
 
 



 حضرت مهدی عج آخرین وارث غدیر

 

 مشخصات کتاب

 سرشناسه:مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی )ص(

عنوان و نام پدیدآور:حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف آخرین وارث غدیر/مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی 
 )ص(/محمدرضا شریفی

 مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

غدیر -مهدویت  -موضوع: امام زمان عج   

1ص:   

 والدت

 تاریخ والدت

است که در سال دویست و  رحمه اللّه در جالء العیون فرموده: اشهر در تاریخ والدت شریف آن حضرت آن علّامه مجلسی
فاق والدت آن والدت شب جمعه پانزدهم ماه شعبان بود،و به اتّ پنجاه و پنجم هجرت واقع شد،و مشهور آن است که روز

رأی واقع شد جناب در سرّ من . 

1959، ص: 3منتهی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل علیهم السالم)فارسی(، ج   

  پدر

 .پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السالم،یازدهمین اختر تابناک امامت والیت می باشد

 مادر

 نام مادر

در بعضی از روزها سوسن و  بدین گونه می باشد: مادرش ملیکه بود که او راحضرت صاحب االمر علیه الّسالم  نا مهای مادر
نیز از نام های او بود در بعضی از ایّام، ریحانه می گفتند و صیقل و نرجس .  



54،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

زن ملیکه بود و گفته شده:مادرش نرجس نام داشت و از بهترین کنیزان بود. در روایتی است که نام اصلی این . 

نوشته:سید محسن امین عاملی / مترجم:علی حجتی کرمانی 264،ص:6سیره معصومان ،ج   

 زیارت نامه

 آنگاه زیارت کن ملکه دنیا و آخرت والده امام قائم علیه السالم را

 :و قبر آن معظمه پشت ضریح موالی ما امام حسن عسکری علیه السالم است پس بگو

الْأَئِمَّهِ الطَّاهِرِینَ  السَّلَامُ عَلَی مَوْلَانَا أَمِیرِ الُْمؤْمِنِینَ السَّلَامُ َعلَی ولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَْیهِ وَ آلِهِ الصَّادِقِ الْأَمِینِرَسُ السَّلَامُ عَلَی
الصِّدِّیقَهُ  الْحَامِلَهِ لِأَشَْرفِ الْأَنَامِ السَّلَامُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا کِ الْعَلَّامِ وَوَالِدَهِ الْإِمَامِ وَ الْمُودَعَهِ أَسْرَارَ الْمَلِ الْحُجَجِ الْمَیَامِینِ السَّلَامُ عَلَی

  عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الرَّضِیَّهُالتَّقِیَّهُ النَّقِیَّهُ السَّلَامُ مُوسَی وَ ابْنَهَ حَوَارِیِّ عِیسَی السَّلَامُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْمَرْضِیَّهُ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا شَِبیهَهَ أُمِّ
فِی وُصْلَتِهَا مُحَمَّدٌ سَیِّدُ اْلمُرْسَلِینَ وَ  الْإِنْجِیلِ الْمَخْطُوبَهُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ الْأَمِینِ وَ مَنْ َرغِبَ الْمَرْضِیَّهُ السَّلَامُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْمَنْعُوتَهُ فِی

السَّلَامُ عَلَْیکِ وَ عَلَی  الْحَوَارِیِّینَ السَّلَامُ عَلَیْکِ وَ عََلی بَعْلِکِ وَ وَلَدِکِ  الْعَالَمِینَ السَّلَامُ عَلَیْکِ وَ عَلَی آبَائِکِأَسْرَارَ رَبِّ الْمُسْتَوْدَعَهُ
فِی مَرْضَاهِ اللَّهِ وَ صَبَرْتِ فِی ذَاتِ اللَّهِ وَ حَفِظْتِ  هَدْتِأَنَّکِ أَحْسَنْتِ الْکَفَالَهَ وَ أَدَّیْتِ الْأَمَانَهَ وَ اجْتَ رُوحِکِ وَ بَدَنِکِ الطَّاهِرِ أَشْهَدُ

رِفَهً بِحَقِّهِمْ مُؤْمِنَهً بِصِدْقِهِمْ مُعْتَ اللَّهِ وَ رَغِْبتِ فِی وُصْلَهِ أَبْنَاءِ رَسُولِ اللَِّه عَارِفَهً اللَّهِ وَ حَمَلْتِ وَلِیَّ اللَّهِ وَ بَالَغْتِ فِی حِفْظِ حُجَّهِ سِرَّ
بِالصَّالِحِینَ رَاضِیَهً  وَ أَشْهَدُ أَنَّکِ مَضَیْتِ عَلَی بَصِیرَهٍ مِنْ أَمْرِکِ مُقْتَدِیَهً مُسْتَبْصِرَهً بِأَمْرِهِمْ مُشْفِقَهً عَلَیْهِمْ مُؤْثِرَهً هَوَاهُمْ بِمَنْزِلَتِهِمْ

أَعْطَاکِ مِنَ  مَأْوَاکِ فَلَقَدْ أَوْلَاکِ مِنَ الْخَیْرَاتِ مَا أَوْلَاکِ وَ کِ وَ أَرْضَاکِ وَ جَعَلَ الْجَنَّهَ َمنْزِلَکِ وَفَرَضِیَ اللَّهُ عَنْ مَرْضِیَّهً تَقِیَّهً نَقِیَّهً زَکِیَّهً
مَنَحَکِ مِنَ اْلکَرَامَهِ وَ أَمْرَأَکِ الشَّرَفِ مَا بِهِ أَغْنَاکِ فَهَنَّاکِ اللَّهُ بِمَا  

 پس باال می کنی سر خود را و می گویی

اعْتَصَمْتُ وَ بِقَبْرِ أُمِّ وَلِیِّکَ  تَوَسَّلْتُ وَ عَلَی غُفْرَانِکَ وَ حِلْمِکَ اتَّکَلْتُ وَ بِکَ إِیَّاکَ اعَْتمَدْتُ وَ لِرِضَاکَ طَلَبْتُ وَ بِأَوْلِیَائِکَ إِلَیْکَ اللَّهُمَّ
ارْزُقْنِی  مَحَبَّتِهَا وَ لَا تَحْرِمْنِی َشفَاعَتَهَا وَ شَفَاعَهَ وَلَدِهَا وَ لِ ُمحَمَّدٍ وَ انْفَعْنِی بِزِیَارَتِهَا وَ ثَبِّتْنِی عَلَیوَ آ لُذْتُ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ

إِلَیْکَ  أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِالْأَئِمَّهِ الطَّاهِرِینَ وَ أََتوَسَّلُ اللَّهُمَّ إِنِّیوَفَّقْتَنِی لِزِیَارَهِ وَلَدِهَا وَ زِیَارَتِهَا  مُرَافَقَتَهَا وَ احْشُرْنِی مَعَهَا وَ مَعَ وَلَدِهَا کَمَا
لْفَرِحِینَ الْمُطَْمئِنِّینَ الْفَائِزِینَ ا َعلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الطَّیِّبِینَ وَ أَنْ تَجْعَلَِنی مِنَ بِالْحُجَجِ الْمَیَامِینِ ِمنْ آلِ طه وَ یس أَنْ تُصَلِّیَ

آمَنْتَ خَوْفَهُ  مِمَّنْ قَبِلْتَ سَعْیَهُ وَ یَسَّرْتَ أَمْرَهُ وَ کَشَفْتَ ضُرَّهُ وَ الَّذِینَ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ* وَ اجْعَلْنِی الْمُسْتَبْشِرِینَ
 زِیَارَِتی إِیَّاهَا وَ ارْزُقْنِی الْعَوْدَ إِلَیْهَا أَبَداً مَا وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْعَلَی مُحَمَّدٍ  اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ

لِوالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ  لِی وَأَدْخِلْنِی فِی شَفَاعَهِ وَلَدِهَا وَ شَفَاعَتِهَا وَ اغْفِرْ  أَبْقَیْتَنِی وَ إِذَا تَوَفَّیْتَنِی فَاحْشُرْنِی فِی زُمْرَتِهَا وَ 
بَرَکَاتُه وَ السَّلَامُ عَلَیُْکمْ یَا سَادَاتِی وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنا بِرَحْمَتِکَ عَذابَ النَّارِ وَ آتِنا فِی الدُّنْیا . 

519کلیات مفاتیح الجنان، ص:   

  ح رسیدن نرجس خاتون خدمت امام عسکری علیه الساّلمشر



موالیان حضرت امام علی نقی  بشر بن سلیمان نخّاس، یعنی )برده فروش( که از نسل ابی ایوب انصاری و از روایت کرده از
موالی »و گفت: در سرّ من رأی ظ بود، گفت: کافور خادم آمد به نزد من  و امام حسن عسکری علیهما الساّلم و همسایه ایشان

حضرت ابو الحسن علی بن محمّد علیهما الّسالم، تو را به نزد خود می خواند ما .» 

2ص:   

 :پس رفتم به نزد آن حضرت، و چون نشستم، آن حضرت فرمود

« برید خلف شما از سلف شما  اوالد انصاری و این مواالت و دوستی ما، مدام در میان شما بوده، به میراث می ای بشر! تو از
بیتید و من پسندکننده و بزرگوارکننده ام تو را به فضیلتی که به آن  این دوستی و محبّت را، شما ثقات و معتمدان ما اهل

می فرستم تو را به خریدن کنیزی گیری بر شیعه در پیروی کردن آن فضیلت؛ به سرّی و رازی مطّلع می کنم تو را و پیشی .» 

دستارچه زردی بیرون آورد  نامه لطیفی به خط رومی و زبان رومی و مهر بر آن زد به انگشتر خود و حضرت، پس نوشت آن
 :که در آن دویست و بیست اشرفی بود و فرمود

« در چاشتگاه، زورقی چند  بیست اشرفی را و توجّه نما با این زر به بغداد و در معبر فرات حاضر شو که بگیر این دویست و
آنها کنیزان را و خواهی یافت طوایف خریداران از وکالی قائدان بنی  ید که اسیران در آن باشند و خواهی دید درخواهد رس

اندکی از جوانان عرب را عباس و . 

روز، تا آن که ظاهر سازد برای  از دور نظر انداز به شخصی که او را عمرو بن یزید نخّاس می نامند در تمام چون این را ببینی
دو جامه حریر محکم بافته، در بر او باشد و آن کنیز ابا کند از آن که او  مشتریان، کنیزکی که صفتش چنین و چنین باشد و

بر او و منقاد نشود آن را که اراده لمس  بر خریداران عرض کنند که او را نظر کنند و ابا کند از دست گذاردن خواهنده را
 رومی در پس پرده رقیقی که چیزی می گوید، پس بدان که می گوید: وای! که پرده کرده و بشنوی آواز او را به زباناو 

 !عفّتم دریده شد

3ص:   

 .پس یکی از خریداران گوید: کنیز، بر من باشد به سی صد اشرفی که عفّت او بر رغبت من افزوده

 سلیمان بن داود و به حشمت ملک او، مرا در تو رغبتی پیدا نشود، پس بر پس به او به زبان عربی بگوید: اگر درآیی به زیّ
 .مال خود بترس

 .پس آن برده فروش می گوید: پس چاره چیست و از فروختن تو چاره ای نیست

نت او آن کنیز می گوید: چه تعجیل می کنی و البتّه باید مشتری به هم رسد که دل من به او میل کند و اعتماد بر وفا و دیا
 .داشته باشم

است که یکی از اشراف از  برخیز و برو به نزد عمرو بن یزید برده فروش و به او بگو که با من مکتوبی پس در این وقت تو
کرده در آن نامه، کرم و وفا و بزرگواری و سخاوت خود را، پس این  روی مالطفت نوشته به زبان رومی و به خطّ رومی و وصف



او و راضی شد به او، پس من وکیل  ز ده که در اخالق و اوصاف صاحب نامه، تأمّل نماید. اگر میل نمود بهآن کنی نامه را به
 .«اویم در خریدن آن کنیز از تو

بشر بن سلیمان گفت: پس امتثال نمودم تمام آن چه را که معیّن کرده بود برای من، موالیم ابو الحسن علیه الّسالم در امر 
 .آن کنیز

بفروش! و قسم های  نظر کرد در نامه، سخت بگریست و گفت به عمرو بن یزید: مرا به صاحب این نامه ن کنیزپس چون آ
فروختن او به صاحب مکتوب، خود را بکشم مغلظه که باضطرارآورنده بود، خورد که اگر ابا کند از . 

من روانه کرده بود از اشرفی  ه موالیم باسختگیری می کردم با او در بها، تا آن که به همان قیمت راضی شد ک پس پیوسته
 و آن کنیز خندان و شکفته بود. با من آمد به حجره ای که در بغداد گرفته ها، پس آن زرها را دادم و کنیز را تسلیم گرفتم

می مالید بودم و تا به حجره رسید، نامه امام را بیرون آورد و می بوسید و بر دیده ها . 

4ص:   

ب گفتم: می بوسی نامه ای را که صاحبش را نمی شناسی؟پس من از روی تعجّ  

دل را برای شنیدن  عاجز کم معرفت به بزرگی فرزندان و اوصیای پیغمبران! گوش خود را به من سپار و ای»کنیز گفت: 
 .سخن من فارغ بدار تا احوال خود را برای تو شرح کنم

حضرت عیسی علیه  درم از فرزندان شمعون بن الصّفا، وصیّیشوعای، فرزند قیصر، پادشاه رومم و ما من، ملکه، دختر
 .الساّلم است، تو را خبر دهم به امری عجیب

ساله بودم؛ پس جمع کرد  قیصر خواست که مرا به عقد فرزند برادر خود در آورد، در هنگامی که من سیزده بدان که جدّم
نصارا و عباد ایشان سی صد نفر و از صاحبان قدر و منزلت علمای  در قصر خود، از نسل حواریان عیسی علیه الساّلم و از

از امرای لشکر و سرداران عسکر و بزرگان و سرکرده های قبایل چهار هزار نفر هفت صد کس و . 

تخت را بر روی چهل پایه  ساختند که در ایّام پادشاهی خود به انواع جواهر، مرصّع گردانیده بود و آن تختی فرمود حاضر
هایی قرار دادند و پسر برادر خود را بر باالی تخت فرستاد ند و بت ها و چلیپاهای خود را بر بلندیتعبیه کرد . 

بیفتاد و پایه تخت  انجیل ها بر دست گرفتند که بخوانند، بت ها و چلیپاها همگی سرنگون شد و پس چون کشیشان،
د و بیهوش شددر افتا بشکست و تخت بر روی زمین افتاد و پسر برادر ملک، از تخت . 

پادشاه! ما را معاف  های کشیشان، متغیّر شد و اعضایشان بلرزید؛ پس بزرگ ایشان به جدّم گفت: ای پس در آن حال رنگ
داللت می کند بر این که دین مسیح به زودی زایل شود دار از چنین امری که به سبب آن، نحوست هایی روی داد که . 

5ص:   



کنید و چلیپاها را به جای  را به فال بد دانسته و گفت به علما و کشیشان که این تخت را بار دیگر برپا پس جدّم این امر
روزگار بدبخت را، که این دختر را به او تزویج نمایم تا سعادت آن برادر،  خود بگذارید و حاضر گردانید برادر این برگشته

نحوست این برادر کند دفع . 

کردند، همان حالت اولی  برادر دیگر را بر روی تخت بردند، همین که شروع به خواندن انجیل کردند و آن پس چون چنین
سرّ این کار را ندانستند که این از سعادت سروری است نه از  روی نمود و نحوست این برادر، نحوست آن برادر بود و

 .نحوست دو برادر

های خجالت درآویخت پس مردم متفرّق شدند و جدّم به حرم سرا بازگشت و پرده . 

 چون شب شد و به خواب رفتم، در خواب دیدم که حضرت مسیح با حوّاریّین، جمع شدند

و منبری از نور نصب کردند که از رفعت، بر آسمان سر بلندی می نمود و در همان موضع تعبیه کردند که جدّم، تخت را 
 .گذاشته بود

طالب علیه الساّلم، با جمعی از  پناه محّمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، با وصی و دامادش علی بن ابی پس حضرت رسالت
نور قدوم خویش، منوّر ساختند امامان فرزندان بزرگوار ایشان، قصر را به . 

لّه علیه و آله و سلّم، ال قدم ادب از روی تعظیم و اجالل، به استقبال خاتم انبیا، محمّد مصطفی صلّی پس حضرت مسیح به
یا روح اللّه! آمده ام که ملکه فرزند وصیّ تو، شمعون »فرمودند:  دست در گردن آن حضرت در آورد. پس حضرت رسالت

امامت، امام حسن عسکری علیه  و اشاره کردند به ماه برج« برای این فرزند سعادتمند خود، خواستگاری نمایم. الصفا را
دادی که تو نامه اش را به من الساّلم، فرزند آن کسی . 

6ص:   

پیوند کن رحم خود  شرف دو جهانی به تو رو آورد،»الّسالم نظر افکند به سوی حضرت شمعون و گفت:  حضرت عیسی علیه
 «.را به رحم آل محمّد صلّی الّله علیه و آله و سلّم

کردم»شمعون گفت:  .» 

و با حضرت مسیح، مرا با  ه علیه و آله و سلّم خطبه ای انشا نمودمنبر بر آمدند و حضرت رسول صلّی اللّ پس همگی بر آن
فرزندان حضرت رسالت با حواریان گواه شدند حضرت امام حسن عسکری علیه الّسالم، عقد بستند و . 

 نکردم و این گنج یگانه را در سعادت مآب بیدار شدم، از بیم کشتن، آن خواب را برای پدر و جدّ خود نقل چون از خواب
امامت، روز به روز در کانون سینه ام، مشتعل می شد و سرمایه صبر و  سینه، پنهان داشتم و آتش محبّت آن خورشید فلک

چهره ام کاهی می شد و بدن می  به باد فنا می داد تا به حدّی که خوردن و آشامیدن، بر من حرام شد و هر روز قرار مرا،
گردید میکاهید و آثار عشق پنهان، در بیرون ظاهر  . 



از او سؤال ننموده باشد.  روم، طبیبی نماند که جدّم، جهت معالجه حاضر نکرده باشد و از دوای درد من، پس در شهرهای
ای نور چشم من! آیا در خاطرت، در دنیا هیچ آرزویی هست تا به  :چون از عالج درد من مأیوس گردید، روزی به من گفت

 عمل آورم؟

مسلمانان را که در زندان توأند  ی فرح را بر روی خود بسته می بینم؛ اگر شکنجه و آزار اسیرانمن! درها ای جدّ»گفتم: 
آزاد نمایی، امیدوارم که حضرت حقّ تعالی و حضرت مسیح و مادرش، عافیتی  دفع نمایی و بند زنجیر را از ایشان برداری و

من بخشند به .» 

7ص:   

چون چنین کردند، اندک صحّتی از خود ظاهر ساختم و اندک طعامی تناول کردم؛ پس خوش حال و شاد شد و دیگر اسیران 
 .مسلمانان را عزیز داشت

آمد و حضرت مریم را که با  در خواب دیدم که بهترین زنان عالمیان، فاطمه زهرا علیها الّسالم به دیدن من بعد از چهار شب،
ریان بهشت در خدمت آن حضرت اندهزار کنیز از حو . 

این خاتون و بهترین زنان، مادر شوهر تو است، امام حسن عسکری علیه الّسالم»پس مریم گفت:  .» 

به دامنش در آویختم و گریستم و شکایت کردم که حضرت امام حسن علیه الّسالم به من جفا می کند و از دیدن من ابا می 
 .کند

» :آن حضرت فرمود ترسایانی و اینک  چگونه به دیدن تو آید و حال آن که به خدا شرک می آوری و بر مذهبفرزند من 
اگر میل داری که حق تعالی و حضرت مسیح و مریم علیهما  خواهرم مریم دختر عمران، بیزاری می جوید به سوی خدا از تو،

ان ال اله الّا اللّه و  اشهد»و بیاید، پس بگو: گردند و حضرت امام حسن عسکری علیه الّسالم به دیدن ت الساّلم از تو خشنود
 «.اشهد انّ محمّدا رسول الّله

اکنون، »دلداری فرمود و فرمود:  طیّبه را تلفّظ نمودم، حضرت سیّده النساء، مرا به سینه خود چسبانید و چون این دو کلمه
تو می فرستم منتظر آمدن فرزندم باش که من، او را به سوی .» 

م، آن دو کلمه طیّبه را بر زبان می راندم و انتظار مالقات آن حضرت می بردمچون بیدار شد . 

 :چون شب آینده در آمد و به خواب رفتم، آفتاب جمال آن حضرت طالع گردید، گفتم

 «ای دوست من! بعد از آن که دلم را اسیر محبّت خود گردانیدی، چرا از مفارقت جمال خود، مرا چنین جفا دادی؟»

8ص:   

نزد تو خواهم آمد تا  من به نزد تو، نبود مگر برای آن که مشرک بودی، اکنون که مسلمان شدی، هر شب دیر آمدن»ود: فرم
برساند و این هجران را به وصال، مبّدل گرداند آن زمان که خدای تعالی ما و تو را به ظاهر، به یکدیگر .» 



بت وصال، دوا نفرمایداز آن شب تا حال، یک شب نگذشت که درد هجران مرا، به شر . 

چگونه در میان اسیران افتادی؟»بشر بن سلیمان گفت:  » 

لشکری بر سر مسلمانان  داد امام حسن عسکری علیه الساّلم، در شبی از شب ها، که در فالن روز جدّت، مرا خبر»گفت: 
نداز به هیأتی که تو را نشناسند و میان کنیزان و خدمتکاران بی خواهد فرستاد و خود، از عقب خواهد رفت؛ تو، خود را در

خود روانه شو و از فالن راه برو از پی جدّ .» 

دیدی و تا حال، به غیر تو  لشکر مسلمانان به ما برخوردند و ما را اسیر کردند و آخر کار من این بود که چنین کردم. طلیعه
نرجس »صّه او افتادم، نام مرا پرسید. گفتم: که در غنیمت، من به ح کسی ندانسته که من دختر پادشاه رومم و مرد پیری

این نام کنیزان است»گفت:  «.نام دارم .» 

این عجیب است که تو از اهل فرنگی و زبان عربی را نیک می دانی»بشر گفت:  .» 

ا بدارد، زن مترجمی ر بسیاری محّبت که جدّم به من داشت و می خواست که مرا بر یاد گرفتن آداب حسنه بلی! از»گفت: 
بود که هر صبح و شام می آمد و لغت عربی به من می آموخت تا آن  که زبان عربی و فرنگی، هر دو را می دانست، مقرّر کرده

این لغت جاری شد که زبانم، به .» 

9ص:   

: حضرت به کنیزک خطاب کرد را به سرّ من رأی به خدمت حضرت امام علی النّقی علیه الساّلم رسانیدم، بشر گوید: چون آن
 اسالم را و مذلّت دین نصارا را و شرف و بزرگواری محمّد صلّی اللّه علیه و چگونه حق سبحانه و تعالی، به تو نمود عزّت دین»

 «آله و سلّم و اهل بیت او علیهم الساّلم؟

چگونه وصف کنم برای تو ای فرزند رسول خدا چیزی را که تو بهتر می دانی از من»گفت:  .» 

به تو بدهم یا تو را  خواستم تو را گرامی دارم. کدام یک بهتر است نزد تو، این که ده هزار اشرفی می»حضرت فرمود: 
 «بشارتی بدهم به شرف ابدی؟

بلکه بشارت شرف می خواهم و مال نمی خواهم»گفت:  .» 

الم گردد و زمین را پر مغرب ع بشارت باد تو را به فرزندی که پادشاه مشرق و»النّقی علیه الساّلم فرمود:  حضرت امام علی
جور شده باشد از عدل و داد کند، بعد از آن که پر از ظلم و .» 

« او خواستگاری کرد. از کسی که حضرت رسالت پناه، تو را برای»فرمود: « از که به عمل خواهد آمد؟ این فرزند»گفت: 
به عقد فرزند تو، امام حسن عسکری »: گفت« که در آوردند؟ حضرت مسیح و وصیّ او، تو را به عقد»سپس از او پرسید: 

 «.علیه الّسالم

از شبی که به دست بهترین زنان، مسلمان شدم، شبی نگذشته است که او به دیدن »گفت: « آیا او را می شناسی؟»فرمود: 
 «.من نیامده باشد



برو و حکیمه خواهرم را بگو که بیاید»پس کافور خادم را طلبید و فرمود:  .» 

این، همان کنیز است که می گفتم»ل شد، حضرت فرمود: چون حکیمه داخ .» 

ای دختر رسول خدا»را در بر گرفته، نوازش بسیار کرد. پس آن حضرت فرمود:  حکیمه خاتون، او ببر او را به خانه خود و  !
است -علیهماصلوات اللّه  -امام حسن عسکری و مادر صاحب الزمان واجبات و سنّت ها را به او بیاموز؛ که او زن حضرت .» 

10ص:   

55،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 اسامی والقاب و کنیه

  مهدی

آن یک صد و هشتاد و  کتاب و سنّت و تصریح روات و محدّثین و علمای رجال و غیر هم به دست آمده و از صریح و فحوای
از آنها اشاره می شود دو اسم است و اسم بر هر سه اطالق می شود،که به تعدادی : 

44،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 مهدی صلوات اللّه علیه

  .که اشهر اسما و القاب آن حضرت است در نزد جمیع فرق اسالمیه

الّسالم: به چه جهت  خود روایت کرده از ابی سعید خراسانی که او سؤال نمود از جناب صادق علیه شیخ طوسی در غیبت
 نامیده شده آن جناب به مهدی؟

زیرا که او هدایت می کند مردم را به سوی هر امر مخفی»فرمود:  .» 

به جهت آن که هدایت می  قائم علیه الساّلم را مهدی نامیدند»ارشاد روایت کرده از آن جناب که فرمود:  شیخ مفید در
 «.نماید به سوی امری که از او گم شده اند

الساّلم روایت کرده که فرمود:  المنتظر از جناب باقر علیه السلمی در کتاب عقد الدّرر فی االخبار االمام یوسف بن یحیی
کند به سوی امری خفی و بیرون می آورد تورات و انجیل را از زمینی که آن  مهدی را، مهدی می گویند زیرا که هدایت می»

انطاکیه می گویند را .» 

سفرها از توراتنامیده شده به مهدی، زیرا که او هدایت می کند به »فرمود:  به روایت دیگر پس بیرون می آورد آنها را  .
را از کوه های شام و دعوت، می کند به سوی آنها یهود . 

  «.پس اسالم می آورند برای این کتب، قریب سی هزار نفر



» :به روایت دیگر شام. پس بیرون می آورد  او را مهدی می نامند به جهت آن که هدایت می کند به سوی کوهی از کوه های
یهود؛ پس اسالم می آورد بر دستش، جماعتی از یهود جا سفرها از تورات و محاجّه می کند با آنها بااز آن .» 

11ص:   

راه نماینده است، نه با مهدی  اشکالی است. زیرا که آن چه فرمودند با معنی هادی مناسبت دارد که به معنی در این اخبار،
ضمّ میم هم نشاید، زیرا که او کسی است که هدیه برای کسی می  که به معنی هدایت یافته است به راه راست و به

جواب از این اشکال، در لقب هادی خواهد شد. ان شاء اللّه تعالی فرستد و توضیح . 

149،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 بقیه اللّه

پس چون »السّالم فرمود:  یهشاذان روایت شده از امام صادق علیه الساّلم که در ضمن احوال قائم عل در غیبت فضل بن
سیزده مرد و اول چیزی که تکلّم می فرماید، این آیه است:  خروج کرد، پشت می دهد به کعبه و جمع می شود سی صد و

خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنُْتمْ مُؤْمِنِینَ بَقِیَّتُ اللَّهِ  ....  

کننده ای، مگر آن که می گوید:  منم بقیّه اللّه و حجّت او و خلیفه او بر شما، پس سالم نمی کند بر او سالم :آنگاه می فرماید
الساّلم علیک یا بقیه اللّه فی ارضه» .» 

علیه الساّلم عرض کرد:  ابراهیم در تفسیر خود، روایت کرده از عمر بن زاهر گفت، مردی خدمت حضرت صادق و فرات بن
المؤمنین، یعنی بگوییم به او یا امیر المؤمنین؟ م به حضرت قائم علیه الّسالم به امرهما سالم بکنی ! 

نمی شود احدی پیش از او و  اسمی است که نامید به آن، خداوند امیر المؤمنین علیه الساّلم را که نامیده نه، این»فرمود: 
 «.نه بعد از او، مگر آن که کافر باشد

او؟گفت: چگونه سالم کنیم بر   

بگویید: الساّلم علیک یا بقیّه اللّه»فرمود:  .» 

 آنگاه خواند حضرت: بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ ُکنْتُمْ مُؤْمِنِین

93،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

12ص:   

 قائم

 .از القاب خاصّه مشهوره متداوله آن حضرت است



حضرت، پیوسته در شب و روز، مهیّای فرمان الهی است که به محض  قائم یعنی برپا شونده در فرمان حق تعالی؛ چه آن
 .اشاره، ظهور نماید

یا بن رسول اللّه! آیا »: -علیه صلوات اللّه -حمزه ثمالی که گفت: سؤال کردم از حضرت امام محمّد باقر روایت شده از ابو
 «همه شما قائم به حق نیستید؟

بلی، همه قائم به حقّیم»فرمود:  .» 

: پس چگونه حضرت صاحب االمر علیه الّسالم را قائم نامیدند؟گفتم  

گریه و ناله بلند کردند و  جدّم، حضرت امام حسین علیه الّسالم شهید شد، مالیکه در درگاه الهی صدا به چون»فرمود: 
بهترین خلق خود؟ قتل برگزیده خود و فرزند پیغمبر پسندیده خود و گفتند: ای خداوند و سیّد ما! آیا غافل می شوی از  

هرآینه انتقام خواهم  ای مالیکه من! قرار گیرید! قسم به عزّت و جالل خود که»کرد به سوی ایشان:  پس حق تعالی، وحی
تعالی حجاب ها را برداشت و نور امامان از فرزندان حسین را به  پس حق« کشید از ایشان، هر چند بعد از زمان ها باشد.

ایستاده بود، به نماز مشغول بود؛  آن شاد شدند؛ پس یکی از آن انوار را دیدند که در میان آن ها مالیکه به ایشان نمود و
انتقام خواهم کشید به این ایستاده از ایشان»حق تعالی فرمود:  .» 

رخیزد، قائم علیه الّسالم ب چون حضرت»اللّه در ارشاد روایت کرده از جناب رضا علیه الّسالم که فرمود:  شیخ مفید رحمه
 «.مردم را به اسالم تازه بخواند

او را قائم نامیدند برای آن که قیام به حق خواهد نمود»تا آن که فرمود:  .» 

مهدی و »شیخ طوسی رحمه الّله در غیبت روایت کرده از ابی سعید خراسانی که گفت، گفتم به حضرت صادق علیه الساّلم: 
 «قائم یکی است؟

13ص:   

میرد و به درستی که بر می خیزد  نامیده شد قائم، زیرا که او بر می خیزد بعد از آن که می»آن که فرمود:  تا« آری!»فرمود: 
 «.او، برای امر عظیمی

  .مراد از موت، موت ذکر آن جناب است، یعنی اسمش از میان مردم می رود

که او بر می خیزد بعد از موت ذکرشقائم علیه الساّلم را قائم نامیدند، زیرا »صدوق در معانی االخبار فرموده:  .» 

الساّلم که می فرمود:  الدین روایت کرده از صقر بن دلف که گفت: شنیدم از حضرت امام محمّد تقی علیه صدوق در کمال
است و گفته او، گفته من و طاعت او، طاعت من است و امامت بعد از  امام بعد از من علی، فرزند من است. امر او، امر من»

پدر او است و اطاعت او، اطاعت پدر  فرزند او، حسن است و امر حسن، مانند امر پدر او است و فرموده او، فرموده در او،
پس حضرت ساکت شد« او است. . 



 من عرض کردم: یا بن رسول اللّه! کیست امام بعد از حسن؟

ه قائم به حقّ و منتظر استامام بعد از حسن، پسر او است. ک»حضرت گریست، گریستن شدیدی. آنگاه فرمود:  .» 

 عرض کردم: یا بن رسول اللّه! چرا او را قائم نامیدند؟

برای آن که او، به امامت اقامت خواهد نمود، بعد از خاموش شدن ذکر او و مرتد شدن اکثر آنها که قایل به امامت »فرمود: 
 «.آن حضرت بودند

  129تا127،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج 

 موعود

رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُونَ؛ و در آسمان  کرده از حضرت سجاد علیه الّسالم که در آیه شریفه: وَ فِی السَّماءِ شیخ طوسی روایت
طِقُونَ؛ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْ شوید و به شما وعده داده اند؛ فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ است رزق شما و آن چه وعده کرده می

قائم آل  این برخاستن و خروج»زمین که آن حقّ است مثل آن که شما سخن گویید؛ فرمود:  پس، قسم به پروردگار آسمان و
 «.محمّد علیهم الساّلم است

14ص:   

به ظهور آن جناب که  مثل آن را نقل کرده و احتمال می رود که غرض آن حضرت، تأویل رزق در آیه باشد از ابن عباس نیز
حقیقت رزق و مدد حیات انسانی و عیش جاودانی است؛ چنان  به سبب نشر ایمان و حکمت و انواع علوم و معارف است که

چه بعد از آن ذکر شده از حبّ و انگور و  شریفه فَْلیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِهِ تفسیر فرمودند به علم و آن چه طعام را در آیه
غیره، به انواع علوم اگاه وزیتون و نخل و بساتین و چر . 

داده می شود به خلق تا  در زمان آن حضرت حکمت»روایت شده است از امام باقر علیه السّالم که فرمود:  در غیبت نعمانی
خداوند و سنّت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به آنجا که زن، در خانه خود، حکم می کند به کتاب .» 

انبیا، امّت های خود را به  آن موعودی که به شما داده شده و جمیع»باشد، یعنی: « و ما توعدون»یر تفس یا آن که مقصود
السالم علی المهدی الذی وعد الّله به االمم »در زیارت آن جناب است:  آمدن او وعده دادند، آمدن آن جناب است چنان چه

به الکلم ان یجمع .» 

153،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  حب الزمان و صاحب الغیبهصا

مراد از آن، فرمان فرما و  صاحب الزّمان هر دو از القاب معروفه و ثانی از القاب مشهوره آن حضرت است و صاحب الغیبه و
 .حکمران زمان است، از جانب خداوند



قائم »می فرمود:  روایت کرده از ریّان بن صلت گفت: شنیدم حضرت رضا علی بن موسی علیه الّسالم حسین بن حمدان
نمی برد احدی بعد از غیبت او، تا آن که او را ببیند و  مهدی، پسر پسر من، حسن است؛ جسمش دیده نمی شود واسمش را

او، که خالیق نام او را ببرند اعالن دهند به اسم .» 

15ص:   

 گفتیم به آن جناب: ای سیّد ما! اگر بگوییم صاحب الغیبه و صاحب الزّمان؟

ه این ها مطلقا جایز است و جز این نیست که من، شما را نهی می کنم از تصریح به اسم مخفی او از اعدای ما که هم»فرمود: 
  «.او را نشناسند

113،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 منتظر

او، قائم به حقّ الساّلم پسر  امام بعد از حسن علیه»مروی است از امام محمّد تقی علیه الّسالم که فرمود:  در کمال الدین
 «.است که منتظر است

 راوی پرسید: چرا او را منتظر نام کرده اند؟

کشید مّدت آن. پس  که برای او است غایب شدنی که بسیار خواهد بود روزهای آن و به طول خواهد برای آن»فرمود: 
ستهزا خواهند نمود به یاد کردن او او را شکّ کنندگان و ا انتظار خواهند کشید خروج او را مخلصان و انکار خواهند کرد

رستگاری خواهند  خواهند گفت وقت قراردهندگان و هالک خواهند شد در آن غیبت، شتاب کنندگان و جاحدین و دروغ
تسلیم گذارند و به چون و چرا که سبب توقّف چیست و چرا خروج  یافت در آن ایّام، تسلیم کنندگان یعنی آنان که گردن به

خالیق پیوسته منتظر مقدم  ندارند. و بنابراین خبر، منتظر به فتح ظا است؛ یعنی انتظار برده شده که همه نمی کند، کار
 «.اویند

150،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  حجّه اللّه

 النّقی علیه الساّلم می ازعلی بن محّمد خزّاز مروی است از ابی هاشم جعفری که گفت: شنیدم امام علی درکمال الدین
چگونه خواهد بود حال شما با جانشین بعد از جانشین من؟ جانشین بعد از من، پسر من حسن است. پس»فرماید:  » 

 !گفتم: چرا؟ فدای تو شوم

به جهت این که شخص او را نمی بینید و حالل نیست برای شما بردن نام او»فرمود:  .» 

16ص:   



 گفتم: پس چگونه او را یاد کنیم؟

ت از آل محمّد علیهم الساّلمبگویید حجّ»فرمود:  .» 

اند و بیشتر محدّثان، آن را  شایعه آن جناب است که در بسیاری از ادعیه و اخبار، به همین لقب مذکور شده و این از القاب
 ائمّه علیهم الساّلم شریکند و همه حجّتند از جانب خداوند بر خلق، لکن چنان ذکر نموده اند و با آن که در این لقب، سایر

آن حضرت است اختصاص به آن جناب دارد که در اخبار هر جا بی قرینه و شاهدی ذکر شود، مراد . 

به واسطه آن حضرت به  آن جناب حجه الّله است به معنی غلبه یا سلطنت خدای بر خالیق؛ چه این هر دو بعضی گفتند: لقب
انا حّجه الّله»ظهور خواهد رسید و نقش خاتم آن جناب  و به همین مهر، « انا حجه اللّه و خالصته»وایتی است و به ر «

کند حکومت روی زمین . 

100،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 خلیفه اللّه

مهدی علیه الساّلم و بر سر  خروج می کند»مروی است از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود:  در کشف الغمّه
کند، این مهدی خلیفه الّله است؛ او را او، ابری است، و در آن منادیی است که ندا می  

 «.پیروی کنید

106،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 منصور

انی استدر ذخیره و تذکره مذکور است که این اسم آن جناب است در کتاب دید براهمه که به اعتقاد ایشان از کتب آسم . 

شریفه وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً  ابراهیم کوفی روایت است از حضرت باقر علیه الساّلم که فرمود در تفسیر آیه در تفسیرفرات بن
فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ  که آن حسین علیه الّسالم است؛ یعنی آن مظلوم کشته شده. فاَل یُسْرِفْ ... فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً

و  الّسالم را منصور، چنان چه نامیده شده احمد، محمّد و محمود صلّی اللّه علیه خداوند نامید مهدی علیه»مَنْصُوراً فرمود: 
تعبیر از آن جناب به امام منصور در زیارت  و شاید، نکته« آله و سلّم و چنان چه نامیده شد عیسی علیه الساّلم مسیح.

مناسبتی که وجه آن واضح است. و اللّه العالم ورا، آیه مذکوره باشد بهعاش . 

17ص:   

134،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  منتقم

اال انّه المنتقم من الظّالمین»در خطبه غدیریه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است در اوصاف آن جناب:  .» 



است به روایت ابن عیاش در مقتضب که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خبر طوالنی مشهور جارود بن منذر 
 :فرمود

من، مبعوث شدند. پس  به آسمان بردند، خداوند وحی نمود به من که سؤال کنم از رسوالنی که پیش از در آن شب که مرا
بر چه مبعوث شدید؟»گفتم:  » 

لیه السّالم و ائمّه علیهم الساّلم که از شما خواهند بودبر نبوّت تو و والیت علی بن ابی طالب ع»گفتند:  .» 

علی بن  پس ملتفت شدم و دیدم علی و حسن و حسین و« ملتفت شو از طرف راست عرش!»به من:  آنگاه وحی نمود
بن علی موسی و محمّد بن علی و علی بن محمّد و حسن  الحسین و محّمد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن

حجّت من اند برای اولیای  این ها»نور، که نماز می کردند. پس پروردگار تبارک و تعالی به من فرمود:  و مهدی را در پایانی از
اعدای من منتقم است از -یعنی مهدی علیه الساّلم -من و این .» 

انا بقیّه اللّه فی ارضه و المنتقم » در کمال الدین مروی است که آن حضرت، در سنّ سه سالگی به احمد بن اسحاق فرمود:
 «.من اعدائه

148،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 مضطر

یُجِیبُ الْمُْضطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ  ابراهیم مروی است از جناب صادق علیه الساّلم که در آیه شریفه أَمَّنْ در تفسیر علی بن
  اللّه مضطرّ!؛  ... که نازل شده در حقّ قائم علیه الّسالم. او است وخُلَفاءَ الْأَرْضِ السُّوءَ وَ یَجْعَلُکُمْ

18ص:   

بخواند، پس اجابت می کند او را و  رکعت نماز بخواند در مقام، یعنی مقام ابراهیم علیه الساّلم و خدای را هرگاه دو»فرمود: 
خلیفه زمین بر طرف می کند سوء را و می گرداند او را .» 

آن، نازل شده در قائم »مذکوره:  شیخ شرف الدین مروی است از جناب باقر علیه الساّلم که فرموده در آیه تدر تأویل اآلیا
 نهد و در مقام، نماز کند و به سوی پروردگار خود تضرّع نماید. پس هرگز رایتی علیه الّسالم، چون خروج کند، عمّامه بر سر

 «.از او برنگردد؛ یعنی به هر جا فرستد، فتح کند

خروج کند، داخل مسجد الحرام  به درستی که قائم علیه السّالم چون»علیه السّالم روایت کرده که فرمود:  نیز از امام صادق
علیه الساّلم، آنگاه دو رکعت نماز به جای آرد، آنگاه برخیزد پس بگوید شود و رو به کعبه نماید و پشت به مقام ابراهیم : 

به آدم ای مردم! من سزاوارترین مردمم . 

 .من سزاوارترین مردمم به ابراهیم

 .من سزاوارترین مردمم به اسماعیل



 .و ای مردم! من سزاوارترین مردمم به محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

افتد و این است قول خدای عزّ و  خود را به آسمان بلند کند، پس دعا نماید و تضرّع کند تا این که به رو در آنگاه دست های
دَعاهُ أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُْضطَرَّ إِذا»جلّ:   ....».  

162،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  صاحب

از القاب معروفه آن جناب است و علمای رجال تصریح کردند. در ذخیره گفته که این، نام آن جناب است در صحف ابراهیم 
 .علیه الّسالم

113،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  مؤمّل

الّسالم متولّد شده  در آن وقت که حجّت علیه»روایت کردند از حضرت امام حسن عسکری علیه الّسالم  شیخ کلینی و طوسی
این که قطع کنند این نسل را. پس چگونه دیدند قدرت خداوند  گمان کردند ظلمه که ایشان مرا می کشند تا»که فرمود: 

او را دارند و در ندبه اشاره  و ظاهر آن است که به فتح میم دوم باشد، یعنی آن که خالیق، آرزوی« مؤمّل. ؟ و نامید او رارا
یتمنّی من مؤمن و مؤمنه ذکرا فحنّا بنفسی أنت من امنیّه شائق»به این مضمون شده:  » 

19ص:   

150،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 جَوارِ الْکُنَّسِ 

تاره های سیّاره که پنهان می شوند در زیر شعاع آفتاب، چون وحشیان که در خوابگاه درآیند و در آنجا پنهان شوندیعنی س . 

آیه شریفه: فاَل أُقْسِمُ  غیبت شیخ طوسی و غیبت نعمانی،مروی است از جناب باقر علیه الّسالم در تفسیر در کمال الدین و
فرمود بِالْخُنَّسِ. الْجَوارِ الُْکنَّسِ که : «  مراد از آن، امامی است که غایب شود سنه دویست و شصت آنگاه ظاهر شود مانند

هایت روشن خواهد شد اگر درک کردی آن زمان را چشم»و به راوی فرمود: « شهاب درخشان در شب تاریک. .» 

100،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 فجر

کالم خداوند، و الفجر:  جناب صادق علیه الّسالم که فرمود:در تفسیر شیخ شرف الدین نجفی مروی است از در تأویل اآلیات
مراد از فجر، قائم علیه الّسالم است» .» 



لَیْلَهِ الْقَدِْر ... حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ یعنی: تا آن که  از آن جناب که فرمود در تفسیر سوره مبارکه إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی نیز روایت کرده
اهر شود قائم علیه الساّلمظ برخیزد و .  

121،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  ماء معین

 .یعنی آب ظاهر جاری بر روی زمین

رَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ  غیبت شیخ روایت شده از جناب باقر علیه الساّلم که در آیه شریفه ُقلْ أَ در کمال الدین و
  عِینٍمَ یَأْتِیکُمْ بِماءٍ

این آیه نازل شده در »خبر دهید که اگر آب شما فرو رفت در زمین، پس کیست که بیاورد برای شما آب روان؟ فرمود: 
 .قائم علیه الساّلم

بیاورد برای شما امام ظاهری  خداوند: اگر امام شما غایب شد از شما که نمی دانید او در کجاست، پس کیست که می فرماید
عزّ و جلّ و حرام او را؟ آسمان و زمین و حالل خداوند که بیاورد اخبار » 

20ص:   

و اللّه! نیامده تأویل این آیه و ال بد خواهد آمد تأویل آن»آنگاه فرمود:  .» 

مشابهت آن جناب، به آب که  مضمون چند خبر دیگر در آنجا و در غیبت نعمانی و تأویل اآلیات هست و وجه قریب به این
به سبب آن وجود معظّم آمده و می آید به چندین رتبه، اعلی و  سبب حیات هر چیزی است ظاهر است؛ بلکه آن حیاتی که

ادوم از حیاتی است که آب آورد، بلکه حیات خود آب، از آن جناب است أتمّ و اشدّ و . 

اللَّهَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ...؛ بدانید که  م که در آیه شریفه: اعْلَمُوا أَنَّروایت شده از امام باقر علیه الساّل در کمال الدین
می کند زمین را بعد از مردنش؛ فرمود خدای تعالی زنده : 

 «.خداوند زنده می کند به سبب قائم علیه الساّلم زمین را بعد از مردنش به سبب کفر اهلش و کافر مرده است»

الّسالم بعد از مردنش، یعنی  خداوند اصالح می کند زمین را به قائم آل محّمد علیهم»طوسی در آیه مذکوره:  به روایت شیخ
 «.بعد از جور اهل مملکتش

کنند و بهره برند، مانند  چون در ایّام ظهور، مردم از این سر چشمه فیض ربّانی به سهل و آسانی استفاضه مخفی نماند که
اغتراف، حالت منتظره نداشته باشد، لهذا از آن جناب، تعبیر فرمودند به  جاری گوارایی باشد که جز تشنه ای که در کنار نهر

معین ماء» ». 

عجز و البه و تضرّع و انابه  لطف خاصّ حقّ، از خلق برداشته شد، به جهت سوء کردارشان، باید رنج و تعب و در ایّام غیبت که
علمی آموخت. مانند تشنه ای که بخواهد از چاه عمیق، تنها به آالت و  رفت واز آن جناب، فیضی به دست آورد و خیری گ



فرمودند از آن حضرت به بئر معطّله و  که باید به زحمت به دست آورد، آبی کشید و آتشی فرونشاند. لهذا تعبیر اسبابی
 .مقام را گنجایش شرح زیاده از این نیست

21ص:   

151،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 وقایع حین والدت

.... نزدیک نرجس خوابیدم در  می گوید:شب در خانه امام عسکری علیه السالم ماندم ماندم و افطار کردم و حکیمه خاتون
بود، هر ساعت حیرتم زیاده می شد، و در این شب بیش از شب  هر ساعت از او خبر می گرفتم و او به حال خود خوابیده

و وضو ساخت و  استم و نماز شب ادا کردم چون به نماز وتر رسیدم نرجس از خواب جستتهجّد برخ های دیگر به نماز و
بود، پس نزدیک شد شکّی در دلم پدید آید از وعده ای که  نماز شب را به جای آورد. چون نظر کردم صبح کاذب طلوع کرده

نزدیک رسیده ه شکّ مکن که وقتشناگاه حضرت امام حسن علیه السّالم از حجره خود صدا زدند ک حضرت فرموده بود، . 

باز حضرت صدا زد  نرجس اضطراب مشاهده کردم پس او را در برگرفتم و نام الهی را بر او خواندم پس در این وقت در
انّا انزلناه فی لیله القدر»که سوره  از او پرسیدم که چه حال داری؟ گفت: ظاهر شده است اثر آنچه  را بر او بخوان، پس «

مودموالیم فر . 

مادر با من همراهی می کرد  ، شنیدم که آن طفل در شکم«انّا انزلناه فی لیله القدر»به خواندن سوره  پس چون شروع کردم
صدا کرد که تعجّب مکن از قدرت حقّ تعالی که طفالن ما را به  در خواندن و بر من سالم کرد، من ترسیدم پس حضرت

حجّت خود ساخته است در زمینگرداند، و ما را در بزرگی  حکمت گویا می . 

من و او حایل  امام حسن علیه الساّلم تمام شد نرجس از دیده من غایب شد گویا پرده ای میان پس چون کالم حضرت
فریاد کنان، حضرت فرمود: برگرد ای عمّه که او را در  گردید، پس دویدم به سوی حضرت امام حسن عسکری علیه الّسالم

حضرت  برگشتم پرده گشوده شد و در نرجس نوری مشاهده کردم که دیده مرا خیره کرد و ونجای خود خواهی دید، چ
سبّابه را به آسمان بلند کرده و می گوید صاحب را دیدم که رو به قبله به سجده افتاده به زانوها و انگشتان : 

22ص:   

 .اشهد ان ال اله الّا اللّه وحده ال شریک له، و انّ جدّی رسول اللّه، و انّ ابی امیر المؤمنین وصیّ رسول اللّه

 :پس یک یک امامان را شمرد تا به خودش رسید فرمود

  .اللّهمّ أنجز لی وعدی، و اتمم لی أمری، و ثبّت وطأتی، و امأل االرض بی عدالو قسطا

استیالء و انتقام مرا از  صرت که به من فرموده ای وفا کن و امر خالفت و امامت مرا تمام کن، ووعده ن یعنی: خداوندا،
عدل و داد دشمنان ثابت گردان، و پر کن زمین را به سبب من از . 



ن که به آفاق آسمان په است که:چون حضرت صاحب األمر علیه الساّلم متولّد شد، نوری از او ساطع گردید و در روایت دیگر
بال های خود را بر سر و روی و بدن آن حضرت می مالیدند و  شد و مرغان سفید دیدم که از آسمان به زیر می آمدند و

به نزد من بیاور، چون  حضرت امام حسن علیه الّسالم مرا آواز داد که: ای عمّه! فرزند مرا برگیر و پرواز می کردند،پس
إِنَّ  جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ اْلباِطلُ»یافتم و بر ذراع راستش نوشته بود که  و پاکیزهبرگرفتم او ختنه کرده و ناف بریده و پاک 

گردید پس بدرستی که باطل مضمحلّ شدنی است و ثبات و  یعنی: حقّ آمد و باطل مضمحلّ شده و محو« الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً
افتاد سالم  آن حضرت بردم همین که نظرش بر پدرش که: چون آن فرزند سعادتمند را به نزد بقا ندارد! پس حکیمه گفت

دهان و هر دو گوشش زبان گردانید و بر کف دست  کرد، پس حضرت او را گرفت و زبان مبارک بر دو دیده اش مالید و در
 فرمود و او مالید و گفت: ای فرزند! سخن بگو به قدرت الهی، پس صاحب األمر استعاذه چپ او را نشانید و دست بر سر

 :گفت

23ص:   

نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی  فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ. وَ الرّحمن الرّحیم، وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسُْتضْعِفُوا بسم اللّه
انُوا یَحْذَرُونَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما ک الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ . 

1969وص: 1970، ص: 3منتهی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل علیهم السالم)فارسی(، ج   

 وقایع بعد از والدت

علیه الساّلم مشتاق لقای  وارد شده که حکیمه خاتون گفت که: بعد از سه روز از والدت حضرت صاحب االمر در روایات دیگر
الساّلم پرسیدم که موالی من کجا است؟ حسن عسکری علیه او شدم، رفتم به خدمت حضرت امام  

بیا به نزد ما. و چون روز هفتم  او را به آن کسی که از ما و تو به او احقّ و اولی بود، چون روز هفتم شود فرمود که: سپردم
 من می خندید و تبسّم میدویدم موالی خود را دیدم چون ماه شب چهارده بر روی  رفتم، گهواره ای را دیدم و بر سر گهواره

در دهان مبارکش گردانید و فرمود  فرمود، پس حضرت آواز داد که فرزند مرا بیاور چون به خدمت آن حضرت بردم زبان
 .که: سخن بگو ای فرزند

د فرستا -اللّه علیهم صلوات -علیه الساّلم شهادتین فرمود و صلوات بر حضرت رسالت پناه وسایر ائمّه حضرت صاحب األمر
 .و بسم اللّه گفت و آیه ای که گذشت تالوت فرمود

پیغمبران فرستاده  عسکری علیه الساّلم فرمود که: بخوان ای فرزند، آنچه حقّ سبحانه و تعالی بر پس حضرت امام حسن
صحف کتاب ادریس و کتاب نوح و کتاب هود و کتاب صالح و  است، پس ابتدا نمود از صحف آدم و به زبان سریانی خواند و

سلّم را خواند، پس  و زبور داود و انجیل عیسی و قرآن جدّم محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و ابراهیم و تورات موسی
 .قصّه های پیغمبران را یاد کرد

24ص:   

این امّت را به من  واردشده که:حضرت امام حسن عسکری علیه الّسالم فرمود که: چون حقّ تعالی مهدی درروایت دیگری
رحمانی برند، پس حقّ تعالی به او خطاب نمود که مرحبا به تو ای بنده  عطا فرمود دو ملک فرستاد که او را به سرا پرده عرش



یافته بندگان من، قسم به ذات خودم  تو را خلق کرده ام برای یاری دین خود و اظهار امر شریعت خود و تویی هدایت من که
 به نافرمانی تو عقاب می کنم مردم را، و به سبب شفاعت و هدایت تو بندگان را اطاعت تو ثواب می دهم، ومی خورم که به 

به سوی پدرش و از جانب من او را سالم  می آمرزم و به مخالفت تو ایشان را عقاب می کنم، ای دو ملک برگردانید او را
 را از شرّ دشمنان حراست می نمایم تا هنگامی که او را ظاهر حمایت من است او برسانید و بگویید که او در پناه حفظ و

برای من خالص باشد نمایم و حقّ را با او برپا دارم و باطل را با او سرنگون سازم و دین حقّ . 

1973، ص: 3منتهی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل علیهم السالم)فارسی(، ج   

 غدیر در سیره امام زمان عجل اهلل تعال فرجه

 تجلی غدیر در عصر ظهور

 عصر ظهور تجلیگاه غدیر/ مرکز غدیرستان کوثر نبی صلی اهلل علیه وآله

  چکیده

 غدیر از آغاز خلقت تا ظهور و تا قیامت . 1

 سقیفه مانع غدیر تا ایام ظهور . 2

 ظهور با پیام غدیر . 3

 آثار غدیر در ایام ظهور : عدالت، عقل، علم، دین . 4

 مقدمه

انسانیت تاکنون تجربه  بیکرانه ای است که بشر از تصور آن عاجز است، و نزولِ رحمت است آن گونه که عصر ظهور افق
هنوز عقل بشریت به آنجا نرسیده است. پس هر چه بگوییم  نکرده است، و کمالِ تعالی و رشد است در گونه ای که

چشم اندازی از  یمان آورده ایم، و هر تصوری در ذهن بپروریمنادیده است که فقط شنیده ایم و ا دورنمایی از یک بهشت
بود سرسبز آرزوهاست که تا محقق نشود لذت آن قابل احساس نخواهد  

25ص:   

همچون جنینی در رحم مادر  ظهور، آن قدر شیرین است که حتی یادِ آن کاممان را حالوت می بخشد، امّا این ناشناخته
حقیقت آن را در نخواهیم یافت؛ به خصوص آنکه سقیفه چنان زهر تلخی  دگار زندگی نکنیمهستیم که تا در کنار حجّت پرور

موعود از فراسوی روز حضورش بر  چشانده و پرده های تیره و تار ظلم را بر سراسر جهان آویخته، که دیدن آن روز به همه
 .چشمان غبار گرفته ما بسیار سخت است



کام های تلخ شده از نکبتِ  تصویرهای زیبای روزگارِ ظهور را به نام غدیر ترسیم کنند، وهایی بر آنند تا  در کتاب حاضر قلم
معطر سازند، و برای لحظاتی لذت ظهور و حضور را به  که در پیش داریم سقیفه را با زنده کردن یاد روزهای پر خاطره ظهور

بچشانند ما . 

بشارت های معصومین  م ها چکیده، برگرفته از کالم خداوند وروزهای قشنگ غدیر در ظهور از این قل آنچه از رنگ رنگِ
با الهام از کالم پیامبرصلی اهلل علیه وآله و امامان علیهم  .علیهم السالم است که از آن روزهای شیرین خبر داده اند

دهد، و این همان  نشان نتایجی به دست آورد که لطافت و خنکای آن روزگار شیرین تر از عسل را به ما السالم، می توان
صحیح از روزگار غدیریِ ظهور در نظر داشته اند چیزی است که قلم پردازان این کتاب با آموختن تصوری . 

کتاب خود را نشان می دهد،  از این دورنمای زیبای عصر ظهور که غدیر در آن تجلّی کرده و در مقاالت این به عنوان استقبال
مرور کرده و با الهام از همه آن فکرهای غدیر دوست و منتظرِ ظهور، یک  باغ سرسبز رامقاله آغازین این مجموعه همه این 

مقاالت دو چندان نماید، و از سوی دیگر  بندی از آنها ارائه کرده است؛ تا از یک سو اشتیاق مخاطبین را برای مطالعه جمع
در اختیار خوانندگان قرار دهد یک تابلوی تمام نما از کتاب حاضر را . 

26ص:   

 :این مقاله در چهار قسمت اصلی با عناوین زیر، ارتباط غدیر با ظهور را دنبال می نماید

 الف . غدیر، از آغاز خلقت تا ظهور و تا قیامت

 ب . سقیفه، مانع غدیر تا ایام ظهور

 ج . ظهور با پیام غدیر

 د . آثار غدیر در ایام ظهور

  غدیر از آغاز خلقت تا ظهور و تا قیامت

والیت محمد و آل محمدعلیهم السالم  آغاز شده و با غدیر ادامه دارد و با غدیر پایان می یابد، که همان محبت و م با غدیرعالَ
پیامبران ابالغ پیام غدیر بوده است است، و بر همین اساس مهمترین رسالت . 

تا قیامت این روند ادامه  ان نیاز داشته واستمرار حلقه پیوند انسان با آفریدگار است که از روز اول بد ما معتقدیم غدیر
انسان است. در واقع انسان « اِهدِنَا الصِّراطَ المُسَتقیمَ»درخواست  دارد. غدیر پاسخ به منجی گرایی بشریت و پاسخ به

آن در غدیر معرفی گردید راه کمال است با برنامه مدوّنِ الهی، که در غدیر تکمیل شد و پیشوای هدایتگر رهروِ . 

می دهد. غدیر شاقول الهی  بگوییم: غدیر بهترین شیوه بهره برداری از جهان هستی را در اختیار بشر قرار س جا داردپ
پروردگار بوده است افکار است که در طول تاریخ تنها میزان سنجش از طرف . 



گذاری شد، و مالئکه و انبیاء  پایهنتیجه گرفت که توحید از آغاز خلقت با آموزشِ فرستاده و نماینده خدا  بنابراین می توان
 کمال»آموختند، و اوج این عظمت در غدیر اعالم شد. و چه زیباست که بگوییم:  هم توحید را از چهارده معصوم علیه السالم

اعالم شد دین و نعمت و رضایت الهی که انسان از آغاز خلقت در انتظارش بود، با غدیر ». 

27ص:   

ترسیم می نماید: بعثت را منت  اره بعثت و غدیر و ظهور در قرآن آورده که این روند را به خوبیتعبیر درب خداوند منّان سه
خود اعالم کرده و  (؛ و غدیر را کمال دین2«)اللَّهُ عَلَی المؤمنینَ اِذ بَعَثَ فیهِم رَسوالً لَقَد مَنَّ»خود بر خلق شمرده و فرموده: 

 وَ اَشرَقَتِ االَرضُ بِنورِ»تابشِ نور الهی به حساب آورده و فرموده:  (؛ و ظهور را3«)مالیَومَ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُ»فرموده: 
 (4).«ربِّها

پیامبرصلی اهلل علیه وآله  خلقت تا بعثت و از بعثت تا غدیر، مسیر خود را طی کرد تا به دوران بعد از این مسیر از آغاز
 علیه وآله بود که باید بعد از آن حضرت عملی می شد؛ و اوجب اهلل رسید. در واقع غدیر وصیتنامه اجرائی پیامبرصلی

روزگار فقدان نبی امامت بود که معنای دقیق جانشینی و خالفت به حساب می آمد واجبات در یعنی در غدیر مُبیِّن دین  .
 ه باید این روند تا قُلّهاکنون که پیامبرصلی اهلل علیه وآله از دنیا رفت .همانند مؤسِّس آن معرفی شد که مقام عصمت است

مانع این پایه گذاریِ خلقت شود نخواهد توانست -حتی اگر سقیفه باشد  -خود پیش رود و اوج گیرد و هیچ مانعی  . 

امتحان الهی تحقق یافت؛ امّا  موقت، فتنه های سقیفه مغزها و افکار بشر را از راه راست بهشت منحرف کرد و اگر در زمانی
پشتوانه ای است که در زمان ظهور خود را نشان خواهد داد آنجا که فرموده ر اجرای امر خود درباره غدیر،اراده پروردگار ب : 

 (5).«َکتَبَ اللَّهُ اَلَغِلبَنَّ اَنَا وَ رُسُلی»

بدون غدیر و غدیر بدون  ظهور انتهای تفصیلی صراط مستقیمِ غدیر و تجلّی کاملِ تعالیِ بشر است. اسالم :اکنون باید گفت
آن نعمتِ به اوج رسیده در والیت و آن مُهرِ رضایت ربّ در غدیر، جز با  ظهور متجلی نمی شود. آن کمالِ اعالم شده در دین و

عملی نخواهد شد ظهور . 

28ص:   

ظهور آن پیشوای هدایتگری است که رسالت جهانیِ ختم نبوت را بر عهده دارد امام غدیر در روز نامه مدون الهی در آن بر .
پیوندِ انسان با آفریدگار در عصر ظهور خود را نشان خواهد داد که  غدیر به دست او در روزگار ظهور متجلی می گردد. اوج

خدا و خلق را به همه نشان می دهد (، و اوست که واسطه بودن بین6«)تَرانا و نَراکَ وَ اَنتَ تَأُمُّ المَلَأ مَتی» . 

شود. آن روز اوجب  ه برداری از جهان هستی به دست امامی آگاه از جزئیات جهانِ خلقت محقق میبهر آن روز بهترین
روز مردم می فهمند که دیر زمانی است پاسخ به درخواست  واجبات که امامت است معنای عملی خود را نشان می دهد. آن

ن توجه نداشتند( را دریافت کرده بودند، ولی بدا7«)المُستَقیمَ اِهدِنَا الصِّراطَ» . 

سنجش افکار، بی پرده  غدیریِ پیامبرصلی اهلل علیه وآله حقاً مورد عمل قرار می گیرد. آن روز تراز آن روز وصیتنامه
خداشناسی توسط امامِ غدیر در گسترده ترین بازار علم بر عقول  درست را از نادرست تعیین خواهد کرد. آن روز توحید و

غدیر تنها در عصر ظهور  تجلی واقعی»خواهد شد؛ و آن روز است که باید با خط طال بر سینه آسمان نوشت:  جهانیان عرضه
 !«است



 سقیفه مانع غدیر تا ایام ظهور

را از سوی سقیفه تجربه  که به همه بشریت تقدیم شد و هدیه پروردگار به بندگانش بود، ضربه هولناکی برنامه الهی غدیر
 ( که به معنای کنار8«)َحسبُنا کِتابُ اللَّهِ»ها به ارمغان آورد. با جمله  که نگون بختیِ واقعی را برای انسانکرد، که بدبختی بل

آرزوهای بشر در کامشان تلخ شد گذاشتن امامِ تعیین شده از سوی خداوند بود، طعم شیرینِ غدیر در رسیدن به . 

29ص:   

ای جهنم را برای مسلمین و کل بشر باز کرددر غدیر را بست و دره رحمتِ گشوده سقیفه درهای با حاکمیت جابرانه  .
غدیرِ از دست رفته را به کام زندگی مردم باز گردانند؛ و از  سقیفه، از یک سو امامانِ معصوم علیهم السالم نتوانستند

کنار گذاشتن غدیر در سقیفه بشر به سوی تفرقه پیش رفت. در یک کلمه باید گفت سوی دیگر با یر فصل تازه ای از غد :
شد، و با غصب حقِ غدیر به دست سقیفه مردم به جاهلیت باز  دین بعد از رسالت بود که در پرده ظلمت سقیفه پنهان

 !گشتند

کرده است، و از همین  جنایات سقیفه و ظلمی که بر مردم روا داشته، امید آنان را به ظهور چند برابر از همین جاست که
خواهد بود. ظهور مأیوس کردن دشمنان از نابودیِ دین است،  ا نابود کردن ضد غدیر و طرفدارانشجاست که آغاز ظهور ب
دشمنان را مأیوس کرد همان گونه که غدیر . 

مردم چاره ای جز بازگشت به سوی غدیر ندارند، و ظهور برای همین هدف است واقعیت آن است که مردم به خاطر قطع  .
گناهان را با فقر و سختی ها تاوان دادند، که باعث همه اینها سقیفه بود اع گناهان آلوده شدند وارتباط با امام غدیر، به انو . 

داد و خود را برای عصر ظهور آماده کرد برای جبران غدیر از دست رفته به دستِ سقیفه، باید دستِ بیعت با وارثِ غدیر . 

السالم و ریشه کن شدن  و حضور امامان معصوم علیهم راه برای آرزوهای بشریت و نزول رحمتِ الهی با حذف سقیفه،
شود، و بدون شک ظالم تر از غاصبین والیت وجود ندارد. آن روز  تفرقه باز می شود. در ظهور ریشه ظلم و ظالم کنده می

پرده سقیفه بیرون می آید و مردم از جاهلیت نجات می یابند غدیر از پشت . 

30ص:   

امام غدیر اعاده نمی گردد، و  با صدای بلند اعالم کنیم: حقّ غدیر که به دست سقیفه نابود شد، جز با ظهور بنابراین جا دارد
خاموش نمی شود آتش سقیفه بر سر غدیر جز با آب عدالت مهدوی . 

 ظهور با پیام غدیر

غدیر به پایان می رساند. دو آیه  یامالسالم با پیام غدیر بپا می خیزد و با پیام غدیر حرکت می نماید و با پ امام زمان علیه
بعثت  ( این مفهوم بر همه روشن می شود که9«.)لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی االَرض»که  تبلیغ و اکمال در این آیه به ظهور می رسد

د که دستور احیاکننده اسالم است. از همین جا معلوم می گرد علتِ مُحدثه اسالم، و غدیر علت مُبقیه اسالم، و ظهور مُجدِّد و
است قیامت، به معنای بقاء و ادامه راه انبیا تا روز ظهور و بعد از آن تا قیامت ابالغ غدیر تا . 



