شرابخوارى و گناه مى . گریزد بى آنكه كسى راه را بر او ببندد
   )482(.گسترد و تمام یاران خود را نیز به ارتكاب گناه ، وادار مى سازد

  :ـ محمد بن مسلم از امام باقر علیه السالم آورده است كه 11
ثارى !... یارب : یقول . یـعـبـد اهللا قـط و لم یـر مـكة و المدینة قطالسـفـیـانـى ، اءحـمـر اءشـفـر، اءزرق ، لم 

   )483(!ثارى و النار!... یارب ! و النار
سـفـیـانـى ، عنصرى ، سرخ رو چشم زاغ و داراى موهایى بور است هرگز لحظه اى خدا را نپرستیده و 

  . )انتقام من به آتش است ! پروردگارا: و مى گوید. مكه و مدینه را نمى بیند
ش ، همان جنگ و مراد از آت. یـعـنى ، من انتقام خویش را خواهم گرفت اگر چه با ورود به آتش باشد

فراگیرى است كه سید هاشمى بر علیه دودمان بنى امیه آغاز مى كند، همانگونه كه نعیم بن حماد استاد 
  :بخارى نقل مى كند

یـمـلك رجـل مـن بـنـى هـاشـم فـیـقـتـل بـنـى امـیـة فـالیـبـقـى مـن اال الیـسـیـر : عـن اءبـى قـبـیـل قـال 
ـخـرج مـن بـنـى امـیة فیقتل بكل رجل رجلین حتى ال یبقى اال النساء ثم یخرج المهدى الیـقـتـل غـیـر هـم ثـم ی

  .علیه السالم 
مـردى از تـبـار بـنـى هـشـام حـكـومت را به دست مى گیرد و شعله هاى آتش جنگ او، سراسر دودمـان 

اند و غـیر بنى امیه را متعرض بـنـى امیه را فرا مى گیرد و جز اندكى از آنان همه را از دم شمشیر مى گذر
و آنگاه مردى از بنى امیه قیام مى كند و در برابر هر یك كشته از بنى امیه ، دو نفر را به قتل . نمى شود

  .مى رساند و جز زنان كسى را باقى نمى گذارد و آنگاه است كه مهدى علیه السالم ظهور مى نماید
بـعـث السـفـیـانـى جـیـشـا الى المـدیـنـة فـیـاءمر بـقـتـل كل من كان یـ:قـال : روى اءیـضـا عـن اءبـى قـبـیـل 

ما هذا البالء كله و : فیها من بنى هاشم حتى الحبالى و ذلك لما صنع الهاشمى الذى یخرج من الشـرق یـقول 
و یـفـتـرقـوا مـنـهـا قتل اءصحابى اال من قبلهم فیاءمر بقتلهم فیقتلون حتى ال یـعـرف بـالمـدیـنـة مـنـهـم اءحـد 

ثم یكف عنهم فال یظهر . هـاربـیـن الى البـوادى والجـبـال والى مـكـة حـتـى نساؤ هم یضع فیهم السیف ایاما
   )484(.منهم اال خائف حتى یظهر اءمر المهدى علیه السالم بمكة 

مـرد سـفـیـانـى لشـگـرى را بـه طـرف مـدیـنـه گـسـیـل مـى دارد و بـه آنـان : و همچنین ابوقبیل نـقـل كـرده 
  . )انید حتى به زنان حامله رحم نكنیدتـمـام نسل بنى هاشم را از لب شمشیر بگذر: (دسـتـور مـى دهـد

  .و این بخاطر كشتار وسیعى است كه مرد هاشمى از دودمان بنى امیه انجام داده است 
كـسى از بنى هاشم را در مدینه باقى نمى ماند چون عده اى از آن كشته مى شوند و عده اى هم به ! آرى 



ار به جایى مى رسد كـه زنان بنى هاشم شمشیر به دست بیابانها كوهها و یا به مكه معظمه پناه مى برند و ك
و آنگاه است كه ظهور حضرت مهدى علیه السالم فرا مى . گرفته و با لشگر سفیانى به جنگ مى پردازند

  رسد
اینها بخشى از روایاتى است كه از پیامبر گرامى و امامان نور علیه السالم در ! خـوانـنـده گرامى ! آرى 

  .تجاعى سفیانى و جرائم سهمگین و جنایات او وارد شده است ار  مورد جنبش 
الزم بـیـاد آورى اسـت كـه داسـتـان سـفـیـانـى را تـنـهـا شـیـعـیـان نـیاورده اند بلكه علماى اهـل سـنـت نـیـز 

ـراى در كتابهاى خویش آن را آورده اند و روایات در كتابهاى هر دو گروه در این مـورد مـتـواتـر اسـت ب
  :نـمـونـه ایـن مـنـابـع كـه هـمـه از اهل سنت مى باشد داستان سفیانى را آورده اند

  .75صفحه  2سیوطى شافعى ، ج ) العرف الوردى . (1
  .314، صفحه 7جلد ) مجمع الزاوائد . (2
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  .68فحه ص 6، جلد )كنزالعمال . (5
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  .72، صفحه 22جلد ) تفسیر ثعلبى شافعى (
   )485(...و دهها كتاب دیگر اهل سنت ) تفسیر طبرى . (9

  گزارش فشرده از جنبش ارتجاعى سفیانى
روایـاتـى كـه در مـورد سـفـیانى و جنبش ارتجاعى او و فرجام كارش از نظر شما خواننده گـرامـى گـذشـت 

ت پـرونده سیاه و ننگینى است كه زندگى لبریز از جرائم و جـنایات او را نشان مى دهد و مى در حـقـیـقـ
  :توان این پرونده سیاه و قطور را بدین صورت خالصه كرد

  ـ انقالب سفیانى 1
سـفـیـانـى ، عـنـصـر بـى بـنـد و بـار، آلوده و پرده در اموى نسبت و اموى نژاد است كه در سوریه انقالب 

نیز، پس از غلبه بر دو گروه مخالف خویش به ظاهر پیروز مى گردد و آن دو خط   ى كند و انقالبش م
  .به عهده دارد در هم مى كوبد) ابرص (مخالف را كه رهبرى یكى را مردى سرخ رو و دیگرى را مردى 

دمـشـق : ـعـى كـه شـامـل فـضـاى سـیـاسـى و اجـتـمـاعـى بـراى او آمـاده مـى شـود و او بـر مـنـطـقـه وسـی
، حـمـص حـلب ، اردن ، فـلسـطـیـن ، و اسـرائیـل كـنـونـى اسـت ، مسلط مى گردد و یهودیان و عناصر 
تبهكار و حق ستیز، كودكان پـرورشـگـاهـى و كـنـار خـیابانى ، از او پیروى مى كنند و همه این تحوالت 

  .ظرف شش ماه صورت مى پذیرد
  عراق و حجاز ـ در راه اشغال2

پـس از اسـتـقـرار قـدرت و سـیـطره سفیانى در سوریه و منطقه وسیعى كه نام برده شد، سپاه گرانى مركب 
هزار نفر سازماندهى مى كند و بخشى از آن را به منظور فتح عـراق و بـخـشـى دیـگـر را بـسوى  142از 

گر بزرگ جهانى را كه خبر ظهورش پخش مدینه مى رود تا حضرت مهدى المهدى علیه السالم آن اصالح
گردیده دستگیر نماید آنان سه روز در مدینه توقف مى كنند و در آنجا دست به چپاول و جنایت مى زنند و 

هـزار نـفـر، مـدیـنه را بمنظور دستیارى به امام مهدى علیه السالم به قصد مكه  12پس از آن بخش مهم آن 
ع مى یابند كه آن اصالحگر بزرگ عصرها و نسلها از مدینه به مكه رفته ترك مى كـنـنـد، چـرا كـه اطال

  .است 
این سپاه تجاوز كار در راه مكه به بیابانى مى رسند و در آنجا زمین به امر خدا همه آنان را مـى بـلعد و جز 

دشمنان  دو نفر باقى نمى ماند یكى از آن دو بسوى حضرت مهدى علیه السالم مى رود تا بشارت نابودى
حق و عدالت را بدهد و دیگرى بسوى سفیانى مى رود تا سرنوشت شوم ستونى از سپاه تجاوز كار او را 

  .گزارش كند
  ـ اشغال عراق و آزادى آن 3

امـا سـپـاه تـجـاوزكـارى كـه از سـوى سـفـیـانـى بـه عـراق گـسـیـل مى گردد، در منطقه اى از اطراف 
پیاده مى شود و دهها هزار نفر از آنان براى اشغال نجف و كوفه حركت مى نام دارد ) روحاء (نجف كه 

  .كنند
  پاورقي
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ـتـونـى از روز عـیدى از اعیاد اسالمى تجاوز خویش را به این دو شهر آغاز مى كنند و سر راه خود با س

مـدافـعـان كـه از بـغداد مى رسد درگیر مى شوند و میان این دهها هزار مدافع عـراقـى و سـپـاه سفیانى 
جنگ وحشتناكى جریان مى یابد كه البته سپاه سفیانى ، پیروز مى شود و كوفه را به اشغال خود در مى 

ـتـن سـیـالب خـون از بـیـگـناهان برپا آورد و در آنجا سخت به كشتار وسیع غیر نظامین ، جـارى سـاخ
  .ساختن چوبه هاى بى شمار دار و به اسارت بردن زنان و دختران دست مى زند

  .مـردى بـراى دفـاع از كوفه و حقوق مردم آن به پا مى خیزد و انقالبى به راه مى اندازد اما كشته مى شود
مى گردد اما گروهى از كوفه و گـروهـى بـه  سـرانـجـام ایـن بـخـش از سـپـاه سفیانى بسوى شام بر

هزار نفرى سفیانى  100، سپاه )یمنى (و گروهى به فرماندهى قهرمان پرواپیشه ) سید هاشمى (فـرماندهى 
را تعقیب مى كنند و طى جنگ خونین میان راه عراق و شام همه را درهم مى كوبند و انبوهى اسیر و غنایم 

  .جنگى ، بدست مى آورد
  یارویى كامل حق و باطل ـ رو4

حضرت مهدى علیه : امـا سـرانـجـام شـوم سـفـیـانـى و جـنـبش ارتجاعى او، بدین گونه پایان مى پذیرد كه 
السالم آن اصالحگر زمین و زمان پس از ظهور خویش از مكه به تدریج بـه كـوفـه مـى رسـد و پـس از 

لمرو سیطره ظـالمـانـه سـفـیـانى را هدف قرار مى دهد در اسـتـقـرار عـدالت در حـجاز و عراق و دمشق ، ق
رمـله (حركت اصالحى امام بسوى شام ، انبوهى از حق طـلبـان بـه او مـى پـیـونـدنـد و سـفـیـانـى نـیـز در 

لحظات رویارویى دو سپاه حق و بـاطـل و . شمال شرقى فلسطین و قدس براى شرارت آماده مى شود) 
فرا مى رسد گروههایى از سپاه سفیانى قرار گاه خویش را راه كرده و به لشكر حق مى عـدل و بیداد، 

  .پیوندند و گروهى نیز به سپاه سفیانى ملحق مى شوند
  .و شرایط براى یك پیكار بزرگ و سرنوشت ساز آماده مى شود

  ـ مذاكرات و تالشهاى دیپلماتیك 5
مدن اصالحگر بزرگ عصرها و نسلها، امـام مـهـدى سـفـیـانى با دریافت گزارش رسیدن نیروى حق و آ

عـلیـه السـالم از عراق به شام و فلسطین خود را با همه قدرت و امكانات آماده رویارویى و دیدار مى كند به 
  :روایتى از امام باقر علیه السالم مى گوید

  ! )اخرجوا الى ابن عمى (
   )486(.عموزاده ام را نزد بیاورید

پـس از آنـكـه رویـاروى هـم قـرار مـى گـیـرنـد و امام مهدى علیه السالم سفیانى را براى گـفـتگو به حضور 
ى پذیرد و آن گفتگو به بیعت سفیانى با حضرت مهدى و با ایمان به او و حركت عظیم و عمیق و آسمانى م

او مى انجامد سفیانى از قرارگاه حضرت مهدى علیه السالم بسوى سپاه خویش باز مى گردد كه سران 
  :مى پرسند  سپاهش 

  چه كردى ؟) ماصنعت ؟ (
ق پوالدین و موضع بحق حضرت مهدى علیه السالم اسالم او را مـن در بـرابـر منط: (پـاسـخ مـى دهـد

  )پذیرفتم و به راه و رسم او گردن نهادم و با او دست بیعت دادم و از گذشته سیاه خویش ندامت كردم 
در شرایطى كه خلیفه اى بالمانع و پـراقـتـدار بـسـوى ! زشت باد راءى تو: (سـران سـپـاه او مـى گـویـنـد

    



  )ـدى عـلیـه السـالم رفـتـى ، اینك بر خط اطاعت او گردن نهاده بازگشته اى ؟ امـام مـه
  ـ ناجوانمردى و بیعت شكنى 6

سـفـیـانـى از پـیـمـان خویش دست كشیده و بیعت خویش با حجت خدا و خلیفه راستین او را مى شكند و به 
  .مى شودتشویق سران سپاه تجاوزكار خود براى پیكار با حق و عدالت آماده 

سـحـرگـاه یـكـى از روزهـا پیكار نهایى حق و باطل آغاز مى گردد و خداوند پس از نبردى خـونـبـار مـیـان 
دو سـپـاه عـدل و ظـلم حـجـت خـدا و یـاران حـق گـراى او را پـیـروزى كـامـل مـى بـخـشـد و آنـان سـپـاه 

   )487(ازدحـق سـتـیـز سـفـیـانـى را بـطـور كامل نابود مى س
زمـیـن فـرو  طـبـق روایـت دیـگرى سفیانى از سرنوشت شوم و تكان دهنده سپاه خویش كه در راه مكه به

مى رود و زمین به فرمان خدا آنها را مى بلعد درس عبرت گرفته و مى كوشد تـا فـرمان امام مهدى علیه 
به همین جهت بیعت مى كند اما پس از اندك زمانى بیعت خویش را مى شكند و . السالم را گردن نهد

   )488(ى گرددسركشى مى كند و پس از نبردى خونین به اسارت در مى آید و نابود م
المقدس كشته بـه روایـت دیـگرى پس از دستگیرى به دستور حضرت مهدى علیه السالم در دروازه بیت 

   )489(.مى شود
ى مرگبارى كه آن اصالحگر و بدینسان شهرها و بندگان خدا، از شرارت این عناصر پلید و میكروبها

  .بزرگ جهانى آنها را ریشه كن مى سازد همگى راحت مى شوند
  :یك پرسش 

  )این همه مصائب و فجایع چرا؟ : (در اینجا پرسش این است كه 
رنـجـهـا و غـمـهـایـى كـودكـان را پیر مى سازد و زندگى زن و مرد پیر و جوان ، كوچك و بـزرگ را 

  زد و همه را فرا مى گیرد چرا این تباهیها و مصائب رخ مى دهد؟تـیـره و تـار مى سا
  چرا انسانها در خور این رنجها و دردها و بالها مى گردند؟

چـرا استحقاق این را مى یابند كه شرارت پیشگانى این گونه بر سرنوشت آنان تسلط یابند و جامع ها و 
  ا سرنوشت و هستى آنان بازى كنند، براى چه ؟تمدنها و هستى مردم را بسان توپ به بازى بگیرند و ب

  :پاسخ 
پیش از هر چیز، یادآورى این نكته ضرورى است كه یك انسان یكبار قانون شكنى مى كند و به كیفر این 

قانون شكنى به زندان جریمه مالى ، كیفر بدنى یا تبعید محكوم مى گردد گـاه بـراى جـنـایـتـى بـه زندان ابد 
محكوم مى شود و ممكن است براى یك گـنـاه یـك قـانـون شـكـنى و یك جنایت به كیفرى این  با اعمال شاقه

این انسان اگر قوانین الهى را شكست آن هم نه : (گونه بر اساس حق و عدالت محكوم گردد اینك باید پرسید
  )ه ؟ چگون... یكبار و نه یك نفر بلكه بارها و بارها و آن هم در بعد جامعه ها و تمدنها

  آیا چنین جامعه و تمدن و مردمى سزاوار كیفرى این گونه نیستند؟
  آیا مخالفت با سنن الهى ، قوانین خدا و مقررات او بدون كیفر مى ماند؟

هـنـگـامـى كـه بـیشتر واجبات شرعى ترك گردید و محرمات مباح شمرده شد و انحرافات عـقـیـدتـى بـویـژه 
یافت و كار به جایى رسید كه برخى از مـسـلمـانـان راه انـكـار حـق و  مـیـان نـسـل جـوان گـسـترش

آفـریـدگـار هـسـتى را در پیش گرفتند و ارزشهاى برخى از مـسـلمانان راه انكار حق و آفریدگار هستى را 
  در پیش گرفتند و ارزشهاى عقیدتى و عملى بدون كیفر طبیعى مى ماند؟

ان و انحرافات جارى در میان جامعه ها نیستیم ، چرا كه اگر بـخـواهـیـم ما اینك در مقام بر شمردن گناه
ایـن آفـتـهـا و انـحـرافـات را بـرشـمـاریـم بـحـث و شـكـل و مـحـتـواى كـتـاب تـغییر مى كند تنها بطور 

  .فشرده نگرشى به اوضاع جامعه هاى اسالمى مى اندازیم و مى گذریم تا مطلب روشن شود
مى نگریم كه بسیارى از مسلمانان نماز نمى خوانند؛ بسیارى روزه نمى گیرند و حقوق مالى اینك خود 

  .خویش را نمى پردازند
در بـسـیـارى از كـشـورهـاى اسـالمـى ، ضـد ارزشـهـا فـراوان و حـرام خـدا حالل و مباح شمرده مى شود 

  .و جرائم و جنایات مجاز اعالم مى گردد
كشورى از دنیاى اسالم یا دیگر كشورها را مى شناسى كه در آن سرقت و تجاوز ! عزیزآیـا شـمـا خواننده 

  به اموال دیگران یافت نشود؟
مـا خـود در مـراسـم حـج در كـنـار حـرم امـن الهـى بـسـیـار شـاهـد بـوده ایـم كـه پول زائران به سرقت 

  .برند و به بهاى اندكى مى فروشند رفته است برخى حتى قرآنها را از مساجد و مراكز عبادى مى
در جـهـان اسـالم مـشـروبـات حـرام تـولیـد مـى شـود و بـا كـمـال جـراءت و آزادى كـامـل از كـشـورهـاى 



بى عفتى و فحشا، ... غـیـر اسالمى نیز وارد مى گردد و بطور علنى فـروخـته و مصرف مى شود
ار اسـت ، آفـت بـرهـنگى و بالى بى بند و بارى با عنوان سوگمندانه از به پدیده هاى شوم این روزگـ

  .دروغین رهایى از قید و بند و افكار كهنه و نشان تمدن ، دامنگیر جامعه ها شده است 
رباخوارگى و مكیدن خون توده هاى دربند جزء گسست ناپذیر امور اقتصادى گشته و از واردات گـرفـتـه 

... ار ریشه دوانیده و بانكها با پوشش قـانـونـى ، سـاالنـه صـدهـا مـیـلیون تـا صـادرات و تـجـارت تـا بـاز
بهره بانكى مى گیرند و در كنار این شبكه هاى رسـمـى ربـاخـوارگـى دیـگـر از كـسـانى كه حرفه و 

  .كارشان رباخوارگى و گوشت و پوستشان از رباست مگو و مپرس 
ى یخ زده و كنسرو و بسته بندى شده را از كشورهاى بیگانه وارد مى كـشـورهـاى مـسـلمـان انـواع گـوشتها

  .كنند و مسلمانان با آگاهى به حرمت آنها همه را مصرف مى كنند
در كشورهاى اسالمى بسیارى به نارواگویى و اهانت بـه مـقـدسـات دیـنـى و : رسـواتر و فاجعه بارتر اینكه 

ارزشهاى واالى مذهبى گاه بـرخـورد مـى شـود كـه انـسـان از بـیان مـذهـبـى عـادت كرده و به گونه اى با 
  .آن شرمنده شده و پیشانى از تصور آن سرخ مى گردد

احـزاب و سـازمـانـهـاى مـنـحـرف آشـكـار و نـهـان ، جـهـان اسـالم را بـه اشغال در آورده و نسل جوان را 
  .را به باد استهزا گرفته اند به پرتگاه سقوط سوق داده و مقدسات و ارزشهاى ما

و عـالوه بـر آنـچـه اشـاره رفـت ، مـیـلیـونـهـا گـنـاه ، مـعصیت ، جنایت و جرمى كه بتدریج بـصـورت 
پـدیـده هـاى نـاچـیـز و بى اهمیت در آمده ، در میان مسلمانان رواج یافته است به گـونـه اى كـه هیچ گناه و 

  اینكه برخى از مسلمانان بدان آلوده اندمعصیتى را نمى توان یافت جز 
آنان گویى همه گناهان و معاصى را بر اسـاس . در مـیـان مـلل غـیـر مسلمان وضعیت غمبارتر است 

فـلسـفـه زنـدگـى و مذهب خویش روا شناخته اند و كار به جایى رسیده است كه از مرزهاى انسانى تجاوز 
  .نسانى برخاسته اندنموده و به مخالفت با فطرت و طبیعت ا

در بیشتر كشورهاى عربى و شرق آسیا، باشگاههاى برهنگان دائر است و مردان ، زنان و كودكان لخت 
  .مادرزاد، درست بسان حیوانات كه ذره اى مفهوم حیا و عفت را در نمى یابند وارد مى گردند

در برابر هزاران چشم حریص و  دخـتران جوان ، برهنه و عریان... در مـراكـز رقـص ، كـابـاره هـا و
تماشاگر، مى رقصند و میلیونها نفر بدین مراكز تباهى و رسوایى رفت و آمد مى كنند و با آن پیكرهاى 

  .برهنه تفریح مى كنند
اینها تنها عناوین كلى گناهان و جنایاتى است كه سوگمندانه موج آن جامعه هاى ! خـوانـنـده گـرامـى ! آرى 

سالمى را در برگرفته است آفتهایى كه موازین اخالقى ، مـعـیـارهـاى عـقـیـدتـى و اسالمى و غیر ا
  .ارزشـهاى واالى آسمانى و انسانى ، آنها را دور ریخته و از آنها بیزارى جسته است 

اجـعـه مى تـوانـیـد بـا مـر! ایـنـها تازه نمونه هایى از جنایات و آفتها و پلیدیهاست شما خواننده گرامى ! آرى 
بـه مـعـلومـات خـویـش و با مطالعه مجالت و روزنامه ها، با هزاران قتل و غارت آدم ربایى و غصب 

حقوق دیگران تجاوزكارى و زورگویى و انواع ظلم و ستم و خودكامگى كه بشریت با آن دست به گریبان 
  .است روبرو گردى 

واپسین حركت تاریخ سزاوار نیست كـه سـفـیـانـى و سپاه  ایـنك آیا این انسان تجاوز كار و آلوده به پلیدیها در
خونریز و تبهكار و بى بند و بار او بر آن سلطه یابد و همه را بـسـان خـوشـه هـاى گـنـدم درو كـند و از 

  كشته ها پشته بسازد و انسانها را بسان حشرات قتل عام كند؟
  .د و در خور كیفرى خواركننده تر از آن چنین جامعه و مردمى سزاوار بیداد سفیانى هستن! چرا

بـا ایـن بـیـان مى توان سبب اصلى جنگهاى ویرانگر و نیز جنگ سوم جهانى را كه دور از انتظار نیست و 
در صورت وقوع ساكنان زمین را به كام شعله هاى هستى سوزش خواهد كشید و همه جا را به ویرانه اى 

  .تبدیل خواهد ساخت دریافت 
امل حقیقى و اصلى این نگونساریها و سقوطها، امواج گناه و جنایت و انحراف اخالقى و عقیدتى ع! آرى 

  .است كه همه شهرها و خانه ها را در برمى گیرد و همه جا را آلوده مى سازد
  )جامعه و تمدن و دنیایى اینگونه چه ارزشى مى تواند داشته باشد؟ : (ایـنـك بـاید پرسید كه 

  فجایع و جنایات ، داراى چه كرامت و بهایى است ؟بشریت با این 
و بـراى چـه خـداونـد آفـتها و بالها را از این موجود آلوده و تجاوز كار و پرده در ـ كه در برابر آفریدگار 

  خویش به سركشى برخاسته است ـ برطرف سازد؟
ى سازد همانگونه كـه فـضـا و خـداونـد زمـیـن را به حكمت خویش از این موجودات پلید، پاك و پاكیزه م



مـزرعـه ها و كشتزارها را از میكروبهاى زیانبار كه آفت جان گلها و گیاهان و دانه ها و انسان و حیوان 
  .است ، ضد عفونى مى كند

  فرو رفتن سپاه سفیانى در زمین
ر سفیانى بر فرو رفتن بخشى از سپاه تجاوز كا) ع (از نـشـانـه هـاى قـطـعـى ظـهـور حـضـرت مهدى 

  .است ) مدینه (و ) مكه (زمین ، میان دو شهر مقدس ، 
در روایـتـى كـه از سـفیانى و جنبش ارتجاعى او سخن رفته است بارها از این رویداد پرده برداشته شده و 

ما دیگر به آن روایات باز نمى گردیم و تنها بصورت فشرده اى به این نشان كه از نشانه هاى قطعى ظهور 
  .است اشاره مى كنیم ) ع (رت مهدى حض

از روایـتـى كـه ترسیم گردید دریافتیم كه سفیانى ، سپاهى گران بسوى مدینه منوره بـه مـنـظـور پـیـكـار بـا 
این سپاه تجاوز كار پس از . حـضـرت مـهـدى و دسـتـیـابـى بـه آن وجـود گـرانـمـایـه ، گسیل مى دارد

به همین جهت بى درنگ راه . بـه مـكـه شتافته است ) ع (كه حضرت مهدى  رسیدن به مدینه در مى یابد
) مكه (و ) مدینه (در مـیـانـه راه هـنـگـامـى كـه بـه پهن دشتى كه در میان . را در پیش مى گیرد) مكه (

ر خدا و زمین نیز به ام. است مى رسد، خـداونـد بـه زمـین فرمان مى دهد تا آن لشكر تجاوز كار را ببلعد
تا یكى خبر ... هـمـه آنـان را بـا تـمـامـى وسـایل و تجهیزات و امكانات مى بلعد و تنها دو نفر باقى مى مـانـد

  .این رخداد عظیم و شگرف را به سفیانى برد و دیگرى به امام مهدى علیه السالم 
زمین لرزه یـا حـوادث روشـن است كه این فرو رفتن زمین و بلعیده شدن سپاه تجاوزكار كفر، به سبب 

طـبـیعى كه گاه در مناطق مختلف جهان روى مى دهد نمى باشد، بلكه تنها عذاب شـدیـد و كـیـفـر عـبرت 
انگیز و سختى است كه بخاطر آن همه شقاوتها و پلیدیها دامنگیر آنان مى شود و به فرمان خدا رخ مى دهد 

  :همانگونه كه قرآن مى فرماید
   )490(.د شیئا ان یقول له كن فیكون انما امره اذا ارا

پس موجود ! ) موجود باش : (كه مى گوید هنگامى كه خدا بخواهد كارى انجام دهد فرمانش تنها این است
  .مى شود

ایـن فـرو رفـتـن زمین بدان معناست كه شكاف عمیقى در زمین پدیدار مى گردد و بر اثـر آن شـكاف ! آرى 
عظیم حفره و گودال وسیع و گسترده اى كه ابعاد آن براى ما نامعلوم است دهان مى گشاید و با دهان 

سفیانى در اعماق آن فرو مى رود و آنگاه میلیونها تن خاك و گل و الى بر سر گشودن ناگهانى زمین سپاه 
  .آنان فرو مى ریزد و همگى نابود مى گردند

در ایـن مـورد از امـام صـادق علیه السالم روایت شده است كه ضمن بیانى طوالنى در مورد رخدادهاى 
  :پس از ظهور حضرت مهدى علیه السالم فرمود

ثـم یـقـبـل عـلى القـائم رجـل وجـهـه الى قـفـاه وقـفـاه الى ... ـائم مـسـنـد ظـهـره الى الكـعـبـة رسـیـدنـا الق
اءمرنى ملك من المالئكة اءن الحق بك و ابشرك ! اءنا بشیر! یا سیدى :صـدره ویـقـف بـیـن یـدیـه فـیـقول 

  .بهالك جیش السفیانى بالبیداء
  قصة اءخیك ؟بین قصتك و : (فیقول له القائم 

كـنـت و اءخـى فى جیش السفیانى و خربنا الدنیا من دمشق الى الزوراء و تركناها جـمـاء : (فـیـقـول الرجـل 
و ) ص (و خـرجـنـا الكـوفـة و خـربـنـا المـدیـنـة و كـسـرنـا المـنبر وراثت بغالنا فى مسجد رسـول اهللا 

قـتـل اءهـله فـلمـا صـرنـا فـى البـیـداء عـرسنا فیها فصاح بنا نـریـد اخـراب البـیـت و... خـرجـنـا مـنـهـا
فـانـفـجـرت االرض و بـلعـت كـل الجـیـش فـو اهللا مـا بـقـى عـلى وجـه ! اءبیدى القوم الظـالمـیـن : صائح 

ا االرض عـقـال نـاقـة فـمـا سواه غیرى و غیر اءخى فاذا نحن بملك قد ضرب و جوهنا فصارت الى ورائنـ
ویلك امض الى الملعون السفیانى بدمشق فانذره بظهور المهدى من آل محمد و : كـمـاتـرى فـقـال الخـى 

  .عرفه اءن اهللا قد اءهلك جیشه بالبیداء
الحق بالمهدى بمكة و بشره بهالك الظالمین و تب على یده فانه یقبل توبتك ، فیمر القائم ! یا بشیر: و قال لى 

   )491(.كان ویبایعه و یكون معه یده فیرده سویا كما 
آنگاه مردى از راه مى رسد كه چهره اش ... ندسـاالر مـا، قـائم عـلیه السالم بر دیوار خانه كعبه تكیه مى ز

  .به عقب برگشته و پشت گردنش بطرف سینه اش 
یكى از فـرشتگان به من ! من مژده رسانم ! ساالر من : (او در برابر امام علیه السالم مى ایستد و مى گوید

فیانى در پهن دشت دستور داده است كه خویشتن را به شما برسانم و بشارت دهم كه سپاه شقاوت پیشه س
  . )میان مكه و مدینه نابود گردید



حـضرت مهدى علیه السالم از او مى خواهد كه داستان خود و برادرش را باز گوید كه او در پـاسـخ مـى 
من و برادرم در سپاه سفیانى بودیم همه جا را از دمشق تا بغداد ویـران سـاخـتـیـم و پـشت سر : (گـویـد

ر جاى نهادیم كوفه و مدینه را ویران ساختیم و نیز منبر پیامبر صلى اهللا علیه و آله را خویش تلى از خاك ب
  .در آنجا شكستیم و مركبهاى خویش را در مسجد پیامبر بستیم 

حركت كردیم اما هنگامى كه در میان مـكـه و مدینه ) مكه (از آنجا به قصد انهدام خانه خدا و كشتن مردم 
گروه ستمكاران ! اى بیابان : (ت پیاده شدیم ، بناگاه ندا كننده اى خروش آورد كه در صحرا، براى استراح

  ! )را نابود ساز
  .با این خروش آسمانى زمین شكافته شد و سپاه را بلعید

  .بر روى زمین در آن پهن دشت جز من و برادرم هیچ كس و هیچ چیز باقى نماند! بـخـداى سـوگـنـد
م كه فرشته اى از فرشتگان آمد و با ضربه اى كه بر چهره ما نواخت بدین صورت مـا دو نـفـر مـانده بودی

كه مى نگرید در آمدیم او به برادرم دستور داد كه به دمشق برود و بـه سـفـیانى هشدار دهد كه سپاه تجاوز 
ه برو و تو نیز به مك: كارش نابود گشته و امام مهدى علیه السالم نیز ظهور نموده است و به من گفت 

نابودى ستمكاران را به امام مهدى عـلیـه السـالم مـژده ده و بـه دسـت نـجـات بـخـش او تـوبـه كـن كـه او 
چهره او را به حالت سالمت باز مى گرداند و او   امام علیه السالم با دست خویش . ) تـوبـه ات را مـى پذیرد

  .یاران او همراه مى شود نیز دست بیعت به اصالحگر بزرگ جهانى مى دهد و با
  جنبش اصالح طلبانه شخصیت یمنى

. است ) یمنى (از دیـگـر نـشـانـه هـاى قـطعى ظهور امام مهدى علیه السالم جنبش اصالح طلبانه شخصیت 
در روایات بسیارى و در شمار نشانه هـاى قـطـعى ظهور آمده است اما ) یمنى (نام و داستان شخصیت 
بسیار است این است كه روایات مورد نـظـر بـه دلیـل اخـتـصـار از مـعـرفـى  چیزى كه باعث تاءسف

  :كـامـل او ناتوان است و ما نیز در این مورد تنها به ترسیم یك روایت بسنده مى كنیم 
  :از امام باقر علیه السالم آورده اند كه ضمن روایتى طوالنى در این مورد از جمله فرمود

فى سنة واحدة فى شهر واحد، فى یوم واحد نظام ) الهاشمى :اءى (یمانى و الخراسانى و خروج السفیانى و ال
  .ولیس فى الرایات اءهدى من رایة الیمانى ... كنظام الخزر یتبع بعضه بعضا

هـى رایـة هـدى النـه یـدعـوكـم الى صـاحبكم فاذا خرج الیمانى حرم بیع السالح على النـاس وكـل مـسـلم و 
الیـمـانـى فـانـهـض الیـه فـان رایـتـه رایـة هـدى و الیـحـل لمـسـلم ان یـلتـوى عـلیـه فـمـن فـعـل اذا خـرج 

   )492(ذلك فـهـو مـن اءهل النار النه یدعوا الى الحق و الى طریق مستقیم 
در یـك سـال یـك مـاه و یـك روز خواهد ) سـیـد خـراسـانـى (و ) یـمـنـى (خـروج سـفـیـانـى و شـخـصـیـت 

امـام مـهـدى عـلیه  در آسـتـانـه ظـهـور... بود و درست بسان دانه ها تسبیح یكى پس از دیگرى خواهد آمـد
  .نخواهد بود) یمنى (السالم هیچ پرچمى هدایت یافته تر از پرچم شخصیت 

پـرچـم او، پـرچـم هدایت و درستى است چرا كه او مردم را به امام مهدى علیه السالم دعوت مـى كـنـد، 
  .هـنـگـامـى كـه این شخصیت اصالحگر خروج مى كند فروختن سالح را تحریم مى نماید

هنگامى كه او بپا خاست با او بپاخیزید چرا كه اگر پرچم هدایت و عدالتى را دیدید روى گردانى از آن براى 
سرباز زند، اهل ) یمنى (از این رو هر كس از پیوستن به جنبش مـرد . مسلمان شایسته و مشروع نیست 

  .نحراف دعوت مى كندآتش خواهد بود چرا كه او به حق فرا مى خواند و به راه مستقیم و بى ا
  سفیر پاكباخته یا نفس زكیه

با شخصیت وارسته اى كه در مسجدالحرام و در میان حجراالسود و مقام ابراهیم ) نفس زكیه (شـهادت 
  .كشته مى شود، از نشانه هاى قطعى ظهور امام مهدى علیه السالم است 

معرفى كرده انـد و بـرخـى ) حسنى (برخى او را . در مورد نسب این بزرگمرد اتفاق نظر وجود ندارد
  .مى باشد ضررى نمى رساند) ص (كـه البـتـه ایـن بـه اصل شخصیت او كه از نسل پیامبر ) حـسـیـنـى (

تعبیر شده است و این ممكن است بدان جهت باشد كه او به هنگامه شهادت ) غالم (در روایـات از او بـه 
  .نوجوان و یا جوان خواهد بود

ى علیه السالم او را بسوى مردم مكه مى فرستد تا پیام رسان او باشد و آنان را به یارى آن حضرت امام مهد
فرا خواند كه آنان بر ضد او مى شورند و او را میان ركن و مقام سر مى برند و آنگاه است كه خشم خدا بر 

  .آنان فرو مى بارد
ضرت مهدى علیه السالم روى خـواهـد داد و روز پیش از قیام ح 15جریان شهادت این شخصیت پاكباخته 

نامیده شده است كه بدون هیچ جرم و گناه ، تنها بـخـاطـر رسـانـیـدن پـیام ) نـفـس زكیه (بـدان جـهـت 



  .شفاهى حضرت مهدى علیه السالم به مردم مكه به دست اشرار كشته مى شود
ت شجاع و وارسته اعالن مى گـردد پـیـام پـیـام شـفـاهـى آن حضرت به مردم مكه كه بوسیله این شخصی

مـهر عدالت و كرامت است و مردم مكه را به یارى حق و عدالت فرا مى خواند و بـس و در آن هـیـچ 
گـونـه ناسزا یا اهانت و یا تهدیدى نیست و با این وصف پیام رسان او بـه شـهـادت مـى رسـد و چـون بـى 

   )493(.و را نفس زكیه مى گویندهـیـچ جـرم و گناهى كشته مى شود ا
  :روایات 

  :مى گردد اینك برخى از روایاتى كه در این مورد رسیده است ترسیم
  :ـ از حضرت باقر علیه السالم آورده اند كه در این مورد فرمود1

ان اهـل مـكـة الیـریـدونـنـى ولكـنـى مرسل الیهم الحتج علیهم بما ینبغى ! یـا قـوم : (یـقـول القـائم الصـحـابـه 
  لمثلى اءن یحتج علیهم

انـا رسـول !... یـا اءهـل مـكـة : هـل مـكـة فـقـل امـض الى اء:فـیـدعـوا رجـال مـن اءصـحـابـه فـیـقـول له 
فـالن الیـكـم وهـو یـقول لكم انا اهل بیت الرحمة و معدن الرسالة و الخالفة و نحن ذریة محمد و ساللة النبیین 

.  
و انـا قـد ظـلمـنـا و اضـطـهدنا و قهرنا و ابتز منا حقنا منذ قبض نبینا الى یومنا هذا فنحن نستنصركم 

  .انصروناف
   )494(...فـاذا تـكـلم هـذا الفتى بهذا الكالم اءتوا الیه فذبحوه بین الركن والمقام وهى النفس الزكیة 

امام ما بـراى اتـمـام . مردم مكه خواهان ما نیستند! یاران : (قـائم علیه السالم به یاران خویش مى گوید
  . )حـجـت و روشـنـگرى شایسته و بایسته حقایق بر آنان سفیرى را بسویشان گسیل مى داریم 

بسوى : (اند و به او دستور مى دهد كه از ایـن رو آن حـضـرت مـردى از یـاران خـویـش را فرا مى خو
  :مى گوید) آن گرامى (مهدى هستم ) امام (من فرستاده ! هان اى مكیان : مردم مكه بشتار، بگو

مـا نـسـل پـاك و . مـا خـانـدان مـهـر و رحـمـت و مـركـز و مـحـور رسـالت و خـالفـت هـسـتـیـم ! مـردم 
در طـول تـاریـخ به ما ستم شده است و ما مورد فشار . یـام آوران خـدایـیـم پـاكـیـزه مـحـمـد و نـسـل هـمـه پـ

و بیداد قرار گرفته ایم حق مسلم ما از هنگام رحلت پیامبر گرامى تاكنون به غارت رفته و مقام و موقعیت 
لت بشتابید و ما ما نادیده گرفته شده اسـت ، از ایـن رو ایـنـك از شـمـا مـى خـواهـیـم كه به یارى حق و عدا

  . )را مدد كنید
هـنـگـامـى كـه ایـن جـوان دلیـر و دانـشـمند این پیام گرم و پرمحتوا را به مردم مى رساند شـرارت 

نام ) نفس زكیه (مى ریزند و او را میان ركن و مقام سر مى برند و این جوان است كه   پـیـشـگان بر سرش 
  .دارد

  :ـ و نیز آن حضرت فرمود2
فعند ذلك ... بین الركن و المقام اسمه محمد بن الحسن ، النفس الزكیة ) ص (وقتل غالم من آل محمد ... 

   )495(.خروج قائمنا
است و ) محمد (میان ركن و مقام كشته مى شود كه نامش ) ص (نـوجـوانـى گـرانـقـدر از خـانـدان پـیامبر 

و پس از شهادت او قیام حضرت مهدى علیه السالم در پیش ... مى باشد) نفس زكیه (او ). حسن (نام پدرش 
  .خواهد بود  

  :ـ امام صادق علیه السالم فرمود3
   )496(.ولیس بین قیام قائم آل محمد و بین قتل النفس الزكیة اال خمس عشرة لیلة 

  .روز فاصله است  15تنها ) نفس زكیه (قـائم آل مـحـمـد صلى اهللا علیه و آله و شهادت  مـیـان قـیـام
نـفـر از شـایـسـته  70الزم بـیـاد آورى اسـت كـه در بـرخى روایات این عنوان به بزرگمردى كه به همراه 

  .است  كرداران در اطراف كوفه به هنگام تجاوز سپاه سفیانى به شادت مى رسد نیز گفته شده
اى كه از ) نفس زكیه (گفته شده است اما تردیدى نیست كه ) نفس زكیه (نیز ) سید حسنى (هـمـچـنـانـكه بر 

روز پـیـش از قـیام حضرت  15نشانه هاى قطعى ظهور است ، همان جوان متفكر و اندیشمندى است كـه 
  .سدمهدى علیه السالم در مسجدالحرام و میان ركن و مقام به شهادت مى ر

  مدعیان دروغین
سـخـن از امـام مـهـدى عـلیـه السـالم و اعـتقاد به وجود گرانمایه او مساءله جدید یا پدیده نـوظـهـورى نیست 

  .بلكه ریشه قرآن دارد و سابقه تاریخى آن به عصر رسالت باز مى گردد
م تاكنون همواره در جامعه اسالمى ایـن انـدیشه پویا و عقیده راسخ از زمان پیامبر و امامان نور علیهم السال



  .ثابت و استوار بوده است 
در آغاز كتاب برخى از آیات قرآن را كه به وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه السالم تـاءویـل و تـفسیر 

گردیده است به همراه نویدهایى از پیامبر و امامان نور علیهم السالم آوردیـم و روشـن شـد كـه ایـن آیـات و 
یـات از ظـهـور مـهدى نجاتبخش در واپسین حركت تـاریـخ و آیـنـده جـهان سخن مى گوید و با صراحت روا

از شكوه و اقتدار و جایگاه واال و بى نـظـیـر او پـیـام مى دهد به گونه اى كه در تاریخ اسالم هیچ شخصیتى 
زمین پس از ظهور همانند او یافت  از نظر اقتدار و شـكـوه و بـرخـوردارى از امكانات و حاكمیت بر كرده

  .نمى شود
ایـن واقـعـیـت بـخاطر انبوه روایاتى كه در مورد آن حضرت و ابعاد شخصیت واال و ظهور و نـقـش بـى 

نظیر اصالحى او آمده است به گونه اى در جامعه اسالمى مشهور و معروف شده بود كه هیچ كس جراءت 
ه مهدویت براى جامعه اسالمى ، یـك مـساءله قرآنى و روایى و و جسارت انكار آن را نداشت و مساءل

شناخته شده و قطعى بخاطر استوارى این واقعیت عقیدتى و دیـنى در جامعه اسالمى بود كه در تاریخ اسالم 
، از یك سو با شخصیتهایى روبرو مى شـویـم كـه طـرفـداران افـراطى آنان براى پیشرفت دنیوى و سیاست 

را به عـنـوان مـهـدى نـجـاتبخش مطرح ساختند و از دگر سو با عناصرى آشنا مى شویم كه بر  خویش آنان
اثـر انـگـیـزه هـاى جـاه طـلبـانه ، وسوسه قدرت و شهرت و دنیاطلبى ، به دروغ ادعاى مهدویت نموده و 

  .كردندخود را همان مهدى نجات بخشى كه قرآن و روایات نوید آمدن او را داده است معرفى 
نفر رسیده است و نكته در خور یادآورى در رابطه با ایـن مـدعـیـان  50شمار اینها طبق برخى آمارها به 

  :دروغـیـن ایـن اسـت كـه ایـنـهـا بـه اعـتـبـار بـر چـهـار دسـتـه قابل تقسیم اند
  .ـ گروهى از اینان از نظر نسب هویت ، هدف و مذهب ناشناخته اند1
  .كارهاى جنون آمیز خوى خود را از نظرها ساقط كردندـ گروهى با 2
ـ بـرخـى نـام و نـشـان و دعوت و پیروانشان از صفحه روزگار به گونه اى محو شده است كه نشانى از 3

  .آنها نیست 
ـ و بـرخـى نـیـز مرده اند اما نام و یادى از آنان هست كه ما، در این بخش نظرى گذرا به زنـدگـى و 4

  .دجالگرانه شمارى از آنان كه در تاریخ بدین عنوان شهرت یافته اند خواهیم افكند عـملكرد
  سه گروه مدعى مهدویت

  گروه اول: الف 
  :كـسـانـى كـه در تـاریـخ بـدیـن عـنـوان شـهـرت یـافـتـه انـد به اعتبارى بر سه گروه قابل تقسیم اند

  .نجات بخش خواندند) مهدى (را ـ كسانى كه دیگران روى انگیزه هاى خاصى ، آنان 1
  .ـ كسانى كه به انگیزه جاه طلبى و قدرت خواهى چنین ادعاى دروغینى نمودند2
ـ كـسـانـى كـه طـبق نقشه استعمار و به اشاره بیدادگران ، به چنین دجالگرى و فریب دست یازیدند و 2

  .بیشرمانه خود را مهدى نجات بخش ، معرفى كردند
قعیت دریافت مى گردد كه برخى از كسانى كه مهدویت بدانان نسبت داده شـده اسـت ، نـه از تـاریـخ این وا

از سـوى خـود آنان سرچشمه گرفته و نه خود بدان ادعا راضى بودند، بـلكه یاران و پیروان آنان چنین 
. گسترش دادندعنوانى را به آنها داده و این اندیشه را در آن روزگاران در میان گروههایى و در مراكزى 

اما روشن نیست . البته بجا بود كه خود آنان چنین ادعاهاى دروغـیـن و نسبتهاى نادرست را بشدت نفى كنند
كه چرا خود آنان در برابر ایـن عـنـوان سـاخـتـگى ، فریاد اعتراض بلند نكردند و پیروان آنان كوشیدند تا 

ا كه در انبوه روایات آمده است به چهره ها تطبیق و برخى عالئم و نشانه هاى حضرت مهدى علیه السالم ر
  .تفسیر نمایند

  :براى نمونه از این گروه مى توان بدین چهره ها اشاره كرد
  ـ محمد حنفیه 1

در روایـاتـى كـه از پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله در مورد امام عصر علیه السالم رسیده است از جمله 
  :ایداین روایت است كه مى فرم

  .... )ان المهدى اسمه اسمى (
  .مهدى نجات بخش ، همنام من است 

  را مهدى نجات بخش ) محمد حنفیه (با چنگ انداختن به این روایت پیامبر، ) مختار (یاران و پیروان 
  .عنوان دادند و روایت را بدو منطبق ساختند

نشانه هاى دیگرى را براى آن حضرت برشمرده  بـا ایـنـكـه پـیـامـبر صلى اهللا علیه و آله در دهها روایت ،



  .است كه جز خود آن گرامى ، همه فاقد آن نشانه ها و عالئمند
  :به قول شاعر عرب باید به آنان گفت 

  
  قل للذى یدعى فى العلم فلسفة 

  
  حفظت شیئا و غابت عنك اشیاء 

ى پندارد همه چـیـز را مـى به آن عنصر گزافه گو كه در قلمرو دانش ، ادعاى ژرف نگرى مى كند و م
  .تو چیزى را حفظ كرده اى اما چیزهایى از نظرت غایب شده است و آنها را نمى دانى ! فهمد، بگو

  ـ زید، فرزند امام سجاد2
  :در روایت دیگرى از پیامبر صلى اهللا علیه و آله آمده است كه 
   )497(.ان المهدى من ولد الحسین و انه یخرج بالسیف و انه ابن سبیة 

مادرش بهترین  مـهـدى عـلیـه السـالم از فـرزنـدان حـسین علیه السالم است و او با شمشیر بپا مى خیزد و
  .كنیزان خواهد بود

فرزند امام سجاد بر ضد دستگاه پلید امویان قیام كرد، پیروان او ادعـا كـردنـد كـه او ) زید (هـنگامى كه 
هـمـان مـهـدى نـجـات بـخـش اسـت ، چـرا كـه اوال از نسل حسین علیه السالم است و ثانیا شهامتمندانه قیام 

  .ر، فرزند اسیر است كرده و ثالثا از سوى ماد
امـا آنـان از یاد بردند كه پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله در انبوه روایات در نوید از مهدى علیه السالم و 

  :ترسیم نشانه هاى او از جمله فرمود
   )498(.االئمة بعدى اثنا عشر، تسعة من صلب الحسین ، تاسعهم قائمهم 

امـامـان پـس از مـن دوازده نـفـرنـد، نـه نـفـر آنـان از نـسـل فـرزنـدم حـسـیـن خـواهـنـد بـود و نـهـمـیـن 
  .محمد است آنـان قـائم آل 

  .و جناب زید، نهمین امام از نسل پاك حسین علیه السالم نبود تا مهدى نجات بخش باشد
اما پیروان انقالبى زید، بخاطر جلب توجه توده ها و تسخیر عواطف و احساسات مذهبى و به انگیزه هاى 

  .نفسانى خویش ، به این ادعاى دروغین دست یازیدند
رسید و به دار آویخته شد یكى از شعراى اموى تبار ضمن اشعارى ، آنان و و هـنگامى كه زید به شهادت 

  :ادعایشان را به باد تمسخر گرفت كه 
  

  صلبنا لكم زیدا على جذع نخلة 
  

  ولم نر مهدیا على الجذع یصلب 
قـهرمان شما زید را بر شاخه نخل به دار آویختیم و هرگز ندیده بودیم كه مهدى نجات بخش خود به چوبه 

  .دار آویخته شود
و بـدیـنـوسـیله این عنصر كینه توز و بد زبان ناسزاگویى و شماتت ، به زید شهید، بـه اصـل انـدیـشه و 

عقیده به مهدى علیه السالم كه ریشه قرآن و روایى دارد، اهانت روا داشت و اصل مهدویت را به باد 
  .تمسخر گرفت 

آن روزگار تاكنون به حیات خویش ادامه داد كـه پـیـروان آن بوجود آمد و از ) زیدیه (و سرانجام مذهب 
هـسـتـنـد و مـتـاءسـفـانـه از مـذهب شیعه و راه و رسم اهـل بـیـت عـلیـهم السالم جدا ) یـمـن (بـیـشـتـر در 

  .شده و در فقه و اصول و فروع و از مذاهب دیگرى پیروى مى كنند
مان معصوم علیهم السالم مواضع ناستوده و ناپسندى دارنـد كـه بسیار زیـدیـهـا، مـتـاءسـفانه در برابر اما

شایسته است به اصل و نسب و اصالت خویش باز گردند و در مذهبشان بـه راه و رسـم و مـذهـب پـاك 
پـیـامـبر صلى اهللا علیه و آله تمسك جویند، به راه و رسم آسمانى و افتخار آفرین كسانى كه خدا و پیامبرش 

همگان ، فرمان پیروى از آنان را داده اند؛ به همان مذهبى كه در آغاز راه بر آن بودند، به مذهب شیعه به 
  .و امامان معصوم علیهم السالم 

  ـ محمد بن عبداهللا محض 3
محمد بن عبداهللا محض (پس از گذشت سالها زید، فرزند امام سجاد علیه السالم ، محمد، فرزند عبداهللا كه به 

او را نواده هاى حضرت مـجـتـبـى علیه السالم بود به همین جهت . گردید، دیده به جهان گشود معروف) 



فرصت طلبان و عناصر زورپرست با استفاده از فرصت ، او را مهدى نجات بخش لقب دادند و یك روایت 
  :ساختگى را كه مى گوید

  .... )و اسم ابیه اسم ابى .... المهدى (
  ...ست ، نام او نام من و نام پدرش نام پدر من است مهدى از فرزندان من ا

آنـان ایـن روایـت سـاخـتگى را بر او تطبیق كردند، با اینكه مى دیدند این روایت با صـدها روایت ! آرى 
مسلم و قطعى مخالفت است كه حضرت مهدى علیه السالم را، فرزند حضرت عـسـكـرى و دوازدهـمـیـن 

صـلى اهللا عـلیـه و آله و نـهـمـیـن امـام از نسل حسین علیه السالم معرفى مى جـانـشـیـن پـیـامـبـر 
   )499(.كند

فـرصـت طـلبـان بـا وانـهادن همه روایات پیامبر صلى اهللا علیه و آله به این روایت سـاخـتـگـى چـنـگ امـا 
نامیدند و برخى از ) نفس زكیه (تطبیق دادند و آنگاه او را ) محمد بن عبداهللا محض (انـداخـتـنـد و آن را به 

  .مردم نیز با او دست بیعت فشردند
و نـیـز كـسـانـى . با پسرش به عنوان بیعت با مهدى نجات بخش دست بیعت داد خنده دار اینكه پدر او نیز

بـود كـه پـس از تـشـكـیـل حكومت عباسى ، بیعت ) مـنـصـور دوانـیـقـى (كـه بـا او دسـت بـیـعـت فـشـرد 
  .خویش را نقض كرد و پایه هاى مهدویت محمد بن عبداهللا نیز فرو ریخت 

  گروه دوم: ب 
انى بودند كه به انگیزه هاى فریبكارانه و جاه طلبانه ادعاى مهدویت نمودند و بـراى جـلب اینان كس

عـواطـف و احـسـاسـات ، تسخیر دلها و قلبها و بدست آوردن قدرت و عظمت به دروغ و دجالگرى ، خود 
  .معرفى كردند  را مهدى نجاب بخش 

، پدرش منصور دوانیقى ادعا كرد كه پسرش مهدى است ) مهدى عباسى (این گروه بسیارند، از جمله آنان 
عباسى ، همان مهدى موعود است ، با اینكه این عنصر فریبكار پیش از این ادعا، به محمد بن عبداهللا محض 

  .، به عنوان مهدى نجات بخش دست بیعت فشرده بود و او را مهدى نجات بخش مى دانست 
تان و فریبكاران را تماشا كن و بنگر كـه آنـان چـگـونـه بـا راسـتى كه رسواییهاى فرصت طلبان و دنیاپرس

عـقـایـد و انـدیـشـه هـا و مـفـاهـیـم مـقـدس ، بـر اسـاس هـواى دل خـویـش و طـبـق شـرایـط و اوضـاع ، 
 و هر چند گاهى یكى از آنان طبق هـواهـا، كـشـشـهـا و تـمـایـالت خـویـش بـا دسـتـاویـز! بازى مى كردند

سـاخـتـن ایـن اصل عقیدتى و دینى ، ظهور مى كرد و به دروغ خود را مهدى نجات بخش عنوان مى 
  .ساخت 
از بى حیایى این گروه و گزافه گویى اینان كه چگونه آشكارا در برابر خدا و خـلق بـه ایـن دروغ ! شگفتا

كه ادعایشان دروغى رسوا بیش رسوا و فصاحت بار، دست مى یازیدند با اینكه خود به خوبى مى دانستند 
نیست ، چرا كه امام مهدى علیه السالم را كه پیامبر صـلى اهللا عـلیـه و آله و امـامـان اهـل بیت علیهم السالم 
نوید آمدنش را دادند، داراى صفات ویـژه و نـشـانـه هـا و عـالئم خـاص و ویـژگـیـهـاى مـشـخـص و مـعـیـن 

ل و دروغ پـردازى نـمى تواند آن روایات و آن ویژگیها را بر خود منطبق و معلومى است كه هیچ دجـا
  .سازد و خود را بجاى آن امام راستین جا بزند

او در نقش اصالحگرى بى نظیر است كه زمین را : مشهورترین ویژگیهاى آن حضرت این است كه 
  .گرددسرشار از عدل و داد مى كند آن هم پس از آنكه از ظلم و بیداد لبریز 

آیا این دروغ پردازان توانستند چیزى از ستم و بیداد جهانى را كه جامعه ها و تمدنها : (اینك باید پرسید كه 
  )و كران تا كران گیتى را فرا گرفته است ، از میان بردارند؟ 

نـد و بـه و عجیب تر از این فریبكاران ، آن ابلهانى بودند كه ادعاهاى پوچ و دروغین اینان را باور نـمـود
آنـان و بـافـتـه هـاى خرافیشان دل بستند با اینكه مى دیدند كه روایات رسیده از پیامبر و امامان نور علیهم 

  .السالم در این مورد، بر این فریبكاران هرگز تطبیق نمى كند
نـدیـشه و عقیده ایـن بـالهـت و آفـت پـذیـرى بـرخـى ، هـر دلیـلى داشـتـه بـاشـد، یـك دلیـل آن فـقـدان ا

و . صحیح و فقر فرهنگى و دینى است كه این آفت پذیران بـدان گـرفـتـار بـوده ، و از آن رنـج مـى بـرنـد
  .بـه هـمـیـن دلیل هم با هر صدایى هم آوا مى شوند و با هر بادى به راه مى افتند

  گروه سوم:ج 
  .اشاره استعمارگران ، ادعاى مهدویت نمودندایـنـان ، عـناصرى بودند كه بر اساس نقشه استعمار و به 

اسـتـعمار پلید براى درهم كوبیدن اسالم و فروپاشى جامعه بزرگ اسالمى و افشاندن بذر اختالف و كینه 
) اخـتالف بیانداز و حكومت كن : (توزى و جدایى ، نقشه هاى خائنانه بسیارى كشید تا به هدف خویش كـه 



ببلعد و از جمله نقشه هاى جهنمى آن در این میدان ، ساختن مرامها و مسلكهاى بود، برسد و جهان اسالم را 
رنگارنگ در میان مسلمانان و بازى به مـفـاهـیـم و ارزشـهـاى مـقـدس و اعـتـقادات دینى آنان بود تا 

و از  بدینوسیله بذر بى ایمانى و سـستى عقیده و تزلزل دلها و قلبها را در جامعه اسالمى ، پدید آورد
چیزهایى كه از آن در ایـن مـیـدان ، سـوء اسـتـفـاده كـرد، اندیشه و عقیده به مهدى موعود بود كه در این 

راه بـرخـى عناصر را به دلخواه خویش تربیت كرد و پس از ساختن و آراستن ایشان به آنان دسـتـور داد تـا 
ر این راه یارى كرد كه براى نمونه ، تنها به یكى از ادعـاى مـهـدویـت كنند و آنان را با همه امكانات نیز د

  .این قماش مدعیان ، دروغین ، نظرى مى افكنیم 
  بینا نگذار بهائیت ، على محمد باب 

مـیـالدى ، جـاسـوسى از روس به ایران آمد و به منظور مبارزه با اسالم و مـسـلمـانـان ،  1834در سـال 
ن را نیز به همراه داشت و متاءسفانه این عـنـصـر خـیـانـتكار توانست در نـقـشه پلید و شیطانى استعمارگرا

  .كینه توزانه و ویرانگرى را، بازى كند  سیاست آن روز ایران ، نقش 
معرفى ) شیخ عیسى لنكرانى (بود، خود را ) كنیاز دالگوركى (پـس از مـدتـى بـه عراق آمد و با اینكه نامش 

كـه از عـلمـاى كـربـال بـود شـركـت كـرد و ) سید كاظم رشتى (آمد و در درس  كرد و به لباس روحانیت در
و شـاگـرد سـیـد رشـتـى بـود و بـه مصرف حشیش عادت داشت ـ ) على محمد (در هـمانجا با مردى ـ نامش 

د متقابل مالقات كرد و با شگردهاى خـاصـى تـوانـسـت بـا او طـرح دوسـتـى و رفـاقـت بـریـزد و اعـتـمـا
  .پدید آورد

طـبـق بـرنـامـه و عـادت خـویـش مشغول حشیش كشیدن بود، ) عـلى مـحـمـد (در یـكـى از شـبـهـا كـه 
  :جاسوس روسى با استفاده از فرصت او را مخاطب ساخت و با همه خضوع و احترام و تواضع به او گفت 

  !انت صاحب الزمان قطعا! ترحم على ! یا صاحب الزمان 
  .تو بى هیچ تردیدى صاحب الزمانى ... به من محبت كن ! صاحب الزمان اى 

بـا ایـنـكـه در اوج كیف و نشئه تخدیر حشیش بود و بخاطر آن تا حدودى مـشـاعـر خـویـش ) عـلى مـحـمـد (
را از دست داده بود باز هم خطاب جاسوس را رد كرد و كوشید تا این نسبت دروغین را نپذیرد و از خود 

و شیوه تكرار . ) همین اسـت كـه مـن مـى گویم ! نه : (فاع كند، اما جاسوس روسى سخت اصرار كرد كه د
  .و تلقین را بكار گرفت و مرتب به او اصرار كرد كه او حضرت مهدى علیه السالم است 

ن به مصرف حشیش مى پرداخت جاسوس روسى نیز فرصت را براى تلقین و تكرار آ) على محمد (هـرگاه 
دروغ رسوا، غنیمت مى شمرد و سؤ الهاى ساده اى از او مى كرد و او نیز جوابهاى سست و آبكى سر هم 

مى كرد و جاسوس بازیگر، شروع به تحسین و تشویق او مى كرد و خود را در برابر پاسخهاى آبكى و 
  .سست او شگفت زده و مسحور نشان مى داد

خرید و با شگردى خـاص بـه او ) على محمد (د براى روزى جاسوس نابكار، یك بطرى عرق از بغدا
تـقـدیـم كـرد و هـنـگامى كه آن را به او خورانید و مست شد، تلقین و اصرار خویش را به اوج رسانید كه 

همان امام مهدى است و از او تقاضا كرد گفتار صـادقـانـه و خالصانه جاسوسان روسى را ) على محمد (
كرد و پذیرفت كه چنین است ، اما از ترس ، جراءت اظهار آن را نداشت و بدان بپذیرد او نیز تصدیق 

  .تصریح نمى كرد
  ....در گام دوم ، جاسوس او را به اظهار آن دروغ رسوا تشجیع كرد و وعده ثروت هنگفتى به او داد

: ود كه ادعا كرد كه آمد و در آنجا ب) بوشهر (و از آنجا به ) بصره (از كربال به ) على محمد (سـرانـجـام 
نایب خاص امام مهدى علیه السالم است ، اما جاسوس روسى به ایـن انـدازه رضایت نداد و به او اصرار 

  . )تو، خود امام عصر هستى ، نه نایب خاص او: (ورزید كه 
على محمد، : (به ایران ، در كربال بصورت گسترده اى پخش كرد كه ) على محمد (جاسوس پس از ورود 

  . )صاحب الزمان است و در بوشهر ظهور كرده است 
را ) عـلى محمد (او مردم را بر اثر پخش این دروغ رسوا، دو دسته ساخت ، بیشتر مردم بوشهر كسانى كه 

عنصرى حشیشى و شرابخوار، مى شناختند به این شایعات كه بوسیله جـاسـوسـان اسـتـعـمـار مـرتـب دامـن 
و .... ) نكند درست است : (ما برخى ساده لوحان و ابلهان ناآگاه نیز مى گفتندزده مى شد مى خندیدند ا

  .تصدیق مى كردند
  ادامه عملیات در تهران 

جـاسـوس روسـى ، پـس از افشاندن بذر اختالف و جنایت و انجام این شگردهاى شیطانى ، بـعـنـوان سـفـیـر 
مـیـدان عـمـل آمـاده اى بـا بـهـره ورى از فـرصـت ،  روس بـه تـهـران رفـت و بـا قـدرت و امـكـانـات و



  .جدى تر از گذشته به ادامه عملیات ابلیسى خویش همت گماشت 
در تهران از دوستان خویش ، جاسوسان جدیدى تربیت كرد و با امكانات گسترده خویش ، وجـدان و عـقـیـده 

ه و دستور او قرار دادنـد كـه از جـمـله آنان آنان را خرید و آنان خود را در اختیار او و در گرو اشار
بـودنـد كـه ایـن دو بـرادر، ) صـبـح ازل (معروف بـه ) میرزا یحیى (و ) بهاء (، معروف به )حسین على (

  .نقش ویرانگرى بر ضد اسالم و جامعه اسالمى و در اجراى نقشه این جاسوس پلید استعمار، داشتند
بـوشهر ماند و از آنجا راهى شیراز گردید و از روستایى كه عبور كرد، خود را دو مـاه در ) عـلى مـحـمـد (

صـاحـب الزمـان : نایب خاص امام عصر علیه السالم جا زد اما هنگامى كه به شیراز رسید، ادعـا كـرد كـه 
  .اسـت و برخى فرومایه هایى كه به مبداء و معادى پایبند نیستند به دورش حلقه زدند

كه علماى شیراز از ورود آن شیطان رانده شده آگاه شدند برخى از افراد آگاه و مـورد اعـتـمـاد هـنـگامى 
فرستادند و آنان توانستند با ) على محمد (خـویـش را بـراى تـحـقـیـق از واقـعـیـت جـریـان ، بـه مـحـفل 

عقاید سخیف ) على محمد (د كه اظهار مهر و تعظیم به او، اعتمادش را جـلب كـنـند و پس از آن مراحل بو
و خرافات و بافته هاى رسـواى خـویـش را براى آنان آشكار ساخت و به صراحت خود را امام مهدى علیه 
  .السالم جا زد و آنـان نـیـز بـافـتـه هـاى آن عـنـصـر مـنـحـرف و گـمـراه را بـه عـلمـاى شـیـراز انتقال دادند

یـراز بـر ضـد او بـپـاخاستند و بستگان و خاندانش نیز بر او شوریدند و او را از ایـنـجـا بـود كـه عـلمـاى شـ
  .منزل بیرون راندند و او را دستگیر و به محكمه سپردند

پـس از مـحـاكـمـه اى سـریـع ، او را بـه زنـدان و شالق محكوم ساختند و پس از مدتى آزاد گردید و از 
  .شیراز به اصفهان رفت 

به اصفهان نامه اى به استاندار آنجا نوشت و از او خـواسـت كـه آن ) على محمد (با ورود  جاسوس روس
عـنـصـر پـلیـد را احـتـرام نـمـاید و امنیت او را تضمین كند، اما در همان روزها اسـتـاندار از دنیا رفت و 

  .امام ساختگى و دروغین ، دستگیر و تحت نظر به تهران فرستاده شد
: روسـى ، بـه دوسـتـان و هـمـكارانش دستور داد كه در میان مردم سروصدا و بلوا برانگیزند كه جـاسـوس 

  .... )چه نشسته اید كه امام مهدى دستگیر شد! هان اى مردم (
را بـوسـیـله مـاءمـوران خـویـش بـه قـزویـن گـسـیل داشت و از آنجا به ) عـلى مـحـمـد (حـكـومـت وقـت 

، فرستاد اما جاسوس روس و دوستانش بـه هـیـاهـو و تـاخـت و تـاز خـویش ادامه دادند )ماكو (و ) تبریز (
را در شهرها پـخـش كـردنـد و بـرخى فرومایگانى را كه جاسوس استعمار ) على محمد (و خبر دستگیرى 

  .وادار كردندبا ثروت و امكانات ، آماده ساخته بودند با فریاد و هیاهو بر ضد حكومت وقت به شورش 
. را احضار كرد و دستور محاكمه او را با حضور علما و فقها صـادر كرد) على محمد (سـرانـجـام شاه 

بدست علما منجر شد و او از گناه خویش ) على محمد (دادگاه تشكیل شد و بحث و گفتگو در نهایت به توبه 
  .طلب مغفرت كرد

كه نقشه شیطانى اش فاش گردد به هـمـیـن جـهـت بـراى  جاسوس روس ، از روند كار هراسان شد و ترسید
مخفى ساختن توطئه پلید روس ، راه را براى نابودى امام دروغین هموار سـاخـت و بـراى كـشـته شدن او 

درست در همین روزها بود كه شـاه كشته شد و ناصرالدین شاه كه به قدرت . از هیچ كارى فروگذار نكرد
  .را صادر كرد و او اعدام گردید) على محمد (یخته شدن رسید دستور به دارآو

  ادامه خیانت 
و همكارانش چیزى نمانده بود كه به كـیـفـر جنایات ) حسین على بهاء (، )على محمد (پس از اعدام شدن 

خویش برسند، اما تالش سفارت روس و كارمندان آن براى نجات آنها، كار خویش را كرد و آنان بدستور 
روس و مساعدت همه جانبه سفارت روس به بغداد شـتـافـتـند و در آنجا بر اساس آموزشهاى آن   جاسوس 

وارد عمل شود و ادعا كند ) یحیى (ماءموریت یافت كه بـه نـفـع بـرادر خـویـش ) حسین على (جاسوس ، 
روت هنگفتى نیز در كه او همان كسى است كه در آخـرالزمـان ظـهـور خـواهـد كـرد و امـكانات گسترده و ث

اختیار او براى تـعـقـیـب ایـن دروغ رسـوا قـرار داد و او نـیـز دعـوت خـویش را آغاز كرد و به نشر این 
  .مرام ساختگى پرداخت 

و از آنـجـا ) تـزكـیـه (به ) بغداد (این گروه فاسد را از ) عـثـمانى (در هـمـان شـرایـط بـود كـه حـكـومـت 
تبعید ساخت ، اما آموزشهاى این مسلك مـنـحـط هـمـچـنـان در سـفـارت روس در  )500()ادرنه (بـه 