انداختند. هم تکلیف غدیر با  معلوم خواهد شد که مردم چقدر نیاز به غدیر داشتند و چه چیزی را پشت پا در عصر ظهور
روشن خواهد شد؛ و امام زمان علیه السالم مردم را متوجه فراموشی و  روز انسان ها و هم تکلیف انسان ها با غدیر، در آن

دست دادن غدیر می نماید از . 

که تحقق آن حتمی خواهد  آنجاست که در غدیر وعده ظهور داده شده، و وعده های روز ظهور هم اعالم شده همه اینها از
عصر ظهور تحقق خواهد یافت. در غدیر دو حکومت با شده که در  بود. سیمای موعود در بیست فراز از خطبه غدیر ترسیم

هایی که غدیر برای پی ریزی  شد: علوی و مهدوی؛ که مردم قدر اوّلی را ندانستند، اما دومی را با زمینه یک محور طراحی
مهدی علیه السالم آماده کرده درک خواهند کرد حکومت واحد جهانی بر اساس عدالت به دست حضرت . 

31ص:   

گذشته از گفتمان به صورت  بگوییم: غدیر از زمان وقوع تا ظهور به صورت گفتمان بوده، و در زمان ظهور جاست که و چه به
 .اجرایی و عملی تحقق می یابد

 آثار غدیر در ایام ظهور

 اشاره

دست های چشم به دور میعادگاه منتظران غدیر است، که قرن ها به دست سقیفه در خاک سیاه نشسته اند و روزگار ظهور
باز می گردند تا از شهد شیرین غدیر با حضور صاحب آن لذت  ظهور دوخته اند. حتی آنان که رفته اند زنده می شوند و

دورنمایی از عصر ظهورِ غدیر  آنهاست. آنچه این انتظار را به اشتیاق رسانده، آن است که هیچ کس جز ببرند و این حق
در سایه سارِ امام غدیر دن و زیستننشنیده است؛ و شنیدن کی بود مانند دی ! 

برنامه مدوّن الهی برای سعادت  عصر ظهور چگونه غدیر تجلی خواهد کرد؟ باید به یاد آوریم که غدیر همان و اما اینکه در
م امام معصوم علیه السالم قرار داده شد. بنابراین سعادت بشر را با نگاهی عا همه بشر بود، که رکن آن اطاعت و پیروی از

نگاهی خاص می توان نگریست و . 

زمان و مکانی الزم است،  جهاتی که برای نجات و سعادت همه ملت ها از همه رنگ و نژاد و زبان و در هر در نگاه عام، همه
یابد. در تبیین این سعادتمندی، دلنوشته ها و ناگفته های بسیاری را می  در غدیر نهفته و در عصر ظهور تجلّی تمام عیار می

بر زبان آورد وانت : 

 .اگر بگوییم حیات مادی و معنوی بشر تأمین خواهد شد، گزاف نگفته ایم . 1

 .اگر بگوییم بشر در تعالی و رشد به اوج می رسد و نهایت قابلیت های خود را نشان می دهد، درست گفته ایم . 2

32ص:   

از هر انحرافی مصون  بشر صراط مستقیم را پیدا می کند و از آن به سوی اهداف الهی حرکت می کند و اگر بگوییم . 3
 .خواهد بود، به جا گفته ایم



اگر تعبیر کنیم که اسالم که اساس همه ادیان الهی است، در کامل ترین صورت خود متجلی خواهد شد، بیراهه نرفته  . 4
 .ایم

آخرت در این دنیا بهشت برقرار  لم و فتنه در همه گونه های آن رنگ می بازد، و قبل از بهشتِکنیم که شر و ظ اگر ادعا . 5
زندگی می کنند، عین حقیقت را بر زبان آورده ایم می شود، و همه موجودات با امنیّت تمام عیار . 

نهایت مطلوب از بشر است،  اگر بگوییم: عصر ظهور روزگاری است که خداوند از بندگانش راضی می شود و این رضایت . 6
 .ادعای درستی است

اگر ادعا کنیم امام غدیر در عصر ظهور بهترین شیوه بهره برداری از جهان هستی را به همه نشان خواهد داد، درست  . 7
 .گفته ایم

باران می شود و همه  با زعامت امام معصوم علیه السالم نورانیت زمین را فرا می گیرد، و جهان نور :اگر بگوییم . 8
است موجودات به این نورانیّت افتخار خواهند کرد، سخن درستی . 

ابعاد گسترده سعادت بشر،  خاص به سعادتمندی بشر در عصر ظهور، در جستجوی دو مسئله خواهیم بود: یکی و اما در نگاه
یابد و دیگری کارهای خاصی که برای سعادت بشر تحقق می . 

آخرتی انسان است، در جهات  دتمندی بشر که آمیخته ای از ابعاد فکری و جسمانی و ابعاد دنیایی وسعا اما ابعاد گسترده
می شماریم بسیاری قابل شمارش است که مواردی از آنها را بر : 

33ص:   

  عدالت

است. شکی عصر ظهور  همه زاویه های مؤثر در حیات مادی و معنوی بشر، یکی از ثمرات تجلی غدیر در برقراری عدالت از
تثبیت عدالت در نظر گرفت، و بلکه اولین گام در این راه  نیست که باید مسئله ریشه کن کردن ظلم را مقدمه ای برای

 .است

حتی حیوانات و گیاهان،  جهان شمولی عدلِ غدیر در عصر ظهور خواهد بود، که طعم آن را همه انسان ها و در یک نگاه، تحقق
شیدبلکه همه موجودات خواهند چ . 

اوامر الهی و بر اساس  عمومی جهان و طبعاً وحدت معقول اقشار مختلف مردم در ابعاد مختلف، بر محور از سوی دیگر، نظم
مردم است، که همه اینها نتیجه عدالت واقعی خواهد بود دستورات ولی اللَّه االعظم و برادری و محبتِ حاکم بین . 

خود را نشان خواهد داد.  انصاف و مروت، ابعاد دیگری است که در سایه عدل، اخالقی و انسانی و عمل به تجلی ارزش های
بر می بندد و فقط ترس از خدا می ماند با عدالت علوی در عصر مهدوی ترس مردم از یکدیگر رخت . 

  عقل



غدیر در عصر  اثرات تجلی باال رفتن سطح فکرها و درک و فهم باالی مردم از مسائل مختلف، یکی دیگر از رشد عقل ها و
غدیر را پیدا کنند و لیاقت درک غدیر را در خود بیابند، تا بتوانند لذت  ظهور خواهد بود؛ به گونه ای که عقول قابلیت درک

در پیشگاه امام غدیر را احساس نمایند حضور . 

  علم

با یقین و اطمینان  تقیمدر انواع آن و هدایت به راه درست در سایه علم صحیح و رسیدن به صراط مس نجات از جاهلیت
غدیر در آن است قلبی، همه از ره آوردهای عصر ظهور و تجلّی تمام نمای . 

34ص:   

پایه های فکری صحیح  مسئله رشد علوم و دست یافتن سریع به سخن حق در هر موضوعی، و قرار گرفتن در همین زمینه
با سرعت یک بر هزار به نتیجه می رساند در هر زمینه ای، راه میان بری است که سعادتمندی بشر را . 

  دین

« فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِی اآلخِرَهِ مِنَ الخاسِرینَ  وَ مَن یَبتَغِ غَیرَ االِسالمِ دیناً»(، 10«)عِندَ اللَّهِ االِسالمُ ِانَّ الدّینَ »(11) 

غدیر نیز همان است،  تحقق می یابد و حقیقتکرد سرآمد همه آرزوها و پیشگویی هایی که در عصر ظهور  شاید بتوان ادعا
روز آغاز حضور انسان در زمین، حسرت این آرزوی زیبا بر دل ها  چیزی جز حاکمیت دینِ الهی به دست امام الهی نباشد. از

مهدوی که وعده پروردگار تحقق یابد و همه زمین یکپارچه غدیر شود مانده تا عصر . 

است که دین خالص را به  ردن پیرایه ها از دین الهی از سوی دیگر، اولین گام هایییک سو و بر طرف ک زدودن شبهات از
تواند تحقق پذیرد. چنین اقدامی آنگاه عملی خواهد شد که  همه نشان خواهد داد، و این جز به دست مقام عصمت نمی

اهل حق غالب  یده شود وذلیل شوند و قدرت سخن و خودنمایی نداشته باشند، و بساط نفاق برچ دشمنان دین همگی
پذیرفته باشند و نیاز مردم به دین الهی برایشان روشن  باشند، و مردم خضوع در برابر فرامین الهی و نماینده خداوند را

 .باشد

آن زندگی می کنند،  حاکمیت دین در جای جای زندگی مردم و در اجتماعی که بر آنان حاکم است و در آن روز است که با
ابعاد گسترده اش و معارف دین در فصول مختلفش مطرح خواهد  اپرستی در معنای صحیح آن و حقایق ایمان درتوحید و یکت

می گردد، و معنای  با حضور دینِ بر مبنای غدیر زمینه گناهان برچیده می شود و نفوذ شیطان قطع شد. آن روز است که
ا می چشندر وسیع دین برای همه معلوم می شود و انسان ها لذت دینداری . 
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محمدباقر انصاری« / تجلی غدیر در عصر ظهور»زمینه های بحثِ   

  چکیده

 .تلخی روزگارِ سقیفه، امید به ظهور را چند برابر کرده است . 1



تجلی غدیر در ظهور»سؤاالتِ زمینه سازِ بحثِ  . 2 » 

تجلی غدیر در ظهور»خصوصیات علمی در بحث  . 3 » 

تجلی غدیر در ظهور»ه ورودی های بحث دربار . 4 » 

تجلی غدیر در ظهور»منابع بحث درباره  . 5 » 

  مقدمه

پیامبرصلی اهلل علیه وآله به  شنیدن نام غدیر تا عرش پر می کشند، از تحقّق نیافتن آن در روزگار بعد از همه آنان که با
سوختگان پس از آنکه لعن و تنفر و انزجار خود را نثار سد کنندگان راه  خروش می آیند و تا عمق جانشان می سوزد. این دل

شدند، آیا امیدی هست که روزی بر این  می نمایند، از خود می پرسند: اگر در آن روزهایی که حقِّ غدیر بود مانع آن غدیر
ساس کنیم؟نشود و آن بهشت موعود را با تمام وجود خود اح کره خاکی نامی جز غدیر و امامش شنیده  

 تلخی روزگارِ سقیفه، مشوق امید به ظهور

 اشاره

پیش بینی می کنیم که غدیر در  مبارک حضرت بقیه اللَّه االعظم علیه السالم، روزگار شیرین تر از عسلی را با یادآوری نام
استتمام عیار امامتِ الهی بر سراسر گیتی سایه گسترده  آن به صورت تمام عیار تحقق یافته، و والیت . 

پرداخته نشده، و نیاز به  ظهورِ حضرت مهدی علیه السالم، مبحثی عمیق است که تاکنون به تفصیل آن ارتباط بین غدیر و
که نقاط ابهام آن را راز گشایی کند تحقیقی جامع و تحلیل و پردازشی علمی و منطقی دارد . 

است، که فروع بسیاری را  موضوعی بِکر و در آغاز راه تحقیق« تجلی غدیر در عصر ظهور»ادعا کرد مسئله  بنابراین می توان
پرداخته شود ابواب جدیدی به روی ما باز خواهد شد. مقاله حاضر به  در خود جای داده است؛ و هر چه بیشتر به مباحث آن

تقدیم می گردد است، که در چهار بخش معرفی و شناسایی پیش زمینه های این بحث تنظیم شده عنوان : 

36ص:   

 .الف . سؤاالت زمینه ساز این بحث

 .ب . خصوصیات علمی و منطقی این بحث

 ج . ورودی های این بحث

 .د . منابع این بحث

تجلی غدیر در ظهور»سؤاالتِ زمینه سازِ بحثِ  » 



می شود. درباره  ه های علمی درباره آن مطرحفرضی بحثی در گروِ تعدّد سؤاالتی است که بر اساس رشد و فراگیری هر
مطرح کرد، که پاسخ به هر یک از آنها زاویه ای از مطلب را  می توان چهارده سؤال زیر را« تجلی غدیر در ظهور»موضوع 

 :روشن می نماید

 نقطه ارتباط غدیر با مهدویت در کجاست؟ . 1

  به عصر ظهور اختصاص دارد؟آیا تجلّی غدیر در مهدویت به طور کلی است یا فقط  . 2

 مگر غدیر تجلّی نداشته که باید در عصر ظهور متجلّی شود؟ . 3

 تاکنون چه مقدار در این باره کار علمی شده است؟ . 4

کلّیات و تطبیق آنها می توانیم  صریحی درباره تحقیق عینی غدیر در عصر ظهور نداشته باشیم، آیا با استفاده از اگر کالم . 5
  عصر ظهور محقق می شود؟ نیم آنچه در غدیر انتظارش می رفت درادعا ک

 اهداف تصریح شده غدیر کدام است؟ . 6

 اهداف تصریح شده عصر ظهور کدام است؟ . 7

 در اثر عدم تحقّق غدیر چه اتفاقی افتاد که با ظهور جبران می شود؟ . 8

ساله اش جبران شود؟ 1400ظهور فقدان  فرقِ امام غدیر با امام سقیفه در چیست که باید در ایّام . 9  

 آیا بین غدیر و عدالت گستری حضرت مهدی علیه السالم ارتباطی وجود دارد؟ . 10

 فرق فضای حاکم بر اجتماعی بر مبنای حکومت غدیر، با فضای حاکم بر اجتماعی بر مبنای حکومت سقیفه چیست؟ . 11

37ص:   

بحث ارتباط غدیر و مهدویت کمک کند؟ چه سرنخ هایی از روایات می تواند به . 12  

  چه منابعی و کدام دسته از موضوعات حدیثی می تواند مطالب مربوط به غدیر در عصر ظهور را در بر داشته باشد؟ . 13

  آیا مباحث برائت و لعن چه اندازه در روشنگری مسئله تحقق غدیر در عصر ظهور راهگشاست؟ . 14

تجلی غدیر در ظهور»خصوصیات علمی در بحث  » 

در این مسئله باشیم؛ تا در  باید متوجه ابعاد دقیق علمی اعتقادی« تجلی غدیر در ظهور»کار علمی درباره  قبل از ورود به
جهات این دقت ها چهار نقطه است تحلیل های اعتقادی به بیراهه نرویم. مهم ترین : 

ت تخصصی درباره آن کار نشده استبحثی است که تاکنون به صور . 1 . 



 .به طور مستقیم و صریح در این باره مطلبی در روایات نیامده است . 2

 .از جمع بندی چند گروه از روایات می توانیم در این باره به نتایجی دست یابیم . 3

ده نشودباید مواظب تحلیل و جمع بندی و پردازش ها باشیم که از حد معقول به استحسانات کشی . 4 . 

تجلی غدیر در ظهور»ورودی های بحث درباره  » 

های فکری مرتبط با مسئله  باید دریچه« تجلی غدیر در ظهور»منابع اعتقادی و حدیثی و تاریخی درباره بحث  برای جستجو در
زبور معرفی می استخراج نماییم. نُه مدخل برای ریزیافته های بحث م را شناسایی کنیم، و گمشده خود را از البالی متون

یابد اذعان به اینکه در ضمن کار علمی هر محققی ممکن است به ورودی های جدیدی دست شود، با . 

 .اخبار غدیر و اهداف بلندی که در این برنامه عظیم ترسیم شده، دریچه ای به سوی تطابق آن با ایام ظهور است . 1

38ص:   

اخبار عصر ظهور و آنچه به طور کلی و جزئی در زمان ظهور محقق می شود، دریچه ای برای تطبیق آنها با اهداف غدیر  . 2
 .است

امام غدیر حاکم بود اوضاع  مقام امامت و شؤون و خصوصیات آن در احادیث داریم، نشانگر آن است که اگر آنچه درباره . 3
این مسئله به فعلیّت خواهد رسید که در عصر ظهور جهان به صورت ریشه ای فرق می کرد، . 

دریافت معکوس آنکه  رخداده در اثر عدم اجرای غدیر و عدم حضور امام غدیر، دریچه ای است به سوی بررسی وقایع . 4
می شد چه اتفاقی می افتاد با غدیر محقق می گردد، و معلوم می کند که اگر غدیر محّقق . 

است که تأسف ما را  فکری و عملی اسالم و مجرد تحقق همان ها آن گونه که خدا گفته، کافی اهداف در نظر گرفتن . 5
شوق ما را زنده کند که آن اهداف با ظهور به نتیجه خواهد  برانگیزد که چرا با آمدن سقیفه آن اهداف به نتیجه نرسید و

 .رسید

السالم، می تواند دریچه ای  السالم در کتب انبیاءعلیهممربوط به پیامبر و امامان و حضرت مهدی علیهم  بشارت های . 6
 مسیر باشد که از انبیاء آغاز شده و تا پیامبرصلی اهلل علیه وآله و سپس برای تطبیق غدیر بر مهدویت به عنوان ادامه یک

هد بودمهدی علیه السالم خوا امامان علیهم السالم ادامه یافته، و آنگاه محقَّق کننده تمام عیار آن حضرت . 

آنچه به عنوان عدالت حضرت مهدی علیه السالم با ابعاد گسترده آن مطرح است، می تواند دریچه ای به تقارن غدیر با  . 7
 .عصر ظهور باشد

تنظیم شده و هر دو باید کنار  داشت که چه اهداف غدیر و چه اهداف ظهور بر اساس منافع دنیا و آخرت بشر باید توجه . 8
ته شودهم در نظر گرف . 

39ص:   



تجلی غدیر در ظهور»منابع بحث درباره  » 

پیش زمینه ای از نظر جایگاه  ، گذشته از شناسایی کتب حدیثی و تاریخی، باید«غدیر و ظهور»مربوط به بحث  معرفی منابع
موقعیت زیر معرفی می شود فکریِ این موضوع در متون داشته باشیم که هفت : 

ت مهدی علیه السالمروایات مربوط به شؤون حضر . 1 . 

 .روایات مربوط به وقایع عصر ظهور از نظر انتقام و دادخواهی . 2

 .روایات مربوط به کیفیت زندگی مردم در عصر ظهور از نظر دینی و دنیایی . 3

 .روایات مربوط به مقام امامت مثل زیارت جامعه و حدیث امام رضاعلیه السالم در َمرو . 4

عن و مطاعن اهل سقیفهروایات مربوط به ل . 5 . 

 .دعاها و زیارات مربوط به امام زمان علیه السالم . 6

 .دعاها و زیاراتی که جرم دشمنان و مظلومیت اهل بیت علیه السالم را بیان کرده است . 7

یدی برای است توانسته باشد کل در آغاز راه است، نوشته حاضر امیدوار« تجلی غدیر در عصر ظهور»اینکه بحث  با اذعان به
 .شروع مباحث عمیق در این باره باشد

کامی تلخ از سقیفه، هر صبح  آن است که دل های به انتظار نشسته غدیریان را مسرور کنیم؛ و آنان که با نتیجه این مبحث
بهشت علیه السالم لحظه شماری می کنند، نیک بدانند که منتظر کدامین  و شام ظهورِ غدیر را با حضور امامش حضرت مهدی

هستند، مطمئن شوند که حقیقتاً ارزش انتظار را دارد موعود . 

 ظهور، پاسخ به فطرت غدیری انسان ها / سید محمود میردامادی بحرالعلوم

  چکیده

 .غدیر که طرح وصایت است با فطرت همخوانی دارد . 1

بشریت است« اِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقیم»غدیر پاسخ منجی گرایی و پاسخ به سؤال  . 2 . 

40ص:   

 .ظهور روز تحقق حقایق پنهان غدیر است . 3

 .برای بقای اسالم غدیر الزم است . 4

 .غدیر شاقول افکار در طول تاریخ اسالم است . 5



و نمی شودغدیر برای همیشه بنا شده و با امثال سقیفه مح . 6 . 

 .غدیر ترسیم هندسی فکر و عمل بشریت است . 7

 .روزگار ظهور زمان ظاهر شدن مبانیِ غدیر است، تا پایه های صحیح فکری در دین روشن گردد . 8

 .غدیر روز رشد عقول است . 9

 مقدمه

» انتخاب موضوع اید بدانیم که مهندسِ ب چه انتخاب شایسته و زیبایی است. قبل از هر چیز« تجلی غدیر در عصر ظهور
جاودانگی این دین آسمانی پرداخته است حصن حصین اسالم، بیشتر و بهتر از دیگران به بقا و . 

  همخوانی غدیر با فطرت

رهبری بعد از پیامبر اسالم  مُنذر، نه فقط به طرح پیامبری و قوانین و لوازم آن پرداخت، که برای وصایت و طراح رسالتِ
انون گذاشتعلیه السالم نیز ق . 

منذرِ »(، هم 12«)اِنَّما اَنتَ مُنذِرٌ وَ لِکُلِّ قَومٍ هادٍ»گوید:  خدایی که می منصوب. هم به علت « هادیِ»منتخب دارد و هم  «
مبقیه به خوبی می پردازد. در جهت تشریح موضوع به دو نکته می پردازیم محدثه نظر دارد و هم به علت : 

یِ «اهدنا»بقیه اسالم است، با فطرت هم خوانی دارد و پاسخ منجی گرایی و سوالِ غدیر که طرح وصایت و علت م . 1
 .بشریت محسوب می گردد

کامل است، روز  ظهور حقائق پنهان غدیر است. غدیر که تدریس نظری پیرامون بزرگی حکومت انسان عصر ظهور روز . 2
گردد ( اجرا می14«)وَ اللَّهُ ُمِتمُّ نُورِهِ»( و 13«)ی الدّینِ کُلِّهِعَلَ لُِیظهِرَهُ»ظهور عمالً به نمایش در می آید. در آن روز  . 

41ص:   

  غدیر پاسخ منجی گرایی بشریت

بحث منجی گرایی نه فقط در کتب و آثار پیشینیان و ادیان آسمانی آمده، که در کتاب تکوین و آفرینش هم مشهود و 
 .محسوس است

زند، دلیل تطبیق اصل  می گرید، و یا غریقِ و مضطری که برای نجات فریاد میگرسنگی و یا بیماری  طفل صغیری که وقت
مردم به پیامبران الهی، مانند توجه کودک به پدر و مادر خویش،  منجی گرایی کتب ادیان با کتاب تکوین است. روی آوردن

گرایی دارد جنبه منجی . 

که به احسان نسبت به پدر و مادرِ  ورد می کنید. قرآن کریم همان طور( برخ15«)وَ بِالوالِدَینِ اِحساناً»آیه  در قرآن کریم به
مادر الهی نظر برتر و باالتری دارد جسمانی نظر دارد، به احسان نسبت به پدر و . 



این کودک چیست؟  در یک بیابان گم شده و در حالی که تشنه است فریاد می زند. علت فریاد و گریه تصور کنید کودکی
القا نموده که باید برای نجاتت گریه کنی و فریاد بزنی؟  است و خواهان نجات است. چه کسی به او گفته وتشنه و گرسنه 

کودک به گوش پدر و مادر  مسئله را به او القا کرده است؛ و چه کسی دلسوزتر از پدر و مادر؟! اگر صدای کتاب تکوین این
 برسد چه خواهند کرد؟

« در بیابان خشک و لم یزرع جهالت و نادانی  ( بشریتی که16«.)ؤُکُم غَوراً فَمَن یَأتیکُم بِماءٍ مَعینٍِان اَصبَحَ ما قُل َارَأَیتُم
نمی  خواهد؟ آدرس کجا و چه کسی را می طلبد؟ گاهی خودش نمی داند آب می خواهد و سرگردان است، آیا می داند چه می

کار می آید داند که آب هم برای پیشگیری مفید است و هم برای درمان به . «  وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهوراً، ِلنُحیِیَ ِبهِ بَلدَهً
 (17).«مَیتاً 
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اگر خواهان غذا و آب  تکوین وقتی گریه می کند به او شیر و آب می رسانند، ولی کودک در کتاب تشریع کودک در کتاب
قدم نهاده آدم شود تا آبرسان الهی به او عنایت کند است باید دست از کودکی بردارد و به مدرسه ادب و اخالق . 

 ظهور روز تحقق حقایق پنهان غدیر

گردد، و غذا و آب می طلبد.  طول اعصار و قرون گذشته و آینده حال کودکی است که دنبال پدر و مادر می پس حال بشر در
 .سؤال دارد، و آدرس خانه سعادت را جستجو می کند

» بنابراین فاضله را سؤال کردن، فقط کار پیروان  ( گفتن و آدرس خانه سعادت و مدینه18«)اِهدِنَا الصِّراطَ الُمستَقیمَ
دارند السالم نیست، بلکه پیروان همه مکاتب الهی و غیر الهی طلب هدایت داشته و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی علیه . 

» ه انسان ها غالباً در پاسخ طلب درونیاز سؤال مقدّر است، این است ک مسئله ای که جواب آدرس را نادرست و « اِهدِنا
کودکی را تصور کنید که در طلب شیر سالم مادر گریه می کرده، اما نامادری  .انحرافی گرفته اند و به همین اکتفا کرده اند

ودک دیگر دست از طلب برداشته این ک عاطفه او را با چیزی که کمترین شباهت با شیر مادر نداشته سیر نموده است، و بی
 .و به این فریب و مکر عادت کرده است

گاو پرستی و آفتاب پرستی و  ی درونی بشر را با ترویج«اِهدِنا»منحرفین از توحید خداوند متعال، جواب  نامادری های بشر،
یده گرفته انددرست و موافق با حقیقت انبیاء را ناد فرعون پرستی و هوی پرستی پاسخ داده اند، و پاسخ . 

43ص:   

انحراف در راه سعادت  امرای ظالم و ستمگر بشر را در جهل و غفلت نگه داشته، و با ایجاد اشتباه و دانشمندان منحرف و
را به ارمغان آورده اند جوییِ انسان ها، انحطاط و سرگردانی و اضطراب و بدبختی . 

اهدنا»پس ندای  ماتریالیست باشد. مرحوم محقق  یر دیگر هیچ انسانی نمی تواندرا همه بشریت داشته و دارند، به تعب «
 ماتریالیست تصور ذهنی خودش را«. الذی من انکره انکر ما بذهنه تصَوَّرَ الحمد للَّه»عظیم الشأن میرداماد فرموده است: 

 .منکر شده است، چرا که انکار خدای قادر متعال ممکن نیست



دارد. توجه انسان ها  ؟ گریز از سعادت یعنی بی عقلی، در حالی که بشر عقل و خردسعادت گریزان است کدامین انسان از
فِطرَهَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها»درونی آنان است.  گفتن آنان، همان سعادت خواهی فطری و« اهدنا»به خالق و  ».(19) 

نمی پذیرد. آیا شما  نه اش این است که عالمت سؤالسعادت طلبی از درون انسان سرچشمه می گیرد نشا اینکه خداجویی و
گفتن در مورد خداجوییِ « چرا»چرا انسان به عاطفه نیاز دارد؟  می توانید بگویید: چرا کودک گریه می کند و شیر می طلبد؟

گفتن در مورد سالمت انسان است انسان مثل چرا ! 

می خواهد سالم  ت؟، مثل این است که بگویید چرا انسانانسان در طلب مدینه فاضله و صلح و صفاس اگر بگویید: چرا
کسالت برای چیست؟ این درد از کدامین علت  باشد؟ آنچه عالمت سوال می پذیرد کسالت و مرض انسان است. این

است، زیرا اصل سالمت انسان است، و اینجا خالف اصل پیش آمده است سرچشمه می گیرد؟ این سؤال عقالنی . 

اوصیای آنان معلمین هدایت و  ی بشر، انبیاء و جانشینان آنها را فرستاد. انبیا و«اهدنا»بان در پاسخ مهر خدای سمیع و
به وسیله پیامبران و خلفای آنها داده شده است. ولی همان طور که  مربیان راه سعادت هستند. پاسخ استسقای انسان ها

گردید، انبیای الهی و جانشینان آنها با  با انحراف علمای منحرف و امرای ستمگر رو به رو -یعنی عقل  -درونی بشر  نبیِّ
 رو به رو شدند. سران کفر و قدرت های استکباری همواره بر فطرت ها سرپوش پیشوایان کفر و فرزندان منحرف آنان

انزال کتب با ترتیبی که دارد مانند کالس های  کمر بسته اند. ارسال رسل ونهاده، به مبارزه با پیامبران الهی و اوصیای آنها 
ای را دارد مدرسه و دانشگاه هر کدام رتبه . 

44ص:   

  لزوم غدیر برای بقای اسالم

وسیله حضرت ابراهیم  بشر و اصرار بر اهدنا گفتن باعث گردیده که خدای متعال دین حنیف اسالم را به استسقای بیشتر
علیه السالم و مکتب او و نیز در نسلش نورانیت و الگو شدن را  سالم نازل فرماید. خدای متعال در طریق ابراهیمعلیه ال

مقام او باالتر از بسیاری از انبیاست امتحان ابراهیم علیه السالم فراتر از امتحان آدم ابوالبشرعلیه السالم و .قرار داد . 

السالم بوده است. مجاهده بزرگ  تحان گردید بیش از کلمات مورد امتحان آدم علیهابراهیم علیه السالم بدان ام کلماتی که
 صفای باطن آن حضرت باعث گردید که آن وجود مطهر امام مردم گردد، و خدای ابراهیم علیه السالم در راه توحید و پاکی و

لسالم قرار داردا متعال در پاسخ طلب هدایت مردم رهبری و حکومت الهی را در آل ابراهیم علیهم . 

« بَیتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذی بِبَکَّهَ مُباَرکاً وَ هُدیً لِلعالَمینَ ِانَّ اَوَّلَ پدر  (20).«فیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ اِبراهیمَ وَ مَن دَخََلهُ کانَ آمِناً  .
که دارای کتاب  -یعنی بنی اسماعیل ابراهیم  معنوی مردم، هدایت و امنیت را به ارمغان آورده و امام خلق شده است. آل

الهی پرچم دار رهبری بشریت گردیدند بنا به تقدیر -و حکمت بودند  . 

هدایت بشریت قرار  اسماعیل باعث گردید تشکیل حکومت الهی با این خانواده باشد، و اینان الگوی پاکی و صداقت بنی
 ( حکومت و امامت الهی به رهبری ابراهیم و آل اسماعیل21«.)عبُدَ االَصنامَنَ وَ اجنُبنی وَ بَنِیَّ اَن»گیرند؛ آنجا که می فرماید: 

قلوب مردم شیدای آنان گردد. می بینیم که این  ( طلب می کرد22«)عِندَ بَیتِکَ المُحرَّم»در مکان مقدسی به نام مکه و 
السالم آمده است  دعای حضرت ابراهیم علیه، در «وَ مِن ذُرِّیَّتی»برای این خاندان در آیه  مطلب مثل درخواست اصل امامت

اِلَیهِم فَاجعَل اَفئِدَهً مِنَ النّاسِ تَهوی»که عرضه می دارد:  ».(23) 



45ص:   

می کند. محبت مردم نسبت  امام منصوبِ حق تعالی است، ولی پاکی و صفای باطن امام او را محبوب القلوب در حکومت الهی
خواه است. حکومت آل ابراهیم علیه السالم از یک طرف الهی  قیقت جو و هدایتبه اولیای دین حاکی از همان فطرت ح

ریشه در قلوب صاحبان فطرت و روح سلیم دارد است، و از طرف دیگر . 

 -فرزندان صالح و معصومش  حتی -ابراهیم علیه السالم و کالس واالی توحیدی او، برای همه موحّدان  آنگاه راه و روش
سنت های او جاودانی شده استالگو قرار گرفته و  البته آفت های همیشگی جوامع بشری یعنی دانشمندان منحرف و  .

نادان را از مسیر توحید ابراهیمی باز داشته و به شرک و نفاق سوق داده است امرای ستمگر، مردم . 

با شرک و ظلم هویدا می  رزهانبیاء و پیامبرانی مانند حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السالم در مبا اینجا پرچم داری
مجاهده این رسوالن بزرگ و اوصیای آنان پاسخ داده می شود با« اِهدِنا»گردد، و اصرار درونی انسانی در گفتن  . 

نمودن جای حکومت و چه  ، چه در دعایش و چه در مشخص«ذریه معصوم»ابراهیم علیه السالم برای حکومتِ  مقدمه چینی
جاودانگی امامت، همه اینها اوج درخواست بشر نسبت به هدایت  در طلب محبوب القلوب شدنِ ذریه و چه در جهانی شدن و

 .را می رساند

  غدیر شاقول افکار در طول تاریخ اسالم

که همان جعل  -باران رحمت  ول اینالهی مگر می تواند بی مورد و بیهوده باشد. مورد این الطاف و مکان نز این همه الطاف
پاکیزه مردمِ موحد است فطرت های پاک و قلوب -امامت از طرف حق تعالی است  . 

46ص:   

« گفتن انسان ها هر چه بیشتر گردد « اِهدِنا»بشر و  ( استسقای24«.)اسْتَقَامُوا عَلَی الطَّریقَهِ اَلَسقَیناهُم ماءً غَدَقاً َو اَن لَوِ
آسمانی و هدایت ربانی بیشتر می شود رسانی الطاف الهی و آب . 

گردد. به ابوجهل ها و بدتر از  بزرگتری هنوز باقی مانده است و کالس برتر و جامع تری باید برای بشریت تشکیل گویا پیام
 طف خداوند( پیش می رود. ل25«)مِنّا اهل البیت»ببینید که تا اوج آسمانِ  آنان اصحاب سقیفه نگاه نکنید. بلکه سلمان را

ابراهیم علیه السالم بزرگ ترین رسول و بزرگ ترین  ( ولی از نسل26«.)وَ قَلیلٌ مِن عِبادِیَ الشَّکورُ »است که می فرماید: 
فرماید وصی و هادی را ارسال می . 

» اکنون وقت امری از امر جانشینی ( می رسد. چه 28«)تُؤمَر فَاصدَع بِما»( و ابالغ اوامر باال و واال رسیده، تا به 27«)اِقرَأ
خلق به سوی امام و هادی مهم تر؟ باالتر، و چه کاری از هدایت  

گفته شده، ولی در یک  شود! ممکن است بشریت در نادانی نسبت به امامت بماند. اگرچه امامت بارها دیگر وقت تمام می
و بدون فایده می شود. اینجاست که دستور  و گرنه رسالت ناتمام مجمع عمومی باید از این مهم ترین کار پرده برداری شود؛

تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَهُ  اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّکَ وَ اِن لَم یا»می آید:  ».(29) 



السالم است. ولی پیامبر خداصلی  رسول اللَّه صلی اهلل علیه وآله ابالغ جانشینی و امامت امیرالمؤمنین علیه قرار خداوند با
عمومی می ترسد! از چه کسی؟ از منافقین!! و خداوند او را دلداری می دهد اهلل علیه وآله از بیان این مطلب در یک مجمع : 

 (30).«َو اللَّهُ یَعصِمُکَ ِمنَ النّاسِ »

کنندغدیر شناسان از زمان القای خطبه غدیر تا ظهور، باید روی دو نکته بیشتر توجه  : 

47ص:   

وَ اِن لَم تَفعَل فَما »می فرماید:  از اسالم منها گردد رسالتی و قرآنی و دستور العملی باقی نمی ماند، چنانکه اول : اگر غدیر
وزیر ارشاد  ماند دستور العمل کعب االحبار یهودی وزیر فرهنگ سقیفه و احادیث ابوهریره ( آنچه می31«.)بَلَّغتَ رِسالَتَهُ

غدیر و جشن و چراغانی و مدیحه و سخنرانی و  نافقین است! پس برای بقای اسالم غدیر الزم است، و بقایدستگاه م
درباره آن، همت باال و خلوص الزم دارد کنفرانس و کتاب و سایت و ماهواره . 

اَللّهُمَّ انصُر مَن نَصَره»مسیر غدیر تا ظهور و قیام قیامت، مشمول دعای  دوم : مجاهد در وَ اللَّهُ یَعصِمُکَ مِنَ »ود و می ش «
( حافظ اوست32«)النّاسِ . 

( با 33«)اَستَجِب لَکُم»خداوند متعال به وعده  آمد، و« مَن کُنتُ مَوالهُ فَعَلِیٌّ مَوالهُ»گفتنِ بشر « ِاهدِنا»پاسخ  نتیجه اینکه در
یات می برنداین یعنی تشنه را به سوی غدیر و سرچشمه آب ح .خطبه نورانی غدیر عمل فرمود ! 

( یعنی آنان که از غدیر 34«)اللَّهُ کَرِهوا ما اَنزَلَ»در هر زمان نبوده و نیست؟ مگر به خاطر آنان که  مگر تشنه حقائق
پس  ( می تواننند غدیریان را محکوم نمایند؟35«)فی قُلوبِهِم مَرَضٌ»کسانی که  گریزانند، باید دست از کار برداشت؟ مگر

 نصرت خداوند متعال چه می شود؟

که دستش در دست  الهی در فراز و نشیب تاریخ، و میزان اعمال و شاقول افکار بوده است. مردی غدیر امتحان بزرگ
» پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله و بزرگ عالمیان است، مصداق است« َیدُ اللَّهِ فَوقَ اَیدیهِم . 

خداصلی اهلل علیه وآله  ح، ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السالم گردید، و محمد حبیبکه یاور آدم، نو همان را می گوییم
منتخب خداوند است و نامش از نام او مشتق گردیده است. او که به  را در بدر، احد، خندق و خیبر نصرت داد. همان که

دارد، که از اول خلقت همراه او  لیه وآلهخدایی می کند. نه فقط در غدیر دست در دست پیامبر خداصلی اهلل ع اذن خدا کار
محور  ( را فراموش کرده ایم، که انبیاء در شب معراج36«)مِن قَبلِکَ ِمن رُُسلِنا وَ اسأَل مَن اَرسَلنا»بوده است. مگر آیه 

داشتند رسالت خود را والیت رسول اللَّه و امیرالمؤمنین علیهما السالم بیان .(37) 

48ص:   

و نمی شودغدیر با سقیفه مح  

پاسخ مثبت می دهند. باید  دسته دسته به مدرسه اهل البیت علیهم السالم وارد شده به غدیر و صاحب آن اما رهیافتگان
عبد خداست و چه کسی اجیر وابستگان سقیفه است غربال شدن مردم پیش بیاید، تا معلوم شود چه کسی . 



بکوبد؛ ولی غدیر منشور حکومت  م سنّت بدعت ایجاد کرد تا غدیر راصلب سامری ها و یهودند. سقیفه به نا منکرین غدیر از
خدا ایجاد شده و با اراده اصحاب بُز دل و پشه صفت سقیفه محو نمی گردد الهیِ فردا و فرداهای انسان شد که به اراده . 

"  (38).« الکافِرونَ وَ لَو کَرِهَ یُریدونَ لُِیطفِئوا نورَ اللَّهِ بِأَفواهِهِم وَ اللَّهُ مُتِمُّ نورِهِ

برای بشریت چنان که باید  پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله به گُل نشست. غدیر گُل این بوستان بود، ولی بوستان رسالت
از این گل زیبا و معطر گفته و یاد کرده اند، ولی غدیر تدریس  شکفته نشده است. اگر چه همه معصومین علیهم السالم

ومت انسان معصوم فقط در زمان ظهور معلوم می شودعظمت حک عملی می خواهد و . 

الزمان غریب واقع شده است، چون دستش از حجت خدا کوتاه و خرما بر نخیل است انسان در آخر با این حال اگر خوب  .
اساس از چاه تشخیص بدهد. البته همه می دانند که طلب و تشنگی  فکر کند و تدبیر الزم را داشته باشد، می تواند راه را

شده از آبشار خطبه  بصیرت استبصار می خواهد! مستبصرینی که به بصیرت الهیه رسیده اند تشنه غدیر کار است. یعنی
 .النبی صلی اهلل علیه وآله سیراب شده اند

  غدیر ترسیم هندسی فکر و عمل بشریت

اللَّهَ یُحیِی االَرضَ بَعدَ  موا اَنَّاِعلَ»بشریت و مدرس حیات طیبه انسان است. این آب حیات تا ظهورِ  غدیر آب حیات
( می 41«)السَّماءِ ماءً طَهوراً اَنزَلنا مِنَ»( با نگاهِ 40«)یا َایُّهَا الرَّسولُ بَلِّغ»به آیه  ( جریان دارد. اندیشمندان مؤمن،39«)مَوتِها

 .نگرند

49ص:   

در مقابله با منافقین از  ی علیه السالم است، و( و فریادهای موالی عظیم الشأن انسان ها عل42شِقشِقیّه) غدیر مستند
گویند: چرا علی علیه السالم شمشیرش را در روز سقیفه غالف نمود،  شمشیر ذوالفقار تیزتر و کشنده تر است. آنها که می

د؟غدیر بیان گردیده نمی شنون احتجاج های آن حضرت چیزی نمی گویند؟ چرا خطبه های فاطمی را که به استناد چرا از  

قیام الحسین  فکر بشریت و نقشه زندگی انسانیت است. مبنای فکری صلح الحسن علیه السالم و غدیر ترسیم هندسی
ثُمَّ »خانه نشینی تا بیان احکام، بر محور تأییدیه الهِی  علیه السالم بر حجیت غدیر تکیه زده است. استراتژی صلح و قیام،

می زند ( دور43«)ذُرِّیَّتی ِمن وُلدِهِ اِلی یَومٍ تَلقَونَ اللَّهَ وَ رَسولَهُ االِمامَهُ فِی . 

منافقین را به زادگاه  که خطبه الغدیر را بر سر درِ مسجد الحرام و کعبه با آب طال بنویسند، و ورود چه خوش است روزی
ی که اقامه صاله در نظام حکومتی آخرین مطلوب روز دیر نیست! روز امیرالمؤمنین علیه السالم ممنوع اعالم دارند. و آن

رَبَّنا لِیُقیموا الصَّالهَ»گردد:  غدیر بر پا  ...».(44) 

 روزگار ظهور زمان ظاهر شدن مبانیِ غدیر

عملی و ظهور آن  از تدریس نظری پیرامون عظمت حکومت امام معصوم علیه السالم به روز تدریس روزی که غدیر خم
فَمَن یَأتیُکم بِماءٍ مَعینٍ »( مصداق پیدا کند و به سؤال 45«)کُلِّه لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ»ی که برسد، دیر نیست. روز پاسخ  (46)«

 .داده شود



شمع وجود خاتم االوصیاءعلیه  ظهور روز ظهور مبانی غدیر است؟ روز مودّت که پروانه شدن مردم را بر گِرد می دانید عصر
تا فقیه و مُتفقِّه اصل اصول یعنی امام شناسی را واجب و اهم بدانند ور اکمال دین استالسالم ترسیم می کند؟ روز ظه . 

50ص:   

والیت و مهدویت را به فقه  دین، یعنی روز ظهور بزرگی های قرآن و عترت، و روز پشیمانی آنها که فقه روز ظهور اکمال
قائق را در بافتن مطالب معرفی کردندشناخت و یافتن ح بافندگی های عرفان نمایانه خود تفسیر کرده، و !! 

برای تحقیق امن و امان  خدا و روز حکومت جهانی امام معصوم، به معنای روز وصول زمینه و آمادگی زمان روز ظهور وعده
» است. روز حکومت ابراهیمیان از نسل اسماعیل است، که ( بر آن گواهی می دهد. روز حکومت 47«)وَ مِن ُذرِّیَّتی

( روز 48«.)اَن نَعبُدَ االَصنامَ وَ اجنُبنی وَ بَنِیَّ»ابراهیم علیه السالم برای آنان طلب طهارت کرده است:  است که «مطهرین»
امام زمان علیه  ( است، که ارتباط قلبی و مودت انسان با مبدأ ایمان و49«)تَهوی اِلَیهِم وَ اجعَل اَفئِدَهً مِنَ النّاسِ»تحقیق 

رسد السالم به اوج خود می . 

  غدیر روز رشد عقول

است؛ علم و بصیرت و آگاهی و  رأفت و محبت و مهرورزیِ مطلوبِ غدیر، که ظهور تام و تمام آن در روز ظهور در کنار مودت و
 مَعاشِرَ النّاسِ، النُّورُ»پیامبرصلی اهلل علیه وآله در خطبه غدیر فرمود:  .بینش هم در آن روز نورانی به اوج خود می رسد

طالِبٍ، ثُمَّ فِی النَّسلِ مِنهُ اِلَی القائِمِ المَهدِیِّ نَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَسلوکٌ فِیَّ ُثمَّ فی عَلِیٍّ بنِ اَبیمِ  ...». 

می رسد، و همه جا از عطر  نور و بصیرت الهی در مأموم تأثیر می کند و گُلِ عقول بدون مانع به رشد خود در روز ظهور، این
شود مودت و مهرورزی بر اساس بینش هر دانش آموزی پر می . 

------------------------ 
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 آغاز و ادامه و پایان عالم با غدیر

شده و با همان حقیقت  ملکوتِ غدیر که همان والیت و مودّت و محبت آل عصمت علیهم السالم است آغاز آفرینش، با روح و
مئن و آگاهی برای دانستن شاهد آفرینش عالم بوده ایم، و نه منبع مط پایان خواهد پذیرفت. هیچ کدام از ما افراد بشر، نه

(، که 50آفریدگار عالَم تأیید فرموده) آفرینش داریم، جز کالم بزرگوارانی که عصمت و پاکی و درستی گفتارشان را چگونگی
گفتارشان سند مستند است همانان گواه آفرینش بوده اند و . 

پروردگار که (: »51...«)القَدرِ اَوَّلَ ما خَلَقَ الدُّنیا  لَیلَهَ -ذِکرُهُ لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ جَلَّ»علیه السالم می فرماید:  حضرت باقرالعلوم
عظمت است، شب قدر را در همان ابتدای آفرینش دنیا خلق فرمود ذکرش جلیل و با  ...». 

52ص:   

لمُؤمِنینَ علیه واَلیَهُ اَمیرِا نَزَلَت»السالم در پاسخ شخصی که پرسید: فضیلت شب قدر چیست؟ فرمود:  امام صادق علیه
علیه السالم در آن شب نازل شده است والیت امیرالمؤمنین( : »52«)السالم فیها ». 

لَیلَهٌ قُدِّرَت فیهَا السَّماواتُ  نَعَم، هِیَ»همان شب قدری که در ماه مبارک رمضان ما امید می بریم؟ فرمود:  دوباره پرسید: در
آن آسمان ها و زمین  آری، شب قدر همان شبی است که در(: »53«)ؤمِنینَ علیه السالم فیهااَمیرِالمُ وَ االَرضُ وَ قُدِّرَت واَلیَهُ

مقدّر شده است آفریده شده و والیت امیرالمؤمنین علیه السالم در آن شب ». 

 عصمت و طهارت علیهم جامعه کبیره که عصاره ای مختصر و در عین حال گویا و جامع از فضائل خاندان در زیارت شریفه
بِکُم فَتَحَ اللَّهُ»... هادی علیه السالم چنین عرضه می داریم:  السالم است، به تعلیم و آموزش حجت بالغه حق حضرت امام  

 .«به وجود شما خداوند آفرینش را گشوده و آغاز نمود» : (54)«...

پروردگار متعال به فرشتگان  ء،هنگام تجمّع خمسه طیبه علیهم السالم در زیر کسا»کساء چنین آمده است:  در حدیث شریف
ال قَمَراً مُنیراً وَ ال شَمساً  سَماواتی، اِنّی ما خَلَقتُ سَماءً مَبنِیَّهً وَ ال اَرضاً مَدحِیَّهً وَ یا ماَلئَِکتی و یا سُکّانَ»چنین خطاب فرمود: 

ای مالئکه ( : »55...«)الَّذینَ هُم تَحتَ الکِساءِ  حَبَّهِ هؤالءِ الخَمسَهِبَحراً یَجری وَ ال فُلکاً یَسری ااِلّ فی مَ مُضیئَهً وَ ال فَلَکاً یَدورُ وَ ال
دهنده، و نه  های من! نیافریدم آسمانی بنا شده، و نه زمینی گسترده شده، و نه ماهی نور من و ای ساکنان آسمان

ه کِشتی که سیر نماید، مگر در محبت این که جاری شود، و ن خورشیدی روشنایی دهنده، و نه فَلَکی که دور زَنَد، و نه دریایی
کساء قرار دارند پنج نفر که در زیر  ...». 

53ص:   



  ابالغ غدیر مهمترین رسالت رسوالن

بوده است. به این احادیث توجه « والیت»مهم ترین رسالت رسوالن در طول تاریخ، پیام و روح و ملکوت غدیر یعنی 
 :فرمایید

والیت ما والیت الهی است، که هیچ ( : »56«)قَطُّ ااِل بِها واَلیَتُنا واَلیَهُ اللَّهِ الَّتی لَم یُبعَث نَبِیٌّ» السالم فرمود: امام صادق علیه
این والیت فرستاده نشده است پیامبری جز به ». 

خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود مگر (: »57«)سِوانا مِن نَبِیٍّ جاءَ قَطُّ ااِلّ بِمَعرِفَهِ حَقِّنا وَ تَفضیلِنا عَلَی مَن ما»و نیز فرمود: 
شناخت حقّ ما و تفضیل و برتری ما بر دیگران همراه با معرفت و ». 

 الزَّهراءَعلیها وَ مَحَبَّتِها، یَعنِی الصِّدیقَهَ الطّاهِرَهَ فاطِمَهَ ما تَکامَلَت النُّبُوَّهُ لِنَبیٍّ حتّی اَقَرَّ بِفَضلِها»السالم فرمود:  امام باقرعلیه
برتری و محبت حضرت فاطمه زهراعلیها السالم  نبوت و پیامبری برای هیچ پیامبری کامل نشد تا آنگاه که به( : »58«)السالم

 .«اقرار نمود

 قیام و حرکت امام عصرعلیه السالم با پیام غدیر

رسد، حضرتش دارنده و  فرا -که جانمان فدایش باد  -فرخنده حضرت ولی عصر امام زمان علیه السالم  چون ظهور دولت
» کامل کننده پیام تمامی پیامبران و جانشینان در رساندن خواهد بود. بر این اساس آن حضرت « والیت»یعنی « پیام غدیر

با پیام غدیر پایان می بردمی خیزد، و با پیام غدیر حرکت می نماید، و  با پیام غدیر بپا . 

مؤثر و نافع واقع نخواهد شد،  ویروس ها و بیماری ها از پیکر یک فرد نابود نشود، ویتامین ها و تقویت ها همان گونه که تا
 پلید و میکروب های مخرِّب دور نشود، دین پروردگار جلوه نخواهد کرد و نمی همین طور تا از پیکره دینِ الهی ویروس های

شوند د آن گونه که هست چهره بنماید مگر آنکه ویروس های مخرّب دین نابودتوان . 

54ص:   

» قبل از هر گونه گزارش از تالش های حضرت ولی عصرعلیه السالم که جهت گسترش بر همین اساس، انجام « پیام غدیر
ظه می نماییم، که از راه های شریعت توسط آن حضرت مالح می دهند، گزارشی جالب از دفع ویروس ها و پلیدی های مخرّب

است گوناگون وارد دین شده . 

و نفی آلِهه و خدایان « اِلهَ ال»در هر مرحله از اصول دین، اول نفی و سپس اثبات آمده است. در توحید، اول  باید بدانیم که
 سَیلمه ها و سجاح ها، و سپسرسالت هم، نخست نفی پیامبران دروغین نظیر مُ آمده است. در« ِاالَّ اللَّهُ »دروغین، و سپس 

خلفای دروغین و غاصب، و سپس اقرار به  شهادت به نبوت حضرت خاتم علیه السالم آمده است. در امامت نیز، اول نفی
اوالد معصومش علیهم السالم وارد شده است امامت امامان راستین امیرالمؤمنین و . 

 آفرینش با غدیر پایان می یابد

بِکُم »کبیره می خوانیم:  اهل بیت علیهم السالم پایان خواهد یافت، همان گونه که در زیارت جامعه والیت آفرینش با حقیقت
یافت به شما آفرینش پایان خواهد( : »59...«)یُختَم  ». 



بته بازگشت آنان به سپس ال( : »60«)حِسابَهُم اِنَّ اِلَینا اِیابَهُم، ثُمَّ اِنَّ عَلَینا»السالم در تفسیر آیه مبارکه  امام کاظم علیه
اِیابُ هذَا الَخلقِ وَ عَلَینا  یا سَماعَهُ، اِلَینا»، فرمود: «جزای اعمال نیک و بد آنها بر ما خواهد بود سوی ماست، و آنگاه حساب و

این خلق به سوی ماست و حسابشان بر ماست ای سماعه، بازگشت( : »61...«)حِسابُهُم   ...». 

هر کس که ( : »62«)وَجهُ رَبِّکَ ذُو الجاَللِ وَ ااِلکرامِ کُلُّ مَن َعَلیها فانٍ، وَ یَبقی"الم در تفسیر آیه العابدین علیه الس امام زین
؛ «اکرام است دستخوش فنا و مرگ است و وجه پروردگارت باقی می ماند که صاحب جالل و عظمت و روی زمین است

نهُ نَحنُ الوَجهُ الَّذی یُؤتیَ اللَّهُ مِ»حضرت فرمود:  ما هستیم آن وجه و جهتی که به سوی خدا از آن وجه و جهت باید » : (63)«
 .«آمد

55ص:   

وجه الهی ما هستیم( : »64«)نحن وجه اللَّه»امام صادق علیه السالم فرمود:  ». 

 :در فرمایش دیگر امام صادق علیه السالم به شیوه شعر فرمود

 لِکُلِّ اُناسٍ دَولَهٌ یَرقَبونَها

 (65)وَ دَولَتُنا آخِرَ الدَّهرِ یَظهَرُ

 .«برای هر گروهی از مردم دولتی است، که آن را انتظار می برند، و دولت ما در آخر روزگار ظاهر خواهد شد»

حسین علیهما السالم و عده ای  باورهای یقینی ما اعتقاد به رجعت است، یعنی بازگشت امیرالمؤمنین و امام از عقائد حقه و
 خداوند با قدرت قاهره اش آنان را زنده فرماید، تا دولت حق تشکیل داده و داء و مؤمنین که قبل از قیام قیامتاز شه

اعمالشان زنده خواهد نمود. به امید آن روز حکومت فرمایند؛ و مخالفینِ آن پاکان و قاتلین آنها را نیز برای سزای  ... 
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 غدیر، حلقه اتصال بعثت رسول و ظهور موعود / مهدی باقری سیانی

  چکیده

 .سه رخداد مهم بشری : بعثت ، غدیر ، ظهور . 1

57ص:   

ی فوق به تعابیر منّت خدا، اکمال دین ، اشراق ارضسه تعبیر مهم قرآن درباره رخدادها . 2 . 

 .مقایسه ای بین بعثت و ظهور . 3



 .جایگاه غدیر در اتصال بین بعثت و ظهور . 4

 .مقایسه ای بین قبل و بعد بعثت و بین قبل و بعد ظهور . 5

 .رشد علم و دانش ، عدالتِ جهانشمول . 6

 .مشترکات بعثت و غدیر و ظهور . 7

  بعثت، غدیر، ظهور، سه رخداد مهم بشری

 اشاره

کتاب هدایت آفرین  خدای هستی بخش در آخرین«. ظهور موعود»و « غدیر»، «بعثت»بشری عبارت است از  سه رخداد مهم
 :خویش از این سه رخداد با سه تعبیر مهم یاد می کند

بَعَثَ فیهِم رَسوالً مِن اَنفُسِهِملَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَی المُؤمِنینَ اِذ »از بعثت با تعبیرِ  ».(66) 

الیَومَ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم وَ اَتمَمتُ عَلَیُکم نِعمَتی»از غدیر با تعبیرِ  ».(67) 

وَ اَشرَقَتِ االَرضُ بِنورِ رَبِّها»از دوران ظهور موعود منتظَر با تعبیرِ  ».(68) 

ها رخت بر می بندد و جهان با  علیه وآله و بعثت آن بزرگوار، تیرگیتابش نور وجود خاتم االنبیاءصلی اهلل  همچنان که با
ظهور خاتم اوصیاء نیز جهانِ تاریک و ظلمانی پس از فترتی طوالنی، به  اشعه حیاتبخش محمدی روشن و منور می گردد، با

رستاخیزِ عظیم معنوی همانا خیزش و  بارقه الهیِ مهدوی سراسر نور و حیات و تکاپو می گردد، و حلقه اتصال این دو واسطه
نوشتار پرداخته شده از این قرار است غدیر است. برخی از موضوعاتی که در این : 

 .الف . مقایسه ای اجمالی بین بعثت حضرت خاتم صلی اهلل علیه وآله و ظهور منجی عالم علیه السالم

58ص:   

منین علیه السالم در اتصال و ارتباط بخشی بین بعثت و ب . ترسیم جایگاه واالی غدیر خم و والیت و امامت امام امیرالمؤ
 .ظهور

موضوعاتی چون رشد علم و  بین دوران قبل و بعد از بعثت با دوران قبل و بعد از ظهور موعود منتظر در ج . مقایسه ای
و دعوت بقیه  گستری، عام و جهان شمول بودن دعوت رسول اللَّه دانش پس از بعثت و پس از ظهور؛ تالش در جهت عدالت

السالم اللَّه علیهما . 

 .د . مشترکات بعثت، غدیر ، ظهور موعود

و دعوت عمومی و اعالن « اله اال اللَّه قولوا ال»اللَّه صلی اهلل علیه وآله از مکه و از کنار بیت اللَّه با ندای  شروع دعوت رسول
موعود نیز از کنار  بوده و دعوت« مَن کُنتُ مواله فهذا علیٌّ مواله»غدیر خم و مکه با جمله  والیت امیرالمؤمنین علیه السالم از



اللَّهُ  وَ»( و 70«)وَ نَصَرتَهُ بِالرُّعبِ»و در هر سه تأیید الهی وجود دارد  ( خواهد بود؛69«)اَنَا بقیه اللَّه»خانه کعبه و با ندای 
 (71).«یَعصِمُکَ مِنَ الناسِ 

مشترکات بین بعثت و عصر ظهور الف . برخی  

  اشاره

 :وجوه مشترک بین بعثت و ظهور به سه جهت باز می گردد که ذیالً به آنها می پردازیم

  اول : حضرت عیسی علیه السالم مبشرِ پیامبرصلی اهلل علیه وآله و مؤید حضرت مهدی علیه السالم

اللَّهِ اِلَیکُم مُصَدِّقاً ِلما بَینَ  اِنّی رَسولُ»م چنین می فرماید: قرآن کریم از زبان حضرت مسیح علیه السال خداوند حکیم در
مُبَشِّراً بِرَسولٍ یَأتی مِن بَعدِی اسمُهُ اَحمَدُ  یَدَیَّ مِنَ التَّوراهِ وَ ».(72) 

مریم حضرت عیسی بن  های فریقین با این روایت روبرو می شویم که حضرت قائم علیه السالم پیشنماز در برخی از کتاب
به ایشان آن حضرت از ناحیه حضرت مسیح علیه السالم تأیید  علیه السالم می شود، و با اقتدای حضرت عیسی علیه السالم

گیرند. متن حدیث  مسیحیان تمام گشته و آنان در زمره گروندگان به امام عصرعلیه السالم قرار می می شود و حجت بر
 :چنین است

59ص:   

وَ جَوراً وَ  االَئِمَّهِ الَّذی یَمأَلُ االَرضَ قِسطاً وَ عَدالً کَما مُلِئَت ظُلماً السالم َانَّه اَخبَرَ االَئِمَّهَ بِخُروجِ المَهدِیِّ، خاتَمِعلیه  عَن رسولِ اللَّه
ظُهورِهِ وَ یُصَلّی خَلفَهُ اَنَّ عیسی علیه السالم یَنزِلُ عَلَیهِ وَقتَ خُروجِهِ وَ . 

خبر داد، همان خاتم  اهلل علیه وآله منقول است که آن حضرت امامان را از خروج مهدی علیه السالم از رسول خداصلی
قسط و عدل پر می سازد، و خبر داد که عیسی علیه السالم به  امامان که زمین را همان گونه که از ظلم و جور پر شده از

گزارد ظهورش نزد وی فرود می آید و پشت سر وی نماز می هنگام خروج و . 

 :در روایت دیگری آمده است

پشت سر می آید تا  پس از شروع قیام مهدی علیه السالم برای نماز فرود آید و مهدی علیه السالم عیسی علیه السالم
را میان کتف های آن حضرت می نهد و به او می گوید:  عیسی علیه السالم پیش افتد، لکن عیسی علیه السالم دست خود

پیش باش» ». 

د آمدن او به هنگام نماز بامداد است و پشت سر مهدی علیه السالم نماز می گزاردفرو  ....(73) 

  دوم: تأیید پیامبر و امام زمان علیهما السالم با مالئکه

 :خداوند بخشایشگر بخشاینده درباره پیامبر عزیز خویش صلی اهلل علیه وآله چنین فرمود

الَّذینَ کَفَروا السُّفلی وَ کَلِمَهُ اللَّهِ هِیَ العُلیا  اَیَّدَهُ بِجُنودٍ لَم تَرَوها وَ جَعَلَ کَلِمَهَسَکینَتَهُ عَلَیهِ وَ فَأَنزَلَ اللَّه .(74) 



 :در دعای افتتاح توصیف حضرت بقیه اللَّه علیه السالم را چنین می یابیم

رَبَّ العالَمینَ حُفَّهُ بِماَلئِکَتِکَ المُقَرَّبینَ وَ اَیِّدهُ بِروحِ القُدُسِ یا المُنتَظَرِ ، صَلِّ عَلی وَلِیِّ اَمرِکَ القائِمِ المُؤَمَّلِ وَ العَدلِ اللَّهُمَّ وَ . 

60ص:   

  سوم : تصریح و تلویح به دو نعمت نبوّت و ظهور موعود

حاکمیت صالحان در هر دو  نبوت را و تلویحاً نعمت وجود و ظهور امام عصرعلیه السالم را بیان نموده که قرآن صریحاً نعمت
 :آیات آغازین سوره قصص می فرماید .بر زمین و شکست ستمگران و متمردان محقق خواهد شد

المُفسِدینَ. وَ  یُذَبِّحُ اَبناءَهُم وَ یَسَتحیی نِساءَهُم اِنَّهُ کانَ مِنَ عاَل فِی االَرضِ وَ َجعَلَ اَهلَها شِیَعاً یَستَضعِفُ طائِفَهً مِنهُم اِنَّ فِرعَونَ
فِی االَرضِ  وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّهً وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثینَ. وَ نُمَکِّنَ لَهُم نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسُتضعِفوا فِی االَرضِ ».(75) 

 ب : نگاهی گذرا به سه رخداد: بعثت، غدیر، عصر ظهور

  اول : بعثت

نادانی را می پیمایند و  با سرعت هر چه بیشتر بیراهه های جهل و ای رخ می نماید که انسان ها شتابان و بعثت در هنگامه
کنند و از قتل ها و غارت ها و بیدادگری ها با افتخار یاد می  در مقابل خدایان ساخته شده از سنگ و چوب سجده می

ین مراحل استپایین تر که دختران خویش را زنده در گور می نهند و عواطف بشری در سطح اجتماع در نمایند. زمانی . 

  دوم : غدیر خم

دلخوش بودند که  آن هنگامی ملموس تر خواهد بود که بدانیم دشمنان نبوت و امامت از سال ها قبل غدیر خم و عظمت
وی پس از رحلت از این جهان مادی ناتمام خواهد ماند.  رسول خاتم صلی اهلل علیه وآله را فرزند پسری نیست و تالش

بخش پیامبر عزیز خویش  موهوم را تنها در دل نهان نداشتند و بر زبان آوردند تا آنجا که خالق هستی رجالب اینکه این پندا
االَبتَرُ  الکَوثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انحَر، اِنَّ شانِئَکَ هُوَ اِنّا اَعطَیناکَ»را چنین تسال داد و تأیید نمود:  ».(76) 

61ص:   

الَّذینَ کَفَروا لِیُثبِتوکَ اَو یَقُتلُوکَ اَو  وَ اِذ یَمکُرُ بِکَ »بعثت یگانه بی همتا در ترسیم آن روزگاران فرمود:  در دوران آغازین
 (77).«... یُخرِجوکَ

مبین به کمال رسید و نعمت الهی  غدیر، استمرار نبوت سید االنبیاء با امامت سید االوصیاء تحقق یافت؛ و دین در زالل جاری
دیناً  لَکُم دینَُکم وَ اَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ االِسالمَ الیَومَ اَکمَلتُ»یت تمام یافت که بر بشر ».(78) 

  سوم : ظهور موعود منتظر

مصلح هستی را از خدای  زمانی است که مردمان از ظلم و جور به ستوه آمده، و همگی یک دل و یک زبان ظهور موعود در
« اللَّهِ اَنَا بَقِیَّهُ»موالیمان مردمان را به خدا دعوت نماید، و گلبانگ  ند. در آن هنگام است که از کنار خانه کعبهخویش می طلب



و با برافراشتن پرچم فتح و پیروزی قسط و عدل را  از بیت اللَّه به گوش جهانیان رسد و مشام جان همگان را نوازش دهد،
 .در سراسر گیتی حاکم سازد

دوران قبل از ظهور"»و « دوران قبل از بعثت»فی ج : معر » 

  دوران قبل از بعثت . 1

 :امیرالمؤمنین علیه السالم روزگار عرب پیش از بعثت را چنین ترسیم می نماید

  العَرَبِ عَلی شَرِّ دینٍ وَ فی شَرِّ دارٍالتَّنزیلِ؛ وَ اَنتُم مَعشَرَ بَعَثَ مُحَمَّداًصلی اهلل علیه وآله نَذیراً لِلعالَمینَ وَ اَمیناً عَلَی اِنَّ اللَّهَ
االَصنامُ فیکُم  تَأُکلونَ الجَشِبَ وَ تَسفِکونَ دِماَءکُم وَ تَقطَعونَ اَرحامَکُم، مُنیخونَ بَینَ ِحجارَهٍ خُشنٍ وَ َحیّاتٍ صُمٍّ تَشرَبونَ الکَدِرَ وَ

 (79).مَنصوبَهٌ وَ اآلثامُ بِکُم مَعصوبَهٌ

حالی که شما گروه عرب در   علیه وآله را بیم دهنده جهانیان و امین وحی و کتاب خود مبعوث کرد دراهلل خداوند محمدصلی
میان سنگالخ ها و مارهای ناشنوا اقامت داشتید. آب های لجن را می  بدترین آیین و بدترین جاها به سر می بردید. در

کردید. بت ها در میان شما  و از خویشاوندان دوری می غذاهای خشن می خوردید و خون یکدیگر را می ریختید آشامیدید و
 .«سر پا بود و از گناهان اجتناب نمی کردید

62ص:   

 :سپس روزگار بقیه مردم را پیش از بعثت را چنین ترسیم می نماید

اَو مُشیرٍ اِلی  بَینَ مَُشبِّهٍ ِللَّهِ بِخَلقِهِ اَو مُلحِدٍ فِی اسمِهِ،مُتَشَتِّتَهٌ  یَومَئِذٍ مِلَلٌ مُتََفرِّقَهٌ وَ اَهوَاءٌ مُنتَشِرَهٌ، وَ طَرائِقُ وَ اَهلُ االَرضِ
بِمَکانِهِ مِنَ الجَهالَهِ  غَیرِهِ فَهَداهُم بِهِ مِنَ الضَّاللَهِ وَ اَنقَذَهُم ».(80) 

ش تشبیه خداوند را به خلق دارای مذهب های گوناگون و بدعت های مختلف و طوایف متفرق بودند. گروهی مردم آن روز
به غیر او اشاره می کردند. خداوند آنان را به وسیله رسول اکرم  می کردند و برخی در اسم او تصرف می کردند و جمعی

علیه وآله هدایت کرد و به معارف الهی آشنا ساخت صلی اهلل . 

  دوران قبل از ظهور . 2

هنگام بیان مالحم و فتن به  الم گهربار خویش و بهالنَّبی صلی اهلل علیه وآله در قسمت های گوناگون ک باب مدینه علم
موعود پرداخته اند، که در این قسمت تنها به نقل گوشه ای از کالم آن  ترسیم دوران جامعه بشری در عصر قبل از ظهور

اکتفا می کنیم حضرت : 

ساٍق، بادیاً نَواجِذُها، مَملوءَهً اَخالفُها، حُلواً  حَّتی تَقومَ الحَربُ بِکُم عَلی»علیه السالم در نهج البالغه می فرماید:  امیرالمؤمنین
عاقِبَتُها رَضاعُها، عَلقَماً ».(81) 

کی در و خطرنا کند که قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السالم آشوب عجیب و جنگ های بسیار مهیب حضرت پیش بینی می
جنگ روی پای خودش می ایستد»دنیا اتفاق می افتد. می فرماید:  دندان های خودش را نشان می دهد مثل یک درنده ای  .



نگاه می کنند  شیرِ پستان خودش را نشان می دهد. یعنی آن ستیزه جویان و آتش افروزانِ جنگ .که دندان نشان می دهد
می کند، اما نمی دانند که عاقبتِ این جنگ به ضرر  یعنی به نفعشان کارمی بینند این پستان جنگ خوب شیر می دهد؛ 

 .خودشان است

63ص:   

 د : معرفی دوران پس از بعثت و پس از ظهور

  دوران پس از بعثت . 1

شما (: »82...«)شَفا حُفرَهٍ مِنَ النّارِ  وَ کُنتُم عَلی»دوران قبل و بعد از بعثت را به ترتیب چنین بیان می کند:  خداوند مهربان
عداوت را  پرتگاه آتش بودید. خداوند به واسطه نعمت بعثت رسول خاتم صلی اهلل علیه وآله در اوج دشمنی با هم و بر لبه

 .«به اُلفت و ضاللت را به هدایت تبدیل نمود

از بعثت نیز به دست می با تأملی در این آیه و فراز پیشینِ کالمِ امیرالمؤمنین علیه السالم تصویری روشن از دوران پس 
 .آید

  دوران پس از ظهور . 2

بدانید که فردا دنیا ( : »83«)بِما التَعرِفونَ ااَل وَ فی غَدٍ وَ سَیَأتی غَدٌ»علیه السالم در ادامه کالمش می فرماید:  امیرالمؤمنین
با خود  نید که هست و فرداپیش بینی نمی کنید و نمی شناسید و آگاه نیستید، ولی بدا آبستن چیزهایی است که هیچ

 .«خواهد آورد

« الهی می کند این است که ُعمّال و حکام را  اول کاری که آن والی( : »84«)مِن غَیرِها عُمّالَها عَلی مَساوی اَعمالِها َیأُخذُ الوالی
اصالح می کند و دنیا اصالح می شود یک یک می گیرد، و اعوان خود را ». 

« زمین پاره های جگر خود را بیرون می دهد«: »اَفالیذَ َکِبدِهااالَرضُ  َو تُخرِجُ لَهُ یعنی زمین هر موهبتی که در خود دارد از  .«
کنید، همه را بیرون می دهد هر معدنی و هر استعدادی که شما تصور . 

« خود را در اختیار او قرار است و کلیدهای  زمین می آید مثل یک غالم در حالی که تسلیم« : »اِلَیهِ سِلماً مَقالیدَها َو تُلقی
 نمی ماند مگر اینکه به دست او کشف می شود و مجهولی در طبیعت باقی نمی ماند یعنی سِرّی در طبیعت باقی«. می دهد

 .مگر اینکه در آن دوره مکشوف می گردد
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« ؟! نشان خواهد داد که این «چه یعنیآن وقت او به شما نشان خواهد داد که عدالت واقعی «: »َعدلُ السّیرَهِ َفیُریکُم کَیفَ
زدند همه دروغ بود و این همه که دم از صلح می زدند همه اش دروغ و نفاق  همه که دم از اعالمیه حقوق بشر و آزادی می

جُو فروشی و گندم نمایی بود و . 



« به حسب ظاهر مرده و از میان رفته زنده  قوانین کتاب و سنت را که متروک مانده و«: »مَیِّتَ الکِتابِ وَ السُّنَّه َو یُحیی
 .«خواهد کرد

» :و نیز فرمود امام زمان علیه السالم لقبی مخصوص به  هر یک از امامان ما لقبی دارد و...«. اِذا قامَ القائُِم حَکَمَ بِالعَدلِ 
را به  حضرت مهدی علیه السالمیعنی آنکه در جهان قیام می کند. ما « القائم»است:  خود دارد که از مفهوم قیام گرفته شده

امام به قیام و عدالت شناخته می شود قیام و عدالت می شناسیم. هر امامی به یک صفت شناخته می شود و این . 

« در روزگار او جور و ظلمی در کار نیست«: »َو ارتََفعَ فی اَیّامِهِ الجَورُ ». 

« و بی عدالتی هاست. وقتی که  چون منشأ این ناامنی ها، ناراحتی ها«. همه راه ها امن می شود«: »السُّبُلُ َو اَمِنَت بِهِ
و دلیلی بر ناامنی وجود ندارد عدالت برقرار شود، چون فطرت بشر فطرت عدالت است . 

« و زمین تمام برکات خود را بیرون می آورد«: »َو اَخرَجَتِ ااَلرضُ بَرَکاتِها ». 

« مردمِ  آیا می دانید ناراحتی«. وَ العاقِبَهُ لِلمُتَّقینَ»هُوَ قَولُهُ تَعالی:  الرَّجُلُ مِنکُم یَومَئٍِذ مَوضِعاً لِصَدَقَتِهِ وَ ال بِرِّهِ ... وَ   یَِجدَُو ال
مستحق  بدهند و یا کمکی به کسی نمایند، فقیر و آن وقت چیست؟! ناراحتی مردم فقط این است که اگر بخواهند صدقه ای

 .پیدا نمی کنند

65ص:   

حَتّی یُوَحِّدوا اللَّهَ وَ ال یُشرِکَ بِهِ شَیئاً »الهی می فرماید:  درباره توحید تا اینکه همه خدا را یگانه خواهند دانست و ذرّه » :«
ورزید ای به او شرک نخواهند ». 

امنیت»درباره  یک پیرزن ناتوان از «: »المَغرِبَ الیُؤذیها اَحَدٌ شرِقِ تُریدُوَ تَخرُجُ العَجوزَهُ الضَّعیفَهُ مِنَ المَ»می فرماید:  «
مسافرت می کند بدون آنکه کسی او را اذیت کند مشرق تا مغرب دنیا را ».(85) 

قتل و تبعید و زندانی کردن  است که دشمنان برای خاموشی این چراغ فروزان ترفندها به کار برده و در پی غدیر در زمانی
 وَ اِذ یَمکُرُ بِکَ الَّذینَ کَفَروا»نبسته اند، که خالق هستی می فرماید:  ما از این همه جز رسوایی طرفی بربرآمده اند، ا

 (86).«... لِیُثبِتوکَ اَو یَقتُلوکَ اَو یُخرِجوکَ وَ یَمکُرونَ وَ یَمکُرُ اللَّهَ

را ابتر خوانده و دل  ذرانیده، رسول خاتمچند، زبانِ طعنه کینه توزان دراز گشته و جسارت از حد گ پس از گذشت زمانی
خواهیم رسید!! اما هستی بخش توانا این گونه دردانه هستی را مورد  در گروِ رفتنِ وی نهاده که پس از وی به امیال خویش

الم وصایت با اع»( و نیز فرمود: 87«.)نمودیم ما به تو کوثر ارزانی داشتیم ... و دشمنت را ابتر»مالطفت قرار داد که  مهر و
بر آب  تو کامل گردانیده و نعمت را تمام نموده و کینه و کید دشمنان را خنثی و نقش و امامت سید اوصیاء، دین را بر

 (88).«نمودیم

و فتح مکه و غدیر خم و نیز تالش  منتظرعلیه السالم استمرارِ منویّات رسول اللَّه صلی اهلل علیه وآله در بعثت ظهور موعود
 رحلت نبی خاتم صلی اهلل علیه وآله تا فرا رسیدن دوران غیبت کبرای امام وم علیهم السالم در دوران پس ازامامان معص



صحیح و واقعی از موعود و عصر طالیی  عصرعلیه السالم و جامه فعلیت پوشاندن و عملی ساختن آن منویّات است. کسی درک
را در غدیر جستجو نمایدپر شکوفه ظهور  ظهور دارد که حلقه اتصال بعثت و ایام . 
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 منابع و مآخذ

 .قرآن مجید . 1

ش 1385ابن طاووس، سیّد علی بن موسی؛ إقبال األعمال، ترجمه محمد روحی، قم، سماء قلم، چاپ ششم،  . 2 . 

ش 1387سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم، بوستان کتاب، چاپ بیست و هفتم،  . 3 . 

ق 1417البالغه، تحقیق محمد دشتی، قم، مؤسسه نشر اسالمی، چاپ پنجم، سید رضی، محمد بن حسین؛ نهج  .4 . 

ق 1417طبرسی، امین االسالم؛ إعالم الوری بأعالم الهدی، قم، آل البیت علیهم السالم،  . 5 . 

ش1382جهانبخش، تهران، حروفیه،  نجفی، هادی، اندوخته خداوند، ترجمه جویا . 6 . 

علی اکبر مهدی پور /زمینه سازی غدیر برای عصر ظهور   

  چکیده

امیرالمؤمنین علیه السالم است  جهانی حضرت بقیه اللَّه ارواحنا فداه، جلوه ای از صوت العداله االنسانیه حکومت واحد . 1
 .که در روز عید سعید غدیر پی ریزی شد

 .در روز غدیر، والیت حضرت امیرعلیه السالم بر آسمان و زمین عرضه شد، که در عصر ظهور تبلور پیدا می کند . 2

در روز غدیر نازل گردید، در عهد ظهور تبلیغ جهانی می گردد« بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّکَ»آیه شریفه  . 3 . 

» آیه کریمه . 4 » که در روز غدیر نازل شد، تمّکن عملی آن« کُمالیَومَ اَکمَلتُ لَکُم دینَ  در « َو لَیُمَکِّنَنَّ لَُهم دینَهُمُ الَّذِی ارَتضی
یابد عصر ظهور تحقق می . 

اخوّت حقیقی در میان  صلی اهلل علیه وآله روز غدیر در میان صد و بیست هزار نفر اخوّت ایجاد کرد، و رسول اکرم . 5
گردد جهانیان در عصر ظهور برقرار می . 

گرفت، و در عصر ظهور  صلی اهلل علیه وآله در روز غدیر برای حضرت امیرعلیه السالم از همگان بیعت پیامبر اکرم . 6
 .همگان در برابر آن حضرت خضوع می کنند

67ص:   



دادند، ولی در عصر ظهور همگان از  سر« اَصبحتَ موالی و مولی کلِّ مؤمنٍ و مؤمنهٍ»روز غدیر ریاکارانه بانگ  منافقان در . 7
 .سویدای دل مُنقاد می شوند

برشمردند، که همه آنها در  در روز غدیر در زمان خالفت ظاهریشان بیست و هشت ویژگی برای روز غدیر موالی متقیان . 8
 .عصر ظهور تحقق پیدا می کند

یر بیان فرمودند، که همه آنها در عصر ظهور جلوه گر امام رضاعلیه السالم در یک حدیث نورانی چهل ویژگی برای روز غد . 9
 .می گردد

تجلّی در قرص خورشید، در  بودن و برخی از تجلّیات آن حضرت، از قبیل« دابّه االرض»صفات مولی از قبیل  برخی از . 10
 عصر ظهور تحقق می یابد

  مدخل

کنار برکه ای به  ری در سرزمین غدیر خم، درتاریخ اسالم، روز هجدهم ذیحجه الحرام سال دهم هج حساس ترین فراز
با « عید سعید غدیر»تارک صفحات تاریخ نقش بست و به عنوان  پهنای جهان رخ داد. این رخداد مهم تاریخی با قلم زرین بر

پیشانی آفرینش رقم خورد کِلک قضا بر . 

صلی اهلل علیه وآله  توسط رسول اکرمتن از اصحاب  120000امارت و امامت موالی متقیان، در حضور  خالفت، وصایت،
فراز از خطبه تاریخی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله  110در  اعالم گردید. جایگاه و ویژگی های مولی و فضایل آن حضرت

بیان گردید به طور شفاف . 

فراز از  20فته شد. در گر فرد حاضران برای والیت امیرالمؤمنین و یازده فرزندش علیهم السالم بیعت طی سه روز از فرد
سخن رفت این خطبه پیرامون حضرت بقیه اللَّه ارواحنا فداه . 

برای پی ریزی حکومت  ظروف هنگامه غدیر به روشنی به ما خبر می دهد که داستان غدیر زمینه مناسبی بررسی شرایط و
الم تأسیس خواهد شدموالی متقیان علیه الس واحد جهانی بر اساس عدالت است، که به دست فرزند برومند . 

68ص:   

 .در این نوشتار جلوه هایی از حادثه غدیر را در عصر موفور السرور ظهور آخرین امام نور بررسی می کنیم

 تجلّی آیات غدیر در عصر ظهور .1

تُ عَلَیکُم نِعمَتی وَ دینَکُم وَ اَتمَم الیَومَ اَکمَلتُ لَکُم»در روز عید سعید غدیر نازل گردید، آیه زیر است:  یکی از آیاتی که
رساندم و اسالم را به  امروز دین شما را کامل کردم، و نعمت خود را برای شما به اتمام(: »89«)دیناً رَضیتُ لَکُمُ االِسالمَ

 .«عنوان دین برای شما پسندیدم

 :بر اساس شماری از آیات قرآن، این آیه شریفه در عصر ظهور تحقق پیدا می کند، که به یک نمونه اشاره می کنیم



دینَهُمُ  االَرضِ کَمَا اسْتَخلَفَ الَّذینَ مِن قَبلِهِم وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُم الَّذینَ آمَنوا مِنکُم َو عَمِلوا الصّالِحاتِ لََیستَخلِفَنَُّهم فِی وَعَدَ اللَّهُ
اَمناً یَعبُدونَنی ال یُشرِکونَ بی شَیئاً الَّذِی ارتَضی لَُهم وَ لَیُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم .(90) 

جانشین قرار دهد، همان  از شما که ایمان آورده عمل صالح کنند، وعده داده که آنها را در روی زمین خداوند به کسانی
از دینی که پسندیده است، متمکن نماید و ترس آنها را به امنیت  ر داده است. آنها راگونه که پیشینیان را جانشین قرا

مرا بپرستند و چیزی را به من شریک قرار ندهند مبدل کند. تا . 

( روز 91شده است.) آمده است که این آیه در مورد حضرت مهدی علیه السالم و یاران آن حضرت نازل در احادیث فراوان
آیه خالفت حضرت صاحب الزمان علیه السالم مطرح شده است.  رالمؤمنین علیه السالم اعالم شده و در اینغدیر خالفت امی

مرضیّ خداوند  که اسالم دین مرضیّ پروردگار است و در این آیه از وعده تمکن آن حضرت از دین روز غدیر اعالم شده
 .سخن رفته است

69ص:   

در «. را از شر مردم نگه می دارد خداوند تو(: »92«)وَ اللَّهُ یَعصِمُکَ مِنَ النّاسِ»شر دشمنان سخن رفته:  در آیه تبلیغ از
تبدیل آن به امنیت سخن رفته است این آیه نیز از برداشته شدن خوف و هراس و . 

ظهور  خواهد بود، و ایام غدیر و آیات ظهور به این نتیجه می رسیم که تجلی آیات غدیر در روزگار ظهور از بررسی آیات
غدیر می باشد مصداق بارز و تجلّی کامل وعده های پروردگار در روز . 

 تجلّی خطابه های غدیر در عصر ظهور .2

 اشاره

سه خطبه تاریخی برای روز غدیر خم در تاریخ ثبت شده، که هر یک دارای فرازهای مهمی است، که همه آنها در عصر ظهور 
 .تجلی خواهد نمود

ی اهلل علیه وآله در سرزمین غدیر خمخطبه رسول اکرم صل . 1 . 

خطبه امیرالمؤمنین علیه السالم در یکی از سال های خالفت ظاهری آن حضرت، که روز غدیر با روز جمعه مصادف شده  . 2
 .بود

 خطبه حضرت امام رضاعلیه السالم به نقل سید ابن طاووس . 3

ور بررسی می کنیمدر این بخش گوشه ای از جلوه های خطبه غدیر را در عصر ظه . 

 الف . جلوه هایی از خطبه غدیر در عصر ظهور

است، که آن را در سرزمین  ترین و جامع ترین خطبه های غدیر، خطبه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله جالب ترین و جاذب
است. شماری از  به معارف واالی اسالم به تفصیل اشاره نموده نفر ایراد کرده، 120000غدیر خم، در حضور بیش از 

شده در خطبه غدیر به شرح زیر است حقایق واالی طرح : 



مورد 110بررسی صفات جاللی و جمالی پروردگار  . 1 . 

مورد 50سخن از والیت موالی متقیان علیه السالم  . 2 . 

70ص:   

مورد 20گفتگو از فضایل امیرالمؤمنین علیه السالم  . 3 . 

مورد 25سخن از جایگاه شیعیان  . 4 . 

مورد 20گفتگو از حالل و حرام  . 5 . 

مورد 40نام نامی و یاد گرامی امیرالمؤمنین علیه السالم  . 6 . 

مورد 10سخن از جایگاه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله  . 7 . 

مورد 10گفتگو از بیعت با امامان علیهم السالم  . 8 . 

مورد 12سخن از قرآن و تفسیر آن  . 9 . 

مورد 20ولی عصرعلیه السالم گفتگو از حضرت  . 10 . 

 ب . سیمای موعود در خطبه غدیر

 .آگاه باشید که پایان بخش امامان، مهدی قائم علیه السالم از ماست . 1

 .آگاه باشید که او بر همه ادیان پیروز می گردد . 2

 .آگاه باشید که او از ستمگران انتقام می گیرد . 3

 .آگاه باشید که او قلعه ها را می گشاید و از بین می برد . 4

 .آگاه باشید که او بر هر تیره ای از مشرکان پیروز می شود و آنها را هدایت می کند . 5

 .آگاه باشید که او انتقام خون همه اولیای خدا را می گیرد . 6

 .آگاه باشید که او یاور دین خداست . 7

جرعه نوش دریای بیکران است آگاه باشید که او . 8 . 

 .آگاه باشید که او هر صاحب فضیلتی را با فضیلتش نشانه می گذارد . 9



 .آگاه باشید که او برگزیده خداست . 10

 .آگاه باشید که او وارث همه علوم و محیط به همه بینش هاست . 11

می دهدآگاه باشید که او از پروردگارش خبر می دهد و به آیات او هشدار  . 12 . 

71ص:   

 .آگاه باشید که او هدایت یافته و استوار است . 13

 .آگاه باشید که امور همگان به او تفویض شده است . 14

 .آگاه باشید که همه پیشینیان به ظهور او بشارت داده اند . 15

حقّی جز با او و هیچ نوری جز  چکه او تنها حجت باز مانده از حجج الهی است، و پس از او حجتی نیست، و هی آگاه باشید . 16
 .در نزد او نیست

 .آگاه باشید که هرگز احدی بر او چیره نمی شود . 17

 (93).آگاه باشید که او ولی خدا در روی زمین، داور خدا در میان مردمان و امین خدا در آشکار و نهان است . 18

او تا قائم مهدی علیه السالم  مردمان! نور خدا با من، سپس با علی بن ابی طالب علیه السالم، سپس در تبار هان ای . 19
باز می ستاند است، همان قائم که همه حقوق خدا و حقوق ما را .(94) 

ن پس از او بگیرم امیرالمؤمنین و اماما هستم که از شما بیعت بگیرم، در مورد آنچه از خداوند درباره علی من مامور . 20
قیامت که او داوری به حق می کند که مهدی قائم از آنهاست، تا روز .(95) 

 ج . سیمای امیر در خطبه غدیر

سخن رفته، چهل بار نامش بر  خطبه غدیر در مورد امیرالمؤمنین علیه السالم است، که پنجاه بار از والیتش بیشترین پیام
مورد از فضایل بیکرانش سخن به میان آمده است شده، بیست زبان پیامبرصلی اهلل علیه وآله جاری . 

نازل شده، و از سوی  اهلل علیه وآله در نخستین پیام غدیر می فرماید: سه بار جبریل امین بر من پیامبر رحمت صلی
برادر من، وصی  به سیاه و سفید اعالم کنم که علی بن ابی طالب خداوند جلیل فرمان آورده که من در این جایگاه بایستم و

موسی است، جز این که  امام پس از من است. جایگاه او نسبت به من همانند جایگاه هارون نسبت به من، جانشین من و
خدا، ولی شماست پس از من پیامبری نخواهد بود. او پس از خدا و رسول .(96) 
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غاصبان فدک همه فضایل موال  یه وآله به شهادت رسید، وپس از ایراد این خطبه، پیامبر اکرم صلی اهلل عل دقیقاً هفتاد روز
سال که حقّ به حقّدار رسید، تالش فراوان برای تضعیف حقوق آن  25 را انکار کردند و حقّ او را غصب نمودند. پس از



رگز رفیع اعالم شده ه سو به عمل آمد، و جنگ های جمل و صفین و نهروان به وقوع پیوست؛ و آن جایگاه حضرت از هر
سال بر سراسر جهان  44000رجعت می کند و به مدت  برای آن حضرت فراهم نشد. در عصر ظهور، موالی متقیان

 (97).فرمانروایی می کند

 د . جایگاه رفیع موال در خطبه غدیر

امیرعلیه السالم اشاره کرده می  الشأن صلی اهلل علیه وآله در فرازهایی از خطبه غدیر به جایگاه رفیع حضرت پیامبر عظیم
بدارید، که خداوند او را برتری داده است هان ای مردمان! علی را مقدم»فرماید:  ».(98) 

زنی برتر است. خداوند به  هان ای مردمان! علی را مقدم بدارید، که او پس از من از هر مرد و»فرماید:  در ادامه می
وسیله ما زنده است. هر کس این سخن مرا رد کند از رحمت خدا به  مردمان به وسیله ما بر مردمان روزی نازل می کند، و

مورد غضب خداست دور است و .(99) 

های مستقلی نیز تألیف شده  این است که موالی متقیان از همه انبیای پیشین برتر است. در این رابطه کتاب عقیده قطعی ما
غصب کردند، و پیروان مکتب خالفت دیگران را بر آن حضرت  ( ولی غاصبان فدک همه اوصاف آن حضرت را100است.)

جایگاه واقعی آن حضرت در عصر ظهور بر همگان روشن خواهد شد مقدم داشتند، اما . 
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 ه . سپاه سفیانی در خطبه غدیر

اهلل علیه وآله در ضمن فرازی از خطبه غدیر این آیه کریمه را تالوت فرمودند پیامبر اکرم صلی : « شِرَ النّاسِ! آمِنوا بِاللَّهِ مَعا
هان ای مردمان! (: »103«)عَلی اَدبارِها مِن َقبلِ اَن نَطمِسَ وُجوهاً فَنَرُدَّها( »102«)الَّذی اُنزِلَ مَعَهُ النُّورَ»( و 101«)وَ رَسولِهِ

 پشت بزنیم و آنها را بهاو نازل شده ایمان بیاورید، پیش از آنکه بر چهره هایی  به خدا و رسول خدا و نوری که همراه
 (104).«سرشان برگردانیم

سپاه سفیانی به سرزمین  سپاه سفیانی و خسف سرزمین بیداء است، که از عالئم حتمی است. هنگامی که این آیات در مورد
می برد، به  کوبد و زمین دهان باز می کند و همه آنها را در کام خود فرو بیدا می رسند، جبریل امین با پای خود بر زمین می

(، که خداوند صورتشان را 105جهینه اند) دو تن گزارشگر: یکی به نام بشیر و دیگری به نام نذیر، که هر دو از قبیله جز
این بیان این فراز از خطبه، مربوط به عصر ظهور و خسف سرزمین بیداء است ( طبق106به پشت سرشان برمی گرداند.) . 

 و . اصحاب صحیفه در خطبه غدیر

بن جبل با دو نفر دیگر از  از بیعت با امیرالمؤمنین علیه السالم، بشیر بن سعید و اسید بن حضیر و معاذ وز عید غدیر پسر
گذاشتند که پیش از ورود به مدینه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله  اصحاب سقیفه با یکدیگر به رایزنی پرداختند و قرار

قتل برسانند را به .(107) 

قتل پیامبرصلی اهلل علیه  اقامت سه روزه در صحرای غدیر خم، نُه تن دیگر را با خود همراز کرده برای ر طولاین عده د
شهرت یافته اند، در « اصحاب صحیفه»نفر که در تاریخ به  14این  وآله پیمان بستند و صحیفه ای را امضا کردند. اسامی

هرشی»به مکه بر فراز کوهی به نام  ( این گروه در مسیر خود108آمده است.) بحار االنوار کمین کردند، تا به هنگام  «
را رم دهند. چون به پرتگاه رسیدند، یک لحظه برق زد و چهره توطئه  عبور پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله شتر آن حضرت



جالب توجه است که پیش از ( 109خواندند.) مشاهده گردید و پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله آنها را با نامشان فرا گران
کردند یاد« اصحاب صحیفه»اهلل علیه وآله در خطبه غدیر آنها را به عنوان  وقوع این حادثه، پیامبر اکرم صلی .(110) 
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 ز . نور فراگیر

م، و امامان علیهم السال نور فراگیر رسول خداصلی اهلل علیه وآله، امیرالمؤمنین علیه السالم، سایر در خطبه غدیر از
سخن رفته است سرانجام جان جانان حضرت صاحب الزمان علیه السالم .(111) 

یَهْدِی اللَّهُ لِنوِرهِ مَن یَشاءُ »علیه السالم در تفسیر آیه  امیرالمؤمنین خداوند هر کس را بخواهد به نور خود » :(112)«
نور مهدی قائم علیه السالم است منظور از آن"، فرمود: «هدایت می کند ».(113) 

، «خود را به اتمام خواهد رسانید خداوند، نور(: »114«)وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ»علیه السالم در تفسیر آیه  حضرت امام کاظم
نور خود را به اتمام می رساند خداوند با والیت قائم علیه السالم»فرمود:  ».(115) 

وَ اَشرَقَتِ االَرضُ بِنورِ رَبِّها»الم در تفسیر آیه علیه الس حضرت امام صادق »(116): « ، «زمین با نور صاحبش منوّر گردید
بین  نور صاحبش منور می گردد. مردم از نور خورشید بی نیاز می شوند و تاریکی از چون قائم ما قیام کند زمین با»فرمود: 

 (117).«می رود

چراغ و نور آفتاب  دیگر شب نخواهد بود و احتیاج به»دین نیز آمده است: این مضمون در کتب عه جالب توجه است که
 (118).«نخواهد بود، زیرا خداوند برایشان روشنایی می بخشد

  ح . میراث پیامبرصلی اهلل علیه وآله

«: راثَهً فی عَقِبی اِلی یَومِ القِیامَهِاِمامَهً وَ وِ مَعاشِرَ النّاسِ اِنّی اَدَعُها»اهلل علیه وآله در ادامه می فرماید:  پیامبر اکرم صلی
هان ای مردمان» ودیعه می نهیم ما آن پیمان را به عنوان امامت و وراثت در فرزندان خود تا روز رستاخیز ! .(119) 

وَ جَعَلَها کَلِمَهً باقِیَهً فی عَقِبِهِ »این رابطه می فرماید:  خداوند منّان در خداوند آن را کلمه پایدار در نسل او قرار » :(120)«
عهدی پایدار در نسل حضرت ابراهیم علیه السالم قرار داد. سُدی می گوید ، یعنی: خداوند امامت را«داد منظور از نسل » :

 (121).«حضرت ابراهیم علیه السالم آل محمدعلیهم السالم است
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امامت تا روز قیامت در نسل حضرت ابراهیم علیه السالم قرار »د: امام صادق علیه السالم در تفسیر آیه فوق فرمو
 (122).«دارد

  ط . ضرورت اطالع رسانی

اهلل علیه وآله در مورد لزوم تبلیغ خطبه غدیر خطاب به حاضران فرمود رسول اکرم صلی َفلیُبَلِّغِ الحاضِرُ الغائِبَ وَ الوالِدُ » :
فرزند خود تبلیغ نماید حاضران به غایبان خبر دهند و هر پدری تا روز قیامت به» (:123«)القِیامَهِ الوَلَدَ اِلی یَومِ ». 



موجود نبود، بلکه این  است که مخاطب پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله فقط حاضران نبودند و فقط نسل بسیار جالب توجه
ادامه دارد اطالع رسانی تا روز قیامت و به طور طبیعی تا عصر ظهور . 

کردن ندارد، در حالی که  خیال می کنند مسئله امامت یک موضوع تاریخی است و در زمان ما نیازی به بازگو ناآگاه افراد
نسلی آن را به نسل بعدی ابالغ نماید رسول عالمیان به همه جهانیان امر فرموده که هر . 

 ی . بیعت با خدا

همگان با امیرالمؤمنین علیه  سرزمین غدیر خم نگه داشت، تا اهلل علیه وآله سه روز تمام حاضران را در پیامبر اکرم صلی
امامان نیز بیعت گرفتند. باشکوهترین بیعت جهانِ آفرینش نیز به هنگام  ( در ضمن برای دیگر124السالم بیعت کنند.)

حضرت بقیه اللَّه ارواحنا فداه واقع خواهد شد ظهور . 

« آنگاه یاران حضرت بین رکن و مقام با آن ( »125«.)امین است نخستین کسی که با آن حضرت بیعت می کند جبرئیل
 (126).«حضرت بیعت می کنند

 ک . امام هدایتگر

» اهلل علیه وآله در این خطبه از امیرالمؤمنین صلی اهلل علیه وآله به عنوان رسول اکرم صلی و « هادی»و « نقی»و « تقی
که برای « مهدی»حضرت بقیه اللَّه علیه السالم است، به ویژه لقب  ( همه این صفات از القاب127یاد کرده است.)« مهدی»

عَلَم بالغلبه شده است آن حضرت . 
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 جلوه هایی از خطبه امیرعلیه السالم در عصر ظهور .3

 اشاره

امیرالمؤمنین علیه السالم است، که در  پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله خطبه امیرِ بیان، پیشوای پارسایان، پس از خطبه
 روز جمعه مصادف شد. خطبه بسیار باشکوهی ایراد فرمود، که فرازهایی از آن ایام خالفت ظاهری آن حضرت روز غدیر با

 :نقل می شود

  الف . سیمای غدیر در سخنان امیرعلیه السالم

 .امروز روزی بلند جایگاه است . 1

 .گشایش در آن پدید آمد . 2

 .مقام شایستگان باال رفت . 3

 .امروز براهین الهی آشکار گردید . 4

 .امروز روز آشکار شدن حق و پرده برداری از جایگاه امامت است . 5



 .امروز روز اکمال دین است . 6

 .امروز روز عهد و پیمان است . 7

 .امروز روز گواهی و گواه گرفتن است . 8

مستور در زیر پرده های کفر و نفاق استامروز روز آشکار شدن پیمان های  . 9 . 

 .امروز روز بیان حقایق ایمان است . 10

 .امروز روز راندن شیطان است . 11

 .امروز روز اقامه برهان است . 12

 .امروز روز جدایی حق و باطل است . 13

 .امروز روز بلند جایگاهی است که در آن مخاصمه می کردید . 14

 .امروز روز نبأ عظیمی است که از آن روی بر می تافتید . 15

 .امروز روز ارشاد و هدایت است . 16

 .امروز روز آزمایش بندگان است . 17

 .امروز روز راهنمایی رهپویان است . 18

 .امروز روز آشکار شدن اسرار درون و رازهای اشرار دون است . 19

و اولیای خاص خداستامروز روز نص صریح بر شایستگان  . 20 . 

77ص:   

 .امروز روز امنیت کامل است . 21

 .امروز روز اظهار سرّ مکنون است . 22

 (128).امروز روز آشکار شدن اسرار نهان و آزمایش دل هاست . 23

یهِ ف»ویژه فرازهای دوم:  پوشیده نیست که همه این ویژگی ها در عصر ظهور تجلّی کامل پیدا می کند، به بر اهل تحقیق
که در عصر ظهور تمّکن کامل « یَومُ کَمالِ الدّین»ظهور است. ششم:  فرج و گشایش جهان آفرینش در عصر«: »وَقَعَ الفَرَج

که بدون ترس و « البَیاِن عَن حَقائِقِ االیمانِ یَومُ»پیاده شدن تعالیم دینی و معارف اسالمی فراهم خواهد شد. دهم:  برای



مدت مهلت ابلیس به  که در عصر ظهور« یَومُ دَحرِ الشَّیطانِ »جهانی بیان خواهد شد. یازدهم:  صهواهمه حقایق ایمانی در عر
یکی از رجعت های خود با وی نبرد می کند سر می رسد و موالی متقیان امیرالمؤمنین علیه السالم در .(129) 

( البته به 131رساند.) او را به هالکت می (؛ و پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله130سنگسار می کنند) مؤمنان شیطان را
( و به نقلی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله او را سر می 132زند.) روایتی حضرت ولی عصر ارواحنا فداه او را گردن می

 (133).برد

  ب . رهبران گمراه در خطبه امیرعلیه السالم

از پیروی گمراهان »تالوت فرمودند:  اشاره نموده، آیه کریمه را فرازی از خطبه غدیر به رهبران ضالّ و مُضلّ امیر بیان در
 ما از سرکرده های خود پیروی کردیم، پس ما را گمراه»کرده فرموده است:  بر حذر باشید که قرآن کریم آنها را نکوهش

شدید خود گرفتار کن ساختند. بار خدایا! عذاب آنها را دو چندان فرما و آنها را به لعن و غضب ».(134) 

می جویند. و آن هنگامی  جایگاه سرکرده های گمراه معلوم می شود، و پیروان گمراهشان از آنها بیزاری به هنگام ظهور،
قریش را از دل خاک بیرون آورده، با همان هیزمی که روز تهاجم  است که حضرت ولی عصرعلیه السالم پیکر دو بت بزرگ

السالم را به آتش بکشند، طعمه  آورده بودند، که حضرت علی و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم به خانه وحی
 (135).حریق می سازد
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  ج . روز امن و امان

امروز روز امن و «: »و االمان هذا یوم االمن»علیه السالم در فرازی از خطبه غدیر در مورد روز غدیر فرمود:  موالی متقیان
مان استا ».(136) 

امنیت نداشت، روز غدیر را نیز  خداوند منان شهر مکه را بلد امن قرار داده، ولی رسول عالمیان در آن شهر همان گونه که
آن روز امنیت نداشت. در همان روز اصحاب صحیفه گرد آمدند و پیمان  روز امن و امان قرار داده، ولی صاحب غدیر در

همه انسان ها، حتی برای همه  ن خود را به اجرا نهادند، و این امنیت در سطح جهانی برایروز سقیفه پیما بستند و در
 .جانداران در عصر ظهور تحقق پیدا می کند

در عصر ظهور ظلم و ستم رخت بر می بندد، و راه ها امن می شود و کسی به کسی ستم نمی »در احادیث آمده است: 
 (137).«کند

ن درندگان و همزیستی گرگ و برّه، پلنگ با بزغاله و شیر با گوساله سخن رفته استدر کتب عهدین از آشتی کرد .(138) 

 جلوه هایی از خطبه امام رضاعلیه السالم در عصر ظهور . 4

 اشاره



السالم است، که نکات  در مورد غدیر خم به دست ما رسیده، خطبه بسیار پربار حضرت امام رضاعلیه سومین خطبه ای که
فرموده اند. فرازهایی از این خطبه در عصر ظهور تجلّی می کند، که به  از ویژگی های غدیر خم را برای ما بیان برجسته ای

آنها اشاره می کنیم برخی از : 

  الف . به خاک مالیده شدن بینی شیطان

آن روز، روز کمال دین و به خاک (: »913«)الشیطانِ وَ اِنَّهُ لَیَومُ الکَمالِ و یَومُ مُرغِمَه»خطبه آمده است:  در فرازی از این
است مالیدن شدن بینی شیطان ». 
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آید، و دیگر احدی از او  روشنِ این معنی در عصر ظهور اتفاق می افتد، که دوران مهلت ابلیس به سر می بی گمان مصداق
با توحید کلمه به سوی کلمه توحید روی می آورند. اسالم بر همه  پیروی نمی کند. معارف حقّه به همه می رسد، و همگان

می شود و همگان از عبادت خالص متمکن می شوند ادیان پیروز . 

  ب . روز رهایی از غم و اندوه

 غدیر روز رها شدن از غم(: »140«)و هو یَومُ تَنفیسِ الکَرب»امام رضاعلیه السالم در فرازی از خطبه غدیریه می فرماید: 
 .«و اندوه است

سرتاسر جهان زدوده می  های فاسد در روی زمین هستند غم و اندوه بر جاست. تنها هنگامی غم و اندوه از بیگمان تا رژیم
 .شود، که رهایی بخش جهان ظهور نماید

 بود آن روز بر ما عید مطلق

 که به جنبش در آید پرچم حقّ

شده است. جالبتر اینکه  تعبیر« یوم الخالص»و « روز رهایی»ور به عنوان در برخی از احادیث از روز ظه جالب توجه است که
است آمده« روز ظهور»در انجیل نیز همان تعبیر در مورد  .(141) 

  ج . روز نشر دانش

آن روز، روز نشر علم است«: »و یوم نشر العلم»در فراز دیگری از این خطبه آمده است:  ».(142) 

حرف است 27اختیار انسان ها قرار بگیرد، به تعبیر احادیث  قرار است در علم و دانشی که مجموع علومی که توسط انبیاء  .
تاریخ با تالش و تجربه آن را توسعه داده و خواهند داد، دو حرف است، و  به انسان ها تعلیم شده، و دانشمندان در طول

نیم برابر دانش موجود ( یعنی دوازده و143حرف دیگر آن را حضرت بقیه اللَّه ارواحنا فداه می آورد.) 25 !! 
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درصد برابر حجم موجود دانش چگونه خواهد  5/12اصالً برای ما قابل تصور نیست که چهره دنیا پس از افزوده شدن 
 !بود؟

ادراک آن را ندارد،  ا از درک آن ناموفق است و مغزهای شما قدرتپسرم! عقل های شم»السالم فرمود:  امام کاظم علیه
 (144).«بلی، اگر آن روز را درک کنید خواهید فهمید

  د . روز بشارت

اسالم علیه السالم در  ( رسول گرامی145تعبیر شده است.)« روز بشارت»این خطبه در مورد روز غدیر  در فراز دیگری از
ی علیه السالم می فرمایدخطبه غدیر پیرامون حضرت مهد : « باشید که  آگاه(: »146«)َاال اِنَّهُ قَد بُشِّرَ بِهِ مَن سَلَفَ بَینَ یَدَیهِ

 .«همه پیشینیان از قرن ها پیش به او بشارت داده اند

ی یکدیگر بشارت م به هنگام ظهور مردگان در قبرها به دیدن یکدیگر می روند. به»حدیث آمده است:  جالبتر اینکه در
 (147).«دهند که حضرت ولی عصرعلیه السالم ظهور کرده است

بر این اساس روشن ترین مصداق روز بشارت، روز ظهور موفور السرور آن حضرت است، که خطبه غدیر نیز حاوی چندین 
 .بشارت در مورد آن روز است

  ه . روز خرسندی

رسندی و خشنودی تعبیر شده استامام رضاعلیه السالم از روز غدیر به روز خ در فرازی از خطبه : « (: 148«)و یوم الرضا
خداصلی اهلل علیه وآله و مؤمنان بود، اما روز ظهور روز  روز غدیر روز رضایتمندی خدا و رسول«. روز رضایتمندی»

هوا از خالفت  اهل زمین و آسمان، حتی پرندگان»همگان است، چنان که در حدیث شریف آمده است:  خرسندی و خشنودی
از عدل و داد کند، همان گونه که پر از جور و ستم  زمین را پر»( و در حدیث دیگری فرمود: 149«)او خشنود می شوند

محمدصلی اهلل  زمین از او خشنود شوند. مال را به طور مساوی تقسیم می کند و دل های امّت شده است. ساکنان آسمان و
 (150).علیه وآله را آکنده از بی نیازی می کند
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 جلوه هایی از رخدادهای غدیر در عصر ظهور . 5

  مؤاخات

  اشاره

یکدیگر خوانده و فرموده:  مهم روز غدیر مؤاخات و برادری میان امّت است. قرآن کریم مؤمنان را برادر یکی از رخدادهای
مؤمنان برادر یکدیگرند به راستی(: »151«)اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَهٌ» ». 

اسالم علیه السالم چندین بار در میان مسلمانان به ایجاد عقد اخوت اقدام نموده، که از آن جمله استرسول گرامی  : 

 .در مکه معظمه در میان اصحاب و مسلمانان اولیه . 1



 .در مدینه منوره در میان مهاجران و انصار . 2

 (152).در مدینه منوره در میان خواص اصحاب . 3

 (153).در سرزمین غدیر خم در میان امت اسالمی . 4

(، سلمان را با ابوذر، زبیر را با 154عمر) هر فردی را با فردی متناسب با او برادر نموده، مثالً ابوبکر را با در همه این موارد
عوف را با سعد  دالرحمن بنابوطلحه را با ابوعبیده، عوف بن مالک را با صعب بن جثامه و عب کعب بن مالک، حمزه را با زید،

اَنتَ »از اصحاب برادر نکرده، بلکه خطاب به او فرموده:  ( ولی هرگز امیرالمؤمنین علیه السالم را با احدی155بن ربیع.)
 (156).«تو برادر و یار و یاور من هستی» :«اَخی وَ صاحِبی

  الف . منابع حدیث مؤاخات

نگاران، حدیث مؤاخات را نقل کرده اند، که از آن جمله است همه محدثان، مورخان، سیره نویسان و تراجم : 

ق 235ابن ابی شیبه، متوفای  . 1 .(157) 

ق 241احمد حنبل، متوفای  . 2 .(158) 

ق 426ابن عبدالبر، متوفای  . 3 .(159) 

ق 483ابن مغازلی، متوفای  . 4 .(160) 

ق 568اخطب خوارزم، متوفای  . 5 .(161) 
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ق 600ابن بطریق، متوفای  . 6 .(162) 

ق 645تلمسانی، متوفای بعد از  . 7 .(163) 

ق 654سبط ابن جوزی، متوفای  . 8 .(164) 

ق 658گنجی شافعی، متوفای  . 9 .(165) 

ق 694محبّ الدین طبری، متوفای  . 10 .(166) 

ر استمحدّث بحرانی تصریح فرموده که حدیث مؤاخات بین علمای تشیّع و تسنّن متوات . 

محدث قمی به هنگام شمارش حوادث روز غدیر می نویسد: رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله در روز غدیر بین اصحاب خود 
 (167).عقد اُخُوّت بست



  ب . اوج اخوّت و برادری

فه گرد آمده، انصار در سقی پس از عید غدیر، به دنبال شهادت رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله مهاجران و دقیقاً هفتاد روز
به جنگ و ستیز « مِنّا امیرٌ و مِنکُم امیرٌ»سپردند و با شعار  برای کسب قدرت اخوّت و برادری را به بوته فراموشی

واصله از پیشوایان معصوم علیهم  ولی تجلّی این اخوّت و برادری در عصر ظهور خواهد بود، چنان که در احادیث .برخاستند
اصحاب امام صادق علیه السالم به محضر آن حضرت عرضه داشت: می ترسم  ت. زید زرّاد ازالسالم بر آن تاکید شده اس

شود که برادر ایمانی اش در نزد او از  مؤمن نباشیم! فرمود: برای چه؟! گفت: برای اینکه در میان ما کسی پیدا نمی که ما
علیه  ست از برادر ایمانی که والیت امیرالمؤمنینمیان ما درهم و دینار گرامی تر ا درهم و دینار عزیزتر باشد، بلکه در

 .السالم بین ما و او اخوت و برادری ایجاد کرده است

کند. در آن هنگام خداوند  مؤمن هستید، لکن ایمان شما به حدّ کمال نمی رسد جز هنگامی که قائم ما خروج نه شما»فرمود: 
شوید عقل های شما را کامل می کند و مؤمن کامل می ».(168) 
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لاِلِخوان فی حال الیُسر و  و المُواسات»هنگام شمارش ویژگی های مؤمنان در عصر ظهور می فرماید:  در پایان، به
 بر اساس این روایت و دیگر احادیث واصله از« حالت توانمندی و تنگدستی مواسات با برادران ایمانی در(: »169«)العُسر

عید سعید غدیر در میان امّت اسالمی  وّت و برادری که رسول گرامی اسالم در روزپیشوایان معصوم علیهم السالم آن اخ
نظر  آن امام نور تحقق پیدا خواهد کرد و آن ایثار و مواسات و آن مؤاخات مورد ایجاد نمود، در عصر موفور السرور ظهورِ
 .رسول عالمیان آن روز تجلی خواهد کرد

 دیگر رخدادها . 6

1 .  

لِّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّکَ بَ»آیه شریفه  »(170)  

 .روز غدیر نازل شد و در عصر ظهور در سطح جهانی تبلیغ می شود

2 . 

الیَومَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَروا مِن دینِکُم»آیه شریفه  »(171)  

 .روز غدیر نازل شد و در عصر ظهور تحقق پیدا می کند

3 .  

 .روز غدیر از همه حاضران برای والیت مولی بیعت گرفته شد و در عصر ظهور همگان در برابرش خاضع می شوند

4 .  

ویژگی برای روز غدیر بیان فرمود که در عصر ظهور تجلی پیدا می کند 28امیر بیان علیه السالم در خطبه غدیر  . 



5 .  

ی برای روز غدیر بیان کرد که در عصر ظهور تحقق می یابدویژگ 40امام هشتم علیه السالم در خطبه غدیریه اش  . 

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم . 1

ق 1403االحتجاج، احمد بن علی طبرسی، ناشر: مرتضی، مشهد، چاپ اول،  . 2 . 

ق 1413االختصاص، شیخ مفید، ناشر: کنگره شیخ مفید، قم، چاپ اول،  . 3 . 

تحقیق علی محمد البجاوی،  ،463ر یوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر م معرفه االصحاب، ابو عم االستیعاب فی . 4
ق 1412م ، 1992بیروت، دار الجیل، طبع االولی،  . 
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تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، قم،  باالعمال، حلّی، سید ابن طاووس، رضی الدین، علی، ناشر: انتشارات دفتر االقبال . 5
ق 1415چاپ اول،  . 

 .بحار االنوار، عالمه مجلسی، ناشر: اسالمیه، تهران، سال چاپ: مختلف، نوبت چاپ: مکرر . 6

ق 1416البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی سید هاشم، ناشر: بنیاد بعثت، تهران، چاپ اول،  . 7 . 

 البیان، گنجی شافعی، تهران، نبأ، . 8

 تذکره الخواص، سبط ابن جوزی، . 9

هجری قمری 1380اشی، محمد بن مسعود عیاشی، چاپخانه علمیه تهران، تفسیر العی . 10 . 

ش 1367تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، ناشر: دار الکتاب، مکان چاپ: قم، چاپ چهارم،  . 11 . 

ق 1412جامع البیان فی تفسیر القرآن، طبری ابو جعفر محمد بن جریر، ناشر: دار المعرفه، بیروت، چاپ اول،  . 12 . 

 الجوهره فی نسب علی و آله علیه السالم، تلمسانی، بیروت، . 13
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ر، روز قابلیت انسان برای غدیر / حامد نوابظهو  

  چکیده

 .هدف از خلقت، توحید و یکتاپرستی زیر چتر والیت امیرالمؤمنین علیه السالم است . 1

 .این هدف از آغاز خلقت پایه گذاری شد تا در غدیر رسماً اعالم شد . 2

نیاز دارند که مظهر غدیر است مردم باید این قابلیت را در خود احساس کنند که به امام معصوم . 3 . 

 .ظالمین مانع از درک بشر برای نیاز به امام شدند و برای درک بشر تا هنگام ظهور وقت الزم است . 4

امتحان خدا اقتضا می کند که امام غدیر سراغ مردم نرود، بلکه مردم احساس نیاز به غدیر کنند و سراغ امام غدیر  . 5
 .بیایند

بقیه اللَّه علیه السالم، توحید به معنای واقعی در سراسر گیتی گسترده شده و هدف غدیر در آن زمان با ظهور حضرت  . 6
 .تحقق خواهد یافت

 مقدمه

خداصلی اهلل علیه وآله و  کتب آسمانی و یافته های وحیانی و با بشارت آنها به رسالت آخرین فرستاده با بررسی متون
به این نکته خواهیم رسید که هدف از خلقت جهان هستی، همانا  جانشینی مطلق وصی ایشان امیرالمؤمنین علیه السالم

که همایش عظیم آن در روز غدیر  یکتاپرستی تمام مردم زیر چتر والیت و معرفت امیرالمؤمنین علیه السالم است، توحید و
 خم متجلی شد

 عدالت یکپارچه با تحقق غدیر

اََحسِبَ النّاسُ »آیه کریمه  غدیر دنیا به سوی عدالت یکپارچه و دوری از ظلم و ستم می رفت. ولی به حسب در صورت تحقق
دیگر  شوند و آیا مردم پنداشته اند که چون بگویند ایمان آوردیم، رها(: »172«)الیُفتَنونَ اَن یُترَکوا اَن یَقولوا آمَنّا وَ هُم

همه در انتخاب ایمان یا کفر باز است. از سوی دیگر  ؛ حکمت پروردگار متعال بر امتحان بشر است و دست«آزمایش نشوند
(، مردم باید این قابلیت را در 173«)تَاتی مَثَلُ االِماِم مَثَلُ الکَعبَهِ اِذ تُوتی و ال»اهلل علیه وآله  طبق فرمایش رسول خداصلی

معصوم علیه السالم دارند ه احتیاج به امامخود احساس کنند ک . 
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 جبت و طاغوت مانع تحقق غدیر

دنیا را از عدالت و قسط به  جبت و طاغوت با استفاده از جهل و نادانی مردم، مانع تحقق هدف غدیر گشته و لذا دست طغیان
أخیر انجامد، تا زمانی که بشر از جهل به در تحقق یکتاپرستی در جهان به ت ظلم و جور کشانده است. همین امر باعث شده که

فرموده رسول خداصلی اهلل علیه وآله و  و فقر و نیاز خود را به امام معصوم علیه السالم احساس کند که تحقق آن طبق آید
حضرت بقیه اللَّه االعظم حجه بن الحسن علیه السالم خواهد بود ائمه هدی علیهم السالم در عصر ظهور . 

  ی هدف غدیر از آغاز خلقتپایه گذار

اصالً همه این موجودات  می رود که این جهان هستی و این مخلوقات از کجا آمده و به کجا ختم می شود، و انسان به فکر فرو
گذاشته اند؟ ولی کسی نمی تواند پاسخگوی این سؤال باشد مگر  باالخص انسان برای چه آفریده شده و پا به عرصه وجود

تعالی، چرا که او خالق و آفریدگار همه هستی است خدای تبارک و . 

َو ما خَلَقتُ الِجنَّ وَ » متون کتب آسمانی و نصوص وارده از جانب حجج الهی به این جواب خواهم رسید که با مراجعه به
نزدیک  کامل یابند و به مننیافریدم جز برای این که عبادتم کنند )و از این راه ت جنّ و انس را(: »174«)االِنسَ ااِلّ لِیَعبُدونِ

است شوند(! پس مهم ترین هدف خلقت یکتاپرستی و توحید و بندگی خدای متعال . 

آنها را به سوی کمال و  عقل و فطرتی که به آنها بخشیده تنبیه داده و با قرار دادن پیامبران الهی خداوند بشر را با
(: 175«)لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ نا بِالبَیِّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَُرسُلَ لَقَد اَرسَلنا»یکتاپرستی راهنمایی می فرماید. 

عادالنه(  فرستادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( و میزان )شناسایی حقّ از باطل و قوانین ما رسوالن خود را با دالیل روشن»
 .«نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند
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مَُبشِّرینَ وَ »می شود.  فرستادن پیامبران این است که برای کسی عذر باقی نمانده و حجت بر ایشان تمام از خواصیکی 
این پیامبران  پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند، تا بعد از(: »176«)حُجَّهٌ مُنذِرینَ لَِئالّ یَکونَ لِلنّاسِ عََلی اللَّهِ

یکتاپرست شده و جهان هستی یکپارچه عدالت شود به امید آنکه همه مردم«. ا باقی نماندحجتی برای مردم بر خد . 

 بشارت انبیاعلیهم السالم به بنیانگذار غدیر

عبد اللَّه صلی اهلل علیه  اینکه پیامبران عظیم الشأن جوامع بشری را به ظهور پیامبر خاتم حضرت محمد بن نکته قابل توجه
مکتبش تا قیام قیامت ادامه خواهد یافت چرا که رسالتش جهانی و وآله بشارت می دادند؛ . 

« یَأتی مِن  مُصَدِّقاً لِما بَینَ یَدَیَّ ِمنَ التَّوراهِ وَ مُبَشِّراً بِرَسولٍ عیسَی ابنُ مَریَمَ یا بَنی اِسرائیلَ اِنّی رَسولُ اللَّهِ اِلَیکُم َو اِذ قالَ
بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی  به یاد آورید )هنگامی را که عیسی(: »177«)بَعدِی اسمُهُ اَحمَد

به رسولی که  تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده تورات می باشم، و بشارت دهنده شما هستم در حالی که
که دینش همیشگی و در رسالت او عدالت جهانی گسترده  و این پیامبر خاتم است«! است بعد از من می آید و نام او احمد

 .خواهد شد



« او کسی است که رسول (: »178«)کُلِّهِ وَ لَو کَرِهَ المُشرِکونَ َارسَلَ رَسولَهُ بِالُهدی وَ دینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ ُهوَ الَّذی
کراهت داشته باشند رستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد، هر چند مشرکانهدایت و دین حقّ ف خود را با »! 

معرفی فرمودند و مردم  سال به صورت ظاهر به مردم 23خداصلی اهلل علیه وآله رسالتشان را در طی  بعد از آنکه رسول
پیامبری که  (؛ یعنی ای179«.)نزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّکَاَیُّهَا الرَّسولُ بَلِّغ ما اُ یا»را به دین دعوت کردند از جانب حق خطاب آمد: 

آنچه به تو نازل کردیم چرا که در غیر این صورت  رسالتت هدف از خلقت و جهان هستی و بشارت همه انبیاست! ابالغ کن
نشده است لتاگر این امر عظیم را ابالغ نکنی تمام هدف الهی به هدر رفته و تبلیغِ رسا رسالتت را ابالغ نکرده ای، و . 
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 ابالغ هدف خلقت در غدیر

اهلل علیه وآله از اول  که سبب تحقق هدف خلقت است، می بایست به تمام مردم ابالغ شود. پیامبرصلی پس آن امر عظیم
 روز غدیر اعالم همگانی گذاشته و مردم را فراخوان عمومی کردند بعثت مکرراً به این مسئله اشاره می فرمودند، ولی در

گرو قبول والیت امیرالمؤمنین علیه  ؛ یعنی قبول والیت پیامبرصلی اهلل علیه وآله در«مَوالهُ فهذا علیٌّ مواله مَن ُکنتُ»که 
 .السالم است

 چرا هدف خلقت در غدیر تحقق نیافت؟

همه مقدمات سؤالی که به ذهن می آید این است که چرا هدف غدیر تحقق نیافت؟ ولی پس از این از غدیر دنیا چرا پس  !
محقق نشد!؟ به سوی عدالت یکپارچه نرفت!؟ چرا یکتاپرستی در دنیا  

رسول خداصلی اهلل  از فرمایش صدیقه کبری حضرت فاطمه زهراعلیها السالم که از پدر بزرگوارشان جواب این سؤال را
» :علیه وآله نقل فرمودند استفاده می کنیم که حضرت فرمودند امام (: »180«)الکَعبهِ، اِذ تُؤتی و ال تَأتی َمثَلُ االِمامِ مَثَلُ

کعبه است که مردم باید به سوی او آیند نه آنکه او به سوی مردم برود مثل ». 

که به دنبال او بروند، چرا  نشان داد و سرمایه نجات بشر را به آنها معرفی فرمود. اکنون وظیفه مردم است پس خدا راه را
همه در اختیار ایمان یا کفر باز است. پس اگر بشر مشتاق سعادت و  تحان بشر است و دستکه حکمت پروردگار متعال بر ام

راه سعادت در صراط علی علیه السالم و اطاعت از ایشان است عدالت است، . 

 مردم باید نیاز به غدیر را احساس کنند

آیا (: »181«)عَلَیهِم بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ االَرض وا لَفَتَحناوَ لَو اَنَّ اَهلَ القُری آمَنوا وَ اتَّقَ»وتعالی فرمودند:  خداوند تبارک
؟«شد همین که بگویند ایمان آوردیم، به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند مردم گمان کردند ! 
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اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان می (: »821«)غَدَقاً وَ اَن لَوِ استَقاموا عَلَی الطَّریقَهِ الَسقَیناهُم ماءً»فرماید:  در سوره جن می
را در خود  پس مردم باید این قابلیت«. کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم آوردند و تقوا پیشه می

ایمان مستحکم آورند احساس کنند که نیاز به امام معصوم علیه السالم دارند و به او . 



عَلِیِ بنِ اَبی طالِبٍ اَمیرِالمُؤمِنینَ وَ االَوصِیاءِ  یَعنی لَوِ استَقاموا عَلی واَلیَهِ»السالم در تفسیر این آیه فرمودند:  امام باقرعلیه
قامت اگر آنها )جنّ و انس( در راه )ایمان( است(: »183«)غَدَقاً قَبِلوا طاعَتَهُم فِی اَمرِهِم وَ نَهیِهِم الَسقَیناهُم ماءً مِن وُلدِهِ وَ

فراوان سیرابشان می کنیم ورزند، با آب »! 

وَ  اتَّبَعوا عِترَهَ نَبِیِّهِم لَمَا اختَلَفَ فِی اللَّهِ تَعالی اِثنانِ، اما و اللَّه لو تَرَکوا الحَقَّ عَلی اَهلِهِ وَ»السالم فرمودند:  حضرت زهراعلیها
اگر حق را برای اهلش رها می کردند و از عترت پیامبرصلی  به خدا قسم» (:184«)لَوَرِثَها خَلَفٌ عَن سَلَفٍ و خَلَفٌ َبعدَ خَلَفٍ

اختالف پیدا نمی کردند و  تبعیت می نمودند یکتاپرستی در جهان تحقق می یافت و دو نفر با هم در توحید اهلل علیه وآله
به ارث می گذاشتند پیوسته در طول دوران این یکتاپرستی را برای همدیگر . 

لکن مقدم کردند کسی را که خدا او را مؤخّر (: »185«)اللَّهُ لکِن قَدَّموا مَن اخَّرَهُ اللَّهُ وَ اَخَّروا مَن قَدَّمَهُ وَ» سپس فرمودند:
مؤخّر کردند کسی را که خدا او را مقدم کرده بود کرده بود و ». 

  مردم در جستجوی مصلح کل

کل و امام معصوم علیه  به در آید و فقر و نیاز خود را به مصلح دارد تا زمانی که بشر از خواب غفلت این برنامه ادامه
را به انتظار او سپری کند السالم احساس کند و به جستجوی او برخیزد و روز و شب . 
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(، زمین به 186«)االَرضَ َعدال وَ قِسطاً یَمألُ اللَّهُ بِهِ»خداصلی اهلل علیه وآله و ائمه هدی علیهم السالم که  طبق فرموده رسول
معنای  علیه السالم پر از عدل و داد می شود و در زمان ظهور به برکت ایشان توحید به توانایی حضرت بقیه اللَّه االعظم

گشت. بنابراین تجلی غدیر در ظهور امام زمان  واقعی در سراسر گیتی گسترده شده و هدف غدیر در آن عصر محقق خواهد
 .علیه السالم است

 منابع و مآخذ

 قرآن کریم . 1

 اعالم الوری بأعالم الهدی . 2

 اصول کافی . 3

 االنصاف فی النص علی االئمهعلیهم السالم با ترجمه رسولی محالتی . 4

 اهداف و موانع تجلی غدیر در عصر ظهور / علی اصغر رضوانی

  چکیده

 .در غدیر برای مبیِّن دین همانند مؤسِّس آن، مقام عصمت اعالم شد . 1

داف تجلی غدیر در ظهور عبارتند ازاه . 2 : 



 پیاده کردن اسالم از کانال صحیح معصومین علیهم السالم -

 .تحقق حکومت جهانی عدل گستر -

 .رفع اختالف بین امت اسالمی -

 .موانع تحقق اهداف غدیر . 3

 .کسانی که در زمان پیامبرصلی اهلل علیه وآله مانع ایجاد می کردند -

پیامبرصلی اهلل علیه وآله موانع ایجاد کردندکسانی که بعد از  - . 

آیه کمال به ضمیمه آیه  عصر ظهور با استناد به دو آیه از غدیر و یک آیه از مهدویت: آیه تبلیغ و تحقق غدیر در . 4
 .لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی ااَلرضِ

به امر خدا جانشینان بعد از خود  اهلل علیه وآله برای بیان سنّت همه انبیاء و تکلیف جامعه اسالمی بعد خود، پیامبراکرم صلی
 .رامعرفی فرمودند

 مقدمه

صحابه و تشکیل شوری می  گویند: بعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله احتیاج به وصی نداریم و سراغ اگرچه اهل سنت می
دارد، اما کافی نیست. مخصوصاً پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وآله که از  یامبری گرچه یک وظایفیروند؛ ولی ما معتقدیم هر پ

تبیین کامل دین پیدا نشد؛ و  سه سال دوران رسالت خویش، سیزده سال در مکه بودند که فرصتی برای تبلیغ و بیست و
لذا پس از او، برای صیانت آنچه پیامبرصلی اهلل ها و غزوات گذشت.  مدت ده سال هم در مدینه در اوج گرفتاری ها، جنگ

اطمینان ضروری می نمود آورده بود و نیز تبیین ریز مسائل دین، وجود وصیی عالم و معصوم و قابل علیه وآله . 

92ص:   

باید دقت داشت همان طوری که مؤسس دین باید معصوم باشد، مبیّن دین هم باید دارای عصمت باشد و این مسئله در 
ر محقق گردیدغدی  

 اهداف تجلّی غدیر در عصر ظهور

 اشاره

 .برای درک کامل از مسئله تجلّی غدیر در عصر ظهور باید اهداف آن را شناسایی کرد

  هدف اول: پیاده کردن اسالم از کانال صحیح

پیاده کردن اسالم و تطبیق آن از کانال صحیح که همان معصومین علیهم السالم باشند، یکی از اهداف و تجلیات غدیر در 
 .عصر ظهور است



کانال صحیح و در سطح کل  پیامبرصلی اهلل علیه وآله از غدیر و تعیین جانشینی، پیاده کردن اسالم از یکی از اهداف مهم
صلی اهلل علیه وآله خاتم االنبیاء و دینش نیز خاتم االدیان است، پس  جه به اینکه پیامبر اسالمکره زمین بوده است. با تو

ما (: »187«)اَرسَلناکَ ااِلّ رَحَمهً لِلعالَمینَ وَ ما»آور برای کل بشر بوده و مبعوث برای عالمیان است. همچنان که فرموده:  پیام
عمده فرصتی که  اینکه مدت رسالت آن حضرت بیست و سه سال بوده، اما با«. جهانیان نفرستادیم تو را جز رحمت برای

سطح کلّ کره زمین داشته تقریباً حدود ده سال آن هم در  پیامبرصلی اهلل علیه وآله برای پیاده کردن این امر مهم در
 .مدینه بوده است

بیفتد. البته اهل سنت این دیدگاه را  ود و جاپیامبری احتیاج به تطبیق و تبیین دین داریم. دین باید پیاده ش بعد از هر
وضو و  امامان و اوصیاء معصوم احتیاجی نداریم. لذا بین آنها اختالف افتاده حتی در ندارند و قائلند بعد از پیامبر به

ان نیز نبوی را از کسانی گرفتند که در بین خودش ( چرا؟ زیرا بعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله دین و سنت188نماز!!)
به حالّل مشکالت است.  زوجات پیامبرصلی اهلل علیه وآله و صحابه اختالف افتاد، و این بیانگر نیاز اختالف بود. بین عایشه و

جا بیفتد یعنی همان اصل تبیین دین و اصل پیاده شدن دین، تا دین . 

93ص:   

علیهم السالم یکی پس از  علیه وآله اهل البیتبرای شیعه ترسیم شده؛ یعنی بعد از پیامبرصلی اهلل  این مسیری است که
 هُوَ الَّذی اَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدی وَ دینِ»نمودند. قرآن می فرماید:  هجری آمدند و دین راتبیین و پیاده 255دیگری تا سال 

آن  ولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تااو کسی است که رس(: »189«)المُشرِکونَ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ وَ لَو کَرِهَ 
 !«را بر همه آیین ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند

کل ادیان بوده است. اما  هدف پیامبرصلی اهلل علیه وآله گسترش دین اسالم بر کل کره زمین و غلبه آن بر با توجه به آیه،
تحقق پیدا کرد؟ مسلماً نه. پس باید کسانی بیایند واین هدف را در خارج  وآله آیا این هدف در زمان پیامبرصلی اهلل علیه

جانشینانش، این است که اسالم و  دهند. بنابراین هدف اعالی پیامبرصلی اهلل علیه وآله از مسئله غدیر و تبیین تحقق
 معصومان در سطح کل کره زمین پیاده گردد. اما متأسفانه منافقین فرصت طلب تبیین اسالم ناب از طریق صحیح و از طریق

 .نگذاشتند این هدف بعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله پیاده شود

  هدف دوم : تحقق حکومت جهانی عدل گستر الهی

ذاشتند محقق شود خیلی گ اهداف پیامبرصلی اهلل علیه وآله تحقق حکومت جهانی عدل گستر بود، که اگر می یکی دیگر از
گسترده می شد. اما بعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله  زود عصر ظهور و حکومت عدل گستر توحیدی در سراسر گیتی

( لذا 190«.)مَقتولٌ اَو مَسمومٌ ما مِنّا ااِلّ»عدل الهی تحقق پیدا کند و نتیجه این شد که فرمودند:  نگذاشتند حکومت جهانی
امام معصوم علیه السالم را برای زمان مناسب که عصر ظهور است، نگه داشت افتاد و خدا دوازدهمین این برنامه تأخیر . 