ارسال مى گردید و او نیز آنها را در میان پیروان خویش ، ) حـسـیـن عـلى بـهـاء (یـم و بـه تـهـران تـنـظـ
  .نشر و تبلیغ مى كرد

رفـت و ) قـبـرس (بـه ) یحیى . (كشید) یحیى (و برادرش ) حسین على بهاء (سـرانجام كار به اختالف میان 



) عكا (و پیروانش از تركیه به ) حـسـیـن على (امـا . دنـامـیـ) صـبـح ازل (در آنـجـا ازدواج كـرد و خـود را 
در فلسطین تبعید شـدنـد و تـالش ارتـجـاعـى خـویش را براى نشر این مرام استعمارى و خرافى در ایران و 

  .فلسطین از طریق بذل و بخششهاى هنگفت ادامه دادند
مـى ) بـهـایـى (است كه پیروان او را  را برگزید و به همین جهت) بهاء (براى خویش ، لقب ) حسین على (

نـامـنـد، روشـن اسـت كـه مـرام بـهـایـى هـیـچ ربـطـى به اسالم و اصـول و فـروع آن نـدارد و بـهـائیـان 
  .مى شمارند) بهائیت (نـیـز مـسـلمان نیستند و خود را پیرو دین دیگر بنام 
ا بر تن كرد ـ در برخى از كشورهاى اسـالمـى و بـه هـر حـال ایـن حـزب سـیـاسـى ـ كه لباس دین ر

  .غـربـى نـفـوذ كـرد و آمـریـكـا و روسـیـه هر دو در ترویج آن بر ضد اسالم و مسلمانان ، هماهنگ شدند
بـه هـمـیـن جـهـت اسـت كـه در هـر كـشـورى كـه آمـریكا حضور و نفوذ بیشترى داشته باشد بـهـائیـان 

رنـد و هنگامى كه نفوذ آمریكا در یكى از كشورهاى اسالمى فروكش كرد و متزلزل بـدانـجـا روى مـى آو
  .گردید، مرام بهائیت نیز نفوذ خود را در آنجا از دست مى دهد

ایـن بـود فشرده اى از تاریخ باب و مرام استعمارى بهائیت كه به مناسبت بحث از مدعیان دروغـین ترسیم 
ى و لبریز از رسواییها و زشتیهایى است كه عرق شرم و خجالت ، چهره و گردید، تاریخ آنان بسیار طوالن

  .پیشانى انسانیت را سرخ مى كند
  شمارى دیگر از این دروغ پردازان

شـمـار دیـگـرى از ایـن مـدعـیـان رسوا و دروغ پرداز هستند كه نمى دانم از كدام یك از سه دسته باید به 
  :از برخى از آنان عبارتند. حساب آورد

از نـوادگان امام صادق علیه السالم كه بنیانگذار سلسله فاطمى در ) عـبـیـداهللا ، مـهـدى بـن مـحـمـد (ـ  1
  .مصر و مغرب عربى بود

  .معروف شد) مهدى هرعى (كه به ) محمد بن عبداهللا بن تومرت علوى حسنى (ـ  2
قـرن شـشـم هـجـرى پى ریخت و به هنگامه  او از مـغـرب عـربـى بـرخـاسـت و دولت مـهـمـى را در اوایـل

  .جانشین او گردید) عبدالمؤ من (مرگ خود، طبق وصیت او، 
كـه در صده هفتم هجرى در مغرب عربى پدیدار شد و به دروغ ادعاى مهدویت ) عـبـاس فـاطـمـى (ـ  3

  .كرد
  .ودهجرى ادعاى مهدویت نم 1243كه در هند ظهور كرد و در سال ) سید احمد (ـ  4
هجرى بدنیا آمد و مذهبى  1211كه در الجزائر و حدود سالهاى ) مـحـمـد بـن عـلى بـن مـحمد سنوسى (ـ  5

  .سكونت گزید و پسرش نیز پس از او جانشین پدر شد) لیبى (دروغین تاءسیس كرد و در 
دنـیـا آمـد و بـا هجرى در قادیان از شهرهاى پنجاب پاكستان بـ 1249در سال ) غـالم احمد قادیانى (ـ  6

... هـمین ادعاى دروغین ، انبوهى را در پنجاب ، كشمیر، بمبئى ، شهرهاى هند، برخى كشورهایى عربى و
  .به دنبال خود كشید

. كه به دروغ و دجالگرى خود را دوازدهمین امام نور معرفى كرد) مـحـمـد احـمـد مـهـدى سـودانـى (ـ  7
سوا، مرتب به مردم ستمدیده سودان ، بشارت آمـدن حـضـرت مـهـدى او پیش از این ادعاى دروغین و ر

  .عـلیـه السـالم را بـراى نـجات آنان از فشار فقر و بیداد و مالیات سنگین دولت وقت مى داد
بدینگونه نام حضرت مهدى علیه السالم را در نقاط حساس سر زبانها افكند و پس از آن هنگامى كه از او 

  )ام مهدى علیه السالم كى خواهد آمد، نكند خودت باشى ؟ پس ام: (پرسیدند
  !! )من همان مهدى نجات بخش هستم ! آرى : (پاسخ داد

و اطراف آن رسید و قبیله ) خرطوم (و آنگاه اندیشه هاى پوچ خویش را در میان مردم پراكند و خبر او به 
سیها پیكار كـرد و پـیـروز شـد و پـس از با انگلی. هاى صحرا گرد و گاوداران به امامت او ایمان آوردند

  .هجرى مرد 1308پـیـروزى بـر اثـر تـب شـدیـدى بـه سال 
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كسانى كه . این نظرى گذرا بر شرح حال این مدعیان دروغین بود كه ما به همین اندازه ، بسنده كردیم 

  .مراجعه نمایند) طبقات المضلین (و ) مفتاح باب االبواب (گاهى بیشتر به دو كتاب مایلند مى توانند براى آ
ادعاى مهدویت در روند تاریخ ، دستاویز قدرت و وسیله شهرت و مقام بـراى فـرصـت : كـوتاه سخن اینكه 

از آن  طلبان گردید تا هرگاه خواستند در راه رسیدن به هدفهاى جاه طلبانه شخصى و استعمارى خویش ،
  .بهره گیرند

اینان در پرتو این اندیشه و عقیده اصیل و ریشه دار و با سوء استفاده از آن ، جنایات غیر قـابـل بـخـشـشى 
را مرتكب شدند چرا كه با عقاید مردم بازى كردند و براى زنده ساختن بـاطـل و نـابـودى حـق و زشـت 

راكنده ساختن پـیـروان خـانـدان وحى و رسالت ، كمر بستند جلوه دادن مذهب زیبا و افتخار آفرین تشیع و پ
و راه را براى هر عنصر حق ستیز و دلقك و بـدخـواهـى هـموار كردند تا هر آنچه خواست بر ضد اسالم و 

و عـالوه بـر ایـن جـنـایات هولناك ، انبوهى را گمراه و از راه راست منحرف ساختند . تشیع بگوید و بنویسد
   )501(.مسلكها و مرامهاى ساختگى و خرافى سوق دادندو بسوى 

  ظهور او چگونه و از كجا خواهد بود؟
  مقدمه

نظر نگارنده این بحث بسیار حساس و در اوج اهمیت است چرا كه در اینجا سخن از چگونگى ظـهـور آن ب
خـورشـیـد جـهـان افروز، از پس ابرهاى تیره غیبت است كه اینك فراتر از هزار سال از آغاز آن مى 

  .گذرد
ت كـه پـرشكوه هـمانگونه كه سخن از چگونگى سرآغاز نهضت بزرگ اصالحى براى نجات بشریت اس

ترین آرمانها و اهداف را تحقق بخشیده و واالترین ره آورد و گرانبارترین مـیوه ها و ثمرات را به انسانیت 

    



و نیز سخن از بزرگترین و اساسى تـریـن حـركـت اصـالحـى و بـهـسـازى بـر روى . ارزانى خواهد داشت 
ات انسان و گسترده ترین و ژرفترین تغییر در این سیاره خاكى و سرآغاز شكوهبارترین دگرگونى در حی

  .جلوه هاى زندگى است 
  این حركت بزرگ اصالحى چگونه آغاز مى شود؟

و آن گـرامـى مرد عصرها و نسلها، امام مهدى علیه السالم حركت رهایى بخش جهانى خود را از كجا 
  شروع مى كند؟

مى تواند در مورد این موضوع واال و بـلنـد روشن است كه عقلها و اندیشه هاى محدود و نارساى ما، ن
مـرتـبـه كـه از آینده شكوهمند جامعه و تاریخ ، پیام دارد، پیشگویى كند و از آن روزگـار رهـایـى و نـجـات 

و نیكبختى خبر دهد، چرا كه این پیشگوییها و اخبار از آینده كه بـجـاى كـشـف درسـت از نـادرسـت ، 
باطل و راست از دروغ ، بیشتر با خطا و اشتباه و دروغ و نادرستى آمیخته است ، چه  واقـعـیـت از پـنـدار

  ارزشى مى تواند در روشن ساختن موضوع ، داشته باشد؟
بـه عـالوه ، روایـاتـى كه از پیامبر گرامى و امامان راستین علیهم السالم در این موضوع حـسـاس و 

نه پیشگویى و پیش داورى بى نیاز مـى سـازد، زیـرا ایـن سرنوشت ساز رسیده است ، ما را از هرگو
روایات ، ظهور امام مهدى علیه السالم و قیام پرشكوه او را آنگونه كـه هـسـت بـه وصـف مى كشد و هیچ 

تردیدى نیست كه آن گرامى ، راه خویش را، از آغاز تا پـایان همه مراحل را بر اساس همان برنامه آسمانى 
تضمینگر پیروزى همه جـانـبه و كامل حركت بزرگ اصالحى و عادالنه و نجاتبخش او است و  و الهى ـ كه

  .آن قیام شكوهبار را از هر آفت و انحراف و شكست و ارتجاعى ، براستى حفظ مى كند ـ پى خواهد گرفت 
اسـت و قـیـام و ایـن نـكـتـه نـیز نباید فراموش شود كه ظهور و طلوع آن خورشید جهان افروز، یك واقعیت 

نـهـضـت و حركت دگرگونساز اصالحیش واقعیتى دیگر و این دو باهم فرق دارند و از نظر زمانى و مكانى 
  .دو واقعیتند

هـنگامى كه در مورد دو بحث فوق به مجموعه هاى حدیثى مراجعه مى كنیم با ناهماهنگى در بـرخـى واژه 
وسط یا آخر برخى روایات و از همه بـدتـر بـا اغـالط و هـا، اخـتـالف در نـامـها، حذف در آغاز یا 

اشـتـبـاهـات چاپى بسیارى روبرو مى گردیم كه متاءسفانه برخى روایـات را از نـظـر لفـظ و مـعـنـا 
مـتـزلزل مـى كـنـد و محقق را در دریافت درست بحث ، با مـشـكـل روبـرو مـى سازد، به همین جهت ما 

ر، فشرده برخى روایات و مـفـهـوم بـرخـى دیـگـر را بـه گـونـه اى كـه خود دریافت در این بحث ، ناگزی
  .كرده ایم مى آوریم تا بحث از هماهنگى و نظم بایسته اى برخوردار باشد

  از مدینه
در روایـاتـى كـه سـهـن از نشانه هاى ظهور داشتیم ، به یك نشانه تصریح گردید كه پیش از ظهور تحقق 

نداى آسمانى بود كه در ماه مبارك رمضان ، طنین افكن خواهد گشت ، از این : فت و آن عبارت ازخواهد یا
دسته روایات این نكته دریافت مى گردد كه ظهور امام مهدى علیه السالم مقارن این خروش و نداى آسمانى 

  .خواهد بود
ظهور مى كند گر چه از ارزیـابـى از روایـات دریـافـت مـى گـردد كـه آن حـضـرت در مـدیـنـه مـنوره 

فـاصـله ظـهـور تـا قـیـامت و نهضت آن حضرت از نظر زمانى ناتوانیم ، اما مى تـوانیم بگوییم كه ظهور 
و اینكه رژیم حاكم و نیروهایش در مدینه ، در برابر ظهور امام . آن حضرت در سطح محدودى نخواهد بود
خبر ظهور : اما این مطلب آمده است كه . راى مـا روشـن نـیست علیه السالم چه موضعى خواهند گرفت ، ب

آن گرامى به سرعت در منطقه پخش مـى گـردد و بـه سفیانى ـ كه هنگامه ظهور بر منطقه وسیعى چون 
  .سلطه دارد ـ مى رسد) فلسطین (و ) اردن (، )سوریه (

یـه السـالم بـه مـدیـنـه گسیل مى دارد اما آن او سـپـاه گـرانـى را بـراى دسـتـیـابـى بـه امـام مـهـدى عـل
سـپـاه سـفیانى براى دستگیرى آن . گرامى براى پرهیز از قیام زودرس ، طبق فرمان خدا به مكه مى رود

حضرت وارد مدینه مى شود اما آن گرامى را نمى یابد به همین دلیل به مكه روى مى آورد كه بین راه ، 
  .زمین آنان را مى بلعد

م علیه السالم به مكه وارد مى گردد و در نقطه اى نزدیك به كوه صفا یا نقطه اى در اطراف مكه فرود اما
   )502(.مى آید

ابر مرد هستند از شرق  313یاران خاص او كه . روزهـا سـپـرى مـى گـردد و هـنگامه قیام نزدیك مى شود
و غرب گیتى به خواست خدا، خود را به مكه مى رسانند و پروانه وار بر گرد وجود او حلقه مى زنند و به 

  .تدریج مقدمات قیام فراهم مى گردد



  .ران خاص او سخن خواهیم داشت و آنگاه به بحث باز مى گردیم اینك ، نخست از یا
  شمار امتیازات یاران امام مهدى علیه السالم 

  چه راز و رمزى است ؟ 313براستى نمى دانم كه در عدد 
نفر بودند، یاران پیشواى شهیدان امام حسین عـلیـه السـالم نـیز  313) بدر (یـاران پـیامبر گرامى در روز 

نفر بودند و شگفتا  313خار همراهى و شهادت او را در روز عاشورا، داشتند، طبق برخى روایات كه افت
  .نفر خواهند بود 313كه شمار یاران این اصالحگر بزرگ جهانى نیز، 

روشن است كه این وارستگان و شایستگان از بهترین انسانهاى روى زمین ، در هنگامه ظهور و قـیـام آن 
و تمامى شایستگیها، ویژگیها، لیاقتها، كفایتها، كارآییها و تـوانـایـیـهـاى الزم بـراى اداره . ـدگـرامـى هـسـتـن

گـیـتـى و تـدبـیـر امور جامعه بزرگ جهانى تحت رهبرى آسمانى و رهنمودها و تعالیم نجات بخش امام 
متفكر و شایسته كردار را، از  خـداونـد، ایـن بـرگـزیـدگان. مهدى علیه السالم در وجود آنان متبلور است 

  .سرزمینها و نژادها و قاره هاى مختلف جهان برگزیده است 
كـه مـنـسـوب بـه امـیـرمؤ منان علیه السالم است نام آنان و شهر و دیـارشـان آمـده ) بـیـان (در خـطـبـه 

بر مى خیزند براى ما اسـت ، در ایـن لیـست نام برخى شهرها و سرزمنیهایى كه آن شایستگان از آنجا 
  :ناشناخته و گاه نامهاى آنها مشترك است كه ممكن است به یكى از جهات ذیل باشد

  .ـ برخى از شهرهاى نامبرده ، در گذر روزگار تغییر نام یافته است  1
  .ـ برخى در آینده ساخته مى شود 2
است به هر صورت ما در ایـنـجـا به ـ یا اینكه در ثبت و ضبط این نامها، اشتباه و اغالط چاپى رخ داده  3

اندازه توان و امكان خویش ، نام جاودانه یاران امام عصر علیه السالم و نام شهر و دیار و قبیله آنان را 
  :طبق حروف الفبا در جدولى مى آوریم 

  نام جاودانه یاران امام عصر علیه السالم 
  .در شمال عراق ) سنجار (از شهر  )503(ـ ابان  1
  .ـ ابراهیم اتیوپى از شمال شرقى قاره آفریقا 2
  ـ ابراهیم از جده در عربستان سعودى 3
  .از سیراف در ایران و نزدیك خلیج فارس ـ ابراهیم  4
  .ـ ابراهیم از شیراز 5
  .در لبنان ) كوره (ـ ابراهیم از  6
  .ـ ابراهیم از مدینه  7
  .ـ ابراهیم از مكه  8
  .ـ احمد از آبادان  9

  )ارمنستان (ـ احمد از  10
  .ـ احمد از بغداد 11
  .نجف اشرف ـ احمد از جعاره كه گویا نام روستایى است در اطراف  12
  .ـ احمد از شوشتر 13
  .در عراق  )504()عقر (ـ احمد از  14
  .اره اروپاـ احمد از فرانسه یا ق 15
  .در مصر) فساطاط (ـ احمد از  16
  . )505()معاذه (ـ احمد از  17
  ).سعداوه (ـ احمد از منطقه  18
  ).حلب (كه نام شهرى در تركیه و روستایى در ) نصیبین (ـ احمد از  19
  ).یمن (ـ احمد از  20
  .در منطقه قزوین ) طالقان (ـ ایوب از  21
  .ـ بشر از بیت المقدس  22
  .در سوریه ) مرقیه (ـ بشر از  23
  .ـ بكیر از بحرین  24
  . )506()معاذه (ـ تغلب از  25
  . )507(ـ تكیه از خرشان  26



  ).قسین (ـ جابر از تبار صحرانشینان  27
  .در منطقه قزوین ) طالقان (ـ جابر از  28
  ).یمن (ـ جابر از  29
  .در یمن ) صنعا (ـ جبرئیل از  30
  ).یمن (ـ جبیر از  31
  .آبادان ـ جعفر از  32
  .ـ جعفر از بحرین  33
  .ـ جعفر از خالط شهرى در منطقه ارمنستان  34
  ).سهم (ـ جعفر از  35
  .ـ جعفر از سیالن در هندوستان  36
  .ـ جعفر از شیراز 37
  .در ایران ) قزوین (ـ جعفر از  38
  .ـ جعفر از مدینه  39
  .ـ جعفر از نجف  40
  .ن در منطقه قزوی) طالقان (ـ جمیل از  41
  .در حجاز) یمامه (ـ جمیل از منطقه  42
  ).یمن (ـ حجر از 43
  .خراسان یا شوروى سابق ) مرو (ـ حذیفة از 44
  .ـ حسن از اسكندریه مصر 45
  .ـ حسن از بلخ كه از شهرهاى افغانستان است  46
  .در سوریه ) بالس (ـ حسن از زید از منطقه 47
  .ـ حسن از سیالن در هندوستان 48
  .از كربالـ حسن 49
  .ـ حسن از مدینه 50
  . )508()معاذه (ـ حسن از  51
آن روزگار به بخش گسترده اى از ایران ، تركیه و آذربایجان شوروى  كه در) ارمنستان (ـ حـسـیـن از  52

  .گفته مى شد
  .ـ حسین از ذهاب از منطقه كرمانشاه 53
  .ـ حسین از كربال 54
  .ـ حسین از كربال55
  .ـ حسین از مدینه 56
  . )509()ـ حسین از معاذه 57
  .در عراق ) قادسیه (ـ حصین از 58
  .از شهرهاى سوریه ) حمص (ـ حعفر از 59
  .ـ حعفر از رهاط از اطراف مكة 60
  .در منطقه قزوین ) طالقان (ـ حعفر از 61
  .از سرخس در اطراف مشهدـ حفص 62
  .ـ اتیوپى از شمال شرقى قاره آفریقا63
  .ـ حمزه از آبادان 64
  .در یمن ) صنعا (ـ حمزه از 65
  .ـ حمزه از مدینه 66
  .ـ حوقل از سیراف در ایران و نزدیك خلیج فارس 67
  ).یمن (ـ حویش از 68
  .ـ خالد از سیراف در ایران و نزدیك خلیج فارس 69
  .در منطقه قزوین ) طالقان (ـ خالد از 70
  .ـ داود از بیت المقدس 71



  .در منطقه قزوین ) طالقان (ـ داود از 72
  .ـ داود از عمان 73
  .ـ داود از منطقه طائف 74
  .ـ داوود از دمشق 75
  ).مصر (ـ دراج از تبار صحرانشینان 76
  .ـ ریان از تبار و نژاد تمیم كه یكى از تیره هاى عرب بشمار مى رود77
  .زكریا از طائف  -78
  ).ضیعة (ـ زید از منطقه 79
  .ـ سبا از طائف 80
   )510()بیضا (ـ سعد از 81
  .در منطقه قزوین ) طالقان (ـ سعد از 82
  .ـ سعدان از ساده در منطقه یمامه 83
  ).بیضا (ـ سعید از 84
  .از فلسطین ) عكه (یا ) عكا (ـ سعید از 85
  .در یمن ) صنعا (ـ سمیع از 86
  . )511()معاذه (ـ سوید از 87
  . )512()ضیف (ـ سهیل از منطقه 88
  .ـ شبیب از ساده در منطقه یمامه 89
  .ـ شبیل از اسكندریه مصر90
  .در سوریه ) مرقیه (ـ شعیب از 91
  .ـ شعیبب از منطقه دیار92
  .ـ شیبان از آبادان 93
  .ـ شیبان از اسكندریه مصر94
  .در خوزستان ایران ) شوشتر(ـ شیبان از سوس 95
  ).یمن (ـ شیبان از 96
  .از شهرها اردن ) بلقا (ـ صادق از 97
  .ـ صالح از شیراز98
  .در منطقه قزوین ) طالقان (ـ صالح از 99

  .ـ صالح از عمان 100
  .در ایران ) قزوین (ـ صالح از 101
  .ـ صبیج از حلب ، از شهرهاى سوریه 102
  .ـ صدقه از مراغه 103
  . ـ صلیب از ساده در منطقه یمامه104
  ).اعقیل (ـ ضابط از تبار صحرانشینان 105
  ـ طالوت از جدة در عربستان سعودى106
  .در مصر) فسطاط (ـ طاهر از 107
  .ـ طاهر از مدینه 108
  . )513()معاذه (ـ طاهر از 109
  .ـ طلیق از رمله از شهرهاى فلسطین 110
  .در خوزستان ایران ) عسكر مكرم (ـ طیب از 111
  .در حجاز) یمامه (ـ ظافر از منطقه 112
  ).یمن (ـ عاصم از 113
  . )514()ضیف (ـ عالم از منطقه 114
  .ـ عامر از آبادان 115
  .ـ عامر از بحرین 116
  .ـ عامر از سامراء در عراق 117



  ).یمن (ـ عامر از 118
  .مدینه ـ عباس از 119
  .پاكستان ) سند (ـ عبدالرحمن از 120
  .نام روستایى است در اهواز و بهبهان و تربت جام ) منصوریه (ـ عبدالرحمن از 121
  .ـ عبدالرحمان از انطاكیه ، از شهرهاى سوریه است 122
  .ـ عبدالرحمن از دمشق 123
  .طالقان در منطقه قزوین (ـ عبدالرحمن از 124
  .در منطقه مصر) هونین (ـ عبدالسالم از 125
  .در منطقه قزوین ) طالقان (ـ عبدالعزیز از 126
  .ـ عبدالغفور از دورق ، نزدیك اهواز127
  .كه نام روستایى است در بحرین و یمن و حجاز) هجر (ـ عبدالقدوس از 128
   )515().معاذه (ـ عبدالقدیم از 129
  .ـ عبداهللا از بغداد130
  .ـ عبداهللا از شیراز131
  .در منطقه قزوین ) طالقان (ـ عبداهللا از 132
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خواهند بود كه نام همه آنان عبداهللا است ) ابدال (ن بـر ایـنـان شـش تـن از یـاران آن حـضـرت نـیـز از افـزو

.  
و سه دوستدار دیگر خاندان وحى و رسالت بنامهاى عبداهللا ، مخنف ، و براك ، و نیز چهار تـن از 

ده دیگر بنامهاى عـبـداهللا و نـاصـح دوسـتـداران پـیـامـبـران خـدا بنامهاى ، صالح میمون و هود، و دو آزا



كـه بـظـاهـر جـامـه بـردگـان بر تن دارند، همگى به هنگام ظهور آن اصالحگر بزرگ زمین و زمان در 
   )525(.كنار یاران شایسته كردار او خواهند بود
  فرق میان اصحاب و انصار آن حضرت

نفر هستند كه امیر  313مـیـان اصـحـاب و انصار آن حضرت ، فرق است چرا كه اصحاب آن گرامى همان 
تعبیر كرده اند و این بیانگر این ) ران آن گرامى پرچمدار یاو: (مؤ منان و امام صادق علیه السالم آنان را

واقعیت است كه آنان داراى تواناییها، كارآییها، آگاهیها، كـفـایـتـها، مدیریتها و صالحیتهاى الزم و باالیى 
براى فرماندهى و سازمان بخشیدن به نـیـروى طـرفدار حق اند، كه امام صادق علیه السالم از آنان تعبیر به 

  .مى كند )526()اهللا فى ارضه  حكام: (
هى و فرماندهى لشكر امـام عـصـر بـزودى بحث خواهیم كرد كه هر كدام از اینان نقش مهمى در سازماند

  .عـلیـه السـالم و فـتـح كـشـورهـا و اداره امـور جـامـعـه و دیـگـر حل مشكالت دارند
امـا انـصـار امـام مـهـدى عـلیـه السـالم را، مـردم پـاكـبـاخـته و با ایمان و شایسته كردارى تشكیل مى دهند 

ه تدریج به لشكر او مى پیوندند و بـا هـمـه وجـود در خـدمـت اجـراى كه با قیام امام علیه السالم از مكه ، ب
بـرنـامـه و گـامهاى بلند اصالحى آن حضرت قرار مى گـیـرنـد و بـا دشـمـنـان حـق و عـدالت ، تـا مـحـو 

  .بـیـداد و سـرشـار ساختن زمین و زمان از عدل و داد، پیكار همه جانبه مى نمایند
خواهد آمد كه حضرت مهدى علیه السالم به هنگام حركت از مكه با ده هزار قـهـرمان ، كه در بحثهاى آینده 

سید (انصار او هستند حركت اصالحى را آغاز مى كند و تازه اینان بخشى از یاران او هستند و در عراق ، 
  .هزار نفر به او مى پیوندند 12با ) هاشمى 

ته و كارآ كه به یارى اهداف و آرمانهاى واالى آن حـضـرت مـى عـالوه بـر انبوه انبوه از انسانهاى شایس
شـتـابـنـد، انـبـوه فـرشتگان نیز یاران او خواهند بود كه براى تحقق اهداف بزرگ و اجراى دستوراتش 

  .حاضر مى گردند
ـمود داده در زیـارتـنامه ها و دعاهایى كه از امامان معصوم علیهم السالم رسیده است به همه انسانها رهـن

از پروردگار خویش بخواهند تا آنان را از یاران و مددكاران و جهادگران راستین ، به فرمان : شده است كه 
  :او قرار دهد كه در اینجا برخى از آنها را مى آوریم 

  :ـ در زیارت عاشورا از جمله مى خوانیم  1
فقنى للطلب بثاركم مع االمام المنتظر الهادى من آل و اءسـاءل اهللا البـر الرحـیم ان یرزقنى مودتكم و ان یو... 

   )527(...محمد
ر مـهـر مـى خـواهـم كـه دوستى شما را روزیم سازد و مرا براى خـونخواهى و از خـداى نـیـكـوكـار و پـ

و هدایت كننده به راه حق و عدالت از خاندان محمد صلى اهللا علیه و آله توفیقم ) امام منتظر (شما، به همراه 
  .ارزانى دارد

  :ـ و نیز در زیارتى كه از حضرت باقر علیه السالم رسیده است مى خوانیم كه  2
   )528(...و ان یرزقنى طلب ثارى مع امام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم 

نخواهى شما به همراه امام هدایت و گویاى به حق از شما خاندان وحى و و از خـدا مـى خواهم كه خو
  .رسالت كه آشكار خواهد شد، روزیم سازد

  :ـ و در زیارتى كه از خود امام مهدى علیه السالم روایت شده است از جمله مى خوانیم كه  3
   )529(...واجعلنى اللهم من انصاره و اعوانه و اتباعه و شیعته ... 

  .مرا از یاران و مددكاران و شیعیان او قرار ده ! بار خدایا
  :ـ و مى خوانیم كه  4

   )530(...بى بذكره معمورا فاجعل سالحى بنصرته مشهورااللهم كما جعلت قل
اد او آباد و آزاد ساختى ، اینك سالح ستم ستیز مـرا نـیز براى یارى او هـمانگونه كه قلبم را به ی! بـار خـدایـا

و اهداف بلندش برهنه و آخته دار و اگر میان من و او مرگ ـ كه آن را بـر بـنـدگـانـت بـصـورت یـك 
آن قـانـون مـقـرر و آن را بـر مـخـلوقـت بـر خـالف تمایل آن مسلط ساختى ـ حائل شد مرا به هنگام ظهور 
حصرت از آرامگاهم در حالیكه كفن بر شانه انداخته و به كمر بسته ام بر انگیخته ساز تا پیشاروى آن 

اصالحگر بزرگ جـهـانـى ، جهاد كنم و در صف كسانى قرار گیرم كه آنان را در كتاب آسمانى ات ستوده 
   )531(. )كانهم بنیان مرصوص : (و فرموده اى 

  دعاى عهد
  :ـ از امام صادق علیه السالم آورده اند كه فرمود 5



ـالت نیایش كند و با این دعاى عهد، خـالصـانـه هـر كـس خـداى را، چـهـل بـامـداد بـا ایـن واژه هـا و جـم(
پس اگر پـیش از ظهور آن گرامى از دنیا . و صـادقانه با خداى خویش عهد بندد، از یاران قائم ما خواهد بود

برود خداوند او را از آرامشگاهش برانگیخته و به هر واژه اى از دعـایـش ، هـزار پـاداش بـه او ارزانـى 
  . ):ر لغـزش را از پـرونـده عمل او پاك خواهد ساخت داشـتـه و هـزا

اللهـم رب النـور العـظـیـم و رب الكـرسـى الرفـیـع و رب البـحـر المـسـجـور و مـنـزل التـوریـة و االنـجـیـل 
  .و الزبـور و رب الظـل و الحـرور و منزل القرآن العظیم و رب المالئكة المقربین و االنبیاء و المرسلین 

للهـم انـى اسـئلك بـوجهك الكریم و بنور و جهك المنیر و ملكك القدیم یا حى یا قیوم اسـئلك باسمك الذى ا
اشرقت به السموات و االرضون و با سمك الذى یصلح به االولون و االخرون یا حیا قبل كل حى و یا حیا بعد 

  .ال اله اال انت كل حى و یا حیا حین ال حى یا محیى الموتى و ممیت االخیاء یا حى 
اللهـم بـلغ مـوالنا االمام الهادى المهدى القائم بامرك صلوات اهللا علیه و على ابائه الطاهرین عن جمیع المؤ 
منین و المؤ منات فى مشارق االرض و مغاربها سهلها و جبلها و برها و بـحـرها و عنى و عن و الدى من 

  .احصاه علمه و احاط به كتابه  اهللا و مداد كلماته و ما  الصلوات زنة عرش 
اللهـم انـى اجـدد له فـى صـبیحة یومى هذا و ما عشت من ایامى عهدا و عقدا و بیعة له فى عنقى ال احول 

  .عنها و ال ازول ابدا
اللهم اجعلنى من انصاره و اعوانه و الذابین عنه و المسارعین الیه فى قضاء حوارئجه و الممتثلین ال و امراه 

  .امین عنه و السابقین الى ارادته و المستشهدین بین یدیه و المح
اللهـم ان حـال بـیـنـى و بـیـنـه المـوت الذى المـوت الذى جـعـلتـه على عبادك حتما متقیا فـاخـرجـنـى مـن 

  .قـبـرى مـؤ تـزرا كـفـنـى شاهرا سیفى مجرد قناتى ملبیا دعوة الداعى فى الحاضر و البادى 
الطـلعـة الرشـیـدة و الغـرة الحـمـیـدة و اكـحـل نـاظـرى بـنـظـرة مـنـى الیـه و عـجـل فـرجـه و  اللهـم ارنـى

  .سهل مخرجه و اوسع منهجه و اسلك بى محجته و انفذ امره و اشدد ازره و اعمر
  ایدى الناس  اللهـم بـه بـالدك واحـى بـه عبادك فانك قلت و قولك الحق ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت

  .فاظهر
اللهـم لنـا ولیـك و ابـن بـنـت نـبـیـك المـسـمـى بـاسم رسولك حتى ال یطفر بشى ء من الباطل اال مزقة و یحق 

  .الحق و یحقفه و اجعله 
اللهـم مـفـزعـا لمـظـلوم عـبـادك و نـاصـرا لمـن ال یـجـد له نـاصـرا غـیـرك و مـجـددا لمـا عطل من احكام 

  .و مشیدا لما ورد من اعالم دینك و سنن نبیك صلى اهللا علیه و اله و اجعله  كتابك
  .اللهم ممن حصنته من باءس المعتدین 

اللهـم و سـر نـبـیـك محمدا صلى اهللا علیه و آله برویته و من تبعه على دعوته وارحم اسـتـكـانـتـنـا بـعـده 
ـضـوره و عجل لنا ظهوره انهم یرونه بعیدا و نریه قربیا اللهـم اكـشـف هـذه الغـمـة عـن هـذه االمـة بـح

  .برحمتك یا ارحم الراحمین 
العجل العجل یا : پـس سـه مـرتـبـه دسـت بـر ران راسـت خـود مـى زنـى و در هـر مـرتـبـه مـى گـویـى 

   )532(.موالى یا صاحب الزمان 
  :ترجمه دعاى عهد

  !اى پروردگار نور پر شكوه ! بار خدایا
  !و اى پروردگار كرسى بلند دانش و فرمانروایى بلند مرتبه و پرفراز

  !شـان و فـرو فـرسـتـنـده تـورات و انجیل و زبورو اى پـروردگـار دریـاى جـو
  !و اى پروردگار سایه آرا مبخش و باد گرم 

  !و اى فرو فرستنده قرآن شكوهمند
  !و اى پروردگار فرشتگان مقرب و پیام آوران فرستاده شده 

و مالكیت  من از تو مى خواهم به جمال معنوى و به نور وجود روشنى بخشى ات ؛ و به اقتدار! بار خدایا
  !دیرنه ات 
از تـو مـى خـواهـم بـدان نـام گرانمایه ات كه به بركت آن ، آسـمـانها و زمینها را ! و اى پـایـنـده ! اى زنـده 

بهروز ) مى توانند(نور باران ساختى و بدان نامت كه تمامى انسانها، از آغاز تا فرجام آفرینش به بركت آن 
  .و صالح گردند
  !و اى زنده آنگاه كه زنده اى جز تو نیست ! واى زنده پس از هر زنده ! پـیش از هر زنده هـان اى زنـده 

  !هان اى زندگى بخش مردگان و میراننده زندگان 



  !اى زنده اى كه معبود راستینى جز تو نیست 
بپاخاسته به  بـه سـرور و سـاالر مـا، امـام هـدایـتـگـر و رهـبرى كننده بسوى حق و عدالت و! بـار خـدایـا

انجام فرمانت ـ كه درود خدا بر او و پدران پاكش بادـ از جانب همه مردان و زنان با ایمان در خاورها و 
باخترهاى زمین ، در دشتها، كوهها، بیابانها و دریاهاى آن ـ و از جانب من و پدر و مادرم ـ بر آن وجود 

ش كلمات او و بقدر شمارش دانش حق و گرانمایه درود فرست ، درودهایى هم وزن عرش خدا و كش
  .فراگیرى نوشتار او

مـن در بـامـداد امروز و تا روزگارانى كه زنده ام پیمانم را با آن اصالحگر بزرگ جهانى ، ! بـار خـدایـا
تجدید مى كنم و رشته بیعت او را بر گردن مى افكنم كه تا زنده هستم هرگز از آن بیعت ، برنگردم و دست 

  .برندارم 
مرا از یاران و كمك كاران و دفاع كنندگان از او ـ و شتابندگان بسوى او، در بـرآوردن خـواسـتـه ! بار خدایا

هـاى آن حـضـرت و از فـرمانبرداران دستورات او و حمایت كنندگان از آرمانهاى او و پیشروان در انجام 
  !خواسته هاى او و از شهیدان پاكباخته در ركابش ـ قرار ده 

اگـر مـیـان مـن و او، قـانـون مـرگ كـه آن را بـر بـنـدگـانـت مـقـرر داشـتـى حـایـل شـد، مـرا ! ـار خـدایـاب
از قـبـرم بـیرون آور، در حالى كه كفن خویش بر كمر بسته و با شمشیر كشیده و نیزه برافراشته و لبیك 

   )533(.گوى دعوت حق در شهر و بیابان باشم 
آن چهره ارجمند و آن پیشانى نیكو و درخشنده را به من بنماى و دیده ام را به دیدارش میهمان ! بـار خـدایـا

  !ساز
! و مرا در راه او قرار ده ! و راهش را گسترده نما! و ظـهـورش را آسـان سـاز! در فـرج او شـتـاب ورز

  !و فرمانش را نافذ گردان و پشتوانه اش را استوار نما
بـوسـیله او كشورت را آباد ساز و بندگانت را زندگى بخش ، چرا كه خود فـرمـودى و ! بـار خـدایـا

تباهى در بیابان و دریا بدانچه دستهاى مردم كسب كردند، پدیدار گشت : (راست است كه گـفـتارت درست و 
( .  

همو كه همنام پیام آورت مى ! آن دوسـتـت و زاده دخـت گرانمایه پیامبرت را بر ما آشكار ساز! بـار خـدایـا
اسـتـوار و پـابـرجـا و در  باشد و به باطل و بیدادى دست نمى یابد، جز اینكه آن را نابود ساخته و حـق را

و او را بار خدایا پناهگاه بـراى بـنـدگـان ستمدیده ات و یاور كسانى كه جز . سـراسـر گیتى محقق مى سازد
او یارى نیابند و تازه كننده مقررات تعطیل شده قرآنت و برپا دارنده نشانه هاى دینت و شیوه و روش 

  .ش باد ـ قرار ده پیامبرت ـ كه درود خداى بر او و خاندان
پیامبرت محمد ـ ! بار خدایا. او را از كسانى كه از یورش ظالمانه نگاهداریش نمودى ، مقرر دار! بار خدایا

و همه پیروان دعوت و رهروان راه او را، بـه دیدار آن گرامى  -كه درود خداى بر او و خاندانش باد 
  ! علیه و آله رحم كن و بر بیچارگى ما پس از پیامبر صلى اهللا! شادمان ساز

و در ظهورش براى ما ! این گرفتارى پیچیده را از این امت ، به حضور آن گرامى برطرف ساز! بار خدایا
به مهرت اى مهربانترین . چرا كه ناباوران ، آن را دور مى نگرند و ما آن را نزدیك مى بینیم ! شتاب ورز

  !مهربان 
  :ى زنى و هر بار مى گویى آنگاه سه بار دست بر ران راست خود م

  !اى صاحب الزمان ! اى ساالر من !... شتاب كن (
ما در مورد قائم آل محمد صلى اهللا علیه و آله و كسانى كه بـراسـتـى در : آورده است كه ) مـفـضل (ـ 6

  :انتظار او باشند و پیش او ظهور آن گرامى بمیرند، سخن مى گفتیم كه امام صادق علیه السالم فرمود
انه قد ظهر صاحبك ، فان تشاء اءن تلحق به فالحق و !... یا هذا: اتى المؤ من فى قبره ، فیقال له ... اذا قام 

ى كه حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم ظهور نماید، به  )534(هنگام. ان تشاء اءن تقیم فى كرامة ربك فاءقم 
صـاحب و ساالرت ظهور كرده است ، اگر مى خواهى ! جـنـاب : (انسان باایمان در قبرش ندا مى رسد كه 

وار رحمت پروردگارت باشى و به دنیا باز به آن گرامى ملحق شوى ، بپا خیز و اگر مى خواهى در ج
  . )نگردى ، همین جا بمان 

  روایاتى پیرامون یاران امام مهدى علیه السالم
در ستایش از این گروه وارسته و شایسته اى كه خداوند اینان را برگزیده و به همراهى و یارى حضرت 

در ایـن روایـات ضـمن ترسیم . ست مهدى علیه السالم مفتخرشان ساخته ، روایات بسیارى وارد شده ا
سازنده و اوصاف برجسته آنان ، از چـگـونگى پیوستن آنان به امام عصر علیه   شخصیت ارزشمند و نقش 



  .السالم در مكه ، سخن رفته و فراتر اینكه ، آیاتى از قرآن شریف در مورد آنان تاءویل شده است 
  :ى آوریم و آنگاه به شرح و توضیح آنها مى پردازیم مـا نـخـست برخى از روایات را در این مورد م

  :ـ از دو امـام گـرانـمـایـه حـضـرت بـاقـر و حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم در تاءویل این آیه شریفه 1
  :آمده است كه  )535(.و لئن اخرنا عنهما العذاب الى امة معدوده 

ان االمـة المعدودة ، هم اءصحاب المهدى فى آخر الزمان ، ثالثمائة و ثالثة عشر رجال، كعدة اءهل بدر، 
   )536(.یف یجتمعون فى ساعة واحدة ، كما یجتمع قزع الخر

مـورد اشاره در آیه شریفه ، یاران حضرت مهدى در واپسین حركت تاریخ و آخـرالزمـان  )537(امـت 
و بـسـان ابـرهـاى  نـفـرنـد 313آنان به شمار یاران پیامبر صلى اهللا علیه و آله در جنگ بدر، . هـسـتـند

پـراكـنـده پـایـیـزى ـ كـه بـنـاگـاه بـراى نزول باران رحمت ، به خواست خدا متراكم و منسجم مى گردند ـ 
  .ظرف یك ساعت از سراسر جهان در مكه ، برگرد وجود آن خورشید جهان افروز، گرد مى آیند

  :ـ از امام صادق علیه السالم در مورد آیه شریفه 2
  :آورده اند كه فرمود )538(.ـقـوا الخـیـرات ایـنـما تكونوا یاءت بكم اهللا جمیعافـاسـتـب

قائم ، الثالثمائة و بضع عشرة و هم ـ اهللا ـ االمة المعدودة ، یجتمعون فى ساعة واحدة كقزع یعنى اصحاب ال
   )539(.الخریف 

كه آنان در ! بخداى سـوگـنـد. نفر یاران اصلى حضرت مهدى علیه السالم دارد 313این آیه شریفه اشاره به 
و بـسـان ابـر پراكنده پاییزى ـ كه بناگاه . اما در كارآیى و ایمان و شكوه معنوى ، بسیار. شمار، اندك هستند

د ـ آنان نیز ظرف یك ساعت از سراسر گیتى در مكه به فرمان خدا به هم مى پیوندد و متراكم مى گرد
  .حاضر مى گردند

  :ـ از امیرمؤ منان علیه السالم آورده اند3
یـجـتـمـعـون قـزعا كقزع الخریف من القبائل ، ما بین الواحد واالثنین والثالثة واالربعة والخمسة والستة 

   )540(.والسبعة والثمانیة والثمانیة والتسعة والعشرة 
بـه خـواسـت یـاران او، بـسـان ابـرهـاى پـراكـنـده پـایـیـزى ـ كـه بـنـاگـاه بـراى نـزول بـاران رحـمـت ، 

خـدا مـتـراكـم مـى گـردنـد ـ از نـقـاط و قـبـایـل و نـژادهـاى گوناگون ، بصورت یك نفر، دو نفر، سه نفر، 
چهار نفر، پنج نفر، شـش نـفـر، هـفـت نـفر، هشت نفر، نه نفر و ده نفر، در مكه به گرد آن خورشید جهان 

  .افروز گرد مى آیند
  :م آورده اند كه فرمودـ از امام باقر علیه السال4

اصـحـاب القـائم ثـالثـمـائة و ثـالثـة عـشـر رجـال، اءوالد العـجـم ، بـعـضـهـم یـحـمـل فـى السحاب نهارا، 
 )541(.یعرف باسمه و اسم ابیه و نسبه و حلیته ، و بعضهم نائم على فراشه ، فیوافیه فى مكة على غیر میعاد

نفر هستند برخى از آنان در روز روشن با نام و نشان و حـسـب و نـسـب  313هـسـتـه مركزى یاران قائم ، 
، بوسیله ابرها بسوى آن حضرت مى شتابند و بـرخـى همانگونه كه شبانگاه بر شـناخته شده و بطور آشكار

  .بستر خویش خفته اند، بدون وعده و آگاهى پیشین ـ در مكه ـ به خدمت ساالر خویش مفتخر مى گردند
  :ـ از امیرمؤ منان علیه السالم آورده اند كه فرمود 5

اال كالكحل فى العین ، او كالملح فى الزاد و اءقل الزاد، الملح  ان اصـحـاب القـائم شـبـاب ، ال كـهـول فـیـهـم
.)542(   

ـلیـه السـالم همگى جوان هستند و سالخورده در میان آنان اندك است ، بسان سرمه در یـاران اصـلى قـائم ع
  ...چشم یا نمك در طعام ، باز هم كمتر

  :ـ و نیز ضمن پاسخ به فردى كه از وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه السالم مى پرسد، فرمود6
اهللا بین قلوبهم ، ال یـسـتـوحـشـون مـن اءحد و ال  فـیـجـمـع اهللا تـعـالى له قوما، قزع كقزع السحاب ، یؤ لف...

   )543(....یفرحون باءحد یدخل فیهم ، على عدة اءصحاب بدر، لم یسبقهم االءولون و ال یدركهم اآلخرون 
آنگاه خداوند گروهى را بر گرد او مى آورد ـ كه بسان ابرهاى پراكنده و پاییزى به هـم پیوسته و متراكم ...

مى گردند ـ میان دلهاى آنان پیوندى از مهر و ایمان بوجود مى آورد كـه نـه از قـدرتى مى هراسند و نه 
پیوستن فرد یا قدرتى به گروهشان دچار شادمانى و غرور مى گردند، شمارشان شمار یاران پیامبر  بخاطر

  .است واز نظر مقام و منزلت ، نه گذشتگان از آنان سبقت جسته اند و نه آیندگان به آنان مى رسند) بدر (در 
  :ـ و نیز از امام صادق علیه السالم آورده اند كه فرمود7

   )544(.صاره من اءطراف االءرض ، تطوى لهم طیا، حتى یبایعوه فیصیر الیه اءن
سالم از كران تا كران گیتى بسوى او مى شتابند و زمـیـن زیـر پـاى یاران حضرت مهدى علیه ال: یـعـنى 



  .آنـان بـسـان طـومارى ، در هم پیچیده مى شود تا هر چه سریعتر به مكه برسند و با آن گرامى بیعت نمایند
  :ـ و نیز فرمود8

ثة عـشـر قـزع كقزع الخریف ، اذا اذن االمـام دعـا اهللا بـاسمه العبرانى ، فاتیحت له صحابته الثمالثمائة و ثال
فهم اصحاب االءلویة ، منهم من یفقد من فراشه لیال، فیصبح بـمـكـة و مـنـهـم مـن یرى یسیر فى السحاب 

   )545(...نهارا، یعرف باسمه و اسم اءبیه و حلیته و نسبه 
هنگامى كه خداوند به حضرت مهدى علیه السالم فرمان قیام براى اصالح زمین و زمـان مـى دهد او : یعنى 

اه است كه یاران اصلى او خداى را به نام خاصى مى خواند و روى نیاز به بارگاه آن بى نیاز مى برد، آنگ
نفر هستند بسان ابرهاى پراكنده پاییزى از سراسر جهان به لطف خدا بر گرد او حاضر مى گردند،  313كه 

اینان پرچمداران لشكر عظیم و پرشكوه او هستند، برخى از آنان شامگاه ـ همانگونه كه در خانه و در 
ردد و برخى دیگر از نظر نام و نشان و دیگر ویژگیها بسترش خفته است ـ نـاپـدیـد و در مـكه حاضر مى گ

  .شناخته شده و در روز روشن بوسیله ابرها، بسوى هدف مى شتابند
  )كدامیك از این دو گروه از نظر ایمان و دیگر ویژگیها برجسته ترند؟ ! فـدایـت گـردم : (راوى پـرسـیـد

آنان ناپدید شدگانند ... هدف ، سیر داده مى شوند آن كسانى كه به وسیله ابر در روز روشن بسوى: (فـرمـود
  :و این آیه در مورد آنان آمده است 

   )546(اینما تكونوا یاءت بكم اهللا جمیعا
  .هر كجا باشید خداوند شما را گرد مى آورد: یعنى 

  :ـ امام صادق علیه السالم فرمود9
و رجـال كـاءن قلوبهم زبر الحدید، ال یشوبها شك فى ذات اهللا ، اءشد من الحجر، لو حملوا على الجبال ال ... 

ج االمام یطلبون بذلك البركة و یحفون به ، یقونه باءنفسهم كاءن على خیولهم العقبان یتمسحون بسر... زالوها
  .فى الحروب و یكفونه ما یرید

رجـال ال یـنـامـون اللیـل ، لهـم دوى فـى صـالتـهـم كـدوى النـحـل ، یـبـیـتـون قـیـامـا عـلى اطـرافـهـم ، 
ـم اءطوع له من االءمة لسیدها ه. ویـصـبـحـون عـلى خـیـولهـم ، رهـبـان بـاللیـل ، لیـوث بـالنـهـار

كاءن قلوبهم القـنـادیـل و هـم مـن خـشـیـة اهللا مـشـفـقـون ، یـدعـون بـالشـهـادة و یـتـمـنون اءن ... كالمصابیح 
  !یا لثارات الحسین : یقتلوا فى سبیل اهللا ، شعارهم 

   )547(...بهم ینصراهللا امام الحق  اذا سـاروا یـسـیـر الرعب امامهم مسیرة شهر، یمشون الى المولى ارساال،
  .ان بسان پاره آهن است یاران مهدى و هسته مركزى آنان بزرگ مردانى هستند كه دلهایش

اگـر بـر كـوهها . در ایـمـانـشـان بـه خدا و وعده او، ذره اى تردید ندارند و ایمانشان از كوه سخت تر است 
چابك و چاالك بسان عقاب ، بر مركبهاى خویش سوارند و در عشق . یورش برند، آنها را نابود مى سازند

مركب او را بـراى تـبـرك جـسـتـن مـسـح مـى كـنند و بر گرد به حضرت مهدى علیه السالم چنانند كه زین 
یار حلقه مى زنند و در فراز و نشیبها و پـیـكـارهـا او را بـسـان جـان شـیـرین با همه وجود محافظت مى 

  .كنند و هر دستورى دهد او را بسنده اند و به انجام رساننده 
ـى خـوابـنـد و بـسـان انـبـوه زنـبـوران كـنـدوى عـسل تا بـزرگ مـردانـى هـسـتـنـد كـه شـبـهـا را نـم

شبها را شب زنده دارى مـى كـنـنـد و گاه آن را . صبحگاهان زمزمه نیایش و مناجاتشان گوشها را مى نوازد
راهبان شب هستند و شیران روز و در فرمانبردارى و . سوار بر مركبهاى خویش به بامداد مى رسانند

... خویش هیچ تردید و چون و چرایى ندارند، آنـان بـسـان چـراغـهـاى روشـنـگرند اطاعت از ساالر
از خداى خویش طلب . دلهایشان بسان مشعلهاى پرنور است و از ترس و خـشـوع در بـرابر خدا هراسانند

  .یا لثارات الحسین است : ( شهادت مى كنند و آرزوى مرگ در راه خدا را مى كشند و شعارشان 
گـامـى كـه بـه حركت در مى آیند، امواج رعب و وحشت از برابر آنها مى گریزد، بسوى سـاالرشان هـنـ

بسرعت مى شتابند و خداوند بوسیله اینان ، آن پیشوایان راستین بشریت و آن اصالحگر بزرگ جهانى را، 
  .یارى مى نماید

  :ـ و از امام باقر علیه السالم آورده اند كه فرمود10
كـان ابـتـلى بـالمـسـیـر، وافـى فـى تـلك السـاعـة و مـن لم یـبـتـل بـالمـسـیـر فـقـد مـن فـراشـه و هـو  فـمـن... 

   )548(قول امیرالمؤ منین على علیه السالم المفقودون من فراشهم 
هر كس از یاران مهدى علیه السالم حركت كرد، همان ساعت به مكه و به حضور او مـفـتخر مى : یـعـنى 

در قرارگاه در خواب مانده و به راه نیافتاده باشد در بسترش ناپدید مى گـردد و هـمانگونه   گردد و هر كس 
ناپدید شدگان در بستر (یار، حاضر مى شود و او از همانهایى است كه امیرمؤ منان علیه السالم آنان را 



  .خواند) خود 
  :ـ امام صادق علیه السالم فرمود11

بـیـنـا شـبـاب الشیعة على ظهور سطوحهم نیام ، اذ وافوا الى صاحبهم فى لیلة واحدة على غیر میعاد، 
   )549(.كة فیصبحون بم

ر پـشـت بـام خـانـه به هنگام ظهور مهدى علیه السالم ، جوانان و جوانمردان شیعه همانگونه كه ب: یـعـنى 
هـاى خـویش در خوابند، همگى یك شب بدون وعده قبلى ، بامداد را در مكه حاضر و به دیدار امام عصر 

  .علیه السالم مفتخر مى گردند
  :ـ و از امیرمؤ منان علیه السالم آورده اند كه فرمود12
الیه اءصحابه ، على عـدة اءهـل بـدر و هـم  اءال و ان المهدى اءحسن الناس خلقا و خلقا، ثم اذا قام ، یجتمع...

ثالثمائة و ثالثة عشر رجال، كاءنهم لیوث قد خرجوا من غاباتهم ، مـثـل زبر الحدید، لو اءنهم هموا بازالة 
الجبال الرواسى ال زالوها عن مواضعها فهم الذین وحـدوا اهللا حـق تـوحـیـده ، لهـم بـاللیـل اءصـوات 

ل ، خـوفـا و خـشـیة من اهللا تعالى قوام اللیل ، صوام النهار، كاءنما رباهم اءب واحـد وام كـاءصـوات الثـواكـ
   )550(...اءال و انى اءعرف اءسماءهم و امصارهم ... واحـدة ، قـلوبـهـم مـجـتـمـعـة بـالمحبة والنصیحة 

بهوش باشید كه مهدى علیه السالم زیباترین انسانها در سیما و كاملترینها در اخالق و ارزشهاى : یـعنى 
نـفـر و بـه شمار یاران  313 هنگامى كه قیام كند یاران اصلى او كه شمارشان. معنوى و انسانى است 

پیامبر در جنگ بدر است ، همگى بسان شیرانى از قرارگاه خـویـش خـارج گشته و برگرد آن گرامى حلقه 
آنان براستى بسان پاره آهنى هستند كه بر متالشى نمودن كوهها تصمیم بگیرند آنها را نابود مى . مى زنند

  .سازند
سته است به یكتایى و یگانگى مى پرستند، شبانگاهان نداى دلنواز نیایش و آنـان خـداى را آنـگـونـه كـه شای

شب زنده دارانند و روزه گیران . گریه هاى آنان از خوف خدا، بسان مادران جوان مرده ، طنین افكن است 
ن و از نظر معنوى و اخالقى همه بسان هم هستند، گویى یك پـدر و مادر آنان را پرورانده اند و دلهایشا

است ، بهوش باشید كه نام بلند آنان را مى دانم و از شهرهایشان نیز آگاهم ... لبریز از مهر و خیرخواهى 
....  
  :ـ امام باقر علیه السالم فرمود13

اءهـل بـدر، فـیـهـم النـجـبـاء مـن اءهـل .یـبـایـع القـائم ـ بـیـن الركـن و المـقـام ـ ثـالثـمـائة و نـیـف ، عـدة 
   )552(.مـن اءهل الشام و االءخیار من اهل العراق  )551(ر و االءبـدال مـصـ

شخصیت بزرگ به شمار یاران پیامبر در بدر،  313میان ركن و مقام ، ) ص (بـا قـائم آل مـحـمـد: یـعـنـى 
در میان اینان چهره هاى برجسته اى از مصر و شایستگانى از شام و خوبانى از عراق بیعت مى نمایند 

  .هستند
  :آورده است كه ) ص (ـ و نیز حذیفه از پیامبر گرامى 14

اءیها الناس ، ان اهللا قطع عنكم مدة الجـبـاریـن و ولى : اذا كـان عـنـد خـروج القائم ، ینادى مناد من السماء
فـالحقوا بمكة ، فیخرج النجباء من مصر و االءبدال من الشام و عصائب ) ص (ـة مـحـمـداالءمـر خـیـر ام

   )553(.العراق ، رهبان باللیل ، لیوث بالنهار، كاءن قلوبهم زبر الحدید فیبایعونه بین الركن و المقام 
! هان اى مـردم : (هنگامى كه زمان ظهور قائم فرا رسد ندا كننده اى از آسمان ندا مى دهد كه : یـعنى 

ـور گـیتى را، شایسته خـداونـد سـلطـه خـودكامگان را از سر شما برداشت و سررشته كارها و تدابیر ام
به كف با كفایت خویش گرفت ، ایـنـك خـود را بـه مـكـه بـرسـانـیـد و ) ص (ترین و واالترین امت محمد

آنـگـاه اسـت كـه چـهـره هـاى پـرفـضیلتى از مصر، شایستگانى از شام و گروههایى از عراق ، بسوى مكه 
  .مى شتابند

كه عبادت كنندگان شبهایند و شیران بیشه شجاعت و شهامت روزها و  انـسـانـهـاى شـایـسـته و وارسته اى
اینان میان ركن و مقام با ساالر شایستگان گیتى و اصالحگر بزرگ . قلبهایشان بسان قطعه آهن است 

  .عصرها و نسلها دست بیعت مى دهند
  :تفسیرى بر روایات گذشته 

متعددى دریافت مى گردد كه بجاست به مهمترین  از روایـاتـى كـه در صفحات گذشته ترسیم گردید نكات
  :آنها اشاره شود

  ـ یاران بلند آوازه امام مهدى علیه السالم 1
در روایات گذشته مالحظه كردید كه هر كدام از یاران خاص آن حـضـرت از ! شـمـا خـوانـنـده گرامى 



  .و كنیه كامال شناخته شده اند نـظـر نـام ، نـشـان ، حـسـب ، نـسـب ، پـدر، مادر، ریشه خانوادگى
عقیده اند كه اشـاره بـه گـذرنـامـه  بر این )554()حلیه (برخى از نویسندگان در تاءویل و تفسیر واژه 

آنـهـاسـت كـه هـمـواره بـه هـمـراه آنـهـاسـت ، اما ما بر این تفسیر و تـاءویـل پـافـشارى نداریم چرا كه اگر 
  :منظور این بود كه عبارت مى بایستى اینگونه باشد

  ... )و معه كتاب فیه اسمه و اسم ابیه (
هر كدام از یاران خاص امام عصر علیه السالم شناخته شده و : ته است كه بـنـظر ما عبارت بیانگر این نك

  .بلند آوازه خواهند بود و نه گمنام و ناشناخته 
  :امیرمؤ منان علیه السالم در اشاره بدین نكته است كه مى فرماید

   )555(...اءسماؤ هم فى السماء معروفة و فى االءرض مجهولة 
) تا آمدن آن گرامى (نـام یـاران مـهـدى عـلیـه السـالم در آسمان شناخته شد است و در زمین : یـعـنـى 

  .ناشناخته 
  زات آنان ـ امتیا2

  پاورقي
  .، مراجعه گردد61جاسوس روس در كشورهاى اسالمى ، صفحه ) داگوركى (بـه یـادداشـتـهـاى  -501
  .133و عقد الدارر، ص  30، روایت 10، باب 182غیبت نعمانى ، ص  -502
 الزم به ذكر است كه مؤ لف بر طبق الفباى شهرها آورده ولى ما طبق الفباى نام یاران حضرت -503

  .آوردیم 
  .نـام قـریـه اى اسـت نـزدیـكى كربالء و همچنین نام روستایى است میان تكریت و موصل  -504
) معاذى (باشد كه نام منطقه اى است در نیشابور كه در مراصد االطالع آمده و یا ) معاذ (ظاهرا  -505

  .است كه نام خاندان بزرگى است در مرو كه لباب االنساب آمده 
) معاذى (باشد كه نام منطقه اى است در نیشابور كه در مراصد االطالع آمده و یا ) معاذ (را ظاه -506

  .است كه نام خاندان بزرگى است در مرو كه لباب االنساب آمده 
  .8505، ص 6لغت نامه دهخدا، ج : رجوع شود به . نام شهرى است بر ساحل بحرین  -507
) معاذى (ه اى است در نیشابور كه در مراصد االطالع آمده و یا باشد كه نام منطق) معاذ (ظاهرا  -508

  .است كه نام خاندان بزرگى است در مرو كه لباب االنساب آمده 
) معاذى (باشد كه نام منطقه اى است در نیشابور كه در مراصد االطالع آمده و یا ) معاذ (ظاهرا  -509

  .نساب آمده است كه نام خاندان بزرگى است در مرو كه لباب اال
خدا مى داند كه . كه در ایران ، مغرب عربى ، لیبى و جنوب یمن هم روستاهى به این نام آمده است  -510

  .منظور كدام است 
) معاذى (باشد كه نام منطقه اى است در نیشابور كه در مراصد االطالع آمده و یا ) معاذ (ظاهرا  -511

  .لباب االنساب آمده  است كه نام خاندان بزرگى است در مرو كه
  .باشد كه نام منطقه اى در نجد در شبه جزیره عربى است ) ضیق (شـایـد صحیح  -512
) معاذى (باشد كه نام منطقه اى است در نیشابور كه در مراصد االطالع آمده و یا ) معاذ (ظاهرا  -513

  .است كه نام خاندان بزرگى است در مرو كه لباب االنساب آمده 
  .باشد كه نام منطقه اى در نجد در شبه جزیزه عربى است ) ضیق (ایـد صحیح شـ -514
) معاذى (باشد كه نام منطقه اى است در نیشابور كه در مراصد االطالع آمده و یا ) معاد (ظاهرا  -515

  .است كه نام خاندان بزرگى است در مرو كه لباب االنساب آمده 
) معاذى (ه اى است در نیشابور كه در مراصد االطالع آمده و یا باشد كه نام منطق) معاذ (ظاهرا  -516

  .است كه نام خاندان بزرگى است در مرو كه لباب االنسان آمده 
) معاذى (باشد كه نام منطقه اى است در نیشابور كه در مراصد االطالع آمده و یا ) معاذ (ظاهرا  -517

  .نساب آمده است كه نام خاندان بزرگى است در مرو كه لباب اال
  .هم ثبت شده است ) عمر ( -518
  .هم ثبت شده است ) عریان (یا ) عزبان ( -519
) معاذى (باشد كه نام منطقه اى است در نیشابور كه در مراصد االطالع آمده و یا ) معاذ (ظاهرا  -520

  .است كه نام خاندان بزرگى است در مرو كه لباب االنساب آمده 
) معاذى (باشد كه نام منطقه اى است در نیشابور كه در مراصد االطالع آمده و یا ) معاذ (ظاهرا  -521



  .است كه نام خاندان بزرگى است در مرو كه لباب االنساب آمده 
  .8505، ص 6لغت نامه دهخدا، ج : رجوع شود به . نام شهرى است بر ساحل بحرین  -522
) معاذى (نیشابور كه در مراصد االطالع آمده و یا  باشد كه نام منطقه اى است در) معاذ (ظاهرا  -523

  .است كه نام خاندان بزرگى است در مرو، كه لباب االنساب آمده 
) معاذى (باشد كه نام منطقه اى است در نیشابور كه در مراصد االطالع آمده و یا )معاذ (ظاهرا  -524

  .است كه نام خاندان بزرگى در مرو كه لباب االنساب آمده 
  .145مالحم و فتن سید بن طاووس  292، ص 2و نوائب الدهور ج  116ص  2الزام الناصب ج  -525
  .326، ص 52بحاراالنوار، ج  -526
  .زیارت عاشورا غیر معروفه  -527
  .292، ص 101بحاراالنوار، ج  -528
  .، زیـارت آل یس 83، ص 101بـحـاراالنـوار، ج  -529
  .103، ص 101بحاراالنوار، ج  -530
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به همین . اسـت و در اصـل بـه مـفـهـوم انـضمام چیزهایى به یكدیگر است ) ام (از مـاده ) امـة (واژه  -537

اما این واژه . جهت به هر گروهى كه در هـدف یـا زمـان و مـكـان واحـدى گرد آیند نیز، امت گفته مى شود
و نیز ظاهر همین آیه شریفه كه  45، آیه  هـم آمـده اسـت از جـمله در سوره یوسف) وقـت (گاه به معناى 
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خـداونـد ایـن شـمـار از شـخصیتها را، تنها بدان جهت به افتخار بزرگ یارى و یاورى آن حـضـرت مفتخر 

مى سازد كه همگى داراى امتیازات و شایستگیها و صالحیتهاى بى شمارند، بـه گـونـه اى كـه نـه در 
  .یان نسلهاى آینده نظیرى خواهند داشت روزگـاران و نـسلهاى گذشته نظیرى داشته اند و نه در م

  :امیرمؤ منان علیه السالم در اشاره به شخصیت و امتیازات آنان مى فرماید
   )556(.لم یسبقهم االءولون و ال یدركهم اآلخرون 

آنان در شایستگیها و امتیازات بر اوج رفیعى هستند، نه از نسلهاى گذشته كسى از آنان پیشى : یـعـنـى 
  .گرفته است و نه از آیندگان كسى به مقام واالى آنان مى رسد

رسند كه زمین زیر پاى آنان بسان طومارى درهم پـیـچـیـده و بـرخـى از آنـان بـه كـرامـت و مـقـامى مى 
نـزدیـك مـى شود و مسافت طوالنى را بصورت اعجازآمیزى در مدتى كوتاه مى پیمایند كه امام صادق علیه 

  :السالم در مورد آنان مى فرماید
  .فیصیر الیه اءنصاره من اءطراف االءرض ، تطوى لهم االءرض طیا

یـاران مهدى علیه السالم از نقاط مختلف زمین بسوى او حركت مى كنند و زمین زیر پاى :  )557(یـعـنـى 
  .پیچیده و دور، نزدیك مى گرددآنان در هم 

  یك واقعیت ناشناخته 
را نمى دانیم اما این را مى دانیم كه این كار شگفت براى ) طى االرض ( گرچه ما بطور دقیق ، چگونگى 
  .برخى از بندگان خدا میسر است 

  :ى فرمایدبدان تصریح مى كند و م) سبا (قرآن شریف در داستان حضرت سلیمان علیه السالم و تخت ملكه 
قـال عـفـریـت مـن )  38(قـال یـا ایـهـا المـالء اءیـكـم یـاءتـیـنـى بـعـرشـهـا قـل ان یـاءتـونـى مـسـلمـیـن 

قـال الذى عـنـده علم من )  39(انـا آتـیـك بـه قـبـل ان تـقـوم مـن مـقـامـك و انـى عـلیـه لقـوى امـیـن : الجـن 
   )558().... 40(هذا من فضل ربى : تد الیك طرفك ، فلما رآه مستقرا عنده قال الكتاب انا آتیك به قبل ان یر

كـدامـیـك از شـمـا تخت او را پیش از آنكه فرمانبردارانه ! هـان اى بـزرگـان : (ان گـفـت سـلیـمـ: یـعـنـى 
  )نزد من بیایند، برایم مى آورد؟ 

من پیش از آنكه از جایت برخیزى آن را نزد تو حاضر مى كنم ، چرا كه من بر : (عـفـریـتـى از جنها گفت 
  . )این كار هم توانا هستم و هم امین 

من پیش از آنكه چشم بر هم نهى آن را نزد تو مى : (ـس كـه از دانـش كتاب ، بهره اى داشت گفت و آن ك
  . )آورم 

  ... )این از فزون بخشى پروردگار من است : (و آنـگـاه هـنگامى كه آن تخت را نزد خویش دید گفت 
انگر آن است كه تخت ملكه و تحقق آن است ، نش) طى االرض ( ایـن آیـه شریفه به صراحت بیانگر امكان 

سبا در ظرف كمتر از یك لحظه در برابر سلیمان علیه السالم حاضر گـردید، آن هم از فاصله اى بسیار 
  ).اردن (تا ) جزیرة العرب (در ) یمن (دور، همچون فاصله 

  داد؟ راسـتـى چـگـونـه مـى تـوان سـریـعـتر از سرعت صوت تخت ملكه سبا را از یمن به اردن انتقال
  .روشن است كه معیارهاى مادى و طبیعى در پاسخگویى به این حقایق ماوراى طبیعى ، ناتوان و نارسایند

  ـ ایمان استوار و كامل 3
یـاران خـاص حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم از نـظـر مـعـنـویـت و ایـمـان كـامل و استوار نداشتن ذره اى 

آنان در اوج یقین و اخـالصـند و بخاطر قوت و استوارى و كمال . رندتردید در دلها و جانها نیز، بى نظی

    



ایمان به خدا، ذره اى ترس و دلهره در كران تا كران وجودشان نیست چرا كه انسان به هر اندازه كه 
. ایمانش به خدا افزون گردد، به هـمـان انـدازه تـوان و تـالش و شـهـامـت و شـجـاعـتـش افـزون مـى گـردد

ه هـمـیـن دلیـل اسـت كه یاران آن حضرت به هنگامى كه به میدان كارزار گام مى سپارند نه كسى تـوان بـ
ایـسـتادن در برابر آنان را دارد و نه پدیده اى مى تواند مانع اجراى برنامه هاى نـجات بخش و دستورات 

كه میان خود و هدفهاى بلندشان  آنها بر هـر نیرویى. صادر شده از سوى فرماندهى بلند مرتبه آنان گردد
بخواهد مانع ایجاد كند پیروز مى گردند و آن را با قدرت و صالبت عادالنه ، از سر راه عدالت جهانى او، 

  .بر مى دارند
  ـ ویژگى تواضع و فروتنى 4

آنـان قـهـرمانانى فروتن ، متواضع و برخوردار از ارزش اخالقى و انسانى اند و هرگز مغرور و مست 
  .قدرت نمى شوند

به . آنها به مقام واالى حضرت مهدى علیه السالم آنگونه كه شایسته و بایسته است آگاهى و اعـتـقاد دارند
همین جهت است كه نه تنها از وجود گرانمایه آن حضرت كه از زین مركب او نـیـز مفتخرانه تبرك مى 

م سـرچـشـمـه تـمـامى خوبیها و شایستگى چرا كه حضرت مهدى علیه السال. جویند و آن را مسح مى كنند
  .هاست و همه خیرات و بركات از چشمه سار وجود گرانمایه او جارى مى گردد

آنان بسان فداكارانى هوشیار، بر گرد آن سرچشمه بركات و واالییها و ارزشها، حلقه مـى زنـنـد و جـان 
عادالنه او، سپر بالى جان گرامى او مى سازند خـویش را در همه فراز و نشیبها و میدانهاى جهاد و پیكار 

  .و دستورات و خواسته هایش را به سرعت برق ، لبیك مى گویند
  ـ شب زنده داران و نیایشگران 5

یاران آن گرامى عبادت كنندگان خاضع و خاشعند، شبانگاهان را با نماز و نیایش و سوز و گـداز عـارفـانـه 
ه سحر مى آورند، در نمازهاى خویش زمزمه هایى بسان زمزمه زنبوران و عـاشـقـانه به بارگاه خدا، ب

عسل دارند، در ركوع و سجود و قیام و قعودند و روزها در اوج آمـادگـى و شـهـامـت بـر مـركـبـهـاى 
خـویش ، براى انجام دستورات حضرت مهدى علیه السـالم ایـستاده اند و بى هیچ درنگ و تاءمل و توقف 

  .ین فرصت ممكن دستورات آن حضرت را، اجرا مى كننددر سریعتر
  ـ در اوج عرفان و آگاهى 6

از ویـژگیهاى آنان ، اوج آگاهى و عمق دانایى و درایت آنهاست ، دلهایشان به نور معرفت درخـشـنـده و 
عیتها را نـوربـاران اسـت و از نـادانـى و بـى فـرهنگى و قشریگرى و سطحى نگرى بـدورنـد، چـرا كـه واقـ

  .به شایستگى مى فهمند و در اوج شناخت ، درایت عرفان و اندیشه اند
  ـ اتحاد و برادرى 7

در روایاتى كه گذشت به این نكته تصریح شده است كه بیشتر یاران خاص آن حضرت ، در اوج جوانى و 
ویژگیهاى آنان ، این نشاط و اقتدار و طراوتند و در میان آنان چهره هاى سالخورده اندك است ، از دیگر 

است كه اندیشه هایشان متحد و یگانه ، دیدگاهشان همانند، دلهـایـشـان بـه هـم پیوسته و به هم گره خورده 
است ، نه اختالفى در اندیشه و راءى و گـفـتـار آنـان خـواهـى دیـد و نـه در رفـتـارشـان و هـمـگـى بـسـان 

  .هستندیـك دل ، یك قلب ، یك مغز و یك زبان 
  ـ نه غرور و مستى و نه احساس ضعف 8

آنان نه به آفت غرور و مستى گرفتار مى شوند و نه از شمار اندك همراهان و پیشتازان در نـخـسـتـین 
زیرا انسانى كه داراى ارتباط عمیق و . مراحل قیام و ظهور آن حضرت ، احساس وحشت و تنهایى مى كنند

ى است ، با داشتن آن ارتباط و پـیـونـد احـسـاس وحـشت نمى كند و نیز از خالصانه با آفریدگار تواناى هست
پیوستن دیگران به راه و رسم نجات بخش و افتخارآفرین خویش و بسیارى همراهان ، شادمان و مغرور 

  .نمى گردد
  ـ در آرزوى انجام وظیفه و شهادت 9

ش كشیدن بار مسئولیت و به انـجـام رساندن آرزوى بـزرگ یـاران خـاص امـام مـهـدى عـلیه السالم به دو
چرا كه معنا و مفهوم حقیقى شهادت را به شایستگى دریافته و . وظایف و جهاد و شهادت در راه خداست 

  .ارزش آن در بارگاه خدا را، آنگونه كه باید، شناخته اند
  ـ نام مقدس حسین علیه السالم بر لب 10

است  )559(! )یالثارات الحسین ( الم را بر لب دارند و شعار ویژه آنان ، آنان نام بلند آوازه حسین علیه الس
.  



ـبـار كـربال و شهادت حسین علیه السالم بازگشت قرنها و نسلها، نه تنها به بوته فـاجـعـه خـون! آرى 
فراموشى سپرده نمى شود، بلكه همواره زنده و پرحرارت مى ماند و هر چـه روزگـاران بـر آن بـگـذرد 

 رخ داده! دیروز! را حفظ مى كند چنانكه گویى همین دیروز آرى   حـرارت و شـور و سـوزش خـویـش 
  .است 
كـسـانـى كـه در روز عاشورا، آن جنایات دهشتناك را ببار آوردند همگى در خور سخت تـریـن ! آرى 

كـیـفـرهـا هـستند، همانگونه كه از نسلهاى پس از آنان نیز كسانى كه بدان جنایات دمـنـشـانـه راضـى بـاشند 
یات ، خود شریك جنایت و در خور كیفر و چرا كه رضایت دهندگان به آن جنا. در خور شدیدترین كیفرهایند

  .نابودى اند
آخـر، انـسان نمایى كه وجدانش راضى شود كه حرمتهاى خدا هتك گردد و خون بزرگترین دوستان خدا، 
بدست پلیدترین مخلوق او به زمین ریخته شود، چنین انسانى زیبنده زندگى و ادامـه حـیـات نـیـسـت ، او 

عفنى است كه از پلیدى او جامعه انسانى آلوده مـى گـردد و وانـهـادن چـنـیـن مـوجود پلید و پست و مت
مـوجـودى ، جـنـایـتـى نـابخشودنى در حق بشریت است و نـاگـزیر باید چنین جرثومه هاى كثیفى كه از 
ـر روز شهادت پیشواى شهیدان حضرت حسین عـلیـه السـالم تـا امـروز و تـا روز قـیـامـت آن اصـالحـگ

  .بـزرگ جـهـانـى تـولیـد مثل و افزون گشته اند نابود گردند
یزید (در سـالهـاى اخـیر، متاءسفانه از سوى همین عناصر نگون بخت ، هر ساله بیش از یك كتاب در تقدیر 

همان عنصر پست و بى مقدار و پلیدى كه ساالر جوانان بهشت را به خـاك و خـون كـشـیـد و فـاجـعـه ) 
ن جنایت تاریخ را در مورد خاندان وحى و رسالت مـرتـكـب شـد، نـوشـتـه شده است ، رسواتر اینكه بـارتری

) حقایق عن امیرالمؤ منین یزید بن معاویه (، یكى از همین قماش تیره بختان ، ورق پاره هاى خویش را، 
  .!!!نام نهاده است 

خویش ، ارزشهاى انسانى را مسخ نـمـوده و از این نویسنده سیاهكار كه با این كار زشت ! شـما را بخدا
شـرافـت و دیـانـت ، بـكـلى بـیـگـانـه گـشـتـه و تـا پـسـت تـریـن مراحل بى وجدانى و پستى و شقاوت نزول 

  !مى كند، در پى چیست ؟ و چه مى گوید؟
  !راستى چنین موجود پلیدى چه ارزش و كرامتى دارد؟

  :هشتمین امام نور حضرت رضا علیه السالم بیاوریم  بجاست در این مورد روایتى را از
مـا تـقـول فـى حـدیـث روى عـن الصـادق عـلیـه !... یـابـن رسـول اهللا : سـئل االمـام الرضـا عـلیـه السـالم 

  اذا قام القائم قتل ذرارى قتلة الحسین بفعال آبائها؟: السـالم اءنـه قال 
  . )هو كذلك : (فقال علیه السالم 

  و ال تزر وازرة وزر اخرى ما معناه ؟:قول اهللا عزوجل :فقال السائل 
صـدق اهللا فى جمیع اقواله ، لكن ذرارى قتلة الحسین یرضون اءفـعـال آبـائهـم و : (قـال عـلیـه السـالم 

بـقـتـله  یـفـتـخـرون بـهـا و مـن رضـى شـیـئا كـان كـمـن اءتـاه و لو اءن رجـال قـتـل فـى المـشـرق فـرضـى
رجـل بـالمـغـرب ، لكـان الراضـى عـنـداهللا شـریك القـاتـل و انـمـا یـقـتـلهـم القـائم ـ اذا خـرج ـ لرضـاهـم 

   )560(....بفعال آبائهم 
در مورد این روایت چه مـى فـرمـایـیـد ! اى پسر پیامبر: (از امام رضا علیه السالم سؤ ال شده كه : یعنى 

قیام كند، نسل ) ص (بـه هـنـگـامـى كـه قائم آل مـحمد: كـه از امـام صـادق عـلیـه السـالم آورده انـد كـه 
  )؟ .گان حسین علیه السالم را به كیفر جنایت پدرانشان به قتل مى رساندكشند

  . )روایت درست است و امام مهدى علیه السالم چنین مى كند! آرى : (آن حضرت فرمود
  :بنابراین ، آیه شریفه چه مى شود كه مى فرماید: (پرسیده شد

   )561(. )و ال تزر وازرة اءخرى (
  )هیچ كس بار گناه دیگرى را به دوش نمى كشد؟ : یعنى 

بـحـث ایـن اسـت كـه نـسـل كـشـنـدگـان  سـخـن خـدا و آیـه شـریـفـه كـامـال صـحـیـح اسـت ، امـا: (فـرمـود
حـسـیـن بـه جـنـایـات وحـشـتـنـاك پـدران خـویـش دل خـوش مـى دارنـد و بـدان مـى بـالنـد و كـسـى كـه بـه 

از این رو اگر مردى در مشرق بناحق كشته شود و . كـارى رضـایـت دهـد هـمـانـنـد عامل آن كار است 
) ص (ـایـت دهـد، در پـیـشـگـاه خـدا شـریـك قـتـل اسـت و قـائم آل مـحـمددیگرى در مغرب بر آن رض

هنگامى كه قیام مى كند آنان را بخاطر رضایتشان به جنایات پدرانشان و افتخار بر آن جنایات به كیفر مى 
  . )رساند
ـان ، تجدید یـاران حـضرت مهدى علیه السالم بخاطر اعالم عظمت فاجعه عاشورا كه با گذشت زم! آرى 



مى شود و نشانه ها و آثار و ابعاد آن ، با رشد فكرى و آگاهى و افزون گـشـتـن شناخت و بینش بشریت در 
یالثارت (مورد رخدادها آشكار مى گردد، بنام حسین علیه السالم و عاشوراى او شعار مى دهند و نداى 

ار، هشدارى است به همه پلیدان و چـرا كـه این شع. را همه جا طنین افكن مى سازند! ) الحسین 
رضـایـت داده و خـانـدان وحـى و رسـالت را بخاطر آن فداكارى بى   جنایتكارانى كه بدان فاجعه دلخراش 

نظیر و دفاع از حق و عـدالت و سـتـم سـتـیـزى ، بـه بـاد نـكـوهـش گـرفـتـنـد و در طـول تـاریـخ از پـلیـدان 
  .انبدارى نموده و جنایات آنان را توجیه كردندحـق سـتـیـز و سـتمكار، ج

از روایاتى كه در مورد یاران مهدى علیه السالم ترسیم گردید این نكته استفاده مى ! خواننده گرامى ! آرى 
شود كه برخى از آنان بوسیله ابرها در روز روشن جابجا شده و به مكه و قرارگاه آن گرامى مرد عصرها 

  .و نسلها مى رسند
در ) ابـر (ایـن مـورد بـرخـى از نـویـسـنـدگـان مـعـاصـر اظـهار نظر نموده و گفته اند كه منظور از در 

چرا كه ممكن است منظور از . ایـنـجـا هـواپـیـمـا مـى بـاشـد، امـا مـا نـمـى تـوانـیـم بـدیـن تاءویل بسنده كنیم 
ابرى كه میلیونها تن آب را با خود جابجا مى كند، باشد، زیرا ) سحاب (همان معناى حقیقى واژه ) ابرها (

جابجا ساختن انسانها براى آن چه مشكلى ایجاد مى كند؟ بویژه هنگامى كه بصورت فشرده و توده هاى 
متراكم و بـاران زا، از زمـیـن اوج مى گیرد و با فاصله بسیار از زمین ، اثر جاذبه زمین نیز ضعیف مى 

  .شود
كـه داللت بـر جـابـجـا شـدن بـوسـیله ابر ) یـحـمـل (نـده اسـت كـه مـا در روایـت از واژه بـه هـر حـال زیـبـ

است غفلت نورزیم و این جلمه ، نـشانگر آن است كه برخى از یاران امام مهدى علیه السالم كسانى هستند 
  .كه ابر، آنان را جابجا مى كند

گردد كه برخى از یاران آن حضرت نیز به هنگامه ظهور و  و نـیـز از روایـات ، ایـن واقـعیت دریافت مى
قیام حضرت مهدى علیه السالم در مكه هستند و برخى در شهرها و كشورهاى دیـگـر پـراكـنـده اند كه به 

روى ) مكه (هنگام ظهور امام و تصمیم بر قیام براى اصالح جهان ، آنان نیز از شرق و غرب زمین به 
  .مى آورند

طى (به قرارگاه آن پیشواى بزرگ و نجات بخش مى رسـنـد، بـرخى با ) ابـرها (آنـان بـوسـیـله  بـرخـى از
و پیچیده شدن زمین بر زیر پاى آنان و نزدیك شدن راه دور بصورت اعجازآمیز كه از آن سخن ) االرض 

  .رفت 
  چگونگى ظهور

السالم و برخى صفات و امتیازات آنان ،  پـس از تـرسـیـم نـكـاتـى در مـورد یـاران خاص امام مهدى علیه
  ....اینك به بحث از چگونگى ظهور آن گرامى باز مى گردیم 

واقـعـیت این است كه برخى از یاران امام عصر علیه السالم در فرا رسیدن هنگامه ظهور و قـیـام آن 
وج جستجوى آنان از آن در ا. گـرامـى ، خـود وارد مـكـه مـى گـردنـد و به جستجوى یاران مى پردازند

گرامى است كه مردى از طرف امام عصر علیه السالم نزد آنان مى آید و از شمار آنان جویا مى شود كه 
  . )نفر هستیم  40ما حدود : (آنان مى گویند

  )اگر شما آن حضرت را ببینید چگونه خواهید بود؟ : (فرستاده ویژه امام مهدى علیه السالم از آنان مى پرسد
اگر به ما فرمان دهد بر ضد كوهها پیكار نماییم ، به همراه او چنین ! بخداى سوگند: (سـخ مـى دهندپـا

  . )خواهیم نمود
و بـا ایـن سـخـن عـمـیـق ، اعـتـقـادشـان بـه امـام مـهـدى عـلیـه السـالم و آمـادگـى كامل خویش براى 

  .دفداكارى در راه اجراى دستورات او را به نمایش مى نهن
ده نفر از شایستگان خویش را : (آنگاه فرستاده ویژه امام ، شب آینده بسوى همان گروه مى شتابد و مى گوید

  . )برگزینید
آنان بر مى گزینند و او آنان را براى دیدار آن گرامى مى برد و در شب دیگر به بقیه فرصت مى دهد تا 

   )562(.بصورت آشكار با آن حضرت دیدار كنند
نفر برگرد وجود مبارك آن خورشید جهان افروز، در مكه یا اطراف آن ، گـرد مـى  313و سرانجام آن 

نفس (مـاه ذیـحـجـه از راه مى رسد امام مهدى علیه السالم بـزرگـمـردى بنام  25آنـگـاه كـه روز  آیـنـد و
را ـ كه در بخش عالئم ظهور از او سخن رفت ـ بسوى مـردم مـكـه مـى فـرسـتـد و آنـان او را ) زكیه 

  .مى دارند در شام ، گسیل) سفیانى (مـیـان ركـن و مـقـام ، سر مى برند و سرش را بسوى 
پس از این رخداد است كه حضرت مهدى علیه السالم در روز عاشورا در مسجدالحرام حاضر مى شود و 



در مقام ابراهیم نماز مى گذارد و در حالیكه یارانش پروانه وار برگرد او مى چرخند، نخستین خطابه 
  .جهانى و جاودانه خویش را آغاز مى كند

  السالم نخستین سخنرانى امام مهدى علیه
آن گرامى در آغاز قیام عادالنه جهانیش ، بر دیوار خانه خدا تكیه مى كند و آنگاه : روایت شده است كه 

  .سخنرانى تاریخى و جاودانه و دگرگونساز خویش را آغاز مى نماید
  به نظر شما خواننده گرامى ، آن حضرت در آن سخنرانیش چه خواهد فرمود؟

ز هر چیز لب به ستایش خداى جهان آفرین خواهد گشود و بر پیام آور بزرگ بى تردید در آغاز سخن پیش ا
  .و خاندانش درود خواهد فرستاد) ص (او، حضرت محمد

  آنگاه چه خواهد گفت ؟
بـه بـیان اما باقر علیه السالم گوش جان مى سپاریم تا ما را، از نخستین نطق امام مهدى علیه السالم پس از 

  .سازدقیام و آغاز آن آگاه 
  و القائم یومئذ بمكة قد اسند ظهره الى البیت الحرام مستجیرا به فینادى... ـ 1

انـا نـسـتـنـصـراهللا و مـن اجـابـنـا مـن النـاس فـانـا اهل بیت نبیكم محمد و نحن اولى الناس باهللا ! ایـهـاالنـاس 
  ).ص (و بمحمد

ى نوح فانا اولى بنوح و من حـاجـنـى فـى ابـراهیم فانا فمن حاجنى فى آدم فانا اولى الناس بآدم و من حاجنى ف
فانا اولى الناس بمحمد و من حاجنى فى النبیین فانا اولى ) ص (اولى الناس بابراهیم و من جاجنى فى محمد

  .بالنبیین   الناس 
عمران على العالمین  ان اهللا اصـطـفـى آدم و نـوحـا و آل ابراهیم و آل:الیـس اهللا یـقـول فـى مـحـكـم كـتـابـه 

  .ذریة بعضها من بعض واهللا سمیع علیم 
  ).ص (فانا بقیة من آدم و ذخیرة من نوح و مصطفى من ابراهیم و صفوة من محمد

  .اءال فمن حاجنى فى كتاب اهللا فانا اولى الناس بكتاب اهللا 
  .اهللا اال و مـن حـاجـنـى فـى سـنـة رسـول اهللا فـانـا اولى النـاس بـسـنـة رسول 

  .لما ابلغ الشاهد منكم الغائب . فانشد اهللا من سمع كالمى الیوم 
و اسـالكـم بـحـق اهللا و حـق رسـول و بـحـقـى ـ فـان لى عـلیـكـم حـق القـربـى مـن رسـول اهللا ـ اال 

و بـغـى عـلیـنـا و  اعـنـتـمـونـا و مـنـعـتـمـونا ممن یظلمنا، فقد اخفنا و ظلمنا و طردنا من دیارنا و ابـنـائنـا
  .دفـعـنـا عـن حـقـنـا و افـتـرى اهل الباطل علینا

   )563(.فاهللا اهللا فینا، ال تخذلونا وانصرونا ینصركم اهللا تعالى 
آن اصالحگر بزرگ جهانى در آغاز قیام عادالنه و سراسرى خویش به فرمان خدا و یارى او، در : یعنى 

مسجد الحرام حاضر مى گردد و بر دیوار خانه خدا، تكیه مى كند و پس از سـتـایـش خـدا و نـثار خالصانه 
و خاندان پاك و پاكیزه اش علیهم السالم جهانیان را مخاطب ساخته ) ص (امبرترین و پاكترین درودها بر پی

  :و مى فرماید
  !هان اى بشریت (

  !جهانیان 
  !مردم روى زمین 

اینك ما از خداى توانا یارى مى طلبیم و تمام ایمان آوردگان به خدا و كسانى را كه نداى جهانى ما را پاسخ 
داف الهى و انسانى خویش به یارى مى خوانیم و همه را به حق و عدالت مثبت دهند، همه را، براى تحقق اه

  .دعوت مى كنیم 
هـسـتـیـم و شـایـسـتـه تـرین و نزدیكترین و سزاوارترین ) مـحـمـد (مـا خـانـدان پـیـام آور شـمـا ! مـردم 

  .مردم به خدا و پیام آورش 
م گفتگو كند من نزدیكترین مردم به آدم ، نیاى بزرگ هر كس با من در مورد آدم علیه السال! هان اى مردم 
  .بشریت هستم 

و هركس در مورد نوح پیامبر، ابراهیم بت شكن و محمد پیامبر عدالت و حریت بحث و گفتگو كـنـد، مـن 
  .نـزدیـكـتـریـن انـسانها به این پیامبران بزرگ خدا و پرچمداران قهرمان هدایت و رسالت هستم 

  :تاب آسمانیش نمى فرمایدآیات خدا در ك
ذریة بعضها من بعض و اهللا سمیع )  33(ان اهللا اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین 

   )564(). 34(علیم 



خـداونـد آدم ، نوح ، خاندان ابراهیم و خاندان عمران را، بر جهانیان برترى داد، فرزندانى بودند : یـعـنـى 
  .كه برخى از نسل برخى دیگر پدیدار گشتند و خدا شنوا و داناست 

رزنـدان آدم و بـهـترین ذخیره از نوح پیامبر و بـرتـریـن و مـن شـایـسـتـه تـریـن بـاقـى مـانـده از فـ
  .پیام آور عدالت و حریت هستم ) ص (بـرگـزیـده از ابـرهـیـم و آخـریـن امـامـان راسـتـیـن از نسل محمد

هـر كس در مورد كتاب خدا گفتگو نماید و شیفته آن باشد من نزدیكترین آنـهـا بـه كـتـاب ! بـهـوش بـاشـیـد
مـانـى هـسـتـم و هر كس در مورد سنت و روش پیام آور خدا سخن دارد، من نـزدیـكـتـریـن و آسـ

سـزاوارتـریـن فـرد بـه سـنـت و روش پـیـامـبـر و عامل بدان و تحقق بخشنده آرمانهاى واالى قرآن و سنت 
  .هستم 

وند، اینك همه را سوگند مى دهم از ایـن رو، تـمـامـى كـسـانـى كـه در سـراسـر گیتى ، سخنان مرا مى شن
  .كه شما حاضران و شنوندگان ، پیام مرا به آنانى كه غایب هستند و نمى شنوند برسانید

به شكوه و حرمت خدا و پیام آورش و به حرمت حق خویش ـ كه حق قـرابـت ! و شـمـا را، اى جـهـانـیـان 
دهم كه ما را در راه تحقق بخشیدن به آرمانهاى واالى  بـاشـد ـ فـراخـوانـده و سـوگند مى) ص (بـه پـیـامـبـر

  .آسمانى یارى كنید و از ما و اهداف بلند ما حمایت نموده و از آن دفاع كنید
مـا . در روزگـار گـذشـته ، ستمكاران ما را به جرم دفاع از حق و عدالت مورد تهاجم و تهدید قـرار دادنـد

حـقـوق مـا را پایمال ساختند و میان ما و حق . نـدان خـویـش رانـدنـدرا از شـهـر و دیـار و خـانـه و خـا
سررشته دارى امور و تدبیر شئون دنیا و آخرت جامعه ـ كه خدا آن را به ما سپرده بود ـ جدایى افكندند و بر 

  .ما دروغها و بهتانها بستند
  .ا و اهداف بلند ما فراموش نكنیددر مـورد رعـایـت حـقوق و پذیرش آرمانه! خـدا را! ایـنـك خـداى را

مـا را در مـیـدان عدالت گسترى و ستم ستیزى تنها وامگذارید و دست از یارى ما برندارید تا خدا شما را 
  .یارى كند

ـ از امـام بـاقـر عـلیـه السالم خطبه و پیام جهانى دیگرى از حضرت مهدى علیه السالم روایـت شـده اسـت 2
  .برخى از واژه هاى آن ، با خطبه نخست به چشم مى خورد كه اینگونه آغاز مى گردد كه اندك اختالفى در

  .من یحاجنى فى موسى فانا اولى الناس بموسى ... ایها الناس 
   )565(...من یحاجنى فى عیسى فانا اولى الناس بعیسى ... ایها الناس 

هر كس در مورد موسى آن پیامبر خدا، با من بحث و گفتگو كند، من نسبت به او از ! هان اى مردم : یعنى 
  .همگان سزاوارتر و نزدیكترم 

  ...ره عیسى با من بحث و گفتگو نماید من از همگان به او نزدیكترم هر كس دربا! هـان اى مردم 
  شرحى بر برخى واژه هاى این پیام جهانى 

پـیـش از بـحـث در مورد برخى از واژه هاى سخنرانى حضرت مهدى علیه السالم نظر شما خواننده گرامى 
  :را به یك نكته ظریف جلب مى كنم و آن اینكه 

ر سرآغاز قیام جهانیش خطاب به جامعه جهانى ، سراسر، فرازها و مـفـاهـیـمـى پیام مبارك آن حضرت د
سـال پـیـش از والدت آن  140اسـت كـه شـشـمـیـن نـیـاى گـرانـقـدرش حـضـرت بـاقـر عـلیـه السـالم ـ 

خست در گـرامى ـ از آن گزارش كرده است و این گزارش داراى هر مفهوم و مـعـنـایـى بـاشـد در درجـه نـ
حركت و توقف ، رفتار و گـفـتـار، روش و اسـلوب ، بـرنامه و عملكرد آن : بردارنده این پیام است كه 

عدالت گستر جهانى ، یك رشته گفتار و عـمـلكـرد بـدون بـرنـامـه و مقدمه نیست كه شرایط و موقعیتهاى 
ى است كه طبق برنامه حكیمانه اى از پیش گوناگون جهانى بر او تـحـمـیـل نـمـایـد، بـلكـه همه آنها امور

  .مشخص و برنامه ریزى شده است 
در ایـن خـطـبـه سـازنـده ، هـمـه رمـوز و جـوانـب بـالغـت در زیـبـاتـریـن شـكـل و مـحـتوا، جلوه گر است 

ها را و در بردارنده نقاط حساس و موضوعات بى نظیر پرارجى است كه جز امام راستین كسى نمى تواند آن
  .ادعا نماید

  :براى نمونه 
ـ پـیـش از هـر چیز امام مهدى علیه السالم وارد مسجدالحرام مى گردد همان مكان مقدسى كه هـر آن كـس 1

و بدینسان مركز حركت عادالن و جهانى قیام مباركش ، خانه خدا . وارد گردد در امن و امان خواهد بود
  .خواهد گشت 

یوار كعبه مى كند و براى ایمنى از شر اشرار و دشمنان حق و عـدالت ، به خانه ـ آن حـضـرت تـكـیه به د2
و انبوه انبوه مردم شیفته را كه بر گردش گرد آمده انـد و یاران خاص آن گرامى ، به شمار . خدا پناه مى برد



  .نفر در میان آنهاست ، همه را به حضور مى پذیرد 313
ى و جاودانى خویش را به ستایش خدا و ثنا بر ذات اقدس الهـى آغـاز مـى ـ در آغـاز سـخـن ، پـیـام جـهان3

و خاندانش درود مى فرستد و آنگاه با صراحت و روشنى پرده ابهام را كنار مى ) ص (كـنـد و بـر پـیـامبر
  .زند و شخصیت واالى خویش را به همگان معرفى مى كند

  :كه بر زبان جارى مى كند این آیه قرآن است  ـ در بـرخى روایات آمده است كه اولین جمله اى4
   )566(.بقیة اهللا خیر لكم ان كنتم مؤ منین 

  :مى فرماید و بعد
   )567(.اءنا بقیة اهللا و خلیفته و حجته علیكم 

  .او بر شما هستم ) حجت (و ) خلیفه خدا (و )  بقیة اهللا(من ! یعین ، هان اى مردم 
آن گـرامـى ، تـاءویـل آیـه شـریـفـه را یـادآورى مـى كند و آن را بر شخصیت واالى خویش تطبیق مى دهد، 

است و امام مهدى علیه السالم آخرین ذخیره و باقى مانده از ) باقى مانده از چیزى (به مفهوم ) بقیة (چرا كه 
  .ت كه با فضلیت ترین و برترین انسانهاى روى زمین است اولیاى خداس

پایان یافت و امامت بوسیله آن گرامى و امامت ) ص (نـبـوت و رسالت به آخرین پیامبر خدا، حضرت محمد
  .او پایان مى یابد و امام و پیشواى دیگرى پس از او نیست 

وند او را بر اصالح بـشـریـت انـتـخـاب آن حضرت ، باقى مانده بندگان خالص و برگزیده اى است كه خدا
فـرمـوده اسـت و او، تـنها باقى مانده بر خطه پیامبران و تداوم بخش راستین و حقیقى راه و روش اوصیاى 

  .الهى است 
در بـرخـى روایـات آمـده اسـت كه سالم و درود گفتن بر امام مهدى علیه السالم به هنگامه زیارت او و یا 

  :ن صورت است دیدارش ، بدی
   )568(!السالم علیك یا بقیة اهللا فى ارضه 

انى جاعل : (كه . اقى مانده اى است كه قرآن شریف به او اشاره داردامـام مـهدى علیه السالم همان خلیفه ب
   )569(. )فى االرض خلیفة 

  :ژه خلیفه بر معانى متعددى آمده است از جمله وا
  .ـ به معناى كسى است كه در كارى به جاى دیگرى قرار گیرد و وظیفه او را انجام دهد1
  .ـ به معناى امام راستین و پیشواى واالیى است كه برتر از او نیست 2
   )570(.ـ به معناى بزرگترین فرمانروا، پرشكوه ترین و زمامدار است 3

 بنابراین معانى ، سخن امام عصر علیه السالم در آغاز سخنرانى جاودان و پیام تاریخیش به هنگام ظهور
  :این مى شود كه 

مـن برترین پیشوا و پراقتدارترین زمامدار جهان هستم و صاحب قدرت و شوكت و ! هـان اى مـردم (
  . )نیرویى هستم كه هیچ قدرتى جز خدا به پاى آن نمى رسد

  :در قرآن كریم واژه خلیفه بسیار بكار رفته است ، از جمله قرآن مى فرماید
   )571(. )ى االرض انا جعلناك خلیفة ف! یا داود(

ان خلیفه خویش برگزیدیم تا مـا تـو را در روى زمـین جانشینى ساختیم و تو را به عنو! اى داود: یـعـنـى 
  .امور بندگان ما را از جانب ما تدبیر نمایى و شئون گوناگون زندگى فردى و اجتماعى آنان را اداره كنى 

  :و نیز گفته شده است معناى آیه شریفه این است كه 
قواپیشگى فراخوانى و مـا تـو را جـانـشـیـن پـیـام آوران پـیـشـین قرار دادیم تا بشریت را به توحیدگرایى و ت(

  . )مقررات زندگى ساز دین خدا را به بندگانش بیان كنى 
و امـام مهدى علیه السالم نیز خلیفه خدا به مفهوم حقیقى و جامع كلمه است و همه معانى واژه خـلیـفـه را 

  .ده مردم خـداونـد او را جـانـشـیـن پـیـامـبـر قـرار داده و او برگزیده خداست نه برگزی. داراسـت 
خـدا او را بـه خـالفـت انـتـخاب نموده و از او خواسته است كه براى هدایت انسانها به دین صـحـیـح و سـالم 

آسمانى و اداره امور بالد و عباد و اصالح بشریت و فراهم آوردن تمامى وسـایـل و امـكـانـات نـیـكـى و 
ز امكانات و وسایل مادى و معنوى براى سعادت بشریت نـیـكـبـخـتـى بـشـر، قیام كند و جهان را سرشار ا

  .سازد
  ! )و حجته علیكم (ـ 5

معرفى مى كند، به مفهوم فـرد یـا چـیـزى ) حجت خدا (كـه امام عصر علیه السالم خود را ) حـجـة (واژه 
د بوسیله است كه بدان استدالل و اتمام حجت مى گردد، از این رو امام براستى حجت خداست چرا كه خداون



  .امام راستین ، بر بندگانش اتمام حجت مى كند
  :امیر مؤ منان علیه السالم در این مورد مى فرماید

التخلوا االرض من قائم هللا بحجة ، اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا، لئال تبطل حجج اهللا و ! اللهم بلى 
   )572(....بیناته 

هـرگـز زمـین ، از وجود گرانمایه اى كه براى خدا به حجت الهى قیام كند خـالى نـمـى ! آرى : یـعـنـى 
  ....یـا تـرسـان و نـهـان تـا دالیل الهى و نشانه هاى روشن او باطل نگرددمـانـد خـواه ظـاهـر و آشـكـار و 

  :ـ و نیز امام عصر علیه السالم در خطبه اش مى فرماید6
  ....انا نستنصر اهللا و من اءجابنا من الناس 

مه چیز آن گرامى با این جمله ، نخست از سرچشمه قدرتها، آفریدگار جهان ، یارى مى طلبد، از هـمـو كـه ه
بدست با كفایت اوست و اوست كه بر هر چیزى تواناست و آنگاه از مردم مى خواهد كه او را در رسیدن به 

  .اهداف و آرمانهاى بلند و انسانیش یارى كنند
  :ـ آنـگـاه بـه امـورى كـه اطـاعـت او را بـراى هـمه بشریت واجب مى سازد، مى پردازد و مى فرماید7

  .م محمد صلى اهللا علیه و آله و نحن اولى الناس باهللا و بمحمد صلى اهللا علیه و آله انـا اهـل بیت نبیك
بـدیـنوسیله ، شدت پیوند خویش به پیام آور خدا، خاطرنشان مى سازد و این نكته را كه او از خـانـدان 

ظاهر و باطن و مادى  پـیـامبر صلى اهللا علیه و آله است ، همان خاندانى كه خداوند آنها را از همه پلیدیهاى
و معنوى پاك و پاكیزه ساخته و آنگونه كه مى باید آنان را تـطـهـیـر فـرمـوده اسـت ، هـمـان خـانـدانى كه 

  :پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله آنان را برابر و هم وزن قرآن شریف قرار داده و فرمود
اهـل بـیـتـى وانـكم لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما و انهما لن  انـى تـارك فـیـكـم الثـقـلیـن كـتـاب اهللا و عـتـرتـى

   )573(.یفترقا حتى یردا على الحوض 
: مـن از مـیـان شما مى روم و دو چیز گرانمایه در میان جامعه شما مى گذارم ! هـان اى مـردم : یـعـنـى 

  .یكى قرآن و دیگرى عترت و خاندانم 
شـمـا مـردم تـا هـنگامى كه بدین دو مشعل هدایت و وسیله نجات تمسك جویید گمراه نخواهید گـشـت و بدانید 

  .جدایى پذیر نیستند تا در كنار حوض كوثر بر من وارد شوندكه این دو، هرگز از هم 
ـ امـام مـهدى علیه السالم نزدیكترین جهانیان به آفریدگار هستى است ، چرا كه تمامى وسایل قرب و 8

نزدیك شدن به خدا بطور كامل براى او فراهم است ، او از سویى حجت خدا در زمـیـن اسـت و از دگـر 
ادت كنندگان و پرواپیشگان در پیشگاه خدا و عـزیـزتـریـن و پـرشـرافت ترین و گرانمایه سـو بـرتـریـن عـب

  .ترین انسانهاى عصر خویش در بارگاه خداست 
ـ آن حـضـرت نـزدیـكـتـریـن انسانها به پیامبر گرانقدر اسالم صلى اهللا علیه و آله و مـحـبوب ترینها نزد 9

وارث او و برترین ، بهترین و بیشترین پیروى از او را در رفتار و  اوست ؛ چرا كه او، جانشین ، وصى و
  :عمل دارد، قرآن شریف مى فرماید

   )574(.ان اولى النـاس بـابـراهـیم للذین اتبعوه و هذا النبى و الذین آمنو واهللا ولى المؤ منین 
بى تردید نزدیكترین مردم به ابراهیم ، كسانى هستند كه او را پیروى نمایند و این پیامبر و كسانى كه : یـعنى 

  .است  ایمان آورده اند و خداوند سررشته دار و دوست ایمان آوردگان
ما بر دین و راه و : (بـدیـنـسـان ، قـرآن شریف روشن مى كند كه اینان كسانى هستند كه حق دارند بگویند

  . )رسم توحیدى ابراهیم هستیم 
  :و امیر مؤ منان علیه السالم مى فرماید

   )575(.ان اولى الناس باالءنبیاء اعلمهم بما جاؤ ابه 
بـى تـردیـد نـزدیـكـتـریـن مردم به پیام آوران خدا، داناترینشان به مقررات و برنامه ها و تعالیم : یـعـنـى 

  .آسمانى آنهاست 
ایـن آیـه شـریـفـه و روایـت امـیـر مؤ منان علیه السالم معنا و مفهوم سخن امام مهدى علیه السـالم در  بـا

مـورد اولویـتـش بـه پـیـامبران خدا از آدم گرفته تا نوح ، ابراهیم ، موسى ، عیسى ، محمد علیهم السالم و 
  .دیگر پیام آوران خدا، روشن مى شود

ان اهللا : یـن آیـه شـریـفـه بـر حـقـانـیـت خـود اسـتـدالل مـى كـنـد و مـى فـرمـایـدسـپـس آن گـرامـى بـه ا
اصـطـفـى آدم و نـوحـا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریة بعضها من بعض واهللا سمیع علیم 

.)576(   
خـداونـد، آدم ، نـوح ، خـانـدان ابـراهـیـم و عـمـران را بـر جـهـانـیان برترى داد، فرزندانى بودند : یـعـنـى 



  .برخى از نسل برخى دیگر و خدا شنونده و داناست 
اسـت ، چـرا كـه ) و آل ابـراهـیـم (از اسـتـدالل بـه ایـن آیـه شـریـفـه ، اسـتـشـهـاد بـه كـلمـه مـنـظـور 

مـنـظـور از آل ابـراهـیم كسانى هستند كه خداوند آنان را از نـسـل ابـراهـیـم بـه مـقـام واالى پـیـامـبرى 
انـد و خـانـدان پـیـامـبـر گـرامـى اسـالم از نسل برگزید، آنان پیامبران بزرگى هستند كه از نـسـل ابـراهـیـم 

  .ابراهیم مى باشند
صـافـى (مشتق شده است و این نیكوترین و بهترین گفتار است ، چـرا كـه ) صـفـوه (از ) اصـطـفـاء (واژه 

وص و پـاكـى بـه مـفـهـوم پـاك و پـاكـیـزه از شائبه تیرگى ، در پدیده ها و دیـدنـیـهـاسـت و خـداونـد خـل) 
ایـن بـنـدگـان بـرگـزیـده و ایـن اهـل بیت پاك و پاكیزه را از هر تباهى و آلودگى به پاكى و خلوص از هر 

  .نوع آلودگى و پلیدى و تیرگى مثال زده است 
ایـن واقـعـیـت نـیـز روشـن است كه پیامبران ، همگى از آدم گرفته تا آخرین پیام آوران خدا حـضـرت 

ى اهللا علیه و آله بر راه و رسم واحدى هستند كه آن خط و راه و رسم ، همان خط اسالم و ایمان و مـحمد صل
  .توحید گرایى و طاعت از خداست 

در قـرآن كـریـم هـمـه پـیـامـبـران به این واقعیت پاى فشرده اند كه همگى در یك خط گام سپرده اند كه همان 
  :اسالم است ، براى نمونه 

رغب عن ملة ابراهیم اال من سفه نفسه و لقد اصطفیناه فى الدنیا و انه فى االخرة لمـن الصـالحـیـن ـ و من ی1
: و وصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب )  131(اسـلمـت لرب العـالمـیـن : اسـلم ، قـال : اذ قـال له ربـه )  130(

ام كنتم شهداء اذ حضر یـعقوب )  132(مون یا بنى ان اهللا اصـطـفـى لكم الدین فال تموتن اال و اءنتم مسل
نعبد الهك واله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق ، الها : ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا: الموت ، اذ قال لبنیه 

   )577() 133. (واحدا و نحن له مسلمون 
و كـیـسـت كـه از آیـیـن ابـراهیم روى گرداند جز آن كس كه خویشتن را تباه كند؟ و براستى كه او : یـعـنـى 

اسالم : (پروردگارش به او گفت  هنگامى كه. را در دنیا برگزیدیم و او در سراى آخرت از شایستگان است 
  ! )بیاور

  . )براى پروردگار جهانیان اسالم آوردم : (او گفت 
ـ قـل امـنـا بـاهللا و مـا انـزل عـلیـنـا و مـا انـزل عـلى ابـراهـیـم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب واالءسباط و 2

   )578(.نحن له مسلمون ما اوتى موسى و عیسى والنبیون من ربهم ، النفرق بین احد منهم و 
و اسـحـاق و یـعقوب و فرزندان او و نیز  بـگـو بـه خـدا و آنـچـه بـر مـا و ابـراهـیـم و اسـمـاعـیـل: یـعـنـى 

آنچه بر موسى و عیسى و دیگر پیام آوران خـدا از جـانـب پروردگارشان فرو فرستاده شده است ایمان 
  .آوردیم ، میان هیچ یك از آنان فرقى نمى نهیم و همه فرمانبردار او هستیم 

  :ـ و از زبان نوح پیامبر علیه السالم ترسیم مى كند كه 3
  .ان تولیتم فما من اءجر، ان اجرى اال على اهللا و امرت ان اكون من المسلمین ف

و اگر روى برتافتید، من از شما هیچ پاداشى نخواسته ام ، چرا كه پاداش من بر خداست و من فرمان : یعنى 
  .یافته ام كه از تسلیم شدگان در برابر حق باشم 

  :ـ و از زبان یوسف علیه السالم مى فرماید4
   )579(.... )توفنى مسلما(

  ...مرا مسلمان بمیران : یعنى 
  :ه است كه ـ و از زبان ابراهیم و اسماعیل آورد5

   )580(....ربنا واجعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امة مسلمة لك 
  ...را فرمانبردار خویش ساز و نیز فرزندان ما را ما! پروردگارا: یعنى 

روشـن اسـت كه اسالم مورد نظر در این آیات ، همان ایمان به خدا و توحید گرایى و یكتا پـرسـتـى و 
پیروى كامل از مقررات و احكام خدا و خط پیامبران و پیروى از آنان است و بى تردید امام مهدى علیه 

  .خدا به این خط نجات بخش است  السالم نزدیكترین بندگان
  . )فانا بقیة من آدم : (ـ آن گرانمایه عصرها و نسلها در خطبه اش مى فرماید10

  .در آغاز خطبه گذشت )انا بقیة اهللا (توضیح این جمله در فراز 
  . )و ذخیرة من نوح : (ـ اما بیان آن حضرت كه فرمود11

نوح پیامبر، همان قهرمان بزرگى اسـت كـه كره زمین : اشد كه در اینجا این ب) ذخیره (شـایـد مـنـظـور از 
  :را از وجود كافران و شرك گرایان و جنایات آنان پاك كرد، آنگاه كه نیایشگرانه به بارگاه خدا گفت 



   )581(.رب التذر على االرش من الكافرین دیارا
  ....دیارى از كافران را بر روى زمین وامگذار! پروردگارا: یعنى 

شان آبها و خـداونـد دعـاى خـالصـانـه او را بـه هـدف اجـابـت رسـانـد و همه گناهكاران را به امواج خرو
  .سپرد و تنها ایمان آوردگان به خدا را كه در كشتى نوح و همراه او بودند، نجات داد

پـس از نـوح علیه السالم براى دیگر پیامبران و جانشینان آنان زمینه و فرصتى فراهم نیامد تا زمین را از 
ى نـظـیـرى اسـت كـه بـه كـار وجود ظالمان و كافران تطهیر كنند، امام امام مهدى علیه السالم قهرمان بـ

بـزرگ اصـالح زمـیـن و زمـان ، بـطـور كـامل و همه جانبه ، قیام مى كند و این زمانى است كه اسالم ، 
سراسر گیتى را مى گیرد و در سراسر زمین ، جز اسالم و مسلمانان ، زندگى نمى كنند، چرا كه دیگر 

رى و فرهنگى كه با قیام آن حضرت نصیب بشریت مى گردد ـ جامعه ها و ملتها سرانجام با رشد عقلى و فك
راه خدا پسندانه را بر مى گزینند و بیدادگرانى كه سد راه هدایت مردم باشند، نابود و از سـر راه برداشته 

مى شوند و در نتیجه ، بر روى زمین ، جز آیین پاك توحیدى حكومت نمى كند و آنگاه است كه اسالم ، 
  .ا نورباران و اندیشه ها و عملكرد آنان را اصالح مى كنددلهاى بشریت ر

  :ـ امـام مـهـدى عـلیـه السـالم خـطـابـه خویش را ادامه مى دهد و با معرفى بیشتر خود مى فرماید12
   )582(.اال فمن حاجنى فى كتاب اهللا فانا اولى الناس بكتاب اهللا 

كسى كه در مورد قرآن كریم با من بحث و گفتگو نماید، من بهترین مـردم و ! هان اى مردم : یـعـنى 
اناترین مردم به مفاهیم و معرف قـرآن شـریـف ، نـزدیكترینشان به قرآن شریف هستم ، چرا كه من د

عـارفـتـریـن انـسـانـهـا بـه تـفـسـیـر و تـاءویـل ، نـاسـخ و مـنـسـوخ ، مـحـكـم و مـتـشـابـه ، عـام و خـاص ، 
كتاب آسمانى ...حـالل و حـرام ، واجـب و مـسـتـحب ، رموز و اسرار، شگفتیها و نكات ، پندها و مثلهاى و 

  . هستم
آن گرامى ، قرآن را همانگونه كه از جانب خدا بر قلب مصفاى پیامبر صلى اهللا عـلیـه و آله : به یك كالم 

فـرود آمـده است ، بدون ذره اى كم و كاست ، دانا و آگاه است و هیچ نیازى بـه دیـدگـاهـهـاى مـفـسـران و 
كـه آن حـضـرت آنـچـه را خـدا اراده فرموده و در  قـرائتـهـاى گـونـاگـون یـا مـسـایـل دیـگـر نـدارد، چـرا

  .آیات آسمانیش گنجانیده ، همه را مى داند
آیا نه این است كه تفاسیر و قرائتها با همه ناسازگار و منظور و مقصود فرو فرستنده قرآن ، در بسیارى از 

  آیات نامشخص است ؟
اقع آیات قرآن را بداند و یـا قـرائت صـحـیـح و چـه كسى مى تواند بطور قطع ، تفسیر صحیح و مطابق با و
  درسـتـى را كـه از جـانـب خـدا نازل شده است ، درك كند؟

وگرنه امام ... تـنـهـا اوسـت كـه ایـنها را مى داند، چرا كه او امام معصوم است و باید هم اینگونه باشد
  .معصوم و راستین نیست 

  :السالم مى فرمود به همین جهت است كه امیرمؤ منان علیه
سـلونى قبل ان تفقدونى ، فو الذى فلق الحبة و براء النسمة لو ساءلتمونى عن آیة آیـة ، الءخـبـر تـكـم بـوقت 

نزولها وفیم نزلت وانباتكم بناسخها من منسوخها و خاصها من عامها و محكمها من متشابها ومكیها من 
   )583(....مدنیها

پیش از اینكه مرا از دست بدهید هر چه مى خواهید بپرسید، بخدایى كـه دانه را ! هان اى مردم : یـعـنـى 
فرید، اگر از آیه آیه قرآن شریف بپرسید من شما را از هـنـگـامـه نزول ، مورد فرود، شكافت و انسان را آ

ناسخ و منسوخ ، عام و خاص و محكم و متشابه آن ، باخبر مى سـازم و بـه شـمـا خواهم گفت كه كدامین آیه 
  ....در مكه و كدامین آیه در مدینه ، فرود آمده است 

هنگامى كه امیرمؤ منان علیه السالم وارد كوفه شد، چـهـل بـامـداد در :  آورده است كه) اصبغ بن نباته (
امـیـرمـؤ مـنان گویى : (را قرائت كرد، برخى از منافقان گـفـتـنـد) اعلى (نـمـاز جـمـاعـت سـوره مـبـاركه 

  . )سوره دیگرى از قرآن را بخوبى این سوره نمى تواند بخواند
  :منان علیه السالم رسید و فرمود این بهانه جویى به گوش امیرمؤ

واهللا . انى العرف ناسخه و منسوخه و محكمه و متشابهه و فصله من وصله و حروفه من مـعـانـیـه !! ویلهم 
مـا حـرف نـزل عـلى مـحـمـد صـلى اهللا عـلیـه و آله اال وانـا اءعـرف فیمن انزل وفى اى یوم نزل وفى اى 

   )584(...موضع 
 مـن نـاسـخ و مـنـسـوخ ، مـحـكـم و مـتـشـابـه ، فصل و وصل ، واژه ها و مفاهیم و! واى بـر آنـان : یـعـنـى 

  .معارف آن را آن گونه كه فرود آمده است ، مى دانم 



هیچ حرفى بر محمد صلى اهللا علیه و آله فرود نیامد جز اینكه من آن را بـخوبى شناختم كه ! بخداى سوگند
در مورد چه كسى فرو فرستاده شده ، كدامین روز فرود آمده و در چه موقعیت و موضعى نازل گردیده 

  ...است 
اال ومن حاجنى فى سنة رسول اهللا فانا : علیه السالم پیام خویش را ادامه داده و مى فرماید ـ امام مهدى13

  .اولى الناس بسنة رسول اهللا 
بـهـوش بـاشـید كه اگر كسى بخواهد در مورد سیره و سنت پیامبر با من مجادله نـمـایـد، واقعیت : یـعـنـى 

حیاى راه و رسم زندگى ساز او از همگان آگاهتر و این است كه من به روش و شیوه صحیح پیامبر و ا
  .داناتر و در میدان عمل بدان عاملتر و پایبندتر هستم 

راسـتـى ، بـخـداى سـوگـنـد كه بیشتر سنت پیامبر صلى اهللا علیه و آله تغییر نموده و بخش مهمى از آن ، 
  .دگرگون شده و در میان برخى مسلمانان كم و زیاد گشته است 

ا مـحققانه و منصفانه از وضو آغاز كنید و تا اذان ، نماز، روزه ، زكات ، حج ، و دیگر امور عبادى شـمـ
  .را بنگرید

بـه قوانین و امور شخصى و فردى ، از نكاح و طالق گرفته تا سایر معامالت و عقود و حدود و دیات ، 
  .همه را به دقت مورد نگرش قرار دهید تا این سخن روشن شود

بـازى بـا سـنـت و روش پـیـامـبـر صـلى اهللا عـلیـه و آله و عامل این دگرگونیها و تغییرات ، سه ایـن 
  :گروهند

  زمامداران خودكامه ،
  عالمان جاه طلب و بد رفتار،

و دیگر، قانونگذارانى كه قوانین ضد دینى را در جامعه هاى اسالمى وضع و برجاى سنت و روش پیامبر 
  .ه مى گذارندصلى اهللا علیه و آل

اگـر بخواهیم بر این فاجعه غمبار، شرح و تفسیرى بنگاریم هم اسلوب كتاب تغییر مى یابد و هم حجم آن به 
  .چندین جلد خواهد رسید

امام مهدى علیه السالم نزدیكترین و داناترین مردم به روش و سنت صحیح و مطابق با واقع و دست ! آرى 
، سیره و اسلوبى كه دست سیاست بازان و دغلكاران و عوام فریبان و نخورده پیامبر علیه السالم است 

  .تزویرگران ، آن را به آفت تحریف معنوى گرفتار نساخته است 
آن حـضـرت در دانـش و آگـاهـى عـمـیـق و همه جانبه خویش به سنت و روش و اسلوب پیامبر صلى اهللا 

بافته هاى دروغسازان و دروغـپـردازانـى كـه بـه بـهـتـان  علیه و آله هرگز به كتابهاى انباشته از روایات و
، كـارخـانه تولیدى و صنعتى ، طبق شرایط سیاسى و اجـتـمـاعـى و بـر اساس تمایل جاه طلبان و صاحبان 

قدرت و امكانات و نیاز روز، فرصت طـلبـانـه ، روایـات را مى ساختند و بدون ذره اى پروا از خدا و شرم 
رش ، همه را به ساحت مقدس پیام آورش نسبت مى دادند، اعتماد نمى كند، بلكه به دانش ژرف و از پیامب

گسترده خـویش كه پرتوى از علم خداست و از دانش عمیق و آگاهى وسیع پیامبر صلى اهللا علیه و آله 
  .سرچشمه گرفته است ، تكیه دارد

توده هاى انسانى را كه بر گرد خورشید  ـ آنگاه آن اصالحگر بزرگ جهانى ، همه بشریت ، بویژه14
  :وجودش گرد آمده اند، سوگند مى دهد و مى فرماید

شـمـا را بخداى سوگند و به حق او، كه هر كس پیام مرا مى شنود آن را به كسانى كه حاضر نیستند و نمى (
  . )شوند همانگونه كه هست ، برساند

ظهور، بهترین وسیله پیام رسانى هستند كه امام عصر  در حـقـیـقـت این توده هاى حق طلب مردم در عصر
علیه السالم همه حاضران و شنوندگان پیام و خطابه خویش را سوگند مى دهد كـه پـیـام زنـدگـى ساز و 

  .بنیادى او را در آغاز قیام جهانیش به كسانى كه غایبند و نمى شنوند ابالغ كنند
  :سپس با تاءكید بدان مى فرماید

ا بـه حـق خـدا و پـیـام آورش كـه حـق عـظیم و بى نظیر و بى همانندى بر جامعه انـسـانـى دارد و شـمـا ر(
است ، سوگند مى دهـم كـه ما را در راه حق و عدالت و ) ذوى القربى (نیز به حق خویشتن بر شما كه حق 

شید و در برابر كسانى كه به ما تحقق آرمانهاى واالى الهى و انسانى خویش یارى كنید و از مـددكـاران ما با
  . )و اهداف بلند ما ستم روا داشته اند، از اهداف بلند ما دفاع كنید

در ایـن فراز از پیام ، آن گرامى ، از بشریت حقجو و عدالت خواه مى خواهد كه از یاران و مـددكاران او 
اف واالیش در برابر تجاوزكاران در تحقق بخشیدن به صلح و آزادى جهانى باشند و از آن گرانمایه و اهد



  .ستم پیشه ، قهرمانانه دفاع كنند
آنـگـاه بـر بـیـدارى كـه در روزگـاران گـذشـتـه بـر خـانـدان وحـى و رسـالت ، بـه دلیل ستم ستیزى و 

  :عدالت خواهى رفته است ، انگشت مى نهد و مى فرماید
تشنه قدرت ، ما را تهدید كردند و بر ما ستم روا در قـرون و اعـصـار گـذشته ، تبهكاران جاه طلب و (

داشتند و ما را از شهر و دیار و خاندان و فرزندان خویش دور ساختند و بر حـقـوق مـا تـجـاوز كـردنـد و 
  . )حـقـوق مـا را سـلب و پـایـمـال سـاخـتـنـد و باطل گرایان و فریبكاران به ما دروغها بستند

اى به هم پیوسته از دردها و رنجها و فشارهاى بى رحمانه اى است كـه از رحـلت  ایـنـهـا زنـجیره! آرى 
پـیـشـواى گرانقدر توحید، پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله تاكنون ، بر خاندان عدالت خواه و حق گرایش 

  .رفته است 
ز، سیطره بـر حـقـوق و قرن است كه این زنجیر تهدید و ارعاب ، ستم و بیداد، تبعید و تجاو 14ایـنـك 

امـكـانات خاندان وحى و رسالت و دروغ بستن بر آنان و سوء استفاده از نام مـقدس ، شهرت بلند آوازه ، 
قداست و شكوه و آبرو و عظمت آنان ، همچنان استمرار داشته و این خط تباهى و فریب بر ضد اهداف و 

  .آرمانهاى واالى آنان ، ادامه دارد
آیا . رسالت در طول زندگى خویش در جوى لبریز از ارعاب و تهدید و فشار و تبعید زیستندخاندان وحى و 

  نه این است كه مدینه منوره ، زادگاه و وطن آنان و دوست داشتنى ترین شهرها براى آنان بود؟
شهادت چـرا و بـراى چه آنان مجبور به ترك مدینه شده و در روى زمین پراكنده گشته و در دیار غربت به 

  رسیدند؟
بـرخـى از عـلویـهـا، بـنـاگـزیـر نام خویش را تغییر دادند و نسب پرافتخار خود را نهان كـردنـد تـا دشـمنان 

  ....آنان را نشناسند و خونشان را بر زمین نریزند و جریان تاكنون به همین روال ادامه یافته است 
لسـالم بـه هـمـیـن دالیـل از روز شـهادت پدر گرانقدرش خـود وجـود گـرانـمـایـه حـضـرت مـهـدى عـلیـه ا

  .حضرت عسكرى علیه السالم تاكنون به امر خدا و خواست او، از نظرها نهان گشته است 
بـه هـنـگـام ظـهـور و آغـاز قـیـام جـهـانـى خویش ، براى نجات بشریت نیز، تـجـاوزكـاران : گـذشـت كـه 

الهى او اقدام مى كنند و سركرده جنبش ارتجاعى سـفـیـانـى ، سـپـاه خـویـش را بـر ضـد اهـداف عـادالنه و 
  .بـراى پـیـكـار بـا آن نـجات بخش جهان و انسان ، بسوى او گسیل مى دارد

امـا حـقـوق مـعـنـوى و مـادى خـانـدان پیامبر و اموال و امكانات آنان ، از روزهاى پس از رحلت پـیـامـبـر 
ـلیـه و آله و سـلم تاكنون ، همچنان بدست حكومتهاى حق ستیز و كفر پـیـشـه و زمـامـداران صـلى اهللا ع

بوسیله آن ، به بدمستى و شراب خـوارگـى مـى پـردازنـد و بـه فـسق و . طـغـیـانـگر و در انحصار آنهاست 
ى مصرف مى كنند و فجور دست مى یازند و آن ثروت و امكانات را در مـراكـز فـسـاد، گـنـاه و تباه

سالحهاى مرگبار، براى به خاك و خون كشیدن بیگناهان مى خزند و آن را وسیله گرم كردن كوره شهوات 
  .و جاه طلبیهاى خویش مى سازند

امـا حـقـوق سیاسى و معنوى آنان در سررشته دارى امور و تدبیر شئون و حكومت و مدیریت عـادالنـه و 
ا نیز به گواهى تاریخ ، همچنان بوسیله دشمنان بداندیش و سیاهكار آل محمد شـایـسـته جامعه ها و تمدنه

  .صلى اهللا علیه و آله و سلم مورد انكار قرار گرفته است 
جاه طلبان ستمكار، اهل بیت علیهم السالم را از اداره امور جامعه ها و تمدنها بازداشته و از پـرتـوافـكـنـى 

ش و فرهنگ آنان مانع گشته و از پدید آمدن شـرایـط و جـوى كـه امـامـان ایـن مـشعلهاى هدایت و نشر دان
نـور عـلیـهـم السـالم وظـایف خویش را انجام دهند و بشریت از بركات آنان بهره ورى گردد، همچنان 

  .جلوگیرى نمودند
  خطبه دیگرى از امام مهدى علیه السالم

یز براى امام مهدى علیه السالم آورده اند كه اندك تفاوتى با از امام باقر علیه السالم خطبه و پیام دیگرى ن
  .خطبه پیشین دارد

امام هادى ، به هنگامه شامگاهى ، در حالى كه پرچم پیامبر اسالم در دسـت ، : آن حـضـرت مى فرماید
آن  پـیـراهـن آن گرامى بر تن ، سالح ویژه او، نور افشانى و بیان گرم و دیگر ویژگیها و نشانه هاى

  .حضرت را به همراه دارد، در مكه ظهور مى كند
نـمـاز عـشـاء را بـه جماعت مى خواند و آنگاه با رساترین صداى نوازش جهانیان را مخاطب ساخته و مى 

  :فرماید
  .اذكـركـم اهللا ـ ایـهـا النـاس ـ و مقامكم بین یدى ربكم و قد اكد المحجه و بعث االنبیاء و انزل الكتاب 



كـم ان التـشـركوا به شیئا و ان تحافظوا على طاعته و طاعه رسوله صلى اهللا علیه و آله و سلم و ان یـامـر
  .تحیوا ما احیا القرآن و تمیتوا ما امات و تكونوا اعوانا على الهدى و وزراء على التقوى 

هللا و الى رسـوله صـلى اهللا عـلیـه قـال الدنـیـا قـد دنـا فـنـاؤ هـا و زوالهـا و آذنـت بالوراع و انى ادعوكم الى ا
   )585(....و آله و سـلم و العـمـل بـكـتـابـه و امـانـه الباطل و احیاء السنه 
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  !بشریت ! هان اى مردم : یعنى 

شما مى آورم ، خدایى را كه حجتهاى خویش را بر شما تمام و  اینك در پیشگاه پروردگارتان خداى را به یاد
  .پیام آورانش را ارسال كرد و قرآن را براى هدایت بشر فرو فرستاد

او شـمـا را فـرمـان مى دهد كه چیزى را شریك او نسازید و بر اطاعت او و فرمانبردارى از پـیـامـبـرش 
ه ساختن آن است ، زنده سازید و بدعتها و ضد ارزشهایى را كه آنچه را قرآن در اندیشه زند. كـوشـا بـاشـید

قرآن در پى محو و نابودى آنهاست ، از میان بردارید، در راه حق و هدایت ، مددكار من باشید و در راه 
  .تقوا و عدالت وزیر و كمك كار من 

من شـمـا را . ن كرده است پـایـان جـهـان و فـرجام آن نزدیك شده و دنیا، جدایى خویش را اعال! مـردم 
بـسـوى خـداى یـكـتـا و پـیـام آورش مـحـمـد صـلى اهللا عـلیـه و آله و سـلم و عـمـل بـه كـتـاب زنـدگـیـسـاز او 

و احـیا و رواج ارزشهاى و االى الهى و انسانى و نابودى بدعتهاى جاهلى و باطل و ضد ارزشها فرا مى 
  .خوانم 

  سومین خطبه از آن گرامى
در یـك روایـت طـوالنـى ، خـطـبـه پرمحتواى دیگرى براى آن حضرت ، از امام صادق علیه السـالم 

  :روایـت شـده اسـت كـه بـراى آگـاهـى و بهره ورى بیشتر، فرازهایى از آن را مى آوریم 
  :ششمین امام نور در روایتى طوالنى مى فرماید

  !یا معشر الخالئق : ى الكـعـبـه و یقول و سـیـدنـا القـائم مـسـنـد ظـهـره ال.... 
  .و من اراد ان ینظر الى آدم و شیت ، فها انا ذا آدم و شیت ... اال
  .و من اراد ان ینظر الى نوح و ولده سام ، فها انا ذا نوح و سام ... اال
  .و اسماعیل  و مـن اراد ان یـنـظـر الى ابـراهـیـم و اسـمـاعـیـل ، فـهـا انـا ذا ابـراهـیـم... اال
  .و من اراد ان ینظر الى عیسى و شمعون ، فها انا ذا عیسى و شمعون ... اال
  .و من اراد ان ینظر محمد و امیرالمؤ منین علیه السالم ، فها انا ذا محمد و امیر المؤ منین ... اال
  .و من اراد ان ینظر الى الحسن و الحسین ، فها انا ذا الحسن و الحسین ... اال
   )586(...و من اراد ان ینظر الى االئمه من ولد الحسین ، فها انا ذا االئمه .. .اال

  :ا، قائم علیه السالم با تكیه بر خانه خدا خطاب به جهانیان مى فرمایدساالر م: یعنى 
نظاره كند، من آدم و شیث هستم ، از ) شیث (و ) آدم (هر كس مى خواهد به ! هان اى توده هاى انسانى (

  .آنان نشان دارم 
  .بنگرد، من نوح و سام هستم ) سام (و فرزندش ) نوح (هر كس مى خواهد به ! مردم 

نظاره كند، من از ابراهیم و اسماعیل ) اسماعیل (هـر كـس مـى خـواهـد بـه ابـراهـیـم و !... ـوش بـاشـیـدبـه
  .نسب دارم 

  .هر كس مى خواهد به عیسى و شمعون نگاه كند، من عیسى و شمعون هستم و از آنان نشان دارم 
ان علیه السالم بنگرد، بداند كه من محمد و و امیرالمؤ من) محمد (هـر كـه مى خواهد به !... بـهـوش بـاشـیـد

  .امیرالمؤ منان هستم 
  .بنگرد، من حسن و حسین هستم به من نظاره كند) حسین (و ) حسن (هر كس مى خواهد به ! مردم 
هـر كـس مـى خـواهد به امامان معصوم پس از حسین و از فرزندان او بنگرد من از آنان هستم و ! مـردم 

  ...رم از آنان نشان دا
در فرازهایى كه امام هـادى علیه : (مرحوم عالمه مجلسى در تفسیرى بر این روایت طوالنى مى گوید

    



یعنى در دانـش و ارزشـهاى . ) من آدم ، شیث ، عیسى ، محمد و امامان معصوم هستم : (السالم مى فرماید
  . )و عصاره و چكیده آن ارزشها اخالقى و انسانى آنان كه شما آنان را پیروى مى كنید، من همانگونه ام

نفر یاران خاص او  313پس از پایان یافتن خطبه امام هادى علیه السالم : امام باقر علیه السالم مى افزاید
  .برگرد خورشید وجودش اجتماع نموده و با او بیعت مى كنند

  .و پیش از آنان ، فرشته وحى با آن اصالحگر بزرگ جهانى ، بیعت مى نماید
هـزار فـرشـته كه داراى درجات ، مقامات و منزلتهاى متفاوتى هستند، براى انجام فرمان او  40ـش از و بـی

فرود مى آیند و همواره چشم انتظار اشاره او هستند تا كارهایى كه انسانها نـتـوانستند به انجام رسانند آنها به 
  .بپوشانندفرمان حضرت مهدى علیه السالم به سرعت بر آن كارها جامه عمل 

  بیعت با امام مهدى علیه السالم
پیش از اینكه از بیعت آن اصالحگر بزرگ جهانى سخن بگوییم ، برخى روایتى را كه در این مورد آمده 

  :است ، مى آوریم 
  :ـ امام صادق علیه السالم در این مورد فرمود1

   )587(ان اول من یبایع القائم ، جبرئیل 
  .نخستین كسى كه با قائم بیعت خواهد كرد، فرشته امین وحى است : یعنى 

  :ـ امام جواد علیه السالم فرمود2
البیعه هللا : ـ یـوم عـاشـورا، یـوم السـبـت ـ قـائما بین الركن و المقام ، بین یدیه جبرئیل ینادى كـانـى بـالقـائم 

)588(   
گویى مى نگرم كه قائم علیه السالم روز شنبه و روز عاشورا، میان ركن و مقام ابـراهـیـم در : یـعـنى 

مـسـجـدالحـرام ایـسـتـاده اسـت و در آغـاز قـیـام جـهـانـبـخـش جبرئیل فرشته امین وحى در برابر او قرار 
  ).دا بیعت كند بشتابد و با حجت خدا بیعت نماید مى خواهد براى خ  هر كس : (گرفته و ندا مى دهد كه 

  :ـ ششمین امام نور علیه السالم فرمود3
اذا اءذن اهللا تعالى للقائم فى الخروج صعد المنبر فدعا الناس الى نفسه وناشدهم اهللا و دعـاهـم الى حـقـه و اءن 

  .بعلمه یـسـیـر فـیـهـم بـسـنـة رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و یعمل فیهم 
  !؟!الى اءى شى ء تدعو: فـیـبـعـث اهللا جـل جـالله ، جـبـرئیـل ، حـتـى یـاءتـیـه فینزل على الحطیم یقول 

  .فیخبره القائم علیه السالم 
  !ابسط یدك . اءنا اول من یبایعك : فیقول جبرئیل 

حتى یتم اءصحابه عشرة اآلف  فـیمسح على یده وقد وافاه ثالثمائة و ثالثة عشر رجال فیبایعونه و یقیم بمكة
   )589(.نفس ، ثم یسیر منها الى المدینة 

ند به قائم علیه السالم فرمان ظهور مى دهد، آن حضرت در مكه ظـاهـر مـى هنگامى كه خداو: یـعـنـى 
گـردد و بـر فراز منبر مى رود و مردم را بسوى خود و اهداف بلند و انسانى و آسـمانى خویش فرا مى 

خواند، آنان را سوگند مى دهد و به حقوق خویش فرا مى خواند و از آنـان مـى خـواهـد كـه حـقـوق او را 
عادالنه و آسمانى پیامبر صلى اهللا علیه و آله امور و   رعـایـت كـنند تا آن گرامى هم بر اساس سنت و روش 