94ص:   

  هدف سوم: رفع اختالف بین امت اسالمی

غیب داشته و از اختالف امت  اهداف غدیر رفع اختالف بین امت اسالمی است. پیامبرصلی اهلل علیه وآله علم یکی دیگر از
متواتر معنوی بین شیعه و سنی است و روایات دیگری که از اختالف بر سر  فرقه شدن این امت، که 73دیث خبر دارد. احا

پیامبر از آینده امت خبر داشتند. اکنون  خالفت بعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله را خبر می دهد به ما می فهماند که مسئله



 ای رفع این اختالفات در مسئله جانشینی و حکومت پس از خود هیچعلیه وآله بر سؤال این است که آیا پیامبرصلی اهلل
 کاری نکرده است؟

 :پاسخ این پرسش از این سه حالت خارج نیست

انجام نداده باشد، ولی این  اهلل علیه وآله هیچ موضعگیری نسبت به این مسئله نداشته و هیچ اقدام عملی پیامبرصلی . 1
 .خالف سیره همه پیامبران است

زیرا آن حضرت از وضعیت  اهلل علیه وآله این امر را به شورا واگذار کرده باشد که این هم نمی شود؛ پیامبرصلی . 2
این واگذاری عاقالنه نیست. مانند ماجرای نزاع و جنگ بنی المصطلق در  قبائلی عرب آن روز و اختالفات آنها با خبر بودند و

 . علیه وآله آن را حل کردنداالسود که در نهایت پیامبرصلی اهلل نصب حجر

بعد از خویش معرفی  است که پیامبرصلی اهلل علیه وآله باید کسی را به عنوان جانشین و حاکم سیاسی فرض سوم این . 3
را فقط ...« من کنت مواله »مظهر و تجلیش امام معصوم است. پس  نماید. این دو بعد از ابعاد والیت کبرای الهی است که

دینی و سیاسی است نگیریم، بلکه والیتی که به معنای قرب الی اللَّه است و از آثار آن مرجعیت یحاکمیت سیاس . 

95ص:   

 موانع تحقق اهداف غدیر

که این هدف باید از کانال ائمه  دانستند که پیامبرصلی اهلل علیه وآله چه هدف بلندی دارد و نیز می دانستند عده ای می
بخش اولِ موانع را اینها تشکیل دادند و در همان زمان حیات رسول خداصلی  گردد. بنابراین معصومین علیهم السالم پیاده

هم زدن خطبه پیامبرصلی اهلل علیه وآله  علیه وآله و لحظات آخر عمر شریفشان شروع به مانع تراشی کردند. از جمله بر اهلل
ظات پایانی در بستر درخواستِ قلم و دوات کردند. آن هنگام که حضرت در لح در سرزمین مِنا، تخلف از جیش اسامه، و

ظاهر شد دوم موانع بعد از وفات پیامبرصلی اهلل علیه وآله است که در بُعد تبلیغ بخش . 

  موانع غدیر در حیات پیامبرصلی اهلل علیه وآله

 اشاره

 :نمونه هایی از موانع غدیر در حیات پیامبرصلی اهلل علیه وآله چنین است

زدن خطبه پیامبرصلی اهلل علیه وآله در مِنابر هم  . 1  

نفرمودند؟ مگر آنجا در مأل عام  اهلل علیه وآله مسئله غدیر را در مکه بیان نکردند؟ چرا در سرزمین مِنا بیان چرا پیامبرصلی
 آنجا حاضر نبودند؟ چرا در شلوغ ترین محل یعنی سرزمین عرفات که افراد فارغ نبود؟ مگر مردم مکه و مدینه و یمن و غیره

مدینه خطبه ایراد کردند؟ البال هستند بیان نشد؟ و چرا بعد از حج در سرزمین غدیر خم ما بین مکه و  

لوداع پیامبرصلی اهلل حجه ا راستای تبلیغ والیت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السالم شروع آن از یکی از موانع در
علیه وآله در آنجا خطبه غرائی داشتند. در کتاب صحیح مسلم و بخاری می  علیه وآله در سرزمین عرفات بود. پیامبرصلی اهلل

یَکونُ بَعدی اثناعَشَرَ اَمیراً )خلیفهً »فرمود:  در سرزمین مِنا پیامبرصلی اهلل علیه وآله در خطبه اش به اینجا رسید که :گوید



در کمین بودند شلوغ  اما عده ای که«. مردم بعد از من دوازده امیر )یا خلیفه یا امام( خواهد آمد ای(: »191«)اماماً( ،
 .کردند و جلسه را بر هم زدند

96ص:   

از من دوازده امام  ای مردم! بعد»جابر می نویسد: پیامبرصلی اهلل علیه وآله بین سخنانش فرمود:  مسند حنبل از قول
فرمود برخی از جمعیت ضجه زدند. عده ای هم تکبیر گفتند و  ، و تا پیامبرصلی اهلل علیه وآله این سخن را«د آمدخواه

جلسه به هم خورد برخاستند و نشستند و . 

رفت و جابجا می شد و  گویند که عمر در آن هنگام از این طرف به آن طرف و از آن طرف به این طرف می خود اهل سنت می
پدرم نزدیک پیامبرصلی اهلل علیه وآله بودیم. من از او سؤال  جلسه به هم خورد. و جابر بن سمره می گوید: من همراه

پیامبرصلی اهلل علیه وآله چه فرمودند که این اتفاق افتاد؟ گفت: فرمودند کردم که : « بنابراین «. َو کانَ کُلُّهُم ِمن قُرَیش
ندید دیگر این  ابالغ والیت بود توسط منافقین به هم خورد. پیامبرصلی اهلل علیه وآله صالح ترین موقعیت برایعرفات که به

 .مسئله رامطرح کند

اهلل علیه وآله مجبور شدند  در کمین بودند که این هدف انجام نشود و لذا پیامبرصلی -خصوصاً بنی امیه  - قبایل قریش
 ابالغ می کردند. حال برای اینکه توطئه ای که آنجا انجام شده بود اینجا یی رسیدند که بایداز مکه بیرون بیایند و به جا

علی علیه السالم را باال گرفتند که اگر  تکرار نشود، حضرت در غدیر بر فراز منبری از سنگ روی جهاز شتران دست حضرت
نماند غ رسالت پیامبرصلی اهلل علیه وآله ناتماماین صحنه را ببینند و کار ابال منافقین شلوغ هم کردند حداقل مردم . 

  دوات و قلم . 2

علیه وآله بود، که جلوی  اقدامات منافقین، قصه دوات و قلم و جلوگیری از نوشتن وصایت پیامبرصلی اهلل یکی دیگر از
 .کتابت را گرفتند و نگذاشتند مکتوب شود

97ص:   

من شما را وصیت می کنم به سه چیز»فرمود:  گوید: پیامبرصلی اهلل علیه وآله ابن عباس می مشرکین را از جزیره العرب  :
( به نظر می 192«!!)اجازه دادم. و سومین آنها را فراموش کرده ام بیرون کنید. به قبائل اجازه ورود دهید چنان که من

عباس در مورد وصیت سوم تقیه کرده و می ترسیده نکته حساس را بگوید رسد ابن . 

را در کوچه دیدم و به او  در شرح نهج البالغه مناظره ای را نقل می کند که ابن عباس می گوید: من عمر الحدیدابن ابی 
است که حق با او بوده؟ گفتم: بله، پدرم شاهد این مطلب بوده است گفتم: چه کردی؟ گفت: هنوز علی بن ابی طالب مدعی . 

 یُصَرِّحَ بِاسمِهِ فَمَنَعتُ مِن ذلِکَ اِشفاقاً وَ حَیطَهً عَلَی قتاً مّا وَ لَقَد اَرادَ فی مَرَضهِ اَنقَد کانَ یَربَعُ فی اَمرِهِ وَ  وَ»... عمر گفت: 
وآله می خواست نامه ای رابنویسد چه می  ( یعنی من می دانستم آن موقعی که پیامبرصلی اهلل علیه193...«.)االِسالمِ 

و  علی بن ابی طالب علیه السالم تصریح کند. من جلوی او را گرفتم از روی دلسوزی خواهد بنویسد. او می خواست به نام
 !برای حفظ اسالم؛ که اینجا دایه مهربان تر از مادر شده است

  جیش اسامه . 3



هُ َمن لَعَنَ اللَّ»فرمودند:  علیه وآله در بستر بیماری اصرار داشتند که مردم در جیش اسامه مشارکت کنند و پیامبرصلی اهلل
 (194).«تَخَلَّفَ عَن جَیشِ اُسامَهَ 

از روی جهاتی آنها می  نقل می کند: اصرار زیادی بود که همه مردم بیرون بروند حتی اولی و دومی، ولی صاحب ملل و نحل
و امر اگر این اتفاق افتاده بود مدینه از منافقین خالی می شد  خواستند برگردند و یک چیزهایی را می دانستند. مسلما

نتیجه می رسید. لکن آن دو برگشتند و مانع از تحقق این هدف مهم گشتند وصایت به . 
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 تحقّق غدیر در عصر ظهور

 اشاره

همان بُعد حاکمیتی است ثابت  غدیر و یک آیه درباره مهدویت را کنار هم بگذاریم تا تجلی اهداف غدیر که دو آیه در مورد
خواهد رسید ر عصر ظهور به ثمرشود. حاکمیت همه ارزش ها که د . 

اللَّهَ ال  تَفعَل فَمابَلَّغتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ یَعصِمُکَ مِنَ النّاسِ ِانَّ اَیُّهَا الرَّسولُ بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّکَ وَ اِن لَم یا»آیه تبلیغ: 
 (195).«یَهدِی القَومَ الکافِرینَ 

لَُکم دینَکُم وَ اَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ االِسالمَ دیناً الیَومَ اَکمَلتُ »آیه اکمال:  ».(196) 

وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنوا مِنکُم وَ عَمِلوا الصّاِلحاتِ لَیَستَخلَِفنَّهُم فِی االَرضِ »آیه استخالف:  ».(197) 

 :مطلب اول

اِنَّ الَّذینَ آمَنوا وَ »می فرماید:  7م تطبیق می کنیم. در سوره بیّنه آیه آیات مربوط به امیرالمؤمنین علیه السال صدر آیه را با
تقویت شده که پیامبرصلی  در ذیل این آیه، روایات متواتری آمده و از لحاظ مضمون« َخیرُ البَرِیَّهِ عَمِلوا الصّالِحاتِ اولئِکَ ُهم

الفَائِزُونَ فِی الجَنَّهِ  شیعَتُکَ هُمُ یا علی! اَنتَ وَ»اهلل علیه وآله فرمودند:  ».(198) 

» پس مراد از ، شیعیان امیرالمومنین علیه السالم هستند. از این «البَرِیَّهِ ِانَّ الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالِحاتِ اُولئِکَ ُهم خَیرُ
نیز استفاده کرد و گفت: در اینجا هم « سَتخلِفَنَّهُملَیَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنوا مِنکُم وَ عَمِلوا الصّالِحاتِ»در آیه  مطلب می توان

همان شیعیان امیرالمومنین علیه السالم هستند منظور از این آیه . 

 :مطلب دوم

 یعنی: ما به اینها مکنت و امکانات می دهیم تا آن« لَهُم وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُم دینَهُمُ الَّذِی ارتَضی»مهدویت می فرماید:  در ادامه آیه
خدا بوده است در کل کره زمین پیاده شود دینی که مورد رضای . 
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لَکُم دینَُکم وَ اَتمَمتُ عَلَیکُم  الیَومَ اَکمَلتُ»رضای خدا بوده کدام دین است؟ آیه اکمال آن رامشخص کرده:  آن دین که مورد
غدیر است.  یعنی روزی که دین در آن کامل شده روز« الیوم»( مسلماً منظور از 199«.)دیناً نِعمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ االِسالمَ

 .البته دینی که مورد رضایت خداوند است

نیست که منظور از  چه عاملی باعث تکمیل دین و خداپسندانه شدن آن شده است؟ در این مطلب شکی سؤال این است که
نان معصوم و راستین پیامبرصلی اهلل علیه از طریق جانشی دین کامل و مورد پسند خداوند دینی است که از کانال صحیح و

اتفاق افتاده و آیه مربوط به  چرا که این اکمال و رضایت در روز غدیر یعنی روز اعالن والیت و جانشینی وآله رسیده باشد،
 .این حادثه عظیم است

تا دینی را که مورد رضایت  آیه مهدویت این نتیجه به دست می آید که ای شیعیان! ما به شما مکنت می دهیم با استفاده از
شما رسیده در سطح کل کره زمین پیاده کنید. لذا با جمع این دو آیه  ماست و از کانال والیت اهل البیت علیهم السالم به

شد ر سطح کل کره زمین پیاده خواهدمی شود که دین اسالم و مذهب تشیع است که د استفاده . 

 -یعنی بعد از خوفی که اهل ایمان و عمل صالح  .«... وَ لَیُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم اَمناً یَعبُدُونَنی»فرماید:  در ادامه آیه می
تاریخ داشته اند، این خوف را تبدیل به امنیت می کنیم در طول -یعنی شیعیان  . 

مسئله والیت خوف داشتند.  روایاتی از شیعه و سنی نقل کرده اند که پیامبرصلی اهلل علیه وآله از ابالغ غدر ذیل آیه تبلی
توطئه منافقان بر علیه اسالم و والیت؛ چرا که دشمنان حاضر بودند  البته نه خوف برای خویشتن، بلکه خوف بر دین و خطر

گردنه کوه در صدد کشتن پیامبرصلی اهلل  کاری بزنند، تا آنجا که دررسیدن به مطامع خویش و جاه و مقام دست به هر  برای
 .علیه وآله برآمدند
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پیامبرصلی اهلل علیه  علیه وآله درباره دین اسالم و وحدت امت اسالمی خوف داشت. در روز ظهور خوف پیامبرصلی اهلل
البیت عصمت و طهارت علیهم السالم و به تبع اینها خوف شیعیان  وآله و به تبع خوف امیرالمومنین علیه السالم و خوف اهل

لَیُبَدِّلَنَُّهم مِن بَعدِ خَوفِهِم اَمناً یَعبُدونَنی  وَ»تحقق اهداف غدیردر روز ظهور تبدیل به امنیت خواهد شد:  آنها در مورد
شَیئاً  الیُشرِکونَ بی ». 

است که در غدیر  ان هدف اعالی پیامبرصلی اهلل علیه وآلههمین راستاست. فلسفه رجعت تحقق هم مسئله رجعت هم در
امامان یکی پس از دیگری می آیند و این هدف عالی به توسط  تحقق پیدا نکرد. لذا بعد از ظهور امام زمان علیه السالم

است تحقق پیدا خواهد کرد. پس مسئله رجعت هم در راستای پیاده شدن اهداف غدیر امامان در عصر ظهور  

ر یعنی اعاده حق غدیر / محمد حسین رحیمیانظهو  

  چکیده

 .ظهور انتهای تفصیلی صراط مستقیم غدیر است . 1

 .ظهور تجلی کامل تعالی بشر است . 2



 .اسالم بدون غدیر بی محتواست، و غدیر بدون ظهور تجلیگاه جهانی نخواهد داشت . 3

یعت با وارث غدیر برای عصر ظهور دادبرای جبران غدیر از دست رفته توسط سقیفه باید دست ب . 4 . 

 .در عصر ظهور معلوم خواهد شد که مردم چقدر به غدیر نیاز داشتند و چه چیزی را پشت پا انداختند . 5

غدیر نشان داد که انسان ها وقتی آزاد باشند باز هم خوب را که غدیر است برنمی گزینند و بد را که سقیفه است  . 6
 .انتخاب می کنند

 .غدیر مأیوس کردن دشمنان از نابودی دین خدا بود . 7
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 .غدیر بشارت کمال دین و تمام نعمت و رضایت خدا و اهانت به شیطان و ناامیدی ستمگران بود . 8

 .امام غدیر آن پیشوای هدایتگری است که رسالت جهانی ختم نبوت را بر عهده دارد . 9

دون غدیرانسان راهرو کمال است با برنامه م . 10 . 

 .غدیر استمرار حلقه پیوند انسان با آفریدگار اوست . 11

 .غدیر بهترین شیوه بهره برداری از جهان هستی را در اختیار انسان قرار می دهد . 12

 .مردم چاره ای جز بازگشت به سوی غدیر ندارند که معنای آن حرکت به سوی ظهور است . 13

هور خود را نشان خواهد دادغدیر نماد حق است که در عصر ظ . 14 . 

 .خط غدیر در پی عدالت فراگیر و همه جانبه در جهان است . 15

 .مردم به خاطر قطع ارتباط با امام غدیر به انواع گناهان آلوده شدند و گناهان را با فقر و سختی تاوان دادند . 16

 .با ظهور صاحب غدیر رفاه همگانی مردم جهان را فرا می گیرد . 17

 .غدیر آغاز ظهور است و ظهور پایان غدیر . 18

 مقدمه

آن روی پدید آورد تا  مستقیمی است که انتها و تفصیل آن ظهور است. آفریدگار هستی بخش غدیر را از غدیر ابتدای راه
ی کامل سعادت و رستگاری بشریت را در دوران ظهور رقم زند و تجلّ  انسان را در بستر تعالی و تکامل قرار دهد و دوران

جهان هستی نشان دهد آن را به . 



غدیر بدون ظهور تجلیگاه  است که پایان آن ظهور خواهد بود. اسالم بدون غدیر بی محتوا خواهد بود، و غدیر آغاز راهی
 .جهانی و آرمانی نخواهد داشت
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الهی شد. برای جبران این  بزرگ وفای به عهد الهی در روز غدیر، موجب محرومیت جهان بشری از این فیض کوتاهی و عدم
ظهور شکوهمند او آخرین و شیرین ترین مرحله طراحی آفرینش  رفتار، بایستی دست بیعت با وارث غدیر داد؛ چرا که

همه ناکامی ها، نابسامانی ها و تلخی های زندگی انسان است است. ظهور او پایان . 

خواهند یافت که در تمام دوران  طالیی ظهور حقیقت غدیر برای جهانیان جلوه گر خواهد شد؛ و انسان ها در فقط در دوران
عصر درمی یابند که طعم شیرین زندگی راستین انسانی در کوثر غدیر  هستی خود چه قدر بدان نیاز داشتند؛ و در آن

ده استکه لذت غدیر در زمزم زالل و گوارای ظهور تجلی کر نهفته بوده . 

  واژگان کلیدی

 .غدیر، ظهور، آزمون الهی، وفای به عهد، حق، عدالت، سیره علوی، رفاه همگانی، والیت علوی

  مقدمه

مأمور می شود که امر  الهی در یک مأموریت خطیر، در آخرین روزهای رسالت خویش از جانب خدای سبحان آخرین پیام آور
جهانیان برساند. روز غدیر یادآور امامت امیرالمؤمنین علیه السالم  اعالم عمومی بهمهم امامت و والیت را در آخرین جایگاه 

آن حضرت بر این مقام واالست و انتصاب . 

زمان ها سخن گوییم؟ او از  کدامین گاه امام نبوده تا از انتصابش بر این جایگاه رفیع در غدیر یا دیگر به راستی آن حضرت
علیه وآله بود؛ چرا که امامت عهد و پیمانی به سان نبوت و رسالت به دست  ر اکرم صلی اهللعالم نور امام و جانشین پیامب

فرموده باشد تواناست، و هیچ کس بدان مقام رفیع نایل نمی گردد مگر کسی که او اراده خدای . 

و خشنودی و رضامندی نعمت  فراگیر خدایی، والیت کبری، آراستن و کامل ساختن دین، و نهایت بخشیدن به غدیر فراخوان
حساس تاریخ بشری است که حرکت فکری مهمی را پیش روی میلیون  پروردگار جهانیان است. غدیر قضیه سرنوشت ساز و

برتری را پیش گیرند و مراحل  دهد، تا با الهام از این واقعه حیاتی و با آیین عقل و دین، راه فضیلت و ها انسان قرار می
منزل رستگاری و کمال انسانی نایل گردند را طی کنند، و به سرسیادت شکوه و عظمت خویش  . 
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غدیر سر منزل کمال و سرآغاز پرتوافشانی انوار الهی است، و همین آغاز برابر همه رسالت پایانی خاتم پیامبران و پیام 
 .آوران پیشین است

آن روی پدید آورد تا  گار هستی بخش غدیر را ازمستقیمی است که انتها و تفصیل آن ظهور است. آفرید غدیر ابتدای راه
سعادت و رستگاری بشریت را در دوران ظهور رقم زند و تجّلی کامل  انسان را در بستر تعالی و تکامل قرار دهد، و دوران

جهان هستی نشان دهد آن را به  



  غدیر و آزمون الهی

اِنّا هَدَیناهُ »است که  الهی است که در بستر آزادی و انتخاب انسان شکل گرفت، و همان شاهراه هدایت غدیر آن آزمون
را  را معنا بخشید تا انسان با کمالِ آزادی در انتخاب راه مستقیم و سعادت، غدیر (200)«السَّبیلَ اِمّا شاکِراً وَ اِمّا کَفوراً

و بدبختی رابرگزیند یا راه سقیفه و گمراهی و شقاوت  . 

شب پرست منتظر  شرایطی بسته شد که شیاطین و منافقانی به کمین نشسته بودند که همچون خفاشان پیمان غدیر در
بربایند و دنیا را در ظلمت جهل و عناد و گمراهی خویش فرو  غروب آفتاب رسالت بودند، تا عرصه را از دست آفتاب والیت

موالی مهربان را شکل دهند تاریک غیبت و حرمان از برند و دوران . 

امیرالمؤمنین علیه السالم است،  غدیر خدای مهربان در آن روز، کفرورزان را از دین حقّ که همان والیت اما پدید آورنده
دین شما  امروز آنان که کفر ورزیدند از(: »201«)یَئِسَ الَّذینَ کَفَروا ِمن دینُِکم الیَومَ»ناامید و مأیوس کرد و فرمود: 

 .«مأیوس گشتند

و خشنودی خدای رحمان؛  متعال رهپویان غدیر را با پنج مژده مسرور ساخت: اکمال دین؛ اتمام نعمت؛ رضا در آن روز خدای
 .اهانت به شیطان؛ ناامیدی و یأس منکران
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م در ذیل این آیه شریفه السال کفروَرزان در عصر ظهور تحقق خواهد یافت. جابر می گوید: امام باقرعلیه البته حقیقتِ یأس
آن روز (: »202«)ُمحَمَّدٍعلیهم السالم َیئِسَ بَنواُمَیَّهَ؛ فَهُمُ الَّذینَ کَفَروا یَئِسوا مِن آلِ یَومَ یَقومُ القَائِمُ علیه السالم»فرمود: 

محمدعلیهم  و از آلاست که بنی امیه نومید می شوند. آنها هستند که کفر ورزیدند  روز ظهور قائم آل محمدعلیه السالم
 .«السالم نومید می گردند

غدیر بی محتوا خواهد بود،  شد، غدیر همان آغاز یک راه است که پایان آن ظهور خواهد بود، و اسالم بدون بنابر آنچه گفته
داشت و غدیر بدون ظهور تجلیگاه جهانی و آرمانی نخواهد . 

  غدیر و رسالت جهانی

کرد، تا هدف غایی  ه رسالت جهانی خاتم پیامبران را به عهده گرفت و امت را امامتهدایتگری است ک غدیر آن پیشوای
» :خدای بزرگ از ارسال رسولش را محقق سازد. آنجا که فرمود  هُوَ الَّذی اَرسَلَ رَسوَلهُ بِالهُدی وَ دینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَی

را با هدایت و آئین حق فرستاد، تا آن را بر همه آئین ها  کسی است که رسولشاو (: »203«)الدّینِ کُلِّهِ وَ لَو کَرِهَ المُشرِکونَ
شرک ورزان کراهت داشته باشند پیروز گرداند، گرچه ». 

 :در این آیه نکاتی چند در نگاه ابتدایی قابل تأمّل و اندیشه است

ستادخدای سبحان از لطف بی پایانش برای کمال و سعادت انسان، پیامبر خویش را فر . 1 . 

 .او پیامبر و فرستاده خویش را انتخاب فرمود . 2



 :دو هدف مهم و حیاتی عبارتند از . 3

 .الف. هدایت انسان به کمال آفرینشی خود

 .ب. آیینِ حقّ که آیین های باطل و نسخ شده الهی را کنار زند و مکاتب بشری را بیرون سازد
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سخ شده و مکاتب بشریپیروزی در برابر همه آیین های الهی ن . 4 . 

 .منکران حقّ، یا کفرورزانند یا مشرکان، که تمام گروه های باطل را در بر می گیرد . 5

الَحقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ وَ لَو کَرِهَ  هُوَ الَّذی اَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدی وَ دینِ»السالم در تفسیر آیه شریفه  امام کاظم علیه
«المُشرِکونَ  چنین می فرماید ، : 

االَدیانِ عِندَ قِیامِ  لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ ُیظهِرُهُ عَلَی جَمیعِ -الَحقِّ  اَمَرَ رَسولَهُ بِالواَلیَهِ ِلوَصِیِّهِ، وَ الواَلیَهُ هِیَ دینُ هُوَ الَّذی
عَلِیٍ علیه السالم مُتِمُّ نورِهِ: واَلیَهِ القائِمِ، وَ لَو کَرِهَ الکافِرونَ بِواَلیَهِ وَ اللَّهُ»القائِمِ علیه السالم؛ یَقولُ اللَّهُ:  .(204) 

پیروز گرداند، یعنی آن  به والیت وصیّش امر کرد، و والیت همان دین حقّ است. تا آن را بر هر دینی اوست که رسولش را
و خداوند تمام کننده نور خود است، یعنی »پیروز سازد. خدا می فرماید:  را در زمان قیام قائم علیه السالم بر همه دین ها

باشند قائم علیه السالم، اگرچه کافران به والیت علی علیه السالم کراهت داشته والیت . 

تَأویلُها بَعدُ وَ ال یَنزِلُ تَأویلُها حَتّی یَخرُجَ  وَاللَّهِ ما نَزَلَ»علیه السالم فرمود: ابوبصیر می گوید: امام صادق  در سخن دیگری
 به(: »205...«)العَظیم وَ ال مُشرِکٌ بِاالِمامِ ااِلّ کَرِهَ خُروجَهُ  السالم. فَاِذا خَرَجَ القائِمُ علیه السالم لَم یَبقَ کافِرٌ بِاللَّهِ القائِمُ علیه
السالم ظهور کند. هنگامی که او ظهور کند هیچ کافر  د این آیه تحقق نیافته و تحقق نمی یابد تا روزی که قائم علیهخدا سوگن

به امام نمی ماند مگر آنکه ظهور او را دوست نخواهد داشت به خدای بزرگ و یا مشرک  ...». 

 عصر ظهور و بازگشت به غدیر

اصیل دارد. انسان راهروِ  ، در طراحی آفرینش انسان و جهان محتوایی متقن ونظام حکیمانه و واالی خویش خدای مهربان در
 .کمال است؛ اما با برنامه مدوّنِ دینِ حقّ
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حلقه های دیگر  اساسی در این نقشه الهی همان وجود راهنماست، که در واقع حلقه واسطی است که عامل اصلی و عنصر
عبادت انسان معنا می بخشد و نظام هستی را هدفمند  هم او به آفرینش جهان و این مجموعه را به هم پیوند می دهد؛ و

 .می سازد

ناپذیر خداوند متعال در  استمرار حلقه پیوند انسان با آفریدگار و خدای مهربان است، و این سنّت تغییر بنابراین غدیر
 خود با غدیر و امام معصوم آن یعنی امیرالمؤمنین علیهرو انسان با اختیار  جهان و الزمه اختیار و انتخاب انسان است. از این



در راستای اهداف و آرمان های الهی این  السالم بیعت می کند؛ از او پیروی می نماید؛ در پرتو مکتب او تربیت می شود؛
پیمان خود پایبند است مکتب فداکاری می نماید؛ و بر عهد و . 

را به او ارزانی می دارد که می  خود وفا می کند، و سعادت دنیا و جهان آخرتآفریدگار او نیز به عهد و پیمان  در نتیجه
به عهد من وفا کنید من نیز به عهد شما وفا می نمایم(: »206«)بِعَهدِکُم اَوفوا بِعَهدی اوفِ»فرماید:  ». 

یرِالمُؤمِنینَ علیه السالم اوفِ لَکُم اَم بِواَلیَهِ»امام صادق علیه السالم در ذیل این آیه شریفه می فرماید:  :سَماعه می گوید
کنم امیرالمؤمنین علیه السالم وفا کنید، من نیز برای شما به عهد بهشت وفا می به والیت(: »207«)بِالجَنَّهِ ». 

حضرت صاحب االمرعلیه السالم  روایت نورانی، غدیر با دوران ظهور فرزند امیرالمؤمنین علیه السالم یعنی با عنایت به این
شد: بُعد معنوی؛ بُعد دنیایی رتباط مستقیمی دارد. غدیر در دو بُعد جلوه گرا . 

باال می برد. در بُعد دنیایی  انسان را در مراتب ایمان و کمال و رشد و تکامل روحی به سوی قرب حضرت حقّ در بُعد معنوی،
اختیار انسان قرار می دهد و او را عظمت می بخشد بهترین شیوه بهره برداری از جهان هستی را در . 
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آن را شکست و ساالر آن را  اختیارِ انسان رقم می خورد و آنگاه که انسان با غدیر بیعت نکرد و یا بیعت همه این موارد با
ل گرفت، و پرده ای پیوند دهنده نظام هستی با آفریدگار و انسان شک تنها گذاشت، دوران غیبت و محرومیّت از راهنمای

ابرهای سیاه جهل و عناد و کفر و  راهنمای مهربان و مربّی هدایتگر افکنده شد، و آفتاب عالمتاب غدیر در پشت میان او و
( سیاهی فرا گرفت، و اسرار و رازهای غدیر همچنان در سینه 208حبتری) نفاق ماند، و سراسر گیتی را با حکومت غاصب

سِرٌّ ال یَعلَمُهُ االّ قَلیلٌ ... وَ لَوال طُغاهُ هذِهِ  کانَ لِرَسولِ اللَّه صلی اهلل علیه وآله»ی ماند که فرمود: امیرِ عالم هست صاحب آن
جز اندکی آن را نمی دانستند ... و اگر  پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله رازی داشت که(: »209«)لََبثَثتُ هذَا السِرّ االُمَّه

را فاش و منتشر می کردم د، این رازطاغوت های این امت نبودن ». 

السالم فاش نشد، چرا که مردم  جز برای تعداد اندکی از بزرگان و نزدیکترین دوستان امیرالمؤمنین علیه آری، این اسرار
این شیوه در میان معصومین علیهم السالم ادامه داشت تا آنگاه که آخرین  .توانِ پذیرش و درک حقایق معنوی را نداشتند

وَ اللَّیلِ اِذا »سبحان می فرماید:  امیرالمؤمنین علیه السالم یعنی حضرت مهدی علیه السالم قیام نماید که خدای صیو
سپری شود سوگند به شب آنگاه که(: »210«)یَسرِ ». 

یامِ القائِمِ علیه تَسرِیَ اِلَی قِ هِیَ دَولَهُ حَبتَرٍ، فَهِیَ»السالم در تفسیر این آیه کریمه می فرماید:  امام صادق علیه
حبتر است که تا قیام قائم علیه السالم ادامه می یابد منظور از شب همان دولت(: »211«)السالم ». 

یافت. به سخن دیگر، اگر  در پایان دوران غیبت به خود آمد و به عهد خود وفا کرد، ظهور تحقّق خواهد و آنگاه که انسان
نخستین امام معصوم عهد و پیمان دوباره بستند و غدیر در همه جا  شتند و بامردم به سوی غدیر و آرمان های آن بازگ

ظهور خواهد شد فراگیر شد، . 
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زندگی می کنند، و چنین دنیایی  انسان امروزی به ویژه مسلمانان که در دنیای لبریز از ستم و تباهی و فساد به راستی اگر
صاحب آن و والیت است از این دنیا خسته و آزرده اند، چاره ای جز بازگشت  نتیجه دوری از مکتب غدیر و پیمان شکستن با

حرکت به سوی ظهور خواهد بود که تحقق  غدیر و پیمان مجدّد با صاحب والیت ندارند، که نتیجه این اقدام خردمندانه به
عصرعلیه السالم در این زمینه می فرماید بخشنده به آرمان های غدیر است. امام : 

بِلِقائِنا وَ لَتَعَجََّلت لَهُمُ  فِی الوَفاءِ بِالعَهدِ عَلَیهِم لَما تَأَخَّرَ عَنهُمُ الیُمنُ اَشیاعَنا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطاعَتِهِ عَلَی اجِتماعٍ مِنَ القُلوبِ  اَنَّ وَ لَو
 (212)... السَّعادَهُ

یکپارچه و همدل می شدند،  پیمانی که با ما دارندخداوند به طاعت خویش موفقشان بدارد در وفا به  اگر شیعیان ما که
حقیقی به تأخیر نمی افتاد و به زودی نصیبشان می شد هرگز مالقات ما و سعادت حضور در محضر ما با معرفت . 

فیض بزرگ الهی شد.  عدم وفای به عهد و پیمان الهی در روز غدیر، موجب محرومیّت جهان بشری از این آری، کوتاهی و
غدیر داد؛ چرا که ظهور شکوهمند او آخرین و شیرین ترین مرحله  اینک برای جبران این رفتار، بایستی دست بیعت با وارث

است است. ظهور او پایان همه ناکامی ها و نابسامانی ها و تلخی های زندگی انسانی طرّاحی آفرینش . 

یافت که در تمام دوران  ی جهانیان جلوه گر خواهد شد، و انسان ها درخواهندطالیی ظهور حقیقت غدیر برا فقط در دوران
عصر درمی یابند که طعم شیرین زندگی راستین انسانی در کوثر غدیر  هستی خود چه قدر بدان نیاز داشتند، و آنگاه در آن

سینه دروازه دانش نبوی  رازهایکه لذّت غدیر در زمزم زالل و گوارای ظهور تجلّی کرده است، و هم اینک  نهفته بود،
حضرت بقیّه اللَّه االعظم علیه السالم رازگشایی می شود، آنجا که به  حضرت مرتضی علی علیه السالم از زبان ترجمان الهی،

فرماید کمیل می : 
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الُمکَرَّمینَ. یا  دَّبَنی، وَ اَنَا اُؤَدِّبُ المُؤمِنینَ وَ اُوَرِّثُ ااَلدَبَهُوَ اَ اِنَّ رَسولَ اللَّه صلی اهلل علیه وآله اَدَّبَهُ اللَّهُ عَزََّوجَلَّ وَ !یا کُمَیلُ
مِن سِرٍّ ااِلّ وَ القائِمُ علیه السالم یَختِمُهُ کُمَیلُ! ما مِن عِلمٍ ااِلّ وَ َانَا اَفتَحُهُ وَ ما .(213) 

تربیت من پرداخت و من نیز  کرد و هم او به راستی خداوند متعال رسول خداصلی اهلل علیه وآله را تربیت ای کمیل! به
مردم گرامی به ارث می گذارم. ای کمیل! هیچ دانشی نیست مگر آنکه من  مؤمنان را تربیت می کنم و آداب زندگی را برای

آن را به پایان می رساند آغاز کنم و هیچ رازی نیست مگر آنکه قائم علیه السالم پرده از آن برداشته و آن را . 

سرسبز و پرطراوت  انسان خود و جهان هستی را خواهد فهمید؛ و در آن دوران شکوهمند ساکنانِ باغ در آن زمان، آری،
گرچه باغبانِ مهربان از همان آغاز در بیابان های گرم و  ظهور خواهند فهمید که شجره طیبه آفرینش به بار نشسته است،

به این باغِ زندگی  راهی و تباهی شیطان ها و طاغوت ها آگاه ساخت وها را از کویر گرم و کشنده گم سوزان غدیر، انسان
 .بخش و روح افزا فراخواند

 جلوه هایی از غدیر در عصر ظهور

 اشاره

 :اکنون در چند محور به جلوه هایی از غدیر در عصر ظهور نگاهی گذرا داریم



  غدیر نماد حقّ  . 1

در جهان هستی دو راه پیش روی انسان قرار دارد که در مسیر زندگی خود با اختیار خویش یکی را برمی گزیند: راه حق؛ 
 .راه باطل

آن راه نداشته باشد از  معنای ثبوت، استحکام، صحّت و مطابقت است؛ و هر چه ثابت باشد و هیچ شکی در حق در لغت به
است و هر چیز زایل شونده و نابود شدنی را باطل گویند. بنابراین  ی حقّ نقیض باطلآن به حقّ تعبیر می نمایند. از طرف

محفوظ است. قرآن کریم می  است و حقّ ثابت و ماندنی که هرگز از بین نمی رود و عوض نمی شود و همواره باطل نابود
ضاللت و گمراهی وجود نداردبعد از حق چیزی جز (: »214«)الضَّاللُ  فَما ذا بَعدَ الحَقِّ ااِلَّ»فرماید:  ». 
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صحابی  20شریف که بیش از  حق را پس از پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله به جهانیان عرضه کرد. در حدیث غدیر نماد کامل
اند و بین شیعه و سنّی قطعی است، پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله  آن را از پیامبر رحمت صلی اهلل علیه وآله نقل کرده

» :فرمود جلوه کامل این نماد حق «. است و حق همراه علی است علی همراه با حق(: »215«)عَلِیٌّ َمعَ الحَقِّ وَ الَحقُّ مَعَ عَلِیٍّ
امیرالمؤمنین علیه السالم می فرماید آنگاه خواهد بود که : 

یَظهَرُ المَهدیُّ عَلی افواهِ النّاسِ وَ یَشرَبونَ ذِکرَهُ فاَل  ندَ ذلِکَمِنَ السَّماء: أنَّ الحَقَّ فی آلِ مُحَمَدٍعلیهم السالم، فَعِ اِذا نادی مُنادٍ
لَهُم ذِکرٌ غَیرُهُ یَکونُ .(216) 

مهدی علیه السالم بر سر  آسمانی بانگ برآورد: به راستی حق با آل محمدعلیهم السالم است، نام مقدس آنگاه که منادی
گیرد و کاری جز یاد او نخواهند داشت زبان ها می افتد و مهر و محبت او در دل ها جای می . 

حق آمد و باطل (: »217«)الباِطلَ کانَ زَهوقاً جاَء الحَقُّ وَ زَهَقَ الباطِلُ اِنَّ»این آیه کریمه تأویل خواهد شد که  و در این هنگام
شدنی است اطل نابودنابود شد؛ به یقین ب ». 

آنگاه که حضرت قائم علیه (: »218«)الباطِلِ اِذا قامَ القائِمُ علیه السالم ذَهَبَت دولَهُ»السالم می فرماید:  امام باقرعلیه
خواهد شد السالم قیام کند دولت باطل نابود ». 

زندگی انسان ها را تیره و  رای همیشههماره به کام ستمگران نخواهد چرخید و کابوس خفقان و اختناق ب آری چرخ گردون
رسید که در آن روزگار طومار ستم در هم خواهد پیچید و پرچم حقّ بر  تار نخواهد ساخت؛ و به زودی روزگاری فراخواهد

گیتی به اهتزاز در خواهد آمد. باش تا صبح دولتش بدمد فراز پهنه  ... 
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  غدیر و عدالت علوی . 2

لَقَد اَرسَلنا رُُسلَنا »فرماید:  سخن از هدف از بعثت انبیاء عدالت و دادگری را مطرح می کند و میهنگام  قرآن کریم به
با دالیل روشن فرستادیم، و با  ما رسوالن خود را( »219«:)الکِتاَب وَ المیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ بِالبَیِّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ

باطل فرو فرستادیم، تا مردم به عدالت قیام کنند شناسایی حقّ ازآنها کتاب آسمانی و میزان  ». 



پیاده کردن قسط و عدل در بین  اکرم صلی اهلل علیه وآله نیز که سرآمد و خاتم پیامبران الهی است، اجرا و برنامه پیامبر
د در تمام قرون و اعصار را به در بُعد فردی و اجتماعی، انسان گمشده خو مردم بود؛ که با تحقق گلواژه عدالت و دادگری

می آورد دست . 

نَفسِ نفیس ایشان حضرت  همه ابعادش به وسیله خداوند متعال توسط رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله به عدالت نبوی با
هر چند  -همه ابعادش به دست جانشینان معصوم علیه السالم  علی علیه السالم واگذار شد و به طور عملی و نظری با

دادگری به طور کامل در  یافت، تا در عصر ظهور با دست توانای حضرت امام مهدی علیه السالم عدالت و استمرار -د محدو
عدالت و دادگری لبریز گردد؛ و انسان آن عصر با تمام وجود عدالت حقیقی  پهنای گیتی اجرا و پیاده شود، و زمین و زمان از

بود، احساس و ادراک کند بوده اما در هیچ دورانی آن را ندیده هماره در زالل فطرت خود با آن آشنا را که . 

حضرت، جامعه  باطل پس از پیامبر رحمت صلی اهلل علیه وآله و عدم پیروی از سنّت و روش آن عملکرد حکومت های
عدم کشش  امیرالمؤمنین علیه السالم را بسته بود، و به جهت مسلمانان را به مسیری سوق داده بود که دست عدل الهی

جانسوزی را از امیرالمؤمنین  این روند گله و شکوه می نمودند. شیخ کلینی در این زمینه سخنرانی بسیار جامعه حضرتش از
 (220).علیه السالم نقل می کند
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شین خود می اما با این وصف در سخنی زیبا، پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله عدل علوی را چنین بازگو می کند و خطاب به جان
 :فرماید

اَقسَمُهُم بِالسَّوِیَّهِ وَ اَعدَلُهُم فِی الرَّعِیَّهِ اِیماناً وَ اَوفاهُم بِعَهدِ اللَّهِ وَ اَقوَمُهُم بِاَمرِ اللَّهِ وَ اَنتَ اَوَّلُهُم .(221) 

دستورات الهی از همه  بودی از آنان که ایمان آوردی و به عهد الهی از همه آنان باوفاتر و در انجام تو نخستین کسی
را در نظر می گیری و نسبت به رعیّت عادل تر هستی پایدارتری و در تقسیم بیت المال از همه بیشتر مساوات . 

برای نسل های بعد شد،  امیرالمؤمنین علیه السالم در دوران چند ساله حکومت ظاهری خود ضرب المثلی عدالت و دادگری
داد را مسدود کردند؛ و در سایه ظلم و جور و بیداد چیزی جز تباهی  وز ظهور راه عدل واما خط سقیفه و باطل گرایان تا ر

ندادند. غافل از آنکه خط راستین  انحراف او از صراط مستقیم و دگرگونی هویت راستین انسان به جهان ارائه انسان و
و  رقم می زند، و پایان آن نیز مرحله ای زیبانیکبختی و کمال را برای انسان ها  غدیر که در پی عدل الهی است، رستگاری و

 .شیرین و دیدنی خواهد بود

پرچم عدل و داد علوی ظهور  صالح امیرالمؤمنین علیه السالم آن ذخیره الهی و معرفی شده در روز غدیر، با از این رو خلف
ن زمینه روایات و دعاهای فراوانی جهان هستی برقرار خواهد کرد. در ای خواهد کرد؛ و عدالت فراگیر و همه جانبه را در

که مهدویت و عدالت قرین یکدیگرند رسیده . 

السالم. امام مهدی علیه  مهدی علیه السالم یعنی عدالت، و عدالت همه جانبه و فراگیر یعنی مهدی علیه به سخن دیگر،
از ظلم و ستم است، که مردم خسته آخرین پناه انسان در جهانی لبریز  السالم همان حاکم معصوم و دادگر در پهنه گیتی و

دوران به او پناه می آورند از این . 



113ص:   

 :پیامبر گرامی صلی اهلل علیه وآله در توصیف عدالت در زمان فرزندش حضرت امام مهدی علیه السالم می فرماید

یوقَظُ  ما مُلِئَت جَوراً حَتّی یَکونَ الناسُ عَلی مِثلِ امرِهِمُ االوَّل، الکَ اُمَّتُهُ کَما یَأوِی النَّحلُ الی یَعسوبِها، یَمالَُُ االَرضَ َعدالً تَأوی اِلَیهِ
 (222).نائِماً واَل یُهرِقُ دَماً

می برند. او عدالت را در  می ورزند و به او پناه می برند؛ آن سان که زنبوران عسل به ملکه خود پناه مردم به مهدی مهر
 باشد؛ به گونه ای که صفا و صمیمیّت دوران آغاز اسالم را به آنها باز می تم پر شدهسراسر گیتی می گستراند چنان که از س

شود گردد. هیچ خفته ای را بی جهت بیدار نمی کنند و هیچ خونی به ناحقّ ریخته نمی ». 

علیه السالم در توصیف  رهایی و درخشان ظهور حضرت امام مهدی علیه السالم دیدنی است. امیرالمؤمنین به راستی روزگار
مدّعیان عدالت و باطل گرایان به ناحقّ، درباره دادگری فرزندش می  آن روزگار با شکوه و تقابل آن با روزگار ناهمگون

 :فرماید

  عَلَی الرَّأْیِ ... فَیُریکُم کَیفَعَلَی القُرآنِ اِذا عَطَفوا القُرآنَ عَلَی الهُدی اِذا َعطَفوا الهُدی عَلَی الهَوی، وَ یَعطِفُ الرَّأْیَ یَعطِفُ الهَوی
 (223).عَدلُ السّیرَهِ؛ وَ یُحیی مَیِّتَ الکِتابِ وَ السُّنَّهِ

گرداند، و هنگامی که دیگران  هوای نفس را بر هدایت مقدم بدارند او امیال نفسانی را به هدایت بر می آنگاه که دیگران
را به قرآن باز می گرداند، و به شما مردم نشان می دهد که چه نیکو می  قرآن را با رأی خود تفسیر کنند او آراء و افکار

نماید به عدالت رفتار نمود. او آموزه های فراموش شده قرآن و سنّت را زنده می توان . 

باقرعلیه السالم در توصیف دادگری مهدی اهل بیت علیه السالم می فرماید در سخن دیگر امام ِاذا قامَ قائِمُ اَهلِ البَیتِ » :
هنگامی که قائم اهل (: »224...«)عَصَی اللَّهَ  الرَّعِیَّهِ، فَمَن اَطَاعَهُ فَقَد اَطَاعَ اللَّهَ وَ مَن عَصاهُ فَقَد قَسَّمَ بِالسَّوِیَّهِ، وَ عَدَلَ فِی

نماید. هر کس از  میان رعیّت و مردم اجرا می مال را به طور مساوی تقسیم می کند و عدالت را بیت علیهم السالم قیام کند
نافرمانی کند در واقع از خدا نافرمانی کرده است او اطاعت کند در واقع از خدا اطاعت کرده و هر کس از او . 
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مهربانی ها، فراوان  درباره عدالت حضرت امام مهدی علیه السالم و جلوه آن در عصر شکوهمند امام روشن است که سخن
ماهیت، مبانی، ابعاد، شاخص ها، آثار و ... و در عرصه عملی  ست که در جای خود به تفصیل بایستی در عرصه نظری از نظرا

اجرا، نمونه ها و مصادیق آن مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد از نظر شیوه های . 

  عصر ظهور و جلوه هایی از سیره علوی . 3

امامان و اهداف و آرمان  مهدی علیه السالم در واقع استمرار حرکت پیامبران و دوران ظهور حضرت امام تردیدی نیست که
پیشوایان معصوم علیهم السالم است های آنان، همان اهداف و آرمان های پیامبران الهی و . 

ضی، وآله، علی مرت حضرت امام مهدی علیه السالم ادامه دهنده راه حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه به تعبیر دیگر،
سخن استمرار نبوّت و امامت است فاطمه زهرا و دیگر ائمه اطهارعلیهم السالم است، و در یک . 



به میان آمده و سیره  در روایات فراوانی از سیره و روش هدایتگری حضرت امام مهدی علیه السالم سخن از این روست که
است. در روایتی بسیار زیبا امام صادق علیه السالم بیان شده  آن حضرت همان سیره رسول خدا و علی مرتضی علیه السالم

مهدی (: »225...«)وَ یَعمَلَ فیهِم بِعَمَلِه  اَن یَسیرَ فیهِم بِسیرَهِ رَسولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله،»فرماید:  در ضمن حدیثی می
می دهد اه و روش او را انجامسیره پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله رفتار می کند و ر علیه السالم در میان آنان به ». 

اِنَّ قائِمَنا »حدیثی فرمود:  حَمّاد بن عثمان می گوید: پیشوای ششم حضرت امام صادق علیه السالم در ضمن در سخن دیگری
ثِیابَ عَلِیٍ علیه السالم وَ سارَ بِسیرَهِ عَلِیٍ علیه السالم اَهلَ البَیتِ علیهم السالم اِذا قامَ لَبِسَ هنگامی که قائم ما » :(226)«

لباس خواهد پوشید و به سیره و روش علی علیه السالم رفتار  اهل بیت علیهم السالم قیام کند همچون علی علیه السالم
 .«خواهد کرد
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مهدی علیه السالم جلوه  دیگر، حتی شیوه زندگی حضرت علی علیه السالم در عصر ظهور در زندگی حضرت امام بنابر روایت
علیه  اللَّه صلی اهلل علیه وآله، واَل یَعیشُ ااِلّ عَیشَ اَمیرِالمُؤمِنینَ یَسیرُ بِسیرَهِ رسولِ»د. در حدیثی آمده است: می کن

کند، ولی شیوه زندگی او همچون شیوه زندگی  او از سیره جدّش رسول خداصلی اهلل علیه وآله پیروی می(: »227«)السالم
 .«امیرالمؤمنین علیه السالم است

  رفاه همگانی و نزول برکات آسمانی . 4

السالم و یازده فرزند آن بزرگوار  مردم دنیا با اختیار خود غدیر را می پذیرفتند و از امیرالمؤمنین علیه به راستی اگر همه
و  دیگری داشت. مردم در یک مسیر مستقیم الهی به سوی کمال و سعادت دنیا پیروی می کردند، جهان هستی امروزه جلوه

حرکت می کردند و خیر و نیکی زندگی آنان را فرا می گرفت آخرت . 

آنگاه (: »228«)وَ فَرعَهُ وَ مَعدِنَهُ وَ مَأواهُ وَ مُنتَهاهُ اِن ذُکِرَ الخَیرُ کُنتُم اَوَّلَهُ وَ اَصلَهُ»جامعه کبیره می خوانیم:  چرا که در زیارت
هستید خیر و نیکی شود، شما آغاز آن و اصل و فرع و معدن و جایگاه و پایان آن که سخن از ». 

امام در ارتباط بوده، و  فقر و گناه و ستم و جور و ذلّت و سرکشی خبری نخواهد بود. مردم هر زمان با در آن دوران، از
خواهد ساخت. حضرت فاطمه زهراعلیها  برکات خود را بر مردم آشکار برکات از آسمان بر آنان فرو خواهد ریخت و زمین

این زمینه در سخن گهرباری می فرمایند السالم در : 

سَیراً سُجُحاً ... وَ  الواضِحَهِ لَرَدَّهُم اِلَیها وَ حَمَلَُهم عَلَیها وَ لَسارَ بِهِم مالوا عَنِ المَحَجَّهِ الالّئِحَهِ وَ زالوا عَن قَبولِ الحُجَّهِ  وَ تَاللَّهِ لَو
لَفَتَحنا عَلَیهِم بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ االَرضِ  وَ لَو اَنَّ اَهلَ القُری آمَنوا وَ اتَّقَوا»الصّادِقُ مِنَ الکَاِذبِ  نَ لَهُمُ الزّاهِدُ ِمنَ الرّاغِبِ، وَلَبا

فَاَخَذناهُم بِما کانوا یَکسِبونَ وَ لکِن کَذَّبوا (229) 
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کردند، امیرالمؤمنین علیه  راه سعادت منحرف شده و از پذیرش راه روشن خودداری می اگر تمام امت از !به خدا سوگند
صحیح و سالم به سعادت و خوشبختی می کشاند؛ به گونه ای که نه خود  السالم همه آنان را به راه می آورد و به آرامی و

از هر خس و خاشاک می رساند  مطلوب و عارینه آنان ملول گردند. در نهایت آنان را به سرچشمه آبی گوارا و  خسته شود و
 آنها را نصیحت می نمود ... در آن هنگام زاهد از دنیا طلب و راستگو از و سیراب باز می گرداند و در پنهان و آشکارا



آبادی ها ایمان می آوردند و پرهیزکاری  اگر مردم شهرها و»دروغگو تمیز داده و شناخته می شد. )خداوند می فرماید:( 
 به رحمت و برکات به روی آنان می گشودیم و به زمین اجازه می دادیم تا خیر و پیشه می کردند، البته درهای آسمان را

زشت پرداختند، ما نیز آنان را به کیفر  برکات خود را برون اندازد، ولی مردم آیات الهی را تکذیب کردند و به اعمال
 (230).زشتشان مجازات کردیم

علیه السالم و هدایتگران پس از  غدیر را نپذیرفتند و از فرمان پیامبر او درباره امیرالمؤمنین -جز اندکی  - اَسفا که مردم
 بستند و جهان هستی را با ایجاد ابرهای سیاه در برابر آفتاب امامت به تاریکی او اطاعت نکردند و دروازه شهر علم نبوی را

را به صورت آشکار از بهره گیری از این  خانه نشین نمودند، و جوامع بشری نشاندند. هدایتگران را پس از پیامبرِ رحمت
زمانشان به  الزمان را تشکیل دادند که در آن دوران مردم به علّت قطع ارتباط با امام انوار محروم ساختند و دوران آخر

ر و بیماری و سختی تاوان می دهندگناهان را با فق انواع و اقسام گناهان و آلودگی ها مبتال هستند و در زندگی خویش . 
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می رسد، و به دست با  این ایده امیرالمؤمنین علیه السالم و این آرمان غدیری به منصه ظهور و بروز اما در عصر ظهور
 همگانی سراسر جهان را فرا می گیرد. جهان آباد می گردد و مردم از کفایت فرزند برومندش امام مهدی علیه السالم رفاه

الهی برخوردار می شوند و در سایه آن به کماالت عالی می رسند همه مواهب . 

 :امام باقرعلیه السالم در سخن زیبایی از امام حسین علیه السالم در وصف آن عصر چنین نقل می کند

السَّماءِ اِلَی  ءَهُ بِنا اَهلِ البَیتِ وَ لَیَنزِلَنَّ البَرَکَهُ ِمنَعَنهُ باَل وَجهِ االَرضِ اَعمی وَ ال مُقعَدٌ وَ ال مُبتَلی ااِلّ َکشَفَ اللَّهُ وَ ال یَبقی عَلی
اَهلَ القُری آمَنوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحنا  وَ لَو اَنَّ»اللَّهُ فیها مِنَ الثََّمرَهِ ... وَ ذلِکَ قَولُهُ تَعالی:  االَرضِ حَتّی َانَّ الَشجَرَهَ لَتَقصِفُ بِما یُریدُ

یَکسِبون السَّماءِ وَ ااَلرضِ وَ لکِن کَذَّبوا فَاَخَذناهُم بِما کانوا عَلَیهِم بَرَکاتٍ مِنَ ».(231) 

 وسیله ما اهل بیت بال را از او روی زمین نابینا و زمین گیر و مبتالیی نخواهد بود، مگر اینکه خداوند به در آن دوران در
نازل می شود که شاخه درخت از زیادی میوه می شکند ... و این است  برطرف می کند، و چنان برکت از آسمان به زمین

آوردند و پرهیزکاری پیشه می کردند؛  اگر مردمِ شهرها و آبادی ها ایمان می»گفتار خداوند متعال که می فرماید:  معنای
برون  وی آنان می گشودیم، و به زمین اجازه می دادیم تا خیر و برکات خود رابه ر البته درهای آسمان را به رحمت و برکات

ما نیز آنان را به کیفر زشتشان مجازات  .اندازد، ولی مردم آیات الهی را تکذیب کردند و به اعمال زشت پرداختند
 (232).«کردیم

118ص:   

 :در سخن دیگری پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله می فرماید

ااِلّ  شَیئاً ااِلّ صَبَّهُ مِدراراً، وَ ال یَدَعُ االَرضُ مِن نَباتِها شَیئاً ساکِنُ السَّماء وَ ساکِنُ ااَلرضِ، ال َیدَعُ السَّماءُ ِمن قَطرِها عَنهُیَرضی 
 (233).«... اَخرَجَتهُ حَتّی یََتمَنَّی ااَلحیاءُ ااَلمواتَ لِیَرَوُا العَدلَ

را می رویاند، تا جایی  آسمان به او خشنود می شوند، آسمان بارانش را فرو می فرستد، زمین گیاهان خود ساکنان زمین و
بودند و عدالت را مشاهده می کردند که زنده ها آرزو می کنند: ای کاش! مردگان آنها زنده ». 



  فراخوان به والیت علوی . 5

السالم تجلّی می کند، مسئله  ظهور حضرت بقیه اللَّه االعظم علیه حیاتی که به طور کامل در عصر باشکوه از مسائل مهم و
 دشمنان آن بزرگوار است. مسئله امامت و والیت جزء برنامه تبلیغی پیامبران امامت و والیت علی علیه السالم و بیزاری از

 .الهی و از مهم ترین مأموریت های پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله بود

رسالت الهی پیامبر گرامی صلی  ساز از عالم نور تا روز انذار و از روز انذار تا روز غدیر، در جای جای تاین مسئله سرنوش
فرصت و موقعیّت و در میان هر گروه و جماعت و در هر جنگ و نبردی از  اهلل علیه وآله قرار داشت و آن بزرگوار در هر

رساند ف آن را به دیگران میحقیقت پرده بر می داشت و با عبارات و کلمات مختل این . 

الهی خویش تمام رسالت  این مسئله مهم آنگاه روشن می شود که مالحظه می کنیم خدای سبحان با سنجش ارزش و جایگاه
 مسئله امامت و والیت علی علیه السالم را در کفّه دیگر قرار داده، و اعالم پیامبر خود را در کفّه ای از ترازو قرار می دهد و

را به صورت رسمی و علنی در اجتماع  رد در صورتی که پیامبرصلی اهلل علیه وآله در روز غدیر این مسئله مهممی دا
ثمر باقی خواهد ماند باشکوه مسلمانان اعالم نکند، رسالت او بی . 
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م و حیاتی داشتند؛ به مه معصوم علیه السالم نیز در طول دوران امامت خویش اهتمام ویژه ای به این امر البته پیشوایان
رسالت مهمی را در این باره به دوش داشته و نسل به نسل این  گونه ای که در دوران غیبت نیز جرعه نوشان خمّ غدیر

برقرار می کنند را زنده و پابرجا نگاه داشته و بدین وسیله با امام زمان خویش ارتباط معنوی فرهنگ اصیل الهی . 

طور عموم و فراگیر به این مسئله  مسئله آنگاه خواهد بود که در عصر ظهور، امام مهدی علیه السالم مردم را به اما اوج این
 در سخنی طوالنی به بخشی از برنامه های حیاتی امام مهدی علیه السالم در عصر مهم فراخواهد خواند. امام باقرعلیه السالم

فرمایدظهور می پردازد و با تعبیر بسیار لطیفی می  : 

سُنَّهِ نَبِیِّهِ عَلَیهِ وَ آلِهِ  یَنُشدُ اللَّهَ حَقَّه ... فَیَدعُو النّاسَ اِلی کِتابِ اللَّهِ وَ لَکَأَنّی اَنظُرُ اِلَیهِ وَ قَد اَسنَدَ ظَهرَهُ اِلَی الحَجَرِ ثُمَّ وَاللَّهِ
ن عَدُوِّهِاَبی طالِبٍ وَ البَراءَهِ مِ السَّالمُ وَ الواَلیَهِ لِعَلِیِّ بنِ .(234) 

مردم را به سوی کتاب خدا،  را که به حجر االسود تکیه داده و مردم را به حقّ خود سوگند می دهد ... او گویی می بینم او
السالم و بیزاری از دشمنان او فرا می خواند سنّت پیامبر او، والیت علی بن ابی طالب علیه . 

می پذیرفتند، دیگر دوران  والیت و امامت را با جان و دل و از روی اختیار مردم در همان فراخوانی غدیر، به راستی اگر
تاریخ در اثر جنایات سقیفه نشینان باقی نمی ماند غیبت شکل نمی گرفت و این همه لکه های ننگ در صفحه . 

  غدیر و ظهور و منتظران

همچون چشمه ای در بیابان  غدیر از همان زمان با ره پویان غدیر و منتظران ظهور آخرین نور غدیر است. اینک سخن پایانی
چشمه جوشان، چون رودهای خروشان بخروشیم؛ و در ابالغ آن به  می جوشد، و ما باید برای رساندن پیام حیاتبخش این

ا ابالغ کنیم. آن حضرت ب توان از دل و جان بکوشیم، و پیام آسمانی پیامبر رحمت صلی اهلل علیه وآله را مردمان با تمام
ای مردمان! این  هان(: »235«)الحاضِرُ الغائِبَ وَ الوالِدُ الوَلَدَ اِلی یَومِ القِیامَهِ فَلیُبَلِّغِ»تأکید بسیار و نهایت اصرار فرمود: 



حاضر است به آنکه غایب است و هر پدری به فرزندش تا دامنه  پیام و اعالم مرا درباره والیت علی علیه السالم باید هر که
رساندقیامت ب ». 
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صاحب الزمان علیه السالم،  به نخستین حجت الهی یعنی امیرالمؤمنین علیه السالم تا آخرین حّجت الهی یعنی آنگاه با شناخت
ظهور است و ظهور پایان غدیر کمر همت به یاری آنان ببندیم؛ چرا که غدیر آغاز ! 

امام مهربانی ها! در دوران  وید: ای آخرین یادگار غدیر و ایهمان بیعت با غدیر است که منتظِر ظهور می گ بیعت با ظهور
روشن است. ما با همان نور غدیر در پی ظهور خواهیم بود و برای فرا  دردناک هجران شما چشم دل ما به نور الهی شما

یم، ان شاء ظهور بهره مند شو دوران شکوهمند ظهور تالش خواهیم کرد، تا از چشمه ساران زالل والیت غدیر و رسیدن
 .اللَّه

--------------------------- 
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هور، تجلی اهداف خلقت با تحقق غدیر / محمد حسین یوسفیظ  

  چکیده

 .هدف از خلقت، معرفت به مبدأ آفرینش و عبودیت و پرستش و شکر خدا و موفقیت در آزمایش الهی است . 1

 .رسیدن به اهداف مذکور جز با تعلیم معصومین علیهم السالم میسّر نیست . 2

الهی دارد مخالفت می کنند،  دارد. اکثر انسان ها با تشکیل کالس هایی که تعالیم گرایش به شهوت پرستی طبع انسان . 3
خطر می اندازد چرا که تحقق آن اهداف مقاصد شهوت پرستان را به . 

تاریخ مانع می شدند، چرا که می  پیامبرصلی اهلل علیه وآله برای تحقق همه آن چیزی بود که ظالمین در طول بعثت . 4
 .«... ظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِلِیُ»فرماید: 

 .عدم تحقق غلبه بر همه ادیان در زمان پیامبر صلی اهلل علیه وآله الزمه اش اعالم غدیر و مژده تحقق آن در آینده بود . 5

ند که از منجی عالم یاد می ک اهلل علیه وآله در خطبه غدیر وقتی به انتها می رسد با کلماتی واضح و مفصل پیامبرصلی . 6
 .همه خبر از فتح است

 .حقیقت چیزی جز این نبود که رهبری معصوم با اداره امور دین و دنیای مردم، آنان را به سعادت برساند . 7

122ص:   

است، که حیات مادی و معنوی بشر در گرو « اِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم»اهدافی که در عصر ظهور تحقق می یابد بر اساس  . 8
 .آن است

 :حیات عصر ظهور در سایه چند چیز است . 9

 .نشر علم حقیقی بین همه مردم -

 .کمال عقول برای درک تربیت الهی -



 .برچیدن افکار و عقاید و ادیان باطل -

 .به حاکمیت رسیدن پاکان و نیکان -

 .قدرت بر عمل صالح به بهترین وجه -

 .قبولی در امتحان الهی به آسانی -

 مقدمه

ای اهدافی بلند و عالی است، که به این اهداف در متن آیات قرآن اشاره شده استخلقت انسان دار : 

رسیدن به علم و معرفت، آشنا شدن با مبدأ آفرینش، آموختن رسم و رسوم عبودیت و فراگرفتن رمز و راز  . 1
 (236).بندگی

به آستان موالی  داوند، سر ستودنکرنش در برابر خالق هستی، عبادت پروردگار و شکر نعمت های خ پرستش حقّ و . 2
خاص خداوند و بهره مند شدن از الطاف خاصه او حقیقی و عمل کردن به وظایف بندگی؛ و در نتیجه رسیدن به رحمت .(237) 

در میدان عمل و بهترین  آزمون های خداوند، نمره قبولی آوردن در تمام امتحانات آفریدگار و پیروزی موفق گشتن در . 3
ویل خالق هستی دادن استعمل را تح .(238) 

مربیان پاک و معصوم  اهداف بلند، بدون تعلیم و تعلّم و شرکت در کالس های تربیتی خاص که از سوی رسیدن به این
 .برگزار می گردد، برای احدی میسّر نیست

  رسالت انبیاء و اهداف خلقت

انبیاء و رسوالن الهی، دست  خلقت، یکی از مهمترین اهداف خداوند از نازل نمودن کتب آسمانی و فرستادن عالوه بر هدف
توجه به این که طبع بشر گرایش به تن پروری، شهوت رانی، و جمع  یافتن انسان به چنین امور ارزشمندی است، اما با

ریاست دارد ثروت و طلب . 

123ص:   

تربیت هایی در جامعه بشریت  ظهور انبیاء و اوصیاء، اکثر انسان ها با تشکیل چنین کالس ها و تحقق چنین در طول تاریخ
طاقت فرسای انبیا و اوصیا می شدند؛ چرا که تحقق این اهداف در آحاد  مبارزه می کردند و مانع از به ثمر نشستن زحمات

خطر می انداخت. بدین خاطر با  شهوت رانان حیوان صفت را بهمنافع حکام جور و مطامع ثروت اندوزان بی درد و  مردم،
خاستند و از ظهور یافتن اهداف خلقت در جامعه و محقّق گشتن اغراض  تمام وجود به جنگ خدا و رسوالن پاک او برمی

امامت در آحاد مردم جلوگیری می کردند نبوت و . 



جامه عمل پوشیده و  ر بشر خواهد گذشت که این اهدافخداوند در تمام کتب آسمانی است که روزی ب این وعده قطعی
حکومت و سلطنت اهداف خلقت یکی پس از دیگری عملی  حکومت عادله واحده در کره زمین پیاده شود، و در سایه آن

 .گردد

  هدف از بعثت پیامبر خاتم صلی اهلل علیه وآله

ترین دین الهی و قرآن  ترین فرد بشر، و دین اسالم کاملاهلل علیه وآله برترین پیامبر مرسل و کامل  پیامبر اسالم صلی
این کتاب آسمانی بیش از سایر کتب مورد تأکید قرار گرفته و  کریم جامع ترین کتاب آسمانی است. اهداف یاد شده در

می گردد؛  این اهداف معرفی اسالم صلی اهلل علیه وآله بهترین گزینه و آخرین فرستاده خداوند برای تحقق پیامبر گرامی
اَحَدٍ مِن رِجالُِکم وَلکِن رَسولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبیّینَ  ما کانَ مُحَمَّدٌ اَبا»آنجا که می فرماید:  محمدصلی اهلل علیه وآله » :(239)«

همه پیامبران است پدر هیچیک از مردان شما نیست، ولی رسول خدا و خاتم ». 