  .شئون جامعه را تدبیر نماید و بر اساس دانش و آگاهى خویش ، كارها را به سامان آورد
فرشته وحى میان  پـس خـداونـد جـبـرئیـل را فـرو مـى فـرسـتـد تا به حضور آن حضرت شرفیاب گردد و

لیه السالم مى پرسد كه و باب كعبه قرار مى گیرد و از امام ع )590()حطیم (ركن ، نزدیك حجراالسواد یا 
  )مردم را به چه نامه اى دعوت مى كنید؟ : (

مـن اولین كسى هستم كه با شما : (آن گـرامـى بـرنـامـه خـویـش را تـوضـیـح مـى دهـد، جـبـرئیـل مـى گـویـد
  . )بیعت مى كنم ، پس ، دست مبارك را بگشا تا با تو بیعت نمایم 

نفر هستند،  313ا مى فشارد و از پى آن ، یاران خاص آن حضرت كه آنـگـاه جـبرئیل دست گرامى او ر
  .گرد آمده و با پیشواى بزرگ نجات ، بیعت مى نمایند

هزار نفر با او بیعت مى كنند سپس بسوى مدینه حركت مى  10آن حـضـرت در مـكـه تـوقـف مـى كند و 
  .كند

  بیعت 
در فرهنگ واژه شـنـاسـان بـه ) بـیعت (ى اسـت كـه واژه پـس از تـرسـیـم ایـن روایـت ، الزم بـه یـادآور

در اندیشه (و ) سركشى و گردنفرازى نكردن (، )پـیـمـان بـسـتـن بـراى فـرمـانـبردارى و اطاعت (مـفـهـوم 
  .است ) نقشه و توطئه بر ضد حق و عدالت نبودن 



ا مشخص مى سازد این است كه بـیـعـت بـا آن امـا آنـچـه بـیـعت با امام مهدى علیه السالم را از دیگر بیعته
نخست فـرشـتـه امـیـن وحـى فرود . گـرامـى بـیـعـتـى اسـت كه آسمانیان و زمینیان در آن شركت مى جویند

مى آید و به نمایندگى از آسمانیان پیش از مردم با امام مهدى عـلیـه السالم دست بیعت مى فشارد و این 
عالم باال به مشروعیت و قـداسـت ایـن بـیـعـت و حـاكمیت مبارك و پرارجى است نشانگر اقرار و اعتراف 

كه بركات آن ، تمامى آفرینش و همه مـوجـودات را در بـر مـى گـیرد و از پى آن ، یاران خاص آن 
  .حضرت ، دست بیعت با او مى فشارند و آنگاه توده هاى انسانى 

علیه السالم از یاران خویش مى خواهد با شرایط ویژه اى كه در  از روایات دریافت مى شود كه امام مهدى
  .روایات و كتابها آمده است با آن حضرت دست بیعت دهند

بـرخـى از این شرایط انسان را متعهد مى سازد كه در هر مورد حـال از : ایـن شـرایـط مـتـنـوع اسـت 
ام خـوارگـى ، بـردن مال یتیم و دیگر گناهانى كه در فـحـشـاء، سـرقـت ، حـر: ارتـكـاب گـنـاهـانـى نـظـیـر

  .آیات و روایات تحریم شده است ، سخت اجتناب ورزد
و بـرخـى دیـگـر انـسـان را به انجام وظایف فردى و اجتماعى ، نظیر دعوت به ارزشها و هشدار از ضد 

  .سازداز آن ، همگان موظف به انجام آنها هستند متعهد مى   كه پیش ...ارزشها
  .و بـرخـى از شرایط این بیعت ، انسان را به آراستگى و پارسایى و ارزشهاى اخالقى ، ملتزم مى سازد

از ایـنـرو هنگامى كه یاران آن پیشواى بزرگ نجات و عدالت ، با این شرایط دست مبارك او را بـه عـنـوان 
سخت تر و سنگینتر مى گردد، درست  بیعت فشردند، وظایف و تعهدات آنان ، جدیتر و احساس مسئولیتشان

بسان انسانى كه سوگند یاد مى كند كه هرگز دست به سرقت نزند، از اینرو اگر سرقت نمود در خور دو 
  .یكى براى سرقت و دیگرى براى شكستن سوگند خویش : كیفر است 

از او بـا خـدا پـیـمـان پـیمان با آن حضرت نیز اینگونه است ، چرا كه هم با او پیمان مى بندند و هم پیش 
بـسـته اند كه خود را به آراستگیها و ارزشها بیارایند و از ضد ارزشها بپیرایند، واجبات را انجام دهند و 

  .محرمات را وانهند
  :قرآن در اشاره به این بیعت است كه مى فرماید

  .ان الذین یبایعونك انما یبایعون اهللا ، یداهللا فوق ایدیهم 
به هر حال با اینكه یاران امام ... دید كسانى كه با تو بیعت مى كنند، تنها با خدا بیعت مى نمایندبى تر: یعنى 

مهدى علیه السالم از امتیازات و ویژگیهاى بسیارى برخوردارند بـاز هـم طرح این شرایط و بیعت آگاهانه 
ه آن گرامى در این اندیشه و آزادانه و عاشقانه با آن حضرت ، بر اساس این شرایط، ضرورى است چرا ك

است كه یاران و مددكارانش در راه اصـالح زمـیـن و زمـان نـمـونـه هـاى بـارزى در ارزشـهـاى انـسـانـى 
و فـضـایـل و كـمـاالت بـاشـنـد تا بدینوسیله با كفایت و لیاقت ، اداره و رهبرى كره زمین و جامعه بزرگ 

  .ان به نمایش نهندجهانى را در برابر دیدگان همه حقجوی
بـا هـمـه وجـود از ضـد ارزشـها و كارهاى حرام دورى گزینند و به همه ارزشها و واالییها آراسـتـه 

بـاشـنـد، از زرق و بـرق دنـیا و فریبندگى آن اجتناب ورزند و از هر بدمستى و خـوشـگـذرانـى و عـیـاشـى 
ى ، مردانگى و جـوانـمـردى را، پـیـشـى گـیـرنـد تـا خـوددارى كـنـنـد و راه پـارسـایـى و سـاده زیست

بـتـوانند بار سنگین مسئولیت خویش را آنگونه كه شایسته است به دوش كشند و وظایف خود را بهتر از 
  آنچه مى باید، به انجام رسانند

  سپاه امام مهدى علیه السالم
  :طوالنى در مورد امام مهدى علیه السالم فرمودـ از امـام بـاقر علیه السالم آورده اند كه ضمن یك روایت 1

  .ثم ال یخرج من مكة حتى یكون فى مثل الحلقة ... 
  )فما الحلقة ؟ : (قال الراوى 

   )591(. )عشرة اآلف : (قال 
  .سپس از مكه خارج نمى شود جز اینكه در حلقه و دایره اى بسیار پرشكوه :... یعنى 

  )حلقه چیست ؟ : (پرسیدند
دایـره اى از یـك جـمـعـیـت ده هـزار نـفـرى كـه از ایـمـان تزلزل ناپذیر و آگاهى و شهامت : (فـرمـود

  . )سیارى برخوردارندب
  :ـ از امام صادق علیه السالم پرسیدند2

  .انـه یـخـرج مـعـه مثل عدة اءهل بدر، ثالثمائة و ثالثة عشر رجال: كـم یـخـرج مـع القـائم ؟ فـانـهـم یـقـولون 
   )592(.آلف مـا یـخـرج اال فـى اولى قـوة و مـا یـكـون اءولو قـوة اءقل من عشرة ا: فـقـال عـلیـه السـالم 



 313با : خى مى گویندبه هنگام ظهور امام مهدى علیه السالم چند نفر با او همراه خواهند بود؟ بر: (یعنى 
  . )نفر به شمار یاران پیامبر در بدر ظهور مى كند

او از مكه با نیروى بسیارى خارج مى شود و نیروى بسیار، كمتر از ده هزار نفر : (حـضـرت فرمود
  . )نخواهد بود

ارت اسـت ، در مـنابعى كه نزد ما موجود است تنها این موضوع آمده است كه عـبـ)حـلقـه (در مـورد واژه 
ـ كه به مفهوم آن است و در برخى ) عقد (و ) حلقه (اما به نظر مى رسد كه منظور از . ده هزار نفر: از

دیگر از روایات آمده است ـ لشكر گران و جمعیت بسیارى است كه از ایمان كامل و تزلزل ناپذیر و آگاهى 
مى شوند، اما امتیازات و ویژگیهاى  آنان از ارتش امام عصر علیه السالم محسوب. بسیارى بهره ورند

نفر یاران اصلى امام علیه السالم را ندارند جز اینكه در مكه به آن پیشواى نجاتبخش مى پیوندند و زیر  313
  .پرچم او قرار مى گیرند

وشـن امـام مـهـدى عـلیـه السالم از مكه با این شمار از فداكاران آگاه و باایمان خارج مى گـردد امـا ر! آرى 
اسـت كـه در مـسـیر كوفه و در مدت اقامت آن حضرت در كوفه ، میلیونها انسان شیفته حق و عدالت به او 

  .مى پیوندند و دست بیعت به آن گرامى مى دهند
بـنـابراین ما نمى توانیم آمار عظیم ارتش گران و یاران بى شمار و آگاه و باایمان آن حـضـرت را در نـظـر 

همین مقدار مى توانیم بگوییم كه هر انسانى كه بدان پـیـشـواى بـزرگ هـدایـت و نـجـات ،  بـگیریم ، اما
كشیدن سالح را داشته بـاشـد، او از افـراد ارتـش مـهـدى عـلیـه السـالم اسـت   ایـمـان آورد و توان به دوش 

ى دهـد، تـمـامـى قـشـرهـا و توده هاى و هـنـگـامـى كـه فـرمـانـدهـى كـل ، فـرمـان قـیـام و بـسـیـج عـمـومـ
مردم در هر سن و سـال و هـر سـطـح و شـرایـطـى ، در پـاسـخـگویى به نداى ملكوتى آن حضرت و انجام 

دسـتـورات او بـر یـكدیگر سبقت مى گیرند و آن را مسابقه در نیكیها مى شمارند كه ما در این مورد در 
  .آینده نیز بحث خواهیم داشت 

  م بر مهدىسال
  چگونه باید به امام مهدى علیه السالم سالم گفت و درود فرستادن بر آن گرامى چگونه است ؟

  :در روایتى آمده است كه 
  هل یسلم على القائم بامرة المؤ منین ؟: سـاءل رجـل مـن االمـام الصـادق عـلیـه السـالم 

ؤ منین ، لم یسم به اءحد قبله و ال یسمى به بعده اال ذاك اسم سمى اهللا به اءمیر الم... ال: قال علیه السالم 
  .كافر

: و كیف یسلم علیه ؟ قال علیه السالم ... جعلت فداك : فقال رجل كان حاضرا عند االمام الصادق علیه السالم 
  !اسالم علیك یا بقیة اهللا : تقول 

   )593(.بقیة اهللا خیر لكم ان كنتم مؤ منین :ثم قراء قوله تعالى 
علیك یا السالم : مى شود به قائم علیه السالم گفت : (مـردى از امام صادق علیه السالم پرسید كه : یـعـنـى 

  )امیرالمومنین ؟ 
چرا كه این عنوان ، ویژه على علیه السالم است و قبل و بعد از ! نه : (امام صادق علیه السالم پاسخ فرمود

  . )او، كسى جز كافر، به این عنوان ، خوانده نمى شود
  )پس چگونه بر امام مهدى مى توان سالم گفت ؟ ! فدایت شوم : (دیگرى پرسید

و آنگاه این آیه ! ) السالم علیك یا بقیة اهللا : خواستى بر او درود فرستى مى توانى بگویى  هرگاه: (فرمود
  :شریفه را خواند كه 

   )594()بقیة اهللا خیر لكم ان كنتم مؤ منین (
از ایـن روایـت و دیگر روایات استفاده مى شود كه به مردم اجازه داده نشده است كه حضرت مهدى علیه 

السـالم عـلیـك اءیـهـا : (السالم را به هنگام زیارت و سالم ، بنام مبارك یا كنیه اش ندا دهند و بگویند
و ایـن نـشـانـگـر تـعـظـیـم و تـجـلیـل بـر مقام واالى اوست همانگونه كه خداوند در قرآن ! ) هـدى المـ

  :شریف مسلمانان را نهى فرمود كه پیامبر را بنام صدا بزنند
   )595(.التجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضا... 

  :امام باقر علیه السالم فرمود
  :هركس از شما قائم علیه السالم را درك نمود هنگامى كه او را دید باید بگوید

   )596(.ة و معدن العلم و موضع الرسالة السالم علیكم یا اهل بیت الرحمة و النبو
  .ما اى سرچشمه دانش و كانون رسالت سالم بر شما اى خاندان رحمت و نبوت ، سالم بر ش: یعنى 



  قیام با شمشیر
حـقـیـقت این است كه انسان ، گاهى در برابر حقایق ، خویشتن را به نادانى مى زند و گاه نسبت به باطل و 

  .بیداد تعصب مى ورزد و گاه حق را انكار مى كند
  ....اما نه همیشه و همه جا، بلكه تا حدودى ، اما... 

انـسـانـى كـه بـه خـورشـیـد جـهـان افـروز بـنـگـرد و در هـمـان حـال وجـود آن را انـكـار  امـا، در مـورد
كند و حرارت آن را درك نماید، اما بدان اقرار و اعتراف نكند، آن هم نه بخاطر   كند و آتش سوزان را لمس 

، شما را بخدا به چنین  جهالت به موضوع ، بلكه تنها بخاطر حق ستیزى و كینه توزى و تعصب به باطل
  انسان و به چنین جامعه و تمدن و دنیایى ، چه مى توان گفت ؟

در اوایـل كـتـاب ، بـرخـى از آیـاتـى را كـه بـه وجـود گـرانمایه امام مهدى علیه السالم تـاءویـل شـده و نـیـز 
ـون آن حـضـرت و حـسـب و نـسب بـرخـى از روایـات رسـیده از پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله پـیـرام

و ظهور و قیام او كه همه آنها، نمونه هایى از صدها روایت موجود در كتابهاى اصیل شیعه و سنى است ، 
  .از نظر شما خواننده گرامى گذشت 

امـا . و بـر ایـنـها باید انبوه روایاتى را افزود كه از امامان معصوم علیهم السالم در این مورد رسـیـده اسـت 
بـا این وصف ، گروههایى از برخى مذاهب اسالمى ، در برابر این حقیقت بـزرگـى كـه پـیامبر گرامى 

صلى اهللا علیه و آله در سخن ، اخبار و روایات خود بدان پاى فشرده است ، سر تسلیم فرود نیاورده و در 
  .برابر آن خضوع نمى كنند

همچنان وجود گرانمایه امام مهدى علیه السالم و امامت و مسایل بـه هـمـیـن دلیـل بـرخى از آنان نه تنها 
مربوط به او را انكار مى كنند، بلكه این عقیده اسالمى را كه از آیات قرآن و روایـات رسـیـده از آورنـده 

در این مورد، نثر و . قـرآن و دیـگـر پیشوایان راستین دین ، برخاسته است به باد تمسخر مى گیرند
زشت و اهانت بارى دارند و با زبان شعر و نـثر، پیرامون این اندیشه و عقیده به تاخت و تاز و  شعرهاى

بدگویى و هوچیگرى مى پردازند و بـذر انـواع شـك و تـردیـد را پـیـرامـون آن حـضـرت بـه دلهـا و جانها 
انـه هـمـچـنـان دسـت بـه دسـت و این انـحـراف از حـق و ایـن مـوضـع دشـمـنـانـه و بـدخـواهـ. مى افشانند

نـسـل بـه نـسل و از گروهى به گروهى دیگر، تاكنون ادامه یافته و تا ظهور امام مهدى علیه السالم نیز 
  .ادامه مى یابد

مـمـكـن است گفته شود كه این گروهها، وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه السالم را به خـاطـر طـول 
عمر دیگر انسانها در روزگار ما، غیر متعارف است تـصـدیـق نـمى كنند و بدان عـمـر شریفش كه نسبت به 

اما واقعیت غیر از این است ، آنان حتى هنگامى كـه حـضـرت مهدى علیه السالم ظهور . ایمان نمى آورند
از همه  كه انـكـار و دروغ شـمردن آنها ممكن نیست و باالتر... صیحه آسمانى و: نماید و نشانه هایى چون 

، آن گرامى را در برابر دیدگان خـود بـنـگـرنـد بـا هـمه اینها باز هم به گناهكارى دستخوش خودخواهى 
  .گردند، با او و اهداف آسمانى اش سر ستیز خواهند داشت 

خود بگویید كه كیفر چنین عناصر و گروههاى منحرف ! و اى آزادگان گیتى ! بـنابراین ، شما اى مسلمانان 
  جاوزكار و حق ستیزى ، چه مى تواند باشد؟و ت

و امـام مهدى علیه السالم با گروه طغیانگرى كه تجاوز و تعدى را از حد گذرانده و بر عناد و عصیان 
  پافشارى مى كند، شایسته است چگونه رفتار كند؟  خویش 

اى چاره اندیشى ، جز رفع آیا بیمارى آنان را جز شمشیر عدالت ، مى تواند چاره ساز باشد؟ و آیا راهى بر
  تجاوز و تعدى وجود دارد؟

روایـات رسـیـده از پـیـامـبـر صلى اهللا علیه و آله تصریح مى كند كه آن پیشواى نـجـات ، بـراى ! آرى 
ریـشـه كـن سـاختن این گروه بداندیش و حق ستیز و به منظور برافكندن شاخ و برگ این شجره خبیثه و 

كه به حق ناپذیرى و كینه توزى خـویـش ادامـه دهند و در برابر عدالت سر تعظیم  نابودیشان تا هنگامى
  .فرود نیاورند، از قدرت شمشیر عدالت بهره خواهد گرفت 

  :اینك نمونه هایى از روایات در این مورد
  :ـ امام باقر علیه السالم ضمن بیانى در مورد امام مهدى علیه السالم فرمود1

ه المصطفى صلى اهللا علیه و آله فخر وجه بالسیف و قتله اعداء اهللا و اعـداء رسـوله و و امـا مـن جـد... 
   )597(...الجـبـاریـن و الطـواغیت و انه ینصر بالسیف و الرعب و انه الترد له رایة 

اما شیوه و نشانش از نیاى گرانقدرش محمد صلى اهللا علیه و آله این است كه با شـمـشـیر عدالت :... یعنى 
شـمـشـیـر ظهور مى كند و دشمنان خدا و پیامبر و خودكامگان و طاغوتها را نابود مى سـازد، و بـوسـیـله 



و . عـدالت گـسـتـرش و تـرسـى كـه در دل تجاوزكاران از او و شمشیر ستم سوزش مى افتد پیروز مى گردد
  .هر پرچمى را او به سوى تجاوزكاران بفرستد جز با پیروزى باز نمى گردد

  :ـ امام سجاد علیه السالم فرمود2
   )598(.محمد صلى اهللا علیه و آله فالخروج بالسیف  و اما من:...فـى القـائم مـنـا سـنـن مـن سـنن االنبیاء

و اما شیوه و نشانش از :...نه از هفت پیام آور بزرگ خداست در قائم علیه السالم هفت شیوه و نشا: یعنى 
  .محمد صلى اهللا علیه و آله این است كه با شمشیر عدالت بپا مى خیزد

  :ـ امام باقر علیه السالم فرمود3
   )599(.و اما من محمد صلى اهللا علیه و آله فالسیف ...فـى صاحب هذا االءمر سنن من اربعه انبیاء

و اما شیوه او از :...در دوازدهـمـین امام نور، شیوه ها و نشانه هایى از چهار پیامبر بزرگ است : یـعـنـى 
  .مد علیه السالم شمشیر عدالت است مح
  :ـ امام صادق علیه السالم در تفسیر و توضیح آیه شریفه كه مى فرماید4

   )600(....و لنذیقنهم من العذاب االءدنى دون العذاب االكبر
  ....و عذاب دنیا را پیش از عذاب بزرگتر به آنان مى چشانیم : یعنى 
  :فرمود

   )601(.ان االدنـى بـالقـحـط و الجدب و االكبر، خروج القائم المهدى بالسیف فى آخر الزمان 
است و عذاب بزرگتر براى حق ستیزان و دشـمـنـان ... عذاب دنیا عبارت از قحطى و خشكسالى و: یعنى 

علیه السالم با شمشیر ستم سوز و عدالت گستر، در فرجام شكوهمند تاریخ  عـدالت و آزادگـى ، ظـهـور قـائم
  .است 

  :ـ امیر مؤ منان علیه السالم در روایتى پیرامون وجود گرانمایه آن حضرت فرمود5
   )602(.یسومهم خشفا بكاءس مصبرة و الیعطیهم اال السیف هرجا

او، حق ستیزان بداندیش را با شمشیر عدالت به خاك و خون مى كشد جام ذلت را بر آنان مى : یـعـنـى 
  .ندنوشاند و جز با شمشیر ستم سوزش با آنها رفتار نمى ك

  .بحث خواهیم كرد) شمشیر عدالت او (و ) سیف (در بحثهاى آینده ، پیرامون واژه 
  امام مهدى علیه السالم و میراث پیامبران

آن گـرامـى بـه فـرمـان خدا براى اصالح جهان بپا مى خیزد در حالى كه میراث پیامبران خـدا، بـویـژه 
میراثهایى كه از نـظـر ارزش و بـها وصف ناپذیر و . زد اوست پـیـامـبـر گرامى اسالم صلى اهللا علیه و آله ن

  .بى همانندند و نمى توان براى آنها بهایى مادى در نظر گرفت و یا در برابر آنها قیمتى مشخص ساخت 
  :یك پرسش و پاسخ آن 

  )میراث پیامبران چیست ؟ : (سؤ ال 
و چیزى كه انسان پس از مرگ براى منظور از میراث پیامبران در اینجا، مال و امالك : جواب 

بـازمـانـدگـان بـرجـاى مى گذارد نیست ، بلكه منظور چیزهاى نفیس و پرارزشى است كه پـیـام آوران خـدا 
  .از خـود بـجـاى نـهـاده انـد و از وصـى راسـتـیـن هـر كـدام بـه دیـگـرى انتقال یافته است 

ان خدا به برترین و آخرین پیامبر اسالم رسید و پـس از رحلت آن ایـن مـیـراثـهـاى خاص ، از همه پیام آور
بزرگوار نیز به جانشین راستین او امیر مؤ منان على علیه السالم و پس از او بـه امـام مجتبى علیه السالم و 

ه پس از او به امام حسین علیه السالم رسید و همین طور از امـامـان راسـتـیـن یـكى پس از دیگرى دست ب
دست گردید تا به آخرین جانشین پیامبر اسـالم صـلى اهللا عـلیـه و آله حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم 

انـتـقـال یـافت و اینك ، همه آنها نزد آن گرامى موجود است و حضرت مهدى علیه السالم آن مـیـراثـهـاى 
  .مى كند ارزشـمند را تا روز ظهور خویش براى تحقق بخشیدن به فرمان خدا حفظ

  نقش میراث پیامبران 
ایـن مـیـراثـهـاى پـیامبران به هنگام ظهور امام مهدى علیه السالم و دوران حكومت عادالنه او : (سـؤ ال 

  )چه نقشى خواهند داشت ؟ 
ایـن مـیـراثـهـا، نـشـانـگـر این واقعیت است كه امام مهدى علیه السالم از همه مردم و پیامبران و : جـواب 

نشینان راستین آنان ، نزدیكتر است و آن گرامى ادامه دهنده همان خط آسمانى و خـدایـى اسـت كـه جا
و نیز نشانگر نكات دیگرى . تـمـامى پیامبران ، از آدم تا محمد صلى اهللا علیه و آله در پى تحقق آن بودند

  .است كه خواهد آمد
  :اینك برخى نكات از روایات در این مورد



  :ر علیه السالم فرمودـ امام باق1
اذا ظـهـر القـائم عـلیـه السـالم ظـهـر بـرایـة رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و خاتم سلیمان و حجر موسى و 

   )603(.عصاه 
هنگامى كه قائم علیه السالم ظهور نماید با پرچم ویژه پیامبر، خاتم سلیمان ، سنگ و عصاى ویژه : یعنى 

  .عصاى موسى ، ظهور مى كند
علیه و آله  از امـام صـادق عـلیـه السـالم آورده انـد كـه در روایتى پیرامون پرچم خاص پیامبر صلى اهللا

  :فرمود
نشرها رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یوم بدر، ثم لفـهـا و دفـعـهـا الى عـلى ...نـزل بـهـا جـبـرئیـل یوم بدر

عـلیه السالم فلم تزل عند على علیه السالم حتى اذا كان یوم البصرة ، نشرها امیرالمؤ منین ففتح اهللا علیه ، ثم 
   )604(...ها احد حتى یقوم القائم ، فاذا هو قام نشرهاالینشر... لفها و هى عندنا

ا براى پیامبر آورده و آن حضرت آن را گسترد و بـه اهـتـزاز جبرئیل در روز بدر، آن پرچم ر: یـعـنـى 
درآورد آنگاه پس از پیروزى آن را پیچید و به امیر مؤ منان علیه السالم داد و روز جنگ بصره نزد آن 

حضرت بود، در آنجا آن پرچم را گسترد و پس از رسیدن پیروزى از جـانـب خـدا، بـار دیـگر آن را بست 
و هم اكنون آن پرچم پیروزى بخش نزد ما خاندان پیامبر است و ... ستین پس از خویش سپردو به امام را

كسى آن را نخواهد گشود تا قائم ما قیام كند و آنگاه است كه او پس از قیام آن پرچم ویژه پیامبر را خواهد 
  .گشود

  :، روایت است كه )خاتم سلیمان (اما 
   )605(.لریح و الملك اذا لبسه سخر اهللا له الطیر و ا... 

پرنده و باد و فرشتگان را  آن حـضـرت هـنـگـامى كه آن خاتم را با خود برمى داشت ، خداوند: یـعـنـى 
  .مسخر او مى ساخت 

  :اما سنگ و عصاى موسى علیه السالم ، قرآن شریف مى فرماید
  و اذا اسـتـسقى موسى لقومه ، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا، قد علم كل اناس 

   )606(....مشربهم 
عصایت را بر آن تخته : (و بیادآور آنگاه را كه موسى براى قوم خویش آب خواست و ما گفتیم : یـعنى 

  ! )سنگ بزن 
  .و هر گروهى آبشخور خود را مى دانست ) به گونه اى كه (گرفت  پس دوازده چشمه از آن جوشیدن
  :و در مورد عصاى او مى فرماید

   )607(.و اوحینا الى موسى ان الق عصاك فاذا قى تلقف ما یاءفكون 
بـه مـوسـى وحـى كـردیـم كه عصاى خویش را بیفكن و به ناگاه دیدند كه همه جادوهایشان را مى : یـعـنـى 

  .بلعد
  :امام صادق مى فرماید

   )608(.ه تلقاء مدین عـصـى مـوسـى قـضـیـب آس ، مـن غـرس الجـنـة ، اءتـاه بـهـا جبرئیل لما توج
نگامى كه او به سوى بوده است كه از درختهاى بهشت است و ه) آس (عصاى مـوسـى از چوب : یـعـنى 

  .مدین حركت كرد، جبرئیل آن را براى او آورد
  :و امام باقر علیه السالم فرمود

و یـحـمـل مـعـه حـجـر مـوسـى بـن عـمـران ـ و هـو وقـر بـعـیـر ـ فالینزل منزال اال ... اذا خـرج القـائم 
   )609(....نبعت منه عیون 

سنگ عظیم و ویژه موسى بن عمران به هماره اوست و ... هنگامى كه قائم علیه السالم ظهور كند: یـعنى 
  ....سنگ ، چشمه ها مى جوشددر هر منزلگاهى فرود مى آید از آن 

  :ـ امام صادق علیه السالم به یعقوب بن شعیب فرمود2
  اال اریك قمیص القائم الذى یقوم علیه ؟

  ! )بلى : (قال 
  .فدعى بقمطر ففتحه و اخرج منه قمیص كرابیس فنشره ، فاذا فى كمه االیسر دم 

سلم الذى كان علیه یوم ضربت رباعیته و فیه یقوم هذا قمیص رسول اهللا صلى اهللا و آله و : فـقال علیه السالم 
  .القائم 

   )610(.فقبلت الدم و وضعته على وجهى ، ثم طواه ابو عبداهللا و رفعه : قال یعقوب بن شعیب 



آیا پیراهن خاصى را كه قائم علیه السالم به هنگام ظهور بر اندام مبارك خویش دارد به تو نشان دهم : یـعنى 
  ؟

  .آرى فدایت گردم : پاسخ داد
رون آورد كه در آستین امام صادق علیه السالم بسته خاصى را طلبید و آن را گشود و پیراهن ویژه اى را بی

  .چپ آن ، قطرات خون بود
در جنگ احد آنگاه كه دندان مباركش را شـكـسـتـنـد، . ایـن پـیـراهـن پـیـامبر گرامى است : (آنـگـاه فـرمـود

  . )و قائم علیه السالم نیز به هنگامى كه ظهور كند این پیراهن را بر تن دارد. این پیراهن بر تن پیامبر بود
آنگاه امام صادق علیه . من آستین خون آلود پیراهن را بوسه زدم و بر چهره ام نهادم : (ى گویدیعقوب م

  . )السالم آن را بست و در جاى خود قرار داد
  :ـ امام صادق علیه السالم به مفضل فرمود3
  )اءتدرى ما كان قمیص یوسف ؟ ( 

  ! )ال: (قلت 
نـزل الیه جبرئیل بالقمیص و اءلبسه ایاه ، فلم یضره . وقـدت النـاران ابـراهـیـم عـلیـه السـالم لمـا اء: قـال 

معه حر و ال برد، فلما حضرته الوفاة جعله فى تمیمة و علقه على اسحاق علیه السالم و علقه اسحاق على 
  .یعقوب علیه السالم فلما ولد یوسق علقه علیه و كان فى عضده ، حتى كان من امره ما كان 

انى الجد : ه یـوسـف عـلیـه السـالم مـن التـمـیـمـة وجـد یـعـقـوب ریـحـه و هـو قـوله عزوجل فـلمـا اءخـرجـ
  .فهو ذلك القمیص من الجنة . ریح یوسف لو ال اءن تفندون 

  فالى من صار هذا القمیص ؟!... جعلت فداك : قلت 
  .الى اءهله و هو مع قائمنا اذا خرج : قال علیه السالم 

   )611(.ل نـبـى ورث عـلمـا ـ اءو غـیـره ـ فـقـد انـتـهـى الى آل محمد علیه السالم كـ: ثـم قـال 
  )یا مى دانى پیراهن یوسف چه بود؟ آ: (یعنى 

  ! )فدایت گردم ! نه : (مفضل گفت 
هـنـگـامـى كـه ابـراهـیـم را بـه آتـش افـكـنـدنـد جـبـرئیـل فـرود آمـد و آن پـیـراهـن را بر اندام او : (فـرمـود

هنگامى كه رحلت  .پوشانید، آنگاه دیگر با آن پیراهن ، نه حرارت آتش به او آسیب رسانید و نه سوز سرما
او فرا رسید، آن را در بسته خاصى قرار داد و به اسحاق سپرد و اسحاق نیز به یعقوب سپرد و یعقوب نیز 

آن را بـه یـوسـف سـپـرد و هـمـچـنـان بـه هـمـراه یـوسـف بـود تا آن لحظه اى كه خود را به بـرادرانـش 
خارج ساخت تا به سوى پدر بفرستد و آنگاه بود كه یعقوب  شـنـاسـانـد و آن پـیـراهن را از جایگاه ویژه اش

  :بوى عطرآگین آن را استشمام كرد كه قرآن مى فرماید
   )612(.انى الجد ریح یوسف لو ال ان تفندون ... 

  . )و این پیراهن از بهشت بود(
  )ایـن پـیـراهـن بـه كـجـا و چـه كـسـى انتقال یافت ؟ ! فـدایـت گـردم : (گـفـتـم : مـفـضـل مـى گـویـد

  . )هنگامى كه قائم ما قیام كند به همراه او خواهد بود! به اهلش : (فرمود
هـر پـیـامـبـرى دانـشى از خود بجاى گذارد یا ارث دیگرى از او بماند، سرانجام به آل : (سـپـس فـرمـود

  . )محمد صلى اهللا علیه و آله مى رسد
  :ـ امام صادق علیه السالم فرمود4

السـحـاب و  یـكـون عـلیـه قـمـیـص رسـول اهللا صلى اهللا علیه و آله الذى كان علیه یوم احد و عـمـامـتـه... 
   )613(.درع رسـول اهللا السـابـغـة و سـیـف رسول اهللا ذوالفقار

ن پـیـامـبـر كـه در جـنـگ احد بر تن مباركش بود، عمامه آن حضرت و زره و پـیـراهـ: یـعـنـى 
  .نـام داشـت ، هـمـه به هنگام قیام قائم همراه آن حضرت خواهد بود )614()ذوالفـقـار (كـه   شـمـشـیـرش 

  :ـ امام باقر علیه السالم فرمود5
كـانـت عـصـى مـوسى آلدم علیه السالم فصارت الى شعیب ، ثم صارت الى موسى بن عـمـران و انها لعندنا 

ن شجرتها و انها لتـنـطـق اذا استنطقت ، اعدت و ان مهدى بها آنفا و هى خضراء كهیئتها حین انتزعت م
لقائمنا علیه السالم یصنع بها ما كان یصنع بها موسى بن عـمـران عـلیـه السـالم و انـهـا تـصـنـع مـا تـؤ مـر 

   )615(.و انـهـا حـیـث القیت تلقف ـ ما یاءفكون ـ بلسانها
از او به شعیب پیامبر و آنگاه به موسى رسید و ایـنـك آن عـصـا . عصاى موسى نخست مال آدم بود: یـعـنى 

یده ام كه سبز رنگ است ، درست بسان هنگامى كه از درخت من تازه آن را د. نـزد مـا خاندان پیامبر است 



  .بریده شده است 
آن عـصـا، هـنـگـامى كه خواسته شود، به قدرت خدا سخن مى گوید و براى قائم ما، آماده شده است و آن 

یـابد  و آن عـصـا هـر آنـچـه دسـتـور. گرامى از آن ، همانگونه بهره مى برد كه موسى علیه السالم بهره برد
انجام مى دهد و هنگامى كه افكنده شود هر آنچه را كه فـریبكاران و ساحران و دروغپردازان و شیادان 

  .روزگار بافته باشند، همه را مى بلعد و باطل مى سازد
  امام مهدى علیه السالم در مكه مكرمه

بر آن ، آن حضرت قدرت  پـس از بـیـعت مردم با حضرت مهدى علیه السالم در مكه و فروپاشى نظام حاكم
  .را به كف مى گیرد و بر تشكیالت و مراكز اداره جامعه مسلط مى شود

از روایات چنین دریافت مى گردد كه نه تنها استبداد حاكم در آن روزگار نمى تواند با حركت اصالحى و 
، به سرعت  نجات بخش آن حضرت ، رویارویى كند، بلكه نشانگر آن است كه مكه و مناطق گوناگون آن

  .در قلمرو حركت امام علیه السالم قرار مى گیرد و نیروى عدالت بر همه جا حاكم مى شود
پس از به كف گرفتن تدبیر امور و شئون سرزمین وحى و رسالت ، آن اصالحگر بزرگ ، عـالوه بر 

ى بى سابقه اى تاءمین زندگى مادى و معنوى جامعه بر برنامه ریزى وصف ناپذیرش ، به اقدامات و كارها
  .نیز درست مى زند

  :برخى از آن كارهاى حضرت عبارتند از
  ـ باز گرداندن مسجدالحرام به حدود اصلى خود1

  :امام صادق علیه السالم فرمود
   )616(....اذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتى یرده الى اءساسه 

هنگامى كه قائم علیه السالم بپا مى خیزد مسجدالحرام را به حدود اصلى آن باز مـى گـردانـد و : یـعـنى 
  .آن انتقال مى دهدمـقـام ابـراهـیـم را بـه جـایـگـاه نـخـسـتـیـن 

مـى دانـیـم كـه مـسجدالحرام پس از رحلت پیامبر علیه السالم تاكنون بارها گسترش داده شـده و از هـر سـو، 
بـر آن افـزوده شـده اسـت ، امـا با همه اینها باز هم به وضعیت اصلى خـویـش و نقطه اى كه ابراهیم علیه 

یـا  )617()حـزوره (چرا كه پـایـه هـا و حـدود اصـلى آن از  السالم براى آن خطكشى كرد، نرسیده است ،
  .است ) مروه (و ) صفا (نـقـطـه اى مـى بـاشـد كـه میان 

در پـاسـخ فردى كه از حدود مسجدالحرام مى : ایـن مـطـلب را از امـام صـادق عـلیـه السـالم آورده انـد كـه 
  )آیا آنچه را به مسجدالحرام افزوده اند، جزو آن است یا نه ؟ : (پرسید و مى گفت 

ودنها به مساحت آن ، هنوز به آن نـقـشـه همه جزو مسجدالحرام است و با همه این افز! آرى : (فـرمـود
   )618(. )خـطـى كـه ابـراهـیـم و اسـمـاعـیـل بـراى مـسـجـد تـرسـیـم كـردند، نرسیده است 

  :و فرمود
   )619(.خط ابراهیم بمكة ما بین الحزورة الى المسعى ، فذلك الذى خط ابراهیم 

تـا نـقـطـه اى كـه محل وسیعى است خطكشى ) حـزوره (ابـراهـیـم عـلیـه السـالم در مـكـه مـیـان : یـعـنـى 
  .كرد و این خطكشى و نقشه ، حدود مسجد است 

ـدیدى از از امام صادق علیه السالم در مورد نماز خواندن در قسمتهاى ج) حـسـیـن بـن نـعیم (و نـیـز 
   )620(....مسجدالحرام را میان صفا و مروه ، تعیین كردند و مردم پیش از این تا صفا طواف مى كردند

  :مرحوم فیض كاشانى در مورد جمله امام صادق علیه السالم كه مى فرمود
دو احتمال مى . ) یحجون من مسجد الصفاء(یا بنابر نسخه دیگرى . ) فـكـان النـاس یـحـجـون الى الصـفـاء( 

  :دهد
  .ممكن است منظور این باشد كه مردم تا صفا طواف كردند: نخست اینكه 

   )621(.از مسجد احرام مى بستند :دوم اینكه 
اسـت كـه مـسـجـدالحـرام در اصـل ، بـسـیار  بـه هـر حـال خـالصـه ایـن روایـات ، بـیـانـگـر ایـن نـكـتـه

بزرگتر از مسجدالحرامى است كه اكنون مى نگریم و هنگامى كه امام مهدى عـلیـه السـالم ظـهـور نـماید، 
دیوار احاطه كننده مسجد را عقب مى كشد و دیوارى بر جایگاه اصـلى آن ، هـمـان نـقـطـه اى كه ابراهیم و 

مسجدالحرام خطكشى كردند بـنـیـاد مـى كـنـد و ایـن كـار، طـواف بـرگـرد خانه دوست اسماعیل آن را براى 
را براى عاشقان آسان مى سازد بـویـژه كه شمار زائران بیت اهللا نیز در عصر درخشان آن گرامى ، به 

  .دهها میلیون نفر مى رسد
  ـ بازگرداندن مقام ابراهیم به جایگاه اصلى آن 2



  :آمد كه امام صادق علیه السالم فرموددر روایت گذشته 
  . )مقام ابراهیم را به جایگاه اصلى آن باز مى گرداند... هنگامى كه قائم بپاخیزد(

مى دانیم كه مقام ابراهیم ، صخره اى است كه آن پیامبر بزرگ به هنگام ساختن كعبه روى آن ایستاده است 
) عـمر (در جوار كعبه بوده است و هـنـگـامـى كـه  و آن صخره ، در زمان پیامبر صلى اهللا علیه و آله

  .خالفت را به كف گرفت ، مقام را از جایگاه آن به نقطه دیگرى انتقال داد
هـنـگامى كه امیر مؤ منان علیه السالم پس از عثمان ، زمام امور جامعه را به كف گرفت مقرر فرمود كه 

زد و همه امور و شیوه ها را به سیره و سنت پیامبر گرامى هر بدعتى را كه در دین پدید آمده است نابود سا
را بـه جـاى نخست آن كه جوار كعبه است بازگشت ) مقام ابراهیم (بازگرداند و از جمله تصمیم گرفت كه 

دهد، اما نفاق پیشگان و بداندیشانى كه با هر گام سازنده و اصالحى آن گرامى ، دشمنى مى كردند سر به 
  .و تاخت و تاز به راه انداختند شورش برداشتند

آن گـرامـى ، در آن شـرایـط، بـهـتـر دیـد كـه مـسـاءله را بـه خـاطـر مـسـایـل مـهـمـتـرى بـه وقت دیگر 
  .واگذارد و در نتیجه مقام ابراهیم تاكنون در نقطه اى كه جایگاه اصلى آن نیست ، مانده است 

مـقـام (یه السالم پس از ظهور در مكه مكرمه ، بازگردانیدن از ایـنرو از جمله كارهاى امام مهدى عل
به جوار كعبه و جایگاه اصلى آن است و این از كارهایى است كه طواف بر گرد خانه خدا را ) ابراهیم 

آسان مى سازد چرا كه در آن صورت دیگر الزم نیست كه طواف تنها مـیـان ركـن و مـقـام بـاشد، بلكه تنها 
كعبه كافى است ، گرچه اكنون به فـتـواى برخى فقها، طواف میان ركن و مقام واجب است كه طواف برگرد 

  .این ، با بازگشت دادن مقام بجاى اصلى خود برداشته مى شود و طواف بر گرد كعبه ، كفایت مى كند
  ـ جلوگیرى از طواف مستحبى مانع از طواف واجب 3

  :امام صادق علیه السالم فرمود
ان یسلم صاحب النافلة لصاحب الفریضة ، الحجر : ـظـهـر القـائم مـن العـدل ان یـنـادى مـنـادیـه اءول مـا ی

   )622(.االءسود و الطواف 
اولین نشانه هاى عدالت مهدى علیه السالم در مكه از جمله این است كه از طرف او اعالن مى : یـعـنى 

هر كس طواف واجب خویش را انجام داده است جاى خود را در طـواف و ! هان اى مردم : (گردد كه 
  . )واجب انجام دهند، واگذار كند كـنـار حـجـراالسـود بـه كـسـانـى كه مى خواهند طواف

كـسـانـى كـه در مـوسـم حـج در مـكـه بـاشـنـد بـا هـجـوم سیل آساى جمعیت به هنگامه طواف روبرو مى 
گردند، به گونه اى كه گاه برخى تلف مى شوند و برخى بر اثر فشار شدید سیل جمعیت در اطراف كعبه ، 

  .زیر پا مى افتند
ـوم و فـشـار جـمـعیت با وجود مشكالت و موانع و قوانین دست و پاگیر و مـالیـاتـهـاى تـازه هـمـه ایـن هـج

سنگین است كه به بهانه ها و عناوین مختلف در بسیارى از كشورها، سر راه زائران بـیـت اهللا الحـرام است 
سـت و پـاگـیـر و روشن است كه در عصر ظهور امام مهدى علیه السالم كه تـمـامـى ایـن مـقـررات د. 

جواز سفر، ویزا و دیگر قیود و شروط وارداتى از بالد كفر، همه : مـربـوط بـه مـقـدمـات حـج ، از قـبـیـل 
و همه ، الغا مى گـردد و سـفـر بیت اهللا براى همگان ، بدون هیچ قید و شرطى میسر مى شود، طبیعى است 

یش مى گذارد و آنگاه است كه طواف بـر گـرد كـعـبـه و كـه شـمـار زائران بـه طور گسترده اى رو به افزا
اسـالم حـجراالسود سخت مى شود، به ویژه كه برخى از زائران به اعـمـال واجـب خـویـش نـیـز بـسنده 

  .نمى كنند، بلكه براى ثواب و پاداش بیشتر مى خواهند طواف و نماز مستحبى انجام دهند
ى علیه السالم به زائران خانه خدا دستور مى دهد كه به طواف واجب بـه هـمـیـن جـهت است كه امام مهد

  .خویش بسنده نموده و میدان را براى دیگران به منظور انجام واجبات و آداب حج باز كنند
  ـ كیفر دزدان خانه خدا4

  :امام صادق علیه السالم فرمود
هؤ الء سراق اهللا : ایـدیـهـم و طـاف بـهـم و قال امـا ان قـائمـنـا لو قـدقـام ، الءخـذ بـنـى شـیـبـة و قـطـع 

!)623(   
را كه كلیددار خانه كـعـبـه اند، دستگیر و ) بنى شیبه (ما قیام نماید بهوش باشید هنگامى كه قائم : یـعنى 

دست آنان را به كفر گناهانشان مى برد و آنان را مى گرداند، چرا كه آنان ، دزدان خانه خدا و اموال و 
  .امكانات آن مكان مقدسند
  :در روایت دیگر فرمود

   )624(!سراق الكعبة  هؤ الء: و كتب علیها... و قطع اءیدى بنى شیبة ... 



. اینها دزدان كعبه اند: (دد كه را مى برد و بر سینه آنان نوشته اى نصب مى گر) بنى شیبه (دست : یـعـنـى 
(  

بـنـى شـیـبـه ، خـدمـتـگـزاران كـعـبـه و كـلیـدداران آنـانـد كـه نـسـل بـه نـسـل ایـن مـقـام را قـبـضـه كـرده و 
صـادقـانـه ، اموال ، امكانات و ذخائرى را كه مردم به بیت اهللا هدیه كرده اند مى   بـجـاى خـدمـت و تـالش 

به همین جهت است . ناروا مى خورند و هرگونه كه هواى دلشان خواست در آن تصرف مى كنند برند و به
و تنها به بریدن دست آنان بسنده نمى كند، بلكه ... مى نامد) دزدان كعبه (كه امام مهدى علیه السالم آنان را 

كـسـانـى كـه در ثروتها و دستور مى دهد آنان را بگردانند تا براى دیگر غارتگران ، خودكامگان و هـمـه 
امكانات خود و دیگران به ناروا تصرف مى كنند، عبرت انـگـیـز و عـبـرت آمـوز باشند و بدانند كه كیفر 

تجاوز به حقوق و حدود مردم ، قطع دست تجاوزكار با شمشیر عدالت در دنیا و عذاب خفت بار و سهمگین 
  .نیز، در آخرت است 

كـرد ویـژه امـام مـهـدى علیه السالم در مكه مكرمه است كه عالوه بر بـرنـامه هاى ایـنـهـا بـرخـى از عـمـل
براى مكه ، بسان دیگر شهرها دارد كه ... سیاسى ، اجتماعى ، اقتصادى ، رفاهى ، قضایى ، مدنى فرهنگى 

  .در بخشهاى آینده خواهد آمد
  در مدینه منوره

امور و تنظیم شئون مردم و گزینش فرد كارا و پـرواپـیـشـه اى  امـام مـهـدى عـلیـه السـالم پـس از تـدبیر
بـراى اداره آن مـنـطقه ، مكه را به سوى مدینه ، ترك مى كند، اما پس از خـروج آن حـضـرت از مـكه ، 

  .برخى جنایتكاران مى شورند و برگزیده او براى اداره امور را، به قتل مى رسانند
ر میان راه به آن گرامى مى رسد و به مكه باز مى گردد و این گـروه شورشى و خـبـر ایـن جـنایت هولناك د

تجاوزكار را سركوب نموده و ریشه و شاخ و برگ آشوب و فتنه را از بـن بـرمـى كـنـد و بـا نـصب 
  .شخصیت دیگر براى اداره امور، به سوى مدینه حركت مى نماید

ه تفسیر و توضیح دارد اما ما در اینجا تنها بـا اشـاره مـى در مدینه به كارهایى دست مى زند كه نیاز ب
برخى قبرها را مى شكافد و جسدها را خارج مى كند و به آتش مى : از جمله آن كارها این است كه . گذریم 

  ....كشد
  یك سؤ ال و جواب 

  پس از مدینه منوره و تنظیم شئون آن ، حضرت مهدى علیه السالم به كجا حركت مى كند؟
از روایـاتـى ایـن نـكـتـه دریـافـت مى گردد كه آن حضرت از مدینه منوره به سوى عراق حـركـت مـى كـنـد 

  .مى گذرد و آنگاه به نجف مى رسد) رفحاء (و ) حائل (و ) شـمـر (و از كـنـار رشـتـه كـوهـهـاى 
هانى و عادالنه او كجا اما اینكه در داخل عراق در كجا مستقر مى گردد؟ و پایتخت و مركز حكومت ج

  .خواهد بود؟ پاسخ این دو سؤ ال را در بخش آینده خواهیم خواند
  مركز حكومت امام مهدى علیه السالم یا پایتخت جهانى او

مـسـافـت مـیـان كـوفـه و نجف ، كمتر از ده كیلومتر است و به خاطر مناطق مسكونى كه در این سـالهـا 
  .متصل شده است ) كـوفـه (بـه ) نـجـف (ایـجـاد شـده ، شـهـر 

كـوفـه ، پـس از ظـهور حضرت مهدى علیه السالم موقعیت شكوهبارى مى یابد چرا كه طبق روایت رسیده 
از امامان معصوم علیه السالم آنجا مركز حكومت عادالنه و جهانى اسالم و قرآن و پایتخت دولت او خواهد 

  .شد
  :اینك برخى از روایات در این مورد

  :ـ امیر مؤ منان علیه السالم ضمن بیانى پیرامون ظهور مهدى علیه السالم فرمود1
ثـم یـقـبـل الى الكـوفـة فیكون منزله بها، فالیترك عبدا مسلما اال اشتراه و اءعتقه و الغـارمـا اال قـضـى ... 

ـمـنـه ـ فـدیـة مـسـلمـة الى اءهـلهـا ـ دیـنـه و ال مـظـلمـة الحـد مـن النـاس اال ردهـا و الیـقـتـل عـبـد اال ادى ث
و ال یـقـتل قتیل اال قضى عنه دینه و الحق عیاله فى العطاء، حتى یمالء االرض قسطا وعدال، كما ملئت ظلما 

  .و جورا و عدوانا
و یـسـكـن هـو و اءهل بیته الرحبة و الرحبة انما كانت مسكن نوح و هى اءرض طیبة ، ال یسكن رجـل مـن 

   )625(.ـحـمـد صـلى اهللا عـلیه و آله و ال یقتل اال باءرض طیبة زاكیة ، فهم االءوصیاء الطیبون آل م
بـرده مـسلمانى در بندى نمى . سـپـس بـه كـوفـه روى مـى آورد كـه قـرارگـاه و مـنـزل اوسـت : یـعـنـى 

ماند، جز اینكه او را مى خرد و آزاد مى سازد و بـدهـكـارى نـمـى مـاند، مگر اینكه دین او را مى دهد و 
... ماند مگر اینكه دیه او را مى دهد و مظلمه اى نمى ماند جز اینكه آن را مى پـردازد و كـشته اى نمى



كشته اى نمى ماند جز اینكه دین او را پرداخته و خانواده او را تاءمین مى كند و همه امور را تدبیر و كارها 
را تنظیم مى نـمـایـد تـا آنـجـایـى كه زمین را سرشار از عدل و داد مى نماید، همانگونه كه به هنگامه ظهور 

  .ور لبریز است او، از ظلم و ج
سكونت مى كنند، همان نقطه اى كه قرارگاه و مسكن حـضـرت ) رحـبه (آن حـضـرت و خـانـدانـش در 

و مى دانیم كه هیچ مردى از خـانـدان وحى و رسالت ، . نـوح عـلیـه السـالم و سـرزمـیـن پـاك و پاكیزه بود
و امـام . ین پـاك بـه شـهـادت نـرسـیـدجز در سرزمین پاك و پاكیزه ، مسكن برنگزید و جز در سرزم

  ....مـهـدى و خـانـدانـش عـلیـه السـالم جـانـشـیـن پـاكـان و برگزیدگان هستند
  :ـ مفضل به امام صادق علیه السالم گفت 2

  كل المؤ منین یكونون بالكوفة ؟... یا موالى 
ا اءو حوالیها و لیبلغن مجالة فـرس مـنـهـا اءلفـى الیـبـقـى مؤ من اال كان به... اى واهللا :قـال عـلیـه السـالم 

   )626(.درهـم و لیـودن اءكـثـر النـاس انـه اذا قـام القـائم و دخل الكوفة ، لم یبق مؤ من اال و هو بها
  )آیا همه مؤ منان راستین در عصر ظهور قائم علیه السالم در كوفه خواهند زیست ؟ !... سـرورم : (یـعـنـى 
 همه در كوفه یا پیرامون آن خواهند بود و كوفه بها و ارزشى خواهد یافت كه هر متر از!... آرى : (فـرمـود

و مردم باایمان به هنگامى كه قائم علیه السالم وارد شهر . زمین آن ، از مرز دو هزار درهم خواهد گذشت 
كوفه شد و آنجا مركز حكومت عادالنه جهانى او گردید، دوست مى دارند در آنجا باشند و همواره دلهاى 

  . )ایمان آوردگان در آنجاست 
  :فرمود ـ امام مجتبى علیه السالم در این مورد3

   )627(.لموضع الرجل فى الكوفة اءحب الى من دار بالمدینة 
  .وفه ، براى من دوست داشتنى تر از خانه اى در مدینه است جاى یك قدم زمین در ك: یعنى 

  :ـ امام باقر علیه السالم در روایتى پیرامون حضرت مهدى علیه السالم فرمود4
فیمسح بین اكتافهم و على : فـیبعث الثالثمائة و البضغة عشر رجال الى اآلفاق كلها: ثـم یـرجـع الى الكـوفـة 

  ....اءصدورهم ، فال یتعایون فى قض
، فراتر از  س آن حـضـرت بـه كـوفـه بـاز مى گردد و از آن پایگاه عادالنه جهانى )628(سـپ: یـعـنـى 

سیصد شخصیت شایسته و وارسته و ساخته شده كه هر كدام قهرمانى در مـیـدان عـلم و تـقـوا و شـجـاعـت 
  .و كـارآیـى و تـدبـیـر و كـیاست هستند به سراسر جهان گسیل مى دارد

ـرنـامـه و دسـت دگرگونساز و مبارك خویش را بر سینه آنان مى ساید و آنان چنین مى شوند كه در هـیـچ ب
مـشـكـل علمى و حقوقى و سیاسى وا نمى مانند و شئون فرهنگى ، اخالقى فقهى و اجتماعى جامعه را با 

  .درایت تنظیم مى نمایند
  :ـ از امام صادق علیه السالم آورده اند كه فرمود5

   )629(.ـر كربالءاتـصـلت بـیـوت الكـوفـة بـنـه... اذا قـام قـائم آل مـحـمـد صـلى اهللا عـلیـه و آله 
اى جهانى مى سازد ـ و آنجا، هنگامى كه قائم علیه السالم قیام كند ـ كوفه را پایگاه عدالت و تقو: یـعـنى 

  .مى یابد كه خانه اى كوفه به شهر كربال مى رسد  چنان گسترش 
  :ـ مفضل در این مورد پرسید6

  فاءین تكون دار المهدى و مجتمع المؤ منین ؟!... یا سیدى 
: المـسـلمـیـن جامعها و بیت ماله و مقسم غنائم : الكـوفة و مجلس حكمه : دار مـلكـه : (قـال عـلیـه السـالم 

و لتصیرن الكوفة اءربعة ... مـسـجـد السـهـلة و مـوضـع اشـتـرى شبرا ـ من اءرض السبع ـ بشبر من ذهب 
   )630(....و خمسین میال و لیجارون قصورها كربالء

قرارگاه حضرت مهدى علیه السالم و ایمان آوردگان خاص به حق ، در كجا خواهد بود؟ ! سرورم : (یعنى 
(  

پایتخت آن حضرت ، كوفه خواهد بود و مركز قضاوت عادالنه او، مسجد جامع آن و مركز اصلى : (فرمود
  .المال ، مسجد سهله در نزدیكى كوفه بیت 

و آن شـهـر و سـرزمـیـن آن ، ارزش و بـهایى مى یابد كه با طال برابرى مى كند و چنان گـسـتـرش مـى 
  .میل مى رسد و قصرهاى آن تا كربال امتداد مى یابد 54یـابـد كـه مـساحت آن به 

  بزرگترین مسجد در سراسر جهان
سیارند و از نظر مساحت و ساختمان با هم متفاوتند و در بیشتر آنها، روزهاى مـسـجدها در سراسر گیتى ب

  .جمعه و ایام هفته ، نماز جمعه و جماعت برپا مى گردد



مذاهب چهارگانه اهل سنت ، نماز جماعت و اقتداى به هر فردى ، خواه نیكوكار و عدالت پیشه بـاشـد یـا 
ـا مـذهـب شـیـعـه كـه مـذهـب اهـل بـیـت پـیـامـبـر صـلى اهللا عـلیـه و بـدكـار و فـاجـر، جـایـز مـى دانـنـد ام

پـرواپـیـشـگـى و انـجام واجبات و ترك محرمات (آله اسـت در امـام جـمـاعـت ، عـدالت را كـه بـه مفهوم 
مازهاى است ، شرط مى داند و بر این اسـاس اسـت كـه سـیـره شـیـعـیـان بـر این بوده است كه ن) دینى 

خویش را به دانشوران ، مجتهدین ، فضال و مراجع تقلید، اقتدا مى كنند و با هر كس نماز جماعت نمى 
  .خوانند
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ام جماعت به هر میزان از نظر دانش ، عدالت و تقوا برجسته تر باشد، درجـه روشـن اسـت كـه امـ

مـقـبولیت نماز او در پیشگاه خدا بیشتر و به بارگاه حق نزدیكتر مى باشد و نماز با چنین انسانى ، پاداش و 
  .ثواب بیشتر و پرشكوهترى دارد

م كـه بـراسـتـى مـجـمـع تـمـامـى فـضـایل و بـه هـمـیـن جـهـت ، نـمـاز بـه امـامـت پـیـشـواى مـعـصـو
كماالت و مظهر همه ارزشها و واالییهاست از نظر پاداش ، وصف ناپذیر است و هـیـچ تـردیدى نیست كه 

اما متاءسفانه امت اسالمى از هـنـگـام رحلت پیشواى بزرگ توحید، . نماز با اقتداى به او نماز دیگرى است 
بزرگ عبادى و ثواب وصف ناپذیر و اثرات   علیه و آله تاكنون از این پاداش پیامبر گرامى صلى اهللا 

  .شكوهمند آن محروم گشته است 
زمان امیرمؤ منان علیه السالم گروهى از مسلمانان آگاه از این نعمت بزرگ بهره ور شـده و بـه ! آرى 

ـیـاب گـشـتـنـد و حضرت مجتبى علیه پـاداش نـمـاز بـا پـیـشـواى مـعـصـوم بـه مـدت چـنـدیـن سـال كـام
السالم نیز امكان یافت مدتى این فریضه بزرگ اسالمى را به جماعت و امامت خویش بپا دارد و مردم به 

  .بركت امامت او و نمازش مفتخر گردند
دریغ كه دوران كوتاهى بود و آنگاه این باب رحمت و بركت بسته شد و امامت نمازهاى جـمـعه و ! اما

عت بدست مدعیان خالفت و امراى دست نشانده استبداد و ارتجاع افتاد، مسجدها در انـحـصـار آنـان جما
قـرار گـرفت و زشت كارانى بسان فرزند آن زن جگرخواره ، پسرش آن عـنـصـر بـدمـسـت و تـبـهـكـار و 

ـماز صبح را به جماعت ، چهار امـیـر پـلیـدى كـه در حـال مـسـتـى ، ن) ولیـد بـن عـقـبـه (آلوده دامـن ، 
ركعت خواند و از شدت مستى و زیاده روى در مـیـخـوارگـى بـه مـحـراب خـویـش اسـتـفـراغ كـرد و در 

و بسیارى دیگر از همین قماش عناصر پلید و فریبكارى كه هم پستها و ... حـال نـمـاز یاوه سرایى نمود
ردند و هم دین ، آیین ، مسجد، محراب و معبدها را در امكانات و قدرت ملى را به انحصار خویش درآو

  .خدمت جنایات خویش خواستند

    



هـیـچـیـك از امـامان معصوم از حضرت سجاد علیه السالم گرفته تا حضرت امام حسن عـسـكـرى ! آرى 
اجازه عـلیه السالم نتوانستند نماز جماعت بخوانند، حتى حضرت رضا علیه السالم از سوى استبداد حاكم ، 

و امكان آن را نیافت كه نماز را براى یك مرتبه هم كه شده است ، اقامه نماید با اینكه به اصطالح و الیتعهد 
  .بود و به نام گرامیش ، سكه زده بودند

امـا پـس از ظـهـور حـضرت مهدى علیه السالم و استقرار در كوفه ، همه دلهاى تشنه حق و عـدالت و 
ا توجه مى یابد، بیشتر شیعیان در سراسر كره زمین چشم بدانجا مى دوزند و مى كوشند ایـمـان و تقوا بدانج

  .كه بدانجا هجرت كنند
و در بـحـثـهاى گذشته در روایت خواندیم كه كوفه از هر سو گسترش خواهد یافت و با ایـنـكـه فـاصـله آن 

  .خواهد گشت كـیـلومـتـر اسـت ، بـدان شـهـر متصل  60بـا كـربـال بـیـش از 
امـام مـهـدى عـلیـه السالم در مسجد جامعه كوفه ، نماز جمعه را برپا خواهد ساخت و طبیعى اسـت كـه 

مـسـجـد مـملو از نمازگزاران خواهد گشت چرا كه با وجود گستردگى مسجد در آن روزگـار، بـاز هم 
  .ه آن حضرت مى شتابند، نخواهد داشت گنجایش انبوه ، انبوه توده هاى نمازگزارانى را كه براى اقتداى ب

و سـبـب این ازدحام جمعیت آن است كه تمامى مردم از هر قشر و طبقه اى بدون استثناء، براى اقتداى به 
امام علیه السالم از خود اشتیاق وصف ناپذیرى نشان مى دهند و جز كسانى كه زمـیـنـگـیـرنـد و تـوان 

  .مت حضرت بقیة اهللا تخلف نمى ورزدحـركت ندارند، كسى از نماز به اما
  :اینك نمونه اى از روایات را در این مورد مى آوریم 

  :ـ امام باقر علیه السالم در روایتى طوالنى در این مورد مى فرماید1
حضرت مهدى علیه السالم وارد كوفه مى گردد، سه پرچم براى او در اهتزاز است كـه بـراى او آرام (... 

آنجا وارد مسجد مى گردد و براى توده هاى گرد آمده و مـشـتـاق ، خـطـبه مى خواند و  مـى گـردند، در
  .مردم در چنان شور و حالى هستند كه سخنان آن حضرت در میان گریه هاى آنان شنیده نمى شود

ز بـه نماز به امامت شما بـا نـمـا! اى فرزند گرامى پیامبر: هان : (در جـمـعه دوم ، مردم مى گویند كه 
امـامـت پـیـامـبـر صلى اهللا علیه و آله برابرى مى كند و مسجد پاسخگوى سیل شیفتگان به نماز و نیایش و 

  . )سخنرانى شما نیست 
مسجدى براى شما خواهم ساخت كه گنجایش جمعیت شما را داشته : (امـام عـلیـه السالم پاسخ مى دهد كه 

  . )باشد
درب  1000ردد و نقشه مسجد شكوهبار و بى نظیرى را مى كشد كه آنـگـاه بـه سـوى نجف خارج مى گ
   )631(.... )دارد و پاسخگوى همه مازگزاران 

   )632(.نظیر همین روایت از امام صادق علیه السالم نیز آمده است 
كه نسبت دادن كشیدن نقشه مسجد به آن حضرت ، بدین معناست كه به دستور او این البـتـه روشـن اسـت 

  .برنامه انجام مى شود نه اینكه خود مباشر كار باشد
بـه هـر حـال آنـچـه از ایـن روایت دریافت مى گردد این است كه آن حضرت خود به دشت و صـحـرا، گـام 

و تكمیل مسجدى را مى دهد كه در تاریخ بشر بى نظیر است و مـى گـذارد و دسـتـور نـقـشـه و بـنـیـاد 
  .درب دارد 1000

درب دارد، طبیعى اسـت كـه  250اگـر سـاخـتـمـان مـسجد را بدین صورت تصور كنیم كه از هر سو 
دربـهـا هـر كدام براى ورود و خروج انبوه انسانها گسترده است و در این صورت كمتر از سه متر نمى 

مـتر مى رسد، طبیعى است كه فاصله میان  750دربها، از هر سو، به   شد، با این حساب تنها عرض تواند با
  .هر دربى با درب دیگر نیز باید دیوار شود و آن هم كمتر از ده متر نمى تواند باشد

مـتـر،  750متر مى رسد و اگر  2500در اینصورت است كه طول دیوارها در میان دربها از هر سو به 
متر مى گردد و اگر براى  3250ـول دربـهـاى را از هـر سـو بـدان بـیـافـزایـیـم طـول هـر سـمت مسجد ط

مـتـر  10561500بدست آوردن مساحت مسجد این عدد را در خـود آن ، ضـرب كـنـیـم ، رقـمـى چـون 
  .مـربـع حاصل ضرب و مساحت مسجد است 

د و براى سیل نمازگزاران آن ، باید وضوخانه و مـراكـز طـبـیـعـى اسـت كـه نـزدیـك چنین شكوهمن
اینجاست كه بزرگترین مسجد در جهان ساخته مى شـود و در كـنـارش . نـظـافـت و بـهداشت نیز ساخت 

  .هـمـه امـكـانـات و تـاءسـیـسـات الزم بـراى پـاسـخـگـویـى بـه ایـن سیل جمعیت نمازگزار، آماده مى گردد
دستاوردهاى بزرگ و یكى از طرحهاى عمرانى و فرهنگى و مذهبى آن گرامى است كه در و این یكى از 

  .عصر درخشان حكومتش در كنار دیگر طرحها و برنامه پیاده مى شود



  امام مهدى علیه السالم در سرزمین قدس
ط فـریـب و ـ گذشت كه امام مهدى علیه السالم براى درهم كوبیدن بـسـا) سـفیانى (در بـحـث از جـنـبـش 

دجالگرى و بیداد سفیانى ـ پس از استقرار حكومت عادالنه اش در جزیرة العـرب و عـراق ، از كـوفـه 
در سرزمین فلسطین و شمال شرقى ) رمله (در ) سفیانى (بـسـوى شـام حركت مى كند و در آن روزگاران 

  .قدس خواهد بود
لسطین مى رسد و پیكارى سخت میان دو نـیروى حق و امام مهدى علیه السالم با لشكر شكوهمند خویش به ف

باطل رخ مى دهد كه سرانجام با پیروزى نیروهاى امام عصر علیه السالم و شكست و نابودى جنبش ، 
  .سفیانى ، جنگ به پایان مى رسد

 لد(روایـات در ایـن مـورد، بـیـانـگـر ایـن مطلب است كه حضرت مهدى علیه السالم به دروازه شـهـر 
در فلسطین مى رسد و موضع رژیمهاى حاكم بر فلسطین و اردن در آن روزگـار روشـن نـیـسـت  )633()

جـز اینكه بى تردید آن گرامى تمامى حكومتهاى سیاهكار و سـتـم پـیشه را در هم مى كوبد و همه 
  .استبدادگران منحرف را نابود مى سازد و مردم را از بند فریب و دجالگرى و اسارت آنها رهایى مى بخشد

با آن حضرت از  در دروازه همان شهر لد در فلسطین است كه عیسى بن مریم علیه السالم براى بیعت
  .آسمان به زمین فرود مى آید كه بحثهاى آینده توضیح بیشتر آن را مى خوانیم 

  فرود آمدن عیسى علیه السالم از آسمان
فرود آمدن عیسى بن مریم از آسمان به هنگام قیام امام مهدى علیه السالم ، از دیدگاه همه مـسـلمـانـان بـا 

  .ثابت و از امورى است كه تردید در آن راه نداردوجود اختالف در مذهب ، یك واقعیت 
و شاید تنها حكمت فرود آمدن آن حضرت در قیام امام مهدى علیه السالم تقویت حركت جهانى آن حـضـرت 

و اعـتـراف و تـصـدیق به حقانیت آن وجود گرانمایه و امامت اوست ، بویژه كه حـضـرت عیسى به امام 
كند و به امامت او نماز مى گذارد و امامت جهانى و آسمانى او را تصدیق و مهدى علیه السالم اقتدا مى 

  .تاءیید مى كند
فرود آمدن عیسى علیه السالم از آسمان به زمین ، از شگفت انگیزترین شگفتیهاى تاریخ و از مـهـمـتـریـن 

  امرخـدادهـا و بـزرگـتـریـن نـشـانـه هـا و پـرشـكـوه تـریـن دالیل بر حقانیت ام
آیـا شـگـفـت انـگـیـز نیست كه انسانى ، مدتى در روى زمین زندگى كند، آنگاه به آسمانها عـروج نـمـاید و 
در آنجا هزارها سال زندگى كند، آنگاه همگام با قیام جهانى حضرت مهدى عـلیـه السـالم بـه خـواسـت خدا 

با او نماز بگذارد و حركت نجات بخش  و دستور او فرود آید و ضمن تصدیق و اقرار به امامت آن حضرت
  و آسمانى آن حضرت را یارى كند؟

  :با آگاهى از اینكه این انسان واال و بزرگ از دیگر انسانها، به جهاتى ممتاز است 
  .ـ نخست اینكه او پیامبرى از پیامبران بزرگ الهى است  1
ف و خیانت پس از او به شریعت و ـ او صـاحـب شـریـعـت و كـتـاب آسـمانى است ، گرچه دست تحری 2

  .آمیخته است ... مكتب او دراز شده و آن را با بافته هاى جاه طلبانه و
ـ او را خداى جهان آفرین بدون پدر و تنها از مادرى پاك و پاكیزه و به عنوان نشانه ، به دنیا آورده است  3
.  

كه در میان آنان از همه قشرها و طـبـقات ،  ـ امت او اینك در سراسر جهان از هزار میلیون نفر مى گذرد 4
از انسانهاى عادى گرفته تا شاهان ، رؤ ساى جمهور و دیگر چهره هاى مشهور هستند و قدرت بزرگ و 

  .وزنه سنگینى را مى سازند
نصب شده و بر ... ـ مـیـلیونها تمثال از آن حضرت و بنام او در معابد و كلیساها، مدارس ، خانه ها و 5

  .آویخته است   پیروانش  سینه
ـ عـالوه بر آنچه رفت ، عقاید انحرافى و شرك آلودى را نیز كه برخى مسیحیان بدان دچار گشته و بر  6

مى پندارند، نیز باید در نظر گرفت كه ذات اقدس ربوبى از گفتار ) خدا (یا ) پسر خدا (اساس آن او را 
  . كافران و مشركان ، منزه است  باطل و بى اساس 

بـا دقـت بـه هـمـه ایـن روش ، روشـن اسـت كـه عـیـسـى بن مریم علیه السالم نزد مسیحیان مـقـدسـتـریـن 
مـوجـود اسـت و طـبیعى است كه دیگر مكتبها و ادیان نیز در برابر شخصیت آن حـضـرت ، سـر تـعظیم 

نـه كه هست ، بنده وارسته و شایسته فرود مى آورند و مسلمانان نیز به پیروى از قرآن كریم او را آن گـو
خدا و پیامبر بزرگ او مى شمارند و همانگونه كـه قـرآن بـارهـا او را بـه پـاكـى و طـهـارت و قـداسـت و 

احـتـرام یـاد مـى كـنـد، او را تجلیل مى كند، و به نظر مى رسد به خاطر اهمیت این موضوع و شكوه و 



و به اراده خدا و براى تقویت حركت جهانى و نجات بخش امام شخصیت واالى آن حـضرت است كه ا
  .مهدى علیه السالم در عصر ظهور و قیام آن حضرت از آسمان فرود مى آید

و نیز بخاطر اهمیت بسیار موضوع است كه روایات بسیارى در این مورد از پیامبر و خاندان وحى و 
یسى علیه السالم و اقتدارى او بـه امـام مـهـدى عـلیـه رسالت علیهم السالم رسیده و در آن به فرود آمدن ع

  .السـالم و تصدیق و تاءیید آن اصالحگر بزرگ عصرها و نسلها تصریح شده است 
هـنـگامى كه به مجموعه هاى روایى بنگریم در مى یابیم كه انبوهى از عـلمـاى اهـل سـنـت : بـراى نـمـونـه 

ان همگى بطور متواتر، جریان فرود آمدن حضرت عیسى علیه السالم از ، حـافـظـان و امـامـان حدیث ، آن
آسمان به هنگامه قیام امام مهدى علیه السالم را، با صراحت كامل آورده اند گرچه برخى از آنان نخواسته 

به همین جهت است . اند به این حقیقت حدیثى و اسالمى تصریح كـنـند و آنگونه كه هست آن را ترسیم نمایند
كه برخى از آنان روایات را مـخـلوط مى كنند و آغاز و پایان آنها را حذف مى نمایند یا با واژه ها و الفاظ 

  .روایات ، براى اهدافى كه خدا مى داند، بازى مى كنند
كه از ائمه حدیث اهل سنت شناخته مى شود و كتاب او در صدر كتب صحاح قـرار دارد، ) بـخـارى (ـ 1

  .اى عیسى علیه السالم به امام مهدى علیه السالم را مى آورد اما با رعایت اجمال و ابهام حـقـیـقـت اقتد
  :او رویت را اینگونه نقل مى كند

   )634(.كـیـف انـتـم اذا نزل ابن مریم فیكم و امامكم منكم : قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عـلیـه و آله 
چـگونه خواهید بود هنگامى كه فرزند مریم ، عیسى ، در میان شما فرود آید، در حالى كه امام شما : یـعـنـى 

  .نیز در جامعه شما حضور دارد
در ) احمد بن حنبل (و ) فـردوس االخـبـار (در كـتـاب ) دیـلمـى (و  )635(در صـحـیـح خـود) مـسـلم (ـ  2

مسند خویش داستان فرود آمدن عیسى علیه السالم و اقرار و اعتراف او بـه وجود گرانمایه حضرت مهدى 
   )636(.را آورده اند، اما همانگونه كوشیده اند كه نام آن حضرت را نیاورند... علیه السالم و

داسـتـان نـزول حـضرت عیسى علیه السالم را مى آورد اما او ) بـخـارى (اسـتـاد ) نـعـیـم بـن حـمـاد (ـ  3
سیم كند و به همین جهت اینگونه نیز نمى خواهد نام مبارك حضرت مهدى علیه السالم را به صراحت تر

  :روایت مى كند
یكون : اءى (یـهـبـط المـسـیـح عیسى بن مریم عند القنطرة البیضاء على باب دمشق الشرقى ، طرف السـحـر 

تحمله غمامة ، واضعا یدیه على منكب ملكین ، عـلیـه ریـطـتـان مـؤ تزا باحدهما، ) نزوله فى وقت السحر
  .نحن اءصحابك : ا اءكب راءسه یقطر منه كالجمان ، فیاءتیه الیهود فیقولون مرتدیا باالخرى ، اذ

  ! )كذبتم : (فیقول 
  .نحن اءصحابك : ثم تاءتیه النصارى ، فیقولون 

  .بل اصحابى المهاجرین ، بقیة اءصحاب الملحمة ! كذبتم :فیقول 
یا مسیح اهللا :المسیح حین یراه ، فیقول فـیاءتى مجمع المسلمین حیث هم ، فیجد خلیفتهم یصلى بهم ، فیتاءخر 

  .صل بنا! 
  .بـل اءنـت فـصـل باءصحابك ، فقد رضى اهللا عنك ، فانما بعثت وزیرا و لم اءبعث اءمیرا:فـیـقـول 

   )637(.فیصلى بهم خلیفة المهاجرین ركعتین مرة واحدة و ابن مریم فیهم 
به هنگامه ) بـیـضاء (حـضـرت عـیـسـى عـلیـه السـالم بـر دروازه شـرقـى دمـشـق و كـنـار پـل : یـعـنـى 

ستهایش بر شانه دو فرشته است و دو قطعه پارچه نفیس بر سپیده سحر در حالى كه برابر، سوار است و د
و هنگامى كه سر خم مى كند نور و درخشندگى خاصى از . اندام اوست از آسمان به زمین فرود مى آیـد

ما یاران تو ! اى پیامبر خدا: (چهره اش پرتوافكن است ، نخست یهودیان بسوى او مى شتابند و مى گویند
  . )هستیم 

  . )دروغ مى گویید: (انان پاسخ مى دهدآن حضرت بد
  . )ما یاران تو هستیم : (آنگاه مسیحیان به حضورش شتافته و مى گویند

یاران راستین من ، مهاجران هستند، باقى مانده . شما نیز دروغ مى گویید: (بـه آنـان نـیـز مـى گـویـد
  . )اصحاب حماسه 

ند در حالى كه یهودیان و مسیحیان نیز آنـجا هستند و آنـگـاه مـسـلمـانـان به حضورش شرفیاب مى گرد
را در میان آنان مى نگرد ) حضرت مهدى علیه السالم (عیسى علیه السالم ، امام و خلیفه راستین مسلمین 

  .كه مسلمانان به امامت او نماز مى گذارند
حضرت قرار مى گـیـرد كـه  مـسـیـح نـیـز بـا دیـدن آن مـنـظره براى اقتداى به امام مسلمین پشت سر آن



  . )شما براى ما نماز جماعت بخوانید! اى پیامبر خدا: (امـام مـهـدى عـلیه السالم مى گوید
شما باید نماز را براى مردم بخوانید و همگى به شـما اقتدا نمایند، چرا ! هرگز! نه : (مـسـیـح پـاسـخ مى دهد

از شما خشنود است و من به عنوان وزیر شما مبعوث شده  كه شما بنده شایسته خدا و حجت او هستید و خدا
  . )ام و نه امیر

آنگاه خلیفه مهاجرین ، امام مهدى علیه السالم ، نماز مى خواند و همگى از جمله حضرت مسیح بدان 
  .حضرت اقتدا مى كنند

یز از پـیـامبر گرامى و او ن) حذیفه (روایت دیگرى را مى آورد و آن را از ) نـعـیم بن حماد (ـ و نـیـز  4
  :صلى اهللا علیه و آله نقل مى كند، اما متاءسفانه باز هم الفاظ و واژه هاى روایت بازى مى كند، اینگونه 

فـیـهـبـط عـیـسـى فـیـرحـب بـه النـاس و یـفـرحـون بـنـزوله لتـصـدیـق حـدیـث رسول اهللا صلى اهللا علیه و 
  !.اقم الصالة :آله ثم یقول للمؤ ذن 

  . )صل بنا: (ثم یقول الناس 
  .انطلقوا الى امامكم فلیصل بكم فانه نعم االمام :فیقول 

   )638(.فیصلى بهم امامهم فیصلى معهم عیسى 
سپس عیسى علیه السالم فرود مى آید و مردم به او خوش آمد مى گویند و از آمدنش كه تصدیق : یعنى 

اذان بگو تا نماز : (حدیث پیامبر و پیشگویى اوست ، شادمان مى گردند سپس به مؤ ذن دستور مى دهد كه 
  . )برپا گردد

شما ! اى مردم ! هان : (به عنوان امام براى مردم نماز بخواند كه مى گوید آنگاه مردم از او مى خواهند
بسوى امام خویش بروید تا او براى شما به عنوان امام نماز بخواند چرا كه خوب امام و شایسته پیشوایى 

  . )است 
اقتدا مى كنند  آنـجـاسـت كـه امـام مردم ، نماز مى خواند و همگى از جمله حضرت عیسى علیه السالم به او

  .نماز مى گزارند) حضرت مهدى علیه السالم (و به امامت او 
بـه ایـن روایـت بـنـگر تا روشن شود كه این گروه ، چگونه با روایـات پـیـامـبـر ! خـوانـنـده عـزیـز! آرى 

م گاهى از او صـلى اهللا عـلیـه و آله بـازى مى كنند و بجاى تصریح به نام مبارك حـضرت مهدى علیه السال
  ).امیرهم (و در برخى كتابهایشان نیز به ) خلیفتهم (تعبیر میكنند و گاه به ) امامكم (به 

امـا در هـمـیـن حـال ، بـرخـى از علماى اهل سنت و از انسانهایى كه تعصبات و جهت گیریها و هـواهـاى 
ون خرابكارى و درستكارى و قلب دلشـان بـر قـلمـشان چیره نشده است ، همین روایت و نظیر آن را بد

  :حقایق ، روایت مى كنند كه براى نمونه برخى از روایات در این موارد را مى آوریم 
  :پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود: ـ از ابوسعید خدرى آورده اند كه  1
   )639().منا الذى یصلى ابن مریم ، خلفه ( 

  .از خاندان ماست آن كسى كه عیسى بن مریم به امامت او نماز مى گذارد: یعنى 
  :آله فرمودپیامبر گرامى صلى اهللا علیه و : ـ از حذیفه آورده اند كه  2

  .تقدم و صل بالناس :فیقول المهدى ... یـلتـفـت المـهـدى و قـد نـزل عـیـسـى بـن مـریـم ... 
  . )انما اءقیمت الصالة لك : (فیقول عیسى بن مریم 

   )640(.فـیـصلى عیسى خلف رجل من ولدى ، فاذا صلیت قام عیسى حتى جلس فى المقام فیبایعه 
حضرت مهدى علیه السالم متوجه مى شود كه عیسى علیه السالم از آسمان فرود آمده است به همین : یـعـنى 

  . )شما پیش بایستید و براى مردم نماز بخوانید(: جهت به او مى گوید
  . )نماز، تنها، بوسیله و به امامت شما، برپا مى گردد: (عـیـسـى عـلیـه السـالم پـاسـخ مـى دهـد

و خـود آن پـیـامبر بزرگ به امام مهدى علیه السالم اقتدا مى كند و نماز مى خواند و آنگاه با آن حضرت 
  .بیعت مى نماید

  :ابن عباس آورده اند كه پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله فرمودـ از  3
والذى بـعـثـنـى بـالحـق بـشـیـرا لو لم یـبـق مـن الدنـیـا اال یـوم واحـد لطـول اهللا ذلك الیـوم حـتـى یـخـرج فـیـه 

   )641(.ولدى المـهـدى فینزل عیسى بن مریم فیصلى خلفه 
بـخدایى كه مرا به حق و مژده رسان برانگیخت اگر از دنیا تنها یك روز باقى بـمـانـد، خـداونـد آن : یـعـنـى 

مـى سازد تا در آن روز فرزندم مهدى ظهور نماید و عیسى بن مریم از آسمان فرود مى  روز را طـوالنـى
  .آید و به امامت او نماز مى گذارد

  :فرمود) دجال (ـ امیرمؤ منان علیه السالم در داستان  4



الصـالة ،  و یدخل المهدى علیه السالم بیت المقدس و یصلى بالناس اماما فاذا كان یوم الجمعة و قـد اءقـیـمـت
نـزل عـیـسى بن مریم علیه السالم بثوبین مشرقین ، اءحمر، كانما یـقـطـر مـن راءسـه الدهـن ، رجـل الشعر، 
صبیح الوجه ، اءشبه خلق اهللا باءبیكم ابراهیم خـلیـل الرحـمـن ، فـیـرى المـهـدى عـیـسـى ، فـیـقـول لعـیـسـى 

  .صل بالناس ! یـابـن البتول : (
  ).لك اءقیمت الصالة ( :فیقول 

   )642(....فـیـتـقـدم المـهـدى عـلیـه السـالم فـیـصـلى بـالنـاس و یـصـلى عـیسى خلفه و یبایعه 
آنگاه روز جـمـعـه فـرا . مهدى وارد بیت المقدس مى گردد و به عنوان امام با مردم نماز مى گذارد: یعنى 

مـى رسـد و نماز برپا مى شود و عیسى علیه السالم در حالى كه دو پیراهن درخـشـنـده بـر تـن دارد بـا 
انه كرده ، و منظم و قـیـافـه اى درخـشـان كـه شـبـیـه تـریـن چهره اى گندمگون و آراسته ، با موهاى ش

  .انـسـانـهـا بـه پـدرتـان خلیل است ، از آسمانها فرود مى آید
بیا و به ! هـان اى فـرزنـد بتول : (حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم او را مـى نـگـرد و بـه او مـى گـویـد

  . )امامت ، بر ما نماز بگذار
  . )نماز به امامت تو بر پا مى گردد: (خ مى دهدعیسى پاس

و آنگاه مهدى علیه السالم پیش مى آید و با مردم نماز مى گذارد و حضرت عیسى به امامت او نماز مى 
  .خواند و با او بیعت مى نماید

  نزول عیسى از دیدگاه علماى اهل سنت 
  :در مورد نزول عیسى علیه السالم مى گوید) آلوسى (ـ  1
هور این است كه حضرت عیسى علیه السالم به هنگام قیام امام مهدى علیه السالم به هـنـگـامـه سـپـیـده مش(

صبح در دروازه دمشق از آسمان فرود مى آید، امام مهدى علیه السالم از او دعـوت مـى كـنـد كـه بـراى 
و خود به آن گرامى اقتدا مى كند مردم نماز را به جماعت بخواند، اما او حضرت مهدى را پیش مى انـدازد 

   )643(. )نماز تنها به امامت شما برپا مى گردد: و مى فرماید
در پـاسخ بر كسانى كه اقتداى حضرت عیسى علیه السالم در نماز، بـه امـام مـهـدى عـلیـه ) سـیـوطـى (ـ  2

این از شگفتیهاست ، چرا كه نـماز خواندن عیسى به امام حضرت : (السالم را انكار نموده اند مى گوید
لى اهللا علیه و آله ثابت و مهدى علیه السالم در انبوه روایات صحیح از روایات رسیده از پیامبر ص

او راستگوى تصدیق شـده اى اسـت كـه اخـبـار و پـیـشـگوییها و آینده نگریهایش تخلف . تردیدناپذیر است 
  . )از این رو، مساءله قطعى است و روایات رسیده ، آن را تردیدناپذیر مى سازد. پذیر نیست 

   )644(.آنگاه برخى روایات رسیده در این مورد را مى آورد
هم و دست اول اهـل ایـنـهـا بـرخـى روایـات و مـنـابـع آنـهـا از كـتـابـهـاى مـ! خـوانـنـده عـزیـز! آرى 

سـنـت و دیـدگـاه عـلمـاى بزرگ آنان ، پیرامون فرود آمدن عیسى علیه السالم به هنگام قیام جهانى حضرت 
  .مهدى علیه السالم بود كه از نظرتان گذشت 

امـا روایـات رسـیـده كـه در كتابهاى شیعه از پیامبر گرامى و امامان معصوم علیهم السالم مـوجـود اسـت ، 
هـمـه به صراحت ، بیانگر اقتداى حضرت عیسى علیه السالم به امام مهدى عـلیـه السـالم اسـت و اگـر 

بـگـوییم كه فرود آمدن عیسى و اقتداى او به امام مهدى علیه السـالم در نـظـر شـیـعـیـان از امـور مـسـلم و 
  .الغه نكرده و چیزى به گزاف نگفته ایم تـردیـدنـاپـذیـر، بـلكـه از مـشـهـورتـریـن مسائل مى باشد، مب

  :آمده است كه ) عیون المعجزات (مساءله به صورتى است كه در كتاب 
پـیامبر گرامى اسالم به امامان راستین ، از قیام آخرین امام ، حضرت مهدى علیه السالم بـراى اصـالح (

ـار از عـدل و قـسط مى كند همانگونه كه به از قـیـام كـسـى كـه زمـیـن و زمـان را سـرش. جـهـان خـبـر داد
هنگامه ظهورش لبریز از ستم و بیداد مى گردد و عیسى علیه السالم به هنگام قیام او از آسمان فرود مى آید 

   )645(. )و به امامت آن حضرت نماز مى خواند
  :نگارنده در پایان روایت مى نویسد

ایـن روایـت واقـعـیـتـى است كه به دلیل شهرت بسیار آن ، همه شیعیان از علماى بزرگ گـرفـتـه تـا افـراد (
  . )در مـورد آن ، اتـفاق نظر دارند... ر و جـوان و عـوام و پـیـ  عـادى ، خـواص 

  .و ما نیز در این مورد، بحثى داریم كه در بخش آینده خواهد آمد
  واژه دجال

، )دروغپردازى (، )نـیـرنـگ بازى (، )حـق پـوشـى (مـشـتـق شـده و بـه مـفـهـوم ) دجـل (ایـن نـام از واژه 
  .است ) قلب حقایق (و ) دجالگرى (



صـفـت مـردى اسـت كـه پـیـش از ظـهـور امـام مهدى علیه السالم در صحنه جامعه پدیدار مى ) ال دجـ(
گردد و با جنبش ارتجاعى خویش جنایت و تباهى بسیارى را مرتكب مى گردد و آنـگـونـه كـه بـرخـى از 

و قلبها را بسوى خود جلب  نـویـسـنـدگـان مـعـاصـر پـنـداشـتـه انـد، دجال ، تمدن جدید غرب نیست كه دلها
  .كرده است 

دجـال ، در شرایط قحط و تورم اقتصادى و خشكسالى قیام مى كند و پیروان او را، انبوهى از عـنـاصـر 
پـسـت و فـرومـایـه و آلوده بـه گـنـاه و رذایـل اخـالقـى ، هـمـچـون زنـان ولگـرد و نـسـل تـبـهـكـار آنـها و 

  .تشكیل مى دهند. ..نژاد پرستان یهود و
او مردى یك چشم است و از جادوگرى ، شعبده بـازى و : از روایـات ایـن نـكـته دریافت مى گردد كه 

چـشـم بندى آگاه است ، به همین جهت به كارهاى سحرانگیزى دست مى یازد و به گـونـه اى عـمـل مـى 
گفت انگیز نیست كه نخست ادعاى نبوت كند كـند كه مردم كارهاى او را واقعیت مى پندارند و از این رو ش

  :و آنگاه ادعاى خدایى و بگوید
  . )اءنا ربكم االعلى ( 

  .من پروردگار بزرگ شما هستم ! هان اى مردم : یعنى 
و امثال او، خاطر ) شلمغانى (از جمله ) مـدعـیـان دروغین نیابت خاص (مـا در بـخـش نـهـم ، در بـحـث از 

  .ى از آنها، دجالگرى را به جایى رساندند كه ادعاى حلول و پروردگارى كردندنشان ساختیم كه برخ
روایات رسیده در مورد دجال و عملكرد تبهكارانه و دجالگرانه اش به گونه اى است كه بـراى مـا مـفـهـوم 

ى آنها نیست ، شاید رموز و اشاراتى باشند كه در روزگار ما نامفهوم اند و در آینده پرده اسرار از رو
  .برداشته شود

زندگى نكبت بار این عنصر پلید در فـلسـطـیـن به پایان : بـه هـر حـال آنـچـه مـى توان دریافت این است كه 
خویش مى رسد و امام عصر علیه السالم پس از قیام خویش و فرود آمـدن عـیـسـى عـلیـه السـالم بـه آن 

ال را از صـحـنـه بـردارد و او نـیـز دسـتـور اجـرا مـى كـنـد، و پـیـامـبـر بـزرگ دسـتـور مـى دهـد كـه دجـ
  .بـشـریت را از شرارت و دجالگرى او رهایى مى بخشد

در این مورد، ما به همین اشاره بسنده مى كنیم ، توضیح بحث در مجموعه هاى روایى موجود است ، 
  .عالقمندان مى توانند مراجعه كنند

  سر فرود مى آورند؟ چگونه قدرتها در برابر او
  .ایـن سـؤ ال در صـدر سـلسـله پرسشهایى است كه پیرامون ظهور امام عصر علیه السالم مطرح مى گردد

  )چگونه حكومتها در برابر امام مهدى علیه السالم خاضع مى گردند؟ : (بـسـیـارى مـى پرسند كه 
  )شود؟  چگونه آن اصالحگران بزرگ جهانى بر حكومت و دولتها پیروز مى(
  )و مـوضـع حـكـومـتـهـا و قـدرتـهـاى بـزرگ جـهانى در برابر آن حضرت چگونه خواهد بود؟ (

ایـن مـوضـوع ، بـراسـتـى مـوضـوع حـسـاسـى اسـت و پـاسـخ آن نیاز به اندكى شرح و تحلیل دارد بدین 
  :صورت 

از افـراد تشكیل مى گردند و همان افراد هستند  ـ حـقـیـقـت ایـن اسـت كـه حـكـومـتـهـا و دولتـهـا، هـمـواره 1
كه در كنار هم ، دست در دست هم ، هیاءتهاى حاكمه را مـى سـازنـد و روشـن اسـت كـه هـر انـسانى از 

  .این هیاءتهاى حاكمه ، به گونه اى امور و رخدادها را ارزیابى نموده و حوادث را مى فهمد
و مهمات تكیه دارند و سالح نیز در دست ارتشهاست ، در دست ـ حكومتها در حیات خویش به سالح  2

  .بزرگترین فرمانده تا كوچكترین فرد ارتش و یا نیروهاى مسلح 
پلیس ، نیروهاى انتظامى ، دستگاههاى اطالعاتى ، : ـ و نـیـز حـكـومـتـهـا بـر نـیـروهـاى مـسلحى چون  3

نها همه ، دستگاههایى هستند كـه حـكـومـتها و دولتها ارتش خلقى و پاسداران رنگارنگ تكیه دارند و ای
بدانها تكیه مى كنند و بوسیله آنها قدرت و نیرو مى یابند و با دست آنها با مخالفان خویش مى جنگند و آنان 

  .را سركوب مى كنند
ه حكومتها ایـنـك جـاى سـؤ ال اسـت كـه اگـر نـیـروهـاى مـسـلح و دسـتـگـاهـهـاى عـریـض و طـویـل كـ

  بدانها تكیه مى كنند با حكومت موافق نبودند یا فرمانبردارى نكردند، دیگر از دولتها چه كارى ساخته است ؟
هیاءت حاكمه یا سران نظامى كه نیروهاى نظامى آن را از نظر فكرى و عقیدتى با آنان : (بعبارت دیگر

  )موافق نباشند، چه مى كنند؟ 
و نیروى نظامى خویش بیشتر از نیروى بیگانه مى هراسند چرا كـه بـر  حـكـومـتـها همواره از ارتش

نـیـروى خـارجـى مـمـكـن اسـت بـوسـیـله نـیـروى مـوجـود در داخـل پیروز شد و آن را نابود ساخت ، اما 



بر ارتش خودى ، هنگامى كه همه ستون و بدنه و راءس یا بیشتر آن ، سر به طغیان و شورش برداشت ، 
  ى توان كرد؟چه م

دولتـها در برابر نیروهاى مسلح خویش هنگامى كه از آنان جدا شوند یا از نظر فكرى و عقیدتى با دولت 
  .مخالف باشند، قدرتى ندارند  خویش 

تـنـهـا وسیله رویارویى با چنین ارتش نظامى ، كمك گرفتن از ملت و یارى جستن از تـوده هـاى ! آرى 
ز هنگامى كه مردم به ارتش بپیوندند و یك صدا، بر ضد هیاءت حاكمه بشورند با مـردم است و این تالش نی

  .شكست روبرو مى گردد و حكومت سقوط مى كند
در بـحـثـهـاى گـذشته ، خاطر نشان ساختیم كه پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله به هنگامه خبر دادن از 

  . )السیف انه یخرج ب: ( ظهور امام مهدى علیه السالم فرمود
  .یعنى او با شمشیر عدالت قیام خواهد كرد

از : (و ایـن سـخـن را بـرخـى بـه تـمـسـخـر گـرفـتـه و وسـیـله تـاخـت و تـاز قـرار داده و مـى گـویـنـد
شـمشیر، در برابر سالحهاى مرگبار كه اگر بكار افتد، همه چیز را به خاك و خاكستر تبدیل مى كند، چه 

  ست ؟كارى ساخته ا
انواع بمبها، اقسام مسلسلها، انواع و اقسام تفنگها، تـانـكـهـا، زره : از سالحهاى ویرانگر و مخربى چون 

پـوشـهـا، نـفـربـرهـا، هـواپـیـمـاهـا و دیـگـر وسـایـل جـنـگـى زمـیـنـى ، هـوایـى ، دریـایـى كـه اگـر بـه 
مى دارند، آخر در برابر اینها شمشیر چه ارزشى دارد؟ و  كـار افـتـد، نـسـل بـشـر را از صـفحه روزگار بر

  )اثر آن در برابر این سالحهاى ویرانگر و نابود كننده و سریع چیست ؟ 
  .براى پاسخ به این سؤ ال مقدمه اى ترسیم مى گردد، امید كه مفید افتد

  :مقدمه 
علیه السالم بـه هـنـگـام قـیـام از انبوه روایاتى كه گذشت به این واقعیت تصریح دارد كه حضرت عیسى 

امام مهدى علیه السالم ، از آسمان فرود مى آید و ضمن اقرار و تصدیق وجـود گـرانـمایه آن اصالحگر 
و این مطلب ثابت شده اسـت كـه خـداوند، عیسى علیه السالم را به آسمانها . بزرگ جهانى به او اقتدا مى كند

  :ا به دست دشمنان رد مى كند و مى فرمایدبرده است ، چرا كه كشته شدن او ر
و قـولهـم انـا قـتـلنـا المـسـیـح عـیـسـى بـن مـریـم رسول اهللا و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم و ان الذین 

اختلفوا فیه لفى شك منه ، مـالهـم بـه مـن عـلم اال اتـبـاع الظـن و مـا قـتـلوه یـقـیـنـا بل رفعه اهللا الیه 
....)646(   

كه آنان مسیح را  ما مسیح ، پسر مریم ، پیامبر خدا را كشتیم در حالى: و نیز بدان سبب كه گفتند: یعنى 
نكشتند و بر دار نكشیدند بلكه كار بر آنان مشتبه شد و بى تردید آنانكه در مـورد او اخـتـالف مـى كـردنـد 

  .خـود در تردید بودند و به آن یقین نداشتند و تنها پیرو پندار خود بودند و عیسى را به یقین نكشته بودند
یرامون صعود حضرت عیسى به آسمان ، بسیار اسـت و بـیـانـگـر عـالوه بـر قـرآن شـریـف و نیز روایات پ

سال مى  1900ایـن واقـعـیـت كه او در آسمانها زنده و روزى مى خورد و اینك از صعود او بیشتر از 
  .گذرد

و نـیـز ایـن روایات به صراحت بیانگر این واقعیت است كه عیسى علیه السالم به هنگامه قیام امام مهدى 
  .لسالم از آسمان فرود مى آید و به آن گرامى اقتدا مى كند و به امامت او نماز مى گذاردعلیه ا

راسـتـى كـه حـكـمـت بـالغـه خدا و تدبیر عظیم او را نظاره كنید كه چگونه حضرت عیسى عـلیه السالم را 
دى واال، ذخیره به آسمانها صعود مى دهد تا او را براى روزى بسیار شكوهبار و هدفى شكوهمند و مقص

  !!سازد
راسـتـى چـه ثـمـره ، چه فایده و چه حكمتى در فرود آمدن عیسى علیه السالم به زمین در قیام جهانى امام 

  مهدى علیه السالم است ؟ و چه رابطه اى میان این فرود و آن ظهور هست ؟
ه است بپا مـى خـیـزد و كه از یك سو امام گرانقدر و پرشكوهى كه براى اصالح زمین و زمان ذخیره شد

خـورشید جهان افروزش از پس ابرهاى غمبار غیبت طلوع مى كند و از دگر سو پـیامبر بزرگى كه در 
آسمانها ذخیره شده است فرود مى آید و ضمن تصدیق قیام جهانى مـهـدى عـلیـه السالم به او اقتدا مى كند؟ 

  ؟ راستى چه رابطه اى میان این دو رخداد شكوهمند است
  و چه مناسبتى میان این دو حادثه بى نظیر مى باشد؟

پـیـش از هر چیز شایسته است فراموش نكنیم كه شمار مسیحیان جهان اكنون از هزار میلیون نفر مى گذرد، 
  :به عنوان مثال 



ـتـهـا و زمـامـداران و دولتـهـا و مـلتـهـاى اروپـا هـمه یا بیشترشان مسیحى اند، بیشتر زمامداران و حـكـوم
مردم قاره سیاه ، مسیحى هستند، همینطور دولتهاى آمریكاى شمالى و جنوبى و عـقـیـده مـسـیـحـیـان نـیـز 

بدین . در مورد عیسى علیه السالم مشهور است كه قرآن ضمن انتقاد، آن را ترسیم و تصحیح مى كند
  :صورت 

  .و نصارى گفتند كه عیسى پسر خداست  )647(.ـ و قـالت النـصـارى المسیح ابن اهللا  1
سـبـحانك ما : الهین من دون اهللا ؟ قـال یا عیسى بن مریم اءنت قلت للناس اتخذونى و امى : ـ و اذ قال اهللا  2

یكون لى اءن اقول ما لیس لى بحق ان كنت قلته فقد عملته تعلم ما فى نفسى و ال اعلم ما فى نفسك انك اءنت 
آیا تو به مردم گفتى كه مرا : (و یادآور آنگاه را كه خدا به عیسى بن مریم گفت : یعنى  )648(.عالم الغیوب 

  )و مادرم را جز خدا به خدایى گیرند؟ 
م اگر مـن چنین گفته بودم تو تو را به پاكى یاد مى كنم ، مرا نسزد چیزى بگویم كه شایسته آن نباش: (گفت 

خود مى دانستى تو به آنچه در ضمیر من مى گذرد دانایى و من از آنچه در ذات تو است بى خبرم ، چرا كه 
  . )تو خود، داناى رازهاى نهانى 

خدا، همان مسیح پسر : (آنان كه گفتند: یعنى  )649(.ـ لقـد كـفـر الذیـن قـالوا ان اهللا هـو المـسیح بن مریم  3
  .كافر شدند. ) مریم است 

  :شاعر در مورد عقیده آنان به مسیح علیه السالم مى گوید
  

  سیح بین النصارى عجبا للم
  

  ان اال له اءبوه : حیث قالوا
  

  ابن االله اله : ثم قالوا
  

  ثم قاموا بجهلهم عبدوه 
  . )خدا، مسیح است : (در مـورد مـسیح ، میان پیروانش در شگفتم هنگامى كه مى گویند: یـعـنـى 

متعصبانه به پرستش او قیام مى  و سپس ناآگاهانه و. ) فـرزنـد خـدا، هـمـان خـداست : (آنـگـاه مـى گـویـنـد
  .كنند

ما در روزگار خویش به نشریات گمراه كننده اى كه مبشران و مبلغان مسیحى آنها را چاپ و تـوزیـع مـى 
و . كـنند، بر مى خوریم كه در عصر فرهنگ و دانش نیز همین خرافه و دروغ به صـراحـت آمـده است 

خدا، همان عیسى اسـت و او خـداى نـجـات دهـنـده اسـت (و . )  عیسى ، خداست: (آنان تصریح مى كنند كه 
و . و سـخـنـانـى از این قماش بافته هاى كفر آلود كه بـراسـتـى خـدا برتر و باالتر از بافته هاى آنانست . ) 

  .او بلند مرتبه و بزرگ از هر آنچه شرك گرایان مى پندارند، پاك و منزه است 
مـسـیحیان با این عقیده و اندیشه در مورد عیسى علیه السـالم : ایـن اسـت كـه  بـه هـر حـال بـحـث در

هـنگامى كه در سراسر جهان بشنوند كه حضرت مهدى علیه السالم آن اصالحگر بـزرگ عـصـرهـا و 
نسلها ظهور نمود و عیسى علیه السالم نیز از آسمان فرود آمده و ضمن تـصـدیـق آن حـضرت و اقرار به 

مت او و كمك به قیام جهانیش ، به او اقتدا نموده و به امـامـت او نـمـاز مى خواند، در این صورت آیا در اما
سراسر گیتى حكومت و دولت و ملتى پیدا مى شود كه مسیحى باشند و باز هم با قیام جهانى امام مهدى علیه 

  السالم مخالفت ورزند؟ و با او سر ستیز درآیند؟
بلكه همه مسیحیان به پیروى از عیسى علیه السالم و به دستور او زیر پرچم امام ! زروشـن است كه هرگ

عصر علیه السالم وارد مى گردند و اسالم واقعى را خواهند پذیرفت و از طرفداران امام عصر علیه السالم 
  .خواهند شد

  :اینك روایاتى را در این مورد مى آوریم 
  :ه اند كه ضمن حدیث مفصلى فرمودـ از امام باقر علیه السالم آورد 1
یـعـنـى  )650(....فـاذا اجـتمع عنده عشرة آالف رجل ، فال یبقى یهودى و ال نصرانى اال آمن به و صدقه ...
هـنـگـامـى كه ده هزار نفر پیكارگر و آگاه بر گرد آن حضرت گرد آمدند دیگر یهودى و مسیحى یافت نمى : 

  .شود جز اینكه به او و قیام جهانى اش ایمان مى آورند و او را تصدیق مى كنند
  :رمایدـ این روایت بصورت دیگرى نیز آمده است كه مى ف 2



فـاذا اجتمع عنده العقد ـ عشرة آالف رجل ـ فال یبقى یهودى و ال نصرانى و ال اءحد ممن یـعـبـد غـیـر اهللا ... 
مـلة االسـالم و كـل مـا كـان فـى االءرض ـ مـن . تـعـالى اال آمـن بـه و صـدقـه و تـكـون المـلة واحـدة 

هنگامى كه برگرد امام : یعنى  )651(.نار من السماء فتحرقه مـعـبـود سـوى اهللا تـعـالى ـ تـنـزل عـلیـه 
ده هزار نفر انسان ساخته شده و فداكار، گرد آمدند، همه یـهودیان و  مهدى عـلیـه السـالم پـس از ظـهـورش

مسیحیان و كسانى كه جز خداى یگانه را مى پرستند، به امامت و راه و رسم او ایـمـان مـى آورند و قیام 
آنگاه است كه همه ملتها یك ملت مى شوند، ملت اسالم . جهانى و دگرگونسازش را تصدیق و تاءیید مى كنند

و پیروان همه ادیان به دین آسمانى اسالم مى گروند و همه معبودهاى دروغین مورد غضب خدا قرار مى 
گیرند و آتشى از آسمان فرود آمده و آنـهـا را طـعـمـه خـویـش مـى سـازد و هـمـه را بـه خـاكـسـتـر تبدیل 

  .مى كند
  :ـ از امیرمؤ منان علیه السالم آورده اند كه فرمود 3

ـعـث السـفـیـانـى الى المـهـدى جـیـشـا فـخـسـف بـه بـالبـیـداء و بـلغ ذلك اءهـل الشـام قـالوا لخـلیـفـتـهـم اذا ب
  .قـد خـرج المـهـدى فـبـایـعـه و ادخل فى طاعته ، و اال قتلناك :

ـدس و تـنـقـل الیـه الخـزائن فـیـرسـل الیـه بـالبـیـعـة و یـسـیـر المـهـدى عـلیـه السـالم حـتـى یـنـزل بـیـت المـق
و تـدخـل العـرب و العـجـم و اءهـل الحـرب و الروم و غـیـرهـم فـى طـاعـتـه ، مـن غـیـر قـتـال ، حتى تبنى 

یعنى هنگامى كه سفیانى سـپـاهـى را بـسـوى مهدى علیه السالم  )652(.المساجد بالقسطنطنیة و مادونها
گسیل مى دارد و آن سپاه در بیابانى در میان مكه و مـدیـنـه بـه زمـین فرو مى رود و خبر این حادثه 

مهدى نجات بخش ، ظهور كرده است : (سد، آنان به زمـامدار خویش مى گوینددهشتناك به شام و مردم آن ر
  . )در غیر این صورت تو را نابود خواهیم ساخت ! ، با او بیعت كن و اطاعت او را گردن گذار

و او نـیـز بـه نـاچـار بـراى بـیـعت با امام مهدى علیه السالم گروهى را مى فرستد و آن حـضـرت هـمـه جـا 
همه گـنـجـیـنـه هـا بـسـوى او انـتـقـال . فـتـح مى كند تا در بیت المقدس فرود مى آید  در مـسـیـر خـودش را 

مـى یـابـد و عـرب و عـجـم ، اهـل حـرب و روم و دیـگران ، حكومت عادالنه و راه و رسم انسانساز و 
حركت جهانى او تا جایى پیش مى رود كه  آنگاه. رهایى بخش او را بى آنـكـه بـا او پـیكار كنند مى پذیرند

مساجد را بنیاد مى ... همه جا، نداى توحید و عدالت ، طنین افكن مى شود و در قسطنطنیه و فراتر از آن و
  . )كند

و با این بیان ، استفاده از سالح ، ضرورت پیدا نمى كند و انواع اسلحه ها بى آنكه به وجود آنها احساس 
  .شته مى شودنیاز شود، كنار گذا

را كـه در نقاط خاصى ) الواح تورات (امـا یـهود هم ، بر گرد آن خورشید جهان افروز حلقه مى زنند و او 
مدفون است ، براى آنان خارج مى سازد و آنان در میان آن نوشته هاى آسـمـانـى ، ویـژگـیـهـا و نشانه هاى 

  .ا پذیرفته و در خط امامت او گام مى سپارندامام مهدى علیه السالم را مى یابند و همگى اسالم ر
  از امام باقر علیه السالم در این مورد آورده اند كه فرمود

و انـمـا سـمـى المـهـدى ، النـه یـهـدى الى اءمـر خـفـى و یـسـتـخـرج التـوارة و االنجیل من اءرض یقال لها 
تنها بر این جهت نام مبارك حضرت قـائم عـلیـه السـالم ، مـهـدى نامیده شد كه از : یعنى  )653(.انطاكیة 

تورات و انجیل را از نقطه اى از زمین كه انطاكیه  جانب خدا، به هر كار نهان و سرى هدایت مى شود و
  .نام دارد، خارج مى سازد

مهدى علیه السالم ، مهدى نامیده شد، چرا كه به اسـفـار تـورات : (و در بـرخى از روایات آمده است ، كه 
آنـان بر آن راهنمایى مى گردد و آن را از كوههاى شام خارج مى سازد و یهود را بدان فـرا مـى خـوانـد و 

   )654(. )كتابها بصورت دسته جمعى و سى هزار نفرى تسلیم مى گردند
  :است كه ) لراغبین اسعاف ا(در كتاب 

) اسفار تورات (بـنـى اسـرائیـل را از غار انطاكیه و ) تـابـوت سـكـیـنـه (حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم (
را از كوهى در شام خارج مى سازد و با آن با یهود بحث و گفتگو مى كند و بسیارى از آنان تسلیم مى 

   )655(. )گردند
بـه هـر حال ، ظاهر مطلب این است كه در مرحله نخست ، سى هزار نفر از یهود، حق و عدالت را 

آنگاه این گرایش به حق و پذیرش اسالم بى وقفه ادامه مى یابد تا همه . دپذیرفته و به اسالم ایمان مى آورن
یهودیان مسلمان شده و به امامت مهدى علیه السالم و راه و رسم زندگى ساز و قیام نجات بخش او ایمان مى 

  .آورند
یـه السـالم و آنـچـه آمـد مـربـوط به یهود و نصارى و ایمان آنان به اسالم و قیام جهانى حضرت مهدى عـل



اما اینك جاى آن است كه بنگریم و بدانیم كه پیروان دیگر ادیان و . امامت آن اصالحگر بزرگ جهانى بود
  مرامها چه خواهند كرد؟

روشـن است كه این دگرگونى عظیم و ناگهانى كه ـ با قیام حضرت مهدى علیه السالم و فـرود آمـدن عـلیـه 
آن حضرت و تصدیق او ـ در دولتها و مـلتـهـا در سـراسـر جـهان پدیدار مى السـالم از آسمان و اقتداى به 

گردد، بزودى اثر عمیق خویش را در نظامهاى الئیك هـمـانـنـد چـیـن و شـوروى و بـیـشتر كشورهاى خاور 
یخ دور مى گذارد؛ چرا كه آنان مى توانند خـویـشتن را در برابر حقیقت بزرگ و دگرگونسازى كه مسیر تار

بویژه كه امام مهدى علیه السالم متفكران و . و زندگى جهانیان را تـغییر مى دهد به نادانى و ناآگاهى زنند
انـدیـشـمـنـدانـى را بـه عـنـوان پـیـام رسـان و مـبـلغ اسـالم ، بـسـوى مـلتـهـا و دولتـهـا گـسـیـل مـى دارد تا 

و افراط و تفریط و افـزودن چـیـزى بـر آن ، بـه بـشـریـت  اسالم را آن گونه كه هست ، بى هیچ كم و كاست
اینجاست كه دولتهاى الئیك نیز جز پـذیـرش حـق و سـر فـرود آوردن در بـرابـر نـظم عادالنه و . بـشـناسانند

  .پیشواى عدالت پیشه و پر اقتدار آن ، راهى براى خود نخواهند یافت 
  :كه  در روایتى كه از نظرتان گذشت خواندید

پـس از گـرایـش مـسـیحیان و یهودیان به اسالم و ایمان به حضرت مهدى علیه السالم تـمـامـى كسانى كه (
  . )جز خدا را مى پرستند نیز، به راه و رسم عادالنه و آسمانى او ایمان مى آورند و او را تصدیق مى نمایند

  پیشگامان امتها
ـر جـهـان نـیـمـى از مـسـلمـانـان را تـشكیل مى دهد، روشن است امـا شـیـعـیـان كـه شـمـارشـان در سـراس

كه اینان از پیشتازان و پیشگامان ملتها و امتهایى هستند كه بر گرد آن خورشید جهان افروز حلقه مى زنند، 
و زیر پرچم او ـ كه براستى پرچم عزت ، استقالل ، آزادگى ، عدالت ، پاكى ، سعادت ، نیكبختى ، قدرت ، 

  .قوت و رفاه ، و معنویت است ـ قرار مى گیرند
و ایـنـگـونـه اسـالم و صلح و آزادى بر سراسر جهان سایه آرامش بخش و سعادت آفرین خویش را مى 

افكند و تدبیر امور جامعه بشرى را به كف مى گیرد و ملتها و دولتها، همه و همه ، فوج فوج به دین خدا 
  .وارد مى گردند
ورتى خواهد بود كه ظهور و قیام امام عصر علیه السالم پیش از سومین جنگ جهانى كه آنچه آمد در ص

چون كابوسى سایه افكنده است رخ دهد، اما اگر جنگ سوم جهانى اتفاق افتد و ظهور آن اصالحگر بزرگ 
دن بمبهاى جهانى پس از آن باشد، دیگر مى توان پیش بینى كرد كه چه شـمـار از انـسـانها با بكار گرفته ش

هسته اى و هیدروژنى و دیگر سالحهاى مرگ آور و ویران كننده ، نابود مى گردند و چه شمار باقى مى 
  .مانند

درصد از انـسانها در  60امـام مهدى علیه السالم پس از نابود شدن : مـفـهـوم ایـن سـخـن ایـن اسـت كـه 
ه از خانواده بشرى را نیز ترور، ارعاب و روى زمین ، ظهور مى كند آن هم در شرایطى كه باقیماند

  .هیوالى مرگ و نابودى به سختى در هم نوردیده و زندگى به دوزخ طاقت فرسایى تبدیل شده است 
در آن شرایط است كه بشریت از همه تمدنهاى پوشالى و تمامى دیدگاهها و بافته ها و تـئوریـهـاى شـكـسـت 

سرخورده و ماءیوس و خسته شـده و از آن زندگى سیاه نكبت .. .خورده اقتصادى ، اجتماعى ، سیاسى و
بارى كه مرگ به مراتب بهتر و شریفتر از آن است متنفر مى گردد و درست در همان حال و هـواى 

نـومیدى و واماندگى و فشار است كه بشریت انتظار فرشته نجات و اصالحگرى بزرگ و راستین را مى 
ز آن فجایع غمبار و مصائب هستى سوز و از آن نـظـامـهـا و قـوانـیـن سـاخـتـه كشد كه سر رسد، و او را ـ ا

ذهـن و بـافـتـه انـدیـشـه نـارسـا و مـغـز علیل و ناتوان جاه طلبان كه جز بر زیان و رنج او نیافزوده است ـ 
  .نجات بخشد

نى را از بـیـن بـبـرد، بـافـتـه آنگاه انتظار فرج اصالحگر بزرگى را مى كشند كه تباهى زندگى جامعه انسا
و . هـا و نـظـامـهـا و مقرراتى را كه تراوش یافته از مغزهاى جباران و طـغیانگران است ، نابود سازد

بیدادگران سنگدلى را كه شب و روز همواره بر این مى اندیشند كه چگونه راه تنفس توده هاى دربند را 
بـردگـى را، بـر دسـت و پـاى آنـان سخت تر كشند و چگونه تنگتر ساخته و چگونه بندهاى عبودیت و 

! آزادى ، این نعمت گرانبها و پـرارجـى را كـه خـدا بـه انـسـانـهـا ارزانـى داشـتـه اسـت پایمال سازند؛ آرى 
  .این دیوانگان قدرت و انحصارگران امكانات توده ها را، از سر راه بردارد

ه دریـافت ، بخاطر فشار و سركوبى و استبدادى كه در همه مـیـدانـهـاى بـشـریـت هـنـگـامـى كـ! آرى 
زنـدگى بر او حاكم است ، دیگر نه كرامتى برایش مانده است و نه شرافت و عـزت و آزادگـى ، دیـگـر در 

آن وضـعـیـت اسـت كـه بـا همه وجود انتظار مى كشد تا نجات بخشى براى رهایى اش بپاخیزد و بشریت را 



  .ز آن شرایط نكبت بار نجات بخشدا
  :آمده است كه ) ع (در این موارد روایتى از امام باقر 

و هو قول : دولتنا آخر الدول و لم یبق اءهل بیت ـ لهم و دولة ـ اال ملكوا قبلنا، لئال یقولوا ـ اذا راءوا سیرتنا ـ
  .و العاقبة للمتقین :اهللا عزوجل 

هیچ خاندان و . لت و حـكومت ما خاندان وحى و رسالت ، آخرین دولت خواهد بود )656(دو: یـعـنـى 
ز ما، زمام امور جامعه بدست آنان مى افتد تا هـنـگـامـى كـه راه و گروهى نخواهند بود جز اینكه پیش ا

رسـم عادالنه و بشر دوستانه و حیات بخش ما را دیدند، ادعا نكنند كه اگـر آنـان نـیـز مـدیـریـت و زمام 
وحـى امور جامعه را به كف مى گرفتند همچون حكومت عادالنه و انـسـانـسـاز و افـتـخـارآفـریـن خـانـدان 

  .و رسـالت عمل مى كردند
  :این همان سخن خداست كه مى فرماید! آرى 

   )765(. )والعاقبة للمتقین (
  .و فرجام شكوهمند تاریخ و آینده بشریت در پرتو حكومت ماست 

شرایط جهانى به گونه ) ع (با ظهور امام مهدى : بنابراین ، از روایات ، این واقعیت دریافت مى گردد كه 
اى است كه همگان از اوضاع غمبار و پریشان بشریت و شكست تئوریها و مـكـاتـب و مـرامها و 

  .خسته و نومید گشته و همگان در انتظار اصالحگرى نجاتبخش ، هستند سیستمهاى بشرى
سر خضوع فرود مى آورند و زمام امور خویش را به دست ) ع (بـه هـمـیـن جهت ، در برابر امام مهدى 

  .توانمند و كارگشاى او مى سپارند، بدان امید كه نجات و نیكبختى بشریت را، او تضمین نماید
نجات بخش از راه دیگرى زمام امور جامعه ها و تمدنها و رهبرى كره زمین را بـدسـت مـمـكن است مهدى 

گـیـرد و در بـرابـر بـیدادگران جهانى كه حاضر نشوند حق و عدالت را گردن نهند، از سالح بسیار پیشرفته 
  .تر و مخربتر از سالحهاى تجاوزكاران ، بهره جوید

سمانى ، در پرتو قدرت و دانش و آموزش الهى ، سالحى وصف چه مانعى دارد كه آن اصالحگر بزرگ آ
ناپذیر در برابر سالحهاى تجاوزكاران بسازد، به گونه اى كه از همه سـالحـهـاى مـوجود در دست 

زورمندان حق ستیز، پرتوانتر و عملكرد آن سریعتر و با شدت بیشترى زرادخانه هاى آنان را در هم بكوبد 
  و نابود سازد؟

امكان وقوع این دیدگاهها، مى توانیم بحثهاى گسترده اى را طرح كنیم امام به منظور پرهیز از ما در 
  .گستردگى بحث و رعایت اختصار به همین مقدار بسنده مى كنیم 

  از دیدگاه عقیدتى و اسالمى 
ونـگـى و چـگـ) ع (آنچه از نظرتان گذشت چگونگى سرفرود آوردن قدرتها و ملتها در برابر امام مهدى 

درهـم كوبیده شدن قدرتهاى بیدادگر و حق ستیز روزگار از نظر مادى و طـبیعى بود، اما هنگامى كه 
بخواهیم از دیدگاه دینى و عقیدتى و ماوراى طبیعى موضوع را طـرح كـنـیـم در ایـن صـورت پـیـشـاروى 

به كف گرفتن زمام امور جامعه مـا افقهاى باز و گسترده ترى براى احتماالت و تـصـورات بـه مـنـظور 
  :هاست كه براى نمونه به برخى اشاره مى رود

  ـ سالح ترس و دلهره 1
مـمـكـن است عالوه بر تدابیر اساس فرهنگى و عقیدتى و اجتماعى ، امام مهدى علیه السالم بـراى نـجـات 

جهانى آن حضرت ، ترس و بشریت و برانداختن استبداد و استعمار و تباهى ، خداى جهان آفرین در قیام 
دلهره را بر قلب كافران و شرك گرایان و تجاوزكاران حق سـتـیـز بـیـافـكـند و آنان قدرت تصمیم گیرى و 

  .مخالفت را بكلى از دست بدهند و خود را ببازند
ى صلى اهللا قـرآن شـریـف بـه ایـن واقـعـیـت تـصـریـح مـى كـنـد و آن را از عـوامـل پـیـروزى پـیـامبر گرام

  .علیه و آله بر دولتها و ملتهاى معاصرش ، عنوان مى سازد
  :ـ در این مورد مى فرماید1

   )658(.سنلقى فى قلوب الذین كفروا الرعب 
  .خواهیم افكند) هراس (ما در دلهاى كسانى كه كفر ورزیدند بیم و : یعنى 

  :ـ و مى فرماید2
   )659(.ساءلقى فى قلوب الذین كفروا الرعب 

  .من در دلهاى كافران هراس خواهم افكند: یعنى 
  :ـ و مى فرماید3



   )660(.و قذف فى قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تاءسرون فریقا
  و در دلهایشان بیم افكند، گروهى را كشتید و گروهى را به اسارت گرفتید: یعنى 

  :ـ و مى فرماید4
   )661(.فاءتاهم اهللا من حیث لم یحتسبوا و قذف فى قلوبهم الرعب 

  .خـدا از سـویـى كـه آنـان گـمـانـش را نـمى كردند بدانان تاخت آورد و در دلهایشان وحشت افكند
  :پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله در این مورد فرمود

   )662(. )نصرت بالرعب ، مسیرة شهر(
  .با ایجاد رعب در دل دشمن به اندازه یك ماه پیش رفتم :  یعنى

  :و نیز فرمود
  پاورقي

  .280و غیبت طوسى ، ص  330، ص 52بحاراالنوار، ج  -631
اذا قام : (فـى روایـة المفضل قال سمعت اباعبداهللا علیه السالم یقول . 337، ص 52بـحـاراالنـوار، ج  -632
  قائم

مراصد االطالع على اسماء . ت در نـزدیـكـى بیت المقدس در سرزمین فلسطین روسـتـایـى اسـ) لد ( -633
  .1202، ص 3االمكنة و البقاعلیه السالم ج 

و معجم احادیث االمام المهدى ) نـزول عـیـسى بن مریم (، بـاب 158ص  2صـحـیـح بـخـارى ، ج  -634
  .، از منابع متعدد519، ص 1علیه السالم ، ج 

  ).نزول عیسى بن مریم (، بـاب 500، ص 2ـسـلم ، كـتـاب االیـمـان ، ج صـحـیـح م -635
  .229و عقد الدرر ص  170، چاپ مصر، نور االبصار شبلنجى ، ص 336، ص 2مـسـنـد احـمد، ج  -636
، و معجم احادیث االمام المهدى علیه السالم ، ج 83، ص 187المـالحـم و الفتن ، ابن طاووس ، باب  -637

  .527، ص 1
، و معجم احادیث االمام المهدى علیه السالم ، ج 84، ص 187المـالحـم و الفتن ، ابن طاووس ، باب  -638

  .321، ص 1
از منابع متعدد اهل  535، ص 1، و معجم احادیث االمام المهدى علیه السالم ، ج 10عقدالدرر، باب  -639
  .سنت 
  .117، ص 3ادیث االمام المهدى علیه السالم ، ج و معجم اح 13، باب 229غـیـبـت نـعمانى ، ص  -640
  .71، ص 51، و بحاراالنوار، ج 312، ص 2فرائد السمطین ، ج  -641
  .122، ص 3و مـعـجم احادیث االمام المهدى علیه السالم ، ج  12، بـاب 274عـقـدالدرر، ص  -642
  .از سوره زخرف  59، در تفسیر آیه 95، ص 25روح المعانى ، ج  -643
  .167، ص 2الحاوى على الفتاوى ، ج  -644
عیون المعجزات ، نوشته حسین بن عبدالوهاب ، از علماى قرن پنجم و معجم احادیث االمـام المـهـدى  -645

  .بـه نقل از منابع متعدد 534، ص 1عـلیـه السـالم ، ج 
  .158و  157سوره نساء، ص آیه  -646
  .30سوره توبه ، آیه  -647
  .116ده ، آیه سوره مائ -648
  .17سوره مائده ، آیه  -649
  .209العرائس الواضحه ، عبدالهادى ابیارى ، ص  -650
  ، از منابع176، ص 5، معجم احادیث االمام المهدى علیه السالم ، ج 155، ص 2نـور االبصار، باب  -651

  .متعدد خاصه عامه 
معجم احادیث االمام المهدى علیه السالم ، ج  و 5، باب 129، عـقـد الدر، ص 261كـنـز العـمـال ، ج  -652

  .119، ص 3
، از منابع متعدد 344، ص 1، مـعـجـم احادیث االمام المهدى علیه السالم ، ج 40عـقـدالدرر، ص  -653

  .138، باب 67اهل سنت و مالحم ابن طاووس ، ص 
  .98فتن ، ابن حماد، ص  -654
، سننن 40، بـه نقل از عقدالدر، ص 344، ص 1ـلیـه السـالم ، ج مـعـجـم احـادیـث االمـام المـهـدى ع -655

  .138، باب 67و مالحم ابن طاووس ، ص  101دانى ص 



و منتخب االثر،  255، ص 3، كشف الغمة ، ج 364، ارشاد مفید، ص 382غیبت شیخ طوسى ، ص  -656
  .1، ح 43، باب 2، فصل 308ص 
  .بت شایسته ، از آن پرواپیشگان است و عاق: یعنى . 128سوره اعراف ، آیه  -657
  .151سوره آل عمران ، آیه  -658
  .12سوره انفال ، آیه  -659
  .26سوره احزاب ، آیه  -660
  .2سوره حشر، آیه  -661
  .179، ص 16بحاراالنوار، ج  -662

 
 

 

 

 

  
   )663(. )و نصرت بالرعب ....اعطیت خمسا(

بوسیله سالح ترس و رعب كه خدا در دل : از آن جمله این است كه .... بـه مـن پـنج چیز اعطاء گردید
  .شوم  دشمنان مى افكند، یارى و پیروزى مى

از ) رعـب (بـراى بـاور هیچ مانعى ندارد كه امام مهدى علیه السالم در قیام اصالحى خویش با سالح 
جـانـب خـدا یـارى گـردد و خـداونـد رعـب و تـرس را در دل صـاحـبـان قـدرت و امـكانات و زورمندان 

  :همانگونه كه روایات بسیارى بدین واقعیت تصریح مى كند. بیافكند
  :ام صادق علیه السالم در این مورد مى فرمایدام

ان القـائم مـنـا مـنـصـور بالرعب مؤ ید بالنصر، تطوى له االرض و تظهر له الكنوز كلها و یظهر اهللا به دینه 
  .على الدین كله ول كره المشركون 

م مـا، بـا سـالح تـرس و هـراسـى كـه خـدا بـر دل دشـمـنان مى افكند، یارى مى گردد  )664(قـائ: یـعـنـى 
جهاى زمین براى او آشكار مى و بوسیله یارى خدا پیروز مى شود، زمین براى او درهـم پـیـچیده شده و گن

گردد و خداوند بدست او دین خود را بر تمامى ادیان ، اقتدار و غلبه مى بخشد، گرچه شرك گرایان را 
  .خوش نیاید

  بوسیله فرشتگان 
: فـرمـود )665(... )اءتى اءمر اهللا فال تستعجلوه : ( امـام صـادق عـلیـه السـالم در تـفـسـیـر آیـه شـریـفه 

و المؤ منین و  المالئكة: هـواءمـرنـا، اءمـر اهللا عـزوجـل اءن النـسـتـعـجـل بـه حـتـى یؤ یده اهللا بثالثة اءجناد
   )666(.الرعب 
مى دهد كه در مورد آن شتاب نـورزیـم ،  خداوند دستور. آن امـر، اشـاره بـه امـر مـا مـى باشد: یـعـنـى 

فرشتگان ، مؤ منان و سـالح ترس و رعب ، او را : خـداونـد بـه هـنـگـامه قیام امام مهدى بوسیله سه لشكر
  .در برابر موانع و دشمنان یارى مى كند وبر همگان پیروزیش مى بخشد

  :امام باقر علیه السالم فرمود
ى اهللا عـلیـه و آله لنـصـره اهللا بـالمـالئكـة المسومین و المـردفـیـن و المـنـزلیـن لو خـرج قـائم آل مـحـمـد صـل

و الكـروبـیـیـن یـكـون جـبـرائیـل اءمـامـه و مـیكائیل عن یمینه و اسرافیل عن یساره و الرعب یسیر مسیرة 
   )667(...شهر اءمامه و خلفه وعن یمینه و عن شماله و المالئكة المقربون حذاه 

هـهـاى هنگامى كه قائم آل محمد صلى اهللا علیه و آله ظهور نماید، خداوند او را بوسیله گـرو: یـعـنى 
   )668(.فـرشـتـگـان نـشـانـدار،پـیـاپـى ، فـرود آورده شـده و مـقـرب یـارى خـواهـد كرد

جـبـرئیـل ، فـرشـتـه امـیـن وحـى پـیـشـاپـیـش آن حـضـرت و مـیـكـائیـل سـمـت راسـت و اسـرافـیـل سـمـت 
چپ او، خواهد بود و ترس و رعب به مسافت یك ماه پیشاپیش و سمت راست و طرف چپش حركت خواهد 

  .كرد و فرشتگان مقرب در كنار او

    



  :امام صادق علیه السالم فرمود
  .القائم علیه السالم نزلت مالئكة بدر و هم خمسة آالف اذا قام 
م قیام كند، فرشتگانى كه بصورت گروه پنچ هزار نفرى در بدر به هنگامى كه قائم علیه السال:  )669(یعنى 

   )670(.یارى پیامبر آمدند، فرود خواهند آمد
  با نیروهاى طبیعت 

ممكن است خداى جهان آفرین امام مهدى علیه السالم را بوسیله همان نیروها و امكاناتى مجهز سـاخـتـه و 
پـیـروزى بـخـشـد كـه پـیـام آورانـش را مـجهز و برخوردار مى ساخت ؛ بوسیله نـیـروهایى چون باد و 

به همین جـهـت بـاد هر كارى را به امر خدا . لیمان نموده بوددیگر نیروهاى طبیعت كه آنها را، مسخر س
انجام مى داد و تندبادهایى كه در زمین و هوا و دریا سخت اثر مى گذارند كه نمى توان از آنها غفلت كرد و 
نیز صاعقه ها كه اثرگذارى شگرف و مـهـم آنـهـا فـراتـر از پـنـدار و تـصـور است ، همه و همه به دستور 

  .دا، مسخر سلیمان بودند و به خواست او عمل مى كردندخ
بـا ایـن بـیان ممكن است امام مهدى علیه السالم به اذن خدا و خواست او، پس از قیام ، بر تمام ! آرى 

  .نیروهاى طبیعت مسلط گردد و در آنها به اذن خدا و اراده او تصرف نماید
ى كه هم دور از حقیقت به نظر نمى رسد و هـمـه از روایـات پـس از احـتـمـاالت و تـصورات چندگانه عقیدت

دریـافـت مـى گردد، دیگر هیچ مشكلى پیرامون استقرار حكومت عادالنه امام مهدى علیه السالم در سراسر 
گیتى و رویارویى پیروزمندانه او با قدرتهاى تبهكار و بى اثر ساختن تالشهاى ارتجاعى و مذبوحانه دشمنان 

  .مى رسدبه نظر ن
  یك پرسش و دو پاسخ 

اگر براستى امام مهدى علیه السالم از ایـن نـیـروهـا و : (در ایـنـجـا یـك پرسش دیگرى است و آن اینكه 
آن : امـكـانـات و وسـایـل كـمـك مـى گـیرد، پس فایده شمشیر چیست ؟ و منظور از روایاتى كه مى گوید

  )ه مى باشد؟ قیام مى كند، چ) شمشیر عدالت (حضرت با 
  پاسخ 

  :در این مورد، دو دیدگاه قابل طرح است 
منظور از شمشیر در این روایات ، قدرت و نیروست ، چرا : (ـ برخى از دانشمندان بر این اندیشه اند كه 1

  . )كه شمشیر، رمز قوت و اقتدار است 
م در برخورد با دشمنان حق این جمله ، بیانگر این واقعیت است كه امام مهدى علیه السال: بعبارت دیگر

ستیز، ماءمور به مدارا و نرمش و مالیمت و شكیبائى در برابر شرارت و اذیت و آزار آنـان نـیـسـت ، آن 
گـرامـى در این مورد، برنامه و ماءموریت اصالحى اش بعكس پیامبر گرانقدر اسالم صلى اهللا علیه و آله 

ءمور به شـكـیبایى بود و در پرتو وحى پیاپى بدان حضرت ، است كه در برابر اذیت و آزار دشمنان ، ما
  :فرمان شكیبایى و بردبارى مى یافت ، دستوراتى اینگونه 

   )671(فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل 
  .پس ، همچون پیامبران اولوالعزم شكیبایى پیشه ساز: یعنى 

  :و
   )672(... )اصبر على ما یقولون (

  .بر آنچه مى گویند، شكیبایى پیشه ساز: یعنى 
امـا امـام مـهـدى عـلیـه السـالم هـنگامى كه ظهور نماید، ماءمور به صبر و شكیبایى نیست و نـیـازى هـم 

ونه كه شایسته و بـایـسـتـه اسـت در سـراسـر بـدان ندارد، او تنها اسالم درست و راستین را مى آورد و آنگ
جـهـان پـیـاده مـى كـنـد و جـهـان را سـرشـار از عـدل و داد و سـعـادت و نـیـك بـخـتـى مـى سـازد، در این 
صورت فرجام كار كسانى كه با عـدل و قـوانـیـن عـادالنـه خـدا دشـمـنـى ورزند و یا مانعى سر راه تطبیق 

  .جود آورند، روشن است و تحقق آن بو
: در روایات مورد بحث ، همان معناى حقیقى و عبارت از) شمشیر (ـ مـمـكـن اسـت بـگـویـیـم مـنظور از 2

آالت و ادوات جنگى و دفاعى باشد و مفهوم روایات این باشد كه امام مهدى علیه السـالم در تطبیق قانون و 
ختن زمین و زمان از عدل و داد و شكوفا ساختن ارزشها و تحقق بخشیدن به آرمان پیامبران و سرشار سا

  .واالییها، از شمشیر حق و عدالت و كیفر عادالنه نیز كمك مى گیرد
بـدیـن تـرتـیـب ، كـسـى كـه درخـور كـشـتـه شـدن اسـت به شمشیر كشته مى شود نه با مـسـلسـل و آویـخـتـه 

یـا زیـر شـكـنـجـه هـاى گوناگونى كه شیوه استبدادگران دیروز و  شـدن بـه دار و یـا سـم و وسـایـل بـرقـى و



  .امروز دنیاست 
فرهنگى ، عقیدتى ، اخالقى ، اجتماعى ، تربیتى ، سـیـاسـى ، : آن گـرامـى ، در كـنـار انواع تدابیر

و آزادى و  از قوانین عادالنه كیفرى نیز براى تحقق صـلح و رفـاه.... اقـتـصـادى ، روانـى ، قـضایى و
... عـدالت بـهـره مـى جـویـد و جـنـایـتـكـارانـى را كـه در خـور قـتـل بـاشـنـد بـا شـمشیر گردن مى زند

  .همانگونه كه پیامبر گرانقدر اسالم نیز چنین بود
  .با این بیان ، دیگر در مورد این جمله از روایات هیچ بحث و گفتگویى نمى ماند

  د؟او چگونه حكومت خواهد كر
  امام مهدى علیهم السالم هنگامى كه ظهور نماید، چگونه حكومت مى كند؟

ایـن پـرسـش از جـمـله مـهـمـتـریـن پرسشها، در این مورد است و پاسخ آن نیاز به مقدمه اى روشنگرانه 
  :پیرامون قانون و حكومت دارد بدین صورت 

  نقش سرنوشت ساز قانون
ى یا نگونبختى و صالح و سازندگى یا تباهى و انحطاط جـامـعـه هـا و از جـمـله عـوامـلى كـه در نیكبخت

سـرنـوشـت سـازى دارد، عوامل قوانین و مقررات حاكم بر جامعه و تمدن ، در ابعاد   تـمـدنـهـا نـقـش 
  .گوناگون حیات ، بویژه حكومت و سیاست و قضاوت است 

ت دهنده و دستگاههاى تربیت كننده اى هستند كـه جـامـعـه قـوانـیـن بـا همه انواع و اقسام آن ، ابزارهاى جه
را بـسـوى ارزشـهـا یـا ضـد ارزشها جهت مى دهند و بسوى نیكى و نیكبختى یا شرارت و نگونسارى ، 

  .سوق مى دهند
این . سرنوشت تعالى یا انحطاط هر فرد و جامعه اى در گرو قوانین حاكم بر آن جـامعه است : بعبارت دیگر

نین و مقررات است كه وسایل و امكانات پیشرفت فرهنگى را فراهم مى سازد و یا وسایل مطالعه و قوا
  .تحقیق و شكوفایى را درهم مى نوردد