شده، آنجا که می  ز گشتن و حاکم شدن دین اسالم بر تمام ادیان شمردهفرستادن چنین پیامبری پیرو هدف خداوند از
اوست خدایی که (: »240«)المُشرِکونَ الحَقِّ لِیُظهَِرهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ وَ لَو کَرِهَ هُوَ الَّذی اَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدی وَ دینِ»فرماید: 

همه  داده( و دینی که حقّ است، به سوی مردم فرستاده تا او را براختیارش قرار  رسول خود را با اسباب هدایت )که در
 .«ادیان غالب و پیروز گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند

124ص:   

ادیان غالب و پیروز گرداند  خداوند رسولش را با این هدف به سوی مردم می فرستد که دین اسالم را بر تمام در این آیه،
قدرتمندان و جباران و گردن کشان، تا بتواند اهداف خداوند از آفرینش  یله ای باشد برای سرکوبو حکومت پیامبرش وس

عبادت و انجام بهترین عمل با  را جامه عمل بپوشاند و بشریت را به غرض غایی خلقت علم و معرفت و بندگی و انسان
برساند موفقیت و دست یابی انسان به رحمت خداوند . 

( 241شدن دوره فترت) گرفتن موقعیت اجتماعی زمان بعثت پیامبرصلی اهلل علیه وآله که بعد از طی نظر از سویی با در
یاد شده را داشته باشد، غیر ممکن می ساخت. علی الخصوص  بود، دست یافتن به قدرت و حکومتی که توان اجرای اهداف

بود اسالم و بیان تدریجی احکامو سیره مستمره رسول او بر پیشبرد طبیعی دین  که بنای اولیه خداوند . 

عادله واحده بود، به  دنبال شده از بعثت و رسالت که غلبه دین خدا بر تمام ادیان و تحقق حکومت بر این اساس، هدف
صورت جزئی و مقطعی در منطقه جزیره العرب محقق شد، اما  خاطر نخواستن اکثریت مردم محقق نشد. هر چند این هدف به

اهلل علیه وآله از  اسالم در همه کره زمین بر تمام ادیان بود که عملی نگردید. هر چند پیامبرصلی هدف اصلی غلبه دین
خداوند از محقّق  بایست تالش خود را بکند تا هم عذری در برابر تمام این وقایع باخبر بود، اما طبق وظیفه الهی خویش می

با او به جنگ برخاسته  شده داشته باشد، و هم حجتی باشد در برابر مردمی که زیر بار نرفته بودند و نشدن هدف یاد
 .بودند
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  تعیین خلیفه و اهداف خلقت



نشین برای خود خلیفه و جا پیامبر رحمت صلی اهلل علیه وآله برای تحقق این هدف به طور کامل، تعیین یکی از تالش های
 ( نفس242اهلل علیه وآله را دارا باشد. به تعبیر قرآن در آیه مباهله) بود که تمام توانمندی های علمی و عملی پیامبرصلی

کمال رسیده باشد پیامبرصلی اهلل علیه وآله بوده، و تمام صفات کمالیه آن بزرگوار در وجودش به . 

علیه وآله، انتخاب  له از تعیین جانشین برای کامل ترین پیامبرصلی اهللرسول صلی اهلل علیه وآ پس غرض اصلی خدا و
در عالم محقق سازد؛ و این مطلبی است که از متن آیات  شخصی است که بتواند اهداف خلقت و اغراض نبوت و رسالت را

خداصلی اهلل علیه وآله استفاده می شود قرآن و صریح کالم رسول . 

جانشین خود می پردازند،  یامبرصلی اهلل علیه وآله در آخرین سال عمر خویش به معرفی رسمیآنگاه که پ در صحرای غدیر،
خداوند نسبت به معرفی امیرالمؤمنین علیه السالم گوشزد مردم می کنند،  اولین مطلبی را که بعد از بیان دستور و تأکید

وآله در قرآن مطرح شده و او را  صلی اهلل علیهوالیت کلیه مطلقه آن حضرت است، که بعد از والیت خدا و رسول  مسئله
حکومت بر اموال و انفس خالئق می شمارد آنجا که می فرماید ولی مطلق خدا بر بندگان و صاحب سلطنت و :  

مرا  -که او سالم است  -پروردگارم  جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شده و از طرف خداوند پس از ابالغ سالم ... !ای مردم
 هر سفید و سیاه اعالم کنم که علی بن ابی طالب برادر و وصی و جانشین من در رد که در این اجتماع بپاخیزم و بهمأمور ک

جز این که پیامبری بعد از من نیست، و  امتم و امام بعد از من است. نسبت او به من همانند نسبت هارون به موسی است،
وَلِیُّکُمُ  اِنَّما»خداوند در این مورد آیه ای از کتابش بر من نازل کرده است: است. و  او صاحب اختیار شما بعد از خدا و رسول

سرپرست و صاحب  همانا ولیّ و(: »243«)الصَّالهَ وَ یُؤتونَ الزَّکاهَ وَ هُم راکِعونَ اللَّهُ وَ رَسولُهُ وَ الَّذینَ آَمنوا الَّذینَ یُقیمونَ
آورده باشند، همان ها که نماز را بپا می دارند و در حال رکوع  ه ایمان به خدااختیار شما خدا و رسول او و کسانی هستند ک

رکوع زکات داده و در هر حال خدا را  و علی بن ابی طالب علیه السالم است که نماز را بپا داشته، و در حال«. دهند زکات می
 (244).قصد می کند
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مِنهُ وَ ال َتستَنکِفوا عَن واَلیَِتهِ، فَهُوَ الَّذی یَهدی  النّاسِ ال تَضِلُّوا عَنهُ وَ ال تَنفِروامَعاشِرَ »از این می فرماید:  در چند فراز بعد
گمراه  ای مردم! از علی به سوی دیگری«: »تَأخُذُُه فِی اللَّهِ لَومَهُ الئِمٍ الحَقِّ وَ یَعمَلُ بِهِ وَ یُزهِقُ الباطِلَ وَ یَنهی عَنهُ وَ ال اِلَی

به حق هدایت نموده و به آن عمل می کند، و باطل را  از او روی برنگردانید و از والیت او سرباز نزنید، اوست که نشوید، و
می نماید، و در راه خدا سرزنش هیچ مالمت کننده ای مانع او نمی شود ابطال نموده و از آن نهی ».(245) 

  اهداف خلقت در سایه والیت و حکومت امام

اشاره می کند، در مقام  از این، آنگاه که به معرفی فرزندان معصوم از نسل امیرالمؤمنین علیه السالم در فرازهای بعد
 :معرفی مقام و شخصیت آنان چنین می فرماید

ُموافِقٌ لَهُ،  واحِدٍ مُنبِئٌ عَن صاحِبِهِ وَ القُرآنُ الثَّقَلُ االَکبَرُ، فَکُلُّ اِنَّ عَلیّاً وَ الطَّیِّبینَ مِن وُلدی هُمُ الثَّقَلُ االَصغَرُ وَ مَعاشِرَ النّاسِ
اللَّهِ فی خَلقِهِ َو حُکَماؤُهُ فی اَرضِهِ لَن یَفتَرِقا حَتّی یَرِدا عَلَیَّ الحَوضَ. هُم اُمَناءُ . 



 این دو از دیگری خبر می پاکان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند، و قرآن ثقل اکبر است. هر یک از ای مردم، علی و
شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. آگاه باشید که آنان امین  دهد و با آن موافق است. آنها از یکدیگر جدا نمی

خداوند بین مردم و حاکمان او در زمین هستند های .(246) 

علی بن ابی طالب و  خواند که پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله، توجه مردم را به این نکته فرا می در این فرازها
حکومت و سلطنت بر نفوس و اموال مردم بعد از او حقّ آنان است فرزندان پاک او امامانی هستند، که والیت و . 
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از ظلمت جهل و نادانی نجات  والیت و حکومت ولیِّ معصوم است که جامعه انسانی با رسوم عبودیت آشنا شده، آری، در سایه
تاریکی کفران و دوگانه پرستی رهیده و به روشنایی یکتاپرستی و  معرفت دست می یابد. از یافته و به نور علم و

هدایت و سعادت و بهشت  می آورد. از جهنم گمراهی و منجالب فسادهای اخالقی رها گشته و به راه روشن خداشناسی رو
 .کرامت های اخالقی راه می یابد

  یت امیرعلیه السالمامام عصرعلیه السالم وارث غدیر و مجری وال

سقیفه نشین و پیروان  اینکه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله به تعلیم خداوند می داند که منافقان اما با توجه به
کمک حقّ خدادادی و مقام خالفت الهی خویش مردم را با اهداف  افکارشان، چنین فرصتی را به خلفای او نمی دهند، تا با

برین سازند؛ بلکه این  عبودیّت خالص خداوند وادارند، و دنیا را تبدیل به مدینه فاضله و بهشت و به خلقت آشنا سازند،
وصیّ و جانشین او انجام می پذیرد کار تنها به دست آخرین بازمانده خداوند و دوازدهمین . 

معرفی آخرین فرزند  فرازهای نهایی خطبه غدیر که می رسد با بیانی روشن تر و توضیحی بیشتر به به همین خاطر، به
یادگار غدیر منحصر می سازد و او را تنها بازمانده خداوند برای  معصومش پرداخته و مناصب اصلی امامت را در وجود آخرین

می زند جمعیت در صحرای غدیر فریادغرض خلقت خوانده، و در حضور قریب صد و بیست هزار  محقق ساختن : 

 .ااَل اِنَّ خاتَمَ االَئِمَّهِ ِمنَّا القائِمُ المَهدِیُّ. بدانید که آخرین امامان، مهدی قائم از ماست

 .ااَل اِنَّهُ الظّاهِرُ عَلَی الّدینِ. آگاه باشید که او غالب بر ادیان است
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. بدانید که او انتقام گیرنده از ظالمین استااَل اِنَّهُ المُنتَقِمُ ِمنَ الظّاِلمینَ . 

 .ااَل اِنَّهُ فاتِحُ الحُصونِ وَ هادِمُها. آگاه باشید که او فاتح قلعه ها و منهدم کننده آنهاست

ایت کننده آنان پیروز بر هر قبیله ای از اهل شرک و هد غالِبُ کُلِّ قَبیلَهٍ مِن اَهلِ الشِّرکِ وَ هادیها. آگاه باشید که او ااَل اِنَّه
 .است

 .ااَل اِنَّهُ المُدِرکُ بِکُلِّ ثارٍ اِلَولِیاءِ اللَّهِ. بدانید که او گیرنده انتقام همه خون های اولیای خداست



 .ااَل اِنَّهُ النّاصِرُ لِدینِ اللَّهِ. بدانید که او یاری دهنده دین خداست

و استفاده کننده از دریای عمیق استااَل اِنَّهُ الغَرّافُ مِن بَحرٍ عَمیقٍ. بدانید که ا . 

که هر صاحب فضیلتی را به قدر فضلش و هر صاحب  یَسِمُ کُلَّ ذی فَضلٍ بِفَضلِهِ وَ کُلَّ ذی جَهلٍ بِجَهلِهِ. بدانید اوست ااَل اِنَّهُ
می دهد جهالتی را به قدر جهلش نشانه . 

 .ااَل اِنَّهُ خِیَرَهُ اللَّهِ وَ مُختارُهُ. آگاه باشید که او انتخاب شده و اختیار شده خداوند است

 .ااَل اِنَّهُ وارِثُ کُلِّ عِلمٍ وَ المُحیطُ بِکُلِّ فَهمٍ. آگاه باشید که او وارث هر علمی و احاطه دارنده به هر فهمی است

اوست خبر دهنده از پروردگارش، و باال برنده آیات الهی لی وَ المُشَیِّدُ اِلَمرِ آیاتِهِ. بدانید کهالمُخبِرُ َعن رَبِّهِ تَعا ااَل اِنَّهُ . 

 .ااَل اِنَّهُ الرَّشید السَّدید. آگاه باشید که او هدایت یافته محکم بنیان است

 .ااَل اِنَّهُ المُفَوَّضُ اِلَیهِ. بدانید که اوست که کارها به او سپرده شده است

ال اِنَّهُ قَد بَشَّرَ بِهِ مَن سَلَفَ مِنَ القُرونِ بَینَ یَدَیهِ. آگاه باشید اوست که پیشینیان به او بشارت داده انداَ . 
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 باقی می ماند و بعد از او ااِلّ عِندَهُ. آگاه باشید که او به عنوان حجّت الباقی حُجَّهً وَ ال حُجَّهَ َبعدَهُ وَ ال حَقَّ ااِلّ مَعَهُ وَ ال نورَ ااَل اِنَّهُ
او حجتی نیست. اوست که هیچ حقّی نیست مگر همراه او و هیچ نوری نیست مگر نزد . 

 .ااَل اِنَّهُ ال غالِبَ لَهُ وَ ال مَنصورَ عَلَیهِ. بدانید او کسی است که غالبی بر او نیست و کسی بر ضد او یاری نمی شود

وَ عاَلنِیَتِهِ. آگاه باشید که اوست ولیّ خدا در زمینش و حاکم او  وَ َحکَمُهُ فی خَلقِهِ وَ اَمینُهُ فی سِرِّهِوَلِیُّ اللَّهِ فی اَرضِهِ  اال انَّهُ
خلقش و امین او در نهان و آشکارش در میان .(247) 

طلب می فرمایدپیامبرصلی اهلل علیه وآله بعد از آنکه آخرین معصوم را کامالً معرفی می کند، برای اتمام حجت و تأکید بر م : 

یُفهِمُکُم بَعدی. ای مردم، من برایتان روشن کردم و به شما  النّاسِ، اِنّی قَد بَیَّنتُ لَکُم وَ اَفهَمتُکُم، وَ هذا عَلِیٌّ مَعاشِرَ
علی است که بعد از من به شما می فهماند فهمانیدم، و این .(248) 

فرمود، فرا می خواند و از آنها با  لسالم نسبت به آنچه برای آنها بیانبرای بیعت با خود و سپس با علی علیه ا آنگاه مردم را
 .دست و زبان و قلب بیعت می گیرد

  نتیجه

 :از مجموع آنچه بیان گردید چنین نتیجه می گیریم



خلیفه بالفصل رسول  صلی اهلل علیه وآله با این بیان در صحرای غدیر که روز تعیین جانشین و رسول گرامی اسالم
پیامبر خاتم صلی اهلل علیه وآله، در عصر ظهور آخرین امیر عالم  غدیر از منظر ست، اشاره به این نکته دارد که حقیقتخدا

خلیفه برای منصب امامت  یابد. زیرا غرض اصلی خلقت و هدف نهایی بعثت و رسالت و مقصود حقیقی از تعیین تبلور می
عبادت، انجام بهترین عمل با موفقیت، و در نهایت غلبه دین خدا بر  و گسترش علم و معرفت، تحقق بندگی»عبارت است از 

عصر ظهور امام عصرعلیه  همه این اهداف تنها در«. و گسترش عدل و داد و رحمت خداوند در سرتاسر گیتی تمام ادیان
 .السالم تحقق پیدا می کند
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مردم، از طرف پروردگار  لهی، برای اداره امور دین و دنیایجز این نبود که رهبر و پیشوایی معصوم و ا حقیقت غدیر چیزی
گردن نهند تا بتواند سعادت دنیا و آخرت آنان را تأمین کرده، تمام  تعیین گردد؛ و مردم هم با او بیعت کنند و فرمانش را

ها برقرار سازد؛ تا ابر  اجتماعی انسان جامعه را با رسوم عبودیت آشنا سازد؛ و عدالت و صداقت را در زندگی فردی و آحاد
 .رحمت پروردگار بر سر و رویشان ببارد

گرامی صلی اهلل علیه  توجه به آنچه گذشت، بذرش در صحرای غدیر توسط بزرگترین باغبان هستی رسول این حقیقت با
عصر شکوهمند ظهور امام عصر ارواحنا فداه آشکار خواهد  وآله افشانده شد، و برداشت محصول و نمود و ظهورش در

 گشت

 !اهداف خلقت و تحوالت عصر ظهور

 .توجه کوتاه به مدارک بیانگر تحوالت عصر ظهور روشن کننده تبلور اهداف غدیر در ظهور آخرین امیر است

آخرت می شمارد و می  در دنیا ودعوت رسولش در صحرای غدیر را مایه رسیدن به حیات و زندگی جاودانه  خداوند اجابت
که رسول خداصلی  ای مؤمنان، زمانی(: »249«)للَّهِ وَ لِلرَّسولِ اِذا َدعاکُم لِما یُحییُکم یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا استَجیبوا»فرماید: 

«. ول را اجابت کنیدزنده و جاوید می سازد، دعوت خدا و رس اهلل علیه وآله شما را فرا می خواند به سوی چیزی که شما را
اللَّهَ یُحیِی االَرضَ بَعدَ مَوتِها قَد  اِعلَموا اَنَّ»جاودانه را در عصر ظهور آخرین ولیّش شمرده می فرماید:  سپس تحقق این حیات

نه ها و آیات )قدرت می کند. ما نشا بدانید که خداوند زمین را بعد از مردنش زنده(: »250«)لَعَلَّکُم تَعقِلونَ  بَیَّنّا لَکُمُ اآلیاتِ
آنها را بفهمید خود( را بیان می کنیم، شاید شما )اشارات( ». 

131ص:   

  حیات زمین و اهلش به حضور امام و یارانش

زمین را جور و ستم اهل آن  زمین را در عصر ظهور و به واسطه امام عصر ارواحنا فداه تفسیر کرده، و مرگ ابن عباس حیات
کند که به واسطه امام قائم علیه السالم در سطح کره زمین محقق می  به عالئم و نشانه هایی میشمرده، و آیات را تفسیر 

 (251).شود



دل های بندگانش را با  خداوند زمین مرده را در عصر ظهور ولیّش زنده می کند، پر واضح است که سرزمین در جایی که
ر احیاء و زنده می سازد. امام حسین علیه السالم در سخن واالت ایمان و معرفت و محبت خود و ولیش به مراتبی برتر و

فرمایند پرباری می : 

طالب و آخرین آنها نهمین از  دوازده مهدی )هدایت یافته( خواهد بود. اولین آنها امیرالمؤمنین علی بن ابی از ما اهل بیت
مین را بعد از مرگش زنده می کند و به است که خداوند به واسطه او ز فرزندان من است. و او امام قیام کننده به حقی

خوش نداشته باشند دین حق )اسالم( را بر تمام ادیان غالب و پیروز می گرداند، هر چند مشرکان واسطه او . 

می مانند. آنگاه ثابت  است که گروه هایی در زمان غیبت او مرتد شده و گروه های دیگر بر دین حق ثابت برای او غیبتی
کجاست این وعده ای که می گفتید، اگر شما از »گفته می شود:  ء و آزار مرتدان قرار گرفته، به آنهاقدمان مورد ایذا

منزله کسی است که با شمشیر  آگاه باشید، به راستی، صبر کننده در غیبت او بر آزار و تکذیب منکران، به راستگویانید؟
باشد پیش روی رسول خداصلی اهلل علیه وآله جهاد کرده .(252) 

( می فرمایند: 253«)ااَلرَض بَعدَ مَوتِها اِعلَموا اَنَّ اللَّهَ یُحیِی»السالم نیز در سخن گهرباری در تفسیر آیه  امام باقرعلیه
علیه  زنده می کند و کافر )در واقع( مرده است. خدا زمین را به وسیله امام قائم خداوند زمین را بعد از کفر اهلش»

می کند و هم اهل زمین را، بعد از آنکه به کفر  ر زمین به عدالت رفتار کرده، هم زمین را زندهالسالم زنده می کند. پس د
 (254).«مرده باشند

132ص:   

 عوامل پدید آورنده حیات جاودانه در عصر ظهور

 اشاره

ریزی شده است و  حیات در عصر ظهور، بر سه پایه استوار است که خلقت انسان بر اساس آن پی دست یافتن به این
 :فرستادن انبیاء و اوصیاء نیز برای اجرا و تحقق آن بوده است

 .علم و معرفت . 1

 .بندگی و عبادت و رسیدن به رحمت . 2

 .انجام بهترین عمل با موفقیت . 3

  علم و معرفت

ای، سر تا سر گیتی  هتحوالت در عصر ظهور آخرین سفیر الهی، این است که علم و دانش در سطح گسترد یکی از مهم ترین
معرفت را در حقّ خداوند و احکام و دستورات او پیدا کرده و با ولیّ  را فراگرفته، مردم با انواع علوم آشنا شده و بهترین

گهرباری می فرمایند مقامات علمی و معنوی او آشنا می شوند. امام صادق علیه السالم در سخن حق و : 

اَخرَجَ  یَعرِفِ النّاسُ حَتَّی الیَومِ غَیرَ الحَرفَینِ فَاِذا قامَ قائِمُنا اً فَجَمیعُ ما جَاءَت بِهِ الرُّسُلُ حَرفانِ فَلَموَ عِشرونَ حَرف العِلمُ سَبعَهٌ
اِلَیهَا الحَرفَینِ حَتّی یَبُثَّها سَبعَهً وَ عِشرینَ حَرفاً الخَمسَهَ وَ العِشرینَ حَرفاً فَبَثَّها فِی النّاسِ وَ ضَمَّ .(255) 



غیر از آن دو حرف را  حرف است. آنچه را که هر یک از پیامبران آوردند دو حرف است و تا امروز مردم علم بیست و هفت
پنج حرف دیگر را خارج ساخته و در میان مردم منتشر می سازد و دو  نشناخته اند. آنگاه که قائم ما قیام می نماید بیست و

نماید م بیست و هفت حرف علم را در میان مردم منتشربه آنها می افزاید تا تما حرف دیگر را . 

133ص:   

افراد جامعه منتشر می شود و  حکیمانه امام صادق علیه السالم استفاده می شود: علم و دانش در میان همه از این سخن
اص به گروهی حالی که تا قبل از قیام آن حضرت علم و دانش اختص تمام آحاد مردم به مدارج علمی دست می یابند، در

تمام علوم )بیست و هفت حرف  عالوه که آنان نیز به هر علمی راه نیافته بودند. اما در عصر شکوهمند ظهور، اندک داشت،
 .علم( در میان مردم منتشر می شود

د نه مردم آشکار می شو نکته دیگرِ کالم گهربار امام این است که حقیقت هر علمی در عصر ظهور در میان از این گذشته،
تئوری به خورد دانش آموزان داده می شود، و پس از گذشت زمان  علوم ظاهر فریب و بی پایه ای که بر اساس فرضیه و

به صورت یک فرهنگ  تمام یا بخشی از آن آشکار می شود. بلکه حقیقت هر علمی و واقعیت هر دانشی بطالن و نادرستی
شود، علومی که باعث تکامل عقل ها و رشد باورها می گردد. و  نتشر میعظیم و تکامل یافته در میان همه افراد جامعه م

سر بندگانش خردهای  است که باعث فهم روایاتی می گردد که چگونه خداوند با نهادن دست ولیّش بر این یکی از جهاتی
داگر امام باقرعلیه السالم می فرماین .آنان را به کمال رسانده و عقول آنها را بارور می سازد : 

 (256).اِذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ یَدَهُ عَلی رُؤُوسِ العِبادِ، فَجَمَعَ بِها عُقولَهُم، وَ اَکمَلَ بِهِ اَخالقَهُم

را جمع و متمرکز می سازد  قیام کند دست خود را بر سر بندگان خدا می گذارد و به این وسیله خردهای آنان هرگاه قائم ما
 .و اخالق آنها را کامل می کند

134ص:   

بی شک یکی از عوامل تکمیل عقل انسان و باال رفتن خرد و فهم او، افزایش علم و دانش و باال رفتن سطح آگاهی های 
 .اوست

که آن بزرگوار با همیاری  علومی که ولیّ خدا در عصر ظهور بین مردم منتشر می سازد و کالس های تربیتی تردیدی نیست با
فکر و فهم مردم باال رفته، خردهای آنان کامل گشته و از شعور بی  اصحاب و یاورانش در سطح کره زمین دائر می کند، سطح

تاریخ بشریت برخوردار می گردند نظیری در . 

همین هدف انبیاء و کتب  اهدافی است که خداوند در خلقت انسان از ابتدای آفرینش مدّ نظر داشته و با این یکی از
شهوت پرست و دنیا دوستان ریاست طلب با اخالل در کار آنان مانع  آسمانی را به سوی آنان فرو فرستاده است، اما جاهالن

رسیدن زحمات آنان گردیدند از به ثمر . 

لمؤمنین علیه السالم امیرا پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله در صحرای غدیر یکی از امتیازات بی جهت نیست که
همه اصحاب شمرده فرمایند خلیفه بالفصلش را علم و دانش بی نظیر او در میان : 



 وَ عِلمٍ ِاالّ کُلُّ عِلمٍ عُلِّمتُ فَقَد اَحصَیتُهُ فی اِمامِ المُتَّقینَ، وَ ما مِن ، فَضِّلوهُ . ما مِن عِلمٍ اِلّا وَ قَد اَحصاهُ اللَّهُ ِفیَّ ، وَ مَعاشِرَ النّاسِ
 (257).قَد عَلَّمتُهُ عَلِیّاً

کرده است، و هر علمی را که  برتر از دیگران بدانید. هیچ علمی نیست مگر آنکه خداوند آن را در من جمع ای مردم، علی را
علمی نیست مگر آنکه آن را به علی آموخته ام آموخته ام در امام المتقین جمع نموده ام، و هیچ . 

وارِثُ کُلُّ عِلمٍ وَ المُحیطُ بُِکلِّ  ااَل اِنَّهُ»فداه را وارث تمام آن علوم معرفی کرده و می فرماید:  ارواحنا سپس امام عصر
مهدی وارث هر علمی و در برگیرنده هر فهمی است آگاه باشید، فرزندم(: »258«)فَهمٍ ». 

135ص:   

  بندگی و عبادت

عبودیت خداوند در  ر به تحقق هدف دوم خلقت، یعنی تحققمدارکی که بیانگر تحوالت عصر ظهور است نظ دسته دوم از
 :سطح کره زمین دارد. در بعضی از روایات چنین آمده است

هندو و بودائیان و بت  السالم تمام صاحبان مذاهب مختلف، از یهود و نصاری و مجوس و آتش پرستان و امام عصرعلیه
آنها می خواهد که خداشناس و یکتاپرست گردند و همگی خدای  پرستان و دیگر ملت های غیر مسلمان را جمع کرده و از

دم شمشیر حضرت و  نیاز و بدون شریک را بپرستند. هر کس پذیرفت در امان است و هر کس نپذیرفت از یگانه یکتای بی
 .یارانش می گذرد

همگی با معرفتی که از  ند، ونظر اعتقادی به گونه ای می گردد که جز خداپرستِ موحّد کسی باقی نمی ما اوضاع مردم از
خالص می پرستند و به عبادت خدای یکتا مشغول می شوند کالس های درس امام و یاورانش دریافت می کنند خدا را . 

لَهُ اَسلَمَ مَن فِی السَّماواتِ وَ  وَ»گوید: از حضرت اباالحسن از تفسیر این آیه پرسیدم که خدا می فرماید:  ابن بُکَیر می
اجبار تسلیم او  تمام موجودات زمین و آسمان به میل و رغبت یا اکراه و(: »259«)یُرجَعونَ وعاً وَ کَرهاً وَ اِلَیهِاالَرضِ طَ

فرمود«. خواهند شد و به سوی او بازگردانده خواهند گشت درباره قائم علیه السالم نازل شده، آنگاه که یهودیان و » :
کرده و اسالم را بر آنها  ان و تمامی کافران در شرق و غرب عالم را محاکمهپرستان و زندیقان و مرتدّ مسیحیان و آتش

برگزیند او را به نماز و زکات و آنچه که هر مسلمانی به آن امر می شود و  عرضه می کند، هر کس با میل و رغبت اسالم را
به گونه ای که در شرق و غرب عالم  آنچه که خدا دوست دارد امر می کند؛ و هر کس اسالم نیاورد گردنش را می زند، به

خداپرست می شود کسی باقی نمی ماند مگر این که موحد گشته و ». 

136ص:   

دعوت همه آنها را  موالی من! فدایت شوم، به راستی، مردم بیش از آنند )که امام فرصت"گفتم:  :ابن بُکَیر گوید
زیاد را کم و کم را زیاد می کند خدا وقتی اراده کند کاری را انجام دهد»پیداکند(! فرمود:  ».(260) 

خداوند می فرماید:  دیگری که از علی بن اسباط روایت شده می گوید: اصحاب ما در تفسیر این آیه که در حدیث زیبای
و  ملک»می گویند: «. و سلطنت امروز حق و از آنِ خداوند رحمان است پادشاهی(: »261«)المُلکُ یَومَئِذٍ الحَقُّ لِلرَّحمنِ»



بود. ولی هنگامی که امام قائم  امروز و دیروز و فردا در همه دوران از آنِ خداوند رحمان بوده و هست و خواهد سلطنت
جز خدا پرستیده و عبادت نمی شود علیه السالم قیام کند شرایطی پیش می آید که ».(262) 

ها تا آنجا اوج می گیرد که  باال می رود و عقل روایات روشن می گردد که سطح دانش و معرفت مردم به حدّی از امثال این
انحراف فکری درباره خدا پرهیز کرده و همگی یکدل و یک زبان به  خود به خود از هر گونه بت پرستی و کج اندیشی و

انسان را برای رسیدن  پرستی و عبادت و بندگی خدا روی می آورند. و این همان هدف خلقتی است که خدا توحید و یگانه
مردم و سوق دادن آنان به سوی آن فرستاده است. ولی این هدف  ه آن آفریده، و انبیاء و اوصیاء را برای آشنا ساختنب

نتیجه غدیر در روز روشن  آخرین وصی پیامبر خاتم صلی اهلل علیه وآله در کره زمین عملی می گردد. پس تنها، به دست
امیرالمؤمنین علیه السالم در سخنی پربار و جامع در مقام ترسیم  ست کهظهور آشکار گشته و به ثمر می نشیند. بی جهت نی

برکات صادر شده از فرزندش مهدی علیه السالم در عصر ظهور چنین می فرماید خیرات و : 

137ص:   

التی که مردم رفتار کنند، عد السالم امیران و فرماندهانش را به سایر شهرها می فرستد، تا به عدالت بین آنگاه مهدی علیه
گرگ در کنار هم در یک مکان می چرند. بچه ها با مارها و عقرب ها  آثارش در میان حیوانات هم آشکار شده، گوسفند و

شرّی از میان مردم کوچ کرده و می  کنند و حیوانات متعرض آنها نگشته و ضرری به آنها نمی رسانند. هر نوع بدی و بازی می
دیانت  باقی می ماند. رباخواری از جامعه رخت می بندد و مردم به عبادات و شرع و ان آنانرود، و هر نوع خیر و خوبی در می

 (263).و خواندن نمازهایشان در جماعت ها روی می آورند

  انجام بهترین عمل با موفقیت

برکات وجودی امام عصر ارواحنا فداه تحقق سومین هدف خلقت در کره زمین است از مهم ترین بندگانش را  چه آنکه خدا .
بهترین عمل را تحویل موالیش داده و برترین تقوا را در زندگی خویش  آفریده تا آنها را بیازماید و بنگرد کدامین بنده

کند پیاده می . 

شیعیان و یاران مخلصی است  آثار و فوائد وجودی امام علیه السالم در دوران غیبت و عصر ظهورش، تربیت بی شک یکی از
آزمون های گوناگون ولیّ خدا شرکت کرده و موفق به انجام بهترین  تربیت های آن حضرت قرار گرفته، درکه تحت اشراف 

است که به آن ذات مقدس  برترین مدال افتخار از دست حجت خدا گشته اند. اینها همه از برکت معرفتی عمل و دریافت
ت یافته و از این طریق به مقام عبادت و انس با خدا و بزرگوار دس پیدا کرده و در سایه آن معرفت به محبّت و اطاعت آن

کماالت و مقامات معنوی است طاعت پروردگار رسیده اند؛ معرفت و طاعتی که منشأ تمام خوبی ها و سررشته همه معرفت و . 

138ص:   

سالم اشاره کرده و می امیرالمؤمنین علیه السالم در سخنی تکان دهنده به گوشه ای از کماالت یاران فرزندش مهدی علیه ال
 :فرمایند

مَعرِفَتِهِ وَ هُم اَنصارُ  وَ ال فِضّهٍ وَ لکِن بِها رِجالٌ مُؤِمنونَ عَرَفوا اللَّهَ حَقَّ لِطالِقان! فَاِنَّ ِللَّهِ عَزَّ وَ َجلَّ بِها کُنوزاً لَیسَت مِن ذَهَبٍ وَیحاً
 .«المَهدِیِ علیه السالم فی آخِرِ الزَّمانِ 



هایی است که از طال و نقره نیست،  طالقان و رحمت خدا بر آن باد! چه آنکه برای خدای عزّ و جلّ در آنجا گنج خوشا بر احوال
 که خدا را به حق معرفت شناخته اند و آنها یاوران مهدی علیه السالم در آخر لکن در آن سرزمین مردان با ایمانی هستند

 (264).الزمان هستند

به (: »265«)اَنَّ ااَلرضَ یَِرثُها عِبادِیَ الصّالِحونَ  وَ لَقَد کَتَبنا فِی الزَّبورِ مِن بَعدِ الذِّکرِ»السالم در تفسیر آیه  هامام باقرعلی
زمین را به ارث خواهند  ذکر )تورات( در زبور داود نوشتیم که )روزی خواهد آمد که( بندگان صالح من راستی ما بعد از

در آخرالزّمان هستند الحان اصحاب مهدی علیه السالمص»می فرمایند: «. برد ».(266) 

بُعد عملی به برترین صالح و  زمان علیه السالم در بُعد اعتقادی، بهترین معرفت را به حقّ داشته و در بی شک یاران امام
ا و اولیائش مدح و خویش دریافت کرده اند، که این گونه در لسان خد درستکاری دست یافته، و مُهر قبولی را از امام

شوند تعریف می ! 

عملش این گونه بی قید و  کسی در میدان امتحان های غیبت موفق و پیروز نگشته باشد، پرونده اعتقاد و واضح است که تا
و هم  -آن هم به حقّ معرفت  -مدال پر افتخار معرفت به پروردگار  شرط مورد امضای خدا و ولیّ او قرار نمی گیرد، که هم

مثال صالح در عمل را از خدای خویش دریافت نماید بی نشان . 
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امام عصرعلیه السالم تجلّی  خوبی روشن می گردد که چگونه حقیقتِ غدیر در عصرِ ظهورِ آخرین امیر یعنی با این بیان، به
رسالت و مقصود خدا و پیامبرصلی اهلل علیه وآله از تعیین امام برای  پیدا می کند؛ و تمام اهداف خلقت و اغراض بعثت و

گردد امامت به دست توانایِ آخرین وصیّ پیامبر خاتم صلی اهلل علیه وآله عملی می منصب . 

لفَرَجَاللّهُمَّ عَجِّل لِوَلِیِّکَ ا»به امید آن روز، دست به دعا برداشته و با اشک و آه هر روز و هر شب تکرار می کنیم:  ». 

 منابع و مآخذ

 روضه الواعظین . 1

 االحتجاج . 2

 الیقین . 3

 الغیبه، شیخ طوسی . 4

 کمال الدین، شیخ صدوق . 5

 تأویل اآلیات الظاهره . 6

 بحاراالنوار . 7

 نوادر االخبار . 8



 منتخب االثر . 9

 ینابیع المودّه . 10

 کشف الغمُّه، اربلی . 11

اعثم کوفیکتاب الفتوح، احمد بن  . 12  

 ظهور، تجلی غلبه حق غدیر بر باطل ها / علی نظری منفرد

  چکیده

رسالت با والیت، اتحاد  تعیین سرنوشت مردم بعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله با والیت، تعیین تکلیف :اهداف غدیر . 1
 .ملت اسالم با والیت

وی از شهواتموانع تحقق غدیر: کینه های بدر و احد، اخذ به آراء، پیر . 2 . 

حق و خاتمه دادن به حاکمیت  زمان تحقق غدیر: غلبه حق بر باطل، بیداری و آگاهی و تکامل عقل ها، حاکمیت عصر ظهور . 3
وعده الهی ظلم، تجلی ارزش های انسانی، استخالف مؤمنین به  

 مقدمه

جاءَ الحَقُّ وَ زَهَقَ الباِطلُ اِنَّ الباطِلَ کانَ زَهوقاً »عصر ظهور عصر غلبه حقّ بر باطل و از میان رفتن باطل است؛ که  ».(267) 
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 دگرگونی های عصر ظهور

ه حق و خاتمه دادن ب بیداری، آگاهی، تکامل خردها و عقول بشری است. چنان که عصر ظهور عصر حاکمیت عصر ظهور عصر
 .حاکمیت ظلم و بیدادگری است

ظهور عصرِ تجلّی ارزش  نویدِ عدل و داد، امن و امان و برچیده شدن بساط ظلم و جور و عدوان است. عصر عصر ظهور عصر
مستکبران است های انسانی، پدیدار شدن مدینه فاضله و سقوط استکبار و . 

الذِّکرِ اَنَّ االَرضَ یَرِثُها عِبادِیَ  تَبنا فِی الزَّبورِ مِن بَعدِوَ لَقَد کَ»حکومت شایستگان و صالحین است.  عصر ظهور عصر
 (268).«الصّالِحون

استُضعِفوا فِی االَرضِ وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّهً وَ  وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ»قدرت رسیدن مستضعفان خواهد بود.  عصر ظهور عصر به
الوارِثینَ  نَجعَلَهُمُ ».(269) 



مِنکُم َو عَمِلوا الصّالِحاتِ لََیستَخلِفَنَُّهم فِی  وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنوا»تحقق وعده الهی به مؤمنان خواهد بود.  ر ظهور عصرعص
اسَتخلَفَ الَّذینَ ِمن قَبلِهِم االَرضِ کَمَا ».(270) 

  غدیر برای پاسداری و حفاظت از دین

رشت و فطرت آدمی است. قرآن کریم در این رابطه می فرمایدهماهنگ با س دین اسالم شریعتی ِفطرَهَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ » :
فطرت خدایی که انسان ها را بر آن (: »271«)یَعلَمونَ اللَّهِ ذلِکَ الدّینُ القَیِّمُ وَ لکِنَّ َاکثَرَ النّاسِ ال النّاسَ عَلَیها ال َتبدیلَ لِخَلقِ

غییری نیست، و این است دین حق و درست و لکن بیشتر انسان ها نمی دانندت فطرت آفرید و در آفرینش ». 

اسالم را بگیرد؛ مگر اینکه  هماهنگ با فطرت باشد و فطرت آدمی تغییر ناپذیر، آئین دیگری نمی تواند جای هنگامی که دین
ی است که تغییر فطرت آدمی امری محال تغییر یافته جایگزین آن شود. بدیه فطرت آدمی تغییر یابد و آیینِ مطابق با فطرتِ

روایات آمده که امام صادق علیه  ممکن است؛ و دین هماهنگ با فطرت نیز تغییر نخواهد یافت، همان طور که در و غیر
یامَهِ یَومِ القِ حَاللٌ اَبَداً اِلی یَومِ القِیاَمهِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ اَبَداً اِلی حاَللُ ُمحَمَّدٍ»السالم فرموده اند:  ».(272) 
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پیشوایی می خواهد که این  حفاظت و پاسداری از حریم دین و نگهداری آن شؤونی می طلبد. از جمله رهبر و بر این اساس،
 پایان پذیرفت و آن بزرگوار آنچه را الزم بود ابالغ کرد. اما حراست و رهبری با رحلت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله

توضیح دین و تفسیر آن را به دیگران  حضرت آورده بود نیازمند به وجود پیشوایی داشت که هم تبیین ونگهداری از آنچه 
دارای  دستبرد زدن به آن پاسداری نماید. این امر تنها در صالحیت پیشوایی بود که ارائه دهد، و هم حدود شریعت را از

باشد ا دارامقام عصمت بوده و از نظر علم و سایر شرایط شایستگی الزم ر . 

 بدون غدیر رهبری امکان ندارد

نداشت که تعیین رهبر با  ویژگی ها که الزمه پیشوایی و جانشینی پیامبرصلی اهلل علیه وآله است، امکان با توجه به این
ت علیه وآله در روز هجدهم ذی الحجه سال دهم هجرت در راه بازگش انتخاب مردم صورت گیرد. لذا پیامبر اکرم صلی اهلل

مکانی به نام غدیر خم این رسالت  ( در جمعی بالغ بر هفتاد هزار تا یکصد و بیست و چهار هزار نفر، در273معظمه) از مکه
قرآن معادل با تمام رسالت و پیامبری ایشان بود عظمی را به انجام رساندند، که به فرموده .(274) 

رسید و نماز ظهر را به  دستور دادند که رفته ها را بازگردانند و عقب مانده ها هم برسند. ظهر فرا در آن روز حضرت
شتران درست شد جماعت خواندند، و به امر حضرت منبری از سنگ و جهاز . 

قبل از آن خواندند، و « الناس معاشر»منبر رفتند و خطبه بسیار طویلی را با حمد و سپاس الهی شروع و با  حضرت بر فراز
» :خبر از نزدیکی اجلشان دادند. بعد فرمودند نزدیک است که فراخوانده شوم و اجابت نمایم«: »یوشَکُ اَن اُدعی فَاُجیبُ ». 

یا رسول اللَّه! بعد حضرت دست حضرت علی علیه  ؟ مردم گفتند: بلی«اَلَستُ اَولی مِنکُم بِاَنفُسِکُم»بعد از آن فرمودند: 
کس من امیر و موالی او هستم علی امیر و موالی اوست هر»فرمود: السالم را گرفت و  ». 
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نموده اند؛ که هیچ خبری  نفر آن را نقل 110به طور مختصر مورد اتفاق شیعه و سنی است، و از اصحاب  این جریان غدیر
خداعلیه السالم نقل کرده باشند مانند غدیر این طور قوی نیست که از اصحاب رسول . 

بایستی بماند یا  توجه به اینکه اسالم یک دین ابدی است، حکومت اسالمی که تشکیل شده بود آیا این است: با سؤال
پیامبرصلی اهلل علیه وآله آغاز شد، اما این دین همیشگی و فراگیر و  نماند؟ در پاسخ باید گفت: گرچه طلوع اسالم با بعثت

حاَللُ »صادق علیه السالم فرمودند:  روز قیامت ادامه دارد، چنانکه امامملل است، و از نظر عمود زمان هم تا  برای همه
( در آیه شریفه هم 275«.)غَیرُهُ وَ ال َیجی ءُ غَیرُهُ القِیامَهِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ اَبَداً اِلی یَومِ القِیامَهِ ال یَکونُ مُحَمَّدٍ َحاللٌ اَبَداً اِلی یَومِ

مِنَ الخاسِرینَ  یرَ االِسالمِ دیناً فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِی اآلخِرَهِیَبتَغِ غَ وَ مَن»می فرماید:  ».(276) 

وآله آورده و خود او خاتم  سؤال را از خودمان داشته باشیم که آیا این دینی که پیامبرصلی اهلل علیه ما حق داریم این
تی از این دین پیروی کنند، آیا حافظ و نگهدارنده می و نسل ها بایس االنبیاء است، و این دین بایستی برای همیشه بماند

نمی خواهد؟ خواهد یا  

این حکومت بیست و سه  و اندکی فکر، پاسخ مثبت است؛ یعنی نمی شود پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله با کمترین اندیشه
ند اسالم را بارور کرده و اکنون سر گذاشته، تا این درخت تنوم ساله که ده سال آن را در مدینه با شدائد و مشکالت پشت

شما هم هر کاری می  این درخت است، رها کند و بگوید: من رفتم خداحافظ، شما را هم به خدا سپردم و موقع بازدهی
 !!خواهید بکنید
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علیه وآله  پیامبرصلی اهلل هم نرویم و به خرد و عقل خود مراجعه کنیم، انسان نمی تواند باور کند که ما اگر سراغ غدیر
 .مردم را بال تکلیف گذاشته است

 اهداف غدیر

1 .  

  تعیین سرنوشت مردم بعد از رسول خداصلی اهلل علیه وآله

می کند. آیا ممکن است  علیه وآله نور و هدایت است، و قرآن مجید از ایشان تعبیر به شمس و سراج منیر پیامبرصلی اهلل
و برود؟ تکلیفی بگذاردمردم را در ابهام و شک و اضطراب و بال  !!! 

2 .  

 .تعیین تکلیف رسالت که تا روز قیامت بایستی ادامه پیدا کند

3 .  

 .تعیین تکلیف با مسئله والیت، به معنای اکمال دین و اتمام نعمت

4 .  

  .دستیابی به اسالم راستین



معنا که اسالم راستین را  به این« اسالم را دگرگون کردند»علیها السالم در خطبه فدکیه می فرمایند:  حضرت صدیقه طاهره
 .از منبع اسالم که صاحب والیت بود نگرفتند

5 .  

  .اتحاد امت

خداوند امامت ما را قرار داد تا (: »277«)لِلفُرقَهِ وَ طاعَتَنا نِظاماً لِلمِلَّهِ وَ اِمامَتَنا اَماناً»السالم می فرمایند:  حضرت زهراعلیها
از تفرقه و تشتت در امان باشند امت نظم پیدا کنند و ». 

الحَقَّ عَلی اَهلِهِ، وَ اتَّبَعوا عِترَهَ نَبِیِّهِ، لَمَا  وَ اللَّهِ لَو تَرَکوا»زهراعلیها السالم در کالم دیگری می فرمایند:  همچنین حضرت
این  ( در278«.)خَلَفٍ، حَتّی یَقومَ قائِمُنا، التّاِسعُ مِن وُلدِ الُحسَینِ لَّهِ اثنانِ، وَ لَوَرِثَها سَلَفٌ عَن سَلَفٍ، وَ خَلَفٌ بَعدَال اختَلَفَ فِی

اختالف در امت اسالمی به وجود نمی آمد حدیث تصریح شده که اگر حق به اهلش واگذار می شد، هرگز این تشتت و . 
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غدیر موانع تحقق  

را فرموده اند؟ چه چیزی باعث شد که اهداف غدیر  باید بدانیم که ائمه معصومین علیهم السالم چه نکات و مطالب دقیقی
 تحقق پیدا نکند؟

(. 279«)نَّ خَیبَرِیَّهً وَ حُنَینِیَّهً وَ غَیرَهُ اَحقاداً بَدرِیَّهً وَ»ندبه که از معصوم علیه السالم رسیده می فرمایند:  در فرازی از دعای
گذاشت غدیر تحقق پیدا  کینه هایی بود که در جنگ بدر و خیبر و حُنَین داشتند، و اینها بود که نمی مانع تحقق غدیر حقد و

 .کند

 (؛ و280«)فِی اللَّه اثْنانِ  اتَّبَعوا عِترَهَ نَبِیِّهِ، لَمَا اخْتَلَفَ وَ اللَّهِ لَو تَرَکوا الحَقَّ عَلی اَهلِهِ، وَ»السالم می فرماید:  حضرت زهراعلیها
الَم یَسمَعُوا اللَّهَ یَقولُ: »بیان نموده اند:  سپس در ذیل آن موانع تحقق اهداف غدیر را بیان می فرمایند که با صراحت کامل

یَشاءُ وَ یَختاُر ما کانَ لَهُمُ الخِیَرَهُ، بَل سَمِعوا وَ رَبُّکَ یَخلُقُ ما» ».(281) 

وَ لکِن اَخَذوا بِآرائِهِم »فرماید:  ودند. پس چه موانعی را به وجود آوردند که اهداف غدیر پیاده نشد؟ میآگاه ب اینها شنیده و
 .«وَ اتَّبَعوا شَهَواتَهُم

عالقه به مقام بود. پس  برایشان مالک بود. متابعت از امیال و جاه طلبی و قدرت و خود را مطرح کردن و اینها رأی خودشان
خَیبَرِیَّهً وَ  اَحقاداً بَدرِیَّهً وَ»حقد و کینه بود، آنجا که می فرماید:  -ندبه  با استناد به دعای -هداف غدیر شد آنچه مانع تحقق ا
صدیقه طاهره علیها السالم پیروی از شهوات بود ، و با استناد به فرمایش حضرت«حُنَینِیَّهً وَ غَیرَهُنَّ . 

 منابع و مآخذ

ش 1362لینی، ناشر اسالمیه، تهران، چاپ دوم، الکافی، محمد بن یعقوب ک . 1 . 



محالتی، ناشر: دفتر نشر  النص علی األئمهعلیهم السالم، سید هاشم بحرانی، ترجمه سید هاشم رسولی االنصاف فی . 2
ش1378فرهنگ اسالمی، تهران، چاپ دوم،  . 
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 تجلی امامت الهی غدیر در عصر ظهور / اصغر منتظر القائم

  چکیده

 .امامت غدیر مبتنی بر جانشینی پیامبران در قرآن است . 1

 .جایگاه برتر امام غدیر از طرف خدا اعالم می شود . 2
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  امامت غدیر مبتنی بر جانشینی پیامبران

از فرزندان ذکور و یا  در تشیع، مبتنی بر جانشینی پیامبران در قرآن است، که خداوند آن را در یکی بنیان فکری امامت
ابراهیم علیهما السالم خداوند جانشینی را در فرزندانشان قرار  ر قرار داده است، همان گونه که درباره نوح وبراد

و معاون من قرار ده: برادرم  از خاندانم کسی را وزیر»حضرت موسی علیه السالم از پروردگار خود تقاضا کرد:  (282).داد
امر رسالت من شریک ساز هارون را، و به او پشتم را محکم کن و او را در ».(283) 
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( همچنین 284داوود شد.) خداوند به داوود خلیفه خود بر روی زمین سلیمان را عطا کرد و سلیمان وارث در آیاتی دیگر،
کرد و خداوند نیز درخواست وی را اجابت کرد؛ و فرشتگان در نماز  حضرت زکریاعلیه السالم از خداوند ذریه ای پاک تقاضا

گواهی دهد و او خود پیشوا و پارسا  دادند که خداوند تو را به یحیی بشارت می دهد، در حالی که او به کلمه خدا وی ندا به
 (285).و پیامبری از شایستگان است

شایستگی اخالقی و مقام عصمت  مسئله جانشینی پیامبران را در خاندان آنان قرار داد، در حالی که باید بدین سان خداوند
عهد من به ستمکاران نخواهد »ابراهیم علیه السالم فرمود:  و علم را داشته باشند. آن گونه که درباره حضرت

 (286).«رسید

 150مقایسه این آیات با آیه  ( با287«.)به شما نعمت دادم»بقره خداوند به بنی اسرائیل می فرماید:  در آیاتی از سوره
روشن می گردد که منظور از نعمت امامت است که خطاب به رسول  ه و آیه سوم و ششم سوره مائده بر ماسوره بقر

حضرت در غدیر خم با  ( و اکمال نعمت بر آن288«.)نعمت خود را بر شما تمام کردم»وآله می فرماید:  خداصلی اهلل علیه
 .معرفی امام علی علیه السالم به امامت صورت گرفت

ر امام غدیر از طرف خداجایگاه برت  

در قرآن جایگاه برتر آنان بر ما  امتیازات خاندان پیامبران پیشین و اهل بیت رسول اللَّه صلی اهلل علیه وآله از مقایسه
 ( بخشی از خمس و غنایم و289رسالت آن حضرت را دوستی اهل بیت قرار داده) روشن می گردد، زیرا عالوه بر آنکه مزد

داده و آنان را از هر پلیدی پاکیزه گردانیده  ( را به خاندان رسول اللَّه صلی اهلل علیه وآله اختصاص902قسمتی از فی ء)
 (291).است
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است. امامان اعلم معاصران  امام ریشه اکتسابی ندارد و لدنّی و افاضه ای و فراتر از آموخته های مدرسه بدین گونه علم
 شریعت بوده و اطاعت از آنان همچون اطاعت از خدا و رسول اللَّه صلی اهلل فظ و نگهبانخود هستند و آگاه ترین مردم و حا

آنان فرمان داده است علیه وآله است. اولی االمر امامان دوازده گانه هستند که خداوند به اطاعت از .(292) 

  امامت غدیر مبتنی بر عصمت

(، چرا که امام 293باشد) ن رو امام باید از جانب خدا تعیین شدهقرآنی شیعیان عصمت امام است. از ای یکی از آموزه های
 االَمرُ اِلَی اللَّهِ یََضعُهُ حَیثُ»رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرمود:  معصوم را کسی جز خدا نمی تواند بشناسد، آن گونه که

داد این کار به دست خدا است هر جا که بخواهد آن را قرار خواهد( : »294«)یَشاءُ ». 

 قدرت انحصاری امام غدیر از طرف خدا

مردم معرفی کرده است.  علیه وآله با فرمان های گوناگون جانشینان و حامالن میراث و نور نبوت را به رسول خداصلی اهلل
رسول  دست نمی آورد، بلکه انتخاب او از طریق فرمان خداوند و چنین امامی قدرت انحصاری خود را با دعاوی سیاسی به

جانشینش را معرفی و  علیه وآله صورت گرفته و پس از وی نیز هر امامی می بایست پیش از رحلت خود خداصلی اهلل
جانشینان من دوازده نفرند که همگی آنان از قریش »فرمودند:  منصوب کند. آن گونه که رسول خداصلی اهلل علیه وآله

 (295).«هستند



 بَعدی اِثناعَشَرَ، اَوَّلُهُم عَلِیٌّ وَ آخِرُهُم وَلَدِیَ ی وَ اَوصِیائی وَ حُجَجُ اللَّهِ عَلَی الَخلقِاِنَّ خُلَفائ»فرمودند:  در روایت دیگر
( در حدیث جابر نیز نام امامان را به اسم معرفی کردند296«.)المَهدِیِّ . 

148ص:   

نسلی انبیاء را به شکل  ، و پیوستگیخداوند به وراثت مقام الهی پیامبران در خاندان آنان اشاره کرده در آیات دیگری
، و سوره نساء آیه 75، و سوره انفال آیه 33و  34عمران آیات  وصایت موروثی بیان داشته است، آن گونه که در سوره آل

مورد تأکید قرار داده است ، آن را164 . 

  جانشین الهی امام علی علیه السالم

داشته اند، که از آن جمله  تر را بر والیت امام علی علیه السالم بیانعلیه وآله چندین روایت متوا رسول خداصلی اهلل
مِنهُ وَ هُوَ وَلِیُّکُم  یا بُرَیده! ال تَقَع فی عَلِیٍّ؛ عَلِیٌّ مِنّی وَ اَنَا»که فرمودند:  حدیث یوم االنذار به روایت بُریده بن حُصَیْب است

علی از من است و من از او هستم، و او ولی شما پس از من است ای بریده! درباره علی شکایت نکن که(: »297«)بَعدی ». 

قبایل و شهرهای اسالمی  ( و سرانجام در غدیر خم در میان نمایندگان299( و حدیث متواتر ثقلین)298نوح) حدیث سفینه
من نیست و از  تأکید کردند والیت علی علیه السالم از جانب بار 26در بازگشت از حجه الوداع در یک سخنرانی مفصل 

مَوالهُ فَهذا عَلِیٌّ مَوالهُ؛  مَن کُنتُ»پس از بیان فضایل امام علی علیه السالم و حدیث ثقلین فرمودند:  جانب خداوند است و
 دوست بدارد هر که را من موالی اویم، علی موالی اوست. خدایا هر کس او را(: »300«)عاداهُ اَللّهُمَّ والِ مَن واالهُ وَ عادِ مَن

 .«دوست بدار، و هر که او را دشمن بدارد دشمن بدار

  استشهاد امامان علیهم السالم به امامت الهی

علی علیه السالم فرمود:  هر فرصتی برای تبیین جایگاه منصوصی خود استفاده می کردند، از آن جمله امام امامان شیعه از
برگزیده اند و شما مرا از آن محروم می کنید و میان من و  مقام من اگر حق خود را می خواهم، خدا و رسول مرا به این»

حقّم را پایمال کردند و مقام  می اندازید. بار خدایا! مرا بر قریش یاری کن زیرا آنان رحم مرا قطع کردند و خالفت فاصله
از من گرفتندمن متحد شدند. آنها مقامی را که شایسته من بود،  بزرگ مرا تحقیر نمودند، و در نزاع و جنگ با ».(301) 
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  مقابله امامان غدیر با غدیر زدایی

و به استناد با آن به مقام  علیه السالم در چندین مورد برای مبارزه با غدیر زدایی متعرض واقعه غدیر شده امیرالمؤمنین
شهادت دادند که حدیث غدیر  نفر از صحابه بدری 12بزرگ کوفه بود که  الهی خود استناد کرده اند. از آن جمله در میدان

رسول خداصلی اهلل علیه وآله شنیده اند را از .(302) 

را بر فضایل خود و حدیث  علیه السالم در مسجد النبی صلی اهلل علیه وآله بپاخاست و مهاجران و انصار همچنین امام علی
را از رسول خداصلی اهلل علیه وآله شنیده اند غدیر گواه گرفت و اصحابِ حاضر شهادت دادند این حدیث .(303) 



بیت علیهم السالم شده  السالم نیز در خطبه خود در مسجد النبی صلی اهلل علیه وآله متعرض امامت اهل حضرت زهراعلیها
شریعت و مصونیت از تفرقه می گردد امامت ما اهل بیت علیهم السالم موجب نظم»فرمودند:  ».(304) 

ما به راستی از کسانی »فرمایند:  علیه السالم در نامه ای به معاویه به حقوق الهی خود اشاره داشته می تبیامام حسن مج
 شگفتیم! زیرا خالفت رسول اللَّه صلی اهلل علیه وآله را که حقّ مسلم ماست از که در ربودن حق ما بر ما یورش بردند در

 (305).«چنگ ما ربودند

جانشینان رسول خداصلی اهلل  ما خاندان رسالت»سالم در نامه ای به بزرگان بصره می نویسد: علیه ال همچنین امام حسین
نسبت به جایگاه وی شایسته تریم علیه وآله و وارثان وی بودیم، و از همه مردم ».(306) 

» آن حضرت در محل لی اهلل علیه خداص ای مردم! ما خاندان رسول»در برابر سپاه حرّ بن یزید ریاحی فرمود: « ذو حسم
رفتار ستمگرانه دارند شایسته تریم. مگر نمی بینید که به حقّ عمل  وآله به کار خالفت شما از این مدعیان ناحق که با شما

را جز نیک فرجامی نمی دانم و  از باطل باز نمی دارند؟ به راستی مؤمن باید مشتاق دیدار خدا باشد. من مرگ نمی کنند و
جز ذّلت نمی بینمزندگی با ستمگران را  ».(307) 
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خاندان رسالت در قالب  الحسین علیه السالم نیز در بیداری وجدان جامعه و آشنایی مردم به حقوق الهی امام علی بن
پروردگارا! بر پاکان اهل بیت رحمت فرست »دعای عرفه فرموده اند:  دعاهای گوناگون تالش وسیعی کرده اند، و از جمله در

تو در روی زمین و حجت های  برای امر خود برگزیدی، تا کلید داران خزائن علم تو و نگهبانان دین و خلفای که آنان را
 ها بر کنار داشته ای و مقرر فرموده ای که میان تو و بندگان تو وسیله ای فروزان تو بر بندگانت باشند. تو آنان را از پلیدی

 (308).«باشند و به سوی بهشت تو راه بنمایند

را به حقوق اهل بیت  گسترده امام زین العابدین علیه السالم در دعاهای گوناگون این بود که مردم به همین سبب تالش
تبیین امامت در مکتب اهل بیت علیهم السالم تالش وسیعی را آغاز  علیهم السالم آشنا سازد. امام باقرعلیه السالم نیز در

امام بمیرد به جاهلیت مرده  هر کس بدون»علیه السالم درباره امامت فرمودند: استناد به روایات رسول خدا کردند و با
عمده اسالم است، و امامان حافظ و هادی مؤمنان بوده و اطاعت آنان  امامت یکی از ستون های»( و فرمودند: 309«.)است

هدایت می کنند و دل های آنان را  آنان اهل ذکر و خزائن علم الهی و نوری هستند که مؤمنان را به راه راست .واجب است
داده شده و آنها مفسّران وحی و راسخان در علم هستند روشنایی می بخشند. قرآن به آنان به میراث ».(310) 

مَن ماتَ و ال »دانست و فرمود:  السالم نیز در تبیین نظریه امامت، شناسایی امام را بر هر مؤمنی واجب می امام صادق علیه
 آن حضرت با انتخاب سیاست تقیّه و تبیین آن، از ادعای امامت الهی خود دست (311).«یَعرفُ امامَه ماتَ میتهً جاهلّیهً 

رسول اللَّه »طاهرینش سخن گفت و فرمود:  برنداشت و در مراسم عرفه از امامت رسول اللَّه صلی اهلل علیه وآله و اجداد
علیهما  علی بن ابی طالب، و سپس حَسَنین و پس از آن علی بن الحسین و محمد بن علی هلل علیه وآله امام بود، سپسصلی ا

 (312).«السالم و سپس من امام هستم
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سؤال هارون در تعیین  رهبری الهی بر جامعه اسالمی از سوی امام موسی بن جعفرعلیه السالم در پاسخ داعیه امامت و
دیگر سَمَرقند  یک حد آن عَدَن، حدّ»را طرح کردند و فرمودند:  حدود فدک بود، که آن حضرت ادعای خالفت بر جهان اسالم

اِفریقیّه و حد چهارم آن ارمینیه است و حد دیگر ».(313) 

  پیوند توحید و امامت

یتعهدی گردید در خطبه ای فرمودالسالم نیز پس از آنکه ناگزیر به قبول وال امام رضاعلیه ما را به واسطه رسول اللَّه » :
 نیز به خاطر رسول خدا بر ما حقّی است. هر گاه شما حقّ ما را پرداختید بر ما صلی اهلل علیه وآله بر شما حقّی است و شما را

 (314).«واجب است حقّ شما را ادا کنیم

اللَّهُ حِصنی؛ فَمَن دَخَلَ حِصنی اَمِنَ ِمن عَذابی.  کَلِمَهُ ال اِلهَ ِاالَّ»فرمود:  نیشابور با بیان حدیث سلسله الذهب آن حضرت در
» :سپس فرمود این شروط هستم کلمه توحید شروطی دارد و من یکی از«: »بِشُروطِها وَ اَنَا مِن شُروطِها ».(315) 

امامت برگزیدگان خداوند  می کنند که توحید بارضاعلیه السالم این مسئله اساسی را برای مردم تبیین  بدین ترتیب امام
انسان کامل، یعنی امام تجلی می یابد؛ و به وسیله امام راه توحید  در پیوند است؛ چرا که اسماء و صفات خدا در وجود

 12 است و امامت نیز در قرآن دوازده حرف« ال اله اال اللَّه»شود. شاید این سخن بی تأثیر نباشد که کلمه  شناخته می
 70بقره،  124فرقان،  74سجده،  24انبیاء،  72قصص،  5توبه،  12احقاف،  12یس،  12هود،  17مرتبه آمده است! )
 .(قصص 41 حجر و 79اسراء، 
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دژ من است "ال اله اال اللَّه"کلمه »السالم فرمود: خداوند می فرماید:  لذا امام رضاعلیه آن حضرت در مسجد جامع مرو  .«
فرمودند ن مسئله امامت شئون گوناگون آن را تبییندر تبیی : 

امیرالمؤمنین علیه  انبیاء و ارث اوصیاست. امامت خالفت خداوند و رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله و امامت از منازل
ریشه  زمام دین و نظام مسلمین و صالح دنیا و عزّت مؤمنین و السالم و میراث حسن و حسین علیهما السالم است. امامت

بلند آن است اسالم و شاخه .(316) 

زیارات فرهنگ شیعه است،  بن محمدعلیه السالم در زیارت جامعه کبیره که از مشهورترین و معتبرترین همچنین امام علی
والیی و فضایل انسان کامل را در انداختند؛ و امام را به عنوان  طرح اساسی مسئله امام شناسی و معارف عمیق توحیدی و

معرفی نمودند معدن اسرار الهی و خزانه علم خداوند و رهبر سیاسی و فکری جامعه اسالمی ت خدا وحجّ . 

 دفاع امام زمان علیه السالم از حقّ منصوصی خود در گفتمان و اجرا

ر میراث پیامبران د روشن می گردد مسئله امامت در قرآن، به عنوان وصایت و جانشینی انبیاء و حاصل بدین سان بر ما
می کند فرزندان ذکور و یا برادر به شرط علم و عصمت تحقق پیدا . 

آن تأکید شده و غدیر  سوی رسول خداصلی اهلل علیه وآله بر عهده خداوند گذاشته شده و مسئله منصوصی تعیین امام از
 .خم تجلّی نص امامت و جانشینی آن حضرت است



آنان تصریح شده است، و  که خداوند بر عهده امامان گذاشته از سویو استشهاد به آن به عنوان حقّی  طرح امامت منصوصی
شئون و اختیارات امام در خطبه ها و نامه ها و زیارات و روایات خود به  هر کدام از امامانِ شیعه به نحوی به تبیین وظایف و

خود را بیان داشته اند تصریح کرده اند و بیشتر آنان به شکل های گوناگون، داعیه امامت و رهبری الهی آن . 

153ص:   

و هر کدام از امامان  ریشه گفتمان منصوصی امامت در قرآن است و پایه و اساس آن بر غدیر نهاده شده، به همین سبب،
زمان علیه السالم، ایشان نیز مثل دیگر اهل بیت علیهم السالم از  به تبیین آن پرداخته اند. بنابراین در عصر ظهور امام

منصوصی و هم در اجرا، تمام آن  دفاع نموده و آنچه در غدیر بیان گردیده را محقق می نمایند؛ هم در گفتمان حقّ خود
 در زمان غدیر و«. مانعی طبق وعده الهی انشاء اللَّه به ظهور خواهند رساند شئون و اختیارات را به امر خداوند بدون هیچ

بوده و در جاهایی خاص به اجرا در آمده  زمان علیه السالم، فقط گفتمانزمان اهل بیت علیهم السالم تا زمان ظهور امام 
علیه السالم هم گفتمان منصوصی است و هم در اجرا به ظهور می رسد است، و لکن در زمان ظهور امام زمان . 
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 تجلی عدالت غدیر در عصر ظهور / حسین تهرانی

  چکیده

حضرت مهدی علیه السالم به  در خطبه غدیر: تعیین امیرالمؤمنین علیه السالم به عنوان اولین امام، معرفی دو نکته مهم . 1
 .عنوان آخرین امام

برقرار کرد و حضرت مهدی علیه السالم چگونه برقرار می کندامیرالمؤمنین علیه السالم عدالت را چگونه  . 2 . 