قـانـون اسـت كـه مـى تـوانـد آزادیـهـاى بـى قـیـد و بـند و ویگرانگر را به ستمكاران و هـرزگان ، براى ستم 
آن است كه از ارزشهاى انسانى و اخـالقـى پـاس دارد و ضـمن به رسمیت و تباهى اعطا كند و نیز در توان 

شناختن آزادى مسئوالنه در همه ابعاد معنوى و مادى ، با ضد ارزشها و عوامل مخرب آرامش و امنیت 
  .جامعه ، پیكار نماید

نـان را بـه فـقـر و قـانـون است كه یك جامعه را به اوج غنى و ثروت و آسایش و رفاه و شكوه مى رساند یا آ
  .تـورم و گـرسـنـگـى مى كشاند و بذر انحطاط و عقب ماندگى را مى افشاند

هـمینگونه صدها هزار مثال مى توان آورد كه قانون در آنها حكم مى راند و نقش تعیین كننده و سرنوشت 
  .سازى دارد

دارد بویژه در ابعاد سـیـاسى ، قضایى ، قـانـون در سـرنوشت جامعه ، نقشى اساسى : كـوتـاه سـخـن ایـنـكـه 
تدبیر امور و تنظیم شئون جامعه و همینگونه حاكم و یا قاضى مى تـوانـد ستمدیده را پناه دهد و ناتوان را 

یارى كند و حق آنان را از ستمكاران بستاند و مى تـوانـد حـق را بـاطـل و بـاطـل را حق جلوه دهد و با 
  .ختن خونها، با اموال ، نوامیس و اعراض مردم بازى كنددرهم نوردیدن حقوق و ری

  .این سخنى كوتاه از قانون و حكومت و نقش اوج دهنده یا انحطاط آفرین آنها در جامعه 
و در جـهـان مـعـاصـر، مـیـلیـونـهـا اصـل و مـاده قـانـونـى كـه بـر جـامـعـه ها .... در هـمـیـن روزگـار مـا

ر كشورهاى اسالمى و غیر اسـالمـى حـاكـم اسـت ، تـنـهـا بـخـش نـاچـیـزى از آن و تمدنهاى بشرى ، د
امام بیشتر آنها با تمامى مفاهیم و ارزشها، اخالق و عدالت . قـوانـیـن ، هـمـاهـنـگ بـا عـقـل و عدالت است 

هوسبازى ،  این قوانین بشرى است كه آزادى در هرزگى و. ، فضیلت و ادیـان توحیدى ، ناسازگارند
آلودگى و انحراف جنسى ، میخوارى و رباخوارگى را مى دهد و مقررات بازدارنده از سفر و اقـامـت ، 

تجارت و واردات و صادرات ، خانه سازى و زراعت ، مرغدارى و دامپرورى را به اجـرا مـى گـذارد و 
  .ى دهدجـز در شـرایط بسیار سخت و با مالیاتهاى ظالمانه اجازه بهره ورى نم

اینها تازه گوشه اى از نارساییها و ناسازگاریها و اثرات شوم قوانین تراویده از ذهن و فكر و هواهاى بشرى 
اگر بخواهیم آثار ویرانگر و فاجعه بار این قوانین را كه در كـشـورهـاى و جـامـعه ها به همراه . است 

  .موضوع كتاب دور مى افتیم مصائبى كه بر سر بشریت باریده است ، خاطرنشان سازیم از 
بـه هـمـیـن جـهـت به همان مقدار از فشار قوانین ظالمانه و سلب آزادیهاى سازنده و حیاتى بـوسـیـله آن كـه 

هر انسانى با همه وجود آنها را درك مى كند بسنده نموده و خاطرنشان مى سـازیـم كـه در عـصـر 
امى مقررات بیدادگرانه و غیراسالمى در همه ابعاد، الغا و به زباله شـكـوهـبـار امـام مـهـدى عـلیه السالم تم



دان تاریخ ریخته مى شود و دیگر براى آنها ارزش و بهایى نیست و تنها منبع قوانین و مقررات حاكم بر 
سنت و . انسانها، قرآن شریف ، سنت و روش عـادالنـه و مـتـرقـى پـیـامبر صلى اهللا علیه و آله خواهد بود

  .شیوه اى كه از بازیگرى و تزویر و تحریف و دستكارى مصون باشد
تـنـهـا در آن شـرایـط اسـت كـه بـشـریـت از فـجـایـع و ره آورد زیانبار قوانین كفرآلود و ظـالمـانـه ، نجات 

تى او را مى یابد و در سایه قوانین عادالنه و انسانى اسالم كه حقوق انسان را صـیـانـت و رفـاه و نـیـكـبخ
در سایه قـوانـیـن و مـقـرراتـى كـه هـر بـیـدادگرى را در مرز . براستى تضمین مى كند، زندگى مى نماید

  .خود متوقف و تمامى راههاى انحراف و نگونسارى را مسدود مى سازد
نـسـانـى را در الزم اسـت از یـاد نـبـریـم كـه تـنـهـا قوانین و مقررات اسالم واقعى است كه نیكبختى جامعه ا

دنـیا و آخرت تضمین مى كند و دیگر سیستمها و نظامهاى قانونى و هویت و حـقـیـقـت آنـهـا را، اوضـاع 
این تباهیها و بـیـدادگریها، رنجها و مشكالت ، انواع . غـمـبـار حـاكـم بـر جـهـان امـروز مـعـرفـى مـى كـند

سـراسـر گیتى سایه افكنده است همه اینها از نتایج و ره  محرومتیها و سركوب و فشارى كه بر توده ها در
  .آورد و آثار همین مقررات ساخته ذهن و اندیشه بشر است 

ایـن سـخن را كسانى خوب مى فهمند كه در دنیاى به اصطالح متمدن امروز چه شرق و چه غـرب ، بـه 
شند آنگاه اسـت كـه بـه خـوبـى و روشـنـى در گرفتار شده با...وزارتـخـانـه هـا و ادارات دولتى و دادگستریها

خـواهـنـد یـافـت كـه چـگـونـه حـق ، پایمال و باطل ، یارى مى گردد، كرامتها به هدر مى رود و عدالت مى 
  .میرد

  .چگونه رشوه حكم مى راند و پارتیها و سفارشهاى چهره هاى متنفذ، كارساز است 
ساختن حق و نابودى حقوق انسانها دارند بویژه هـنـگـامـى كه  بـرخى وكال، نقش تاءسفبارى در پایمال

صاحبان حق ، ضعیف و فاقد توان و كارآیى الزم براى دفاع از حقوق خویش بـاشـنـد و نـتـوانند از ابراز و 
  .وسایل الزم براى پیروزى و غلبه بر دشمن خویش بهره گیرند

ام و مقررات راستین خدا، جز در زمان پیامبر و امـیـرالمـؤ مـن براى عقیده ام كه قوانین حقیقى اسالم و احك
منان علیه السالم بطور كامل پیاده نشده و پس از آن همه به بوته فراموشى سپرده شد و یا از صحنه بركنار 

  .و تنها در كتابها باقى ماند
در یك جمله خـالصـه  مـن در یـك فـرصت مناسب مى توانم این مطلب را اثبات كنم امام اینك این بحث را

هر كسى به تاریخ خودكامگان اموى ، عباسى ، عثمانى و دیـگـر حـكـومـتـگـران : مـى كـنـم و آن ایـنـكه 
  .سیاهكار پس از آنها، مراجعه كند این موضوع را به روشنى در خواهد یافت 

جهان آفرین هـر آنـچـه را  هدف حكیمانه الهى از آفرینش تحقق نیافت چرا كه خداى: واقـعیت این است كه 
انسان براى یك زندگى شایسته بدانها نیازمند است از آب گرفته تا هوا، زمـیـن و مـعـادن و مـنـابـع هـمـه را 

بـه خـاك زمـیـن ، بـا هـمـكـارى مـتـقـابـل خـورشـیـد، هـوا، آب و ذرات نـهـفـتـه در . بـراى او پـدیـد آورد
و طـبـیـعـت را . گى رویش زراعت و گـل و گـیـاه و نـهـال و درخـت قـرار دادخـاك ، استعداد و شایست

بـراى انسان رام ساخت تا بهره ورى شـایـسـتـه از امـكـانات آن ، لوازم حیات و ضروریات زندگى همچون 
 خوراك ، پوشاك ، مـسـكـن و دیـگـر نـیازهایش را بصورت فراوان تولید نماید تا در زندگى خویش: 

اما خودكامگان قرون و اعصار، پیش از اسالم و پس از . همواره احـسـاس بـى نـیـازى و نیكبختى كند
فـرود آمـدن قـرآن شـریـف ، انـسـان را بـه عـبـودیـت و بـنـدگى خویش كشیدند و میان او و زنـدگـى 

ا میلیونها انسان در اسارت و سـعادتمندانه و آباد و آزاد مانع شدند و بخاطر نقش ارتجاعى و ویرانگر آنه
  .شقاوت زیستند و همانگونه جهان را بدرود گفتند

  .این از نظر بعد دنیوى و مادى حیات انسان 
خداى جهان آفرینش پس از آفرینش انسان و تدبیر امور مادى و شئون جسمى : امام بعد معنوى و عقیدتى 

برانگیخت تا آنان در پـرتـو وحـى ، انـدیشه و او، پیام آوران خویش را یكى پس از دیگرى بسوى انسان 
عقیده انسان و بینش او را در مورد جهان و انسان و آفریدگار هـسـتـى اصـالح كـنند، نهال پرثمر ایمان و 

فطرت آنـان را بـیـدار و گـنـجـهـاى نـهـفـتـه خـرد و عـقل آنان را . اخالص را در دلهاى آنان كشت نمایند
  .تهاى وجود آنان را استخراج و نیروها و تواناییهاى آنان را شكوفا سازندبرانگیزد، موهب

خداوند، پیامبران را براى اصالح زندگى جامعه و فرد در ابعاد عـقـیـدتـى ، : كـوتـاه سـخـن ایـنـكـه 
اما فـرهنگى ، اقتصادى ، معیشتى ، اجتماعى ، خانوادگى ، سیاسى ، قضایى ، و دیـگر ابعاد برانگیخت ، 

متاءسفانه بسیارى با این اصالحگران راستین پیكار كردند و نصایح ، اندرزها، خیرخواهیها و برنامه هاى 
بـه بـاد تـمـسـخـر شـان گـرفـتـنـد و خون پاك آنان را به زمین . به آنان اهانت روا داشتند. آنان را نپذیرفتند



بر بعثتها و پیام آوران خدا را به شایستگى ترسیم ریختند كه قرآن شریف مـوضعگیرى ناهنجار امتها در برا
  .مى كند

  .این فشرده اى از تاریخ پیامبران و امتها
شـرك گـرایـان و : در مـورد پـیامبر گرامى اسالم علیه السالم نیز قرآن شریف بیانگر این واقعیت است كه 

و . ـتـخار آفرینش بپا خواستندكـافـران بـجـاى حـق پـذیـرى ، برضد او و برنامه اى نجات بخش و اف
جنگهاى آنان پس از هجرت پیامبر صلى اهللا علیه و آله از مـكـه بـه مـدیـنـه تـا رحـلت آن فـرزانـه 

عـصـرهـا و نـسـلهـا، هـمـه و همه ، نشانگر این موضعگیریهاى رسوا و ننگبار برخى انسانها در برابر این 
  .در پر مهر است پیامبر پرشكوه و این مصلح فرزانه و پ

پس از آن همه فداكاریها از سوى حق طلبان و توحیدگرایان و آن شرارتهاى شرم آور از سوى شرك گرایان 
و بیدادگران ، سرانجام اسالم استقرار یافت و پایه هاى آن نیرومند گـشـت و تـوده هـاى مـردم ، فـوج فوج 

دسـتـور داد كه امیرمؤ منان علیه السالم را به عنوان امام به دین خدا ایمان آوردند، آنگاه خدا به پیام آورش 
و جانشین پس از خویش و پیشواى امت معرفى نماید و تدبیر امور و تنظیم شئون انسانها را به كف با كفایت 

  .او بسپارد
فراتر از ) خـتم (پـیـامـبر صلى اهللا علیه و آله فرمان خدا را به انجام رسانید و در حجة الوداع و سرزمین 

هزار نفر را گرد آورى و ضمن سخنان شكوهمند و تاریخى دست امیرمؤ منان علیه السالم را گرفت و  25
  :فرمود

   )673(. )من كنت مواله فهذا على مواله (
و مـردم را بـه پیروى از آن پیشواى بزرگ و فرمانبردارى از او، فرمان داد و از مخالفت بـا او و دشـمـنى 

با راه و رسم توحیدى و عادالنه اش برحذر داشت ، اما متاءسفانه بیشتر مسلمانان با فرمان پیامبر علیه 
  .م مخالفت ورزیدند و جز گروهى بر اطاعت او ثبات قدم نشان ندادندالسال

در نـتـیـجـه ، عـنـاصـر و جـریـانـاتـى قـدرت و حـكـومـت را بـه كـف گـرفـتـنـد كـه هـواى دل خـویـش را 
رون و بـیـشـتر از مقررات پاك و قوانین انسانساز اسالم پیروى نمودند و بر اثر حـاكـمیت فریب و ستم در ق

اعصار، آنچه نمى بایست ، بر سر نسلها و عصرها آمد و انـواع دردهـا و رنـجـهـا و فـجـایـع و مـصـائب 
بـر بـشـریـت بـاریـدن كـرد و جـلوه و جمال دالرا و زیباى سیستم زندگیساز و انسان پرداز اسالم ، میدان 

توده هاى مردم پنداشتند قوانین و مقررات اسالم و بـدتـر از آن كـار بجایى رسیده كه . تحقق و تجلى نیافت 
همان رفـتـار و گـفتار و عملكرى است كه زمامداران و حكومتهاى مدعى اسالم و حاكم بر جامعه اى 

مسلمانان انجام مى دهند و این از هر جهت براى جهان اسالم و خود مكتب نجاتبخش و آسمانى آن ، غمبار 
  .بود

  سالمحكومت امام مهدى علیه ال
هـنـگامى كه ما از حكومت جان بخش امام مهدى علیهم السالم سخن مى گوییم ، سخن ما بر دو نـقـطـه و دو 

نـخست ، محور و نقطه محور صدور حكم و وضع قوانین و آموزشهاى گوناگون در : مـحـور دور مـى زنـد
یان امت است كه خواه میدانهاى مختلف زندگى است و نقطه و محور دوم ، محور داورى و قضاوت م

  .مسایل و مشكالت خود را بسوى حكومت عادالنه آن حضرت ببرد یا نبرد
  صدور حكم و وضع قوانین

در مـورد محور نخست ، روشن شد كه تمامى قوانین و مقررات بیگانه از اسالم و قرآن ، در حـكـومـت 
هـرگـز بـدانـهـا عـمـل نـمـى گـردد و بجاى آنها امـام مـهـدى عـلیـه السـالم الغـا و دور ریـخـتـه مـى شـود و 

مقررات درخشان و زندگى ساز برخاسته از قرآن و شیوه راسـتـیـن پـیـامبر صلى اهللا علیه و آله امور مردم 
را تدبیر و شئون كشور را تنظیم و در كران تا كران جامعه ها همانگونه كه شایسته و بایسته است ، پیاده 

  .مى شود
امام مهدى علیه السالم تمامى برنامه ها و طرحها و عملكردها و مقرراتى را كـه پـیـامـبـر و : اینكه خالصه 

امیرمؤ منان علیه السالم در حكومت كوتاه مدت و عادالنه و پرمهر خویش در مـیـدانـهـاى گـونـاگـون 
افزون بر آنها به منظور تاءمین  زنـدگـى پـیـاده كـردنـد، بـه گـونـه اى كـامل و درخشان پیاده مى كند و

ساختن . نیكبختى و رفاه و آسایش و آرامـش جـامـعـه طـرحـهـا و بـرنـامه ها و عملكرد دیگرى همچون 
پلها، ایجاد سدها، گـسـتـرش خـیـابـانـهـا و شـاهـراهـهـا، حـفـر كـنـالهـا و پـاكسازى نهرها و نصب 

اجازه رسمى به مردم جهت احیاى زمینهاى موات و بهره ورى دستگاههاى گـوناگون و مورد نیاز صدور 
عـادالنـه و شـایـسـتـه از مـعادن و منابع گوناگون و دیگر نعمتهایى كه خدا به انسانها ارزانى داشته است كه 



  .همه اینها از روح و محتواى اسالم و مقررات آن بر مى خیزد
و بشر دوستانه و زندگى ساز امام مهدى علیه السالم در ایـن پـرتـوى از طرح و برنامه حاكمیت عادالنه 

  .محور نخست ، اینك محور دوم حكومت شكوهبار آن حضرت 
  قضاوت و داورى او

داورى و قـضـاوت آن گـرامـى در جـامـعه ، بسان داورى نیاكان پاك و پاكیزه اش عادالنهو انـسـانـى و 
ى آن عدالت پیشگان ممتاز مى شود و آن ویژگى این براساس حق و عدالت است و با یك ویژگى از داور

است كه آن حضرت در سیستم قضایى خویش براساس آگاهى و اطـالعات خویش بر رخداد و حوادث 
داورى مى كند، از اینرو نه به انتظار گواهى گواهان مى ماند و نه دالیل و مدارك و شواهدى كه ادعا را 

  .اثبات كند
  :ر دور مى زندسخن در اینجا بر دو محو

ـ نـخـست اینكه این روایت صحیح و جان بخش كه در مورد امام مهدى علیه السالم و ره آورد حـاكـمـیـت 1
او بـطور متواتر از پیامبر از پیامبر گرامى و امامان معصوم علیه السالم رسیده است ، بارها تكرار شد كه 

  :مى فرمایند
   )674(.ئت ظلما وجوراانه یمالء االرض قسطا وعدال بعد ما مل

ا سـرشـار از عدل و داد مى كند پس امـام مـهـدى عـلیـه السـالم پـس از ظـهـور خـویـش ، جـهـان ر: یـعـنـى 
  .از آنكه از ستم و بیداد لبریز گردد

شـایـسـتـه یـادآورى اسـت كـه ایـن حـدیـث در مـجـمـوعـه هـاى روایـى ، صدها بار از راههاى گـونـاگـون 
 و چـهـره هاى مختلف روایت شده است به گونه اى كه هیچ جایى براى شك و تردید در صحت و درستى آن

  .نمى ماند
آن اصالحگر بزرگى كه مى خواهد ستم وبیداد را در همه میدانها و ابعاد چهره هایش نـابـود سـازد و ! آرى 

ریشه و اساس آن را در هر نقطه اى كه باشد و یا از هر انسانى سرزند از بـیـخ و بـن بـركـنـد، طبیعى است 
منتظر این باشد كه مظلوم به او شكایت برد یا آن كه از چنین عدالت گسترى نباید انتظار داشت كه خود 

پیشواى عدالت از مدعى ستمدیده براى اثـبـات ادعـاى بـه حـقـش كـه بـراى آن داور عـدلت پـیـشـه ، روشـن 
چرا كه گاه ممكن است مظلوم براى اثبات بـیـدادى ! اسـت دالیـل ، شـواهد، اسناد و مدارك ارائه كند، هرگز

فـتـه یـا حـقـى كه از او پایمال شده است ناتوان باشد یا بتواند ساختگى بودن بافته هاى ظالم را كـه بـر او ر
  .روشن كند

مـمـكـن اسـت ستم و بیداد در بسیارى از نقاط روى زمین واقع شود و مظلوم نتواند از بیدادى كه بر او رفته 
سانى مخفیانه و بـه سـتـم كـشـتـه شـود و كـسـى و نیز امكان داد ان. است به امام عدالت و نجات شكایت برد

از كـشـتـه شـدن او آگـاه نـگـردد و قـاتـل او را نـشـنـاسـد و در نتیجه خون او پایمال گردد، در این صورت 
  :چگونه مى توان گفت 

  ! )امـام مـهـدى عـلیـه السـالم زمـیـن و زمـان را لبـریـز از عدل و داد مى سازد؟(
  :امبر گرامى صلى اهللا علیه و آله روایت آورده اند كه مى فرمایدـ از پی2

   )675(انما اءقضى بینكم باالیمان و البینات 
من در میان جامعه ، بر اساس دالیل و شواهد و سوگندها، قضاوت و داورى مى كنم ـ نه ! مردم : یعنى 

  .براساس وحى و رسالت ـ
آن حضرت در میان مردم ، براساس : شـایـد مفهوم ظاهرى روایت پیامبر صلى اهللا علیه و آله این باشد كه 

  .كندآگاهى و علم شخصى خویش داورى نمى 
اگر پیامبر صلى اهللا علیه و آله با علم نبوت و رسالت بداند كه فالن شـخـص ، دسـت به : بعنوان مثال 

سرقت زده است ، خود، بر او، كیفر سرقت را جارى نیم سازد بلكه به انـتـظـار گـواهـى گـواهـان مـى 
  .ل گردید حكم مى كند و او را كیفر مى دهدنـشـیـنـد و هـنـگـامـى كـه پـرونـده ، طـبـق مـوازیـن قضایى تكمی

شـایـد ایـن شـیـوه پـیـامـبـر صـلى اهللا عـلیـه و آله در داورى و قـضـاوت و عـمـل نـكردن براساس آگاهى و 
اطالع شخصى خویش ، بدان جهت بود كه اگر آن گرامى در داوریـهـاى خـویـش بـراسـاس آگـاهـى و 

ر و عملكرد قـضـایـى او در مـیـان امـت سـیـره و سـنت مى شد و آنگاه اطالع شخص قضاوت مى كرد رفتا
بود كه براى هر قاضى و حاكمى دسـتـاویـز و بـهـانـه مـى گـشـت و كـه در جـامـعـه ، بـدون دالیـل و 

مـدارك قانع كننده و درستى به هركس دلش خواست حد جارى سازد و طبق تمایالت خـویـش حـكم راند و 
و بـا ایـن كـار نـظام . ادعا نماید كه به علم و اطالع شخصى خویش داورى نموده و حكم رانـده اسـت  آنگاه



دین و جامعه از هم گسیخته و هرج و مرج و خودكامگى در سـیـسـتـم قـضـایـى رواج یـافـتـه و مـعـیـارهـا 
اس بود كه پیامبر گرامى صلى اهللا و مـقـیـاسهاى فقهى و حقوقى و عرفى دچار اختالل مى گشت ، بر این اس

علیه و آله این راهها را براى قضاوت بدرفتار و حكومتهاى بیدادگرى مسدود ساخت تا آنان نتوانند در میان 
مردم ، طبق تمایالت جاه طلبانه و هواهاى خویش حكم رانند و آنگاه مدعى گردند كه براساس علم و آگاهى 

  .شخصى خویش حكم مى كنند
معصوم و پیشواى عدالت گسترى كه هرگز چنین احتمالى در مورد او نمى رود و هیچ نوع اشتباه و  اما امام

انحرافى به ساحت مقدس او راه ندارد، بر چنین انسان واالیى زیبنده است كه بـراسـاس آگـاهـى و 
اقامه دالیل  اطـالعـات شـخـصى خویش به امور و رخدادها، داورى نماید و هرگز منتظر گواهى گواهان و

و مدارك از سوى مدعى نباشد و بر سوگندهاى دروغین از سوى طرفین ، بهایى ندهد و آنچه حق و عدالت 
  .است آن را مالك قرار دهد و بر اساس آن داورى نماید

  :با توجه به این نكته اساسى كه 
مان را سرشار از عدل و داد مى امـام مـهـدى عـلیـه السـالم اصـالحـگـر بـزرگـى اسـت كـه زمـین و ز: اوال
  .كند

عـالوه بـر تـمـامـى آگـاهـیـهـا و اطالعات و معیارها، براساس آگاهى و اطالعات شخصى خویش : و ثـانـیـا
  ، داورى و حكومت مى نماید؛

ایـن واقـعـیـت دریـافـت مى گردد كه آن حضرت ، تبهكاران و آدمكشان و مجرمان را براساس عدالت و به 
ر اصالح جامعه به كیفر شایسته و عادالنه گناهانشان مى رساند، خواه آثـار و دالیـل و مـدارك جـرم منظو

  .موجود باشد و یا آن را از بین برده باشند و طبق موازین عادى ثابت نشود و گواه و بینه اقامه نگردد
  :براى روشن شدن بحث دو مثال مى آوریم 

گى كند و كسى او را در آن شرایط نبیند تا گواهس دهـد، امـام مـهـدى ـ اگر فردى در خانه خویش میخوار1
  .عـلیه السالم در پرتو علم امامت از گناه او آگاه مى گردد و او را عادالنه كیفر مى كند

ـ و نیز اگر انسانى جنایتى را كه در خور كیفر است مرتكب شود بر آن دادگستر جهانى است كه او را 2
و آنگاه است كه هر جنایتكارى به هنگام وسوسه نـفـس و تـصـمـیـم بـه گناه ، . فر نمایدبخاطر جنایتش كی

خوب مى داند كه زمامدار دادگستر جامعه از جنایت او آگاه مى شـود و او را بـه كـیفر عادالنه اش مى 
از ارتكاب  درست در این شرایط است كه همین احساس و وضـعـیـت خـاص ، هـمـه جنایتكاران را. رساند

  .بدین جهت مردم از هر انحرافى در ابعاد گوناگون زندگى مى پرهیزند. جرائم مانع مى شود
چیزهایى كه از مطلب را تاءیید مى كند روایت روایت رسیده از امام صادق علیه السالم است كه مى 

  :فرماید
بضرب عنقه فال یبقى بین الخافقین ) ام االم(بینا الرجل على راءس القائم علیه السالم یاءمر و ینهى اذا اءمر 

   )676(.شى ء االخافه 
تـد كه فردى در كنار مهدى علیه السالم ایستاده و سخن مى گوید كه آن گـنـاه اتـفـاق مـى افـ: یـعـنـى 

بزنند و آنگاه اسـت كـه در شـرق و غـرب ) بخاطر جنایت مخفیانه اش (حضرت دستور مى دهد گردنش را 
  .جـنـایتكارى نمى ماند، مگر از آن پیشواى عدالت گستر و آگاه حساب مى برد

ح مى كند كه امام مهدى علیه السالم هر گناهكارى كه در خـور كـیفر باشد ایـن روایـت بـه ایـن مطلب تصری
  .علم امامت ـ كیفر مى كند و منتظر این نمى ماند كه از او شكایت شود یا گواهان گواهى دهند  ـ براساس 

از  و بدینسان شرایطى پدید مى آید كه هیچ كس جراءت ستم و قانون شكنى و گناه در خود نمى بیند و زمین
  .عدالت و آزادى و دادگرى و امنتى و رفاه و سعادت لبریز مى گردد

  :روایات بیانگر این واقعیت ، بسیار است كه ما تنها نمونه هایى را مى آوریم 
  :ـ امام باقر علیه السالم فرمود1

   )677(.اذا قـام قـائم آل مـحـمـد عـلیـه السـالم حـكـم بـحـكـم داود و ال یساءل البینة 
و دلیل هنگامى كه قائم ما قیام كند به سبك داود علیه السالم حكومت و داورى خواهد كرد و گواه : یـعنى 

  .نخواهد ساخت 
  :ـ امام صادق علیه السالم فرمود2

  ال تـذهـب الدنـیـا یـخـرج رجـل مـنـى ، یـحـكـم بـحـكـومـة آل داود و ال یساءل البینة ، یعطى كل نفس 
   )678(....حقها

او به سبك خاندان داود حكومت و . دنیا به پایان نخواهد رسید تا بزرگمردى از خاندان ما قیام نماید: یـعنى 



  ....د كردداورى خواهد كرد و از دالیل و گواهان نخواهد پرسید، حق هر كس را به او اعطا خواه
  :ـ و در روایت دیگر فرمود3

یـقـضـى بـقـضـاء داود و سـلیـمـان و الیساءل على ذلك بینة ! هـذا المـهـدى : ثـم یـاءمـر مـنـادیـا یـنـادى 
.)679(   

این پیشواى عدالت گـسـتر، مهدى ! هان اى مردم : (پس ندا كننده اى به دستور او ندا مى دهد كه : یـعـنى 
 او به سبك داود و سلیمان علیه السالم داورى مى كند و گواه و دلیل نمى خواهد ـ چرا كه. علیه السالم است 

  . )خود از همه چیز آگاه است ـ
  :ـ و نیز فرمود4

اذا قـام قـائم آل مـحـمـد صلى اهللا علیه و آله حكم بین الناس بحكم داود، ال یحتاج الى بـیـنـة یـلهـمـه اهللا 
   )680(.تـعـالى فـیـحـكـم بـعـلمـه و یـخـبـر كل قوم بما استبطنوه 

  هنگامى كه قائم آل محمد صلى اهللا علیه و آله قیام نماید میان مردم به سبك داود: یعنى 
ن ندارد خداوند به او الهام مى كند و او بـا عـلم و حكومت و داورى خواهد كرد و نیازى به دلیل و برها

  .آگـاهـى خویش ، داورى و حكومت و هر گروهى را از آنچه نهان مى دارند، با خبر مى سازد
  :یك پرسش و پاسخ آن 

  منظور از حكومت و داورى حضرت داود چیست ؟: (سؤ ال 
و نیست ، چرا كه تمامى شرایع و قـوانـیـنـى كه شـریـعت و راه و رسم ا) حـكـم داود (مـنـظـور از : جـواب 

پیش از اسالم بودند همه با آمدن اسالم نسخ و پایان یافته اعالن شدند، بـلكـه مـنـظـور از ایـن عـنـوان ایـن 
اسـت كـه امـام مـهـدى عـلیـه السـالم در مسایل و مشكالت ، براساس آگاهى و دانش خویش به حقایق و 

  .ى مى كند و به ظاهر امور یا قضایا یا اسناد و مدارك ساختگى ، تكیه نمى كندواقعیتها، داور
داود، آن پـیـامـبـر بزرگ خدا نیز، مدتى طوالنى اینگونه حكومت و داورى مى كرد، حقایق و واقـعـیـات 

آگـاهـى و رخـدادهـا و اخـتـالفـات ، بـه اذن خـدا بـراى او آشـكـار مـى گـشت و به همین جهت بـراسـاس 
  .دانـش شخصى خویش به امور، قضاوت مى كرد و به گفتار طرفین اختالف ، اعتنا نمى نمود

  :یك پرسش دیگر
امـام مـهـدى عـلیـه السـالم چـگـونـه مـى تـوانـد عـدالت و دادگـرى كـامـل را در كـران گـیـتـى تـحقق بخشد 

هى و اطالع خویش ، از مسایل و رخدادهاى منطقه و با اینكه مى دانیم كه آن گرامى در پرتو دانش و آگا
  شهرى كه اقامت دارد با خبر است ، نه از رخدادها و امور جارى در سراسر گیتى ؟

  :پاسخ 
  :ممكن است این سؤ ال را با روایتى از امام صادق علیه السالم پاسخ داد كه مى فرماید

یقول له االمام علیه ... رجـال )681(ءرض ، فـى كـل اقـلیـم اذا قـام بـعـث فـى اءقـائم بـعـث فـى اءقـالیـم اال
علیك اءمـر ال تـفـهـمـه و ال تـعـرف القـضـاء فـیـه ، فـانـظـر الى كـفـك عهدك فى كفك ، فاذا ورد : السالم 

   )682(.واعمل بما فیها
هنگامى كه قائم علیه السالم قیام كند به هر منطقه و شهرى فرستاده اى آگاه و كارا و پرواپیشه گسیل : یـعنى 

از ایـن رو هـر گـاه كـارى بـرایـت پـیـش . برنامه كار تو در كف دست توست : (مى دارد و به او مى گوید
اختى به كف دستت نظاره كن و آنچه در آن یافتى ، آمـد كـه راه حـل آن را نـفـهمیدى و داورى در آن را نشن

  . )عمل نما
  :در مورد این روایت سه احتمال به نظر مى رسد

ـ مـمـكـن اسـت روایـت را مـعـجـزه بـشـنـاسـیم و بگوییم فرستادگان آن اصالحگر بزرگ آسـمـانـى 1
عادالنه و مورد نظر را نوشته و هنگامى كه در مسایل و رخدادها بمانند بناگاه بر كف دست خویش احكام 

  .آماده خواهند یافت 
نوعى دستگاه شبیه بى سیم بـسیار پیشرفته ) عهدك فى كفك (ـ مـمـكـن اسـت مـنظور آن حضرت از جمله 2

بدست دارنـد و دسـتـورات صـادره از مـقـام ... اى باشد كه برخى چهره ها و شخصیتها یا كارگزاران ویژه 
  .را هـمـواره دریافت مى دارند و بدانها عمل مى كنند و همیشه این دستگاه همراه آنهاست  فـرمـانـدهـى كـل

ـ و یا اینكه روایت ، پیام و معناى دیگرى دارد كه پس از ظهور آن حضرت به خواست خدا آشكار خواهد 3
  .شد و اكنون براى ما ناشناخته است 

با نمایندگان و حاكمان و قضاتى كه به كـشـورهـا، در  امام مهدى علیه السالم: كـوتـاه سـخـن ایـنـكه 
سـراسـر جـهـان نصب فرموده و آنان را براى تدبیر امور و تنظیم شئون و حـل مـشـكـالت و رفـع 



كـشـمـكـشـهـا و تـاءمـیـن امـنـیـت و نـیـكـبختى جامعه بزرگ عصر ظهور، گـسـیـل داشـتـه است ، بطور 
آنان با فرماندهى و امامت آن اصالحگر بزرگ جهانى و در پرتو دانش و عدالت او دایم در ارتباط است و 
  .انجام وظیفه مى نمایند

  زندگى در عصر ظهور امام مهدى علیه السالم
عـصـر امـام علیه السالم پس از ظهور و قیام جهانى اش ، براستى از درخشانترین و دوست داشتنى ترین و 

  .مین ، از آغاز آفرینش جهان و انسان است زیباترین عصرها براى كره ز
به مفهوم واقعى آن نام ) عصر حاكمیت نور و دانش و بینش (و كامال بجا و درست كه نام عصر ظهور را 

گذاریم ، نه روزگارى را كه ما در آن زندگى مى كنیم كه براستى عصر تاریكیهاى جهل ، انحراف ، فجایع 
  .ى و اسارت انسان است ، بیداد و گمراهى و عصر نگونساز

  جهان معاصر
ممكن است براى درك و دریافت پرتویى از ) تعرف االشیاء با ضدادها (بـا الهـام از فراز حكیمانه و مشهور 

درخشندگى و شكوفایى عصر ظهور و زیبایى و شیرینى زندگى در حـاكـمـیـت آن اصـالحـگر بزرگ 
  .م كه اینك در آن زندگى مى كنیم جهانى ، نظرى گذرا به اوضاع غمبارى بیافكنی

بـه جامعه اى كه اینك در آن زندگى و نامالیمات و رنجهایى كه زندگى را تیره و تار سـاخـتـه اسـت ، 
فشارهایى كه لذت و شیرینى و طراوت زندگى را از فرد و جـامـعـه گـرفـتـه و آنـان را بـه انـواع ! بـنـگـرید

یكى . دچار آفت فقر است و دیگرى به نداشتن مسكن و سرپناه گرفتار است یكى . مـحرومیتها نشانده است 
از بیكارى و نداشتن مكانى براى كسب و كار و تجارت رنج مى برد و دیگرى از فقدان درآمد كافى كه خود 

حـت تكفل و خانواده اش را اداره كـنـد و پـولى كـه بـا آن نـیـازهـاى پـزشـكـى و درمـانـى خـویـش و افـراد تـ
  .خود را فراهم آورد

مـشـكالت زندگى ، همه جا را فرا گرفته و بحرانهاى ویرانگر و پیاپى ، راه نجات و امید به آینده را براى 
  .مردم مسدود ساخته است 

از سـویـى ، آزادى مـسـكن و محل زندگى ، آزادى سفر و تجارت ، آزادى كار و اقامت ، آزادى بیان و قلم 
ر مردم ، سلب شده و از دیگر سو، امنیت و آرامش از ابعاد گوناگون زنـدگـى انـسـان مـعـاصـر و اظهار نظ

و مردم . انـسـان نـسـبـت بـه جـان و مـال و خاندانش احساس امنیت خاطر نمى كند. رخـت بـر بـسـتـه اسـت 
مكانات با زیردستان و ثروتمندان و صاحبان ا. ناتوان ، از زورمندان و زورگویى آنان مـى هـراسـند

محرومان و شیوه دیكتاتورى رفتار مى كنند و كینه ها و عقده هاى روانى بصورت وحشتناكى گسترش یافته 
  .است 

فـقـر و مـحـرومـیـت و گـرسنگى در جهان با معاصر بیداد مى كند و بیشتر انسانها بویژه كودكان جهان با 
و سرانجام به مردم و . ناشى از سوء تغذیه دست به گریبانند این بالى بزرگ اجتماعى و انواع بیماریهاى

محرومیتها و كاهش شدید امكانات زندگیشان بنگر و به از دست رفتن كرامت و ارزش انسان در جهان 
  .معاصر

بـه رنـجـهـا، مصیبتها، مشكالت ، زندانها لبریز از میلیونها انسان آفت زده و دربند و به جـنگهاى ویرانگر 
ت سوزى كه بشریت را به كام خود مى كشد و او را در هم مى نوردد و پاره پاره مى كند و مى و هس

  .سوزاند و نابود مى سازد و خاكسترش را به باد مى دهد
پـس از ایـن نـظـر گـذرا بـه جـهان معاصر و رنج و پریشانى انسان ، اینك براى شناخت عـصـر ظـهـور، 

ظاهر حیات انسان را صد در صد دگرگون ساخت و آنگاه به تماشاى آن باید همه جلوه هاى زندگى و م
نشست ، چرا كه پس از قیام جهانى امام عصر علیه السالم در روزگـار حـاكمیت آن عدالت گستر راستین ، 
فقر و نیاز از جامعه بشرى رخت برمى بندد و آفـت مـحـرومـیـت از مـیـان مـى رود، عـقـده هـاى روانـى 

  .حـل و زدوده مـى شـود و حـزن و انـدوه بـه سـرور و شـادمـانـى تبدیل مى گردد مـردم
جـهـنـم زنـدگـى ، جـاى خـود را بـه بـهـشـت نـیـكـبـخـتـى و سـعادت مى دهد و پژمردگیها و افـسـردگـیـهـا 

فرشته . مى شودجاى خود را به طراوت و نشاط مى سپارد و امن و امان در همه ابعاد زندگى جهان گستر 
  .عدالت بر سر بشریت سایه مى افكند و ظلم و ستم یكسره نابود مى گردد

دیـگر نه ظالمى خواهى دید و نه مظلوم و ستمدیده اى ، آرمانها و آرزوهاى مسلمانان آگاه و پـرواپـیـشـه 
لهـا و جـانها را تـحقق مى یابد و كره زمین ، مهد صلح و آزادى مى گردد و اسالم در سراسر گـیـتـى ، د

نور باران مى نماید و همه ساكنان زمین ، آگاهانه و مخلصانه بـر یـكـتـایى خدا و رسالت پیامبر صلى اهللا 
  .علیه و آله و امامت امیرمؤ منان علیه السالم گواهى مى دهند



قیام اصـالحـگرانه آن  ایـنـهـا پـرتـویـى از بـركـات نـهـضـت آسـمـانـى امـام عـصـر عـلیـه السـالم و! آرى 
حضرت و دستاوردها و گامهاى اصالحى و طرحهاى عمرانى و فرهنگ پر ارج و پیاده شدن مقررات 

  .عدالت آفرین و انسان ساز خدا، به دست با كفایت اوست 
احـاطـه كـامـل بـه دسـتـاورد درخـشـان حـكومت امام مهدى علیه السالم و آگاهى از بركات آن بصورت 

و بایسته آسان نیست ؛ چرا كه مفاسد و مصائب ، رنجها و ضد ارزشها و انـحرافاتى كه پیش از  شایسته
  .ظهور آن حضرت در جامعه ها گسترش مى یابد همچون ستارگان آسمان بى شمار است 

اى است الزم بـه یـادآورى اسـت كـه بـیـشـتـر ایـن انحرافات و آفتها و تباهیها، ثمره شوم قوانین ظـالمـانـه 
و این . كه از مغز زمامداران و هیاءتهاى حاكمه بیدادگر تراوش یافته و چكیده افكار و تمایالت آنهاست 

قوانین است كه آزادى و كرامت را از بشریت سلب نموده و امـواج جـهـل و فقر، محرومیت و مصائب ، 
ا در جامعه بزرگ جهانى پدید گناهان و جرائم ، فجایع و مشكالت و دیگر صحنه هاى شرارت و شقاوت ر

  .آورده و آنها را گسترش داده است 
زیبنده است در این مورد، این نكته اساسى را از یاد نبریم كه صدها روایت رسیده از پیامبر و امـامـان اهـل 
بـیت علیهم السالم كه بصورت متواتر در كتابهاى شیعه و سنى موجود است هـمـه بـر ایـن واقعیت تصریح 

ى كند كه امام مهدى علیه السالم با قیام جهانى و جاودانه اش زمـیـن و زمـان را ـ پـس از آنـكـه پـیـش از م
ایـن شـمـار بـسـیـار از . ظـهـورش از ستم و بیداد لبریز گردید ـ از عـدالت و دادگـرى سـرشـار مـى سـازد

  :روایـات ، بـر دو اصل پاى مى فشارد
اصـل ، پـاى مـى فـشارد كه امام مهدى علیه السالم زمین را لبریز از عدالت و قسط ـ نـخـسـت بـر ایـن 1

  .مى سازد
  .ـ دیـگـر اینكه این تحول مطلوب ، پس از لبریز شدن جهان از ستم و بیداد صورت مى گیرد2

امى امام مهدى علیه السالم هـنگ: مـمـكن است بگوییم اصل دوم ، علت اصل اول است ، بعبارت روشنتر
زمامداران به ملتها سـتم كنند و توانمندان به . ظهور خواهد كرد كه زمین از انواع ستم و بیداد لبریز گردد

مردان جامعه به زنان و فرزندان خویش ظلم روا دارنـد و زنـان و فـرزنـدان بـه هـمسران و . مردم ناتوان 
  ....كند و آشنا با آشنا و بیگانه با بیگانه بیدادگرى عمل   همسایه با همسایه براساس . پدران خویشتن 

كـار بـه جـایـى بـرسـد كـه امـواج سـتـم و بـیـداد، بـیـوه زنـان ، یـتـیـمـان ، ضـعـیفان و پـایـمـال شـدگـان تـا 
  .نماند) ستم پذیر (و ) ستمكار (حیوانات را نیز در بر گیرند و در روى زمین جز دو طیف و دو طبقه 

سـیـاهـتـر از آن ، ظـلم و سـتـم چـنـان بـیـداد كـنـد كـه بـه جـور خـالص تـبـدیـل گـردد، بـه گـونـه  فـراتـر و
اى كه بیگناه به ستم كشته شود و آنگاه گریه بر كشته شدن مظلوم و تشییع پیكرش نیز براى خاندانش از 

  .سوى ستمكاران ممنوع اعالم گردد
برخى رژیـمـهـاى . ها در برخى كشورها بر انسانها رفته و مى روددر روزگـار مـا از ایـنـگونه ستم

اسـتـبـدادى ، بـیـگـناهان را مى كشند و آنگاه هنگامى كه خانواده قربانى براى تحویل گرفتن پیكر مقتول 
مراجعه مى نماید پس از بررسى جنازه و شمارش جاى گلوله هـا، پـول فـشـنگهایى را كه ظالمانه خرج آن 

ا كرده اند همه را بصورت چندین و چند بـرابـر از بـازمـانـدگـانـش دریـافـت مـى دارنـد و بـعـد پـیـكـر بینو
قـربـانـى را تـحـویـل مـى دهـنـد یـا ثـروت و دارایـى مـخالفان را تجاوزكارانه و ظالمانه مصادره مى نمایند 

لب به شكوه و ناله گشوده و به احدى درد خود  بى آنكه به صاحبش امكان دهند یك كلمه حرف بزند یا جایى
  .را باز گوید

این رنجها و فشارها و فجایع و میلیونها نمونه از آن گونه بیدادگریها، همان چیزهایى اسـت كـه جـامـعـه هـا 
و . دو تـمـدنـهـا را بـراى یـك انـفـجـار عـظـیـم و غـیـرقـابل مهار بر ضد استبداد و استعمار آماده مى ساز

هنگامى كه اصالحگر بزرگ و بـا كـفـایـت و پـرواپـیـشـه اى بـراى هـدایـت و رهـبـرى شـایـسـتـه ایـن 
امـواج اعتراضات و نـارضـایـتـیـهـا و بـا هـمه وجود او و راه و رسم رهایى بخش و ستم سوز او را تاءیید 

رند و تا مرز مرگ پرافتخار در كنار او و مى نـمـایـنـد و هـمـه توان خویش را در یارى او بكار مى گی
آرمانهاى واالیش مقاومت مى كنند چرا كه از شرایط ظالمانه و غمبارى كه بر آنان حـاكـم اسـت و جانشان 

را به لبشان رسانیده ، بیزارند و از بانیان و پدید آورندگان و مـتـولیـان آن كه استبداد و استعمار باشند، 
  .ا بر آن زندگى ترجیح مى دهندسخت متنفرند و مرگ ر

ایـن رونـد فـاجـعـه بـار است كه مقدمه و زمینه اى براى نهضت نجات بخش امام مهدى علیه السـالم و قـیـام 
  .او ـ بـراى گـسترش عدل و داد در كران تا كران گیتى و زدودن آثار نكبت بار ستم و بیداد ـ مى گردد

انان در انجام رسالت اجتماعى خویش سستى و كوتاهى ورزنـد و دسـت این بدان مفهوم نخواهد بود كه مسلم



از اصـالح امـور و تـدبیر شئون و تالش و تحرك بردارند و براى هدایت مردم و مبارزه با ظلم و انحراف ، 
ح و بـدان پـنـدار بـاشـنـد كـه اصـال. نه سخنى بگویند و نه مطلبى بنویسند و نه كارى مفید انـجـام دهـنـد

چرا ! هرگز... امـور و مـبـارزه با ظلم و جور، ظهور آن اصالحگر بزرگ جهانى را به تاءخیر مى افكند
كه این پندار نابجاست و هـدایـت مـردم و پیكار و مبارزه با ستم و انحراف كارى الزم است و براى هر 

و باعث تاءخیر ظهور نیز  ...توحیدگرایى بـه عـنـوان امـر بـه مـعـروف و نهى از منكر واجب است 
از ایـنـرو ما مسئول به انجام رسالت و عمل به وظایف سرنوشت ساز خویش هستیم و نمى . نخواهد بـود

توانیم با این پندارها و بهانه ها، مسئولیتهاى فردى و خانوادگى و اجتماعى خویش را وانهیم و مسئول 
  .تاءخیر و یا عدم تاءخیر امور نیستیم 

  :بحث بازگشت به 
پـس از این مقدمه كوتاه ، اینك به بحث خویش در مورد طرحها و برنامه هاى اصالحى و ره آوردهـاى 

  .شـكـوه بـار و وصـف نـاپـذیر حكومت امام مهدى علیه السالم در عصر ظهور برمى گردیم 
ست پیش از و ممكن ا. زنـدگى انسانها داراى ابعاد گوناگون مظاهر مختلف و جلوه هاى متنوعى است 

ظهور آن اصالحگر بزرگ آسمانى ، تباهى و فساد و انحراف و ارتجاع در تمامى ایـن ابـعـاد و جـلوه هـا و 
یابد؛ به همین جهت است كه آن اصالحگر بزرگ جهانى به منظور سازندگى و   مظاهر زندگى گسترش 

رین شكل و محتوا، دست به طرح و برازندگى و اصالح همه ابعاد زندگى جامعه ها و تمدنها، در گسترده ت
برنامه ریزى و تدبیر امور و تنظیم شئون همه جانبه مى زند كه ره آورد شكوه بار و وصف ناپذیرى خواهد 

  .داشت 
از انبوه روایات رسیده ، این واقعیت دریافت مى گردد كه در پرتو قیام و حكومت عادالنه او دگرگونى 

سراسر گیتى و در كران تا كران جامعه ها رخ مى دهد و چهره و  عظیم و تغییر ژرف و گسترده اى در
محتواى زندگى در همه میدانها و جلوه ها بصورت شكوهمندى تغییر مى یابد و چهره و جلوه و محتواى 

  .دیگرى به خود مى گیرد
در بـحث آینده ، برخى از ابعاد زندگى و شكوفایى و درخشندگى آن در عصر حاكمیت آن اصالحگر 

  .سمانى را بصورت فشرده از نظر مى گذرانیم آ
  حیات فرهنگى در عصر امام مهدى علیه السالم

در عصر درخشان امام مهدى علیه السالم حیات فرهنگى به گونه اى شكوفا و بارور مى گـردد كه در 
مقررات  سراسر تاریخ ، نمونه اى نخواهد داشت و دانش و فرهنگ و معنویت ، بویژه علوم دینى و احكام و

و معارف انسان ساز اسالم در سراسر گیتى بسط و گسترش مى یابد و چرخهاى فرهنگ و آگاهى و شناخت 
و روشـن است كه تغییر و دگرگونى ژرف و شكوهمندى در . با سرعت وصف ناپذیرى به حركت مى افتد
  .این بعد از زندگى بشریت ، حاصل مى شود

قى چگونه خواهد بود اما به نظر مى رسد بسیارى از كـتابهاى فقه خدا مى داند كه این تحول مطلوب و متر
و حدیث ، نوسازى گردد و نقش بسیارى از موضوعات كتابهاى اصولى بـه پـایـان بـرسـد، چـرا كـه امـام 
مـهـدى عـلیـه السـالم قـواعـد عـمـومـى بـراى دریـافت مـسـایـل شرعى و مقررات دینى را بیان مى كند و 

  .رتو همانها دانشمندان از بسیارى از بحثهاى اصولى و قواعد آن بى نیاز مى گردنددر پ
كـتـابـهـاى مـربـوط بـه شرح حال راویان احادیث كه به كتابهاى رجالى مشهورند و نیز شرح حال و 

ن بیوگرافى آنان و تقسیم بندى روایات به صحیح و ضعیف و اصطالحاتى از اینگونه ، همه و همه نقش شا
به پایان مى رسد؛ چرا كه این بحثها بیشتر به حدس و ظـن تـكـیـه دارد و در عصر غیبت و بخاطر نرسیدن 

امام در عصر ظهور، مردم به . دست مردم به امام معصوم علیه السالم مـورد اسـتـفـاده قـرار مى گیرد
  .مقررات و احكام قطعى دست مى یابند و از اینها بى نیاز مى گردند

یـز در عـصـر ظهور، بیشتر كتابهاى تفسیرى از اعتبار ساقط مى شود چرا كه مردم با رشـد فـكـرى و و نـ
ژرف نگرى برخاسته از فرهنگ عصر ظهور، به تفسیرهاى برخاسته از نـظـرات افـراطـى افراد، بهایى 

علیهم السالم باقى مى از این رو تنها تفاسیر برخاسته از روایات رسیده از پیامبر و اهل بیت . نمى دهند
  .ماند

هـمـیـن گـونـه قـرائتـهـاى مـخـتـلف از شـریـف كـه دلیـلى بـراى آنـهـا نـازل نـشـده است ، برداشته مى 
شود، چرا كه قرآن و قرائت صحیح آن را ـ به گونه اى كـه بر قلب مصفاى محمد صلى اهللا علیه و آله فرود 

م مـى آمـوزنـد و تـفسیر و پیام و مفهوم آن را، آنگونه كه خدا اراده آمده است ـ از امام مهدى علیه السال
فرموده است مى شناسند و بـر معارف بلند و راز و رمز و شگفتیهاى آن كه همچنان ناشناخته و پوشیده 



ثمره و نـیـز جـامـعـه از بـسـیـارى از دانـشـهـاى جـدیـد، هـمـچـون فـلسفه كه . است ، آگاهى مـى یـابـنـد
  .خیال پردازى است ، بى نیاز مى گردد

دانش و بینش و آگاهى و شناخت صحیح و مفید و سازنده و كارگشا در هر خـانـه گسترش : و خالصه اینكه 
  .مى یابد و حلقه هاى درس و بحث براى زن و مرد در كران تا كران جامعه بزرگ بشرى برقرار مى شود

  :امام باقر علیه السالم فرمود
   )683(.تـون الحـكـمـة فى زمانه حتى اءن المراءة لتقضى فى بیتها، بكتاب اهللا و سنة رسوله تـؤ 
به مردم عصر حكومت درخشان او، دانش و بینشى ارزانى مى گردد كه زن در كانون خانه خویش : ى یعن

  .كتاب خدا و سنت پیامبرش عادالنه و آگاهانه داورى مى كند و نیازى به دیگرى ندارد  براساس 
اب و این روایت ارجدار نشانگر این واقعیت است كه مردم در روزگار حاكمیت آن حضرت ، براساس آد

مـقـررات دیـنـى تـربـیـت شـده و احكام شریعت را آموخته و بر پایه اى از فرهنگ و تـمـدن اوج مـى 
گـیـرنـد كـه هـر بـانـویـى مى تواند در درون خانه خویش میان دو انسان براساس مقررات كتاب خدا و سیره 

  .و روش عادالنه پیام آور بزرگ او، قضاوت كند
كه خود امام مهدى علیه السالم براساس كتاب خدا و سیره و شیوه انسان سـاز و افـتخار  الزم اسـت بـدانیم

آفرین پیامبر صلى اهللا علیه و آله تدبیر امور مى كند و به اندازه بند مو و ذره اى از آن دو، انحراف نمى 
  .جوید

د یا آنچه را خـدا تـحـریـم كـرده او شـریـعت جدید یا دین دیگرى نمى آورد كه با اسالم راستین ناسازگار باش
  !!!اسـت حـالل نـمـایـد و یـا آنـچـه را خـدا حالل كرده است تحریم كند؛ هرگز

امـا واقـعـیـتـى كه رخ مى دهد این است كه همه مذاهب پدید آمده پس از رحلت پیشواى بزرگ توحید پیامبر 
اه و رسمى است كه در كتاب خدا و سنت پیامبر گرامى ، ملغى مى شود و از میان مى رود؛ چرا كه اینها ر

  .صلى اهللا علیه و آله جایى ندارند
ایـن سـخـن تـنـهـا دیـدگـاه نـگـارنـده نـیـسـت بـلكـه یـكـى از عـلمـاى بـزرگ اهـل سنت در كتاب خویش 

  :بدین واقعیت تصریح نموده و ضمن بحث از امام مهدى علیه السالم مى نویسد
پـس از ظـهـور، دیـن را هـمـانـگـونـه كـه بـود و نازل گردید آشكار مى سازد بطورى كه اگر  امـام مـهـدى(

  .پیامبر گرامى حاضر باشد به همان حكم كند
او مذاهب مختلف را از روى زمین با ارشاد و هدایت خویش برمى دارد و جز دین خالص و پاك و آسمانى 

   )684(.... )نمى ماند
در آن شرایط پرافتخار است كه اتحاد بزرگ اسالمى تحقق مى پذیرد؛ چرا كه هم مـسـلمـانـان در ! آرى 

نه . روع آن و همه مسایل فقهى و احكام و مقررات شرعى ، متحد و یكپارچه مى گردنداصـول دیـن و ف
صادر مى ... دیگر قیاسى خواهد بود و نه استحسان و نه فتواهاى جدیدى كه با توجه به شرایط سیاسى و

  .گردد
اندان وحـى و بـلكـه دیـن راسـتین ، همان اسالم واقعى خواهد بود و مذهب ، همان مذهب تشیع كه مذهب خ

و هـمـه بـشـریـت . رسـالت اسـت و پـیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آله مردم را بدان دعوت فرموده اسـت 
بـدیـنـسـان زیـر پـرچـم ال اله اال اهللا ، مـحـمـد رسول اهللا ، على ولى اهللا در اوج سعادت و رفاه و نیكبختى و 

  .عرفان خواهند زیست 
  :سالم در روایتى در مورد عصر امام مهدى علیه السالم فرمودامیرمؤ منان علیه ال
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  .493، ص 3ج 
  ....نجویید امر خدا آمد، پس بشتاب آن را: یعنى . 1.سوره نحل ، آیه  -665
  .356، ص 52و بحار االنوار، ج  43، ج 243غیبت نعمانى ، ص  -666
  .348، ص 52و بحاراالنوار، ج  22، ج 234غیبت نعمانى ، ص  -667
یـا ) مـردفـیـن (ـ 2. یا فرشتگان نشاندار) مسومین (ـ 1: ایـن چـهـار گـروه فـرشـتـه عـبـارتند از -668

  .كه ساالر فرشتگان هستند) كروبیین (ـ و 4. ، فرود آورده شده )منزلین (ـ 3. فـرشتگان پیاپى وصف زده 
  .19، ص 4و معجم احادیث االمام المهدى علیه السالم ، ج  44، ج 244غـیـبـت نعمانى ، ص  -669
الزم بـه ذكر است كه مراد از یارى فرشتگان در جنگ بدر، جنگیدن آنان با كفار و مـشـركـان  -670



كله به مفهوم تشویق مسلمانان و ایجاد رعب و ترس در قلوب مخالفان بود، همانگونه كه در قرآن نـبـود، ب
انى ممدكم باءلف من المـالئكـة مـردفـیـن و مـا جـعـله اهللا اال بـشـرى : ( این موضوع به صراحت بیان شده 

 17ص  9تر به تفسیر المیزان ، ج جهت اطالع بیش) 10و  9سـوره انفال ، آیه ) (و لتـطـمـئن بـه قـلوبـكـم 
  .مراجعه شود

و ظاهرا جریان یارى فرشتگان در نهضت جهانى حضرت ولى عصر علیه السالم نیز به همین منوال 
  .خواهد بود

  .35سوره احقاف ، آیه  -671
  .17سوره ص ، آیه  -672
، 117، ص 15ال ، ج ، كـنـیـز العـمـ64ص  1، فـرائد المـسـطـیـن ، ج 18، ص 1الغـدیـر ج  -673

  ....و 282، ص 35، ج 187  ، ص 28، ج 387، ص 21بحار االنوار، ج . 175ملحقات المراجعات ، ص 
  .358، ص 36بحاراالنوار، ج  -674
  .229، ص 6و تهذیب ، ج  414، ص 7كافى ، ج  -675
  ،320ص  ،52و ج  264، ص 50و بحاراالنوار، ج  33، ج 13، باب 239غـیـبـت نعمانى ، ص  -676
  .397، ص 1و كافى ، ج  168، ص 18وسائل الشیعه ، ج  -677
  .278و بصائر الدرجات ، ص  397، ص 1، كافى ، ج 320، ص 52بحاراالنوار، ج  -678
  .286، ص 52و بحاراالنوار، ج  5، ح 20، باب 313غیبت نعمانى ، ص  -679
  .365و ارشاد مفید، ص  339، ص 52بحاراالنوار، ج  -680
در عرف به منطقه وسیعى گفته مى شود كه از مناطق مشخص و ) اقلیم (واژه : مـجـمـع البحرین  -681

  ....اقلیم مصر، یمن و: جداست و امروز به هر كشورى اطالق مى گردد، مثال
  .365، ص 52و بحاراالنوار، ج  8، ح 21، باب 319غیبت نعمانى ، ص  -682
، اكمال الدین ، ج 352، ص 52، بـحـاراالنـوار، ج 30، ح 238 ، ص13غـیـبـت نـعـمـانـى ، بـاب  -683

  .324، ص 3و معجم احادیث االمام المهدى علیه السالم ، ج  675، ص 2
هـجرى قمرى است و  638است كه متوفى ) ابن العربى (ایـن عـالم بـزرگ اهـل سـنـت معروف به  -684

 .، نوشته است 366، باب 327، ص 3، ج )ه الفتوحات المكی(این مطلب را در كتاب معروف خویش 
 

 

 

 

  
  .ویـهـلك االءشـرار و یـبـقـى االءخـیـار و ال یـبـقـى مـن یـبـغـض اءهل البیت ...

و آن اصـالحـگـر بـزرگ ، شـرارت پـیشه ها را از میان برمى دارد و شـایـسـتـگـان و ..  )685(:.یـعـنـى 
  .نـیكان را باقى مى گذارد و كینه توزان نسبت به خاندان وحى و رسالت باقى نخواهند ماند

  :ه السالم فرمودو نیز در بیان دیگرى از امام مهدى علی
   )686(....و ال نترك بدعة اال اءزالها و ال سنة اال اءقامها... 

پـیـشـواى الهـى تـمـامـى بـدعـتها را نابود مى سازد و همه سنتها و شیوه هاى پسندیده را زنده و  آن: یـعـنـى 
  .بر پا مى دارد

  تربیت در عصر امام مهدى علیه السالم
از واقـعـیـتـهـاى تـردیـدنـاپـذیـر ایـن اسـت كـه انـسـان در هـمـه ابـعـاد، قـابـل تـربـیـت و سـازنـدگـى و 

دگـى اسـت و هـنـگامى كه برنامه هاى تربیتى بـراسـاس ارزشـهـاى واالى اخـالقـى و انـسـانـى بـرازنـ
تـنـظـیـم گـردد، بـشـریـت راه اعـتدال و درستى را بر خواهد گزید و درون و برونش پسندیده خواهد شد و 

ـى كـه بـرنـامـه هـا و عـوامـل امـا هـنـگـام. در راه و روش شـایـسـتـه و سـتـوده اى گـام خـواهـد سـپـرد
تـربـیـتـى ، فـاسـد و نـاصـالح بود و براساس ضدارزشها استوار گردد، بى تردید نتیجه معكوس خواهد داد و 

  .انسان به راه تباهى خواهد رفت 

    



تـربـیـت ، حـتى در فطرت و غریزه و تمایالت و خواسته هاى روانى نیز اثر مى گذارد همانگونه كه بر 
  .لیدها و عادتها اثر مى گذاردتق

هـنـگـامـى كـه حـیـوانـات اهـلى تـا وحـشـى و درنـده ، قـابـل تـربـیـت بـاشـنـد، انـسان كه از بسیارى از 
بـر آنـهـا ... پدیده ها برتر و شایسته تر است و بـخـاطـر ارزانـى شـدن مـوهـبـت عـقـل و درك و بـیـان 

  ل تربیت نباشد؟بـرتـرى دارد، چـگـونه قاب
بـنـابـراین ، براساس تربیت است كه جامعه ، راه صالح و فالح را در پیش مى گیرد یا راه تـباهى و فساد 

به حق و عدالت راه مى . را به سعادت و نیكبختى پر مى گشاید یا به شقاوت و نگون بختى سقوط مى كند
  .جوید یا به انحراف و بى راهیها

  وسایل و عوامل تربیت
  :ستگاهها و وسایل تربیت بسیار است د
ـ كـانـون خـانـه و خـانـواده كـه كـودك در آن دیـده بـه جـهـان مـى گـشـایـد یـك كانون و عامل تربیتى است 1

  .و در جهت دهى و رهبرى كودكان اثر عمیقى دارد
نـخـسـتـیـن دانـش و  ـ پـس از خـانـه ، نـقـش مـدرسـه اسـت كـه كـودك بـا ورود بـدانـجـا مـراحـل2

دریـافـت مـى دارد و هـر چـه مـراحـل مـخـتـلف عـلمـى را طى مى   فـرهـنـگ را از آمـوزگـاران خـویـش 
كند سطح مطالعه و فرهنگ و آگاهیهاى او باال مى رود تا سرانجام به عالیترین مراحل و مدارج علمى و 

  .فكرى مى رسد
  .و دانـشـهـا آمـیـخـته مى گردد و منسجم مى شود و تاءثیر مى پذیرد در تـمـام ایـن مـراحـل بـا عـلوم

ـ عـامـل و دسـتـگـاه تـربـیـتـى دیـگـرى كـه بـا آن دو دسـتـگـاه تـربـیـتـى هـمـگـام است ، عامل محیط و 3
  .جامعه است 

، دزد و خـیـانتكار و یا در آن كـودكـى كـه در جـامـعـه دروغ پـرداز و كـلك بـاز، بـى پـروا و بى بند و بار
جامعه دین باور و امانتدار و برخوردار از حیا و درستكارى زندگى كند، طـبـیـعـى است كه با توجه با جو 

  .جامعه صالح و ناصالح خود هماهنگ مى گردد و هر كدام بسان جامعه خویش مى شود
ه و یا تباهى آن اثر مى گذارد، رسانه ـ از مـهـمـتـرین عوامل و وسایلى كه در سازندگى و اصالح جامع4

روزنامه ها، مجالت ، رادیو، تلویزیون و فیلمهاى : هاى گروهى و دستگاههاى تبلیغاتى جامعه ، همچون 
  .گوناگون است 

پس از این نگرش گذرا به عوامل تربیت و سازندگى ، خاطرنشان مى گردد كه امام مهدى عـلیـه السـالم كـه 
ح جـامـعه جهانى است و مى خواهد جامعه اى براستى اسـالمـى پـى ریزى نموده و آن در انـدیـشـه اصـال

را به ارزشهاى واالى انسانى و قرآنى آراسته سازد، در ایـن راه نـاگـزیـر اسـت كه از وسایل و عوامل 
، به  تربیتى بهره گیرد و آموزش هاى تربیتى صحیح و سازنده خویش را بوسیله این وسایل و تجهیزات

از این رو، مـدارس و آمـوزشـگـاهـها را، فرهنگ و تعالیم انسان ساز اسالم اداره و رهبرى . گوشها برساند
مى كند و راههاى تعلیم و تربیت در همه مراحل از شیوه ها و برنامه هاى اسالمى بهره ور مى گردد و 

شوند و از چارچوب مقررات و  وسـایـل ارتـبـاط جـمعى بطور كامل ، شایسته و مفید و ثمربخش مى
  .ارزشهاى اسالمى ، تجاوز نمى كنند

  :اشاره شد كه امام باقر علیه السالم در این مورد فرمود
   )687(....تـؤ تـون الحـكـمـة فى زمانه حتى اءن المراءة تقضى فى بیتها بكتاب اهللا و سنة رسوله ...

  زندگى اقتصادى در عصر امام مهدى علیه السالم
ربوط شـایـد بـتـوان گـفـت از مـهـمـتـریـن مـشـكـالت حـیـات انـسـان ، مشكل اقتصادى و معیشتى و مسایل م

به آن ، همچون فقر، گرانى ، محدودیت تجارت و داد و ستد، تورم ، ناتوانى اقتصادى ،تولید كم و تقاضاى 
بسیار و مسایلى از اینگونه كه ستد، تورم ، ناتوانى اقتصادى ، تولید كم و تقاضاى بسیار و مسایلى از 

كم بر جهان و بویژه كشورهاى اسالمى اینگونه كـه بـیـشـتـر آنـها از ثمرات شوم اقتصاد ضد اسالمى حا
  .است 
ایـن اقـتـصـاد ضـد اسـالمـى و ظـالمـانـه اسـت كه به بحرانهاى اقتصادى در جوامع انـسـانـى مـنـجـر ! آرى 

مـى شـود و ایـن بـخـاطـر سـركـوبـى مـردم و پـایـمـال سـاخـتـن آزادیـهـا، مـسـدود سـاخـتـن راهـهـاى 
مـردم ، تحمیل مالیات سنگین و تصاعدى بر توده ها و محروم ساختن بندگان خدا از  مـعـیـشـت بـراى

مواهب زندگى و بـركـات و نـعمتهایى است كه خداوند آنها را به بندگانش ارزانى داشته و براى آنان مباح 
  .ساخته است 



و نیاز و فـالكـت شـایسته است فراموش نكنیم كه بیشتر جنایاتى كه در جهان رخ مى دهد، از فقر 
سـرچـشـمـه مـى گـیـرد و بـیـشـتـر درگـیـریـهـا در جـوامـع انـسـانـى از مـسـایـل مـادى و مـنـافع مالى ناشى 

و همینگونه بیشتر درگیریهاى خانوادگى و بیشتر بیماریها از بالى اجتماعى فقر و سوءتغذیه است . مى شود
  .است كه آن نیز از نتایج شوم فقر و بینوایى 

بـیـشـتـر جـوانـان بـخـاطـر فـشـار فـقـر و نـیـاز، از تـشـكـیـل خانواده سرباز مى زنند و بسیارى از خانواده 
و اگر بگوییم كه بیشتر مردمى كه مى میرند . ها از فشار فقر و عدم امكانات به تجدید نسل رضایت مى دهند

  .قربانى فقر و فالكتند، سخنى به گزاف نگفته ایم 
اگر بخواهیم ضایعات و زیانهاى برخاسته از فقرا را در جامعه انسانى بشمارى سـخـن بـه درازا مـى ! آرى 

كـشـد و شـكـل كـتـاب تـغـیـیـر مـى یـابـد هـمـینگونه اگر بخواهیم از مسایل اقتصادى و ابعاد گوناگون آن 
ت سخن را بدین گونه خالصه مى بحث كنیم ، كتاب از موضوع اصلى خویش خارج مى شود، به همین جه

  .كنیم 
از جـمـله اصـالحـات گـسترده و طرحهاى بزرگى كه امام مهدى علیه السالم بدان قیام مى كند مساءله حل 
مشكالت اقتصادى در خانواده بزرگ بشرى است و این كار بزرگ و برنامه عـظـیـم از راه پـیـاده كـردن 

گى ساز اقتصاد اسالمى خواهد بود و از مهمترین و كارسازترین مـقررات عادالنه و رهایى بخش و زند
  :بندهاى آن عبارتند از

مباح اعالن كردن بهره ورى شایسته و عادالنه و سازنده از مواهب و نعمتهایى كه خداوند براى انسان  -1
  .پدید آورده است 

ى و براساس حق و عدالت ـ اعطاى آزادیهاى گوناگون در امور اقتصادى و اجتماعى و فكرى و صنعت2
  .اسالمى 

ـ بهره ورى از مواهب و امكانات و نیروهاى طبیعت و فرصت و میدان دادن به دستها، مغزها و انـدیـشـه 3
  .هـاى تـوانـا و سـازنـده و مـبـتـكـر بـراسـاس عقل و اندیشه 

  :براى روشن شدن مطلب مثالهایى ترسیم مى گردد
گ دنیا، میلیاردها ماهى از انواع گوناگون آن كه بهره ورى از آنـان حـالل ـ در دریـاهـا و نهرهاى بزر1

در عراق دیده ایم كه انواع ماهیان همانند سیل آب ) فرات (و ) دجله (ما در دو نهر . اسـت ، زندگى مى كنند
  .در حركتند

شنده نیز، داروى مـاهـى عـالوه بـر ایـنكه غذاى لذیذ و مفیدى است ، براى بسیارى از بیماریهاى ك
شـفـابـخـش و مـنـاسـبـى اسـت و اتـفـاقـا بـصـورت سـرسـام آورى قابل تكثیر و پرورش است كه اگر درست 

عمل شود از انقراض و تمام شدن آن نباید وحشت داشت چرا كه نهرها به دریاها مى پیوندند و برخى 
  .دریاها به یكدیگر

و دارویى و این متاع تجارتى ، دولتها براى صید آن ، مـقـررات دست  امـا بـا وجود فراوانى این ماده غذایى
و پاگیر و سختى وضع مى كنند كه همین مقررات باعث كاهش بهره ورى مردم از این نعمت خدا و منابع 

  .غذایى است و به باال رفتن قیمت آن منجر مى گردد
این نعمت الهى را مى دهند و در برابر این حـكـومـتـها به افراد خاصى اجازه صید ماهى و بهره ورى از 

به همین جهت قیمت ماهى حتى در . اجازه انحصارى و رسمى ، مالیات سنگین و شرایط بسیارى مى نهند
شهرها و كشورهاى ساحلى و كرانه هاى نهرها و شطها نیز، باالست و بیشتر فقرا و محرومان از این 

  .نعمت الهى ساخته است 
  :رمایدخدا در قرآن مى ف

  .اهللا الذى سخر البحر لتجرى الفلك فیه باءمره و لتبتغوا من فضله 
هـمـان كـسى است كه دریا را براى شما مسخر ساخت تا به امر او كـشـتـى در پـهـنـه  خـدا، )688(:یـعـنـى 

  .امـواج آن جـریـان یـابـد و شـمـا از فضل و بخشایش او بجویید
  :و مى فرماید

   )689(. )و سخر لكم االءنهار(... 
  .و خداست كه نهرها را مسخر شما ساخت : یعنى 

  :و مى فرماید
   )690(....و هو الذى سخر البحر لتاءكلوا منه لحما طریا

) همچون گوشت ماهیان (و او خدایى است كه دریا را براى شما مسخر ساخت تا از آن گوشت تازه : یـعـنى 



  ....تغذیه نمایید
  :و مى فرماید

ـحـران هـذا عـذب فـرات سـائغ شـرابـه و هـذا مـلح اجـاج و مـن كل تاءكلون لحما طریا و و مـا یـسـتـوى الب
   )691(....تستخرجون حلیة تلبسونها

این دو دریا مساوى نیستند، این دریا، آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش گوارا است و این یكى شور و : یـعنى 
  ....تلخ و گلوگیر است ، اما از هر دو، گوشت تازه مى خورید

  :و مى فرماید
   )692(....احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم و للسیارة 

  ....صید دریا و طعام آن براى شما حالل گردید تا شما و مسافران از آنان بهره ور گرید: یـعنى 
استى حكومتها به مردم اجازه بهره ورى از این منابع حیاتى را مى دادند و خود در كـنـار ایـن بـهـره اگر بر

ورى مـردم ، بـه وظایف خویش عمل مى نمودند، بى تردید قیمت گوشت ، قـوس نـزولى مى پیمود و 
زده از كشورهاى  ت یخ بسیارى از مردم از این راه بهره ور مى شدند و دولتها، نیازى به وارد ساختن گوش

   )693(.دیگر را نداشتند
خیرات و بركات و نعمتها از هر سو فـرو مى بارد  از بـركـات عـصر ظهور در بعد اقتصادى این است كه

و به همه قشرها و طبقات جامعه مى رسد از جمله كارها این است كه امام مهدى علیه السالم این 
ممنوعیتهاى تحمیلى و ظالمانه را بر مى دارد و به همگان اجازه مى دهد از ایـن ذخـایر و نعمتهایى كه 

او اجازه مى دهد تا مردم از زمین . ست در پرتو عدالت و آزادى بـهره گیرندخداوند براى بندگانش آفریده ا
  .و گنجینه ها و منابع و معادن آن و از زمینهاى حاصلخیز و مزارع استفاده كنند

و دیگر نه فقر گرسنگى . و بـدیـن جهت است كه ثروتها فراوان و بركات چندین و چند برابر تولید مى گردد
تغذیه ، محرومیت و جرائم و جنایاتى كه در سراسر جهان به سبب فقر و محرومیت و  مى ماند و نه سوء

  .گرسنگى و بیكارى در شبانه روز رخ مى دهد، در این صورت فروكش مى كند
  :اینك ترسیم برخى از روایات كه نشانگر زندگى اقتصادى امام مهدى علیه السالم است 

  :ه است كه فرمودـ از پیامبر گرامى صلى اهللا علیه و آل1
و یـقـسـم المال صحاحا بالسویة ویمالء قلوب امة محمد غنى و یسعهم عدله ، حتى ... اءبـشـروا بـالمـهـدى 

  من له جاجة الى ؟: (اءنه یاءمر منادیا ینادى 
  .عطیك ائت السادن حتى ی: (فـمـا یـاءتـیـه اءحـد اال رجـل واحـد یـاءتـیـمـه فـیـسـاءله ، فیقول له المهدى 

  .اءنا رسول المهدى الیك لتعطینى ماال:فیاءتیه ، فیقول 
  !اءحث :فیقول 

فیحثى ما ال یستطیع اءن یحمله فیلقى منه حتى یكون قدر مایستطیع اءن یحمله ، فیخرج بـه فـیـنـدم و یـقـول 
  . اءنـا كـنـت اءجـشـع امـة مـحـمـد نـفـسـا كـلهـم دعـى الى هـذا المال فتركه ، غیرى:

   )694(....انا ال نقبل شیئا اءعطیناه ): السادن (فیرد علیه فیقول 
او ثروتها را درست و بطور مساوى تـقـسـیـم مـى كـند و ... السالم بشارتتان مى دهم به مهدى علیه : یـعـنـى 

به بركت او غنا و بى نیازى دلهاى امت محمد صلى اهللا علیه و آله را لبـریـز مـى سـازد و عـدالت او همه 
هر كس ! ان ، اى مردم هـ: (را در برمى گیرد، تا آنجایى كه دستور مى دهد ندا كـنـنـده اى نـدا كـنـد كـه 

  .و جز یك نیازمند، كسى نمى آید. ) نیاز مالى دارد بیاید و هر چه مى خواهد بگیرد
نزد خزانه دار برو تا آنچه مى خواهى به : (آن یـك نـفـر مـى آید و امام مهدى علیه السالم به او مى فرماید

  . )تو بدهد
م مهدى علیه السالم آمدم ام ، تا به من كمك كنى و من از سوى اما: (نزد خزانه دار مى رود و مى گوید

  . )ثروتى به من بدهى 
  ! )آنچه مى خواهى برگیر: (خزانه دار مى گوید

و او آنـقـدر زر و سیم برمى دارد كه نمى تواند ببرد، مقدارى از آن را برمى گرداند تا بـتـوانـد حـمل كند و 
گـویى من حریصترین فرد : (مى شد پشیمان شده و مى گـویـد اما وقتى از خزانه دار دور. بقیه را مى برد

  . )همه براى دریافت مال دعوت شدند اما جز من كسى نیامد. از امت محمد صلى اهللا علیه و آله هستم 
ما : (از این رو نزد خزانه دار برمى گردد و زر و سیم را پس مى دهد اما خزانه دار نمى پذیرد و مى گوید

  . )شیدیم ، دیگر نمى پذیریم چیزى را كه بخ
  :ـ و نیز آورده اند كه فرمود2



   )695(.فیحثى له فى ثوبه ما استطاع اءن یحمله ... اءعطنى ! یا مهدى : فیجى ء الیه الرجل فیقول ...
  . )به من كمك كن و ثروتى به من عطا كن ! ساالر من : (مردى بسوى آن گرامى مى آید و مى گوید: یعنى 

  .و آن حضرت آنقدر پول بر دامان او مى ریزد كه نمى تواند ببرد
  كشاورزى در عصر ظهور

زراعـت و كـشـاورزى از مـنـابـع مـهـم ثـروت مـلى و از مـوارد اسـاسـى پاسخگویى  هـمـه مـى دانـیـم كـه
به نیازهاى مادى جامعه و از وسایل تاءمین مواد غذایى در جهان انسان و حیوان اسـت و خـداونـد آب و 

  .خـاك را در اخـتـیار بشر نهاده است تا از امكانانت و بركات زمین بهره گیرد
. در سـراسر كره زمین بویژه در رگه هاى خاصى از آن ، آب بر سطح یا درون آن جـریان دارداز ایـن رو 

و این انسان است كه باید آب را استخراج نموده و زمین را زیر كشت بگیرد و نـهـال غـرس كـنـد و یـا دانـه 
رگذارى و اثرپذیرى این مسئولیت انسان است و اث. هاى گوناگون در آن بیافشاند و آن را سیراب سازد

متقابلى كه میان خورشید و هوا و آب و خاك رخ مـى دهـد از قـلمرو قدرت انسان خارج است و آنها در 
  .قلمرو قدرت آفریدگار هستى است كه این خواص را در این عناصر چهارگانه قرار داده است 

  :قرآن در این مورد مى فرماید
   )696(.م نحن الزارعون اءفراءیتم ما تحرثون اءنتم تزرعونه اء

زراعت براى جـامـعه كسب  اما با وجود بركات و نعمتهاى بسیار و فواید سرشار كه مى توان از كشت و
كرد، باز هم میلیونها انسان از سوءتغذیه و كمبود مواد غذایى شكایت دارند و كودكان در بسیارى از 

  .كشورها بویژه آسیا و آفریقا، از گرسنگى جان مى سپارند
  )آیا زمین خدا گسترده نیست و وسعت زراعت و كشت و كار ندارد؟ : (باید پرسید كه 

  .چرا، زمین خدا وسیع و پهناور است : ت كه پاسخ این اس
آیـا آب ایـن مـاده حـیـاتى ، در زمین كم است و توان پاسخگویى به نیازهاى بشر و دیگر موجودات زنده را 

  ندارد؟
چرا، نه تنها چنین نیست بلكه میلیونها تن از این ماده حیاتى هر روز به هدر مى رود : پـاسـخ این است كه 

  .آن استفاده نمى كندو انسان از 
  عامل گرسنگى و كمبود مواد غذایى و گرانى قیمتها و میوه ها چیست ؟: پس 

تنها عامل كمبود گرسنگى تورم ، فقر، محرومیت و بینوایى توده ها، دولتـهـا و : پاسخ این است كه 
فـریدگار هستى براى حكومتهاى بیدادگرى هستند كه میان انسان و منابع طبیعى و نعمتها و روزیهایى كـه آ

و ثمره ایـن بـیـدادگـرى ، مـصـیـبـت و فـقـر، محرومیت و . بهره ورى بندگان آفریده است فاصله افكنده اند
گرسنگى ، گرانى و كاهش در ثروتها و نیروهاى انسانى و میوه هاست كه بشر همواره از آنها رنج مى 

  .برد
ظهور مى نماید، سیستم زراعى و كشاورزى بطور كـامـل امـا هـنـگـامـى كـه امام مهدى علیه السالم 

  .دگـرگـون مـى گـردد و بـه بـهـتـریـن و زیـبـاتـریـن شكل و محتوا و برنامه شكوفا مى گردد
  :اینك نمونه هایى از روایات در نشانگرى آن شرایط شكوهبار را از نظر مى گذرانیم 

آن اصالحگر بـزرگ جـهـانـى : (طوالنى در این مورد مى فرمایدـ امـام بـاقـر عـلیـه السـالم در روایـتـى 1
سپس دستور مى دهد از كربال و از پشت زیارتگاه امام حسین علیه السالم نهر عظیمى را حفر مى كنند و 
بوسیله آن آب را به كوفه و اطراف آن مى رساند و این نهر تا نجف ادامه مى یابد و با استفاده از قدرت و 

   )697(... )خاسته از این آب خروشان انواع دستگاهها را بكار مى اندازندنیروى بر
اده مـى شود كه امام مهدى علیه السالم به حفر بناى پلها و سدها بر شـطـهـا و از ایـن روایـت اسـتـفـ

رودخـانـه هـا بویژه میان كربال و نجف فرمان مى دهد و دستور مى دهد كه انواع دسـتـگـاهـهـا از جـمـله 
  .یردآسـیابها براى آسیاب نمودن حبوبات نصب گردد تا هر كس بتواند بطور رایگان از آنها بهره گ

تا آنجایى كه یك زن در كمال امنیت و آرامش هر گاه دلش خواست حبوبات و مواد غذایى مورد نیاز خویش 
و خانواده اش را بطور رایگان با بهره ورى از آسیابها و دستگاههایى كه در مسیر آب نصب شده است 

  .برطرف مى سازد
میان كربال و نجف نهرى عظیم بـراى احـیـاى بـه نظر مى رسد كه امام مهدى علیه السالم دستور مى دهد 

چرا كه این منطقه به صـحـراهـا و بـیـابانها پیوسته . كـشـاورزى و تـعـدیـل آب و هـواى مـنـطـقه حفر نمایند
است و هزاران كیلومتر از زمینهاى شرق و غرب و جنوب آن منطقه همچون بیابانهاى و مرزهاى آن با 

و حـدود آن ) ربـع خـالى (كه حدود آن به كـویـت و حـجـاز مـى رسـد و ) ود نف(عراق و اردن و صحراى 



  .است بصورت مطلوبى احیا و دگرگون مى گردد) یمن (و ) مـسـقط (كـه 
این صحراها و بیابانهاى پهناورى كه جز اندكى از آنها بقیه خشك و خالى و بدون آب و علف است و از 

تهى است به زودى پس از ظهور امام عصر عـلیـه السـالم از آن نـهـر سكونت و كشت و زرع و آب و گیاه 
  .سـیـراب مـى گـردد و شـرایـط آن بـطـور كامل دگرگون مى شود

روشن است كه این نهر، از شط عریض و طویل و عمیق فرات منشعب مى شود كه میلیونها تن آب در هر 
  .د و به هدر مى روددقیقه در آن جریان دارد و سرانجام به خلیج مى ریز

بـا آن بـیـان و پـس از اجـراى ایـن طـرح عـظـیم آبرسانى و احیاى زمینها و افشاندن انواع بـذرهـا و دانـه 
هـا و غـرس نـهـالها و درختان گوناگون و ساختن شهرها و مناطق مسكونى و زنده كردن و نشاط بخشیدن 

نعمت رفاه و آسایشى را كه نصیب صدها میلیون انسان  به منطقه آیا مى توان گسترده خیرات و بركات و
  ساكن این منطقه پهناور مى شود در ذهن ترسیم كرد؟

و آیـا مـى تـوان تـصور كرد كه چقدر جو لطیف مى گردد و آب و هوا دگرگون مى شود و بیماریها كاهش 
قـوس نـزولى مـى پـیـماید؟ مى یابد و بیشتر مشكالت زندگى رخت بر مى بندد و آمار جرایم و جنایات ، 

چگونه بیكارى به صفر مى رسد و انواع مواهب و نعمتها و امـكـانـات زنـدگـى شـایـسته و در خور شاءن 
انسان به صورت وصف ناپذیرى كه اینك اندیشه ها توان تصور آنها را ندارد گسترده و فراوان در دسترس 

  مردم قرار مى گیرد؟
و تازه این یـك نـقـطـه از . و ره آوردهاى این زندگى شكوفا و شكوهبار است ایـنـها پرتویى از ثمرات 

نـقـاط بـى شـمـار گیتى است كه روح حیات در آن جریان مى یابد و از این گـونـه طـرحها و برنامه هاى 
ر عمرانى در دیگر زمینهاى موات و دیگر دشتها و بیابانها و كویرهاى افتاده و خشك و سوزان در سراس

  .جهان اجرا مى گردد
و . روشن است كه برنامه ریز و طراح این طرحها و برنامه هاى زندگى ساز امام مهدى علیه السـالم است 

اوست كه دستور اجراى طرحها را با تدبیر بى نظیر و بدست خویش مى دهد این بدان معنا نیست كه خود 
چـرا كـه نـیـازى هـم بـه ایـن كار نیست بلكه  آن حضرت این طرحها را بدست تواناى خویش پیاده مى كند

كافى است كه او دستورات الزم و آموزشهاى ضرورى را صادر و طرحها را بدون تشریفات و مانع 
تراشیهاى موجود در وزارتخانه و دسـتـگـاهـهـاى ادارى و اجـرایـى كـنـونـى و نـامـه هـاى متقابل تشریفاتى 

رها هرگز بخاطر امضاى فالن كمیسیون و یـا پـشـت گـردنـه هـا و مـوانـع در براى اجرا امضا مى كند و كا
بـنـد كـنـدهـا و زنـجیرها و سیستم كاغذ بازى حاكم بر سـازمـانـهـاى ادارى كـه هـزاران مـشـكل در مسیر 

  .زندگى و رشد و ترقى مردم ایجاد مى كند متوقف نمى شود
ه احـیـاى زمـیـنها و رونق كشاورزى منحصر به آبیارى و سـیراب شدن و نـیـز الزم بـه یـاد آورى اسـت كـ

آنها از نهرها نیست بلكه خداى جهان آفرین درهاى آسمان را بر روى زمینیان مى گشاید و خیرات و بركات 
  .آسمان را بسوى زمین فرو مى باراند

  :با روایاتى كه ترسیم خواهد شد این نكته روشنتر مى شود
  :آورده است كه فرمود) ص (خدرى از پیامبر گرامى ـ ابوسعید 1

نـعـمـة لم یـتـنـعـمـوا مـثـلهـا قـط، ترسل السماء علیهم مدرارا و التدع  -تـتـنـعـم امـتـى فـى زمـن المـهـدى 
   )698(.االرض شیئا من نباتها اال اءخرجته 

امـتـم در روزگـار ظـهـور مـهدى علیه السالم از نعمتهایى بهره ور مى گردد كه همانندش سابقه : یـعـنـى 
مین تمامى گیاهان و گلها و درختان خویش را و ز. ندارد آسمان بركات خویش را پیاپى بر آنان مى فرستد

  .براى آنان مى رویاند
  :ـ و نیز فرمود2

یـخـرج فـى آخـر امـتـى المـهـدى یـسـقـیـه اهللا الغـیـث و تـخرج االرض نباتها و یعطى المال صحاحا و تكثر 
   )699(.الماشیة و تعظم االمة 

در آخـرالزمـان در مـیـان امتم مهدى ، آن نجات بخش ملتها قیام مى كند خدا كران تا كـران قـلمـرو : یـعـنـى 
ان سیراب مى سازد و زمین ، گیاه و نبات خـویـش را مى رویاند آن حـكـومـت جـهـانـى او را بوسیله بار

گرامى اموال عمومى را بطور عادالنه به مردم اعطا مى كند و به دامدارى و دامپرورى و رونق اقتصادى 
  .اهمیت مى دهد و امت را تكریم نموده و عظمت مى بخشد

  :ـ و نیز فرمود3
   )700(.و تضاعف االرض اكلها و تزید المیاه فى دولته و تمد االنهار



  .ش را چندین برابر مى سازدآبـهـا در دولت او فـراوان مى گردد و زمین بركات خوی... یـعـنـى 
  :ـ امیرمؤ منان علیه السالم ضمن روایت طوالنى در این مورد مى فرماید4

حتى تمشى المراءة بین العراق و ... و لو قـد قـام قـائمـنـا النـزلت السـمـاء قـطـرها و الخرجت االرض نباتها
   )701(...الشام التضع قدمیها اال على النبات 

هنگامى كه قائم ما قیام نماید، آسمان باران رحمت خویش را فرو مى ریزد و زمین ، روییدنیهاى : یعنى 
ویاند تا آنجایى كه زنى میان عراق تا شام مى رود و پاى خویش را جز بر گل و گیاه نمى خود را مى ر

  .چرا كه جاى پایى براى خود نمى یابد.. گذارد
  :ـ و نیز در روایتى از عصر حاكمیت امام مهدى علیه السالم مى فرماید5

كـمـثـل حـبـة انـبـتـت سـبـع : یـخـرج له سـبـعـمـاءئة مـد كـمـا قـال اهللا تـعـالى  )702(و یـزرع االنـسـان مـدا
   )703(.ن یشاءسـنـابـل فـى كل سنبله ماءتة حبة واهللا یضاعف لم

زمین بیافشاند، انسان در عصر حاكمیت جهانى آن حضرت هر آنچه از انواع دانه هاى زراعى بر : یعنى 
  :هفتصد برابر، برداشت مى نماید همانگونه كه خدا در قرآن مى فرماید

   )704(.كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبله ماءتة حبة واهللا یضاعف لمن یشاء
مثل آنان كه مالشان را در راه خدا انفاق كنند به مانند دانه هاى است كه از یك دانه هـفـت خوشه : یـعـنى 

  .و خداوند براى هر كس كه بخواهد مى افزاید. بروید و در هر خوشه اى صد دانه باشد
از نظرتان گذشت روشن شد كه تمامى صحراها و دشتها و زمینهاى خشك و سوزان و تهى از روایـاتى كه 

از كشت زرع و نهال و درخت ، پس از ظهور امام مهدى علیه السالم در اندك مـدتـى به مزارع سبز و 
ان و بخاطر بارانهاى مفید و پیاپى و حفر و جارى ساختن نهرهاى پر آب كران تا كر. خرم تبدیل مى گردد

  .زمین نشاط و طراوت بهاران به خود مى گیرد
ریـزش بـارانـهـا بـصورت مفید و ثمربخشى انجام مى گیرد، نه چون بارانهاى سیالب خـیـزى كـه در 

بـرخـى كـشـورها گاه به گونه اى فرو مى ریزد كه با سیالب مهیب خود شهرها و روستاها را ویران مى 
  .یوان را نابود مى سازدكند و مزارع را غرق و انسان و ح

و روشن است كه مردم در عصر ظهور در زراعت و غرس انواع درختان آزادند و در راه تالش و 
سـازنـدگـى آنان موانع و خوانها و گردنهاى بازدارنده اى همچون مالیاتهاى ظالمانه و مقررات ضد انسانى 

شگرى كه بخواهند زمینهاى موات را احیا كنند و اسالمى قرار نمى دهند؛ چرا كه اسالم به فرد و گروه تال
و آنها را به مزارع سرسبز و باغات پرمیوه و شهر و روسـتاهاى آباد و آزاد تبدیل سازند آزادى اعطا مى 

  :كند و كار آنان را جهان عنوان مى دهد، براى نمونه 
  :آورده اند كه فرمود) ص (ـ از پیامبر گرامى 1
   )705(. )له من احیا ارضا مواتا فهى (

  هر كس زمین مرده اى را زنده كند از آن خود اوست: یعنى 
  :ـ و نیز فرمود2

  .شـجـرا او حفر وادیا لم یسبقه الیه اءحد او اءحیا اءرضا میتة فهى له قضاء من اهللا ورسوله  مـن غـرس
هر كس درختى را غرس كند یا نهرى پیش از دیگران حفر نماید یا زمین مرده اى را زنده سازد، : یـعـنـى 

  .این حكم و داورى خدا و پیامبر است . از آن اوست 
  :م فرمودـ و امام باقر علیه السال3

   )706(.ایما قوم احیوا شیئا من االرض و عمروها، فهم اءحق بها و هى لهم 
ـر گـروهـى قـطـعـه اى از زمین را احیا و آن را آباد سازد، بدانها شایسته تر و زیبنده تر است و ه: یـعـنـى 

  .آن زمین از احیاگر آن است 
و روایـات دیـگـرى كه تصریح مى كند كه هر انسانى ، قطعه اى از زمین را احیا كند، ملك اوست ، 

ت و نهالهایى را نیز كه در آن كـشـت مى كند از آن و زراع. از آن ملك كسى نباشد  مشروط بر اینكه پیش 
و امروز نیز در . اینگونه بود... اوست نه فئودالها و یا دولتها، همانگونه كه در كشورهاى ماركسیستى و

نقاط مختلف جهان ، میلیارها هكتار از زمینها همچنان در طى قـرون و اعـصـار وا افـتـاده و بـدون كـشت 
دارى مانده است و یا اگر كشت گردد، محصول آن به جیب زمین داران ، سرازیر مى و زرع و بهره بر

  .گردد
هـمـه ایـن بـیـدادگـریـهـا و حق كشیها، محصول قوانین ضد اسالمى و وارداتى از كشورهاى استعمارى 

  .است 



انه و ساختگى و بـاطـل را از امـا هـنـگـامـى كـه امـام مـهـدى عـلیـه السـالم قـیـام كـنـد ایـن مـقـررات ظالم
و در نـتـیجه ، در زمین خدا . بـیـن مـى بـرد و انـسان به آزادى ، آن موهبت الهى خویش ، دست مى یابد

و از بركات خاك انواع دانه ها و میوه ها و محصوالت زارعى را، براى . براى خویشتن كشت مى كند
برمى دارد و نهایت فراوانى و رونق و آسایشى را كه   حیات سعادتمندانه و رونق و رفاه زندگى خویش 

  .انسانها بدان دست مى یابند، تنها خدا آگاه 
بدین سان به سبب كشت و زرع بسیار و سرشار شدن پستانها از شیر، خیرات و بركات فـراوان چـنـد 

. ى چهره مى گشایدو نعمتها بصورت وصف ناپذیرى افزایش مى یابد و عمران و آبادان. بـرابـر مـى گـردد
  .و دامدارى و پرورش طیور و مرغدارى ، گسترش و رونق جدید و وصف ناپذیرى مى یابد

  حل مشكل مسكن در عصر ظهور
مشكل مسكن همواره از مشكالتى است كه جامعه انسانى در روزگاران گذشته از آن رنج برده و امـروز 

ا، مى توان گفت بیشى از آنـان به بحران مسكن چرا كه اگر نگوییم بیشتر انسانه. نـیـز رنج مى برد
و عمر خویش را بناچار در خانه هاى محقر و یا اجاره اى سـپـرى مى كنند و پول و امكاناتى كه . گرفتارند

بتوانند براى سكونت خود و خانواده خویش ، خانه اى مناسب فراهم ساخته و با آسایش و آرامش و رفاه در 
  .آن زندگى كنند، ندارند

ایـن مـشـكـل اسـاسى نیز بدبختانه از مشكالتى است كه ثمره شوم قوانین ظالمانه و ضد اسـالمـى حاكم بر 
چرا كه دولتها، آزادى این موهبت الهى را در مورد مـسـكـن و مـحل زندگى ، از . جامعه ها و تمدنهاست 

م اجـازه نـمـى دهند جز با شرایط بى و به این انبوه عظیم از مـرد. انسانها سلب نموده و سركوب مى كنند
رحمانه و مالیات و عوارض سنگین و ظالمانه و غیر اسالمى حتى در خارج از شهرها نیز خانه اى براى 

  .خود و خانواده خویش بسازند
بـنـظـر مـى رسـد ثـمـرات و شـوم و تـاءسـفـبار و درد و رنجهایى كه از این راه ، دامنگیر خانواده ها و 

  .ه ها مى شود، نیازى به پرسش و پاسخ نداردجامع
بـسـیـارى از جوانان به خاطر بحران مسكن ، دوران طراوت و شادابى عمر خویش را بدون تـشـكـیـل نـهاد 

: مقدس و مسؤ لیت آفرین خانواده مى گذرانند كه این شیوه زندگى ، خود ره آورد شـومـى هـمـچـون 
ـالقـى ، انـحـرافـات جـنـسـى و تزلزل روانى و دیگر آفتها و كارها ناپسند ضـعـف مـبـانـى عـقـیـدتـى و اخ
و آنگاه پس از سـپـرى شـدن دوران طـالیـى جـوانـى تـازه ازدواج مـى . را براى جامعه به بار مى آورد

ـوچك با كنند و ناگزیر مى گردند عمر خـویـش را در یـك خـانـه اجـاره اى و یـا یـك طـبـقـه مـحـقـر و ك
  .شرایط وخامت بارى بگذارنند كه این نیز عوارض ویرانگرى در پى دارد

از مـیـوه هـاى تـلخ بـحـران مـسـكـن و نداشتن محیط زندگى مناسب ، انواع بیماریها است كه بـخـاطـر 
خانوادگى و  تـنـفـس در یـك فـضـاى تـنـگ و نـامـنـاسـب دامـنگیر انسانها مى گردد و نیز انواع درگـیریهاى

عقده هاى روانى از دیگر ره آوردهاى نداشتن مسكن مناسب و زیستن انبوهى ، در یك محیط كوچك و 
  .نامناسب است 

در ایـن شـرایـط اسـت كـه كـودكـان از بـازى و سـرگـرمـى و فـوتبال در محیط زندگى محروم مى گردند و 
و چه بسا كه همین . اكها و گردشگاهها روى مى آورندبه ناگزیر براى بازى به خیابانها و كـوچـه ها و پ

اوقات فراغت و بازى در مـحـیـطى دور از چشم پدر و مادر، به انحرافات فكرى و رفتارى آنان منجر مى 
زیـرا عـوامـل فـسـاد و تـبـاهـى و عـنـاصـر وابـسـته به جریانهاى گمراه كننده و احزاب و دسـتـجاتى . گردد

شكار جوانان بیگناه و كم تجربه اند، بیشتر در همین محیطهاى عـمـومـى بـراى صید آنان كه در اندیشه 
و نیز دهها مشكل اجتماعى . انواع دامها را مى گشایند تا بدینوسیله آنان را به راه دلخواه خـویش سوق دهند

  .نه مناسب است و فردى و رنج و درد و جنایت دیگر كه همه ، ره آورد شوم بحران مسكن و نداشتن خا
امـا در عـصـر ظـهـور و حـاكـمـیـت امـام عـصـر عـلیـه السـالم ، ایـن مـشـكـل بـزرگ اجـتـمـاعـى و 

اقـتـصـادى نـیـز بـصـورت كامل حل مى گردد همانگونه كه در روزگار درخشان حكومت عادالنه و انسان 
  .حـضـرت ، در مـدتـى كـوتـاه خـود بـه خـود حل شدساز على علیه السـالم بـا تـدابـیـر ژرف و سـازنـده آن 

تـاریـخ ، بـیـانـگـر ایـن واقعیت كه به بركت حكومت امیرمؤ منان علیه السالم و تدابیر و طـرحـهـاى او، 
  .هـر انـسـانـى بـراى خـویـش صـاحـب خـانـه اى مستقل گردید و مشكل مسكن بطور كامل حل شد

مـام عـصـر عـلیـه السـالم در دوران حـاكـمـیـت خـویـش ایـن معضل اجتماعى را چـگـونـه ا: (یـك پـرسـش 
  )حل مى كند؟ 

  .از راه تـطبیق و پیاده كردن دقیق مقررات و قوانین زندگى ساز و سعادت آفرین اسالم : پـاسـخ 



  :اسالم بر این اندیشه رهنمون است كه 
  . )االءرض هللا و لمن عمرها(

  .خداست و پس از آن ، از آن كسى است كه آن را آباد سازد زمین از آن: یعنى 
و پـس از آن . از ایـن رو هـر زمـیـن كه ملك دیگرى نباشد، هر انسانى مى تواند آن را احیا و آباد سازد

مـرحـله بـه مـالكـیـت او در مـى آید و هیچ قدرتى همچون دولت یا شهرداریها یا دیـگـران ، حـق 
زاحـمـت و یـا دریـافـت مالیات و عوارض و پولهایى از این قـبـیـل از او را نـدارنـد، چـرا جـلوگـیـرى و مـ

  .كـه اسـالم مـالیاتى جز آنچه در آیات قرآن و روایات بدان تصریح شده است ، ندارد
ا به ایـنـك بـا یـكـى از روایـات بیانگر حل بحران مسكن در حكومت امام مهدى علیه السالم است ، بحث ر

  :پایان مى بریم 
  :امام صادق علیه السالم فرمود

هنگامى كه قـائم آل مـحـمـد صـلى اهللا : یعنى  )707(.اتصلت بیوت الكوفة بنهر كربال... اذا قـام ال مـحمد
متصل مى شود و شهر بقدرى ) كـربال (به نـهـر ) كوفه (عـلیـه و آله قـیـام نـمـایـد، خـانـه هـاى شـهـر 

  .گسترش مى یابد كه همه صاحب خانه مى شود
خشك و سوزان و بیابانهاى بـى آب و بدینسان ، این روایت ، بیانگر این مطلب است كه مردم زمینهاى 

عـلف را احـیـا و آباد مى سازند و بصورت خانه هاى زیبا و پرشكوه و باغهاى پـرطـراوات در مـى آورنـد 
شایسته خانه هاى كوفه تا نهر كربال مى باشد، آن هم با آن مسافت بسیارى كه   كه یك نمونه آن ، گسترش 

  .اینك میان آن دو شهر موجود است 
  حل بحران بیكارى در عصر امام مهدى علیه السالم

مـشـكـل بـیـكـارى از بـالهاى اجتماعى است و بطور آشكار و تاءسف بارى در سراسر جهان بصورت 
یافته است و از مشكالت پیچیده است كه بسیارى از مردم از رنـج مـى بـرنـد و آمـار آن   گوناگونى گسترش 

  .ال افزایش است بـصـورت دهـشـتـبـارى در ح
ایـن مـشـكـل اجـتـماعى آثار و ره آورد وخامت بارى در جامعه بر جاى مى گذرد و در دامان خود هـزاران 
ضـد ارزش و رذایـت اخـالقـى و انـحـراف عـقـیـدتـى و عقده هاى روانى مى پرورد و جنایاتى چون سرقت 

  .، غارت و تجاوز را به ارمغان مى آورد
ث مى شود كه بسیارى براى وقت گذرانى به كوچه و بازار و رستورانها روى آورنـد بـه بـیـكـارى باع

به دختران و زنـان بـپـردازنـد و عـمـر خـویـش را ... ناموس مردم نگاه كنند و به یاوه گویى و متلك پرانى و
  .نمایند تلف... غیبت ، تهمت تراشى ، پرده درى و: در كـارهـاى بـى ثمره و زیانبار همچون 

با اینكه اسالم ، سستى و تن پرورى و بیكارگى را سخت نكوهیده مى داند و همگان را به كار و تالش و 
و عـامـل آن نـیـز . نشاط و تحرك فرا مى خواند، بدبختانه این آفت در كشورهاى اسالمى نیز آشـكـار اسـت 

ـرراتـى كـه آزادى مـردم را در جـلوه هـا مـق. چـیـزى جز مقررات ضد اسالمى حاكم بر این كشورها نیست 
و ابـعـاد گـونـاگـون سركوب مى كند و جز با شرایط سخت و مالیاتهاى سنگین و قید و بندهاى اسارتبار، 

  .به مردم نمى دهد... اجازه كار و تجارت و
ى شود كه از نظر در بـرخـى از كـشـورهـا و در قلمرو برخى دولتها به فرد تنها هنگامى اجازه كار داده م

نژاد و ملیت با آنان هماهنگ باشد چنانكه گویى فردى كه از نظر نژاد و ملیت از آنان نیست ، نه انسان 
  .است و نه از حق حیات و كار و معیشت برخوردار است 

در برخى كشورها، به فرد، تنها پس از پایان خدمت نظام و یا رسیدن به مرحله خاصى از عمر، اجازه كار 
به هر حال عوامل بیكارى و اسباب آن بسیار است و ما در اینجا نمى خواهیم این بحث را ... دهند مى

  .بصورت گسترده بیاوریم 
امـا در عـصـر حـاكـمـیـت امـام مـهـدى عـلیه السالم بحران بیكارى در همه چهره ها و میدانها حـل مـى ...

از جامعه رخت برمى بندد، چرا كه آن اصـالحـگـر بـزرگ و و ایـن آفـت ویـرانـگـر، بـراى هـمیشه . گـردد
  .بـا كـفـایـت ، ایـن آفت اجتماعى را از بیخ و بن ریشه كن مى سازد و اسباب و عوامل آن را نابود مى كند
از ایـن رو در عـصر ظهور، آزادى در كار، مسافرت ، تجارت ، نوآورى ، ابداع و امكانات ، بـه هـمه 

و میدان كار و تالش و ابتكار براى همه استعدادها فراهم مـى شـود، مـالیـاتـهـا . مى گرددمردم ارزانى 
الغـاء مـى گـردد و مـالكـهـا، مـعیارها و مقررات تبعیض نژادى بكلى بـاطل اعالن مى شود، چرا كه اسالم 

السـالم در حـكـومـت ، گرایشهاى نژادى و طبقاتى را به شدت همانگونه كـه امـیـرمـؤ مـنـان عـلیـه 
  :عـادالنـه خـویـش در دستورالعمل جاودانه اى به مالك اشتر مرقوم داشت كه 



   )708(.اما اءخ لك فى الدین او نظیر لك فى الخلق : الناس صنفان 
  .یا در دین با تو برادرند و یا در آفرینش با تو برابر: مردم دو گروهند! هان اى مالك : یـعنى 

و بـر این اساس است كه تمامى طبقات مردم در عصر ظهور در اوج نشاط و تالش و رفاه و غنا زندگى 
بركت حكومت امام مهدى علیه السالم بحران بیكارى و فقر محو مى گردد و ره آورد شوم و و به . مى كنند

  .ویرانگر آن نیز از جامعه زدوده مى شود
  امنیت و آرامش در عصر ظهور

در جهان معاصر جامعه هاى انسانى ، در شرایط سخت و طاقت فرسایى از نظر فقدان امنیت و آرامـش در 
سـرقـت امـوال و دارایى مردم از خانه ها : بـراى نـمـونـه . یـات ، زنـدگـى مـى كـنـنـدابـعـاد گـونـاگـون حـ

  ....و محالت ، سرقت ماشینها و سرقت بانكها بوسیله سارقان حرفه اى و باندهاى خطرناك 
دم را بـه جـنـایـاتـى كـه راهـزنـهـا بـه آن دسـت مـى یـازنـد و هـر روز در جـایـى امـوال و هـسـتـى مـر

همه و همه ... غـارت مـى برند، آدم رباییهاى رنگارنگ ، از ربودن كودكان گرفته تا زنان ، باجگیریها و
  .بارز فقدان امنیت مالى و جانى در جامعه هاى انسانى است 

در برخى كشورها، دلهره و وحشت بطور كامل بر جامعه سایه افكنده و این ترس و رعب در شامگاهان به 
خود مى رسد، بطورى كه اگر درب خانه اى بصدا در آید اضطراب و دلهره ، صاحب خانه و خانواده اوج 

  .اش را پیش از شناختن كسى كه درب را بصدا در آورده است ، سخت فرا مى گیرد
اما در عصر ظهور امام مهدى علیه السالم ترس و دلهره در همه چهره هایش نابود مى گردد و امنیت و 

كران تا كران كره زمین سایه گستر و حاكم مى شود و بشریت در جوى از صلح و اطمینان  آرامش بر
  .خاطر و آسایش و آرامش فكرى زندگى مى كند

چـگـونه نعمت گرانبهاى امنیت و آرامش بر سراسر گیتى و بر : (سـؤ ال ایـن اسـت كـه : یـك پـرسـش 
  )جانها و دلها حاكم مى گردد؟ 

ریـافـت پـاسـخ ، مـا بـایـد نـخـسـت ، عـوامل و اسبابى را كه باعث زوال و آرامش و امنیت بـراى د: پـاسـخ 
مى گردد بشناسیم تا پس از این مرحله ، دریابیم كه امنیت و آرامش چگونه در روزگار درخشان آن 

  .حضرت تحقق مى یابد
ویرانگرى كه خواهد آمد برمى گردد و اینها واقـعـیـت ایـن اسـت كـه فـقـدان امـنـیـت بـه یـكـى از سـه عامل 

  :آفتهاى امن و امان هستند
این آفت است كه در بسیارى از مواقع ، باعث مى شود كه فرد، مرتكب سرقت شود : ـ فـقر و محرومیت 1

ویا به كارهاى زشتى همانند آن دست زند، چرا كه او در فشار فقر و نیاز است و براى نجات زندگى خود و 
  .ده اش به این راه ناپسند و زشت كشیده مى شودخانوا

عامل دیگر جنایات كه آفت ناامنى را در جامعه پدید مى آورد، ضعف مبانى عقیدتى و : ـ ضـعـف ایـمان 2
  .ایمان به خداست 
ـخـاطـر بـاعـث مـى شـود كـه فـرد و جـامـع نـه بـه دلیـل فـقـر و نـیـاز تـنـهـا، بـلكـه گـاه ب: ضـعـف ایـمـان 

و آز، در مـال انـدوزى و دنـیـاطـلبـى و دنیاپرستى و یا آلودگیهاى روحى   آفـت هستى سوز طمع و حرص 
  .و دیگر انحرافات ، در میدان عمل دست تجاوز به حق و اموال مردم دراز كند

تدبیر  ممكن است ضعف مدیریت و حكومت و ناتوانى آن از تنظیم امور و: ـ ضعف مدیریتها و حكومتها3
شئون و نگهبانى شایسته از مال و جان و كرامت و آزادى فرد و جامعه و دستگیرى و كـیفر جنایتكاران و 

  .گروهاى تبهكار آفت جان امنیت شود و نعمت امن و امان را از جامعه ها سلب نماید
امنى محو و نابود مى امـا در عـصـر ظـهـور و حـكـومـت امـام مـهـدى عـلیـه السـالم هـمـه ایـن عوامل نا

گردد و تمامى آفتهاى آرامش زندگى از فرد خانواده و جامعه زدوده مـى شـود و هـمـگان در اوج رفاه و 
آسایش و بهروزى و فراوانى نعمتها روزگار مى گـذرانـنـد تا آنجایى كه طبق روایات رسیده هر از چندى 

هـر كـس نـیـاز بـه : (ه السـالم اعـالن مـى گـردد كـه از سوى حكومت عادالنه و پر مهر امـام مـهـدى عـلیـ
اما جز یك نفر كسى نمى رود و آن یك تـن نـیـز نـه . ) پـول و مـال دارد بـیاید و هر چه مى خواهد بگیرد

بخاطر فقر بلكه به انگیزه حرص و آز و فزون خواهى مى رود و با چنان عطاى بزرگى روبرو مى گردد 
  ....خویش پولها را بر مى گرداند كه پشیمان از كار

و نـیـز در جـامـعـه عـصـر ظـهـور بر اثر شیوه هاى تربیتى و سازندگى ویژه اى كه آن پـیـشـواى راسـتین 
توحید و عدالت در ابعاد گوناگون بكار مى گیرد ایمان و اخالص در كـران تـا كـران دلهـا نـفـوذ مى كند و 

به بركت چنین ایمان سـرشـار و تزلزل ناپذیرى جرم و گناه كه ره آورد قلبها مركز ایمان مى گردد و 



  .ضعف ایمان است از جامع بشرى رخت بر مى بندد
حـكـومت عادالنه مهدى علیه السالم پر اقتدارترین حكومتهایى خواهد بود كه زمین بر روى خـود دیـده 

اى طبیعى در پشتیبانى و اسـتـوارى و بـرقـرار اسـت آسـمـان و زمـیـن و تـمـامـى نـیـروهاى طبیعى و ماور
سـاخـتن پایه هاى شكوهمند آن دست به همكارى مشترك مى زنند و آن حـكـومـت عـدل و مـهـر تـنـهـا 

حـكـومـت در سـراسـر جـهان خواهد بود به جهت عناصر فاسد و گـروهـهـاى راهـزن و مـتـجـاوز آفـتـهـاى 
چرا كه دست قدرتمند و دقیق عدالت آنان را در همان نخستین . ـشـكـل نـمى یابندامـنـیـت اصـوال امـكـان ت

  .مرحله به كیفر شایسته و بایسته مى رساند
عـالوه بـر آنچه آمد مردم بر اثر طرحها، برنامه ها تربیتها رفتار و گفتار آن حضرت و بـه دسـت یـارانش 

فس و شرافت انسانى اوج مـى گـیـرنـد كـه خـویـشـتـن را به مراحل واالیى از رشد فكرى و عقیدتى ، علو ن
  .فـراتـر از ارتـكـاب گـنـاه و تـجـاوز بـه مال و جاه و هستى مردمان مى نگرند

بـا ایـن بیان روشن است كه پایه هاى استوار آرامش و امنیت جهانى در كران تا كران جامعه بزرگ انسانى 
  .پى ریزى مى گردد

گى تحقق بخشیدن به امنیت در همه ابعاد به دست توانا و اندیشه واالى آن حضرت پى مى و بـدینسان چگون
  .بریم 

شایسته است به این نكته نیز اشاره گردد كه نعمت امنیت در حكومت آن گرامى ، تنها ویژه جـامـعـه 
وبرو مى گردند و انـسـانـى نیست بلكه شامل حیوانات نیز مى گردد حیوانات با یكدیگر بر اساس عـدالت ر

هم با انسانها از این رو نه انسانها از سوى حیوانات احساس خوف مى كنند و نه حیوانات ناتوان از حیوانات 
  .قوى مى هراسند و روح مهر و الفت در میان آنان حاكم مى گردد

  :در این مورد به برخى روایات اشاره مى رود
  :پـیـرامـون اصل امنیت در دوران آن حضرت فرمود ـ امـام بـاقـر عـلیـه السـالم در روایـتـى1

   )709(...و تخرج العجوز الضعیفة من المشرق ترید المغرب ، الینهاها احد... 
و زن سالخورده و ناتوان از شرق تا غرب عالم مى رود بى آنكه از هیچ كس و هیچ چیزى احساس : یعنى 

  .ناامنى و اذیت و آزار نماید
  :ـ امیرمؤ منان علیه السالم ضمن بیانى فرمود2

اال على النبات و على راءسها زینتها حـتـى تـمـشـى المـراءة بـیـن العـراق و الشـام ، التضع قدمیها ... 
   )710(.الیهیحها سبع و التخافه 

مـت آن اصـالحـگـر بـزرگ امـنـیـت كـامـل هـمـه جـا بـرقـرار مـى گـردد تـا در عـصـر حـكـو: یـعـنـى 
آنـجـایـى كـه یـك زن در كـمال امنیت و آزادى راه میان عراق تا شام را مى پیماید و پاى خویش را جز بر 

سر و سبزه زارها و بوستانهاى خرم و آباد نمى نهد و در حالى كه جواهرات خویش را بطور آشكار بر 
  .سـیـنـه دارد نـه درنـده اى او را خـواهـد ترساند و نه ناامنى و خطرى او را تهدید خواهد كرد

  :ـ و نیز فرمود3
   )711(.ولذهـبـت الشـحـنـاء مـن قـلوب العـباد واصطلحت السباع والبهائم ... قـدقـام قـائمـنـا. لو

كینه و عداوت از دلهاى بندگان ریشه كن مى شود و درندگان و ... هنگامى كه قائم ما قیام كند: یعنى 
  .حیوانات نیز اصالح خواهند شد

  :و فرمود
الشـاة و الذئب فى مكان واحد ویلعب الصبیان بالحیات والعقارب ، الیضرهم شى ء ویذهب الشر و تـرعـى 

   )712(.ویبقى الخیر
در روزگار او گرگ و گوسفند در یك مكان مى چرند و كودكان با عقربها و مارها بازى مى كنند و : یعنى 

  .چیزى به آنان زیان نمى رساند همه بدیها و شرارتها از جهان رخت بر مى بندد و شایستگیها مى ماند
چگونه ممكن است درندگان اصالح گردند ( :ممكن است این سؤ ال در ذهن شما پدید آید كه : یـك پـرسـش 

  )با اینكه مى دانیم سرشت و غریزه آنها شكار و دریدن است ؟ 
. این كار شگرفت و تحول اعجازآمیز ممكن است از طریق اعجاز صورت گـیـرد: پـاسـخ این است كه 

به آسانى مى تواند خوى  زیـرا خدایى كه درندگان را آفرید و این غریزه و طبیعت را در وجد آنان قرار داد
درندگى را از آنها سلب كند و آنها را همانند حیوانات اهلى رام سازد كه خطرى از آنها متوجه آدمى زاد و 

  .همنوعانشان نگردد
چگونه این كار ممكن است با اینكه مى دانیم كه غذاى مورد : (ممكن است سؤ ال شود كه : سـؤ ال دیگر



  )ات وحشى تنها در گوشت خالصه مى شود؟ نیاز برخى درندگان و حیوان
حیوان شناسان تصریح مى كنند كه غذاى درندگان و حیوانات وحشى منحصر به گوشت نیست بلكه : جـواب 

گوشت از لذیذترین غذاهاى آنهاست و در صورتى كه بدان دسترسى نـداشـتـه بـاشـنـد بـا بـرگ درخـتـان و 
   )713(.غذایى خود را برطرف سازندگیاهان و گلها نیز مى توانند نیاز 
السالم داشتیم این مطلب را بطور فشرده  بشارتها از آمدن امام مهدى علیه(و مـا در بخشى كه تحت عنوان 

  . )توضیح دادیم 
و بـدیـنـسـان عـصر ظهور و روزگار حكومت امام مهدى علیه السالم روزگار صلح و صفا و ! آرى 

  .آرامش و امنیت و عدالت و آزادى به تمام معنا و به مفهوم حقیقى آن خواهد بود
  اصالحات عمومى در عصر ظهور

ر كتاب خویش برخى از اصالحات عمومى را كه در عصر ظهور و به دسـتـور امـام مرحوم شیخ طوسى د
مـهـدى عـلیـه السالم رخ مى دهد بر مى شمارد و خاطر نشان مى سازد كه همه اینها بر اساس مصالح و 

  .دالیل حكیمانه اى صورت مى گیرد
  :برخى از آنها عبارتند از

  :ر ترافیك ـ حل مشكل عبور و مرور و گشودن گره كو1
در این رابطه است كه روایات بیانگر توسعه راهها و گسترش بخشیدن به خیابانها تا عرض شصت متر 

  .است 
ـ مـسـدود سـاخـتـن پـنجره هایى كه به كوچه ها، خیابانها و راه عبور و مرور مردم گشوده شده و نیز 2

  :جلوگیرى از نصب چنین پنجره هایى 
هـاى مـشـرف بـه كـوچـه و خـیـابـان و راه عـبور و مرور مردم نقش  روشـن اسـت كـه پـنـجـره

ویـرانـگـرى در بـنـیـانـهـاى اخالقى و مفاسد و جنایات خانوادگى دارد زیرا این پنجره ها بویژه در فصل 
  .تابستان كه معموال گشوده اند اندرون خانه ها و هر آنچه در آن مى گذرد همه را نشان مى دهند

  :یب و جلوگیرى از احداث بالكنهاـ تخر3
چـرا كـه نـوعـى تـجـاوز بـه حـریـم كـوچـه و خـیـابـان اسـت و شـایـد دلیـل آن هـم هـمـیـن بـاشد چرا كه 

  .كوچه و خیابان و فضاى آن از آن مردم و بالكنها نوعى تصرف در این حق ملى و عمومى است 
  :یابان ـ جلوگیرى از نصب ناودانها بسوى كوچه و خ4

كـه این كار نیز بویژه براى جلوگیرى از آلودگى محیط و حفظ سالمت و بهداشت عمومى و جـلوگـیـرى از 
ریـخته شدن آب بر سر رهگذران و سالمت عبور و مرور و پرهیز از خطر لغزش و غلطیدن و سقوط 

  .افراد بویژه كودكان و سالخوردگان ضرورى است 
و دیگر اصالحات در سطح شهر و محل ... فاضالب در كوچه و خیابان ـ جـلوگیرى از كندن چاههاى 5

   )714(...زندگى جامعه 
آنچه پیرامون زندگى جامعه در عصر درخشان امام مهدى علیه السالم از نـظرتان ! اننده عزیزخو! آرى 

گذشت قطره اى ناچیز از دریاى بى كرانه مواهب نعمتها و بركات و شكوهى است كه جامعه انسانى در 
عصر ظهور حكومت آن حضرت از آنها بهره ور مى گردد زیرا روایاتى كه از زنـدگـى سـعـادتـمندانه در 

سخن مى گوید پرتو ناچیزى از شكوه و عظمت ، رفـاه و آسـایش ، امنیت و آزادى ، عدالت و افتخارى را 
باز مى گوید كه در حكومت او نصیب جـامعه انسانى مى گردد خدا مى داند روایاتى كه پیرامون این 

علیهم السالم آن هم با رعایت سطح روزگار درخشان و طالیى از پـیـامـبـر گـرامـى و امـامـان اهـل بـیت 
بینش و دانش و انـدیـشـه مـردم صـادر شـده اسـت در چـه حـجـم بـزرگـى بـوده كـه مـتـاءسـفـانـه بـه دلیل 

  .سوازانیدن كتابخانه ها و از بین بردن كتابها و روایات به دست ما نرسیده است : آفتهایى چون 
است كه در عصر ظهور و به دست مبارك آن گرامى در راه سـعـادت و و تـازه ایـنـها، غیر از آن حقایقى 

آسـایـش انـسـانـهـا انـجـام مـى شـود و امـامـان اهـل بـیت علیهم السالم با توجه به سطح دانش و اندیشه 
  .محدود مردم از بیان آنها صرف نظر نموده اند

صر علیه السالم از سعادتمندانه تـریـن و بـشـریت در عصر درخشان امام ع: كـوتـاه سـخـن ایـنـكـه 
و انواع نعمتهاى مادى و معنوى براى و فراهم خواهد . شـكـوهـبـارتـریـن زنـدگى بهره ور خواهد گشت 

  .بود
  شیعه در عصر امام مهدى علیه السالم

اكـنـون ، شـیـعـه ، ایـن پـیـروان مذهب خاندان وحى و رسالت ، از همان روزهاى رحلت پیامبر گرامى تـ



  .هـمـواره مـورد فـشـار و سـتـم قـرار گـرفـتـه و حـقـوق و آزادى آنـان پایمال شده است 
تاریخ اینان ، لبریز از قربانیان و شهیدان گرانقدر و راستینى اسـت كـه در طـول : به همین جهت است كه 

ار گـرفـتـه اند و جرمشان تنها این تـاریـخ به دست بیدادگران كشته شده و مورد تبعید و طرد و سركوب قـر
  بوده است كه پیرو امیرمؤ منان علیه السالم بوده اند

شـیـعـه ، پـس از رحـلت پـیامبر در هر عصر و زمان در همه جهان اسالم ، همواره هدف قلمهاى مـسـمـوم 
، قدرت را به كف بـوده اسـت و در ایـن مـدت حـكـومتها و سلسله هایى كه در نقاط مختلف جهان اسالم 

  .گرفته اند با قدرت و امكانات بسیار با این مذهب و پیروانش به جنگى بى رحمانه و نابرابر برخاسته اند
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بـا مـراجـعـه بـه كـتابهاى تاریخى مى توان انواع مصائب و سختیهایى را كه بر اینان رفـتـه اسـت ، 

عبداهللا بن (، )عمار (گرفته تا ) سلمان (و دریافت كه از همان آغاز كار شیعه و تشیع از . ـردمـطـالعـه ك
تا دیگران ، همواره زیر سهمگین ترین فشارهاى ... و) مالك بن نویره (، )ابى ذر غفارى (، )مسعود 

نصر پلید و با نگرشى به جنگ جمل ، صفین ، نهروان و یورشهایى كه در زمان ع. ظالمانه بوده اند
بر شهرهاى شیعه و خانه ها و شخصیتهاى وارسته و شایسته آن نمودند و تا ) معاویه (خودكامه اموى 

تا فاجعه .. حضرت مجتبى علیه السالم   شهادت امـیـرمـؤ مـنـان عـلیـه السـالم و مـسـموم ساختن فرزندش 
وحى و رسالت پس از امـام حـسـین علیه و تا شهادت هشت امام خاندان ... جانسوز كربال و پیامهاى آن 

السالم یكى پس از دیگرى و تا هزاران نمونه دیگر از نمونه هایى كه بـر صـحت و درستى دیدگاه ما داللت 
تاكنون شیعه همواره هدف ) ص (مى كند همه و همه این واقعیت را نشان مى دهد كه پس از رحلت پیامبر 

  .اى خودكامه بوده است تیرهاى ستم قلمهاى مسموم و حكومته
رژیـم امـوى و عـثـمـانـى و دیـگـر رژیـمـهـاى خودكامه و زمامداران ستم و تباهى همه تالش ارتجاعى 

  .خویش را براى از میان برداشتن شیعه و تشیع بكار گرفتند
ن مـال و عـرض فـقـیـهـان بـدانـدیـش و وابـسـتـه بـه حـكـومـتـهـا، بـه ریـخـتن خون شیعیان و مباح شمرد

آنـان فـتـوا دادنـد و فـراتـر از آن بـا صـدور حكم ارتجاعى و ظالمانه بر خـاسـتـه از تـعـصب كور، نسبت 
  .كفر و شرك به آنان دادند و انواع تهمتها و دروغها را نثار آنان نمودند

، )فاطمیان (، )حـمـدانـیان ) (ویـه آل بـ(شـیـعـه ، ایـن گـونـه زیـر فـشـار بـود و تـنـهـا در زمـان !... آرى 
  .قدرت و نفوذ بدست آورد و اندكى به حق حیات و آزادى دست یافت ... و) صفویان (

امـا ایـن دورانـهـا نـیـز كـوتـاه مـدت بـود و رنـجـهـا پس از انقراض هر یك از این رژیمهاى چندگانه بار 
خـونها بر . كشیده مى شد و مسجدها ویـران مـى گـشـت كتابخانه ها به آتش . دیگر بر شیعه فرود مى آمد

میلیونها انـسـان رانـده مـى شـدنـد و یـا از وطـن . روى زمین مى ریخت و داراییها غارت و مباح مى شد
  .خـویش به كشورهاى بیگانه بناگزیر هجرت مى كردند و آثار و اخبار آنان بریده مى شد و از بین مى رفت 

اى غیر شیعه ، شیعیان همواره مورد ستم و بدرفتارى ماءموران و حاكمان و امـیـران در سایه حكومته
فـشـار و مـراقـبـت شـدیـد، سـانـسـور بـر مـطـبـوعـات ، مـحـافـل و مـجـالس . قـرار مـى گـرفـتـنـد

ز چهره حـسـیـنـى ، مدارس و مساجد، كتابخانه ها و شخصیتهاى بزرگ و متفكران شیعه ، همه و همه ا
  .هاى بدرفتارى و رابطه ظالمانه با این جمعیت است 

درسـت بـه هـنـگام نوشتن این سطور اخبار ناراحت كننده اى از رنجها مصیبتها و فجایعى كه بـر شـیـعـیـان 
زندانها . در جـنـوب لبـنـان ، پاكستان ، هند، عراق و دیگر كشورهاى خاورمیانه فرو باریده است مى شنویم 

كودكان در زندان ، دیده به جهان مى گشایند و . مردان و زنان و جوانان و سالخوردگان آنان لبریز است از 
داراییهاى آنان مصادره و به غارت مى رود و خانه ها . بیماران سالخوردگان در زندان از دنـیـا مـى روند

  .از دست آنان گرفته مى شود با اثاثیه و امكانات موجود با بى رحمى ، ظلم و جور وحشیگرى و خشونت
هـر لحـظـه ، گروهى را بسان گوسفند قربانى كه به كشتارگاه مى برند به دارها و چـوبه هاى مرگ مى 

تو گویى بر همه . سپارند و دولتها و رژیمها بر این همه فجایع و مصائب دهشتناك بى تفاوت نظاره مى كنند
  .موافق نشان مى دهنداین بیدادگریها و شقاوتها راضى اند و روى 

بـه هـر حـال بهتر این است كه این سخن تلخ و غمبار و دردآور را كه زندگى را براى هر غـیـرتمند و با 
وجدانى تلخ و تیره و تار مى سازد، همین جا رها كنم و به بحث بازگردم كه سخن از موقعیت شیعه در 

    



  .عصر امام مهدى علیه السالم بود
  موقعیت شیعه 

شیعیان و پیروان خاندان وحى و رسالت كه عقیده به امام مهدى عـلیـه السالم : به یادآورى است كه الزم 
دارند و او را دوازدهمین امام معصوم مى شناسند هم اكنون شمارشان به صدها مـیـلیـون نـفـر مى رسد و 

روشـن اسـت كـه شـیعیان در  اینان به هنگامه ظهور امام مهدى علیه السالم در طلیعه یاران او هـسـتـنـد
در آن روزگـار نـه حـكـومـت منحرف و بیدادگرى وجود . عصر ظهور به اوج اقتدار و شكوه خواهند رسید

  .خواهد داشت كه اینان از او بهراسند و نه قدرتى كه از آن در حذر باشند
روى دهد، یك پـدیـده طـبیعى  از ایـن رو اگـر در روح و روان و مـعـنـویـات آنـان دگـرگونى ژرف و مهمى

از این رو اگر روح تـوانـمـند و پراقتدار گشت ، . است و تریدى نیست كه روح در بدن اثر كاملى مى گذارد
و اگر روح ضعیف و ناتوان بـود جـسـم نـیـز نـاتـوان خـواهـد شـد و بـى تـردیـد . جسم نیز نیرومند مى شود

باالترین درجه كارآیى و اقتدار و توانایى در تدبیر امور و تنظیم شئون  شـیـعیان از نظر روحى و معنوى به
جامعه بزرگ انسانى در سراسر گیتى اوج مى گیرند و این رشد همه جانبه بویژه هنگامى نصیب آنان 
خـواهـد گـشـت كـه دسـت تـوانمند عنایت امام مهدى علیه السالم بر سر آنان و لطف و مهر او شـامـل 

آنگاه است كه این توانمندى جسمى و روحى و اخالقى و انسانى در همه ابعاد به بهترین و . ن باشدحـالشـا
  .زیباترین شكل ممكن ، چهره خواهد گشود

  :اینك نمونه هایى از روایات كه بدین واقعیت اشاره دارد
  :امام صادق علیه السالم فرمود - 1

لسـالم سـنـام االرض و حـكـامـهـا، یـعـطـى كل رجل منهم قوة یـكـون شـیـعـتـنـا فـى دولة القـائم عـلیـه ا
   )715(.اءربعین رجال

ن ما، در حكومت قائم علیه السالم سروران و زمامداران زمین و فرمانروایان آن هستند و به شیعیا: یعنى 
  .هر كدام قدرت و نیروى چهل قهرمان داده مى شود

  :و نیز فرمود - 2
ان اهللا نزع الخوف من قلوب شیعتنا و اءسكنه قلوب اءعدائنا، فواحدهم اءمضى من سنان و اءجراء من لیث ، 

   )716(.محه و یضربه بسیفه و یدوسه بقدمیه یطعن عدوة بر 
از . ركنده و آن را در قلب دشمنان ما جاى مى دهدخـداوند خوف و ترس را از قلب شیعیان ما ب: یـعـنـى 

دشمنان را بـا سـرنـیـزه خـویـش زخـم . این رو هر كدام از آنان برنده تر از نیزه و پرشهامت تر از شیرند
  .كـارى مـى زنـنـد و بـوسـیـله شـمـشـیـر از پـاى در مى آورند و پایمال مى سازند

  :تى پیرامون عصر ظهور فرمودامام باقر علیه السالم در روای - 3
اذا وقع اءمرنا و خرج مهدینا كان اءاحدهم اءجراء من اللیث و امضى من السنان ، یطاء عدوة بقدمیه و یقتله 

   )717(.بكفیه 
هنگامى كه دوران حكومت ما فرا رسد و مهدى ما قیام كند، پیروان او هر كدام از شیر پـر : یـعـنى 

دشمنان خویش را پایمال مى سازد و از . شـهـامـت تـر و جـسـورتـر، از سـرنـیـزه برنده تر و كاراتر است 
  .پا در مى آورد

  :امیرمؤ منان علیه السالم فرمود - 4
   )718(....كـانـى انـظـر الى شـیـعـتـنـا بـمـسجد الكوفة ، قد ضربوا الفساطیط یعلمون الناس القرآن 

گویى من به مسجد كوفه مى نگرم كه در آن خیمه ها برافراشته شده و قرآن را به مردم آموزش مى : یعنى 
  .دهند

  :امام باقر علیه السالم فرمود - 5
  .من اءدرك قائم اءهل بیتى ، من ذى عاهة براء و من ذى ضعف قوى 

هركسى قائم خاندان ما را درك كند، اگر داراى نقص و معلولیت باشد، بـه بـركـت او سـالم :  )719(یـعـنـى 
  .ف و ناتوانى داشته باشد برطرف و توانمند مى گرددمى شود و هر ضع

  :ـ و فرمود 6
   )720(.اذا قام قائمنا، وضع یده على رؤ وس العباد فجمع بها عقولهم ... 