155ص:   

 .نمونه هایی از عدالت امیرالمؤمنین علیه السالم از زوایای مختلف . 3

 .نمونه هایی از جوانب عدالت حضرت مهدی علیه السالم . 4

 .زدودن پیرایه ها از دین توسط امام زمان علیه السالم . 5

 مقدمه

اکرم صلی اهلل علیه وآله به  یکی از مهم ترین حوادث تاریخ اسالم است، که در واپسین روزهای زندگی نبی مواقعه غدیر خُ
 الیَومَ اَکمَلتُ لَکُم دیَنُکم وَ»کریم درباره آن چنین می فرماید:  وقوع پیوست. در عظمت این روز همین بس که خداوند



امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم » : (317)«اَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ االِسالمَ دیناً 
به عنوان آیین )جاودانه( شما پذیرفتم و اسالم را ». 

 تواتر حدیث غدیر

خُم نازل شده استاز مورخان و علمای اهل سنت، این آیه در روز غدیر  به اعتراف بسیاری حدیث غدیر نه تنها  (318).
علمای اهل سنت به آن تصریح کرده اند، بلکه باید گفت که هیچ  معتبرترین سند در میان اسناد احادیث را داراست و غالب

حدّ از تواتر بر پایه حدیث غدیر نرسیده است حدیثی در این .(319) 

گفت: هیچ واقعه ای در  ه غدیر تشکیک ایجاد کند و آن را نپذیرد، بایداسناد و مدارک اگر کسی در واقع با وجود این همه
 .اسالم برای وی قابل اثبات نیست

 دو نکته مهم در خطبه غدیر

 اشاره

خطبه ای که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله در غدیر ایراد کرد، حاوی نکات ارزنده و مهمی است که از جمله آنها دو نکته 
 :زیر است

  ین امیرالمؤمنین علیه السالم به عنوان جانشینتعی . 1

السالم پرداخت و او را به عنوان  اهلل علیه وآله در این روز طی خطبه ای غرّا به معرفی امیرالمؤمنین علیه پیامبر اکرم صلی
سرپرست او  هر کس که من موال و«: »مَن کُنتُ مَوالهُ فَهذا عَلِیٌّ مَوالهُ»فرمود:  جانشین پس از خود به مردم معرفی کرد و

 .«هستم، این علی پس از من همان جایگاه را خواهد داشت

156ص:   

» اهل سنت اصل « جانشینی»واقعیت، موضوع  را پذیرفته و بر صحت آن اتفاق نظر دارند، اما برای فرار از« حدیث غدیر
، حمل «مَوالهُ مَن کُنتُ مَوالهُ فَهذا عَلِیٌّ»صلی اهلل علیه وآله را که فرمود:  علیه السالم در فرمایش پیامبر اکرمامیرالمؤمنین 

است« اطاعت و فرمانبرداری»عبارت مورد نظر به معنای  در« مولی»می نمایند، غافل از اینکه « دوستی آن حضرت»بر  . 

» بر فرض که بگوییم فرمانبرداری از  است، حقیقت دوستی و محبت چیزی نیست جز اطاعت و« یدوست»به معنای « مولی
را ...« من کنت مواله »در عبارت « مولی»کلمه « النهایه»کتاب  فردی که ما ملزم به دوست داشتن او شده ایم. ابن اثیر در

مرا دوست داشته باشد و از من اطاعت می  کس هر(: »320«)اَی مَن اَحَبَّنی وَ تَواَلّنی فَلیَتَوَلَّهُ»کرده است:  این گونه معنا
دوست بدارد و از وی اطاعت نماید نماید، او )علی علیه السالم( را نیز ». 

» پس معلوم شد متابعت است، نه فقط دوستی؛  به معنای دوستی توأم با« من کنت مواله فهذا علیّ مواله»در عبارت « مولی
عده ای از علمای اهل سنت جسته و گریخته به آن اشاره نموده اند شبختانهو این همان نظر و اعتقاد شیعه است، که خو . 

غار بودن ابوبکر دارد، عجیب  ( که نه اسم ابوبکر در آن ذکر شده و نه از نظر ظاهر داللتی به یار321«)غار آیه»در مورد 
را یکی از فضیلت های وی به شمار می  یار غار ابوبکر بوده و این آیه این است که اهل سنت به طور قطع و یقین می گویند



نموده اند و با عنایت به اینکه  با توجه به اعترافی که در مورد صحت سند و تواتر آن« غدیر»اما در مورد حدیث  !آورند
 اننفر دست امیرالمؤمنین علیه السالم را گرفت و بلند کرد و او را به مردم نش پیامبرصلی اهلل علیه وآله در مقابل هزاران

» :داد که فردا مردم به اشتباه سراغ علیِ دیگری نروند و با صراحت تمام فرمود ، چنین «مَن ُکنتُ مَوالهُ فَهذا عَلِیٌّ مَوالهُ
نمی پذیرند و در مقام توجیه می گویند: مراد از مولی دوستی است حقیقت واضح و آشکاری را . 

157ص:   

به کار نمی برد، و به جای آن  را« مولی»ی اهلل علیه وآله در خطبه غدیر کلمه فرمود: اگر پیامبر اکرم صل یکی از بزرگان می
را استعمال می کرد و می فرمود« خلیفه»لفظ  : « ، باز اهل سنت در مقام توجیه بر می «این علی بعد از من خلیفه است

خلیفه است و امیرالمؤمنین علیه  می گفتند: پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرموده که علی علیه السالم بعد از من آمدند و
 خلیفه شد و ما هم او را به عنوان خلیفه چهارم قبول داریم، زیرا مراد حضرت السالم هم بعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله

آینده بدهد که این علی بعد از من خلیفه  اِخبار بوده نه إنشاء، یعنی حضرت خواسته خبر از« خلیفه»از استعمال کلمه 
علیه  اهلل علیه وآله استفاده ای نمی شود که آن حضرت فرموده باشد امیرالمؤمنین د شد و از فرمایش پیامبرصلیخواه

 !!!السالم خلیفه بالفصل من است؟

پیامبرصلی اهلل علیه وآله  مفاد خطبه غدیر، تعیین امیرالمؤمنین علیه السالم به عنوان خلیفه و جانشین بنابراین موضوع و
جز القائات شیطانی و گاه از سر هوا و هوس نیست؛ زیرا آن حضرت به  نمودن چنین شبهاتی در این باره چیزی است و مطرح

به عنوان خلیفه و جانشین بعد از  تاریخ و به دلیل دارا بودن جمیع فضائل و کماالت و شایستگی ها، بهترین فرد شهادت
 .پیامبرصلی اهلل علیه وآله بوده است

  مهدی علیه السالم به عنوان آخرین اماممعرفی حضرت  . 2

ااَل وَ »پردازد و می فرماید:  علیه وآله در فراز دیگر خطبه، به معرفی آخرین امام و خلیفه و جانشین خود می پیامبرصلی اهلل
اللَّهِ فِیَّ ثُمَّ فی عَلِیٍّ ُثمَّ فِی  ورُ مِنَالنّ »( و در فراز دیگر می فرماید: 322«.)المَهدِیِ علیه السالم اِنَّ خاتَمَ االَئِمَّهِ مِنَّا القائِمَ

المَهِدیِ علیه السالم النَّسلِ مِنهُ ِالَی القائِمِ ».(323) 

158ص:   

 معرفی امیرالمؤمنین علیه السالم و فرزندانش در غیر غدیر

روز هیجدهم ذی الحجه و اختصاصی به  امیرالمؤمنین علیه السالم و فرزندان بزرگوارش به عنوان خلیفه و جانشین، معرفی
علیه  اهلل علیه وآله در موارد عدیده به معرفی خلیفه بالفصل خود امیرالمؤمنین واقعه غدیر خم ندارد؛ بلکه پیامبرصلی

این حدیث در اصطالح محدثین، معروف و  السالم و سایر جانشینان خود تا حضرت مهدی علیه السالم پرداخته است؛ که
و خاصه این حدیث را با الفاظ و عبارات مختلف نقل نموده اند است، و عامه« شراثنی ع»مشهور به حدیث  . 

شکل نقل نموده اند که  در فرائد السمطین و قندوزی حنفی در ینابیع الموده حدیث مورد نظر را بدین از جمله حَمَوینی
اَخی وَ آخِرُهُم وَلَدی.  لَّهِ عَلَی الخَلقِ بَعدی اثنا عَشَرَ، اَوَّلُهُماَوصِیائی وَ حُجَجُ ال اِنَّ اَولِیائی وَ»پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود: 

قِسطاً وَ عَدالً َکما مُلِئَت  بنُ اَبی طالِبٍ. قیل: فمَن وُلدُکَ؟ قال: المَهدِیُّ الَّذی یَمألُها قیل: یا رسول اللَّه، مَن اَخوکَ؟ قال: عَلِیُّ



 و حجت های خدا بر خلق بعد از من دوازده نفر خواهند بود، که نخستین آنان اء منخلفاء و اوصی(: »324«)جَوراً وَ ظُلماً
 .برادرم و آخرین آنان فرزندم است

کیست؟ فرمود: مهدی همان  اللَّه، برادر شما کیست؟ فرمود: علی بن ابی طالب؟ گفته شد: فرزند شما گفته شد: یا رسول
از جور و ستم پر شده باشد نان کهکسی که دنیا را از عدل و داد پر نماید، هم چ . 

بعد از خود تصریح کرده و اشاره  شریف، پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله به دوازده نفر بودن خلفاء و اوصیاء در این حدیث
 .به نام اولین و آخرین آنها نموده است

159ص:   

السالم در زمان خالفت ظاهری  رالمؤمنین علیهموضوع این مقاله، بحث ما پیرامون این مسئله است که امی حال به مناسبت
زمان علیه السالم نیز به چه کیفیت عدل و داد را در زمان ظهور خود  خود عدالت اجتماعی را چگونه برقرار کرد و امام

کند برقرار می . 

  عدالت اجتماعی در عصر امیرالمؤمنین علیه السالم

نارضایتی بین مردم باال گرفت،  عثمان به خاطر بی عدالتی ها و تبعیض ها که توسط وی صورت پذیرفت، موج در زمان خالفت
از کشته شدن عثمان، در صدد برآمدند که با امیرالمؤمنین علیه السالم  در حدی که مردم اقدام به کشتن او نمودند. بعد

خم و ابالغ امامت از سوی پیامبر اکرم  ده آن است که جریان غدیرنمایند. حسن اتفاق عجیبی که در تکرار تاریخ رخ دا بیعت
سال از این واقعه، پیشامد قتل عثمان و  25بوده است، و بعد از گذشت  ذی حجه 18صلی اهلل علیه وآله، در روز 

ذی حجه  18 با همین روز یعنی بیعت مردم با امیرالمؤمنین علیه السالم به عنوان خلیفه مسلمین، نیز مصادف درخواست
 .بوده است

خالفت و امامت جامعه اسالمی،  با اصرار و بیعت آزادانه امت اسالمی روی کار آمد، امّا از همان ابتدای سرانجام آن حضرت
که  بروید، چرا که اگر من وزیر شما باشم بهتر از آن است که امیر شما باشم، زیرا بارها فرمود: مرا رها کنید و سراغ دیگری

اجتهاد خودم است، به طور حقیقی به اجرا خواهم  ت را بپذیرم اسالم واقعی را که متخَّذ از قرآن و سنّت نبوی واگر امار
در کابین  کرد، و همه حقوق تضییع شده را به مالکان اصلی شان بر خواهم گرداند، اگرچه گذاشت و مالحظه کسی را نخواهم

به خدا سوگند(: »325«)النِّساءُ، وَ مُلِکَ بِهِ االِماءُ، لَرَدَدتُهُ  تُزُوِّجَ بِهِ وَاللَّهِ لَو وَجَدتُهُ قَد»همسرانتان باشد.  آنچه از عطایای  !
به صاحبش باز می گردانم؛ اگرچه زنانی را به  -اگر بیابم  -بخشیده  عثمان و آنچه بیهوده از بیت المال مسلمین به این و آن

ه باشندبسته و یا کنیزانی را با آن خرید آن کابین »! 

160ص:   

خود قرارداد. و به قول  آغاز حکومتش به شعارهای خود جامه عمل پوشاند و عدالت را پایه و مبنای کار آن حضرت از همان
الرَّعِیَّهِ  قَسَّمَ بِالسَّوِیَّهِ وَ عَدَلَ فِی»مورّخان:  ».(326) 

دت به شهادت رسیدعلیه السالم به خاطر اجرای دقیق عدالت، در محراب عبا امیرالمؤمنین عدالت آن حضرت زبانزد عام و  .
بوی عدالت را آن گونه که باید و شاید به خود ندید، تا زمانی که  خاص شده و پس از آن حضرت هم دیگر، جامعه رنگ و



لفداه ارواح العالمین لتراب مقدمه ا اراده کند و عدالت گستر جهان، حضرت بقیه اللَّه االعظم امام زمان روحی و خداوند
داد نمایند تشریف فرما شوند و جهان را پر از عدل و . 

  عدالت اجتماعی در عصر مهدی موعودعلیه السالم

ای دور از تمام فضایل  سال با تحمل رنج و شکنجه در جامعه 23که پیامبرصلی اهلل علیه وآله در طول  آن عدالت اجتماعی
امیرالمؤمنین علیه السالم رنگ باخت و با شهادت اسوه عدالت در  فتانسانی ایجاد کرد، متأسفانه به خاطر عدم پذیرش خال

کوفه عدالت اجتماعی نیز در خاک پنهان شد محراب مسجد . 

علی بن ابی طالب علیه  السالم یعنی عدم آمادگی مردم برای پذیرش عدالت. بنابراین با همان شمشیری که قتل علی علیه
بن ابی طالب علیه السالم یعنی عدم پذیرش عدالت اهل بیت  نیم شد! قتل علیالسالم ضربت خورد پیکر امامت نیز دو 

بن ابی طالب علیه السالم  اهلل علیه وآله در میان مردم و دوباره خانه نشین شدن همه امامان. قتل علی معصوم پیامبرصلی
رده شدند و یاری رسانی به آنان در طاهرین علیه السالم به حاشیه ب یعنی اعالن جنگ با عدالت موعود. این بود که ائمه

گردید بلندشان، تا روز ظهور موعود تعطیل شد و بشریّت از عدالت خاندان وحی محروم مسیر اهداف . 

161ص:   

علیه السالم را داشتند،  عسکری علیه السالم، ستمگران قصد جان موعود امم حضرت بقیه اللَّه األعظم پس از شهادت امام
پشت پرده غیبت مصون داشت، تا با پیدایش انسان هایی واال گهر، آن  اما خدای متعال آن یگانه گوهر واپسینِ امامت را در

عدل و داد را جهانگیر می کند و  نظیر در جهان شکل گیرد. از این رو وقتی مهدی آل محمدعلیهم السالم قیام کند عدالتِ بی
چنان عدالتی را می آورد که جهان نظیرش را ندیده باشد ت او همه جا را فرا می گیرد ودامنه عدال . 

او آغاز عدالت و هم فرجام (: »327«)آخِرُهُ اَوّلُ العَدلِ و»اهلل علیه وآله در وصف آن حضرت می فرماید:  پیامبر اکرم صلی
حضرت مهدی علیه السالم فرمودند در خطبه غدیر در وصف«. آن است : 

گیرنده از ظالمان اوست. فاتح  امامان مهدی از ماست. آگاه باشید! چیره شونده بر همه ادیان اوست؛ انتقام توجه کنید! خاتم
اهل شرک را نابود می سازد. اوست که خون بهای تمام اولیای حق را  و منهدم کننده دژها اوست. اوست که سراسر قبایل

عنوان می دهد. او  ( می نوشاند. اوست که هر کسی را بر اساس شایستگیاوست که از دریای ژرف )دانش .می گیرد
آنهاست برگزیده و منتخب خداوند است. او وارث همه علوم و محیط بر . 

دارای رشد و استواری در رأی و  خداوندگارش خبر می دهد و از حقایقِ ایماِن به او آگاهی می دهد. اوست که اوست که از
از  پیامبران قبل و امامان پیشین به او مژده داده اند. او حجت باقی است و بعد او واگذار شده و عمل است. امور دین به

غالب و پیروز نمی شود. او ولیّ خداوند و حاکم  او حجّتی نیست. حقّی نیست مگر با او و نوری نیست جز نزد او، کسی بر او
خداوندگار در ظواهر و اسرار است الهی بر خالیق و امین .(328) 

162ص:   

 :همچنین در روایت دیگری رسول خداصلی اهلل علیه وآله مهدی موعودعلیه السالم را چنین توصیف می کند



عَدالً وَ  هایَبعَثَ اللَّهُ فیهِ رَُجالً مِن وُلدی یُواطِئُ اسْمُهُ اسمی یَمأل مِنَ الدُّنیا ااِلّ یَومٌ واحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذلِکَ الیَومَ حَّتی لَو لَم یَبقَ
روزگار مگر یک روز، خداوند آن را طوالنی می کند تا مردی از اوالد  اگر نماند از عمر(: »329«)قِسطاً کَما مُلِئَت ظُلماً وَ جَوراً

پر از ظلم و جور شده باشد کند که اسم او اسم من است. زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که من خروج ». 

یت پیامبرصلی اهلل علیه وآله اشاره به ایجاد عدالت اجتماعی بر روی کره زمین به دست حضرت بقیه اللَّه علیه در این روا
 .السالم دارد

لَیَدخَُلنَّ عَلَیهِم َعدلُهُ جَوفَ  وَ اللَّهِ»السالم در مورد عدالت فراگیر حضرت مهدی علیه السالم می فرماید:  امام صادق علیه
که گرما و سرما داخل  به خدا سوگند، عدالت او در خانه هایشان وارد می شود چنان(: »330«)القَرُّ دخُلُ الحَرُّ وَبُیوتِهِم کَما یَ
 .«می گردد

شود، و حکم داودی  مردم طعم شیرین عدالت را خواهند چشید و در میان همگان داد و دادگری حاکم می در حکومت موعود
رعیت دلبستگان فرمانروایان می گردند. نیکان عزیز می شوند و  ن و دوستان رعیت، ودر میان افراد جاری می گردد. حاکما

دوچهرگان بی آبرو صالحان سربلند می گردند و فاسدان بدنام. باورمندان آبرومند می شوند و .شروران خوار . 

داده می شود، گرچه به  ستمام حقوق پایمال شده ملت ها باز ستانده می شود. حق هر صاحب حقی باز پ در حکومت موعود
السالم در این باره فرمودند دست گذشتگان غصب شده باشد. امام ششم حضرت صادق علیه : 

163ص:   

یَسأَلُ عَن بَیِّنَهٍ؛ یُعطی کُلَّ نَفسٍ حُکمَها الدُّنیا حَتّی یَخرُجَ واحِدٌ مِنّی یَحکُمُ بِحُکومَهِ آل داوودَ وَ ال ال تَذهَبُ .(331) 

داوودی حکم می کند و مدرک  اتمام نخواهد رسید مگر آنکه مردی از تبار من خروج می کند. او به سان حکومت این جهان به
فرماید و سند نمی طلبد و حکم هر کسی را به حقّ عطا می . 

به سود وی حاضر  معنی است که اگر حق فردی بر باد رود و تمام مدارک نابود شود و کسی به شهادت این سخن بدان
یزدانی حقّ را از ناحقّ می شناسد، اگرچه شاهد و گواهی  د، مهدی موعودعلیه السالم با دانش بیکران الهی و الهامنباش

حق زن نسبت به  حق فرمان می دهد و داد مظلومان ستمدیده را از ستمگران باز می ستاند؛ گرچه نباشد. آن حضرت به
حاکم باشد رعیت برشوهر یا حق پدر بر فرزند یا حق حاکم بر رعیت و حق  . 

عدالتی است که گردن  است که دوران غیبت و طول زمان آن عصر، آزموده شدن مردم برای تحمل چنان البته شایان ذکر
اجرای عدالت در مورد دیگرانند و از حکم عدالت در مورد خود  نهادن بدان کاری بس دشوار است؛ چون عموم مردم، طالب

 .سخت بیم دارند

نفس خویش را به فشارها و  شیعه در عصر غیبت امام علیه السالم خود را در مسیر عدل و داد تربیت کند و داز این رو بای
شود؛ چنان که فرموده اند تازیانه های ادب رام کند و آماده تحمل عدالت مهدوی : 

اللَّهِ دخَُلنَّ فی قَلبِکَ شَی ءٌ فَاِنَّهُ اِنَّما یَعمَلُ بِأَمرِیَ صاحِبَ هذَا االَمرِ یُعطی کُلَّ ما فی بَیتِ المالِ رَجُاًل واحِداً فاَل اِن رَأَیتَ .(332) 

164ص:   



دلت شک و شبهه ای  این امر )یعنی حضرت مهدی علیه السالم( تمام بیت المال را به یک نفر داد در اگر دیدی که صاحب
می کند وارد نشود؛ زیرا که او در تمام کارهایش به فرمان خدا عمل . 

السالم بنای گسترش عدل  حکومت خود را مسجد کوفه قرار می دهد؛ همان جایی که امیرالمؤمنین علیه ضرت مرکزآن ح
خواهد بود و حکومت واحد جهانی از این شهر اداره می شود. گستره  خویش را نهاد. این شهر به عنوان پایتخت کشور جهان

کردند کرد که ای کاش در این شهر زندگی می فرسنگ ها خواهد شد، و همگان آرزو خواهند این کالنشهر . 

  زدودن پیرایه ها از دین

غاصب و مدافعان آن بر  خالفت اسالمی از جایگاه اصلی خویش منحرف شد، دوره به دوره دستگاه خالفت از آنگاه که مسیر
فرمان های شگفت خویش منحرف  زاللی و سادگی با قوانین نوظهور و دین پیرایه ها بستند، و آیین خدا را از آن استواری و

دوران خالفت خویش اعالم  بشریت را از روی آوری به آیین مطابق با فطرت و سرشت سالم بازداشتند. عمر در کردند، و
ممنوع است دو متعه یکی متعه حج و دیگری متعه نکاح»کرد:  »!(333) 

کتاب الطهاره گرفته تا کتاب  ید گرفته تا معاد و ازو مسائل و اصول اعتقادی را دگرگون کردند؛ از توح همچنین همه احکام
مشترکات زیادی داریم تا جایی که مدعی شده اند که اشتراکات ما با عامه  الدیات. اینکه بعضی ها می گویند: ما با اهل سنت

درصد است و فقط در پنج درصد مسائل ما با اهل سنّت اختالف داریم، مردود است 95 . 

اهلل علیه وآله قد غُیِّرَت حَتَّی  کُلُّ سُنَنِ رسول اللَّه صلی»از وهب بن کیسان نقل می کند: « االُمّ»معروف  شافعی در کتاب
از ابوحنیفه نقل شده که گفت«. اهلل علیه وآله را تغییر دادند حتی نماز را تمام سنّت پیامبرصلی(: »334«)الصَّالهُ من » :

خود را می بندد یا باز نگه می دارد! برای اینکه در  یه السالم( در سجده نماز چشماننمی دانم جعفر بن محمد )امام صادق عل
ببندند و چشم دیگر  مخالفتی کرده باشم به پیروانم دستور می دهم که در سجده نماز یک چشم خود را این مسئله هم با او

 (335)!را باز نگه دارند

165ص:   

تغییر همه مسائل و  یهم السالم رویارویی با خاندان رسالت علیهم السالم وبنای دشمنان اهل بیت عل یعنی از روز اول
علیه السالم پیراستن اسالم از این آلودگی ها و خرافات و  ضروریات دین بوده است. لذا یکی از رسالت های امام زمان

از این نوسازی تعبیر به  از روایات تعبیر دیگر نوسازی بنای شکوهمند اسالم است. از این رو در پاره ای پیرایه هاست، و به
شده است« دین جدید» . 

هنگامی (: »336«)سُنَّهٍ جَدیدَهٍ وَ قَضاءٍ جَدیدٍ اِذا خَرَجَ یَقومُ بِأَمرٍ جَدیدٍ وَ کِتابٍ جَدیدٍ وَ»السالم می فرماید:  امام صادق علیه
خود می آورد جدید و کتاب جدید و روش جدید و داوری جدیدی با که قائم خروج کند امر ». 

فَقُلتُ: اِذا خَرَجَ المَهدِیُّ بِاَیِّ سیرَهٍ یَسیرُ؟ قالَ:  بن عطاء قال: سَألتُ اَباجَعفَر مُحَمَّدِ بنِ عَلِیِّ الباقِرعلیه السالم و عن عبداللَّه
یداً االِسالمَ َجد قَبلَهُ، کَما صَنَعَ رَسولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله وَ یَستَأنِفُ یَهدِمُ ما ».(337) 

خروجش چیست؟ امام علیه السالم  عطاء از امام باقرعلیه السالم سؤال کرد: سیره مهدی علیه السالم به هنگام عبداللَّه بن
رسول خداصلی اهلل علیه وآله است. به این صورت که آنچه ما قبلش از  سیره مهدی علیه السالم سیره»در جواب فرمود: 



یعنی در آن «. وآله برپا می کند هست نابود می کند و دوباره اسالم را جدیداً به سنّت رسول خداصلی اهلل علیه بدعت ها
بنا  تحریف ها و تفاسیر نادرست بیرون می آورد، که گویی بنایی کامالً نو و جدید زمان اسالم را چنان از البالی انبوه خرافات و

می خوانیدمی نهد. در همین رابطه در دعای ندبه  : 

الکِتابِ وَ حُدودِهِ؟ اَینَ مُحیی  الِعاَدهِ المِلَّهِ وَ الشَّریعَهِ؟ اَینَ المُؤَمَّلُ اِلِحیاءِ ِالمُدَّخَرُ لِتَجدیدِ الفَرائضِ وَ السُّنَنِ؟ اَینَ المَُتخَیَّرُ اَینَ
 (338)مَعالِمِ الدّینِ وَ اَهلِهِ؟
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آیین و شریعت؟  اجبات و مستحبّات؟ کجاست آنکه اختیار شده برای برگردانیدنشده برای تجدید و کجاست آنکه ذخیره
کجاست زنده کننده آثار دین و اهل دین؟ کجاست آنکه آرزو می رود برای زنده کردن قرآن و حدود آن؟  

لمین را به سزای بگیرد، و ظا که منتقم حقیقی به امر پروردگار عالم ظاهر شود و انتقام خون شهیدان را به امید آن روزی
 داد نماید، و پیرایه ها را از دین بزداید و دین واقعی را به مردم ارائه اعمالشان برساند و سراسر گیتی را پر از عدل و

 !نماید

اِلی طاعَتِکَ وَ  هلَهُ وَ تَجعَلُنا فیها مِنَ الدُّعاهِوَ تُذِلُّ بِهَا النِّفاقَ وَ اَ نَرغَبُ اِلَیکَ فی دَولَهٍ کَریمَهٍ تُعِزُّ بِهَا االِسالمَ وَ اَهلَهُ اللَّهُمَّ اِنّا
 .القادَهِ فی سَبیلِکَ

  تکمیل راه امیرالمؤمنین علیه السالم به دست امام زمان علیه السالم

کوشید تا فرهنگ جدید و الهی  اکرم صلی اهلل علیه وآله در مدینه پایه های حکومت خود را بنا می نهاد، هنگامی که رسول
ظلمات به نور آورد و دل های زمینی آنان را آسمانی کند. آن زمان هم که  را جایگزین فرهنگ جاهلی نماید. مردم را از

نام غدیر خم، به فرمان خداوند،  رحلت به جهان باقی و جایگاه ابدیت نمود، در روز هجدهم ذی حجه در مکانی به آهنگ
 در جمع مردم، با فریاد بلند ندا داد که پس از او زمامدار و کاروان ساالر ن علیه السالم را باال آورد ودست امیرالمؤمنی

نوپای اسالم تنومند و قوی گردد و به بار  امت اسالم علی علیه السالم است. از او پیرو کنید تا به سعادت برسید و نهال
 .بنشیند

روز هجدهم ذی حجه ای  ت و سویی دیگر رفتند، و پس از بیست و پنج سال درشهادت آن بزرگوار، به سم اما مردم پس از
بپذیرند و از تصمیم قبلی خود اظهار ندامت نمایند دیگر به خلیفه حقیقی روی آوردند تا زعامت و امامتش را . 
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داخلی بود، کوشید جامعه  انعلیه السالم در حکومت پنج ساله اش که سرشار از شرارت های منافقان و دشمن امیرالمؤمنین
عادالنه خدایی آشنا سازد، اما حیف که باز هم مردم نخواستند و در محراب  ای بر پایه عدالت بنا نهد و مردم را با حکومت

به جرم عدالت به شهادتش رساندند نماز . 

علیه السالم سخن می  الحسن اهلل علیه وآله در خطبه غدیریه، آنگاه که از آخرین امام حضرت حجت بن پیامبر اکرم صلی
گیرد، گسترش خانه به خانه عدل برمی شمارد. اعتقاد ما بر  گوید، از جمله کارهای مهمی را که به دست حضرت صورت می



به پایان خواهد برد و طعم  مهدی علیه السالم راه نیمه تمام جدّ بزرگوارش امیرالمؤمنین علیه السالم را آن است که حضرت
آن روز همه مردم جهان خواهد چشاند. به امیدعدالت را به  . 
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 تجلی علم و هدایت غدیر در عصر ظهور / محمد مهدی خلیلی
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مان علیه السالم دوران تجلی علوم آل محمدعلیهم السالم استعصر ظهور امام ز . 7 . 

  مقدمه

(، ولی در باطن و حقیقت 339گویند) محل هایی در بیابان ها که در آن آب باران و سیالب ها جمع شود می غدیر در ظاهر به
جاری است و بلکه سرچشمه است غدیر برکه و آبگیر نیست؛ غدیر چشمه ای ! 

جاری شد به همان اندازه  ن آب ها آبی است که از سرچشمه برداشته شود؛ و البته آب وقتی از چشمهتری بهترین و خالص
زیاد می گردد. ناخالصی هایی که گاه سبب تغییر ماهیت آب می  که از سرچشمه فاصله گرفت میزان ناخالصی و کدورت آن

قابل استفاده و مضرّ می کند شود و آن را غیر . 

است که نزد پروردگار  حیح هم مانند آب خالص آن چیزی است که برای انسان نافع باشد، و آن علمیص اصل و حقیقت علمِ
دانند یکسانند؟  بگو: آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی(: »340«)اَنَا نَذیرٌ مُبینٌ قُل اِنَّمَا العِلمُ عِندَ اللَّهِ وَ اِنَّما»است: 

این علم یا صحیح نیست یعنی برای انسان نافع نیست؛ و  غیر از«. ناب متذکر می شوند جز این نیست که تنها صاحبان خرد
نیست!  سرچشمه فاصله گرفته آنقدر ناخالصی دارد که ماهیت آن تغییر کرده و دیگر آب یا مثل همان آبی که از

 وَ اعلَم َانَّهُ ال خَیرَ فی عِلمٍ ال یَنفَُع، وَ ال یُنتَفَعُ»فرماید:  امیرالمؤمنین علیه السالم در وصیت به امام حسن علیه السالم می
ای نخواهد داشت، و دانشی که سزاوار یادگیری نیست  بدان! علمی که سودمند نباشد فایده(: »341«)بِعِلمٍ ال یَحِقُّ تَعَلُّمُه

 .«سودی ندارد

173ص:   

 سرچشمه علم خداوند کجاست؟



جستجوی آنیم.  همان سرچشمه علم الهی است که در« غدیر»ه و مجرای علم خداوند کجاست؟ سرچشم سؤال اینجاست که
 .غدیر چشمه ای جاری است. غدیر سرچشمه علم است

مجرای علم خود معرفی می  قرآن کریم را که بر قلب مبارک پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله نازل شده خداوند متعال
اَنزَلَهُ بِعِلمِهِ وَ  لکِنِ اللَّهُ یَشهَدُ بِما اَنزَلَ اِلَیکَ»واضح آمده است: آیه اول:  یم این مطلب بسیارفرماید. در سه آیه از قرآن کر

به علم خویش  لکن خدا به آنچه بر تو نازل کرده گواهی می دهد. او آن را(: »342«)شَهیداً الماَلئِکَهُ َیشهَدونَ وَ کَفی بِاللَّهِ
کافی است نیز گواهی می دهند، و گواه بودن خدا نازل کرده است و فرشتگان ». 

پس اگر شما را (: »343«)اِلهَ ِاالّ هُوَ فَهَل اَنتُم مُسلِمونَ لَم یَستَجیبوا لَکُم فَاعلَموا اَنَّما اُنزِلَ بِعِلمِ اللَّهِ وَ اَن ال فَاِن»آیه دوم: 
نیست. پس آیا شما گردن می نهید؟ که معبودی جز اونکردند بدانید که آنچه نازل شده به علم خدا است، و این اجابت  

(: 344«)واقٍ ما جاءَکَ مِنَ العِلمِ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ ِمن وَلِیٍّ وَ ال کَذلِکَ اَنزَلناهُ حُکماً عَرَبیّاً وَ لَئِنِ اتَّبَعتَ اَهواءَهُم بَعدَ وَ»آیه سوم: 
اگر با این علم و دانش که بر تو آمد باز پیرو میل  فرستادیم، و و این چنین ما قرآن را کتابی با حکمت و فصاحت عربی»

مدد و نگهبانی از خدا نخواهی داشت جاهالنه آنها شدی دیگر ». 

 .در این سه آیه خداوند بیان می کند که آنچه بر پیامبرصلی اهلل علیه وآله نازل کرده )قرآن( از علم خودش بوده است

174ص:   

  تعلم قرآن علم کل شی ء اس

خداوند نیستند، چون علم  که قرآن کریم و قلب مبارک پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله ظرف تمام علم نکته مهم این است
علم کل شی ء است. در این باره بیان های متعدد در آیات قرآن کریم  خداوند عین ذات او و نامحدود است، بلکه علم قرآن

است. به عنوان نمونه چند مورد ذکر می شوداهل بیت علیهم السالم آمده  و روایات : 

1 . « ءٍ وَ  شَهیداً عَلی هؤاُلءِ وَ نَزَّلنا عَلَیکَ الکِتابَ ِتبیاناً لِکُلِّ شَی نَبعَثُ فی کُلِّ اُمَّهٍ شَهیداً عَلَیهِم مِن اَنفُسِهِم وَ جِئنا بِکَ وَ یَومَ
گواهی از خودشان بر آنها برمی انگیزیم، و تو را گواه بر  ه از هر امتیروزی ک(: »345«)هُدیً وَ رَحمَهً وَ بُشری لِلمُسِلمینَ

و بشارت برای مسلمانان  و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت !آنان قرار می دهیم
 .«است

؛ و در آیه دوم می «اشیاء است یان کننده تمامکتابی بر تو نازل کردیم که ب»تعالی به پیامبرش می فرماید:  در این آیه حق
نکردیم هیچ چیزی را در این کتاب فروگذار»فرماید:  ». 

2 . «  اَمثالُکُم ما فَرَّطنا فِی الکِتابِ مِن شَی ءٍ ثُمَّ اِلی رَبِّهِم دابَّهٍ فِی ااَلرِض وَ ال طائِرٍ یَطیرُ بِجَناحَیهِ ااِلّ اَُممٌ وَ ما مِن
پرواز می کند، نیست مگر این که امت هایی  هیچ جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده ای که با دو بال خود» (:346«)یُحشَرونَ

در این کتاب فروگذار نکردیم. سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می گردند همانند شما هستند. ما هیچ چیز را ». 

 :شواهد روایی درباره این مطلب فراوان است، اما به دو روایت استشهاد می کنیم

175ص:   



 :حدیث اول: امام صادق علیه السالم فرمودند

چیزی را وانگذارده که  تبارک و تعالی قرآن را برای بیان هر چیز فرو فرستاده تا آنجا که به خدا قسم به راستی خدای
نتواند بگوید کاش این هم در قرآن بود مگر این که آن را هم خدا در  تا آنجا که هیچ بنده ای بندگان بدان نیازمند باشند و

فرستاده است قرآن فرو .(347) 

نصرانیان در خدمت  ابوخنیس کوفی گوید: خدمت حضرت صادق علیه السالم رسیدم در حالی که گروهی از :حدیث دوم
محمدعلیهم السالم مساوی است چون همه آنها دارای شریعت و کتاب  سی وایشان بودند، و ادعا کردند که مقام موسی و عی

 :امام صادق علیه السالم فرمود .آسمانی هستند

فرموده که به دیگری نداده  اهلل علیه وآله برتر و اعلم از آن دو است. خداوند به او آن قدر علم عطا حضرت محمدصلی
 وَ کَتَبنا َلهُ فِی االَلواحِ مِن»این مطلب باشد؟ فرمودند: آری، این آیه  د برگفتند: آیا آیه ای در قرآن هست که شاه«. است

این آیه که به عیسی علیه السالم می فرماید:  ، و«و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم(: »348«)کُلِّ شَی ءٍ
، و «اختالف دارید روشن کنم ام تا برخی از آنچه را که در آن و آمده(: »349«)الَّذی تَختَِلفونَ فیهِ وَ ِالُبَیِّنَ لَکُم بَعضَ»

الکِتابَ تِبیاناً  وَ جِئنا بِکَ شَهیداً عَلی هؤاُلءِ وَ نَزَّلنا عَلَیکَ»که می فرماید:  فرمایش خداوند به حضرت محمدصلی اهلل علیه وآله
تو را گواه بر آنان قرار می دهیم(: »350«)لِکُلِّ شَی ء تاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و ما این ک !

 رِساالتِ رَبِّهِم وَ اَحاطَ بِما لَدَیهِم وَ اَحصی ُکلَّ شَی ءٍ لِیَعَلمَ اَن قَد اَبلَغوا»، و این آیه «و بشارت برای مسلمانان است و رحمت
اند و او به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و همه  غ کردهتا بداند پیامبرانش رسالت های پروردگارشان را ابال(: »351«)عَدَداً

و  خدا قسم حضرت محمدصلی اهلل علیه وآله اعلم از هر دوی آنهاست. اگر حضرت موسی به«. چیز را احصا کرده است
جواب  دهم، و از ایشان سؤاالتی می کنم که عیسی علیهما السالم پیش من بیایند و سؤال از من بنمایند به آنها جواب می

 (352).نمی دهند

176ص:   

 با قرآن چه نیازی به پیامبر است؟

که علم تمام اشیاء  -قرآن  یعنی -است سؤال یا شبهه ای ذهن انسان را مشغول کند: با وجود چنین کتابی  در اینجا ممکن
پیامبر است؟ در آن است، دیگر چه احتیاجی به پیامبر و یا وصی  

یمبرای رسیدن به پاسخ بیان می کن : 

قرآن واضح و صریح  قرآن تعلیم علم نیست، بلکه نهایت مقصد قرآن هدایت است. این مطلب آن قدر در تمام مقصد . 1
یُبَشِّرُ  اِنَّ هذَا القُرآنَ یَهدی لِلَّتی هِیَ اَقوَمُ وَ»متعال می فرماید:  است که با اندک تأملی در آیات به آن پی می بریم. خداوند

 این قرآن به آنچه که خود پایدارتر است هدایت می نماید، و(: »353«)کَبیراً ینَ یَعمَلونَ الصّالِحاتِ اَنَّ لَُهم اَجراًالمُؤمِنینَ الَّذ
خواهد بود به مؤمنانی که کارهای شایسته می کنند مژده می دهد که پاداشی بزرگ برایشان ». 

عَجَباً،  اَنَّهُ استَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ فَقالوا اِنّا سَمِعنا قُرآناً  ِم، قُل اُوحِیَ اِلَیَّبِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحی»فرموده است:  در جایی دیگر
 بگو: به من وحی شده که تنی چند از جنّیان گوش فراداشتند و(: »354«)اَحَداً یَهدی اِلَی الرُّشدِ فَآمَنّا بِهِ وَ لَن نُشرِکَ بِرَبِّنا



به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را  گفتند: راستی ما قرآنی شگفت آور شنیدیم، که به راه راست هدایت می کند. پس
 .«شریک پروردگارمان قرار نخواهیم داد

» :باز می فرماید  یَعفوا عَن کَثیرٍ قَد جاءَکُم مِنَ کُنتُم تُخفونَ ِمنَ الکِتابِ وَ یا اَهلَ الکِتابِ قَد جاءَکُم رَسولُنا ُیبَیِّنُ لَُکم کَثیراً مِمّا
بِاِذنِهِ وَ یَهدیهِم اِلی صِراطٍ  رِضوانَهُ سُبُلَ السَّالمِ وَ یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلَی النُّورِ اللَّهِ نورٌ وَ کِتابٌ مُبیٌن، یَهدی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ

می  ما آمده که بسیاری از چیزهایی از کتاب آسمانی خود را که پوشیدهما به سوی ش ای اهل کتاب، پیامبر(: »355«)مُستَقیمٍ
شما از جانب خدا نور و کتابی روشنگر آمده  داشتید برای شما بیان می کند، و از بسیاری خطاهای شما درمی گذرد. برای

خویش  شود، و به توفیق پیروی کند به وسیله آن کتاب به راه های سالمت رهنمون می است. خدا هر که را از خشنودی او
هدایتشان می کند آنان را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون می برد و به راهی راست ». 

177ص:   

داده، این تبیان مقدمه ای برای  قرار« ِتبیاناً لِکُلِّ شَی ءٍ»کتاب هدایت است و اگر خداوند این کتاب را  در واقع قرآن
آیات فراوانی از قرآن کریم است یل این مطلبرسیدن به همین مقصد بوده است. دل : 

 :آیه اول

« اَنزَلناهُ آیاتٍ بَیِّناتٍ وَ اَنَّ اللَّهَ یَهدی مَن یُریدُ  َو کَذلِکَ بدین گونه قرآن را به صورت آیاتی روشنگر نازل کردیم، و » :(356)«
آیات بینات  دایت خدا بعد از نزولبا دقت در آیه مشخص می گردد ه«. بخواهد هدایت می نماید خداست که هر که را

 .است، یعنی آیات بینات مقدمه و وسیله هدایت هستند

 :آیه دوم

« بیان است، و برای پرهیزگاران رهنمود و  این قرآن برای مردم(: »357«)ِللنّاسِ وَ هُدیً وَ مَوعِظَهٌ لِلمُتَّقینَ  هذا بَیانٌ
 .«اندرزی است

 :آیه سوم

« روزی را که از هر امتی گواهی از (: »358«)لِلمُسلِمینَ  تابَ ِتبیاناً لِکُلِّ شَی ءٍ وَ هُدیً وَ رَحمَهً وَ بُشریعَلَیکَ الکِ َو نَزَّلنا
کردیم که بیانگر همه چیز و  انگیزیم و تو را گواه بر آنان قرار می دهیم. و ما این کتاب را بر تو نازل خودشان بر آنها برمی

ی مسلمانان استمایه هدایت و رحمت و بشارت برا دو آیه فوق نیز اشاره دارد که قرآنی که بیان و تبیان است هدایت  .«
می کند است و هدایت . 

 :آیه چهارم

« بِنِعمَتِهِ اِخواناً وَ  عَلَیکُم اِذ ُکنتُم اَعداءً فَأَلَّفَ بَینَ قُلوبِکُم فَأَصبَحتُم بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقوا وَ اذکُروا نِعمَهَ اللَّهِ َو اعتَصِموا
همگی به ریسمان خدا چنگ (: »359«)تَهتَدونَ فَأَنقَذَکُم مِنها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُم آیاتِهِ لَعَلَُّکم کُنتُم عَلی شَفا حُفرَهٍ مِنَ النّارِ

الفت انداخت،  میان دل های شما خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید و زنید و پراکنده نشوید؛ و نعمت



شما را از آن رهانید. این گونه خداوند نشانه های خود را  تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که
کند؛ باشد که شما هدایت شوید برای شما روشن می ». 

178ص:   

هدایت شوند، و این تبیین مقدمه هدایت است در این آیه صریحاً بیان شده که خداوند تبیین می کند تا مؤمنین . 

اکرم صلی اهلل علیه  قرآن را تبیان برای هر شیئی معرفی کرده، فاعل این تبیین را وجود مبارک رسول خداوندی که . 2
فعل مخاطب آمده و مخاطب آن وجود مبارک رسول اکرم صلی  وآله قرار داده است. در دو آیه ذیل کلمه تبیین به صورت

 :اهلل علیه وآله است

 :آیه اول

« دالیل  همه پیامبران را با(: »360«)نُزِّلَ اِلَیهِم وَ لَعَلَّهُم یَتَفَکَّرونَ وَ الزُّبُرِ وَ اَنزَلنا اِلَیکَ الذِّکرَ لِتُبَیُِِّنَ لِلنّاسِ ما ِبالبَیِّناتِ
به خاطر اینکه برای مردم آنچه را که به  آسمانی فرستادیم و قرآن را هم به سوی تو نازل کردیمروشن و کتاب های 

اینکه بیندیشند سویشان نازل شده بیان کنی و برای ». 

 :آیه دوم

« ما قرآن را بر تو نازل (: »361«)هُدیً وَ رَحمَهً لِقَومٍ یُؤمِنونَ عَلَیکَ الکِتابَ ِاالّ ِلتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اختَلَفوا فیهِ وَ َو ما اَنزَلنا
مایه هدایت و رحمت برای مردم با ایمان  مگر برای اینکه آنچه را در آن اختالف دارند برای آنها روشن کنی، و قرآن نکردیم
 .«است

حبیبش خطاب فرموده که قرآن را  تعال بهفعل مخاطب است. یعنی خداوند م« ُتبَیِّنَ »مالحظه می شود، کلمه  همان طور که
کتاب  تدریجی آن تبیین کننده باشی. لذا تا پیامبرصلی اهلل علیه وآله در کنار این دفعتاً بر تو نازل کردیم تا تو برای نزول

هدایت قرآن بی بهره خواهد بود قرار نگیرد کسی نمی تواند از علوم قرآن بهره مند گردد و در نتیجه از . 

یامبرصلی اهلل علیه وآله نمی توان از قرآن بهره بردبدون پ  

179ص:   

خداصلی اهلل علیه وآله نمی  این مطلب که چرا کسی از علم و هدایت قرآن به تنهایی و بدون وجود پیامبرِ برای روشن شدن
 :تواند بهره مند گردد، چند نکته باید بیان گردد

 :نکته اول

الر، تِلکَ آیاتُ الکِتابِ المُبینِ،  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ،( »363( است.)362بین)کریم همان کتاب م اصل و حقیقت قرآن
الف، الم، راء، این آیه های کتاب مبین است(: »364«)لَعَلَّکُم تَعقِلونَ اِنّا اَنزَلناهُ قُرآناً عَرَبِیّاً  ما قرآن را به زبانی عربی نازل  .

کار گیریدکردیم باشد که عقل خود را به  ». « جَعَلناهُ قُرآناً عَرَبِیّاً لَعَلَّکُم  ِبسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ، حم، وَ الکِتابِ المُبینِ، اِنّا



به کار  کتاب مبین. همانا ما قرار دادیم آن را قرآنی عربی باشد که شما عقل خود را حم. سوگند به(: »365«)تَعقِلونَ
 .«گیرید

تنزیلیه کل کتاب مبین  شده که قرآن از کتاب مبین تنزیل شده است. در واقع قرآن کریم صورتبیان  در دو آیه فوق
صورت تنزیلی بعض کتاب مبین بوده و بعضی از علم کتاب مبین نزد  است، و کتب آسمانیِ قبل از قرآن مثل تورات و انجیل،

اوصیاء ایشان بوده است انبیاء گذشته و .(366) 

 :نکته دوم

کند، و می تواند مبیّن همه  مبین( نزد هر کسی باشد او می تواند علم به همه اشیاء را از قرآن استخراج )کتاب علم الکتاب
است برای کسی که ادعا می کند طالب علم است و خود را از این منبع و  اشیاء تا روز قیامت باشد. و چه محرومیت بزرگی

اصلی علم ناب و صحیح بی بهره کند سرچشمه . 

ز پیامبرصلی اهلل علیه وآله قرآن با کیست؟بعد ا  

قلب مبارک ایشان  ( و367علم به صورت وحی به قلب نازنین رسول خداصلی اهلل علیه وآله نازل شده) بیان شد که این
مبارک رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله قرآن موجود است، لکن  همان مدینه علم و سرچشمه علوم الهی است. بعد از وجود

کنار این کتاب هدایت  که چه کسی مبیّنِ این تبیان و معلّمِ این کتاب علم الهی و چه کسی هادی در وال مطرح استاین س
به کسی باید رجوع کرد؟ برای حلّ اختالفات چه کسی باید  است؟ چه کسی همه چیز را می داند؟ برای حل مشکالت بشر

ورود به مدینه علم نبوی کیست؟ مرجع قرار گیرد؟ باب  
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و به دنبال ظنّیات و وهمیّات  مبارک رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله آیا بشر باید بی بهره از علم الهی باشد بعد از وجود
برطرف کند بلکه بیفزاید!! آبی که آنقدر آلوده است که به آن نمی توان  بشری تشنگی خود را با آب گل آلود و شور و تلخ

گفت آب ! 

خداوند و آماده شدن برای  و صحیح نبودن این علم آن است که نتیجه علم صحیح هدایت و آشنایی با ناخالصی دلیل ما بر
بشر و ازدیاد تشنگی روحشان است. دلیل ما جهانگیر شدن ظلم و  رجوع به خدا و مالقات با اوست. دلیل ما عدم سیرابی

پیشرفت کرده اند از خدا  ست. هر چه آنها در علمظاهری و دولت های به ظاهر پیشرفته در علم ایشان ا جور دانشمندان
داده اند تا بنده و تسلیم خدا نشوند و در مقابل خدا بایستند دورتر شده اند و علم را وسیله ای برای قدرت قرار . 

مَم به زندگی سخت اُ این است که با بهره مند شدن از علم کتاب خدا، بشر از پیشرفت دور نخواهد شد و هر چند ادعای ما
تسخیر خود در خواهد آورد گذشته برنخواهد گشت، بلکه به اذن خدا همه هستی را تحت . 

از فاصله حدود پانصد فرسخ در  ( تنها یک علم از علم الکتاب را داشت و به وسیله آن تخت بلقیس را368برخیا) آصف بن
تمام این علم مکشوف گردد آیا بشر عقب  علیه السالم آورد. حال اگر یک طرفه العین و کمتر از آن نزد حضرت سلیمان

بهره از پیشرفت می گردد؟ مانده و بی ! 

 علم پیامبرصلی اهلل علیه وآله به چه کسی رسیده است؟
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قبلی برمی گردیم.  که چه وقت آن زمان فرا خواهد رسید؟ برای رسیدن به جواب این سؤال به سؤال سؤال مهم اینجاست
موجود است؛ لکن این سؤال مطرح است که چه کسی مبیّنِ این  اکرم صلی اهلل علیه وآله قرآن بعد از وجود مبارک رسول

کتاب علم الهی و چه کسی هادی در کنار این کتاب هدایت است؟ تبیان و معلّمِ این  

 .خوب دقت کنید، همین جا ... همین نزدیکی ها ... ماجرای غدیر ... غدیر معرفی باب مدینه علم است

اَفاَل یَتَدَبَّرونَ القُرآنَ »فرموده:  آیات متعدد و به بیان هایی راه وصل شدن به این سرچشمه را بیان کرده و ریم درقرآن ک
» (369).«اَم عَلی قُلوبٍ اَقفالُها لَوَجَدوا فیهِ اختاِلفاً کَثیراً  اَ فاَل یََتدَبَّرونَ القُرآنَ وَ لَو کانَ مِن عِندِ غَیرِ اللَّهِ ».(370) 

می یابد که امام صادق علیه  نیّت خالص در قرآن تدبّر کند قفل های دل او باز شده و باب مدینه العلم را ا اگر کسی بالذ
کردند؛ فضل و  اگر شیعیان ما در قرآن تدبّر می(: »371«)شیعَتُنا لَما شَکُّوا فِی فَضلِنا لَو تَدَبَّرَ القُرآنَ»... السالم فرمودند: 
بی می دانستند و در آن شک نمی کردندمقام ما را به خو . 

متعددی بیان شده است.  به پیامبرصلی اهلل علیه وآله وحی شده و این مطلبی است که در آیات« الکتاب علم»بیان شد که 
آنچه از آن (: »372«)بِعِبادِهِ لَخَبیرٌ بَصیرٌ الکِتابِ هُوَ الحَقُّ مَُصدِّقاً لِما بَینَ یَدَیهِ اِنَّ اللَّهَ وَ الَّذی اَوحَینا اِلَیکَ مِنَ»مثالً فرمود: 

خداوند به  رساندیم، آن حقیقت است و تصدیق کننده آنچه که پیش از آن آمده است: زیرا کتاب از راه وحی به تو
 .«بندگانش البته خبرداری بیناست
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اهلل علیه وآله این علم  اینکه بالفاصله در آیه بعد خداوند می فرماید بعد از وجود مبارک رسول خداصلی نکته قابل توجه
مِنهُم مُقتَصِدٌ وَ مِنهُم سابِقٌ  الکِتابَ الَّذینَ اصطَفَینا مِن عِبادِنا فَمِنهُم ظاِلمٌ لِنَفسِهِ وَ ثُمَّ اَورَثنَا»به عده ای به ارث رسیده است: 

برگزیدیم به میراث  سپس آن کتاب را به آن عده از بندگانمان که(: »373«)الفَضلُ الکَبیرُ بِاِذنِ اللَّهِ ذلِکَ هُوَ بِالخَیراتِ
ایشان میانه رو، و دیگری به اجازه خداوند پیشرو در  دادیم. پس بعضی از ایشان ستمکار نفس خویش است و بعضی از

بزرگ است نیکی هاست. این همان فضل ». 

است؛ همان کتابی که به  مالحظه می شود که خداوند بندگان برگزیده خود را وارث علم الکتاب قرار داده در آیه با دقت
است که بندگان برگزیده خدا چه کسانی هستند؟ پیامبرصلی اهلل علیه وآله وحی شده است. اما سؤال این  

نوحاً وَ آلَ اِبراهیمَ وَ آلَ عِمرانَ عَلَی  للَّهَ اصطَفی آدَمَ وَاِنَّ ا»ایشان را معرفی کرده، آنجا که فرمود:  قرآن کریم صریحاً
خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر  خداوند آدم و نوح و(: »374«)بَعضُها مِن بَعضٍ وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ  العالَمینَ، ذُرِّیَّهً

دیگرند، و خداوند شنوای داناستبعضی از آنان از نسل بعضی  مردم جهان برگزیده است. فرزندانی که ». 

نوح و آل ابراهیم و آل عمران به عنوان بندگان برگزیده الهی معرفی شده اند در این آیه، آدم و ممکن است اشکال شود  .
جمیع ایشان وارث علم الکتاب قرار گیرند، در حالی که قبالً بیان  که اگر همه افراد آیه فوق مصطفای الهی هستند، پس باید

بعضی از این علم را واجد بوده اند علم الکتاب فقط نزد پیامبر خاتم صلی اهلل علیه وآله است و انبیاء قبل فقط که تمام شد ! 
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بیان کرده،  31در آیه « اَوَحینا اِلَیکَ وَالَّذی»را بعد از « ثُمَّ اَورَثنا»سوره فاطر  32گردد چون در آیه  در جواب بیان می
حضرت  بندگان مصطفای خدا هستند که بعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله می آیند. لذا مشخص می گردد منظور آن دسته از

 .آدم و نوح علیهما السالم از این دایره خارج می گردند

آتَینا آلَ اِبراهیمَ الکِتابَ وَ الحِکَمهَ وَ آتَیناهُم  ُم اللَّهُ مِن فَضِلهِ فَقَداَم َیحسُدونَ النّاسَ عَلی ما آتاهُ»به آیه  همچنین با توجه
خداوند از فضلش به آن ها داده حسد می  یا اینکه آنها به مردم )به پیامبر و خاندانش( به خاطر آنچه(: »375«)عَظیماً مُلکاً

 ؛ مشخص می شود که«نها را فرمانروایی بزرگی عطا کردیمکتاب و حکمت دادیم و آ ورزند؟ همانا ما به خاندان ابراهیم
علیه السالم هستند. البته دالیل دیگری  بندگان برگزیده ای که خداوند ایشان را وارث الکتاب گردانده همان آل ابراهیم

خارج هستند، و ما به جهت رعایت اختصار از آن خودداری می کنیم وجود دارد که آل عمران از این دایره . 

 بندگان برگزیده خدا چه کسانی هستند؟

اثبات شد که آن  آل ابراهیم علیه السالم چه کسانی هستند؟ تا قبل از این سؤال به فضل خداوند سؤال بعدی اینکه
وآله وارث علم الکتاب هستند؛ همان علم الکتابی که خداوند  بندگانی که مصطفای خدا هستند بعد از پیامبرصلی اهلل علیه

آن قرار داده و به بیان خود قرآن علم کلّ شی ء را در آن احصاء کرده است ی ء را درعلم کل ش وَ کُلَّ شَی ءٍ اَحَصیناهُ » .
برشمرده به صورت کتابی در آورده ایم و حال آنکه هر چیزی را( : »376«)کِتاباً ». 

» اما همین تعبیر نُحیِ المَوتی وَ نَکتُبُ ما قَدَّموا وَ آثارَهُم وَ  نّا نَحنُاِ»نیز آمده است: « امام مبین»در مورد « ِاحصاء کُلِّ شَی ء
آثار از پیش تهیه شده آنان را می  ما هستیم که مرده ها را زنده می کنیم و(: »377«)اَحصَیناهُ فی اِمامٍ مُبینٍ کُلَّ شَی ءٍ

السالم  ؛ معلوم می شود که علم الکتاب در وجود امام مبین علیه«شماره کرده ایم نویسیم و همه چیز را در امامی آشکار
مَعاشِرَ النّاسِ، ما »غدیر خم استناد نموده و فرمودند:  احصاء شده است. اتفاقاً رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله در خطبه روز

هُوَ االِمامُ  اِمامِ المُتَّقینَ وَ ما مِن عِلمٍ ااِلّ وَ قَد عَلَّمتُهُ عَلِیّاً وَ متُهُ فَقَد اَحَصیتُهُ فیقَد اَحصاهُ اللَّهُ فِیَّ وَ کُلُّ عِلمٍ عَلِ مِن عِلمٍ ِاالّ وَ
آن را در وجود من احصاء و جمع فرموده و من هم تمام  ای مردم، هیچ علمی نیست مگر این که خداوند(: »378«)المُبینُ 

السالم آموختم و او امام  جمع نمودم. هیچ علمی نیست ااِلّ اینکه به علی علیه پیشوای پرهیزکاران علمی را که دانستم در
 .«مبین است

184ص:   

الکتاب، کسانی  منظور از آل ابراهیم علیه السالم که از بندگان مصطفای خدا هستند و وارث علم پس معلوم می شود
دباش هستند که امام باشند؛ یعنی خداوند به ایشان منصب امامت داده . 

 حامل علم الکتاب ظالم نمی شود

 لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِن ُذرِّیَّتی قالَ ال یَنالُ عَهدِی ابتَلی اِبراهیمَ َربُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّی جاعِلُکَ وَ اِذِ»در آیه 
گوناگون امتحان کرد و او همه را به جا آورد. اموری  و به یاد آورید زمانی را که خدای ابراهیم او را به(: »379«)الظّالِمینَ 

من به ستمگران  امام مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: امامت در فرزندانم نیز هست. فرمود: عهد خداوند فرمود: من تو را
تما باید ذریّه ابراهیم قرار داده که ظالم نیستند. پس امام ح خداوند بیان می کند که امامت را در آن دسته از«. نمی رسد



وارث الکتاب»که « آل ابراهیم»خلیل الرحمن علیه السالم باشد؛ و در نتیجه  از نسل ابراهیم ذریه »هستند همان  «
داده است هستند که خداوند ایشان را امام قرار« ابراهیم علیه السالم . 

ظلمی سر نزده باشد، چرا که الف  از او تواند امام باشد که از اول عمر حتی برای یک لحظه ظالم نبوده باشد و ثانیاً کسی می
است که تمام ظالمین را در برمی گیرد. یعنی اگر کسی در طول دوران  الف و الم جنس« الظالمین»و الم بر سر کلمه 

حتی فقط یک ظلم از او سر بزند نمی تواند واجد منصب امامت باشد زندگیش، . 

تعریف کرده و ظالم را معرفی نموده استقرآن کریم در موارد متعدد ظلم را  اما ظلم چیست؟ مثالً شریک آوردن برای  .
ِانَّ الشِّرکَ لَظُلمٌ  قالَ لُقمانُ الِبنِهِ وَ هُوَ یَعِظُهُ یا ُبنَیَّ ال تُشرِک بِاللَّهِ وَ اِذ»خداوند متعال را بزرگترین ظلم معرفی می کند: 

ش در حالی که او را موعظه می کرد گفت: پسرم! چیزی را شریک خدا فرزند به یاد آور زمانی را که لقمان به(: »380«)عَظیمٌ
یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا »معرفی می کند:  در جای دیگر کافران را به عنوان ظالمان«. مده که شرک به خدا ظلم بزرگی است قرار

ای کسانی که (: »381«)وَ الکافِرونَ هُمُ الظّالِمونَ لَّهٌ وَ ال شَفاعَهٌمِن قَبلِ اَن یَأتِیَ یَومٌ ال بَیعٌ فیهِ وَ ال خُ اَنفِقوا مِمَّا رَزَقناکُم
نه داد و ستدی است و  آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید، پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن ایمان آورده اید، از

کافر به خداوند باشد یا برای خدا شریک  کسی حتی برای یک لحظه پس اگر«. نه دوستی و نه شفاعتی؛ و کافران ستمکارانند
قرآن او نمی تواند در منصب امامت قرار گیرد، لذا عالم به علم الکتاب نیست آورد، به نص . 
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وَ »ظالم نبودن را بیان می کند:  دیگری در آیات قرآن وجود دارد که ارتباط بین عالم به علم الکتاب بودن و دلیل بسیار مهم
 بِاالُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الجُروحَ قِصاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِالنَّفسِ وَ العَینَ بِالعَینِ وَ االَنفَ بِاالَنفِ وَ االُذُنَ یهِم فیها اَنَّ النَّفسَکَتَبنا عَلَ

در ازای  در تورات برایشان مقرر کردیم که جان(: »382«)فَاوُلئِکَ هُمُ الظّالِمونَ بِهِ فَهُوَ کَفّارَهٌ لَهُ وَ مَن لَم یَحکُم بِما اَنزَلَ اللَّهُ
دندان به جای دندان و زخم ها به مانندش، پس  جان و چشم در برابر چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در ازای گوش و

ستمکاران  ا فرو فرستاد داوری نکند پسکفّاره ای برای اوست، و کسی که به حکم آنچه خد کسی که آن را ببخشد این کار
نکنند ظالم هستند. پس کسی که عالم به ما انزل اللَّه باشد  طبق این آیه کسانی که طبق ما اَنزَل اللَّه حکم«. همینان باشند

آن حکم کند و ظالم نباشد می تواند بر طبق . 

یک می توانند ادعا کنند که  پیامبر و امامت کردند، کدامبعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله ادعای جانشینی  در بین کسانی که
 کدام یک می توانند ادعا کنند که عالم به تمام ما انزل اللَّه هستند تا بر !برای یک لحظه کافر و مشرک به خدا نبوده اند؟

 !طبق آن حکم کنند؟! گواه تاریخ در این مورد چیست؟

  اعلمیت امیرالمؤمنین علیه السالم

وآله در هیچ کدام از فرق اسالمی  امیرالمؤمنین علیه السالم به ما انزل اللَّه بعد از رسول خداصلی اهلل علیه یّتدر اعلم
بعد از رسول خداصلی اهلل علیه وآله تمام علم الکتاب نزد اوست، کسی  تردیدی نیست. همه اذعان دارند آن کسی که

تمام علم الکتاب نزد ایشان است م که خداوند صریحاً بیان فرمودهامیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السال نیست جز . 
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« کسانی که کافر (: »383«)بَینَکُم وَ مَن عِندَهُ عِلمُ الکِتابِ الَّذینَ کَفَروا لَستَ مُرساَلً قُل کَفی بِاللَّهِ شَهیداً بَینی وَ َو یَقولُ
است، میان من و شما گواه باشد خدا و آن کس که نزد او علم کتاب گویند: تو فرستاده نیستی. بگو: کافی است شدند می ». 

  وارثان علم الکتاب بعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله

بعد از ایشان به ائمه  شد این علم به وجود مبارک رسول خداصلی اهلل علیه وآله از طریق وحی رسیده و همان طور که بیان
السالم اولین ایشان و حضرت بقیه اللَّه علیه السالم آخرین ایشان  امیرالمؤمنین علیههدی علیه السالم به ارث رسیده که 

مطلب در روایات اهل بیت علیهم السالم به وفور مشاهده می گردد هستند. این . 

 :ما به عنوان نمونه دو حدیث را ذکر می کنیم

 حدیث اول: )از شیعه(

ما را »فرمودند: « عِلمُ الکِتابِ  وَ مَن عِندَهُ»م نقل می کند که درباره آیه کثیر از حضرت صادق علیه السال عبد الرحمان بن
بهترین ماست قصد کرده و علی علیه السالم اول و افضل و ».(384) 

 حدیث دوم: )از شیعه(

ه از علم سلیمان علی حضرت صادق علیه السالم نقل می کند و می گوید: من خدمت آن جناب بودم و سخن ابن بُکَیر از
فرمود: به سلیمان بن داوودعلیه السالم چه چیز داده شده؟ به او یک  .السالم به میان آمد و قدرتی که به او داده شده بود

اسم اعظم داده بودند ولی امام شما کسی است که خداوند در این آیه می فرماید حرف از قُل کَفی بِاللَّهِ شَهیداً بَینی وَ » :
به خدا قسم نزد علی علیه السالم تمام علم کتاب بود. عرض کردم«. الکِتابِ  عِلمُبَینَکُم وَ مَن عِندَهُ  صحیح می فرمایید،  :

 (385).فدایتان شوم
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 حدیث سوم: )از اهل سنت(

ظور ، بیان کرد که من«الکِتابِ  وَ مَن عِندَهُ عِلمُ»کرده است: ابن عباس صحابی پیامبر درباره قول خداوند  سعید بن جبیر نقل
اوست علی علیه السالم است که علم الکتاب نزد .(386) 

را از خود نشان داد، تنها  جناب آصف بن برخیا وزیر حضرت سلیمان علیه السالم که آن قدرت خارق العاده قبالً بیان شد که
به نص قرآن کریم و روایات، امیرالمؤمنین و ائمه بعد از ایشان تمام  یک حرف از علم الکتاب را نزد خود داشت. حال وقتی

مکشوف سازند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ الکتاب نزدشان است، اگر روزی قرار شود تمام این علم را برای مردم دنیا علم ! 

 چرا امامان علم الکتاب را ظاهر نکردند؟

نساختند؟ و آیا در این دنیا  ائمه هدی علیه السالم این علم را مکشوفاینجا مطرح است، مثل اینکه چرا  سؤاالت زیادی در
از آن بهره مند گردند؟ آیا ظرف دنیا برای پذیرش آثار این علوم  زمانی خواهد آمد که این علوم مکشوف شده و مردم

و سؤاالت فراوان دیگر گنجایش دارد؟  .... 