هـنـگـامـى كـه قائم ما قیام كند دست تكامل دهنده خویش را بر سر بندگان خدا مى گـذارد و بـه : یـعـنـى 
  .بـركـت آن ، انـدیـشـه هـا و عـقـلهـاى آنـان را رشـد و كمال مى بخشد

  :و نیز فرمود - 7



ور االمـام المـهـدى ـ اءعـطـى الرجـل مـنـكـم قـوة اءربـعـیـن رجـال، و جـعـل ظـهـ: انـه لو كـان ذلك ـ اى ... 
   )721(.قـلوبـكـم كـزبـر الحـدیـد، لو قـذفـتـم بـهـا الجبال فلقتها و اءنتم قوام االرض و خزانها

هنگامى كه او قیام كند به هر كدام از شما پیروان خاندان پیامبر، توانایى و بینش و اقـتـدار چـهل : یعنى 
سـیـله آنـهـا بـه قهرمان میدان جهاد اعطا مى گردد و دلهایتان بسان قطعات آهنى مى شود كه اگـر بـو

شمایان در عصر او، تدبیرگر امور و بر پا دارنده زمین و زمان و . كـوهـهـا كوبیده شود، متالشى مى گردند
  .خزانه دار آن ، خواهید بود

  شرحى بر این روایات 
سـتـقـالل واقـعـیـت ایـن اسـت كـه مـذهـب شـیـعـه در هـمـه اصـول ، پـایه ها، تعالیم و مفاهیم خود، مذهب ا

. ، جـدیـت ، تـالش ، فـداكـارى ، نـشـاط و كـوشـش در مـیـدان عـمـل ، در گسترده ترین شكل و حدود است 
و غناى فرهنگى و علمى و فكرى آن به گونه اى وصف ناپذیر است كه آن را از دیگر مذاهب امتیاز مى 

  .بخشد
د شـنـاخـتـه شـود و مـورد عـمـل قرار گیرد، بى تردید ایـن مـذهـب ، اگـر بـراسـتـى آنـگـونـه كـه مـى بـایـ

ثمرات مثبت آن در باالترین مرحله و شگفت انگیزترین چهره هـا در كـران تـا كـران جـامـعـه ، جلوه گر 
ولى با دریغ و تاءسف بسیار باید اعـالن كـرد كـه ایـن مـواهب و تواناییها و كارآییها و . مى گردد

شیعه در همه قرون و اعـصـار از آن بـهـره ور بوده ، همواره با وحشیانه ترین سركوب نه استعدادهایى كه 
تنها كنار گذاشته شـده و پـایـمال گشته ، بلكه زیر فشار استبداد و اختناق ، منجمد گردیده و هرگز میدان 

  .مساعدى براى شكوفایى و شرایط درستى براى ظهور و بروز نیافته است 
گامه ظهور و پس از آن ، این مواهب آشكار و این استعدادها و كارآییها رشد مى كند و تالش و امـا در هـن

  .كوششها زنده مى گردد و ابتكارها و ابداعها یكى پس از دیگرى والدت مى یابد
 از ایـن رو، شـگـفـتـى نـدارد كـه شـیـعـیان در عصر حاكمیت امام مهدى علیه السالم پرشهامت تـریـنـهـاى

چـرا كـه شـجـاعـت آنـان تـحـت رهـبـرى پـیـشـواى تـحـول آفـریـن و پیشتازى كه مى . روزگـار گـردنـد
خواهد ریشه هاى ستم و تباهى را، یكسره از بیخ و بن بـركـنـده و عـدالت ، فـضـیـلت ، نـیـك بختى و امنیت 

  .را در سراسر گیتى گسترش بخشد، بدانان باز مى گردد
و توان . كه شیعه در شهامت ، شجاعت ، جسارت و قوت قلب ، از شیر، پرشهامت تر مى گردد و ایـنجاست

و آنـگـاه اسـت كـه دشـمـن حـق . و اقتدار روحى و روانى اش در عضالت و سازمان جسم او اثر مى گذارد
گـر قـهـرمـانـان توحید، هـمـانـگـونـه كـه دیـ. را با مشت و لگد نابود مى سازد  سـتـیـز و سـتـمـكـار خـویش 

فـوكـزه : (... گاه ناگریز مى شدند كه با یك مشت ، كار بـیـدادگـر و شـرارت پـیـشـه اى را یـكـسـره كـنـنـد
   )722(. )مـوسـى فـقـضى علیه 

عـنـاصر ناتوان از شیعیان نیز، چه ناتوان از نظر جسم و چه روح ، در آن شرایط رشد دهنده و ! آرى 
تعالى بخش ، همه ضعفها و ناتوانیهایشان به سرعت و قدرت به توانایى ، دالورى ، قـهـرمـانـى و اقـتدار، 

تبدیل مى گردد و همه بیماریهایشان از بین مى رود و از سالمت و صحت جسم و روان برخوردار مى 
  .شوند

امـام مـهدى علیه السالم دست توانمندش را بر سر بـنـدگـان قـرار : (در مـورد روایـتـى كـه مـى فـرمـایـد
  :دو احتمال است .... ) رسد مـى دهـد و بـه بـركـت آن ، انـدیـشـه هـا و عـقـلهـا بـه كمال مى

سخن حقیقى باشد و بدین معنا كه آن حضرت پس از ظهور، دست شفابخش امـامـت را : نخست اینكه  - 1
بـر سـر هـر كـس كـه اراده فـرمـود بگذارد و آنگاه هم به بركت او، خرد آن فرد، كـامـل و انـدیـشـه او از 

  .یـن مـدارج كمال و جمال معنوى و روحى اوج گیردراه اعـجـاز، رشـد كـنـد و بـه عـالیـتـر
این جمله ، رمز و رازى باشد كه بیانگر تصرف آن حجت خدا را در اندیشه هـاى مردم : دوم اینكه  - 2

چنانكه گویى به شستشوى مغزى پرداخته و همه بافته هاى ذلت بار و اثـرات سـوء فـشـارهـا، . است 
ا را بكلى پاك و پاكیزه بشوید و دور بـریـزد و آنـگـاه با افشاندن بذر دانش و اختناقها، سادگیها و ناتوانیه

بینش ، نصایح حكیمانه و پند و اندرزهاى رسـا و دانـشـهـاى مـفـیـد و ارزشـهـاى واالى عـقـیـدتـى و 
  .خواسته خویش را كه كمال عقلها و اندیشه ها در شیعیان است ، تحقق بخشد... اخـالقـى و

به تبلور بى نظیرى ... هـر حـال ، جـامـه تـشـیـع در عـصر ظهور در ابعاد فكرى و عقیدتى و فرهنگى بـه 
  .مفتخر خواهد شد

  :امام صادق علیه السالم فرمود
ان قـائمنا اذا قام مداهللا لشیعتنا فى اءسماعهم و اءبصارهم ، حتى الیكون بینهم و بین القائم برید یكلمهم 



   )723(.الیه و هو فى مكانه فیسمعون و ینظرون 
نوایى و بینایى شیعیان ما، گـسـتـردگـى و هـنـگـامـى كـه قـائم مـا قیام كند، خداوند در دستگاه ش: یـعـنـى 

  .كـشـش ویـژه اى مـى بخشد تا میان آنان و مهدى ما واسطه و نامه رسان یا فاصله اى نباشد
از ایـن رو آن حـضرت با آنان سخن مى گوید و سخنانش را همگى مى شنوند و در حالیكه او در اقامتگاه 

  .د و مى بینند و سخنان روحبخشش را مى شنونداست ، جمال دل آراى او را مى نگرن  خویش 
  :و نیز فرمود

ان المـؤ مـن فـى زمـان القـائم و هو بالمشرق لیرى اخاه الذى فى المغرب و كذا الذى فى المغرب یرى اءخاه 
   )724(.الذى بالمشرق 

مؤ من در عصر قائم در حالیكه در مشرق است ، برادر خویش را كه در مغرب است مى بیند و : یعنى 
  .همانگونه آنكه در مغرب است برادر مؤ من خویش را در مشرق مى بیند

از این رو مـى تـوان . روزگار ما به ظاهر مى توان به دستگاه تلویزیون انطباق داداین دو روایت را در 
اظـهـار نظر كرد كه امام عصر علیه السالم بر صفحه تلویزیون ظاهر مى گـردد تـا بـدان وسـیـله ، پـیام و 

دم جهان در شرق دیدگاههاى تربیتى و آموزشهاى اسالمى خویش را به جـهـانیان بیان كند و در نتیجه ، مر
و غرب زمین ، آن گرامى را در حالیكه در اقـامـتـگـاه خـویـش است ، خواهد دید و پیام جانبخش او را 

خواهند شنید، همانگونه كه اینك كاربرد تلویزیون ، انتقال صدا و تصویر از نقطه اى به دیگر نقاط گیتى 
  .است 

ن روزگـار، جـامـعـه بـزرگ جـهـانـى را تـشـكـیـل مى دهند شـیـعـیـان كـه در آ: و نـیـز مـى تـوان گـفـت 
  .هر كدام مى توانند دیگرى را بر صفحه تلویزیون بنگرد و سخن او را بشنود

  :امام باقر علیه السالم فرمود
و یخرج الناس خراجهم على رقابهم الى المهدى و یوسع اهللا على شیعتنا ولو ال ما یدركهم من السعادة ... 

   )725(.لبغوا
لت مـهدى مى برند مـردم ، مـالیـات امـوال و امكانات خویش را خود به دلخواه و افتخار بسوى دو: یـعـنـى 

و خداوند بر شیعیان ما چنان وسعت و بركت و رفاه و امكاناتى ارزانى مى دارد كـه اگـر حـقـیـقـت سـعادت 
و نیكبختى را نمى فهمیدند و به ارزشهاى اخالقى آراسته نـبـودنـد، مـسـت امـكـانـات مـى شـدنـد و بـه 

یـل رشـد فـكرى و تكامل عقلى ، خداى را سپاس مى گذارند اما آنان به دل. طغیان و تجاوز سر برمى داشتند
  .و به وظایف خویش در نهایت جدیت عمل مى كنند

ایـن روایـت ارزنـده ، نـشـانـگـر اوج رشـد فـكـرى و تـكـامـل عـقـلى شـیـعـیـان در عـصـر ظـهـور و 
و نـیز بیانگر این . انـه امـور اسـت ارزیـابـى درسـت رخـدادهـا و دریـافـت و تـحـلیـل صـحـیـح و آگـاهـ

نكته دقیق كه آنان با وجود بـرخوردارى از نعمت رفاه و امكانات گسترده و احساس قدرت و شوكت ، نه 
راه سركشى و طـغـیـانگرى در پیش مى گیرند و نه به آفت سستى و كسالت و عیاشى رو مى آورند، با 

گونه اى است كه به هنگام احساس قدرت و بى نیازى ، طغیان مى ایـنـكـه طـبیعت انسانهاى ساخته نشده به 
  .كنند

كـارگـر و كـشـاورز، مـعـمـوال هـنـگـامـى كـه وسـایـل و امـكـانـات زنـدگـى بـطـور : بـراى نـمـونـه 
ـد و گـسترده برایشان فراهم باشد چه بسا كه كار و كـشـاورزى را بـخـاطـر احـسـاس بـى نـیـازى رهـا كـنـن

چـرا كـه اگـر صـاحـبـان مـشـاغـل و . بـا ایـن عـمـل نـاهـنـجـار، نـظـام جـامـعـه را دچـار اخـتـالل سـازنـد
حـرفـه هـا بـخـاطـر احـسـاس بـى نـیـازى بـه مـنـافـع و درآمـد كـار خویش آن را تـعـطـیـل كـنـنـد، نـظـام 

عـصـر ظـهـور، بـخـاطـر تـكامل عقلها و رشد افكار و اندیشه ها،  امـا در.... اجـتـمـاعـى از هـم مـى پـاشـد
مردم در شرایطى هستند كه كار را نه بخاطر درآمد و مـنـافـع آن ، بـلكـه بـخاطر احساس مسئولیت ، آن هم 

در اوج بى نیازى و برخوردارى و رفـاه ، بـه شایستگى انجام مى دهند و این مفهوم سخن حضرت باقر 
  :لسالم است كه مى فرمایدعلیه ا

آنان بخاطر آراستگى به ارزشهاى اخالقى و بخاطر احساس مسئولیت در برابر جامعه مـتـرقـى خـویـش ، (
بـا وجود امكانات گسترده زندگى و رفاه و غنا، كار خویش را در نهایت جدیت و پشتكار به انجام مى 

  .درسانند و هرگز مست قدرت و شوكت و امكانات نمى گردن
  دوران حكومت درخشان امام مهدى

روشن است كه ما دوران حكومت و سالهاى زمامدارى امام مهدى علیه السالم را تنها مى توانیم از طـریـق 
  :و روایات رسیده در این مورد مختلف است . روایـاتـى كـه حـدود آن را بیان مى كند بشناسیم 



  .سال عنوان مى سازد 7و را، پـس از قـیـام جـهـانـى اش دسـتـه اى از روایـات ، مـدت حـكـومـت ا - 1
  .سال تعبیر مى كند 20بـرخـى از روایـات ، ایـن دوران درخـشـان را بـه حـدود  - 2
  .سال سخن مى گوید 70دسته سوم از  - 3
  .و روایاتى هم هست كه عدد دیگرى را نشان مى دهد - 4

سالهاى حكومت آن حضرت ، پس از قیام براى اصـالح جـهـان  اما به نظر نگارنده ، روایات دسته دوم كه
چـرا كـه ایـن . سـال عـنـوان مى كند بیشتر است و بدان دسته بهتر مى توان اعـتـمـاد كـرد 20را، حـدود 

گـروه از روایـات از امـامـان اهـل بـیـت علیهم السالم كه خداوند آنان را از هر لغزش و اشتباه و پلیدى ، 
  .و پاكیزه ساخته ، رسیده است  پاك

  :اینك برخى از آن روایات 
  :امام صادق علیه السالم در این مورد فرمود - 1

   )726(.ملك القائم منا تسع عشرة سنة و اءشهرا
  .حـكـومـت درخـشـان و شـكـوهـبـار قـائم مـا، نـوزده سال و چند ماه خواهد بود: یـعـنـى 

  :و در بیان دیگرى مى فرماید - 2
   )727(.یملك القائم علیه السالم تسع عشرة سنة و اءشهرا

  .قائم علیه السالم حدود نوزده سال و چند ماهى پس از قیام جهانى اش حكومت خواهد كرد: یـعـنى 
قائم عـلیـه السـالم در ! سرورم : (اقر علیه السالم پرسید كه جـابـر بـن یزید جعفى از حضرت ب - 3

  )روزگـار خـویـش چـه مـدت بـه تـدبیر امور و تنظیم شئون امت و حكومت عادالنه جهانى مى پردازد؟ 
   )728(. )از روز قـیـام او تـا رحـلتـش ، حـدود نـوزده سال ، فاصله است : (حـضـرت فـرمـودنـد

چـرا كـه . روشن است كه این روایت با دو روایت رسیده از امام صادق علیه السالم تناقض و تضادى نـدارد
اتى كه در بخش ظهور آمد، قیام جهانى آن حضرت اندكى پس از ظـهـورش خواهد بود و قیام و طـبق روای
  .برخالف پندار بسیارى در دو مرحله خواهد بود، نه یك مرحله   ظهورش 

  زندگى آن حضرت چگونه به پایان خواهد رسید؟
  :در میان عالمان و محدثان شیعه ، این سخن پیامبر شهرت دارد كه فرمود

اءمـر الخـالفـة یـمـلكـه اءحـد عـشـر امـامـا مـن صلب على و فاطمة ، ما منا اال مسموم اءو مقتول  ان
.)729(   

و از مـا نـیـسـت . خالفت و جانشینى مرا، یازده امام از نسل على و فاطمه به عهده خواهند گرفت : یعنى 
  .یا شمشیر بیداد، در راه حق و عدالت به شهادت خواهد رسید) خیانت (جـز ایـنكه بوسیله سم 

صورت آورده است كه آن حضرت  این روایت را یكى از یاران و شاگردان امام حسن علیه السالم بدین
  :فرمود

واهللا لقد عهد الینا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ان هذا االمر یملكه احد عشر اماما مـن ولد عـلى و فـاطـمـة 
   )730(.عـلیـه السـالم مـا مـنـا اال مـسـمـوم او مقتول 

ما را با پیامبر گرامى عهد و پیمانى است كه خالفت و جانشینى او را یـازده امـام از ! بخداى سوگند: یـعـنى 
: و یادآورى كرد كه . ز دیگرى به عهده خواهند گرفت فـرزنـدان عـلى و فـاطـمـه عـلیـه السالم یكى پس ا

  .همه ما، مسموم و یا شهید راه حق و عدالت خواهیم بود
  .و از امام صادق علیه السالم نیز روایتى در تصدیق و تاءیید این بیان رسیده 

  :این از نظر روایات ، اما از دیدگاه تاریخ 
چرا كه تاریخ ، . ، كتابهاى تاریخى این روایت را تاءیید مى كـندهـنـگـامـى كـه بـه تاریخ بنگریم مى بینیم 

بیانگر آن است كه امیرمؤ منان علیه السالم با شمشیر به شهادت رسـیـد و امـام حـسـن عـلیـه السـالم 
  .امام حسین علیه السالم با شمشیر استبداد و امام سجاد با سم آن . بـوسـیـله سم خیانت 

تـابهاى تاریخى ، گواه این مطلب است و نیازى به برشمردن امامان نور علیهم السالم یكى هـمـیـنـگـونـه كـ
پس از دیگرى نمى نگریم كه تا حضرت عسكرى علیه السالم همگى در فـشـار اسـتـبداد حاكم بر عصر و 

شهادت آنان نقشه خیانتكارانه اى براى ) عباسى (و ) اموى (زمانشان بودند و از سوى حكومتهاى بیدادگر 
  .طرح و به اجرا درآمد

نـگـارنـده بـر ایـن بـاور اسـت كـه تـردیـد در ایـن امـور، تـردیـد در حـقـایـق مـسـلم و مـسـایـل قـطـعـى 
  .اسـت و هـركـس در ایـنـها تردید كند به آفت كوته فكرى كه آفتى عالج ناپذیر است ، گرفتار است 

  :بازگشت به بحث 



از این رو روایت مورد بحث شامل . عـلیـه السالم یكى از امامان راستین و آخرین آنهاست امـام مـهـدى 
  .حال آن گرانمایه عصرها و نسلها نیز مى گردد

آن حـضـرت ، طـبـق این روایت ، بطور طبیعى جهان را بدورد نمى گوید، بلكه با شمشیر ستم و یا بوسیله 
  .سم خیانت به شهادت مى رسد

در مـنـابـع موجود، چیزى كه داللت بر شهادت آن گرانمایه جهان هستى داشته باشد، جز عبارت  نـگـارنـده
  .نیافته است ) الزام الناصب (

) ظهور (، )غیبت (چـكـیـده اعـتـقـاد بـرخـى از عـلمـا در مـورد : (نـویـسـنـده كـتـاب فـوق ، تـحـت عـنـوان 
  :آورده است كه ) رجعت امامان خاندان وحى و رسالت (و 
بـه عـقـیـده بـرخى از علما، از جمله مسایلى كه شایسته است بدان اعتقاد داشته باشیم ، رجعت آل محمد (

  ... )صلى اهللا علیه و آله در عصر ظهور است 
پـس از ظـهـور امـام مـهـدى عـلیـه السـالم و گـذشـتـن هـفـتـاد سـال از حـكـومـت : (... تـا مـى گـویـد

ادالنـه و پـربـركـت او و سـرشـار سـاخـتـن زمـیـن و زمـان از عـدل و داد، پـایـان زنـدگـى سـراسر عـ
كـه بسان مردان مو بر چهره دارد، روزى به هنگام ) بنى تـمـیـم (و زنى تبهكار از . افتخار او بسر مى رسد

و حضرت . او را به شهادت مى رساند عبور آن حضرت از كوچه با افـكـنـدن تـخـتـه سـنـگـى از پشت بام ،
حسین علیه السـالم پـس از رجـعـت بـه دنـیا به همراه دیگر امامان نور علیهم السالم پیكر مطهر او را 

  .... )تجهیز و به خاك مى سپارد
شده  آنـگـاه نـویـسـنـده كـتـاب مـورد اشـاره ، خـاطـر نـشـان مـى سـازد كـه این جمالت از روایات برگرفته

  .است 
امـا كـاش ایـن عـالم بزرگوار روایاتى را كه این مطلب از آنها برداشت شده است مى آورد تا چگونگى 

و كاش نگارنده این كتاب ، نام این دانشمندى را كه . شهادت آن پیشواى جهانى براى ما روشن مى گشت 
  .فشرده سخن او را آورده است ذكر مى كرد

نـظـر مـا، ایـن مـطـلب سـربـسـتـه و نـارسـا و بـدون دلیـل اسـت ، از ایـن رو  بـه هـر حـال ، بـه... 
  .پـذیـرفـتـن شـهـادت آن حـضـرت بـدیـنـصـورت مشكل است 

نـیز در روایات تصریح نشده است ، بنابراین چگونگى رحلت آن گرامى را ) سـم (شـهـادت او بـوسـیـله 
  .تنها خدا مى داند و بس 

  امام معصوم علیه السالمنماز بر 
از جـمـله عـقاید شیعه از روزگاران گذشته تاكنون این بوده است كه پیكر امام معصوم را جز امام معصوم 

  .غسل نمى دهد و جز او بر پیكرش نماز نمى گذارد
شـیـوه خـویـش  از این راه بر درسـتـى) گروه واقفیه (ایـن انـدیـشـه تـا آنـجـایـى جـا افـتاده و مشهور بود كه 

رهبر این گروه به هشتمین امام معصوم . در عـصـر حـضـرت رضـا عـلیـه السـالم اسـتـدالل مى كردند
از پدران شـما روایت است كه كار غسل و كفن و نماز امام معصوم را جز امام معصوم : (علیه السالم گفت 

  )چرا بر پیكر او نماز نخواندى ؟  انجام نمى دهد، اگر شما امام پس از پدرت حضرت كاظم هستى ،
  )آیا حضرت حسین علیه السالم از نظر شما امام راستین نیست ؟ : (حضرت در پاسخ این مرد فرمود
  ! )چرا: (على بن ابى حمزه بطائنى گفت 

  )پس چه كسى بر او نماز خواند؟ : (فرمود
  ! )حضرت سجاد علیه السالم : (پاسخ داد

  . )سجاد كجا بود؟ او كه در زندان دژخیم اموى عبیداهللا زندانى بودامام : (حـضـرت رضا فرمود
آن حـضـرت در پـرتـو اعـجـاز و قـدرت ویژه امامت از زندان خارج شد و به كربال آمد و پس : (پـاسـخ داد

  . )از انجام امور بى آنكه زندانبانان بدانند، بازگشت 
ن كار بر امام سجاد علیه السالم كه آن روزهـا در زندان و اگـر ای: (حـضـرت رضـا عـلیـه السـالم فـرمـود

اسارت بود ممكن باشد، پس چرا به امام راستین دیگرى كه در زندان و اسـارت هـم نـبـود مـمكن نباشد كه 
   )731()از مدینه به بغداد بشتابد و بر پیكر مطهر پدر نماز بخواند و آنگاه به مدینه بازگردد؟ 

  .اینجا بود كه رهبر گروه واقفیه بى پاسخ ماند
  نگرشى بر این روایت 

  :این روایت نیاز به اندكى شرح و توضیح دارد
. پـس از شـهـادت حـضـرت كاظم علیه السالم گروهى در امامت رضا علیه السالم تردید و تـوقـف كـردنـد



این فرقه ، پس از شهادت امام كاظم علیه السالم پدید آمد و پس از . گفته شد) واقفیه (از ایـن رو بدانان 
  .گردید  اندكى نیز منقرض 

: به حضرت رضا علیه السالم مى گوید) على بن ابى حمزه (به هر حال منظور این است كه رهبر گروه 
پیكر امام معصوم را جز امام معصوم غسل نمى دهد و : از امامان اهل بیت علیهم السالم روایت است كه (

  . )جز او بر آن پیكر مقدس نماز نمى گذارد
دش حضرت رضا علیه السالم امـام كـاظم علیه السالم در بغداد و در زندان هارون به شهادت رسید و فرزن

در مدینه بود به همین جهت ، رهبر گروه مورد اشاره ، از حضور حضرت رضا علیه السالم در مراسم 
  .غسل و نماز بر پیكر پدرش مى پرسد

امام سجاد علیه السالم از طریق اعجاز و قدرت واالى امامت بهره گرفت و : (و آن گـرامـى پـاسـخ مـى دهد
  .... )بال رفت از زندان به كر

شما از كجا مى دانید كه امام پس از حضرت كاظم علیه السالم نیز در پـرتـو اعـجـاز : (حـضرت مى فرماید
  )از مـدیـنـه بـه بـغـداد نـیـامـده و مـراسـم مـذهـبـى غسل و نماز بر پیكر پدرش را به عهده نگرفته است ؟ 

  .و بدینسان رهبر گروه ، بى پاسخ مى ماند
ـن اسـت كـه مـنـظور از این روایت ، این است كه این عقیده و اندیشه كه امام معصوم علیه السالم را روش

جز همانند خویش غسل نمى دهد و بر پیكرش نماز نمى گذارد، یك عقیده دیرینه و مـشـهـور در مـیـان 
الن نـكـرد بـلكـه آن را و حضرت رضا علیه السالم این عقیده را ساختگى و بى اسـاس اعـ. شـیعیان است 

  .تـقـریـر فـرمـود و تـقـریـر آن حـضـرت دلیل بر صحت این اندیشه است 
بـنـابـراین ، ناگزیرم بپذیریم كه پیكر مطهر امام مهدى علیه السالم را پس از پایان زندگى پرافتخارش امام 

  .معصوم و مطهرى غسل خواهد داد و بر آن نماز خواهد گذارد
ـایـانـى ، نـمـونه هایى از روایات را خواهیم آورد كه تصریح مى كند كه امام حـسـیـن عـلیـه در بـخـش پ

السـالم نـخـسـتین كسى است كه به دنیا رجعت مى كند و همان گرامى است كه غسل بر پیكر امام مهدى 
  .علیه السالم را بر عهده مى گیرد و بر پیكر او نماز مى گذارد

چگونگى بهره ورى از امام غائب علیه السالم روایتى از امام صادق : تحت عنوان  در بخش یازدهم نیز،
  :علیه السالم آوردیم كه مى فرماید

الى  -لم تـخـل االرض ـ مـنـذ خـلق اهللا آدم ـ مـن حـجـة هللا فـیها، ظاهر مشهور اءو غائب مستور، و التخلوا 
  .لم یعبداهللا اءن تقوم الساعة ـ من حجة هللا فیها و لو ال ذلك 

زمین از روزى كه خداوند آدم را آفرید از حجت خدا خالى نمانده است ـ گاه حجت خدا آشكار و : یـعـنـى 
شناخته شده بوده است و گاه نهان و پوشیده از نظرها ـ و همانگونه زمین تا روز رستاخیز، خالى از حجت 

  .نخواهد ماند اگر جز این باشد خداى یكتا پرستش نمى شود
پـس از : (ایـن روایـت خـود از روایـات صـحـیـح و مـتـواتـر اسـت از ایـن رو جـاى ایـن سـؤ ال اسـت كـه 

نمى ماند كه در ) رجعت (و راهى جز پذیرش ) پـایـان عمر امام مهدى علیه السالم امام و حجت كیست ؟ 
  .بخش آینده در این مورد بحث خواهیم كرد

  رجعت چیست
: بـه هـمـیـن جـهـت ، جـاى ایـن سـؤ ال است كه . را شـنـاخـت ) رجـعـت (ـیـز، بـایـد اصـل پـیـش از هـر چ

  )رجعت چیست ؟ (
امامان خاندان وحى و رسالت علیهم السالم و انبوهى از كسانى كـه جـهـان را : رجعت بدین مفهوم است كه 

م و پیش از شـهـادت او بـه خـواسـت خـدا و بـدورد گـفـتـه انـد، بـار دیگر پس از حضرت مهدى علیه السال
اراده حكیمانه او، بدین جهان باز مى گردند و نخستین رجعت كـنـنـده حـضـرت امـام حـسـیـن عـلیـه السـالم 

این فشرده و . اسـت و پـس از آن وجـود گرانمایه ، همه امامان اهل بیت علیهم السالم یكى پس از دیگرى 
  ).رجعت (عصاره بحث 

در ایـن مـورد، روایـات بـسـیـارى رسـیده است كه شمار آنها از دهها روایت مى گذرد كه این روایات اصل 
  .و ابعاد و چگونگى آن را شرح مى دهد) رجعت (

گـناهى نابخشودنى و جنایتى غـیـرقـابـل گـذشـت ) رجـعـت (روزگـارى سـپـرى شـده اسـت كـه عـقـیـده بـه 
لفان منحرف و تندروى این عقیده ، به موافقان آن یـورشـهاى بى رحمانه برده و بر ضد قـلمداد گشته و مخا

  .این عقیده تاخت و تازها نموده اند، به گونه اى كه گویى با كفر و مادیگرى مبارزه مى كنند
اه شـویـم و ایـنـك مـا بـر آنـیـم تا این اندیشه را بر روى میز تشریح قرار دهیم و از ابعاد و حقیقت آن آگـ



آنـگـاه آن را بـه كـتـاب خـدا و سـنـت پـیـامـبـر و عقل عرضه داریم و بنگریم كه دیدگاه قرآن و سنت و خرد 
سالم نسبت به این عقیده چیست ؟ آیا این اندیشه و عقیده چیزى است كه در خور استهزاء و تاخت و تاز 

  است یا نه ؟
  :قرار گیرد عبارتند از نكاتى كه الزم است در این بخش مورد بحث

  زنده شدن مردگان در روز رستاخیز - 1
  ـ آیا پیش از روز رستاخیز خداوند كسى را زنده نموده است ؟ 2
  ـ قرآن و مساءله رجعت 3
  ـ رجعت در آئینه روایات 4
  ـ چه كسانى به دنیا باز مى گردند؟ 5

  زنده شدن مردگان در روز رستاخیز
زنـده شـدن مـردگـان ، اصـل خـدشـه نـاپـذیـرى اسـت كـه از اصـول دیـن شـمـرده  عـقـیـده بـه رسـتـاخـیـز و

شـده اسـت و تـصـور نمى كنم هیچ فردى ، مسلمان و مؤ من به قرآن و اسـالم بـاشـد و آنـگـاه بـا وجـود 
  .عاد ایمان نیاوردصـدهـا آیـه قـرآن و صـدهـا روایـت و دالیل مسلم عقلى ، باز هم به رستاخیز و مساءله م

نیستیم بلكه تنها به نكات مهم و خدشه ناپذیرى از آن براى ورود به ) معاد (ما اینك در اندیشه طرح بحث 
  :اشاره مى كنیم ) رجعت (بحث 

ـ واقـعـیـت ایـن اسـت كـه تـمـامـى مـسـلمـانـان از هـر مـذهـب و گـروهـى كـه بـاشند، در این اصـل ،  1
ارند كه خداوند، تمامى بندگان خویش را از آغاز تا فرجام گیتى ، همه و همه ، حتى جنینهاى اتـفـاق نظر د

  .سقط شده را، در روز رستاخیز زنده مى سازد
  :قرآن شریف در این مورد مى فرماید

   )732(. )و حشرناهم فلم نغادر منهم اءحدا(
  .و همه را براى حسابرسى گرد مى آوریم و یك تن از ایشان را رها نخواهیم ساخت : یعنى 

اصل با مسلمانان هم عقیده و همگام  شـایـد بـسـیـارى از دیـن بـاوران و پـیـروان مـذاهـب نـیـز در ایـن
باشند؛ چرا كه زنده شدن مردگان به فرمان خدا و اراده او در روز رسـتـاخـیـز از دیـدگـاه مـسـلمـانـان از 

مسایل قطعى و تردیدناپذیر است و اگر دیـگـران آن را بـعید بشمارند هیچ مسلمانى آن را نمى تواند دور از 
  .دید ورزدانتظار شمرده و بدان تر

مـشـركان و مادیگرایان ، برانگیخته شدن در روز رستاخیز و حساب و كتاب را انكار نموده و مى ! آرى 
  :گویند

   )733(.اءاذا متنا و كنا ترابا و عظاما اءانا لمبعوثون 
  آیا هنگامى كه ما مردیم و تبدیل به خاك و استخوان شدیم ما را زنده خواهند ساخت ؟: یعنى 

ـى كـنـیـم مـا در ایـنـجـا، در فـكـر پـاسـخ گفتن به این پندار مادیگرایان نیستم بلكه تنها این سؤ ال را طـرح م
اینك ، آیا خداوند قبل از . كـه زنـده شـدگـان مـردگـان در روز رسـتـاخـیـز، یـك اصل قطعى اسالمى است 

  رستاخیز نیز كسى را زنده ساخته است ؟
هر كس ایمان به معاد دارد و باور مى كند كه خداوند در روز رستاخیز تـمـامـى : واقـعیت این است كه 

ـده مـى سـازد، بـر چـنـیـن انـسـان بـا ایـمـانـى ، مشكل نیست كه ایمان بدین واقعیت نیز انـسـانـهـا را زن
بیاورد كه خداوند بر هركارى تواناست و مى تواند برخى از بندگانش را بیافریند همانگونه كه بر آفرینش 

  .دگرباره همگى آنان در روز رستاخیز تواناست 
  .اممكن مى شمارد و نه كتاب و سنت نه خرد و اندیشه این واقعیت را ن

  ....قرآن و
قـرآن بـیـانـگـر ایـن واقـعـیت است كه نه تنها احیاى مردگان پیش از معاد ممكن است ، بلكه بـارهـا انـجـام 

اینك از آیاتى كه براى منصفان بسنده است ، نمونه هایى را مى آوریـم و حـق سـتـیزان هم كه به . شده است 
  :هر آیه و معجزه اى كه بنگرند، بدان ایمان نمى آورند: بیان قرآن 

   )734(... )و ان یرو اكل آیه الیؤ منوا بها.... 
  نمونه آیات 

  :ـ قرآن در این مورد مى فرماید1
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك یحیى اهللا الموتى و یریكم آیاته * و اذ قـتـلتـم فـاراتم فیها و اهللا ما كنتم تكتمون ... 

   )735(..لعلكم تعقلون 



و بـه یاد آورید هنگامى را كه كسى را كشتید و درباره او با یكدیگر به ستیزه برخاستید در حالى : یـعـنـى 
از آن مـقـتـول بـزنـیـد، خـدا مـردگان را پس گفتیم پاره اى . كه خدا آنچه را پنهان مى كردید آشكار ساخت 

  .اینگونه زنده مى سازد و نشانه هاى قدرت خویش را اینگونه به شما مى نمایاند
در آیه شریفه ، روى سخن با بنى اسرائیل است ، چرا كه یكى از آنان در زندگى خویش فـردى از 

ى از گروههاى بنى اسرائیل افكند و سپس همان نـزدیـكـانـش را كـشـت آنـگـاه پـیكر او را بر سر راه گروه
  .قاتل فریبكار خودش آمد و خونخواهى نمود

  )قـاتـل ایـن بـنـده خـدا كـیـسـت كـه در مـورد قاتل آن اختالف مى كنند؟ : (مـردم از مـوسـى پـرسـیـدنـد كـه 
را بـزنـنـد و آنـگـاه كـه بـه  مـوسـى فـرمـود گـاوى را بـكـشـنـد و بـا جـزئى از اجـزاى آن ، مـقـتـول

  .دسـتـور آن حـضـرت عمل كردند مرده زنده شد و قاتل خویش را معرفى كرد و بار دیگر از دنیا رفت 
  . )خداوند اینگونه مردگان را زنده مى سازد: (قـرآن پـس از ترسیم این داستان شنیدنى مى فرماید

ـى گـردد كـه خـداونـد، مـقـتـول بنى اسرائیل را در همین جهان از آیـه شـریـفـه ، ایـن واقـعـیـت دریـافـت م
  .این نمونه اى از رجعت یا بازگشت به دنیا. و پیش از روز رستاخیز زنده ساخت 

مـوتـو اثـم اءحـیـاهـم ، : ـ الم تـر الذیـن خـرجـوا مـن دیـارهـم ـ و هـم الوف ـ حـذر المـوت ، فـقـال لهـم اهللا 2
  .فضل على الناس ال یشكرون  ان اهللا لذو

هاى خویش بیرون رفـتـنـد؟ سپس خدا  یا آن هزاران تن را ندیده اى كه از بیم مرگ از خانه )736(آ: یعنى 
خداوند به مردم نعمت مى دهد اما بیشتر مردم ، سپاس . آنگاه همه را زنده ساخت ! بمیرید: به آنان گفت 

  .نعمتهاى خدا را بجا نمى آورند
  :تفسیر آیه 

بـیمارى كشنده  آنان دسته اى بودند كـه از. ایـن آیـه شـریفه در مورد گروهى از بنى اسرائیل سخن مى گوید
مفسران در شـمـار آنـان بـحـث دارنـد بـرخـى آنـان . طاعون كه در سرزمینشان پدیدار شد، از آنجا گریختند

  ....را سـه هـزار نـفـر آمـار مـى دهـنـد و بـرخـى چهل هزار نفر و برخى دیگر هفتاد هزار
گریختند اما خداوند همه آنان و چارپایانشان ایـنـان از وحـشـت بـیـمـارى طـاعـون ، از شهر و دیار خویش 

  .را كشت ، پیكرهاى آنان از هم گسیخت و اعضا و اندامهایشان متالشى گشت 
روزى پـیـامـبـرى از پـیـامـبـران خـدا از كـنار شهر و دیار و پیكرهاى متالشى شده آنان مى گـذشـت كـه از 

داوند همه را زنده ساخت ، همانگونه كه آیه شریفه این خـداى توانا درخواست كرد آنان را زنده سازد و خ
  .مطلب را به صراحت بیان مى كند

اءنـى یـحـیـى هـذه اهللا بـعـد مـوتـهـا؟ : ـ اءو كـالذى مـر عـلى قـریـة و هـى خـاویـة عـلى عـروشـهـا قـال 3
بـل : قـال . لبـثـت یـومـا اءو بـعـض یـوم : كـم لبـثـت ؟ قـال : فـاءمـاتـه اهللا مـاءئة عـام ، ثـم بـعـثـه ، قـال 

لبـثـت مـائة عام ، فانظر الى طعامك و شرابك لم بتسنه ، و انظر الى حمارك و لنـجـعـلك آیـة للنـاس و 
اءعلم اءن اهللا على كل شى ء : انـظـر الى العـظـام كـیـف نـنـشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبین له قال 

   )737(..قدیر
اب و یـا بـه مانند آنكه ـ برخى از مفسرین گفتند مراد عزیر بوده ـ به دهكده اى گذر كـرد كه خر: یـعـنـى 

  . )به حیرتم كه خدا چگونه باز این مردگان را زنده خواهد كرد: (ویران شده بود، گفت 
چند مدت : (پـس خـداونـد او را مـى راند و پس از صد سال او را برانگیخت و زنده ساخت و بدو فرمود كه 

  )درنگ نمودى ؟ 
  . )یك روز یا پاره اى از یك روز: (جواب داد

بلكه صد سال است ـ كه به خواب مرگ افتادى ـ نظر در طعام و شراب ! چنین است نه : (خداوند فرمود
خود بنما ـ مفسرین گفتند طعامش انگور و انجیر و شراب آب انگور بود ـ كه هـنـوز تـغـیـیـر نـنـمـوده و 

كه امر بعثت  االغ خـود را نـیـز بـنـگـر تـا احوال بر تو معلوم شود و ما تو را حجت براى خلق قرار دهیم
  . )را انكار نكنند و بنگر در استخوانهاى آن كه چگونه درهمش پیوسته و گوشت بر آن پوشانیم 

همانا اكنون به حقیقت و یقین مى دانم كه خداوند بر هر : (چـون ایـن كـار بـر او روشن و آشكار گردید گفت 
  . )چیز تواناست 

  تفسیر آیه 
كامل آیه شریفه نیست بكله ترسیم نمونه هایى است كه طبق تـصـریـح قـرآن  مـنـظـور مـا در ایـنـجـا تفسیر

خـداونـد بـرخى از بندگانش را پیش از فرا رسیدن روز رستاخیز زنده ساخته و به این دنیا باز گردانیده 
  .است 



مردم فرو طـبـق آیـه شـریفه ، این پیامبرى از پیامبران خداست كه بر شهر و دیارى كه خانه ها بر سر 
  .تهى بوده گذر نموده است   ریخته و از ساكنانش 

براستى خداوند چگونه این : (آنـگـاه پـس از تـمـاشـاى اسـتخوانهاى متالشى شده از خود پرسیده است كه 
  )مردگان را زنده خواهد ساخت ؟ 

سـاخـتـه و ندایى از آسمان خـداونـد خـود او را بـه كـام مـرگ فـرسـتـاده و پـس از صـد سـال او را زنـده 
  )بگو چند وقت است كه خفته اى ؟ ! هان : (شنیده است كه 

  . )یك روز یا پاره اى از روز: (پاسخ داده است كه 
چـرا كـه بـامـدادى از دنـیـا رفـتـه بـود و شـامـگـاهـى پـس از یـك صـد سال بار دیگر لباس زندگى پوشیده 

  .كه یك روز خفته است یا نصف روزبود به همین جهت پنداشته بود 
   )738(.لن نؤ من لك حتى نرى اهللا جهرة ! ـ و اذ قلتم یا موسى 4

. ) ما تا هنگامى كه خدا را به آشكار نبینیم به تو ایـمـان نمى آوریم ! اى موسى : (و آنگاه را كه گفتید: یعنى 
پس شما را پس از مردن ، زنده ساختیم شاید . و همچنانكه مى نگریستید صاعقه شما را فرا گرفت 

  .سپاسگزار گردید
كه ترجمه شده و دیگر در ) بقره (نخست در سوره این داستان در دو جاى از قرآن شریف آمده است ، 

  :كه مى فریاید) نساء (سوره 
   )739(.فقالوا ارنا اهللا جهرة فاخدتهم الصاعقة بطلمهم 

خـدا را به آشكار به ما بنماى ـ و بخاطر این سخن كفرآمیزشان ـ !) اى مـوسـى : (پـس گـفـتـنـد: یـعـنـى 
  .صاعقه آنان را فرا گرفت 
ما به تو و رسـالت تـو ایمان : (یهودیان به حضرت موسى علیه السالم گفتند: فشرده داستان این است كه 

از این رو صاعقه آنان را گرفت و در . آوریم تا آنگاه كه خدا را بطور آشكار و به چشم خود ببینیم  نمى
  .حالى مى نگریستند

آنـگـاه آنان را پس از مرگشان بار دیگر خداى جهان آفرین برانگیخت و هر هفتاد نفر زنده شدند و بار دیگر 
  . )مدتى طوالنى در این جهان زندگى كردند

ن این آیه شریفه نشانگر گروهى است كه مردند و بار دگر خدا آنان را پیش از روز قیامت زندگى بـدینسا
  .بخشید

ـ و رسـوال الى بـنـى اسـرائیـل انـى قـد جـئتكم باءیة من ربكم انى اخلق لكم من الطین كـهـیـئة الطـیـر، 5
   )740(...و احیى الموتى باذن اهللا فـانـفـخ فـیه فیكون طیرا باذن اهللا و ابرى ، االكمه و االبرص 

مـن از : (فـرسـتـد كـه او بـه آنـان مى گـویـدو او را بـه رسـالت بـسـوى بـنـى اسـرائیـل مـى : یـعـنـى 
مـن بـرایـتـان از گل چیزى چون پرنده مى سازم و در آن مى دمم ، پس به . جـانـب پـروردگـارتـان آمـده ام 

گرفته را شفا مى بخشم و به فرمان خدا مرده را زنده   اذن خدا پرنده اى مى شود؛ و كور مادر زاد و برص 
  ... )مى كنم 

نخست در : ریان حضرت عیسى علیه السالم و احیاى مردگان بدست او در دو سوره از قرآن آمده است ج
  :سوره آل عمران ـ كه ذكر شد ـ و دیگر در سوره مائده كه مى فرماید

و اذ تـخـلق مـن الطـین كهیئة الطیر باذنى فتنفخ فیها فتكون طیرا باذنى و تبرى ء االكمه و االبرص باذنى ... 
   )741(...اذ تخرج الموتى باذنى  و

در آن مى دمیدى و به اذن من پرنده اى  و آنگاه كه به فرمان من ، از گل چون پرنده مى ساختى و: یعنى 
مى شد و كور مادر زاد و پیسى گرفته را به اذن من شفا مى دادى و آنگاه كه مردگان را به اذن من زنده مى 

  ...ساختى 
حضرت عیس علیه السالم مردگان را به اذن خدا و در : در ایـن دو آیه شریفه ، این واقعیت آمده است كه 

فرزند حـضـرت نـوح عـلیـه السـالم سـام : (ه مى ساخت تا آنجا كه در تاریخ آمده است كه پرتو قدرت او زند
   )742(. )را، بـا وجـود گـذشـت قـرنـهـا از مـردنـش ، زنده ساخت 

بـه هـر حـال مـنـظـور از تـرسـیـم ایـن آیات پنجگانه بیان این واقعیت است كه خداى جهان آفـریـن شـمـارى 
  .از مـردگان را به دعاى حضرت عیسى علیه السالم پیش از فرا رسیدن رستاخیز زنده ساخت 

این واقعیت روشن و روشنگر را تنها به عنوان نمونه براى زنده شـدن مـردگـان ! امى خـوانـنده گر! آرى 
پـیـش از قیامت و وقوع این حقیقت ترسیم كردیم و فكر نمى كنیم هیچكس در صراحت آیات پیرامون 

  .موضوع مورد بحث بتواند تردید كند



  اینك نگرشى بر روایات 
ش از فرا رسید رستاخیز باشد، بسیار است و بر سه بخش قابل روایاتى كه بیانگر زنده شدن مردگان پی

  :تقسیم مى باشند
  .ـ انـبـوه روایتى كه از زنده شدن مردگان بدست پیامبران گذشته سخن مى گوید و این دسته بسیار است 1
ى و به دست او مردگان) ص (ـ دسـته دیگر روایاتى است كه تصریح مى كند كه به دعاى خالصانه پیامبر2

  .زنده شدند
ـ و روایاتى كه نشانگر آن است كه بر اثر دعاى برخى از امامان معصوم علیهم السالم برخى مردگان 3

  .زنده شدند، كه ما براى رعایت اختصار، از آوردن نمونه هاى مى گذریم 
ن برخى از ایـن سـه دسـتـه روایـات هـر كـدام دلیل بر امكان رجعت و زنده شد! خـوانـنـد عـزیـز! آرى 

  .مردگان پیش از روز رستاخیز است 
  قرآن و مساءله رجعت

هـدف اصـلى مـا از آوردن آیـات شریفه قرآن كه از زنده شدن برخى از مردگان گزارش مـى كـنـد و نـیـز 
آیـا در : (تـرسـیـم دسـته هاى روایات در این مورد، این است كه زمینه طرح این سؤ ال فـراهـم آیـد كـه 

  )رآن شـریـف بـر مـسـاءله رجـعـت دلیل داریم ؟ قـ
  :پاسخ 
در قـرآن كـریـم آیـات مـتـعـددى اسـت كـه امـامـان اهـل بـیـت عـلیـهـم السـالم آنـهـا را به مساءله ! آرى 

و روشن است كه امامان مـعـصـوم علیهم السالم مترجمان و مفسران حقیقى وحى . رجعت تفسیر كرده اند
قرآن در خانه آنان فرود آمده و صاحبان خانه از آنچه در خانه است از همگان آگاهتر و . ندالهى هست

  .داناترند
پـیـش از آوردن نـمـونه هایى از آیات قرآن در این مورد، توجه شما خوانند گرامى را به ایـن نـكـتـه 

ت را كه تاءویل به رجعت شده آیه از آیا 76مـعـطـوف مـى دارم كـه بـرخـى از دانـشـمـنـدان مـعاصر، 
  .است گرد آورده اند و اینها غیر از انبوه روایات در این مورد است كه از آنها سخن خواهد آمد

طبیعى است كه بر آن . و این مطلب شگفتى هم ندارد چرا كه اصل رجعت از موضوعات عقیدتى است 
  .تاءكید شده باشد

  نمونه هایى از آیات 
   )743()ل امة فوجا و یوم نحشر من ك(ـ 1

ا دروغ انگاشتند محشور و آن روز كـه از هـر امـتـى ، گـروهـى از كسانى را كه آیات ما ر: یـعـنـى 
  .گردانیم 

از امـام صـادق عـلیـه السـالم روایـات مـتـعـددى در تاءویل این آیه شریفه در مورد رجعت رسیده است ؛ از 
  :جمله این روایت است كه 

و یوم : (اهل سنت مى پندارند كه این آیه شریفه كه مى فرماید: (مـردى بـه امـا صادق علیه السالم گفت 
  . )در مورد روز قیامت است ) من كل امة فوجا  نحشر

آیـا خـداونـد در روز رستاخیز از هر امتى گروهى را مـحشور مى : (امـام صـادق عـلیـه السـالم فـرمـود
این آیه . این در مورد رجعت است كه برخى را زنده مى سازد! سازد و بقیه آنان را وا مى گذارد؟ هرگز

  :كه مى فرماید شریفه در مورد قیامت است
   )744(.وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا

  .هیچ یك را فروگذار نخواهیم كردو همه آنان را گرد خواهیم آورد و : یعنى 
  :فرمود. ) و یـوم نـخـشـر مـن كل امة فوجا(و نـیـز در مـورد آیـه شـریـفـه 

رجعت . هـمـه انسانهاى با ایمانى كه بناحق كشته شده باشند رجعت مى كنند و پس از آن از دنیا مى روند(
   )745(. )براى مؤ منان خالص و نیز كافران محض است 

خلیفه عباسى ، ) منصور (در مجلس ) سوارالقاضى (مـیان سید اسماعیل حمیرى شاعر حقگوى شیعه و 
  :فى درگرفت كه خالصه اى از آن ترسیم مى گرددمناظره ظری

  . )این مرد به رجعت معتقد است : (قاضى دستگاه خالفت با اشاره به سید حمیرى به خلیفه گفت 
و این . اما در مورد گفتار قاضى ، من به آنچه قرآن شریف بر آن رهنمون است ایمان دارم : (سـید پاسخ داد

  :است كه مى فرماید
  . )من كل امة فوجا و یوم نحشر(



  :و در آیه دیگرى مى فرماید
  .و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا

از این دو آیه شریفه دریافت مى شود كه دو حشر و نشر و زنده شدن هست ، یكى از آن دو، عـمـومـى و 
. ..هـمـگـانـى اسـت و در روز رسـتـاخـیـز اسـت و دیـگـرى خـصـوصى كه همان رجعت گروههایى باشد

  . )كه ما بر آن معتقدیم 
   )746(.ـ انا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فى الحیوة الدنیا و یوم یقوم االشهاد2

مـا پـیـام آوران خـویـش و ایـمـان آورندگان را در زندگى دنیا و در روز قیامت كه شاهدان براى : یـعـنـى 
  .شهادت به پاى مى خیزند یارى مى كنیم 

  :از امـام صـادق عـلیـه السـالم در مـورد ایـن آیـه شـریـفـه سـؤ ال شده است كه فرمود
آیا نمى دانى كه بیشتر پـیـامـبـران خـدا در . یارى رسانى ، در رجعت خواهد بودبـخـداى سـوگـند كه این (

دنـیـا بـه پـیـروزى ظـاهـرى نـرسـیـده و بـه شـهـادت نـائل آمـدنـد، هـمـینگونه امامان راستین ؟ با این بیان 
   )747(. )این وعده پیروزى در هنگام رجعت خواهد بود

   )748(. )ربنا امتنا اثنین و احییتنا اثنین (ـ 3
  ...ما را دو بار میراندى و دو بار زنده ساختى ! پروردگارا: یعنى 

این آیه شریفه مخصوص گروههایى است كه پس از مرگ بار دیگر به همین : امام باقر علیه السالم فرمود
   )749(. )رجعت مى كنند دنیا

نها بر مساءله رجـعـت اسـتـدالل این پرتویى كه از آیات شریفه كه امامان اهل بیت علیهم السالم بوسیله آ
  .این اصل رجعت بصورت سربسته و كلى است كه در این رابطه توضیحات الزم خواهد آمد. نموده اند

  رجعت در روایات
  )آیا در روایاتى دلیلى براى رجعت هست ؟ : (سؤ ال 
دو بـخش قابل تقسیم مى  روایـاتـى كـه از رجـعـت سـخـن مـى گـویـد بـسـیـار اسـت و بـر! آرى : (جـواب 

  :باشند
  .ـ روایاتى كه به صراحت از رجعت سخن دارند1
و نیز دعاهایى كه در مـنـاسـبـتـهـاى . ـ زیـارتـهـایى كه بوسیله آنها، امامان راستین را زیارت مى كنیم 2

  .گـونـاگـون خـوانـده مـى شود كه از هر دو دسته مى توان بر مساءله رجعت استدالل كرد
امـا زیـارتـهـا و دعـاهـا نـیـز بـدان دلیـل كـه از ائمـه مـعـصـومین . ایـات ، كـه داللتـشـان روشـن اسـت رو

  .علیهم السالم رسیده است ، درست همانند روایات است و داراى پیام 
  :براى نمونه 

  :ـ ماءمون خلیفه عباسى از حضرت رضا علیه السالم پرسید1
  ى الرجعة ؟ما تقول ف! یا اباالحسن 

  در مورد رجعت چه مى فرمایید؟: یعنى 
  :امام علیه السالم فرمود

یـكـون فـى ): ص (انـهـا الحـق ، قـد كـانـت فـى االمـم السـالفـة و نـطـق بـهـا القـرآن و قـد قـال رسـول اهللا 
   )750(...هـذه االمـة كـل مـا كـان فـى االمـم السـالفـة ، حـذو النعل بالنعل 

و . رجعت درست است و در میان امتهاى پیشین بوده است و قرآن از آن سخن گفته است : یـعـنى 
در این امت ، درست همه آنچه در در امتهاى پیشین رخ داده است بى كم و كاست : (فرمود) ص (پـیامبر

  . )همانگونه رخ خواهد داد
  :ـ امام صادق علیه السالم فرمود2

   )751(.و یـوم القـیـامـة ) اى الرجـعـة (یـوم یـقـول القـائم و یـوم الكـرة : ایـام اهللا ثـالثـة 
  :روزهاى خدا سه روز است : یعنى 

  روز قیام قائم ،
  روز رجعت ،
  .روز رستاخیز

  چه كسانى رجعت خواهند نمود؟
رجعت یك واقعیت تـردیـدنـاپـذیـر : (ـكـه در پـرتـو قـرآن و روایـات و عـقـل ثـابـت گـردید كه پـس از ایـن

چه كسانى رجعت خواهند كرد؟ : (ایـنـكـه جـاى ایـن سـؤ ال است كه . ) قـرآنـى و اسـالمـى و عـقـلى اسـت 



(  
  :منظور از رجعت عبارت است از: پاسخ این است كه 

  .عصوم علیهم السالم به دنیا، به اراده حكیمانه خداـ بازگشت امامان م1
ـ زنـده شـدن بـرخـى از مـردگـان به اراده خدا و خروج آنان از قبر به هنگامه ظهور امام مهدى علیه 2

  .السالم 
  .در مورد بازگشت برخى از مردگان به زندگى دنیا در بحث گذشته اندكى گفتگو شد

  :ـ امام صادق علیه السالم فرمود1
ان الرجعة لیست بعامة و هى خاصة ، ال یرجع الى الدنیا اال من محض االیمان محضا، او محض الكفر ...

   )752(.محضا
مؤ منان خاص و كافران : رجـعـت بـراى همه مردم نیست ، بكله براى گروههایى خاص است : یـعـنـى 
  .محض 

و اصحاب او ) ص (ـ مـفـضـل آورده اسـت كـه در حـضـور امـام صـادق عـلیـه السـالم از قـائم آل مـحـمـد2
  :آن حضرت فرمود كه در انتظارش از دنیا مى روند سخن به میان آمد،

انه قد ظهر صاحبك ، فان تشاء ان تلحق به فالحق و ان ! یا هذا: اذا قـام اتـى المـؤ مـن فى قبره ، فیقال له 
   )753(.تشاء ان تقیم فى كرامة ربك فاقم 

هان اى : (هـنـگـامـى كـه قـائم قـیـام كـنـد فـرسـتـاده اى كـنار قبر مؤ من مى آید و به او مى گوید: یـعـنـى 
اهى و بر آن هستى اگر مى خواهى به او بپیوندى بپاخیز و اگـر نـمى خو. امام تو قیام كرده است ! بنده خدا

  . )كه همچنان در جوار رحمت پروردگارت اقامت گزینى ، همینجا اقامت كن 
ـ و نیز امامان اهل بیت علیهم السالم شیعیان خویش را دستور به دعا و نیایش به بارگاه خدا مى داند تا از 3

دهد تا آنان روزگار خدا بخواهند كه آنان را پس از ظهور حضرت مهدى علیه السالم به دنیا بازگشت 
  .مبارك و پرشكوه حكومت او را درك نمایند

آنـان بـه پـیـروان خـویش دعاهاى ارزنده و پرمحتوایى را براى این خواسته مخصوص مى آمـوخـتند كه 
براى نمونه به فرازهایى از آنها كه اشاره به رجعت و بازگشت برخى از مردگان به دنیا در عصر ظهور 

  . دارد، مى نگریم
  :ـ امام صادق علیه السالم در دعاى عهد كه از آن گرامى روایت شده است مى فرماید1
الموت ـ الذى جعلته على عبادك حتما مـقضیا ـ فاخرجنى ) اى االمام المهدى (اللهـم ان حـال بـیـنى و بینه ...

   )754(...ملبیا دعوة الداعى ! من قبرى مؤ تزرا كفنى ، شاهرا سیفى مجردا قناتى 
ـائل شـد، مـرا اگـر مـیـان من و او، قانون مرگ كه آن را بر بندگانت مقرر داشتى ح! بـار خـدایـا: یـعـنـى 

از قبرم بیرون آور در حالى كه كفن خود را بر كمر بسته و با شمشیر از نیام كشیده و نیز، برافراشته در 
  .شهر و بیابان لبیك گوى او باشم 
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  :رت عسكرى علیه السالم است كه ـ و نیز در زیارت حضرت هادى و حض2

و ان حـال بـیـنى و بین لقائه الموت الذى جعلته على عبادك حتما و اقدرت به على خلیقتك رغما ـ بابعثنى ... 
عند خروجه ظاهرا من حفرتى ، مؤ تزرا كفنى ـ حتى اجاهد بین یدیه ، فى الصف الذى اثنیت على اهل فى 

   )755(. كانهم بنیان مرصوص:كتابك ، فقلت 
   )756(...انى ادین بالرجعة ، بین یدى صاحب هذه البقعة ! اللهم 

    



و اگـر میان من و امام مهدى علیه السالم و ظهور و دیدارش ، قانون مرگ كه آن را بـصـورت : یـعـنـى 
ذیر طبیعى بر بندگان مقرر و بر خالف میلشان بر آنها مـسـلط سـاخـتـى ، حـائل شـد از یـك اصل تخلف ناپ

بارگاهت مى خواهم كه مرا به هنگام ظهور او از آرامگاهم در حـالى كـه كـفـن خویش را بر شانه و كمر، 
شم كه آنان را در بسته ام ، برانگیزى ، تا پیشاروى یاران آن حضرت جهاد كنم و از طالیه داران سپاهى با

كتاب آسمانى ات ستودى و همانند دیوارى خواندى كه اجزایش را با سرب به هم پیوند داده باشند، مى 
  .جنگند

  .من در برابر صاحب این قبر مقدس و مكان پرشكوه ، به عقیده به رجعت ملتزم مى شوم ! بـار خدایا
  :ه ـ و نیز در زیارت امام مهدى علیه السالم مى خوانیم ك3

و ان ادركنى الموت قبل ظهورك ، فاتوسل بك الى اهللا سبحانه ان یصلى على محمد و آل محمد و ان ... 
  ...یجعل لى كرة فى ظهورك و رجعة فى ایامك 

اگـر مـرگ ، پـیـش از ظـهـور شـمـا، مـرا دریـابـد بـه شـمـا تـوسـل جـسـتـه و شما را ! سـاالر مـن : یـعـنـى 
و بار دیگر ما را در عصر ظهور و حكومت . مى برم كه بر محمد و خاندانش درود فرستد به بارگاه خدا

  ...عادالنه و شكوهبار شما به دنیا بازگشت دهد
ایـنـهـا بـرخى از روایاتى است كه پیرامون رجعت و بازگشت برخى از مردگان در عصر ظهور وارد شده 

  .است 
  رجعت امامان نور

بـیـت عـلیـهـم السـالم هم در قرآن شریف آمده است و هم در روایات و هم در رجـعـت امـامـان اهـل 
  :زیارتها

  :در قرآن : الف 
  :براى نمونه در قرآن كریم از جمله این آیه شریفه است كه مى فرماید

   )757(...ان الذین فرض عیك القرآن لرداك الى معاد
  ...آن كسى كه قرآن را بر تو فرود فرستاد به یقین تو را به وعده گاهت باز مى گرداند: یعنى 

  :مایدامام سجاد علیه السالم در تاءویل این آیه شریفه مى فر
   )758(.یرجع الیكم نبیكم و امیرالمؤ منین و االئمة 

  .امامان اهل بیت در عصر ظهور به دنیا باز مى گردند پیامبر شما و امیر مؤ منان و: یعنى 
  :نمونه هایى از روایات : ب 
  :ـ امام صادق علیه السالم فرمود1

   )759(.الحسین بن على علیه السالم : اول من تنشق االرض عنه و یرجع الى الدنیا
نخستین كسى كه با شكافته شدن زمین پس از قیامت حضرت مهدى علیه السالم به دنیا باز مى گردد : یعنى 

  .حضرت حسین علیه السالم است 
به دنیا باز مى گردد حضرت حسین علیه السالم است ، او  نخستین كسى كه در جریان رجعت(ـ و فـرمود 2

   )760(... )در دنیا روزگارى طوالنى زندگى مى كند
  :ـ از آن حضرت سؤ ال شد كه 3
  احق هى ؟(

  !نعم : فقال 
  من اول من یجرج ؟: فسئل 

  .یخرج على اثر القائم ... الحسین علیه السالم :... قال علیه السالم 
  )آیا رجعت واقعیت دارد؟ ( )761(: (یعنى 
  ! )آرى : (فرمود

  )چه كسى نخستین رجعت كننده به خواست خدا خواهد بود؟ : (پرسیدند
  .حسین علیه السالم پس از ظهور قائم رجعت مى كند: فرمود

  :ـ و فرمود4
فیدفع الیه القائم علیه السالم الخاتم ، فیكون الحسین هو الذى یلى غسله و ... حسین علیه السالم و یـقـبل ال... 

   )762(.كفنه و حنوطه و یواریه فى حفرته 
حـسـیـن علیه السالم به اراده حكیمانه خدا به دنیا باز مى گردد و حضرت مهدى علیه السالم خاتم : یـعـنـى 

سلیمان را به همراه زمام امور جامعه به او مى سپارد و او كسى است كه قـائم را پـس از یـك زنـدگـى 



  .ر و پـربـركـت كـه از دنـیـا مـى رود، غسل مى دهد و به خاك مى سپاردطـوالنـى و شـكـوهـبـا
  :مى فرماید )763(. )ثـم رددنا لكم الكرة علیهم (ـ و نـیـز تـاءویـل آیـه شـریـفـه قـرآن 5

ان هـذا الحـسین قد : یؤ دون الى الناس ... خروج الحسین فى سبعین من اصحابه ، علیهم البیض لمذهبة ... 
مـعـرفـة و الحجة القائم بین اظـهـرهـم ، فـاذا اسـتـقـرت ال... خرج فى اصحابه ، حتى ال یشك المؤ منون فیه 

فى قلوب المؤ منین انه الحسین ، جاء الحجة الموت ، فـیـكـون الذى یـغـسـله و یكفنه و یحنطه و یلحده فى 
   )764(.الحسین بن على و الیلى امر الوصى اال الوصى : حفرته 
بر . حسین علیه السالم با حدو هفتاد نفر از یاران خویش به خواست خدا به دنیا باز مى گردند: یعنى 

! اى مـردم هـان : (اندامشان لباسهاى درخشنده و آراسته و پرارزشى است و به مردم ندا داده مى شـود كـه 
این حسین علیه السالم است كه به دنیا باز گشته است تا مؤ منان در مورد وجود گرانمایه اش در دنیا تردید 

  ...به خود راه ندهند
آگاه هنگامى كـه عـرفـا . و در هـمانحال حضرت مهدى علیه السالم نیز در میان یاران حسین و مردم است 

حسین علیه السالم استوار گردید، پایان زنـدگـى امـام مـهـدى عـلیـه و ایمان مردم نسبت به رجعت حضرت 
و حـسن علیه السالم امور مربوط به غـسـل و نـمـاز و بـه خـاكـسـپارى پیكر پاكش . السـالم فـرا مـى رسـد

ـایـد غسل و چرا كه پیكر مطهر امام مـعـصـوم عـلیـه السـالم را، تـنـهـا هـمـانـنـد او ب. را به عهد مى گیرد
  .كفن كند و بر پیكر او نماز بگذارد و او را به خاك سپارد

  .این بود پرتویى از روایات رسیده در این مورد
  :فرازهایى از زیارت نامه ها: ج 

زیـارت نـامه هاى رسیده از جنب امامان راستین ، نیز مساءله رجعت را بطور صریح بیان مى كنند، براى 
  :نمونه 

جـامعه كبیره كه از امام هادى علیه السالم رسیده است و بوسیله آن مى توان هر كدام از  ـ در زیـارت1
  :امامان معصوم علیه السالم را زیارت كرد، آمده است كه 

   )765(...مؤ من بایابكم ، مصدق برجعتكم ، منتظر المركم ، مرتقب لدولتكم 
رجعت شما را تصدیق . ایمان دارم ) پس از ظهور قائم (من با بازگشت شما به زندگى این جهان : یـعـنى 

  ...تم مى كنم و در انتظار فرمان و حكومت و دولت شما هس
  :ـ در زیارت امام مهدى علیه السالم آمده است كه 2

   )766(... )و ان رجعتكم حق الریب فیها(... 
  .رجعت شما واقعیتى است كه در آن تردید راه ندارد:... یعنى 

  :ـ و پس از زیارت هر امام معصوم به این جمالت مى رسیم كه 3
   )767(...و مكننى فى دولتكم و احیانى فى رجعتكم و ملكنى فى ایامكم ... و حـشـرنى اهللا فى زمرتكم ... 

خداوند مرا در گروه شما محشور سازد و در دولت شما به من تمكن و اقتدار بخشد و در رجعت : یـعنى 
ار پرافتخار حاكمیت عادالنه شما مرا بر سرنوشت خویش حاكم شما زندگى مجدد ارزانى دارد و در روزگ

  .سازد
روشن شد كه امام مهدى علیه السالم تدبیر امور جـامـعـه را پـس ) رجعت (ایـن بـحـث فـشرده اى مساءله 

از قـیـام و اصـالح زمـیـن و زمـان و سـرشـار سـاخـتـن جـهـان از عـدل و داد هـمچنان به كف خواهد 
  .تا حضرت حسین علیه السالم رجعت نماید و زمام امور را به كف باكفایت او بسپاردداشت 

بـه هـر حـال بحث از رجعت ، یك بحث طوالنى است و برخى از علماى ما در مورد آن كتابهاى مستقلى 
  .نوشته اند كه ما براى رعایت اسلوب كتاب ، فشرده اى از آن را گزارش كردیم 

  مورد رجعت سخن عالمه مجلسى در
  .مـرحـوم عـالمـه مـجـلسـى در ایـن مـورد سـخـنـى دارد كـه بـه مـنـظـور تكمیل بحث ترسیم مى گردد

  :ایشان پس از بیان نكات ظریفى به عنوان مقدمه بحث مى نویسد
یـشمندان و پـس از ایـنـكـه نـكـاتـى را بـه عـنـوان مـقـدمـه بـحث آوردم و دیدگاه انـد! بـرادر خـوانـنـده (

علماى شیعه را در مورد مساءله رجعت كه در همه قرون و اعصار بر آن اتفاق نـظـر دارنـد توضیح دادم 
  .دیگر فكر نمى كنم شما در مورد دیدگاه شیعه در مساءله رجعت تردید نمایى 

در شعر و دیدگاهى كه شـیـعه . دیـدگـاهـى كـه از شدت وضوح ، بسان روشنى خورشید در چاشتگاه است 
نثر خویش در روزگاران گذشته آن را آورده و در همه قرون گذشته در جـهـت روشـن شـدن آن در بـرابر 
مخالفان استدالل نموده و مخالفان متعصب و افراطى نیز شیعه را بخاطر این عقیده اسالمى مورد اهانت و 



  ... )بدگویى قرار داده اند
یك انسان با ایمان مى تواند به درستى دیدگاه امـامـان اهـل بـیـت عـلیـه چگونه : (... تا آنجایى كه مى نویسد

روایت صحیح بصورت مـتـواتـر، آن هـم بوسیله چهل نفر از  200السـالم در مـورد واقعیتى كه در حدود 
 شخصیتهاى بزرگ و علماى نامدار و مورد اعتماد كه در فراتر از پنجاه كتاب ارزشمند خویش آن را آورده

كـلیـنـى ، صدوق ، طوسى ، سید مرتضى ، نجاشى ، : اند، تردید روا دارد؟ چهره هاى شایسته اى چـون 
كشى ، عیاشى ، على بن ابراهیم ، سلیم هاللى ، مفید، كراجكى ، نعمانى ، سعد بن عبداهللا ، صفار، ابن 

زیـل و التـحریف ، طبرسى ، ابراهیم قولویه ، عـلى بـن عـبـدالحـمـیـد، ابـن طـاووس ، مـؤ لف كـتـاب التـنـ
بن محمد ثقفى ، محمد بن عباس ، برقى ، ابن شـهـر آشـوب ، حـسـن بـن سـلیـمـان ، قـطـب راوندى ، عالمه 
حلى ، سید بهاءالدین على بن عـبـدالكـریـم ، احـمـد بـن داوود، حـسـن بـن عـلى ، عـلى بـن حـمـزه ، فـضـل 

حمد بن مكى ، حسین بن حمدان ، حسن بن محمد، حسن بن محبوب ، جـعـفـربـن بـن شـاذان ، شـهـیـد م
، )العتیق (مـحـمـد، طـهـر بـن عـبـداهللا ، شـاذان ابـن جـبـرئیـل ، صـاحـب كـتـاب الفـضـائل ، مـؤ لف كـتاب 

زد ما موجود و دیگر نویسندگان و راویان بزرگ و مورد اعتمادى كه كتابهاى آنان ن) الخطب (مؤ لف كتاب 
  ... )نمى شناسیم   است و آنان را بطور مشخص 

راسـتـى اگـر مـسـاءله اى هـمـانـنـد مـسـاءله رجـعـت كـه هـمـه شـیـعـیـان ، نـسـل بـه نـسـل آن را روایـت 
  كـرده انـد مـتواتر نباشد، دیگر در چه چیزى مى توان ادعهاى تواتر نمود؟

ـه در ایـنـگـونـه مـسـایـل ، تـردید كند در حقانیت خود امامان اهـل بـیـت بـنـظـر مـى رسـد كـه كـسـى ك
و چون آن تردید را در میان شـیـعـه و پـیروان راستین . عـلیـهـم السـالم تـردید دارد و آنان را نشناخته است 

طقى پیروان خاندان و آگاه آنان نمى تواند آشكار و بى پرده بگوید از این رو در تخریب عقاید استوار و من
و سخنانى را به هم مى بافد كه ساده لوحان و اندیشه هاى . وحى و رسالت به شگردها روى مى آورد

  .سطحى آنها را باور مى كنند و تردید افكنى مادیگرایان دست مى یازد
ه مـسـاءله به منظور تاءكید و استوارى بیشتر بحث باز هم به نام برخى از كتابها و نویسندگان آنـهـا كـ

رجـعـت را طـرح نـمـوده و بـراى اثـبـات آن استدالل كرده و یا به مخالفان آن از راههاى مختلف پاسخ گفته 
  :اند اشاره مى رود

  . )احمد بن داود بن سعید جرجانى (ـ 1
  :مى نویسد) الفهرست (مرحوم شیخ طوسى در كتاب خویش 

  . )مى باشد) و الرجعه  المتعه(او در این مورد كتابى دارد كه نامش (
  )حسن بن ابى حمزه بطائنى (ـ 2
  .مى باشد) الرجعة (بـه هنگام برشمارى آثارى از او، از جمله ، كتابى را مى شمارد كه نامش ) نـجـاشـى (
  . )فضل بن شاذان نیشابورى (ـ 3

) رجعت (ر اثبات او كتابى دارد كه د: (مى گوید) نجاشى (شـیـخ طوسى در كتاب مورد اشاره اش و نیز 
  . )نوشته است 

  )صدوق (ـ مرحوم 4
  .او تصریح مى كند) الرجعة (ضمن برشمردن كتابها و آثار علمى او، از جمله به كتاب ) نـجاشى (
  )محمد بن مسعود عیاشى (ـ 5

  .شـیـخ طوسى و نجاشى در فهرست ، به كتاب او اشاره مى كنند كه در مورد رجعت نوشته است 
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