بردند، ساده ترین دلیلی که  ف نساختند و در ظاهر از آن بهره نمیبیت علیهم السالم این علوم را مکشو اینکه چرا اهل
 را رها کرده و به سراغ جاهل ترین افراد امت رفتند و خالفت آنها را برای آن می توان بیان کرد این است که مردم ایشان

بی پذیرش علم الهی بلوغ فکری و قل پذیرفتند، و صد البته ظرفیت و توان پذیرش این علوم را نداشتند و هنوز به
را  کرد مثالً یکی از ائمه علیهم السالم علم غیب می داند، مدعی و بقیه شیعیان نرسیده بودند، تا جایی که اگر کسی ادعا می

نمی کردند ایشان را نیز به شهادت می رساندند واجب القتل می دانستند، و اگر خود امام علیه السالم از روی تقیه انکار . 
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پذیرش این مطلب را  احدی قدرت تحمل»هدی علیهم السالم دستور به کتمان این امر داده می فرمودند:  ایی که ائمهتا ج
قلوبشان را خدا مورد امتحان قرار داده است ندارد جز مالئکه مقرب و انبیای مرسل و مؤمنینی که ». 

ا می کنیمشاهد این مطلب در روایات فراوان دیده می شود که به چند مورد اکتف : 

 :حدیث اول

حضرت باقرعلیه  گفت: از حضرت صادق علیه السالم شنیدم که می فرمود: گروهی از اهل فلسطین بر وهب بن وهب قرشی
جواب داد. ... سپس فرمود: جدم امیر المؤمنین علیه  السالم وارد شدند و او را از مسائلی چند سؤال کردند و ایشان

منبر می فرمود: از من  لم خویش نیافت تا آنجا که آه سرد از سینه پر درد می کشید و بر سربرای ع السالم حامالنی را از
بسیاری است. آه! آه! آگاه باشید که کسی را نمی یابم که آن را  بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید. در میان سینه من علم

که خدا بر ایشان خشم  دوست مدارید گروهی راآگاه باشید که من بر شما از جانب خدا حجت رسایم. پس  تحمل کند، و
از صاحبان قبرها که مردگانند نومید شده اند کرده است. آنان از آخرت نومید شده اند چنان که کافران .(387) 

 :حدیث دوم

السالم فرمود: روزی نزد علی بن الحسین علیه السالم سخن از تقیّه پیش آمد امام صادق علیه  آن حضرت فرمودند: به .
کشت، در صورتی که پیامبرعلیه السالم میان آن دو برادری  خدا اگر ابوذر می دانست آنچه در دل سلمان بود او را می

پیامبر مرسل یا فرشته  درباره مردم دیگر چه گمان دارید؟ همانا علم علماء صعب و مستصعب است، و جز برقرار کرد! پس
طاقت تحمل آن را ندارد. سپس فرمود: از این رو سلمان از جمله علما  آزمودهمقرب یا بنده مؤمنی که خدا دلش را به ایمان 

مردی از ما خانواده است، و از این جهت او را در ردیف علماء آوردم شد. او .(388) 
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 :حدیث سوم

نورانی یا دل های سالم  السالم فرمود: حدیث ما صعب و مستصعب است. تحمل آن را ندارد جز سینه های امام صادق علیه
به والیت ما( گرفت، چنان که از بنی آدم )به ربوبیت خود( پیمان ) یا صاحبان اخالق نیکو. همانا خدا از شیعیان ما پیمان

وفا کند، خدا بهشت را به او  ؟ پس هر که نسبت به ما )به پیمان خویش(«آیا من پروردگار شما نیستم»فرمود:  گرفت و
را به ما نرساند، همیشه و جاودان در دوزخ است که ما را دشمن دارد و حقّ ماپاداش دهد، و هر  .(389) 



 :حدیث چهارم

صعب و مستصعب است،  السالم فرمود: رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرمود: حدیث آل محمدعلیهم السالم امام باقرعلیه
ن آزموده، به آن ایمان نیاورد. پس هر حدیثی که از آل به ایما جز فرشته مقرب یا پیامبر مرسل یا بنده ای که خدا دلش را

بپذیرید، و هر حدیثی که دلتان از  السالم به شما رسید و در برابر آن آرامش دل یافتید و آن را آشنا دیدید، محمدعلیهم
 شده کسی است که پیامبر و عالم آل محمدعلیهم السالم رد کنید. همانا هالک آن رمید و ناآشنایش دیدید، آن را به خدا و

نیست! به خدا این چنین نیست! و انکار مساوی  حدیثی را که تحمل ندارد برایش بازگو کنند، و او بگوید به خدا این چنین
 (390).کفر است

 :حدیث پنجم

تحمل آن را  حدیث ما سخت است و»از امام ششم جعفر بن محمدعلیه السالم شنیدم که می فرمود:  :شعیب حداد گوید
با ایمان آزموده یا مدینه حصینه )شهری که دژ و قلعه  د جز فرشته مقرب یا پیامبر مرسل یا بنده ای که خدا دلش راندار

 .محکم دارد(
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امام صادق علیه السالم  از او پرسید: ای شعیب مدینه حصینه کدام است؟ گفت: من خود معنی آن را از عَمرو شاگرد شعیب
391دیگر بر سر ایمان به خدا و اطاعت امر او اتحاد دارد( است.) قلب مجتمع )قلبی که با قلوبپرسیدم. به من فرمودند:  ) 

 امامان علم الکتاب را چه زمانی ظاهر می کنند؟

تجلّی غدیر در ظهور  سؤال که این علوم در چه زمانی مکشوف خواهد شد، ارتباط اصلی غدیر و ظهور و در پاسخ به این
آل محمدعلیهم السالم است که خداوند وعده آن را داده و این  ظهور همان دوران باشکوه ظهور علم روشن می گردد. دوران

کریم بارز است وعده در متن قرآن : 

« دینَهُمُ  یُمَکَِّننَّ لَهُماالَرضِ کَمَا استَخلَفَ الَّذینَ مِن قَبلِِهم وَ لَ الَّذینَ آمَنوا مِنکُم وَ عَمِلوا الصّالِحاتِ لَیَسَتخلِفَنَُّهم فِی َوعَدَ اللَّهُ
فَأُولئِکَ هُمُ  اَمناً یَعبُدونَنی ال یُشرِکونَ بی شَیئاً وَ مَن کَفَرَ بَعدَ ذلِکَ الَّذِی ارتَضی لَُهم وَ لَیُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم

داده که آنان را در زمین کارهای شایسته کردند وعده  خدا به کسانی از شما که ایمان آوردند و(: »392«)الفاسِقونَ
آنان پسندید به  که کسانی را که پیش از ایشان بودند جانشین کرد و البته دینشان را که برای جانشین کند همان گونه

مرا بپرستند و چیزی را شریک من نگیرند، و هر کس پس  مصلحت ایشان اقتدار بخشد و ترسشان را به ایمنی بدل کند تا
کسانی همان زشتکاران باشند از آن کافر گشت چنین ». 

  خالفت در علم جزئی از خالفت است

 :این خالفت و جانشینی برای علم خداوند نیز هست و ما این مطلب را از روایت استفاده می کنیم
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 :حدیث اول



شب نخستین پیامبر  در آن علیه السالم فرمودند: خدای جلّ ذکره شب قدر را در ابتدای خلقت دنیا آفرید و امام محمد تقی
که در هر سال شبی باشد که در آن شب تفسیر و بیان امور تا چنان  و نخستین وصیّی که باید باشد را آفرید و حکم فرمود

زیرا پیامبران و رسوالن و  آینده فرود آید. هر کس آن شب را انکار کند علم خدای عز و جل را رد کرده، شبی در سال
رسد با حجتی که جبرئیل علیه السالم )در غیر آن شب( برای آنها می  محدثان جز به وسیله حجتی که در آن شب به آنها می

شب به دست می آورند نشوند و بپا نایستند )زیرا برنامه رهبری خلق و علم بدون اختالف را در آن آورد، قائم ). 

به پیامبران که شکی  دم: جبرئیل یا مالئکه دیگر نزد محدثان هم می آیند؟ فرمود: اما نسبتعرض کر :راوی می گوید
آفرینش زمین تا پایان جهان حجّتی برای اهل زمین باشد که خدای  نیست، و نسبت به غیر ایشان ناچار باید از نخستین روز

جبرئیل و مالئکه در شب قدر آن  . به خدا سوگند کهامور را در آن شب بر محبوب ترین بندگانش نازل فرماید تعالی تفسیر
 آدم نمرد مگر آنکه برای او وصیّی بود، و برای همه پیامبران پس از آدم امر امر را برای آدم آوردند، و به خدا سوگند که

لی اهلل علیه پیامبری از آدم تا محمدص خدا در شب قدر می آمد؛ و برای وصی پس از او هم مقرر شد. به خدا سوگند که هر
فالن کس وصیت کند )و شخصی را وصی خود قرار دهد( وآله در آن شب مأمور می گشت که به . 
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قرآنش نسبت به خصوص والیان امر بعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله می فرماید خدای عزّوجل در خدا به کسانی از شما » :
که در زمین جانشینشان کند، چنان که پیشینیان ایشان را جانشین  که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، وعده کرده

ترسشان امنیت به دل آنان آورد، تا  و دینی را که برای ایشان پسندیده استقرار دهد و از پی»آنجا که می فرماید:  تا«. کرد
پس  یعنی شما را«. شریک نسازند. آنها که پس از این کافر شوند خود گنه پیشگانند ادت کنند و چیزی را با منتنها مرا عب

علیه السالم پس از او جانشین می شدند تا پیامبر  از پیامبرتان جانشین علم و دین و عبادت خود کنم، چنان که اوصیاء آدم
اینکه پیامبری  ، یعنی مرا عبادت کنند با ایمان به«را با من شریک نسازندعبادت کنند و چیزی  تا مرا»بعد مبعوث می گشت. 

خودشان گنه پیشگانند. خدا هم والیان امر را بعد از  بعد از محمدصلی اهلل علیه وآله نیست. کسانی که جز این گویند
در علم استقرار بخشید و ما هستیم آن والیان محمدصلی اهلل علیه وآله . 

علم ما ظاهر است )زیرا  که اگر به شما راست گفتیم، اعتراف کنید؛ ولی شما اعتراف نخواهید کرد. اما د،پس از ما بپرسی
روی لجاج و عناد اعتراف نکنید، مردم بی غرضِ چیز فهمِ دیگر  اگر شما از ما نپرسید، دیگران می پرسند و اگر شما از

گونه اختالفی نباشد، آن را  ر گردد به طوری که میان مردم هیچزمانی که دین خدا به وسیله ما در آن ظاه هستند. )و اما
چون وقتش رسد آشکار گردد و امر یکی شود )اختالف از میان مردم  مدتی است که با گذشت شبانه روزها سپری شود، و

 .رخت بر بندد(
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گواه مردم قرار داده  جهت ایشان رافرمان خدا جاری شده که میان مؤمنین اختالفی نباشد و به همین  به خدا سوگند که
باشد و ما گواه شیعیان خود و شیعیان ما گواه مردم دیگر. خدای  است. بدین ترتیب که محمدصلی اهلل علیه وآله گواه ما

باشد. سپس امام علیه السالم  نخواسته که در حکم او اختالفی باشد و میان اهل علمش تناقضی وجود داشته عزوجل هرگز
 :فرمودند



» برتری مؤمنی که چون او نیست، مانند برتری  را با تفسیرش باور کند، بر کسی که در ایمانش به آن سوره« اِنّا اَنزَلناهُ
 وسیله مؤمنانِ به آن سوره از منکرین آن در دنیا برمی دارد آنچه را )یعنی انسان است بر چهارپایان! و خدای عزّ و جلّ به

دارد، تا عذاب آنهایی که خدا می داند از  ه به وسیله جهادکنندگان از خانه نشستگان بر میتسلط کفار را بر مسلمین را( ک
زمان هم  کامل باشد، و )چون سخن از جهاد به میان آمد، برای اینکه گمان نکنی در این انکار خود توبه نمی کنند در آخرت

همسایگی خوب سراغ ندارم من در این زمان جهادی جز حج و عمره و»جهادی واجب است می گویم:  ».(393) 

 :حدیث دوم

ایمان آورده و کارهای  خداوند به آنانی که از شما 152صادق علیه السالم نقل می کند که در مورد آیه  ابوبصیر از امام
جانشینشان کند، همان طور که پیشینیان را جانشین کرد؛ و  پسندیده انجام داده اند وعده می دهد که در روی زمین

خواهد نمود. مرا بندگی  آنها پسندیده مستقر سازد، و بعد از نگرانی ها ترس آنان را به امنیت مبدل شان را که برایدین
، فرمودند: این آیه درباره «از این کافر شود از فاسقین است کنید! هیچ چیز را شریک من قرار ندهید، و اگر کسی بعد

استالسالم و یاران او نازل شده  مهدی موعودعلیه . 
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السالم مکشوف شده و مردم به  دیگری نیز بر این مطلب داللت دارد که در زمان ظهور علوم آل اللَّه علیهم ادله و شواهد
 وَ نُریدُ اَن»(، از جمله اینکه خداوند در قرآن می فرماید: 394دارند) خاطر کامل شدن عقول تحمل و ظرفیت پذیرش آن را

ما اراده کرده ایم بر مستضعفان زمین (: »395«)نَجعَلَهُمُ الوارِثینَ استُضعِفوا فِی االَرضِ وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّهً وَنَمُنَّ عَلَی الَّذینَ 
نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم منّت ». 

  ائمه هدی علیهم السالم وارثان زمین

علیهم السالم معرفی  ده کرده ایشان را وارث گرداند، ائمه هدیمستضعفین در زمین که خداوند ارا در روایات مصداق
رجعت ادامه خواهد داشت. در غیبت شیخ طوسی از  فرموده اند که این وراثت زمان ظهور شروع گشته و در زمان

و آنان را نهیم  ما اراده کرده ایم بر مستضعفان زمین منّت»روایت شده که در تفسیر این آیه  امیرالمؤمنین علیه السالم
در زمین ضعیف گشته اند آل پیامبرند که خداوند مهدیِ آنها  ، فرمودند: اینان که«پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم

آنان را عزیز و دشمنانشان را ذلیل گرداند را برانگیزد تا .(396) 

ا در خطبه غدیر وصف نمودندو چه زیبا رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وجود مبارک امام مهدی علیه السالم ر : 

و از ستمگران انتقام می  فرد آخرین از ما امامان قائم مهدی است. اوست که بر عموم ادیان پیروز می شود بدانید که ...
مرزهای کشورها را از بین می برد. اوست که هر طائفه ای از اهل شرک  گیرد. اوست که حصار مملکت ها را فتح می کند و

وی از دریای شگرف دانش مشت  هم اوست که برای اولیاء خدا خونخواهی می کند. یاور دین خداست و هم کشد، و را می
 .مشت علم برداشت می کند
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مرحله جهل خود می نشاند.  است که مقام هر صاحب فضیلتی را تثبیت می کند و هر جاهل و نادانی را در بدانید او کسی
فرموده و وارث علم و دانش است و بر جمیع علوم احاطه دارد. اوست  ن مقام اختیاراوست کسی که خدا وی را برای ای

طرف خدا خبر می دهد، و آگاه کننده مردم در مورد ایمان به خداست کسی که از . 

و افرادی که در  اوست رشید محکم، و امر بشریّت از طرف خدا بدو تفویض شده است. عموم پیشینیان ای مردم! بدانید
باقی خداوند است و پس از وی حجتی نخواهد بود. حقی در  وی خواهند بود، مژده رسان قیام و ظهور اویند. او حجّتزمان 

نمی شود، و احدی در  ندارد و روشنایی و نوری در عالم جز نزد وی موجود نیست. هیچ کس بر او پیروز جهان جز با او وجود
خاک و فرماندار پروردگار در میان مردم و امین آفریننده در  دا در کرهآسیب رساندن به وی یاری نخواهد شد. او ولیّ خ

نهان خلقت است امور آشکار و .(397) 

 کشف علوم آل محمدعلیهم السالم در عصر ظهور

صریحاً بیان می کنند که در  ختام روایتی از وجود مبارک باقرالعلوم علیه السالم بیان می گردد که حضرت به عنوان حُسن
علوم را مکشوف خواهند ساخت زمان ظهور وجود مبارک امام مهدی علیه السالم این . 

علیه وآله صعب مستصعب،  حدیث آل پیامبرصلی اهلل»گوید: از امام باقرعلیه السالم شنیدم که می فرمود:  ابی جارود می
را ندارد جز فرشته مقرب یا پیامبر مرسل یا بنده ای که خدا  نسنگین، پوشیده، بدون زوائد و نورانی است، و تحمل آ

قیام کند نطق می کند و قرآن  آزموده یا مدینه حصینه )شهری که دژ و قلعه محکم دارد(، زمانی که قائم ما دلش را با ایمان
 (398).«او را تصدیق می نماید
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ریفیتجلی نظم و وحدت الهی غدیر در عصر ظهور / محمد رضا ش  

  چکیده

 .بعثت علت محدثه اسالم و غدیر علت مبقیه آن بود . 1

بود« لِکلِّ قَومِ هادٍ»غدیر تجلّی هدایتگران در آیه  . 2 . 

 .در غدیر با اطاعت از امامان هدایتگر، همه ملت ها تحت یک نظم و وحدت الهی به سر منزل مقصود می رسند . 3

وَ طاعَتَنا نِظاماً لِلمِلَِّه، وَ اِمامَتَنا َاماناً مِنَ الفُرقَهِ »م فرموده: در معنای غدیر حضرت زهراعلیها السال . 4 ». 

 .بیعت غدیر به معنای دست اتحاد مسلمین بر والیت بود . 5

 .دستور ابالغ غدیر تا قیامت به معنای اتحاد همه مسلمین در همه مکان ها بر سر والیت است . 6

وحدت و نظم نوین جهان و  حجت نهایی بر سعادت ابدی در سایه اطاعت از امام معصوم علیه السالم برای غدیر اتمام . 7
 .ارتباط همه قلب ها است



طعم شیرین غدیر و رسیدن به آرزوهای بشریت در کامشان تلخ گردید "حَسُبنا کِتابُ اللَّهِ »با جمله  . 8 . 

را برای مسلمین به ارمغان آوردسقیفه درهای رحمت گشوده را بست، و جهنّم  . 9 . 

با حاکمیت جابرانه سقیفه، ائمه معصومین علیهم السالم نتوانستند غدیر از دست رفته را به کام زندگی مردم  . 10
 .برگردانند

غدیر یعنی نظم و وحدت با پیروی از دین واحد و تشکیل یک حکومت واحد جهانی با مدیریت مردی آسمانی به تضمین  . 11
الهی عصمت . 

با آشکار شدن صراط مستقیم غدیر در عصر ظهور و بسته شدن راه های انحرافی دین، حقیقت نظم و وحدت کلمه  . 12
 .نمایان خواهد شد
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 .با کنار گذاشتن غدیر در سقیفه، بشریت به سمت بی نظمی و تفرقه پیش رفت . 13

حزبگرایی، بی تفاوتی، سطحی  دارد عبارتند از نفاق، دنیاگرایی،نظمی و تفرقه که ریشه در فراموشی غدیر  عوامل بی . 14
 .نگری، ترس و سُست عنصری

 : راه های ایجاد نظم و وحدت قبل از ظهور . 15

 .اعتقاد به غدیر -

 .عمل به حدیث ثقلین -

 .امتحان الهی بر مبنای امامت در امّت اسالمی -

 .ایمان مشروط به والیت و اخذ دین از آنان -

یان حقایق اگر چه وحدت بر هم خوردب - . 

 رجوع به خدا و رسول در اختالف -

  مقدمه

تردید در آن و شبهات وارده در  امینی ها و دلسوختگان غدیر با زحمات خود، از کتب عامه اصل واقعه غدیر و دیروز عالمه
را پاسخ داده و اثبات نموده اند« موال»لفظ   نی و پر برکت غدیر است، که سالیان زیادیامروز نوبت شکافتنِ سرزمینِ نورا .

دستیابی به آن محروم شده است است به خاطر دشمنی با غدیر خم، گنجینه های معرفتی آن پنهان مانده و بشر از . 



از این ارتباط هاست؛ که به  ، بیان گوشه ای از یکی«تجلّی نظم و وحدت الهی در عصر ظهور»دارید با موضوع  آنچه پیش رو
تقدیم می نمایم هیده دفاع از غدیر، حضرت زهراعلیها السالممحضر ش . 

 انبیاعلیهم السالم بنیان گذاران وحدت بر اساس دین واحد خدا

به آنها در راه خدا متحد  از خلقت آدم تا امروز رسوالنی را برای هدایت بشر فرستاد، تا مردم با ایمان خداوند متعال پس
رسوالن نیز یکی پس از دیگری با تبلیغِ دینی واحد، وظیفه خود را در راه  شوند، و دچار ذلت و خواری تفرقه نگردند. انبیاء و

در نزد  همانا دین(: »399«)عِندَ اللَّهِ االِسالمُ  اِنَّ الدّینَ»هدف انجام دادند، همان گونه که خداوند در قرآن می فرماید:  این
در برابر حق( است خدا اسالم )و تسلیم بودن ». 
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قرآن معجزه جاوید را قانون واحد  االنبیاءصلی اهلل علیه وآله رسید، و خداوند دین ایشان را خاتم االدیان، و تا نوبت به خاتم
نّت نهاد؛ آنجا که می فرمایدمعرفی فرمود؛ و با این بعثت بر مؤمنین م الهی و تنها قانون نامه آسمانی برای بشریّت لَقَد مَنَّ » :

هنگامی  خداوند بر مؤمنان منّت نهاد )و نعمت بزرگی بخشید((: »400«)اَنفُسِهِم اللَّهُ عَلَی المُؤمِنینَ اِذ بَعَثَ فیهِم رَسوالً مِن
 .«که در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیخت

علیه وآله، برای دعوت  راه با رنج و مشقت و اذیت برای پیامبرصلی اهللدوره رسالت سراسر حادثه، هم بیست و سه سال
در حال سپری شدن بود. همان گونه که پیامبرصلی اهلل علیه وآله  همه مردم به توحید و یکتاپرستی و ترک عادات جاهلیت،

( آخرین سال عمر 401«.)نگرفت رارهیچ پیامبری به اندازه من مورد آزار ق«: »اوذیَ نَبیٌّ مِثلَ ما اوذیتُ ما»فرمودند: 
و آن حضرت به امر الهی در حالی خود را برای سفر آخرت آماده می نمود  شریف ایشان وقایع مهمی را در خود جای داده بود،

حکم الهی یکی حج و دیگری اعالن والیت باقی مانده بود که دو . 

فَاِذا »پیامبرش فرمود:  ه الوداع و فراغت از آن خداوند بهحکم با هم قرین گشته و بالفاصله پس از حج لذا اجرای این دو
مهم فارغ شدی منصوب کن پس هنگامی که از آن کار(: »402«)فَرَغتَ فَانصَب ». 

 کنگره عظیم وحدت در سرزمین غدیر

لمانان بر رمز اتحاد مس غدیر خم، در روز هجدهم ذی الحجه سال دهم هجری اتفاق افتاد که در واقع اعالن واقعه تاریخی
وسیله پیک وحی حضرت جبرئیل علیه السالم، قبولی رسالتِ بیست  سر والیت امامان معصوم علیهم السالم بود. خداوند به

خود قرار داد. قرآن شریف  حضرت را با آن همه زحمت، در گرو انتصاب علی علیه السالم به عنوان جانشین و سه ساله آن
ای پیامبر(: »403«)وَ اِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَهُ»فرماید:  آنجا که میبه این امر مهم اشاره نموده است،  آن چه از طرف  !

او را انجام نداده ای پروردگارت بر تو نازل شده )به مردم( برسان! و اگر نکنی رسالت »! 
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السالم مهر تأیید زد و  بن ابی طالب علیهحکم الهی، خداوند بر رسالت خاتم االوصیاء و اسالمِ با علی  پس از اجرای این
دین شما را کامل کردم؛  امروز(: »404«)اَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ االِسالمَ دیناً الیَومَ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم وَ»فرمود: 



معنای لزوم اتحاد مسلمین بر سر  ؛ و این به«عنوان آئین شما پذیرفتم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم را به
کاملی بود که در غدیر مورد رضای ربّ تبارک و تعالی قرار گرفت دین . 

  غدیر روز تجلی هدایتگران الهی

ولی علت مبقیه اسالم  مردم با علت محدثه اسالم یعنی پیامبرصلی اهلل علیه وآله آشنا شده بودند، بیست و سه سال
گروهی  تو فقط بیم دهنده ای و برای هر(: »405«)مُنذِرٌ وَ لِکُلِّ قَومٍ هادٍ اِنَّما اَنتَ»حضرت علی علیه السالم را در آیه 

اَنَا المُنذِرُ وَ عَلِیٌّ »اهلل علیه وآله فرمودند:  ، جستجو می کردند و پرسش داشتند. رسول خداصلی«هدایت کننده ای است
یا علی! توسط تو »سپس فرمودند:  ، و«من ترساننده امت و علی راهنمای آنان است«: »عَلِیُّ یَهتَدِی المُهتَدون لهادی وَ بِکَ یاا

 (406).«مردم به راه راست هدایت خواهند شد

است: اِهدِنَا الصِّراطَ  را زمان پاسخگویی به همه این سؤاالت بشریت قرار داده، همان گونه که فرموده خداوند روز غدیر
ما را به راه راست هدایت کن«: »المُستَقیمَ ِلکُلِّ » روِز غدیر را روزِ تجلّیِ هدایتگران الهی قرار داد، و بنابراین آیه (407).«

( تفسیر شد و نیاز بشریت پاسخ داده شد408«)قَومٍ هادٍ . 

یَومُ »تاریخی فرموده اند:  شدن چنین موضوع مهم در این روزاهلل علیه وآله نیز به امر الهی برای متذکر  پیامبر خداصلی
 .«افضل اعیاد امّت من روز غدیر خم است» :(409)«غَدیرِ خُمٍّ اَفضَلُ اَعیادِ اُمَّتی
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  خطبه غدیر یا ندای وحدت

( بشریتِ تشنه معارفِ غدیر را 410«)هُمَوال مَن کُنتُ مَوالهُ فَهذا عَلِیٌّ»علیه وآله در خطبه های مفصل با ندای  پیامبرصلی اهلل
اطاعت از امامان  طالب علیه السالم فراخوانده، تا در کنار زالل برکه غدیر سیراب گردند و با به زیر چتر والیت علی بن ابی

مقصود برسند هدایتگر همه ملت ها تحت یک نظم و وحدت الهی، به سر منزل . 

در خطبه فدکیه با صراحت  و اطاعت از امام را نظم و وحدت الهی معرفی کرده و السالم ثمره قبول والیت حضرت زهراعلیها
جامعه اطاعت و پیروی از  خداوند برای سامان یافتن(: »411«)وَ اِمامَتَنا اَماناً مِنَ الُفرقَهِ وَ طاعَتَنا نِظاماً لِلمِلَّهِ»... می فرمایند: 

ماندن از تفرقه ما را پیشوا و امام مردم قرار داده است انما اهل بیت را بر همه واجب کرده، و برای در ام ». 

نموده و در بخشی از آن می  السالم در متن زیارت جامعه کبیره کالم حضرت زهراعلیها السالم را تفسیر امام هادی علیه
السالم  امامت و دوستی اهل بیت علیهم ، یعنی اختالف و تفرقه با اعتقاد به«الفُرقَهُ وَ بِمُواالتِکُم ... ائتَلَفَتِ»... فرمایند: 

 .تبدیل به وحدت می گردد

 بیعت، تجلی وحدت در غدیر

در جوامع بشری از همه  اهلل علیه وآله به منظور ایجاد نظم و وحدت بین ملت های مسلمان و تداوم آن پیامبر خداصلی
( و 413اوصیاء طاهرینشان بیعت گرفتند)علی علیه السالم و  (، برای حضرت412نفری حاضر در غدیر خم) 120000مردم 

فرمودند در خطبه غدیر : 



اللَّهَ وَ عَلِیٌّ  االِقرارِ بِهِ، ثُمَّ مُصافَقَتِهِ بَعدی. ااَل وَ اِنّی قَد بایَعتُ عِندَ انقِضاءِ خُطبَتی اَدعوکُم اِلی مُصافَقَتی عَلی بَیعَتِهِ وَ ااَل وَ اِنّی
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ البَیعَهِ لَهُ عَنِقَد بایَعَنی وَ اَنا آخِذُکُم بِ . 

201ص:   

که با من و سپس با او دست  از پایان خطبه ام شما را برای بیعت با او و اقرار به امامتش فرا می خوانم آگاه باشید! پس
داوند برای او بیعت نموده ام و علی با من بیعت کرده است، و من از طرف خ بیعت دهید. آگاه باشید! همانا من با خدا بیعت

گیرم می . 

پیامبر و علی علیهما  (، عالوه بر مردان زنان نیز با414الحجه در توقفی سه روزه در سرزمین غدیر) در روز بیستم ذی
بر خودشان اقرار کردند. پیامبرصلی اهلل علیه وآله در خطبه غدیر  السالم بیعت نمودند، و بر قبول والیت علی علیه السالم

  :فرمودند

االَئِمَّهِ ِمنّی وَ  بِما عَقَدتُ لِعَلِیٍّ مِن اِمرَهِ المُؤمِنینَ وَ مَن جَاءَ بَعدَهُ مِنَ اَمَرَنِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَن آخُذَ مِن اَلسَِنتِکُمُ االِقرارَ وَ قَد
 (415).مِنهُ

خداوند به من فرمان داده که از زبان های شما در مورد امامت علی و امامانی که بعد از او می آیند و از نسل من و اویند 
 .اقرار بگیرم

 غدیر، تجلّی اتحاد مورد رضای خداوند

ت و نظم نوین رسیدن به وحد و اعالن والیت، در سایه اطاعت و پیروی از ائمه هدی علیهم السالم برای پس از واقعه غدیر
قابل وصف و دیدنی را پیش روی خود می دید. بنابراین تمام موجودات  جهانی قلب ملت ها می تپید، و بشریّت سعادتی غیر

برخورداری از چنین حکومتی انتظار می کشیدند برای . 

زه بگیرد؛ تا هیچ حقّی از تا ضربان قلب رسالت انتظار می رفت با تپش دوباره والیت پیکره بی جان اسالم روح با کُند شدن
این همان پیش بینی خداوند حکیم در روز غدیر بود، که با اعالن رسمی  .کسی پایمال نگشته و کسی مورد ظلم واقع نشود

پیامبرصلی اهلل علیه وآله تداوم نظم و وحدت را در بین مردم تضمین می کرد والیت . 

202ص:   

کام بشریت تلخ گردید، و اهل  ( در416«)حَسبُنا کتابُ اللَّهِ»یقی، با گفتن غدیر و رسیدن به آرزوهای حق ولی طعم شیرین
اُخروی محروم نمودند سقیفه مردم را از رسیدن به لذّت های دنیوی و . 

  سقیفه تجلی تفرقه و اختالف

تحاد در اسالم رمز ا را شنیدند که« ثقلین»بقیه مسسلمانان در روز غدیر دستور پیامبرشان در مورد  اهل سقیفه مانند
به کالم ایشان و عهد خود بی اعتنا شدند. پیامبرصلی اهلل  بود، و متعهد شدند به سفارش آن حضرت عمل کنند، ولی نسبت

غدیر در میان آن انبوه جمعیت فرمود علیه وآله روز : 



ُموافِقٌ لَهُ، لَن  القُرآنُ الثَّقَلُ االَکبَرُ فَکُلُّ واحِدٍ مُنبِئٌ عَن صاحِبِهِ وَ اِنَّ عَلِیّاً وَ الطَّیِّبینَ مِن وُلدی هُمُ الثَّقَلُ االَصغَرُ وَ مَعاشِرَ النّاسِ
 (417).یَفتَرِقا حَتّی یَرِدا عَلَیَّ الحَوضَ

( اصغر و قرآن ثقل اکبر است418علی و پاکان از فرزندان من از نسل او ثقل) ای مردم! همانا هر یک از آن دو از دیگری  .
جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند موافق با اوست. آن دو هرگز از یکدیگرخبر می دهد و  . 

پایه گذاری دین دیگری  پذیرش والیت الهی اهل بیت علیهم السالم تفرقه و اختالف را آغاز کردند و با اهل سقیفه با عدم
. پیامبرصلی اهلل علیه وآله در خطبه مفّصل غدیر به را برافراشتند بر ضد والیت علی علیه السالم پرچم تفرقه بین مسلمین

دیناً فََلن یُقبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِی اآلخِرَهِ مِنَ  وَ مَن یَبتَغِ غَیرَ االِسالمِ»اشاره نموده و این آیه را قرائت فرمودند:  این موضوع
هر کس جز اسالم )و تسلیم در برابر فرمان حقّ( (: »419«)لَّغتُبَ اللَُّهمَّ اِنّی اُشهِدَُک وَ کَفی بِکَ شَهیداً اَنّی قَد الخاسِرینَ،

خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است آیینی برای ». 

203ص:   

پیروی از اهل سقیفه نسبت به  اعتقاد بسیاری از انسان ها در ضاللت و گمراهی به سر برده و با اطاعت و همچنان با این
السالم است کافر شده، و سخط و عذاب الهی را برای خود فراهم نموده  عمت بزرگ الهی که والیت الهی اهل بیت علیهمن

 .اند

درهای آسمان و زمین را بر  قبول والیت و اطاعت از امام زمانشان علی بن ابی طالب علیه السالم خداوند در صورتی که با
وَ لکِن کَذَّبوا فَأَخَذناهُم بِما  آمَنوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَیهِم بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ االَرضِ وَ لَو اَنَّ اَهلَ القُری»روی آنان می گشود: 

والیت متفق  اگر همه مردم در قبول( همچنین 421مسلمین دچار تفرقه و بی نظمی نشوند.) (، تا دیگر420«)کانوا یَکسِبونَ
لَوِ اجتَمَعَ النّاسُ عَلی حُبِّ عَلِیِّ بنِ اَبی طالِبٍ »فرمودند:  می شدند، خداون، جهنم را خلق نمی کرد. در روایت آمده که حضرت

علیه السالم اجتماع می کردند، خداوند آتش را خلق نمی  اگر مردم بر محبت حضرت علی( »422«)خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النّارَ  لَما
 .«کرد

اَسألُکُم عَلَیهِ َاجراً ااِلَّ المَوَدَّهَ  قُل ال»مزد رسالت بیست و سه ساله پیامبرصلی اهلل علیه وآله می فرماید:  خداوند در مورد
طلبم برابر این )رسالت و تبلیغ( پاداشی از شما نمی بگو: در(: »423«)فِی القُربی »! 

الهی در مورد قبولِ  دشمنی آشکار در مقابل علی علیه السالم و غصب خالفت آن حضرت و تکذیب فرمان اما اهل سقیفه با
وآله، پایه های ظلم و ستم را محکم کرده و اهل بیت علیهم  وصایت و خالفت بالفصل ایشان بعد از نبی صلی اهلل علیه

اعظم صلی اهلل علیه وآله  زهر یا شمشیر به شهادت رساندند، همان گونه که پیامبراز دیگری به وسیله  السالم را یکی پس
است هیچ یک از ما )معصومین( نیست مگر آنکه یا مسموم و یا مقتول(: »424«)مَقتولٌ ما مِنّا ااِلّ مَسمومٌ اَو»فرمودند:  ». 

204ص:   

 وعده وحدت الهی در عصر ظهور

خاطر اینکه عنان حکومتِ  نهاده شد ائمه معصومین علیهم السالم در زمان حیاتشان به شومی که بین مسلمین با این بنیان
لذیذ غدیر خم و برکاتِ آن را به ذائقه های مردم برگردانند. این است  ظاهری به دست آنها نبود، نتوانستند طعم شیرین و



حکومتِ عدل گستر، هیچ ظالم و ستمگری  اجرایزمان ظهور امام زمان علیه السالم به دلیل تحقّق وعده الهی برای  که در
 باشد. همان گونه که امام صادق نیز از طرف ستمکاران بر گردن آن حضرت نمی قدرت تعرض به ایشان را نداشته و بیعتی

در حالی ظهور می کند که از » (:425«)عَهدٌ وَ ال عَقدٌ وَ ال بَیعَهٌ یَقومُ القائِمُ وَ لَیسَ اِلَحَدٍ فی عُنُقِهِ»علیه السالم می فرمایند: 
کسی در گردن او عهد و پیمان و بیعتی نباشد هیچ ». 

ناخوشایندند، ولی خداوند برای تحقّق  علیه السالم گرچه ظالمین و فرقه های ضالّه از اجرای اهداف علوی در حکومت مهدی
به  تر در آن زمان نظم جهانی و وحدِت الهیظهور انتخاب نموده تا با حکومت عدل گس اهداف غدیر ظرف زمانی را با نام عصر

 .دنیا برگردانده شود

تبار به تضمین  پیروی از یک دین واحد و تشکیل یک حکومت واحد جهانی با مدیریت مردی آسمانی نظم و وحدت یعنی
لَّهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ اِنَّما یُریدُ ال»نموده و فرموده است:  عصمتی الهی، که قرآن در سوره احزاب به این عصمت الهی اشاره

پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کامالً  همانا خداوند می خواهد(: »426«)اَهلَ البَیتِ وَ یُطَهِّرَکُم تَطهیراً الرِّجسَ
 .«شما را پاک سازد

بِالهُدی وَ دینِ الحَقِّ لِیُظهَِرهُ عَلَی رَسولَهُ  هُوَ الَّذی اَرسَلَ»الهی را خداوند در قرآن چنین بیان می فرماید:  وعده دین واحد
حقّ فرستاد، تا آن را بر همه آیین  او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین(: »427«)لَو کَرِهَ المُشرِکونَ الدّینِ کُلِّهِ وَ

داشته باشند ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراهت »! 

205ص:   

حضرت رسول اکرم صلی  السالم در مورد تحقق وعده های خدا به ما رسیده از جملهطرف اهل بیت علیهم  روایات زیادی از
وُلدِ فاطَِمه، یُقاتِل عَلی سُنَّتی کَما قاتَلتُ اَنَا عَلَی الوَحیِ  المَهدِیُّ مِن عِترَتی مِن»اهلل علیه وآله فرمودند:  مهدی از عترت » :«

سنّت من پیکار می کند چنان که من بر اساس وحی پیکار  من است و از فرزندان فاطمه علیها السالم است، او بر اساس
 (428).«نمودم

 .بنابراین، منتظران مصلح در سرتاسر عالم، برای نفس کشیدن و زندگی در آن عصر ظهور لحظه شماری می کنند

  قیموحدت حقیقی بر اساس صراط مست

عنوان تألیف قلوب به  الهی، در صدر اسالم از طرف حضرت باری تعالی مورد عنایت بوده است و تحت اهمیت نظم و وحدت
 :آن اشاره شده است. خداوند در قرآن می فرماید

اللَّهَ اَلَّفَ بَینهُم   جَمیعاً ما اَلَّفتَ بَینَ قُلوبِهِم وَ لکِنَّاَنفَقتَ ما فیِ االَرضِ اَیَّدَکَ بِنَصرِهِ وَ بِالمُؤمِنینَ، وَ اَلَّفَ بَینَ قُلوبهِم لَو هُوَ الَّذی
 (429).اِنَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ

با یاریش و به وسیله مؤمنین تأیید کرد، و دل های آنها را با هم الفت داد اوست آنکه تو را اگر تمام آنچه روی زمین است  !
توانستی! ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد! او توانا و حکیم است صرف می کردی تا دل های آنان را الفت دهی نمی . 

خداوند به »السالم می فرماید:  ظهور امام زمان علیه السالم نیز تألیف قلوب خواهد بود. صادق آل محمدعلیه از برکات زمان
یکدیگر ائتالف می بخشد وسیله آن حضرت بین دل های پراکنده و مخالف ».(430) 



اَینَ مُؤَلِّفُ شَمْلِ الصَّالحِ وَ الرِّضا»از دعای ندبه آمده است:  چنین در فرازیهم کجاست آنکه میان پراکندگی صالح و رضا » :«
؟«را جمع می کند  

206ص:   

 وَ ال اعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ َجمیعاً وَ»چنگ زدن به ریسمان الهی است، همان گونه که خداوند می فرماید:  حقیقت نظم و وحدت
 (431).«تَفَرَّقوا

اطاعت و پیروی از  مسیر صراط مستقیم حرکت کردن و دوری جستن از راه های انحرافی و تفرقه، همان بنابراین، در
رَّقَ بِکُم فَتَفَ اَنَّ هذا صِراطی مُستَقیماً فَاتَّبِعوهُ وَ ال تَتَّبِعوا السُّبُلَ وَ»خداوند باری تعالی است که در سوره انعام می فرمایند: 

پراکنده )و  این راه مستقیم من است، از آن پیروی کنید و از راه های(: »432«)تَتَّقونَ عَن سَبیِلهِ ذلِکُم وَصّاکُم بِهِ لَعَلَّکُم
چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند،  انحرافی( پیروی نکنید، که شما را از طریق حقّ دور می سازد! این

زگاری پیشه کنیدشاید پرهی »! 

کلمه که خدا وعده  صراط مستقیم و بسته شدن راه های انحرافی دین در عصر ظهور، حقیقت نظم و وحدت با آشکار شدن
 تُرِکتُم عَلَی المََحجَّهِ البَیضاءِ الَّتی لیلُها»شده است که فرمود:  داده نمایان خواهد شد. از پیامبرصلی اهلل علیه وآله نقل

پس راه واضح است به حدی که سیر «. است بر راه روشنی گزارده شدید که شبش همانند روز روشن(: »433...«)کَنَهارِها 
 .کننده در آن گمراه نمی گردد

  وحدت غدیر با معرفی صراط مستقیم

گردید، معرفی و تبیین  روشن و واضح و صراط مستقیم الهی توسط نبی مکرم اسالم صلی اهلل علیه وآله در غدیر خم راهِ
حضرت فرمودند همان گونه که در خطابه غدیر در تفسیر سوره حمد آن : 

الَحقِّ وَ بِهِ  ثُمَّ عَلِیٌّ مِن بَعدی ثُمَّ وُلدی مِن صُلبِهِ اَئِمَّهٌ یَهدونَ ِالَی النّاسِ، اَنَا صِراطُ اللَّهِ المُستَقیمُ الَّذی اَمَرَکُم بِاتِّباِعِه، مَعاشِرَ
اِیّاکَ نَعبُدُ وَ اِیّاکَ نَستَعینُ،  للَّهِ رَبِّ العالَمینَ، الرَّحمنِ الرَّحیمِ، مالِکِ یَوِم الدّینِ، ِاللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ، الحَمدُ بِسمِ»یَعدِلونَ. 

فِیَّ نَزَلَتْ وَ فیهِم نَزَلَت وَ لَهُم عَمَّت وَ «. الضّالّینَ  صِراطَ الَّذینَ اَنعَمتَ عَلَیهِم غَیرِ المَغضوبِ عَلَیهِم وَ الَ اِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقیَم،
خَصَّت اِیّاهُم .(434) 
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علی و سپس فرزندان  صراط مستقیمی هستم که خداوند شما را به پیروی آن دستور داده، و بعد از من ای مردم! من آن
 دادگری می نمایند. سپس این آیات را تالوت فرمود: به حقّ من از نسل او پیشوایان هدایت به سوی حق هدایت می کنند و

که بخشنده و  بخشنده مهربان، ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. خداوندی به نام خداوند»
پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. ما را به راه راست  بخشایشگر است. مالک روز جزاست. پروردگارا! تنها تو را می

به خدا «. گمراهان که به آنها نعمت بخشیدی، نه کسانی که بر آنان خشم و غضب نمودی و نه راه هدایت کن، راه کسانی
حال آنان است و به آنان اختصاص دارد قسم )این سوره( درباره من و اهل بیت من نازل شده؛ شامل . 

  بر هم زنندگان وحدت پس از پیامبرصلی اهلل علیه وآله



علیه السالم طمع کردند، و با  پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله دشمنان و منافقین در غدیرِ امیرالمؤمنین دتبعد از شها
 تاریک نموده اند. بنابراین با این ظلم که باالترین درجه ظلم است، فضای غصب خالفت تا امروز راه هدایت را برای بشریت
ختی نمودندزندگی بشریّت را بعد پیامبرشان توأم با غم و س . 

اهلل علیه وآله رقم خورد و  زهراعلیها السالم به عنوان اولین حادثه تلخ بعد از شهادت پیامبر خداصلی شهادت غمبار حضرت
زمان گذاشت. از لحظه ای که صدای ناله دختر پیامبرصلی اهلل علیه وآله  لکه ننگی بر پیشانی غاصبین خالفت و مسلمانان آن

و دیوار به گوش رسید، محوریّت نظم و وحدت مسلمین از هم گسیخته شد بین در بنابراین با شهادت مظلومانه حضرت  .
سند مظلومیت غدیر امیرالمؤمنین علیه السالم توسط غاصبین خالفت امضا گردید؛  محسن بن علی علیه السالم در کنار مادر،

شدند نظمی و تفرقه کشیده از آن لحظه به بعد مسلمین جهان و بشریّت به سمت بی و . 
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برگردانده خواهد شد، و  عصر ظهور، نظم و وحدت الهی به دست منجی بشریّت امام زمان علیه السالم این است که در
حضرت زهرا و محسن بن علی علیهما السالم خواهد بود شروع حکومت عدالت گستر آن حضرت با انتقام از قاتلین . 

  عوامل تفرقه مسلمانان

 اشاره

منافقین می توان جستجو کرد.  و تفرقه را در بیش از نیمی از خطابه پیامبرصلی اهلل علیه وآله در مورد ریشه های بی نظمی
فرمودند بسیار جالب توجه است که حضرت در سرزمین غدیرخم :  

وَ اِدغالِ  هَا النّاسُ لِعِلمی بِقِلَّهِ الُمتَّقینَ وَ کَثرَهِ المُنافِقینَاَیُّ جَبرَئیلَ اَن یَستَعفِیَ لِیَ السَّالمَ َعن تَبلیغِ ذلِکَ اِلَیکُم وَ سَأَلتُ
 (435).اآلثِمینَ وَ خَتلِ الُمستَهزِئینَ بِاالِسالمِ

بدارد، زیرا از کمی پرهیزگاران  معاف -ای مردم  -خواستم که از خدا بخواهد و مرا از تبلیغ این پیام به شما  من از جبرئیل
کنندگان و مکر و حیله مسخره کنندگان اسالم باخبرم فقان و فساد و تباهی سرزنشو زیادی منا . 

شهادت پیامبر اسالم  ریشه های بی نظمی و تفرقه را می توان در تاریخ اسالم به خصوص زمان بعد از مهمترین عوامل و
جستجو نمود و نتایج ذیل را به دست آورد. عوامل زمینه ساز بی  صلی اهلل علیه وآله، بدون غرض ورزی و تعصبّات بی جا

عبارتند از نظمی و تفرقه : 

 .نفاق . 1

 .دنیاگرایی . 2

 حزب گرایی . 3

 .بی تفاوتی . 4

 .سطحی نگری . 5



 .ترس و سست عنصری . 6

 .حسادت . 7

 .کینه توزی . 8

رسیم، و آن اینکه با وجود این  از ایشان به نتایج مشابهی می عوامل در زمان پیامبرصلی اهلل علیه وآله و بعد با بررسی این
 گرفته شد، و پایه های ظلم و ستم چیده شده و گسترش پیدا می کند. تا زمان علل و ریشه ها حقّ حضرت علی علیه السالم

وانع اجرای اهداف غدیر بزرگوار نابود شده و م ظهور امام زمان علیه السالم که طبق وعده الهی تمام این ریشه ها توسط آن
خواهد شد برخوردار -که نظم و وحدت یکی از آنهاست  -برکات غدیر و تجلّی اهداف آن  برطرف خواهد شد؛ و بشریت از . 
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  نفاق عامل اختالف . 1

  اشاره

فه ملعونه اول، صحی رسالت پیامبرصلی اهلل علیه وآله اقدامات زیادی انجام دادند از جمله: نوشتن گروه نفاق در طول
در گردنه هرشی، نافرمانی از جیش اسامه، تمرّد از آوردن کاغذ و  صحیفه ملعونه دوم، قصد ترور پیامبرصلی اهلل علیه وآله

نوشتن وصیت آخر پیامبرصلی اهلل علیه وآله؛ و بسیاری از اقدامات دیگر دوات برای . 

ایشان با باال بردن  بر چهره داشتند، ولی بعد از شهادت رسول خداصلی اهلل علیه وآله منافقین نقاب در زمان حیات
السالم در سقیفه بنی ساعده و غصب خالفت ایشان چهره  شمشیرهای برهنه بر روی سر صاحب غدیر امیرالمؤمنین علیه

 .هایشان آشکار گشت

آنها را آشکار نمود و در این  دکه در طول تاریخ اسالم نقاب از چهره نفاق منافقین کنار زد و اهداف پلی بزرگترین شخصیتی
نفس ایستاد، شهیده دفاع از غدیر حضرت زهراعلیها السالم بود راه با دفاعی جانانه از صاحب غدیر تا آخرین . 

وآله، شناسایی چهره های  های حوادث ناگوار تاریخ اسالم به خصوص بعد از شهادت پیامبرصلی اهلل علیه از مهمترین آموزه
از آن شناساندن آن چهره های نقابدار به همه مردم است، همان  منان به ظاهر دوست است؛ اما مهمترپلید و پنهانی دش

لحظات عمر کوتاه آن  اساسی مبارزات حضرت زهراعلیها السالم بعد از شهادت پدر بزرگوارشان تا آخرین طور که محور
بود حضرت شناساندن و افشای خط نفاق و اقدامات مخفیانه آنان . 

که در اجرای آن مصیبت  دختر پیامبرصلی اهلل علیه وآله به عهده داشت آن چنان سنگین و باارزش بود، رسالتی کهلذا 
شدن صورت بهای سنگین این افشاگری شد هایی از جمله شکستن سینه و پهلو و سقط جنین و نیلی . 
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اهلل علیه وآله بودند و با  ر ظاهر همراه پیامبرصلینشان از این دارد که طراحانِ غصب خالفت هر چند د پس نکات ذکر شده
بودند، اما دل های آنان را خار نفاق گرفته بود و فقط منتظر فرصتی بودند  او رفت و آمد داشتند و خود را جزء خواص جا زده



زهراعلیها السالم خار نفاق که در دل  به اهداف شومشان برسند. با شهادت پیامبرصلی اهلل علیه وآله به تعبیر حضرت که
 فصل غمباری برای اهل بیت علیهم السالم آغاز شد. در نتیجه منزل وحی که به ( و436های آنها خلیده بود آشکار گشت،)

با همین شعله های نفاق دختر پیامبرصلی  عنوان مجمع مخالفین خالفت غصبی شناخت شده بود، با آتش نفاق شعله ور شد، و
لیه وآله به شهادت رسیداهلل ع . 

  نفاق و عصر ظهور

با کتاب های آسمانی خودشان  بقیه اللَّه علیه السالم برای اتمام حجت و رفع عذر، با پیروان همه ادیان در عصر ظهور حضرت
های هر آیینی را که از آمدن مصلح جهانی خبر داده اند به آنها یادآوری  بحث و محاجّه می کند، و نویدهای موجود در کتاب

حقیقت بر کفر و الحاد خود اصرار  کند. هر کس ایمان بیاورد از او می گذرد؛ و هر کس پس از شناخت حق و اثبات می
 .بورزد، به سزای خود می رسد

قرآن می دانند، هر کس در  ر مسلمان نیز که خود را اهلکتاب انحصار ندارد، بلکه از فرقه های به ظاه این معنی به اهل
تبارک و تعالی به امامان اهل بیت علیهم السالم نیرویی عطا فرموده  برابر حق تسلیم نشود طعمه شمشیر می گردد. خداوند

اِنّا »می فرماید:  باقرعلیه السالم را ببینند تشخیص می دهند که آیا اهل ایمان است یا اهل نفاق؛ چنان که امام که هر کس
ببینیم مؤمن یا منافق بودن او را  هنگامی که ما شخصی را(: »437«)بِحَقیقَهِ االیمانِ وَ حَقیقَهِ النِّفاقِ لَنَعرِفُ الرَّجُلَ اِذا رَأَیناهُ

 .«می شناسیم
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  دنیاگرایی عامل اختالف مسلمین . 2

  اشاره

های مختلف از آن  مردم گشته و در طول تاریخ رسالت انبیاء الهی به شکلمانع از پذیرش حق توسط  یکی از عواملی که
انسان ها چه زود دین خود را در مقابل این متاع اندک فروخته  جلوگیری نموده، دنیا طلبی است. در این آزمون دینداری،

تاریخ نیز گواه این مطلب است اند و صفحات . 

به آن را نیز پیروی از  داوند حکیم پیش بینی آن را نموده، و شرط رسیدننیازهای فطری بشری است که خ وحدت و نظم از
صرف به خواسته های نفسانی و زیاده طلبی ها و قدرت طلبی، مانع از  انبیاء الهی و اوصیاء ایشان قرار داده است. لکن توجه

شیدگی و تفرقه و بی نظمی خواهد پا فرامین الهی شده، و جاری نشدن قوانین در بین مردم و ملت ها باعث از هم اطاعت
 .شد

بررسی قرار دهیم،  صدر اسالم و دوره رسالت پیامبر اسالم حضرت محمدصلی اهلل علیه وآله را مورد اگر صفحات تاریخ
واجبات را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، بحث معرفی علی  متوجه خواهیم شد که یکی از مهمترین واجبات الهی که دیگر

مکان ها و زمان های مختلف  عنوان جانشینی پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله بوده است، که آن حضرت نیز در م بهعلیه السال
والیت روز هجده ذی الحجه سال دهم هجری یعنی روز غدیر خم  متذکر این موضوع شده اند و شاخص اصلی این اعالن

 .است



پذیرد و بعد از ایشان وحدت  ود که این کار به نحو شایسته ای صورتنگرانی پیامبرصلی اهلل علیه وآله این ب لذا بزرگترین
دوره رسالت ایشان و به خصوص پس از شهادت آن بزرگوار، دنیا طلبان  مسلمین و نظم دچار تزلزل نشود؛ اما متأسفانه در

ه حکومت کنند و مانع از اجرای بر جامع که از روی طمع اسالم آورده بودند، با استفاده از دنیا طلبی مردم توانستند و کسانی
 .دقیق احکام الهی شوند
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  غصب فدک ثمره دنیا طلبی

در بند کردن مردم  دنیا طلبی و جاه طلبی شورای سقیفه بود، زیرا درآمدِ فدک ابزار مناسبی برای غصب فدک نیز ثمره
السالم غصب گردید و آن حضرت برای دفاع از حقِّ به تاراج رفته  دنیاپرست بود. لذا با تمام قدرت ارث حضرت زهراعلیها

اراجیف غیر معقول مطرح کرد. اما  جمعیت با ابابکر مناظره کرد؛ لکن خلیفه غاصب در جواب اهانت ها روا داشت و خود، بین
ا پایمال نمودندخطر افتادن دنیای خود هیچ اعتراضی نکردند و حق ر دنیاطلبان حاضر در جلسه به سبب ترس از به . 

را ویران و بی نظم کرده و  ذکر شده نتیجه می گیریم که اگر کسی دنیاگرا شد، دنیا و آخرت خود و دیگران از بیان مطالب
به جایگاه خود و نحوه اجرای اهداف پلید شیطانی این اثر بیشتر  باعث تفرقه بین مردم و جوامع بشری می شود، و بسته

را به دوش کشیدند،  یفه که بار سنگین شهادت یگانه دخت سول خداصلی اهلل علیه وآلهجاه طلبان سق .خواهد شد
بی نظمی را در جهان بشریت از خود بر جای گذاشتند سرانجام با فروختن دین و دنیای خود بزرگترین اثرِ تفرقه و  . 

  رفع دنیاگرایی در عصر ظهور

نخواهد داشت و با  علیه السالم دنیامحوری هیچ رنگ و بویی حکومت عدالت گستر حضرت بقیه اللَّه در عصر ظهور و
دنیاپرستی و دنیاگرایی، بی نظمی و تفرقه ناشی از این صفت  مدیریت ایشان به اذن الهی، با ریشه کن شدن صفت رذیله

فرماید نظم و وحدت بین بشریت خواهد شد. چنان که پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله می رذیله تبدیل به : 
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 (438).یَقسِمُ المالَ صِحاحاً وَ یَمأل اللَّهُ قُلوبَ اُمَّهِ مُحَمَّدٍ ِغنیً وَ یََسعُهُم عَدلُهُ

پر می کند و عدالتش همه آنها را  السویه تقسیم می کند و دل های امت محمدصلی اهلل علیه وآله را با بی نیازی مال را عَلَی
ستم نمی بیند از فرا می گیرد )و دیگر کسی خود را ناگزیر ). 

نُرِیدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ  وَ»علیه السالم با قرائت این آیه خبر از وفور نعمت ها در عصر ظهور می دهد:  امیرالمؤمنین
راده کرده ایم به آنان که روی ما ا(: »439«)االَرضِ اَئِمَّهً وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُم فِی استُضعِفوا فِی االَرضِ وَ نَجعَلَهُم

اند منت نهاده، آنها را وارثان و پیشوایان زمین قرار دهیم زمین به ضعف کشیده شده ».(440) 

 :امام باقرعلیه السالم در این باره می فرماید



اِلَیهِ اَموالُ الدُّنیا مِن بَطنِ االَرضِ وَ ظَهرِها فَیَقولُ لِلنّاسِ وَ تُجمَعُ الحَرامَ  ما قَطَعتُم فیهِ االَرحامَ وَ سَفَکتُم فیهِ الدِّماءَتَعالَوا اِلی  :
قِسطاً وَ نوراً کَما مُلِئَت ظُلماً وَ جَوراً  شَیئاً لَم یُعطِهِ َاحَدٌ کانَ قَبلَهُ وَ یَملَأُ االَرضَ َعدالً وَ وَ رَکِبتُم فیهِ ما حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. فَیُعطی

 (441).وَ شَرّاً

خطاب به مردم می فرماید: بیایید  زمین و گنج های درون آن از تمام نقاط جهان به سوی او گرد می آید. آنگاه ت های رویثرو
وارد  خویشاوندان قطع رحم کردید، و خون های حرام را ریختید، و به حریم گناهان این همان متاع دنیاست که برای آن با

قرار می دهد که در تاریخ بخشش های جهان بی  روت ها را چنان در اختیار مردمشدید، و مرتکب محرمات الهی شدید. این ث
عدل و داد و نور می کند، همان گونه که مملو از جور و ستم و شر شده باشد سابقه خواهد بود. زمین را پر از . 

214ص:   

  حزب گرایی عامل اختالف مسلمین . 3

  اشاره

علیه وآله، قبائل و احزاب  دعوت به سوی نظم و وحدت الهی، در سایه هدایتگری های خاتم االنبیاءصلی اهلل با ظهور اسالم و
 وَ رَأَیتَ النّاسَ یَدخُلونَ فی دینِ اللَّهِ»قرآن می فرماید:  یکی پس از دیگری به دین اسالم رو آوردند. خدا در
ین خدا وارد می شوندمردم را می بینی که گروه گروه در د(: »442«)اَفواجاً این گونه پیکره امت اسالمی شکل گرفته و  .«

اهلل علیه وآله این دین جهانی گشت با تدبیر و حسن خلق رسول خداصلی . 

حزبی یاران پیامبرصلی  شهادت آن حضرت، گردانندگان سقیفه و احزاب آن دوره از تعصبات قبیله ای و متأسفانه پس از
اسالمی را بر هم زدند. با کنار زدن حقیقت غدیر و روی کار آمدن  ساختار نظام اجتماعی امت اهلل علیه وآله بهره برده و

تداوم نظم و وحدت الهی بود. در  بزرگترین خیانت اهل سقیفه به بشریت آشکار گردید، که ثمره آن جلوگیری از باطل،
بحث  لیه وآله و لیاقت و کاردانی افراد نبود، بلکهوصیت پیامبر اکرم صلی اهلل ع سقیفه مالک برای تعیین خلیفه، دین خدا و

 .ها بر محور قبیله گرایی یا عصبیّتِ حزبی بود

قبیلگی زندگی می  ای خواهیم داشت به گروه هایی که در آن شرایط حضور داشتند. عرب بر اساس محیط در اینجا اشاره
حزاب گوناگون آماده می کرد. این احزاب عبارت بودند گرفتن ا کرد و این محیط و مناسبات آن بود که زمینه را برای شکل

مخالفِ هم بود: جناحِ سعد بن  حزب تیم و عَدیّ، حزب امویان و طُلَقاء، حزب انصار خَزرَج که شامل دو جناح از: حزب ثالثه،
اَوس عباده و جناحِ بشیر بن سعد، و حزب انصارِ . 

215ص:   

فعالیت های خود را در قالب گروه  پیامبرصلی اهلل علیه وآله بعضی افراد پیشِ روی جامعه آن زمان اهداف و بعد از شهادت
 قبیله ای در جریانات گام برداشته و اقدام نمودند، و باعث تفرقه و بی نظمی و حزبِ خاص انجام می دادند، و با دید حزبی و

 .در امت اسالم می شدند

  ر ظهوربرچیدن حزب گرایی در عص



عََلی الهَوی وَ یَعطِفُ الرَّأیَ عَلَی القُرآنِ اِذا  یَعطِفُ الهَوی عَلَی الهُدی اِذا عَطَفوا الهُدی»علیه السالم می فرمایند:  امیرالمؤمنین
هنگامی که دیگران هوای نفس (: »443«)الکِتابِ وَ السُّنَّهِ  عَلَی الرَّأیِ، وَ یُریهِم کَیفَ عَدلُ السّیرَهِ وَ یُحیِی مَیِّتَ عَطَفُوا القُرآنَ
قرآن را با رأی خود تفسیر  مقدم بدارند او امیال نفسانی را به هدایت بر می گرداند، و هنگامی که دیگران را بر هدایت

 او به مردم نشان می دهد که چه نیکو می توان به عدالت رفتار نمود. او .کنند او آراء و افکار را به قرآن باز می گرداند
 .«تعالیم فراموش شده قرآن و سنت را زنده می سازد

( فرمودند444«)المُلکُ یَومَئِذٍ ِللَّهِ»السالم در تفسیر آیه شریفه  امام صادق علیه َیرفَعُ المَذاهِبَ عَنِ ااَلرضِ فاَل یَبقی ااِلَّ » :
سپس «. خالص باقی نمی ماند دینهمه ادیان و مذاهب از روی زمین برداشته می شود و جز (: »445«)الخالِصُ الدّینُ

 :فرمود

اللَّهِ  اِنَّ الدّینَ عِندَ»الدّینُ ُکلُّهُ واحِداً، َکما قالَ جَلَّ ذِکرُهُ:  مُفَضَّلُ لَیُرفَعُ عَنِ المِلَلِ وَ االَدیانِ االختاِلفُ وَ یَکونُ فَوَ اللَّهِ یا
 (446).«االِسالمُ 

حکومت می کند، چنان  مذاهب از بین می رود و فقط یک دین در سراسر گیتیسوگند ناهماهنگی ادیان و  ای مفضل، به خدا
عبارت از اسالم است و بس که خدای تبارک و تعالی فرموده: به راستی دین نزد خدا .(447) 

216ص:   

امت واحد دور از هر تفرقه و  علیه السالم در عصر ظهور با تأییدات الهی طبق سیره و سنّت اجداد طاهرینشان لذا امام زمان
 .بی نظمی را مدیریت خواهند نمود

  بی تفاوتی عامل رشد تفرقه . 4

در رگ های اصحاب  تفرقه در امت اسالمی فقط به وسیله گروه حاکم غاصب نبود، بلکه آفت بی تفاوتی ایجاد بی نظمی و
اهد غصب حقوق سیاسی و مالی و اجتماعی امام علی مدینه ش نامدار و توده مردم جریان پیدا کرد و غیرت دینی محو شد؛ و

 .علیه السالم گردید

تفاوتی نشان دادند،  اطاعت و پیروی از علی علیه السالم و یاری آن حضرت در گرفتن حق غصب شده، بی مردمی که در قبال
یوم »اهلل علیه وآله از روز نداشتند؛ زیرا در طول رسالت پیامبرصلی  نسبت به این بی تفاوتی نیز هیچ توجیه قابل قبولی

به خصوص اعالن رسمی والیت در روز غدیر،  ، و در زمان ها و مکان های دیگر«وَ اَنذِر عَشیرَتَکَ االَقرَبینَ»نزول  و« الدار
 همه مردم اتمام حجت شده بود. حضرت زهراعلیها السالم در مسجد مدینه خطاب به نسبت به خالفت علی علیه السالم برای

فرمودندمردم  : 

 (448). ... یا مَعاشِرَ الفِتیَهِ وَ اَعضادَ المِلَّهِ ، وَ اَنصارَ االِسالمِ، ما هذِهِ الغَمیزَهُ

حقوق من چرا؟ این سهل انگاری در  جوانمردان! ای بازوان ملت و ای یاوران اسالم! این سستی و بی تفاوتی در مورد هان ای
 حرمت هر کس با گرامی»گرانمایه ام پیامبرصلی اهلل علیه وآله نمی فرمود:  دربرابر آفت و ستم و بیداد برای چه؟ آیا پ

خفتید؟ داشتن فرزندش رعایت می گردد؟ چه زود رنگ پذیرفتید و بی درنگ در غفلت ! 

217ص:   



می دیدند که سدّ راه خود  بنای قدرت طلبی و غصب خالفت را داشتند با آماده سازی قبلی خود، هر مانعی را البته کسانی که
می داشتند. از این رو با اقداماتی از قبیل کتمان فضائل علی علیه  به راحتی با این مردم بی تفاوت از پیش روی خود بر

علیه وآله، نقش مؤثری در بی تفاوتی  انحراف افکار عمومی از قضیه غدیر خم، و ادعای نسخ فرمان پیامبرصلی اهلل السالم،
 .مردم داشتند

  عامل اختالف سطحی نگری . 5

نظمی نمود، سطحی نگری  که امت اسالمی زمان بعد از رسول خداصلی اهلل علیه وآله را دچار تفرقه و بی از صفات رذیله ای
عَلَیهِم سوءَ  ما اَخافُ عَلَی اُمَّتی الفَقرَ وَ لکِن اَخافُ»زمینه می فرمایند:  آنهاست. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله در این

اقتصادی بیم ندارم! یعنی فقر امت مرا از پا در نمی آورد، ولی  ( می فرماید که من بر امّت خود از ناحیه فقر449«.)بیرِالتَّد
است. اگر مردم مسلمان، روشن  دیگر بر امّت خود بیمناکم و آن کج فکری، بد فکری، بد اندیشی، جهل و نادانی از یک چیز

بینی را از دست دهند و ظاهر بین شوند، آن وقت است که برای اسالم  بینی و ژرفبینی و دور بینی و آینده بینی و عمق 
می شود خطر پیدا . 

جاهلی بر قوانین عقلی و  رسول خداصلی اهلل علیه وآله سبب شد تا بسیاری از گرایش ها و معیارهای سطحی نگری پیروان
رت علی علیه السالم را انکار کردند و مسیر خالفت و آشکارا خالفت حض شرعی مقدم شود. این افراد با طراحان سقیفه که

به انحراف کشاندند، همراهی کرده و با بیعتشان خالفت غصبی را تثبیت نمودند والیت را . 

218ص:   

جاه طلبان سقیفه را  آن چنان در بین مردم سطحی نگر تاثیر گذاشته بود که همان حرف ها و یاوه های تبلیغات جَوسازان
تو چهره ات خنده روست و مزاح می کنی. مردی باید »می گفتند:  تکرار می کردند و به عنوان ایراد به علی علیه السالم

عبوس باشد و مردم از او بترسند خلیفه شود که ».(450) 

آمد. هنگامی که در  اصبیننقل شده که در جریان غصب فدک ساده لوحی و خوش باوری مردم به کمک غ همچنین در تاریخ
السالم و ابوبکر مناظره رخ داد، ابوبکر حدیثی دروغین را به  مسجد پیامبرصلی اهلل علیه وآله بین حضرت زهراعلیها

جعلی و دروغ بودن آن حدیث را  علیه وآله نسبت داد، و آنگاه فاطمه علیها السالم با استناد به آیات قرآن، پیامبرصلی اهلل
دروغین ابوبکر مردم را فریب داد و کسی برنخاست تا سند حدیث را جویا  ا ساخت. اما کلمات ظاهر پسند ولیبه خوبی هوید

صحابیان رسول خداصلی اهلل  بپرسد که آخر این چه حدیثی است که تنها تو شنیده ای و هیچ یک از همراهان و شود، و
یه وآله این حدیث را قبول ندارد؟اهلل عل علیه وآله آن را نشنیده اند؟ چرا دخت رسول خداصلی  

علیه السالم به مجالس  این بود که حضرت زهراعلیها السالم شب ها سوار بر مرکب می شد و با موال علی اما مصیبت دیگر
ما با »یاری می نمود؛ اما آنها با بینشی ضعیف چنین جواب می دادند:  انصار و مهاجرین و در خانه آنها می رفت و از آنها طلب

ابوبکر سبقت می گرفت ما از علی علیه  بیعت کرده ایم. اگر همسر تو و پسر عمویت )علی علیه السالم( در این امر بر ابوبکر
کردیم السالم سرنتافته و با ابوبکر بیعت نمی ».(451) 

219ص:   



علیهم السالم را به  مردم که در رفتار و گفتارشان عیان بود، خالفت غصبی را تقویت کرد و اهل بیت آری، سطحی نگری
را برگزید« بیت االحزان»با باری از غم وا ندوه خلوتِ  حاشیه راند و چنان کرد که حضرت زهرای اطهرعلیها السالم . 

  ترس و سست عنصری عامل تفرقه . 6

اطاعت و السالم با  در امت اسالمی بعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله طبق فرمایش حضرت زهراعلیه ایجاد نظم و وحدت
که مردم را از اطاعت بازداشت و نسبت به آن حضرت رویگردان  پیروی از علی علیه السالم قابل اجرا بوده است، اما آنچه

آن قدرت ظالمانه خود  با توجه به سست عنصری مردم ظهور پیدا کرد، و غاصبان خالفت با استفاده از شدند، ترسی بود که
 .را تثبیت نمودند

اسالم در می یابیم که خلفای غاصب چگونه عملکردی در رسیدن به قدرت داشتند یخبا مرور در تار تشنگان قدرت با  .
کردند و ناشران این خبر را تهدید به مرگ نمودند تا فرصت  شمشیرهای برهنه مرگ پیامبرصلی اهلل علیه وآله را انکار

برنامه های پیش بینی شده خود داشته باشند خوبی برای اجرای . 

کسانی که قصد فرار و خارج شدن از  سازماندهی گروه های خود، ورود و خروج از مدینه را ممنوع اعالن کرده، و ن باآنا
 مخالفان توسط قبیله بنی اسلم بیعت با خلیفه را قطعی نمودند، و مخالفان خود مدینه را داشتند ترور کردند، و با هجوم به

 (452).را به اتهام ارتداد از صحنه خارج ساختند

هیاهو و آشوب جز نهیب و سایه  تهدید به قتل و عده ای را با ضرب و شتم از صحنه خارج کردند. مردم در آن عده ای را با
در قلبشان ریشه افکنده بود و جان و مال خویش را دوست داشتند و  شمشیر چیزی نمی دیدند، و آنان که ترس و زبونی

را به فراموشی سپردند، و  دین و ایمان قائل نبودند، دم فرو بسته سفارشات رسول خداصلی اهلل علیه وآله اصالتی برای
غبارآلود شد که خانه وحی به عنوان خانه فتنه معرفی شد، و صدای ریحانه  سقیفه را با بیعتشان پایدار کردند. فضا چنان

صلی اهلل علیه وآله از بین در و دیوار به گوش رسید نبی ! 

220ص:   

خواری کشاند و آنان  سست عنصری سکوتِ خفّت باری را بر مدینه حاکم نمود و اهل مدینه را به ذلت و ترس و زبونی و
از صاحب غدیر  السالم در برابر این ترس سکوت نکرد و تا پای جان برای همیشه محکوم تاریخ شدند. اما حضرت زهراعلیها

گواه بر سرزنش آن حضرت در  قرائت خطبه فدکیه در مسجد و همچنین قرائت خطبه برای زنان مهاجر و انصار .دفاع کرد
 .مورد این صفت رذیله است

  حسادت عامل اختالف . 7

ادران یوسف را به بر می یابیم که صفت ناپسند حسد دست قابیل را به خون برادرش هابیل آلوده کرد و با گذری در تاریخ
فتنه ها، دشمنی ها و انحرافات رخ داده ریشه در همین صفت رذیله  آن ستم بزرگ وادار نمود؛ بسیاری از آنچه از قتل ها،

سه چیز از (: »453«)االستِکبارُ وَ الحََسدُ اُصولُ الکُفرِ ثاَلَثهٌ: الحِرصُ وَ»امام صادق علیه السالم می فرمایند:  دارد؛ چنانچه
حسد ل کفر است: حرص و تکبّر واصو ». 



بعضی از اصحاب  شهادت رسول خداصلی اهلل علیه وآله به روشنی آشکار است که چگونه صفات نیک در حوادث بعد از
گرفت و نتوانستند از امتحان عظیم وصایای پیامبرصلی  پیامبرصلی اهلل علیه وآله تحت الشعاع صفت نکوهیده حسد قرار

بیرون آیند یداهلل علیه وآله روسف . 

  کینه توزی با اهل بیت علیهم السالم عامل تفرقه . 8

  اشاره

می باشد؛ که منشأ بعضی  نظمی و تفرقه در امّت اسالمی کینه توزی بعضی از خواص و مردم قبائل آن زمان یکی از عوامل بی
السالم بوده، و بعضی دیگر کینه توزی وآله و خاصه حضرت علی علیه  از این کینه توزی ها نسبت به پیامبرصلی اهلل علیه

بوده است بین قبائل . 
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السالم ایجاد گشت، و  در زمان رسالت رسول خداصلی اهلل علیه وآله با توجه به مجاهدت های علی علیه این کینه توزی ها
 ضَغائِنُ فی»علیه السالم فرمود: شد. پیامبرصلی اهلل علیه وآله به علی  بعد از شهادت پیامبرصلی اهلل علیه وآله بُروز داده

از تو در دل قومی است که آن را برای تو آشکار نمی  کینه هایی(: »454«)صُدورِ اَقوامٍ عَلَیکَ ال یُظهِرونَها حَتّی یَفقِدونی
از دست بدهند کنند مگر پس از آنکه مرا ». 

کرد، وقتی از ایشان  علیه السالم عزاداری میالسالم در حالی که در ُاحد بر مزار حمزه سید الشهداء حضرت زهراعلیها
تهاجم آوردند و حقّ مسلم او را غصب کردند؟ فرمود چرا مردم بر ضدّ شما و علی علیه السالم»پرسیدند:  : 

عَلَینا شَآبیبَ  ا استُهدِفَ االَمرُ اَرسَلَتمُکتَمِنَهًِ الِمکانِ الوُشاهِ فَلَمَّ بَدرِیَّهٌ وَ تِراتٌ اُُحدیَّهٌ کانَت عَلَیها قُلوبُ النِّفاقِ لکِنَّها اَحقادٌ
 (455).اآلثارِ

پنهان بود، اما روزی که  توزی ها از جنگ بدر و انتقامجویی ها از جنگ احد است که بر دل های منافقان این همه کینه
را بر ما فرو ریختند حکومت او را غصب کردند تمام آن کینه ها و حسادت ها . 

  عامل تفرقه کینه توزی بین مسلمین

دیرینه خود بودند، ولی در  غیر مهاجر، در پی به دست آوردن فرصتی مناسب برای فرو نشاندن کینه های مکّیان مهاجر و
فراهم نشد. از این رو، انصارِ اوس و خزرج همواره در این هراس  زمان حیات رسول خداصلی اهلل علیه وآله زمینه آن

خاطر نبودن پیامبرصلی اهلل علیه وآله مکّیان انتقام گذشته را بگیرند بودند که به . 

علیه وآله در مورد  کینه ها مانع از آن شد که با هم وحدت داشته باشند و گفتار رسول خداصلی اهلل این هراس و آن
یفه شداین اتحاد باعث نقش آفرینی در سق وصایت و خالفت علی علیه السالم را پیروی نمایند؛ و عدم . 
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  رفع کینه ها در عصر ظهور



تفرقه به دست حضرت  وعده ای که پیامبرصلی اهلل علیه وآله داده اند ریشه کن شدن کینه توزی ها و در عصر ظهور طبق
علیه السالم از رسول خداصلی اهلل علیه وآله پرسیدند: آیا  مهدی علیه السالم صورت می پذیرد، چنان که امیرالمؤمنین

از ما اهل بیت است؟ فرمود دی علیه السالممه : 

قُلوبِهِم بَعدَ  الفِتَنهِ کَما اُنقِذوا مِنَ الشِّرکِ وَ بِنا یُؤَلِّفُ اللَّهُ بَینَ مَن یَخِتمُ اللَّهُ بِهِ الدّینَ کَما فَتَحَ بِنا وَ بِنا یُنقَذونَ مِنَ ال، بَل مِنّا
کَما اَصبَحوا بَعدَ عَداوَهِ الشِّرکِ  عَداوَهِ الشِّرکِ وَ بِنا یُصبِحونَ بَعدَ عَداوَهِ الفِتنَهِ اِخواناً بِهِم بَعدَعَداوَهِ الفِتنَهِ کَما اَلَّفَ بَینَ قُلو

 (456).اِخواناً فی دینِهِم

نه آغاز نمود. به دست ما از فت ماست. خداوند به وسیله او دین را به اتمام می رساند، چنان که به وسیله ما آری! مهدی از
رهایی یافتند. خداوند پس از کینه های فتنه گری به دست ما در میان آنها  رهایی می یابند، چنان که به دست ما از شرک

میانشان صفا و صمیمیت ایجاد نمود.  و صمیمیّت ایجاد می کند، چنان که بعد از کینه توزی های شرک به دست ما در الفت
 برادری خود را باز یابند، چنان که بعد از عداوت شرک به دست ما برادر ایمانی بعد از عداوت روزگار فتنه به وسیله ما

 .گشتند

  اعتقاد به غدیر تنها راه وحدت الهی

 اشاره

 :برای نظم و وحدتی بر اساس دین الهی چند پایه قابل توجه است

  اعتقاد به واقعه مهم تاریخی غدیر خم و قبول والیت . 1

اسالمی پیش بینی نموده  ه در روز غدیر خم خداوند حکیم هدایتگرانی را برای بشریت و امت واحدبه اینک بنابراین اعتقاد
می شود محوریت انسجام اسالمی و نظم بین ملت ها حفظ شود؛ و با  و وظیفه انسان ها پیروی و اطاعت از ایشان است، باعث

وحدت و نظم الهی دست پیدا  ن علیهم السالم به نعمتانسان ها در زیر چتر عظیم والیتِ الهی حضرات معصومی قبول والیت
 .کنند
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  عمل به حدیث ثقلین و اطاعت از کالم پیامبرصلی اهلل علیه وآله . 2

ایجاد گردد، به حدّی که بادها  مسلمانان به حدیث ثقلین عمل کرده بودند می توانست وحدت اسالمی قوی بین آنها اگر تمام
 نتواند آن را از جا بَرکند، و کسی متعرض آن نشده و دشمنان اسالم آنها را نتواند آنها را به حرکت درآورد و طوفان ها

باطل و گفتاری بی معناست سست نگردانند، و این تنها راه خالصی مسلمانان و نجات آنهاست، و ماسوای آن . 

فرمایش پیامبرصلی اهلل  هر دو باعث ایجاد وحدت و نظم در مسلمین هستند، به شرط آنکه این دو بهاصغر  ثقل اکبر و ثقل
 .علیه وآله از هم جدا نشود

کسانی که اگر آنها را در روی زمین » :(457)«... الَّذینَ اِن مَکَّنّاهُم فِی االَرضِ»السالم در تفسیر آیه شریفه  امام باقرعلیه
امور از آنِ  می دارند و زکات می پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و عاقبت امکانات دهیم، نماز را بپا

درباره این آیه می فرماید«. خداوند است : 



الحَقَّ عَلی اَهلِهِ لَمَا اختَلَفَ فِی اللَّهِ تَعالی اثناناِنَّها لَم تَرعَ حَقَّ نَبیِّها اَما وَ اللَّهِ لَو تَرَکوا  .(458) 

سوگند اگر این امت حقّ را از  حریم پیامبرصلی اهلل علیه وآله را در مورد اهل بیتش رعایت نکردند. به خدا این امت حق و
در مورد پروردگار اختالف نمی کردند سرچشمه زالل اهل بیت می گرفتند حتی دو نفر هم . 

  امتحان الهی بر مبنای امامت در امت اسالمی . 3

وَ اعتَصِموا »می فرماید:  امت را بعد از شهادت پیامبرش بر مسئله امامت به حقّ امتحان کرده؛ آنجا که خداوند متعال این
 !«همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید» :(459)«بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقوا
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انبیاء عدم تفرقه و  استفاده می شود که وصیت پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وآله همانند وصیت دیگر از آیات دیگر نیز
اَوحَینا  شَرَعَ لَکُم مِنَ الّدینِ ما وَصّی بِهِ نوحاً وَ الَّذی»فرماید:  ایجاد اتحاد بر محور حقّ و حقیقت است، که قرآن عظیم می

که به  آیینی را برای شما تشریع کرد(: »460«)اَقیموا الدّینَ وَ ال تَتَفَرَّقوا وَصَّینا بِهِ اِبراهیمَ وَ موسی وَ عیسی اَناِلَیکَ وَ ما 
موسی و عیسی علیهم السالم سفارش کردیم این بود  نوح توصیه کرده بود؛ و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و

اخْتَلَفوا مِن بَعدِ ما جاءَهُمُ البَیِّناُت وَ اولئِکَ  وَ ال تَکونوا کَالَّذینَ تَفَرَّقوا وَ«. »آن تفرقه ایجاد نکنید که دین را بر پا دارید و در
آنکه نشانه های روشن پروردگار  مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختالف کردند؛ پس از(: »461«)عَظیمٌ لَهُم عَذابٌ

 !«به آنان رسید

صحیح نقل کرده است که پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمود مسلم در : 

بِالغَرَقِ  اُمّتی بِالسُّنِّهِ فَأَعطانیها، وَ سَأَلتُهُ اَن الیَهلِکَ اُمَّتی ثالثاً فأعطانی اثنتین و منعنی واحدهً. سَأَلتُ رَبّی اَن ال یَهلِکَ سألتُ ربّی
فَمَنَعَنیها م بَینَهُمفَأعطانیها، وَ سَألتُهُ اَن ال یَجَعلَ بَأسَهُ .(462) 

کرد. از او درخواست کردم  چیز درخواست کردم، دو تای آن را به من عطا نمود و مرا از یکی از آنها منع از پروردگارم سه
نمودم که امتم را با غرق هالک نکند، و پذیرفت. ولی خواستم که  امتم را با قحطی هالک نگرداند، و پذیرفت. درخواست

نباشد، و آن را نپذیرفت نزاعبینشان  . 

  ایمانِ مشروط به اعتقاد به والیت اهل بیت علیهم السالم و اخذ دین از طریق آنان . 4
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باشد، و چون مردم بر اساس  تفرقه و بی نظمی است که مشروط به اعتقاد به والیت اهل بیت علیهم السالم ایمانی مانع از
اگر زندگی ها بر اساس اعتقادات غیر سنّت الهی باشد بی نظمی و  و پایبند هستند، باورهای اعتقادی خود زندگی کرده

می گردد تفرقه آشکار . 

پایه های دوستی و برادری را  تعالی در روز غدیر خم با معرفی حضرت علی علیه السالم و اعتقاد به آن حضرت خداوند باری
 سالم با این اعتقاد مؤمن گردیدند و با یکدیگر برادر شدند، زیرا دردین ا با یک اعتقاد واحد چید، و مردم پس از پذیرفتن

مؤمنین با هم برادرند(: »463«)اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَهٌ»قرآن آمده:  ». 



  بیان حقایق در سنّت الهی و سیره معصومین علیهم السالم . 5

یقین بر ایجاد اختالف بوده  سنّت الهی و سیره معصومین علیهم السالم آشکارا آمده، حتی جایی که احتمال یا بیان حقایق در
عمل به آن نیز سفارش شده است. اینک به نمونه هایی از موارد تقدیمِ  باز هم بیان حقیقت الزم بوده و ترک نشده است و

السالم اشاره می کنیم وحدت در سنّت الهی و در سیره معصومین علیهم حقّ بر : 

 سنّت الهی . 1

شود، و این ابالغ باعث دو  ازلی می دانست که با دستور ابالغ به پیامبرش بین حق و باطل جدایی حاصل می خداوند با علم
و (: »464«)هُرِسالَتَ وَ اِن َلم تَفعَل فَما بَلَّغتَ»پیامبرش را تهدید می کند  دستگی می شود، ولی حتی در انجام ندادن این کار

رسالت او را انجام نداده ای اگر )آنچه را که خدا به تو وحی نموده به مردم نرسانی، »! 

 سیره رسول خداصلی اهلل علیه وآله در ابالغ والیت حضرت علی علیه السالم در روز غدیر . 2
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شیعه علی علیه السالم و  کرده و به دو دستهعلیه وآله می دانست که مسلمانان با طرح این مسئله اختالف  پیامبرصلی اهلل
حقّ کوتاه نیامد مخالف او تقسیم می شوند، ولی در عین حال از بیان . 

 سیره حضرت علی علیه السالم در حکومتداری . 3

خواهد شد؛ ولی در  که با طرد معاویه و طلحه و زبیر، حکومتش بر هم خورده و وحدت اسالمی متالشی آن حضرت می دانست
ن حال دست به این کار زدعی . 

 سیره حضرت زهراعلیها السالم . 4

تعرض است و مردم نیز تازه  السالم با آنکه می دانستند امت اسالمی بعد از شهادت پدر از هر طرف مورد حضرت زهراعلیها
اجّه می کند و به دفاع که از خانه به سوی مسجد می آید و با ابوبکر مح مسلمان بودند. با این همه چنان مطلب را مهم دیده

امام زمانش قیام می نماید از حقّ . 

 سیره امام حسین علیه السالم . 5

جامعه به راه انداخت همگی  حسین علیه السالم کرد و بعد از واقعه عاشورا چه نهضت ها و قیام هایی را در کاری که امام
حقِّ و مسئله وحدت اسالمی، بیان حق مقدّم است توجیه گر این نکته است که هنگام تعارض بین بیان . 

 رجوع به خدا و رسول صلی اهلل علیه وآله . 6

وآله رجوع به خدا و رسول  ایجاد نظم و وحدت الهی، در هنگام اختالف در جانشینی پیامبرصلی اهلل علیه از دیگر راه های
االَمرِ مِنکُم فَاِن  لَّذینَ آمَنوا اَطیعوا اللَّهَ وَ اَطیعوا الرَّسولَ وَ اولِیاَیُّهَا ا یا»صلی اهلل علیه وآله است، که خداوند می فرماید: 

ای کسانی (: »465«)وَ اَحسَنُ تَأویالً الرَّسولِ اِن کُنتُم تُؤِمنونَ بِاللَّهِ وَ الیَومِ اآلخِرِ ذلِکَ َخیرٌ تَنازَعتُم فی شَی ءٍ فَرُدُّوهُ اِلَی اللَّهِ وَ



نزاع داشتید آن  را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو االمر از خود را! و هر گاه در چیزی ید! اطاعت کنید خداکه ایمان آورده ا
ایمان دارید! این کار برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر  را به خدا و پیامبر باز گردانید. اگر به خدا و روز رستاخیز

 .«است
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تَذهَبَ ریُحکُم وَ اصبِروا اِنَّ اللَّهَ مَعَ  وَ اَطیعوا اللَّهَ وَ رَسولَهُ وَ ال تَنازعوا فَتَفشَلوا وَ» فرماید: همچنین خداوند می
و شوکت  خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید! و نزاع و کشمکش نکنید، تا سست نشوید و قدرت فرمان(: »466«)الصّابِرین

کنندگان است شما از میان نرود! و صبر و استقامت کنید که خداوند با استقامت »! 

امام و جانشینی بعد از  به خدا و رسول صلی اهلل علیه وآله در مسائل و موضوعات خارجی از جمله تعیین بنابراین با رجوع
ی شده ایمالهی در امت اسالم پیامبرصلی اهلل علیه وآله باعث ایجاد نظم و وحدت . 

 معرفی آخرین وحدت بخش انسان ها در خطابه غدیر

اثنی عشرعلیهم السالم و  الحجه سال دهم هجری در حجه البالغ پیامبرصلی اهلل علیه وآله با معرفی ائمه در روز هجدهم ذی
فرمودندآینده بشریت از طرف خداوند به ارمغان آورده  خصوصاً حضرت مهدی علیه السالم نظم و وحدت را برای : 

 .ااَل اِنَّ خاتَمَ االَئِمَّهِ ِمنَّا القائِمُ المَهدِیُّ

 .آگاه باشید! همانا آخرین امام مهدی قائم از ماست

 .ااَل اِنَّهُ الظَّاهِرُ عَلَی الّدینِ

 .آگاه باشید! او بر همه ادیان پیروز خواهد شد

 .ااَل اِنَّهُ المُنتَقِمُ ِمنَ الظّاِلمینَ

انتقام گیرنده از ستمگران استآگاه باشید! او  . 

 .ااَل اِنَّهُ فَاتِحُ الحُصونِ وَ هادِمُها

 .آگاه باشید! او فتح کننده دژها و ویران کننده آنهاست

 .ااَل اِنَّهُ قاتِلُ کُلِّ قَبیلَهٍ مِن اَهلِ الشِّرکِ

دآگاه باشید! او بر همه طوایف و قبایل اهل شرک غلبه یافته و آنها را هدایت می کن . 
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 .ااَل اِنَّهُ مُدِرکٌ بِکُلِّ ثارٍ اِلَولِیاءِ اللَّهِ



 .آگاه باشید! او گیرنده خونبهای همه اولیای خداست

 .ااَل اِنَّهُ النّاصِرُ لِدینِ اللَّهِ

 .آگاه باشید! او یاری کننده دین خداست

 .ااَل اِنَّهُ الغَرّافُ فی بَحرٍ عَمیقٍ

یمانه گیر از دریای بیکران الهی استآگاه باشید! او جرعه نوش و پ . 

 .ااَل اِنَّهُ یَسِمُ کُلَّ ذی فَضلٍ بِفَضلِهِ وَ کُلَّ ذی جَهلٍ بِجَهلِهِ

 .آگاه باشید! او هر صاحب فضیلتی را به مقدار فضلش و هر نادانی را به قدر نادانی اش نشان دهد و عالمت نهد

 .ااَل اِنَّهُ خِیَرَهُ اللَّهِ وَ مُختارُهُ

گاه باشید! او برگزیده و انتخاب شده خداوند تبارک و تعالی استآ . 

 .ااَل اِنَّهُ وارِثُ کُلِّ عِلمٍ وَ المُحیطُ بِهِ

 .آگاه باشید! او وارث همه علوم و احاطه دارنده بر همه فهم ها و ادراک ها است

 .ااَل اِنَّهُ المُخبِرُ َعن رَبِّهِ عَزَّ وَ َجلَّ وَ المُنَبِّهُ بِأَمرِ ایمانِهِ

 .آگاه باشید! او حکایت از پروردگارش کند و از او خبر دهد و نشانه های او را برافراشته سازد

 .ااَل اِنَّهُ الرَّشیدُ السَّدیدُ

 .آگاه باشید! او راه یافته و استوار است

المُفَوَّضُ اِلَیهِ ااَل اِنَّهُ . 

 .آگاه باشید! اوست که همه امور مردم به او واگذار شده است

 .ااَل اِنَّهُ قَد بَشَّرَ بِهِ مَن سَلَفَ مِنَ القُرونِ بَینَ یَدَیهِ

 .آگاه باشید! اوست که پیشینیان از قرن ها پیش به ظهور او بشارت داده اند

هَ َبعدَهُ وَ ال حَقَّ ااِلّ مَعَهُ وَ ال نورَ ااِلّ عِندَهُااَل اِنَّهُ الباقی حُجَّهً وَ ال حُجَّ . 
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 .آگاه باشید! اوست حجت باقی خداوند و پس از او حجتی نخواهد بود. حقی نیست مگر با او، و نوری جز نزد او نیست

 .ااَل اِنَّهُ ال غالِبَ لَهُ وَ ال مَنصُورَ عَلَیهِ

اهد شد و بر او پیروز نگرددآگاه باشید! کسی بر او چیره نخو . 

 .ااَل وَ اِنَّهُ وَلِیُّ اللَّهِ فی اَرضِهِ وَ حَکَمُهُ فی خَلقِهِ وَ اَمیُنهُ فی سِرِّهِ وَ عاَلنِیَتِهِ

 .آگاه باشید! او ولیّ خدا در زمین و داور او در میان خلق و امانتدار او در امور نهان و آشکار اوست

 برکات وحدت بخش عصر ظهور

 اشاره

 :چهار نقطه اصلی در عصر ظهور وجود دارد که که ثمره آنها تحقق هرچه دقیق تر و آسان تر وحدت است

  وحدت کلمه . 1

 یُّکُمُیُحِقُّ اللَّهُ الحَقَّ وَ یُزهِقَ الباطِلَ، وَ هُوَ مَهدِ هُوَ الَّذی یَجمَعُ الَکلَِم وَ یُتِمُّ النِّعَمَ وَ»السالم می فرماید:  امام هادی علیه
می سازد، و خداوند حق را به دست او تحقق می  او کسی است که وحدت کلمه ایجاد می کند، و نعمت ها را کامل«: »المُنتَظَرُ

 .«او مهدی منتظر شماست .بخشد و باطل را نابود می سازد

به خدا سوگند بقیه اللَّه اوست» ( و سپس فرمود:467«)بَقِیَّهُ اللَّهِ خَیرٌ لَکُم»آنگاه حضرت این آیه را تالوت کرد:  ».(468) 

  عزت مؤمنین در سایه عدل . 2

اَوَما عَلِمتَ اَنَّ لِلحَقِّ دَولَهً وَ »السالم فرمود:  امام صادق علیه«. اَینَ مُعِزُّ االَولِیاءِ وَ مُذِلُّ االَعداءِ »خوانیم:  در دعای ندبه می
مگر نمی دانی که (: »469«)الباطِلِ اقتُصَّ مِنهُ فی َدولَهِ الحَقِّ هِ صاحِبِهِ. فَمَن اَصابَتهُ دَولَهُدَولَهً، وَ کاِلهُما ذلیلٌ فی دَولَ لِلباطِلِ

است. کسی که در دولت باطل مورد  حق دولتی و برای باطل دولتی است، و هر یکی در دولت دیگری خوار و بی مقدار برای
شود ستم قرار گیرد در دولت حق از او رفع ستم می ». 
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  جمع عقول بندگان . 3

 :درباره شرایط زندگی در حکومت حضرت مهدی علیه السالم می خوانیم

َابصارِهِم  اَکمَلَ بِهِ اَخالقَهُم، ثُمَّ مَدَّ اللَّهُ لِشیعَتِنا فی اَسماعِهِم وَ قائِمُنا وَضَعَ یَدَهُ عَلی رُؤوسِ العِبادِ فَجَمَعَ بِهِ عُقولَهُم وَ اِذا قامَ
یُکَلِّمُهُم فَیَسمَعونَ وَ یَنظُرونَ اِلَیهِ وَ هُوَ فی مَکانِهِ حَتّی ال یَکونَ بَینَهُم وَ بَینَ القائِمِ بَریدٌ . 

رشد آنها را کامل گرداند  ما قیام کند دست شریفش را بر سر بندگان گذارد و خردهای آنها را گرد آورد و هنگامی که قائم
در میان قائم علیه السالم و آنها مانع و سدی نمی ماند. هر وقت قائم  و خداوند بر وسعت بینایی و شنوایی آنان می افزاید و



کجا هستند نگاه می کنند و او رادر اقامتگاه  السالم بخواهد با آنها سخن بگوید آنها هر کجا باشند می شنوند، و آنها هر علیه
 (470).خود می بینند

  وفور نعمت و امنیت . 4

حَکَمَ بِالعَدلِ وَ ارتَفَعَ فی اَّیامِهِ الجَورُ  اِذا قامَ»زندگی در روزگار حضرت بقیه اللَّه االعظم علیه السالم فرمود:  همچنین درباره
 اَهلِهِ وَ لَم یَبقَ اَهلُ دینٍ َحتّی یُظهِروا االِسالمَ وَ یَعتَرِفوا لیالسُّبُلُ وَ اَخرَجَتِ االَرضُ بَرَکاتِها وَ رُدَّ کُلُّ حَقٍّ اِ وَ آمَنَت بِهِ

ستم ریشه کن می شود و راه ها امن می گردد  چون قائم قیام کند به عدالت داوری می کند و در زمان او(: »471«)بِاالیمانِ
به اسالم  یرو هیچ آیینی نمی ماند جز اینکهکند و هر حقّی به صاحب حق بر می گردد و پ و زمین برکت های خود را ظاهر می
 .«می گرود و به آن ایمان می آورد

» :سپس فرمود  قَدَمَیها ااِلّ عَلَی النَّباتِ وَ عَلی رَأسِها ِمکتَلُها ال ُیهَیِّجُها تَأمَنُ الُسبُلُ، تَمشِی المَرأَهُ بَینَ العِراقِ وَ الشّامِ ال تََضعُ
عراق تا شام برود و پای خود را جز بر روی گیاه نگذارد،  راه ها امن می شود، به گونه ای که زن از: »(472«)سَبُعٌ وَ ال تَخافُهُ

نداشته باشد را بر سرش بگذارد و هیچ درنده او را نترساند و او هم از درنده ای هراس در حالی که جواهراتش ». 
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  نتیجه سخن

هدف بزرگ غدیر مثل  غدیر جلوگیری از تفرقه و بی نظمی بین بشریت و امت اسالم بوده است؛ ولی این از اهداف بلند
وحدت الهی با حکومت عدالت گستر حضرت مهدی علیه السالم  دیگر اهداف آن تحقّق عملی پیدا نکرد، اما تجلّی نظم و

 .صورت می گیرد
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 تجلی عدالت علوی در حکومت مهدوی / محمد مجتهدی

  چکیده

 .غدیر به عنوان وصیتنامه اجرائی پیامبرصلی اهلل علیه وآله قابل مالحظه است . 1

 .در این وصیتنامه به آغاز و انجام هدایت الهی توجه شده است . 2

 .در این وصیتنامه مشخصات حکومت مهدوی بیان شده است که هفده خصوصیت است . 3

 .فرازهای دعای ندبه مفسّر فرازهای خطبه غدیر درباره قالب سیستم حکومتی حضرت مهدی علیه السالم است . 4

 .غدیر طرح دو حکومت با یک محور است: علوی و مهدوی . 5

 .آتش سقیفه بر سر غدیر را جز آب عدالت مهدوی خاموش نمی کند . 6

 .یک هماهنگی و وحدت روش بین امیرالمؤمنین و امام زمان علیهما السالم وجود دارد . 7

235ص:   

لیهما السالممیزانیت حق و عدل در حکومت امیرالمؤمنین و امام زمان ع . 8 . 

بعثت برای رسول خداصلی  از رویدادهای مهم تاریخ اسالم است. غدیر برای حضرت علی علیه السالم مانند واقعه غدیر یکی
حقوقیِ غدیر از زاویه عقل و نقل قابل بررسی و تحقیق است، اگر چه در  اهلل علیه وآله است. جنبه های تاریخی و سیاسی و

رشته تحریر درآمده است، اما از  سیر در موضوعات تاریخی و مباحث استداللی امامت آن بهتاریخ صدها شرح و تف طول
واقع شده است جنبه حقوقی و محتوای اجرایی کمتر مورد توجه . 

  غدیر وصیتنامه اجرائی پیامبرصلی اهلل علیه وآله



اجرایی آن بعد از زمان  دارای یک نظام و سیستم جامع هدایتی با کلیه ملزوماتش بوده، لذا جلوه حقیقی از آنجا که اسالم
غدیر انتظار می رفت، ولی صد افسوس که این آرزو جامه عمل نپوشید رسالت پیامبر عالیقدر اسالم صلی اهلل علیه وآله از . 

علیه وآله در آخرین لحظات  ل توجه است. بیان رسول خداصلی اهللهای گوناگون، از جنبه وصیتی نیز قاب غدیر جدا از جنبه
را دارد؛ و قاعده وصیت این است که به اهمّ موضوعات اشاره شود،  زندگی نسبت به اسالم و احکام آن، حکم یک وصیتنامه

موضوعات اصلی، جزئیات خواه ناخواه اجرا خواهد شد و با اجرای . 

  یتوجه به آغاز و انجام هدایت اله

اساسی دیگری را که  غدیر، رسول خداصلی اهلل علیه وآله پس از توجه دادن به عظمت توحید، مسئله در وصیتنامه الهی
به جایگاه حضرت علی علیه السالم در اسالم و همچنین خودش  امامت و والیت امامان بعد از خود است مطرح می کند. سپس

قسمت از پیام رسول  عنی حضرت مهدی علیه السالم سخن می گوید، که اینآنگاه از آخرین وصیّ خود ی .اشاره می نماید
 .خداصلی اهلل علیه وآله قابل توجه است

236ص:   

آغاز و انجام هدایت دین  الهی این مطلب را آشکار می نماید که نبی مکرم اسالم صلی اهلل علیه وآله به دقت در این وصیت
رسالت با امامت و والیت حضرت علی علیه السالم آغاز می شود، به طور  بعد از توجه بیشتر دارد. یعنی اگر هدایت جامعه

یقین سرانجامش از آنِ حضرت مهدی علیه السالم است قطع و . 

 مشخصات حکومت مهدوی در غدیر

در هر یک از  بیان می گردد که دقت -که صورتِ عملیِ حکومت علوی است  -مشخصات حکومت مهدوی  در این پیام
ی این قسمت از خطبه این حقیقت را آشکارا بیان می کندفرازها رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله خطاب به حاضران این  .

 :گونه می فرمایند

 :ای مردم! آخرین هادی این امت مهدی از ماست و فرزند من است. با این ویژگی ها

ظاهر خواهد نمود آگاه باشید که او بر همه دین ها غالب آمده و حقیقت دین اسالم را . 1 . 

 .آگاه باشید که او از ظالمین و ستمکاران انتقام می گیرد . 2

 .آگاه باشید که او تمام دژهای مستحکم را فتح کرده و همه را ویران خواهد کرد . 3

 .آگاه باشید که او نظام شرک را برچیده و نظام هدایت را جایگزین خواهد نمود . 4

گیرنده از خون به ناحقّ ریخته اولیاء خداست آگاه باشید که او انتقام . 5 . 

 .آگاه باشید که او یاور و حامی دین خداست . 6

 .آگاه باشید که او بهره گیرنده دریای ژرف حقایق است . 7



 .آگاه باشید که او مشخص کننده فضیلت هر صاحب فضل و جهالت هر جاهل است . 8

237ص:   

گزیده خداوند استآگاه باشید که او انتخاب شده و بر . 9 . 

 .آگاه باشید که او وارث همه علوم است و بر آنها احاطه و اشراف دارد . 10

 .آگاه باشید که او خبر دهنده از جانب خداوند و بیانگر مراتب ایمان و استوار کننده آیات الهی است . 11

 .آگاه باشید که او رشید و استوار در صراط مستقیم است . 12

 .آگاه باشید که همه امور به او تفویض شده است . 13

 .آگاه باشید که به آمدن او پیشینیان بشارت داده اند . 14

بود مگر همراه او و  که او آخرین حجت خداوند است، و بعد از او حجتی نخواهد بود و هیچ حقی نخواهد آگاه باشید . 15
 .هیچ نوری نیست مگر نزد او

بر او نه کسی غالب خواهد بود و نه پیروز آگاه باشید که . 16 . 

 .آگاه باشید که او ولیّ و حکم کننده و امینِ پنهان و آشکار خداوند در زمین است . 17

«. روشن کرده و تفهیم نمودم ای مردم! آنچه الزم و ضروری بود برای شما»معرفی صریح و گویا می فرماید:  آنگاه بعد از این
ندارد، و به یقین استمرار حاکمیت علوی به حاکمیت مهدوی ختم خواهد شد یعنی دیگر هیچ بهانه ای برای نپذیرفتن وجود . 

قالب  -معصوم علیه السالم است  که آن نیز بیان -شاخصه های گویا، و با نگاهی به فرازهایی از دعای ندبه  با توجه به این
اجرای آن به وضوح معلوم می شود. در واقع آنچه قرار بود به دست با  ومتی حضرت مهدی علیه السالم و نوعسیستم حک
علیه السالم اجرا شود، به دست این ذخیره غدیر انجام خواهد گرفت کفایت علی . 
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 طراحی دو حکومت علوی و مهدوی در غدیر

کافران خبر داشت  ه است. گویی رسول عالیقدر از نیّت منافقان ودو حکومت با یک محور طراحی شد پس در غدیر تصویر
امامت علوی اتصال یابد. گویی می بیند که چگونه سنّتش  که چه توطئه ای در سر دارند، و نخواهند گذاشت سنّت نبوی به

ظهور زبانه  تاظلم و ستم جایگزین عدل و قسط خواهد شد؛ و چه ستم و ظلمی که شعله آتش آن  به بدعت تبدیل شده و
آتش شعله گرفته از سقیفه را، با آب عدالت  خواهد کشید، و کسی جز حضرت مهدی علیه السالم نخواهد توانست این

قامَ الحُجَّهُ سارَ بِسیرَهِ اَمیرِالمُؤمِنینَ عَلِیٍ علیه السالم اِذا»مهدوی خاموش کند، چرا که  هنگامی که حضرت مهدی » :(473)«
در حقیقت یک هماهنگی و وحدت روش بین «. السالم رفتار می نماید کند به مانند سیره امام علی علیهعلیه السالم ظهور 

همام برقرار است این دو امام . 



( بنیان حکومت امام عصرعلیه 474«)بِالعَدلِ وَ اِذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ اَن تَحکُموا»اساس آیه صریح قرآن:  از آنجا که بر
نماید.  زمینه هاست، و روایات رسیده از معصومین علیه السالم این حقیقت را آشکار می دل الهی در تمامالسالم بر تحقق ع

تشیع بیشتر استفاده شده و از موقعیت مقدسی  وجود سه واژه عدل و عقل و حق، که از نظر کاربردی در فرهنگ اسالم و
خداوند  ک معنی ختم می شود و اینکه هر شی ء آن گونه کهمتفاوت هر سه در نهایت به ی برخوردار است، و علی رغم معانی

منتخب خداوند حکیم، علیم و مهربان می خواهد سر جایش باشد و تحقق این امر انجام نمی پذیرد، مگر به دست . 

بیان  تلخ و ناگوار است. عدالت اگر چه واژه بسیار شیرین و مورد قبول مؤمن و کافر است، اما در اجرا نکته مهمتر اینکه
عدالت به هنگام سخن گفتن دارای میدان »است، آنجا که فرمودند:  امیرِ کالم حضرت علی علیه السالم گواه این مطلب

اما به هنگام عمل بسیار ضیق است وسیعی است، ». 
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  وحدت روش بین امیرالمؤمنین و امام زمان علیهما السالم

معیار حق قرار داده،  م فرزند کسی است که رسول معظم علیه السالم او رااینکه حضرت مهدی علیه السال نکته جالب دیگر
علی است.  علی همراه حق و حق همراه(: »475«)الحَقُّ مَعَ عَِلیٍّ یَدورُ حَیثُما دار عَلِیٌّ مَعَ الحَقِّ وَ»هم در دنیا و هم در آخرت. 

 الحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ وَ لَن یَفتَرِقا حَتّی یَرِدا عَلَیَّ الحَوضَ یَومَ وَعَلِیٌّ مَعَ الحَقِّ «. »حق می گردد همان جا که علی می گردد
شوند تا در روز قیامت کنار حوض بر من وارد  علی با حق و حق با علی است، و هرگز از یکدیگر جدا نمی(: »476«)القِیامَهِ

 .«گردند

که حق محض علی علیه  حق معرفی می کند؛ زیرا احادیث عجیب است، چرا که علی علیه السالم را میزان این حدیث از
است و همه افعال و رفتار او حق محض است، چون پدرش حق  السالم است. امام مهدی علیه السالم فرزند چنین شخصیتی

او انجام خواهد  پدرش عمل خواهد کرد. لذا تمام آنچه در دوران حکومت ایشان اتفاق می افتد و محض بوده و او به سیره
تحقق می یابد. به عبارت ساده باید گفت: حضرت مهدی علیه  حق است. آن روز است که عدل زیباترین آرزوی انسان ها داد

نظام عدالت پا جای پای حضرت علی علیه السالم خواهد گذاشت السالم در اجرای . 

است که هستی بدان استوار و  عدل اساسی(: »477«)العَدلُ اَساسٌ بِهِ قِوامُ العالَمِ»السالم می فرماید:  حضرت علی علیه
عدل زندگی است(: »478«)العَدلُ حَیاهٌ»می نماید:  یا در بیانی کوتاه شکل حیات را معین«. محکم است ». 

مشکالت ایجاد شده چنان که  مان حیات خود با توجه بهموال چهار چوب زندگی را معلوم می کنند؛ و چون در ز در این بیان،
حضرت مهدی علیه السالم انجام خواهد شد شایسته بود اجراء نشد در حاکمیّتِ سراسر عدلِ . 

240ص:   

حیات و روح احکام با عدل است(: »479«)العَدلُ حَیاهُ االَحکامِ»فرماید:  همچنین می حکمی که عدل در آن نباشد حکم  .«
اللَّه علیه السالم تمام احکام صادره بر اساس عدل خواهد بود دارد، و در ایام حکومت حضرت بقیهمرده را  . 

« اصالح وضع مردم در همه زمینه ها  یعنی«. رعیت جز به عدل اصالح نمی پذیرد(: »480«)یُصِلحُها ااِلَّ العَدلُ الرَّعِیَّهُ ال
ت عدالت مأنوس نیستند وضع مردم هم روز به روز بدتر می شود. در حقیق بستگی به عدالت حاکم دارد؛ و چون حاکمان با



اصالح وضع رعیّت و مردم می  حقّه مهدوی چون عنصر عصمت مقدم بر عدالت است، آن حضرت با روندی آسان به حکومت
بلکه عصمت الزم است پردازد، چون برای حکومت صِرف عدالت کافی نیست، . 

«  الِقامَهِ الحَقِّ فاَل تُخالِفهُ فی میزانِهِ وَ ال تُعارِضهُ فی ِسُبحانَهُ الَّذی وَضَعَهُ فِی الخَلقِ وَ نَصَبَهُمیزانُ اللَّهِ  ِانَّ العَدلَ
برپایی حقّ قرار داده، پس با او در میزانش  عدل ترازویی است که خداوند سبحان در میان خلق برای(: »481«)سُلطانِهِ

ارضه منمامع مخالفت نکن و با او در حاکمیّتش ». 

کسی که توان اجرای  به ترازو تشبیه شده و مخالفت با آن مخالفت با حاکمیت خداوند خواهد بود؛ و در این بیان، عدل
 .عدالت را ندارد عمالً با خدا در حال معارضه است

 تصویری از حکومت مهدوی بر اساس غدیر

گونه به تصویر می کشد حضرت صادق علیه السالم حکومت حضرت مهدی علیه السالم را این :  

اَهلِهِ وَ لَم یَبقَ  بِهِ السُّبُلُ وَ اَخرَجَتِ االَرضُ بَرَکاتِها وَ رَدَّ کُلَّ حَقٍّ اِلی القائِمُ حَکَمَ بِالعَدلِ وَ ارتَفَعَ فی اَیّامِهِ الجَورُ وَ آمَنَت اِذا قامَ
مُحَمَّدٍعلیه السالم. فَحیَنئِذٍ تُظهِرُ  ، ... وَ حَکَمَ بَینَ النّاسِ بِحُکمِ داوُدَ وَ حُکمِبِاالیمانِ اَهلُ دینٍ حَتّی یُظهِروا االِسالمَ وَ یَعتَرِفوا

لِصَدَقَتِهِ وَ ال لِبِرِّهِ لِشُمولِ الغِنی جَمیعَ المُؤمِنینَ تُبدی زینَتَها فاَل یَِجدُ الرَّجُلُ مِنُکم یَومَئِذٍ مَوضِعاً االَرضُ ُکنوزَها وَ بَرکاتِها،  ... 

سِرنا مِثلَ سیرَهِ  اِذا رَأَوا سیرَتَنا لَو مَلَکنا»ااِلّ مَلَکوا قَبلَنا لِئاَلّ یَقولوا:  اِنَّ دَولَتَنا آخِرُ الدُّولِ وَ لَم یَبقَ اَهلُ بَیتٍ لَهُم دَولَهٌ
العاقِبَهُ لِلمُتَّقین وَ»، وَ هُوَ قَولُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «هؤاُلءِ ».(482) 

241ص:   

 :هنگامی که حضرت مهدی علیه السالم ظهور می کند همه چیز را این گونه متحول می کند

 .حکومتش بر اساس عدل است . 1

 .ظلم و جور در ایام حکومتش از بین می رود . 2

 .راه ها در پرتو حکومتش امن و امان می گردد . 3

 .زمین برکاتش را خارج می نماید . 4

رسدحقّ هر کسی به خودش می  . 5 . 

 .جز اسالم دینی باقی نمی ماند و همه با ایمان به اسالم شناخته می شوند . 6

 .در میان مردم همانند حضرت داود و حضرت محمّدعلیهما السالم حکم و داوری می نماید . 7

 .به برکت وجود حضرت زمین گنج های خود را آشکار می سازد و برکات خود را نمایان و آشکار می نماید . 8

 .کسی در آن زمان برای انفاق و صدقه موردی پیدا نمی کند، زیرا همه بی نیاز و غنی هستند . 9



 :حضرت صادق علیه السالم در ادامه به یک نکته اساسی اشاره دارد و می فرماید

ما را در  چنانچه روش دولت است. همه کسانی که قرار بود حکومت کنند قبل از ما به حکومت می رسند تا دولت ما آخرین
و این همان گفته خداوند متعال «! مانند اینان حکومت می کردیم اگر ما به حکومت می رسیدیم»حکومت ببینند نگویند: 

 .«وَ العاقِبَهُ ِللمُتَّقینَ » :است که فرمود

یبا که طلوع ز آن روز متقین است و رأس و امیر آن وجود مقدس حضرت مهدی علیه السالم است. به امید آری عاقبت از آنِ
 .عدالت علوی در حکومت مهدوی است

----------------------------- 

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم . 1

ق 1390اعالم الوری بأعالم الهدی، طبرسی، فضل بن حسن، ناشر: اسالمیه، تهران، چاپ سوم،  . 2 . 
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: مختلف، نوبت چاپ: مکرربحار االنوار، عالمه مجلسی، ناشر: اسالمیه، تهران، سال چاپ . 3 . 

محمد ابوالفضل، ناشر: مکتبه آیه  البالغه، ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه اللَّه، محقق و مصحح: ابراهیم، شرح نهج . 4
ق 1404اللَّه المرعشی النجفی، قم، چاپ اول ،  . 

ش 1366بلیغات، قم، چاپ اول، غرر الحکم و درر الکلم، تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، ناشر: دفتر ت . 5  

 تجلی عبودیت انسان بر اساس غدیر در ظهور / محمد رضا فریدونی

  چکیده

فضیلت را برای دین برگزیده  بزرگترین رخداد عظیم الهی است، که توانست با تحقق خود عالی ترین و برترین غدیر . 1
ه تنها در اسالم بلکه در تاریخ بشریت ثبت گرددجهانی شدن ن الهی رقم زند و از مرزهای اسالم عبور کند، و با . 

 .دین برگزیده الهی اسالمی است که در روز غدیر تجلی و ظهور رسمی یافت . 2

جایگاه رهبری الهی مسلمین  قرآن اثبات می شود، یأس مخالفان از نفوذ در دین در آیه اکمال، پر نمودن دالئلی که از . 3
امیرالمؤمنین علیه السالم است له با معرفیبعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآ . 

 .ارتباط واقعه غدیر خم با عصر ظهور امام زمان علیه السالم . 4



دینَهُمُ  االَرضِ کَمَا استَخلَفَ الَّذینَ مِن قَبلِهِم وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُم الَّذینَ آمَنوا مِنکُم َو عَمِلوا الصّالِحاتِ لََیستَخلِفَنَُّهم فِی وَعَدَ اللَّهُ
فَأولئِکَ هُمُ  اَمناً یَعبُدونَنی الیُشرِکونَ بی شَیئاً وَ مَن کَفَرَ بَعدَ ذلِکَ الَّذِی ارتَضی لَُهم وَ لَیُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم

 (483).الفاسِقونَ

زمین جانشین قرار دهد  از شما که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند وعده داده که ایشان را در خداوند به بعضی
داد؛ و )به شما وعده داد که( برای ایشان دینشان را که برگزیده و  همان گونه که پیشینیان ایشان را خلیفه و جانشین قرار

نماید اوست برتری و قدرت بخشد، و تمامی هراس آنان را به آرامش و امنیّت تبدیل مورد رضایت . 
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( نورزند، و اگر کسانی بعد از  و محقّق گشت( باید تنها مرا پرستش نمایند و به من هیچ شرکی زمینه ها آماده آنگاه که این
همان فاسقند این امور کفر و ناسپاسی ورزند، بدانند که ایشان . 

 وعده تفوُّق دین مورد رضای خدا

رضای خویش را بر هر  از آیه شریفه برداشت می شود این است که خداوند وعده تفوّق و برتری دین مورد آنچه در بدو امر
 کانَ وَعدُهُ»الهی قطعاً به وقوع خواهد پیوست، زیرا که فرموده:  قدرت و عقیده ای اعالم می دارد. شکّی نیست که وعده

دینَهُمُ الَّذِی »است، که کدام دین مصداق  دین برگزیده الهی( ولی آنچه باید روشن شود تشخیص و شناخت 484«.)مَفعوالً
بر هر قدرت و دینی تسّلط و قدرت پیدا کند؟ بوده و قرار است« ارتَضی لَهُم  

که در حجّه الوداع نازل  شناسایی تنها دین مرضیِّ الهی به کالم وحی رجوع نماییم. قرآن مجید در آیتی شایسته است برای
توجّه به این فراز  ( با485«.)اَتمَمتُ عَلَیُکم نِعمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ االِسالمَ دیناً الیَومَ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم وَ»شده می فرماید: 

اسالمی است که در آن روز تجلّی و ظهور رسمی یافت. ویژگی  آیه شریفه روشن می شود: دین برگزیده و مورد رضای الهی
تفقّه شود تا با دقّت  برگزیده الهی خبر می دهد. بنابراین ضرورت دارد که در آن تدبّر وکه از دین  مهم این آیه آن است

مفتخر به دریافت نشان واالی رضایت پروردگار گردید را باز  بیشتر ارکان دین مقبول و برگزیده الهی که در آن روز
 .شناخت

 تأمین آینده دین در غدیر

اَتمَمتُ »هستی بخشد، و با « دینَکُم الیَومَ اَکمَلتُ لَکُم»ق خود اکمال دین را با بود که توانست با تحقّ کدام رخداد عظیم
را برای دین  عالی ترین و برترین فضیلت« رَضیتُ لَکُمُ االِسالمَ دیناً»نمایش نهد و با  تمامیت نعمت را به« عَلَیکُم نِعمَتی

بزرگی و عظمت بخشد؟ رابرگزیده الهی رقم زند، و مسلمانان متعهّد و متدیّن به آن   
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یعنی باید امیدی باشد  را در رسیدن به پاسخ صحیح کمک می کند. شکّی نیست که الزمه یأس امید است؛ تدبّر در قرآن ما
نظر قرآن امید مخالفان برای نفوذ در دین نسبت به چه موضوعی بوده  تا بر اثر وقوع امری تبدیل به یأس گردد. باید دید از

 است؟

  دبر و دقت در موقعیت قرآنی آیه اکمالت



 اشاره

اکمال و اتمام و رضایت الهی  اندیشان، احکام مُحرّماتی را که در صدر آیه شریفه ذکر گردیده، محمل این برخی ساده
آنان روشن می گردد پنداشته اند، که با تأمّلی اندک بی پایگی نظریه : 

گردیده با دو شرط اضطرار و  حکم تحریم برخی مأکوالت که در صدر آیه ذکرفراز پایانی آیه، می بینیم  یکم: با توجه به
فی مَخمَصَهٍ غَیرَ مُتَجانِفٍ اِلِثمٍ فَاِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحیمٌ  فَمَنِ اضْطُرَّ»استفاده در حدّ لزوم می شکند:  اگر امید مخالفان اسالم  .«

از نزول آیه باید مخالفان اسالم تنها بر مضطرین امید بندند، زیرا  پس برای نفوذ در دین به خوردن آن محرمات باشد، ناچار
اسالم با ترویج و تبلیغ خوردن گوشت های  ایشان از حکم تحریم خارجند! جالب آنکه حتّی موردی ذکر نشده که مخالفان فقط

احکام  مدعی شد نزول این خدا نفوذ نمایند! بدیهی است که در این صورت نمی توان حرام مذکور توانسته باشند در دین
 .باعث یأس مخالفان از نفوذ در دین گردیده است

محرّمات را در خود دارد، یا حتّی  قرآن می بینیم آیات مشابه دیگری نیز نازل گردیده که حکم تحریم برخی دوم: با تدبّر در
 (، حال آن که از فضائلی که در486است)آیه نیز در آیات دیگر اشاره گردیده  در برخی موارد به محرّمات ذکر شده در این

آن فضیلت یا فضائل نیست! اگر اعالم این  این آیه به قول مدّعیان به این احکام داده شده در آیات مشابه هیچ خبری از
بایست  چنین فضائلی هستند که سبب اکمال دین و اتمام نعمت و رضایت الهی گردد، می محرّمات به لحاظ اهمیّتشان دارای

کمتر از احکام صدر آیه شریفه اکمال ندارند، نیز  برای همین احکام در آیات دیگر یا احکام مشابه که از نظر اهمیّت شأنی
در ایجاد  در حالی که چنین نشد و این امر خود نشانی روشن از عدم صالحیّت احکام مذکور چنین فضائلی رقم می خورد،

 .یأس کفار از نفوذ در دین را دارد
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در دین شود، ناچار باید  باشد نزول این احکام سبب اکمال دین و ایجاد یأس برای مخالفان نسبت به نفوذ سوّم: اگر قرار
که قرآن و روایات و عرف این مطلب را نمی پذیرند این احکام آخرین احکام نازله در قرآن باشند، حال آن . 

 :اما قرآن

لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ اُوتواالکِتابَ  الیَومَ اُحِلَّ»د از آیه اکمال نازل شده است، مثالً: آیات احکامی بع در همین سوره . 1
آخرین آیه حکمی نیست ( که این آیه خود بیان می دارد آیه اکمال487...« .)طَعامُکُم حِلٌّ لَهُم  حِلٌّ لَکُم وَ . 

تصریحاً یا تلویحاً دالّ بر این نکته  جمهور مفسرین، هیچ آیه ای از کتاب خداوند، قرآن و با استناد به اقوال با تأمّل در . 2
برای نفوذ در دین از طریق اکل گوشت های حرام بوده است نیست که امید مخالفانِ اسالمِ واقعی . 

 :اما روایات

 :اهل سنّت خود معتقدند که آیه اکمال آخرین آیه حکمی نیست

1 . « نَزَلَت آیَهُ الرِّبااِنَّ آخِرَ آیَهٍ  ».(488) 

2 . « صلی اهلل علیه وآله قَبلَ اَنْ یُبَیِّنَ َلنا شَأنَها عُمَرُ: اِنَّ آیَهَ الرِّبا آخِرُ ما نَزَلَت وَ قُبِضَ رَسولُ اللَّهِ قالَ ».(489) 



 (490).«َعنِ ابْنِ عَبّاسٍ: آخِرُ آیَهٍ نَزَلَت آیَهُ الرِّبا» . 3

قبل از رحلت آن حضرت  هیچ دانشمندی نمی تواند بپذیرد که وحی تا هشتاد روز»جالب می گوید: نظر  طبری در یک اظهار
پی در پی آید، به ویژه آن که آیات احکامّیه بعد از آیه اکمال  قطع گردد، بلکه چون رحلت نزدیک است باید وحی بیشتر و

» مانند حکم عبادات است به اکمال احکام و نازل شده است. لذا نمی توان گفت که اکمال دین« کالله ».(491) 
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 :اما عُرف

اهلل علیه وآله نیامده  حکم تمامی موضوعات مبتال به مسلمانان تا روز قیامت در زمان رسول خداصلی روشن است که . 1
در عصر غیبت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله از نظر اهل سنّت و  بود و فریقین در زمان غیبت حجّت الهی پس از رحلت

جدید و مستحدثه که حکم صریح  عجّل اللَّه تعالی فرجه الشّریف از نظر شیعه برای رسیدن به احکام موضوعات امام عصر
قیاس و »یا « قاعده ید»و « قاعده ال ضرر»و « اصاله البرائه»مانند  آنها در سنّت وجود ندارد، با استفاده از قواعدی

چگونه می توان مدّعی شد اکمال  احکام می پردازند و بر آن اساس فتوی می دهند. حالو غیره، به استنباط  «استحسان
باشد؟ دین با بیان احکام تمامی موضوعات محقّق شده ! 

بالتّبع عامل ایجاد یأس  تحریمی نسبت به چند موضوع که بعضاً مکرّرند، مسلّماً سبب اکمال دین نشده و پس نزول چند حکم
 .کامل مخالفان از نفوذ در اسالم نمی گردد

تغییر احکام می باشد، به هیچ  فتاوای فقهاء و عمل کردن مسلمانان به فتاوای مختلف که خود به نوعی دلیل بر اختالف در . 2
تاوای متعارض در پاره ای از است. البته بدیهی است وجود برخی از ف وجه سبب امید دشمنان برای نفوذ در اسالم نشده

با توجّه به آن که وعده الهی نسبت به  حکایت از آن دارد که الاقل بعضی از آن فتاوا با حکم الهی موافقت ندارد؛ و احکام،
الهی  استمرار آن یأس را تا روز قیامت بیان می دارد و نیز آن که در عصر غیبت حجّت یأس مخالفان و اکمال دین کّلی بوده و

به تمامی موضوعات به وجود نیامده است، ناچار باید  حضرت ولی عصر عجّل اللَّه تعالی فرجه الشّریف اکمالی در احکام نسبت
اکمال دین ارتباطی با نزول احکام ندارد پذیرفت که یأس کفّار و . 
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نفوذ در آن ثابت گشت، مجدداً  و یأس کامل از صالحیّت احکام نازله در صدر آیه به عنوان عامل اکمال دین بعد از آنکه عدم
پردازیم به بررسی سؤال مطرح شده در آغاز نوشتار می . 

 بررسی علل یأس دشمنان در غدیر

را در رسیدن به پاسخ صحیح کمک می کند. شکّی نیست که امید الزمه یأس است تدبّر در قرآن ما یعنی باید امیدی باشد  .
حقیقت، باید دید از نظر قرآن امید مخالفان برای نفوذ در دین  به یأس گردد. لذا برای درکتا بر اثر وقوع امری تبدیل 

موضوعی بوده است؟ نسبت به چه  

بر این اساس «. مرگ او هستیم در کمین و منتظر(: »492«)نَتَرَبَّصُ بِهِ رَیبَ المَنونِ»آیتی می فرماید:  قرآن در بخشی از
از رحلت رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله بوده است. با رحلت آن حضرت  م معطوف به بعدروشن می شود امید مخالفان اسال



تدبیری در جهت رفع و دفع این ثلمه  رهبری الهی مسلمین خالی می شود و رخنه ای در دین ایجاد می گردد که اگر جایگاه
زمینه ای برای نفوذ در دین ایجاد می کنند رهبری یا به دست گرفتن سکّان آن، اندیشیده نشود، ریاست طلبان با نفوذ در . 

امید تبدیل به یأس گردد باید از طرف خداوند  بدین رو امید مخالفان نفوذ در رهبری اسالمی بوده، و اگر قرار باشد این
کامل یأس  صلی اهلل علیه وآله در روزی از ایّام حجّه الوداع روشن شده باشد تا زمینه تکلیف رهبری بعد از رسول اکرم

کامالً محقّق گردد« کَفَروا مِن دینِکُم الیَومَ یَئِسَ الَّذینَ»کفّار فراهم گردد و وعده الهی در  . 

  تولد رسمی امامت و والیت

248ص:   

غدیر خم است، که در آن روز  تاریخ درمی یابیم تنها روزی که در آن ایّام حائز چنین رخداد عظیمی بوده روز با مراجعه به
 خداصلی اهلل علیه وآله از تمامی مؤمنین در همه اعصار و امصار نسبت به آن یت تولّدی رسمی پیدا کرد. رسولامامت و وال

 .میثاق گرفت و ارزشمندترین رسالت الهی خویش را ابالغ فرمود

( عهده دار 493«)یکَ مِن رَبِّکَاُنزِلَ اِلَ یا اَیُّهَا الرَّسولُ بَلِّغ ما»اهلل علیه وآله در غدیر خم به فرمان الهی  رسول اکرم صلی
که در ابالغ  حیاتیِ امامت و والیت به مسلمانان گردید، و طی تشریفات باشکوه و بی بدیلی ابالغ امر مهم و سرنوشت ساز و

 با ابالغ رسمی آن دستور الهی و اخذ میثاق، حصنی عظیم هیچ تنزیلی چنین سابقه و نظیری نداشت، امر ابالغ را انجام داد و
دین منتخب الهی ایجاد گردید برای صیانت از تنها . 

دیگر ادیان ابراهیمی  شد، اسالم بدون سرپرست الهی بعد از رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله هم چون اگر این گونه نمی
دنمی ماند و راه برای رهجویان حقیقی همیشه بسته می مان که دست خوش تحریف گردیدند، اثری از اسالم نبوی باقی . 

 ارتباط غدیر با عصر ظهور

غدیر تمامی ویژگی های  با عصر ظهور چه ارتباطی دارد؟ بدون تردید باید اذعان نمود بدون شناخت واقعه اما واقعه غدیر
های اساسی عصر ظهور است. حضرت ولی عصر عجّل اللَّه تعالی  عصر ظهور آشکار و شناخته نمی شود. غدیر یکی از پایه

حضرت وظیفه نجات  و آخرین وارث بال فصل غدیر یعنی امامت و والیت است. با توجّه به اینکه آن هافرجه الشّریف تن
روشن می شود. آن حضرت مجری اراده الهی در تسّلط و تمکّن  بشریّت را بر عهده دارند، حسّاسیّت و سنگینی وظیفه ایشان

دینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ  بِالهُدی وَ هُوَ الَّذی اَرسَلَ رَسولَهُ»زمان ظهور است. تحقّق وعده الهی با بیان  اسالم غدیری در
( بر عهده ایشان نهاده شده است494«)المُشرِکونَ کُلِّهِ وَ لَو کَرِهَ . 
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الهی و غلبه غدیر و صاحبان  غدیر یعنی امامت و والیتظهور زمان به فعلیّت رسیدن اقتدار و تفوّق کامل  در حقیقت، عصر
الهی در روز غدیر، ابالغ امامت منصوصه ای بود که با اقدام رسول اکرم  غدیر بر همه مکاتب و قدرت ها خواهد بود. اراده

، در عصر ظهور و با و حکومت های شیطانی اهلل علیه وآله تحقّق پیدا کرد، امّا پیروزی و تسلّط و تمکّن بر همه ظالمان صلی
تعالی فرجه الشّریف محّقق خواهد شد قیام حضرت ولی عصر عجّل اللَّه . 



تفوّق و برتری آن دین بر همه  گفت: روز غدیر روز اعالم رسمی موجودّیت دین منتخب و برگزیده الهی و عصر در نهایت، باید
 .ادیان و حکومت هاست

  غدیر از آغاز تا جهانی شدن

« غدیر خم»( و 495گودال هایی گفته می شود که در آن آب باران جمع شده باشد.) به در لغت« غدیر نام یکی از برکه  «
تقاطع مسیرهای مدینه، مصر، عراق و نجد در صدر اسالم  محل« جحفه»هایی است که بین راه مکه و مدینه و در نزدیکی 

» قرار داشت. غدیر خم به وهب علیها  صلی اهلل علیه وآله حضرت آمنه بنت مرقد مطهر مادر حضرت رسول اکرم« ابواء
نیست، بلکه عظمت و « جحفه»یا « ابواء»اش به  به سبب برکه آب یا نزدیکی« غدیر خم»السالم نیز نزدیک است. شهرت 

رویداد تاریخ، نه تنها در اسالم که در تاریخ بشریت است شهرت آن به اعتبار وقوع مهمترین ! 

حضرت درباره غدیر  روز بی بدیل به توصیف حضرت امام صادق علیه السالم گوش سپاریم. آن عظمت آن بهتر است درباره
اشاره می شود فرمایشاتی بسیار مهم بیان فرمودند که به دو فراز از آن : 
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1 . « هم عِیدُ اللَِّه االَکبَر!  عید خداوند است، آن ، یعنی سرآمد همه اعیاد عید غدیر است. آری! غدیر«عیدُ اللَّهِ االَکبَرُ وَ هُوَ
چنین عظمتی نیافت هیچ رخدادی و در هیچ زمانی . 

2 . « ال وَاللَّهِ، ال وَاللَّهِ، ال وَاللَّهِ تَری اَنَّ اللَّهَ عَزَّ و َجَلَّ خَلَقَ یَوماً اَعظَمُ حُرمَهً ِمنُه؟ لَعَلَّکَ !(496) 

همه رویدادها در تاریخ  ی روز غدیر بر تمامی ایّام آفرینش وتنها مربوط به اسالم نیست. شکوه و برتر عظمت روز غدیر
عظمت غدیر بیان نشده است! لذا باید گفت: غدیر تنها مربوط به  بشریّت است؛ زیرا در بیان حجّت خدا حدّ و مرزی برای

بلکه غدیر از مرزهای اسالم عبور کرده و جهانی شده است اسالم نیست، . 

 کمال بندگی در غدیر

گرفتن برای رسیدن به کمال  امامت و ولی والیت الهی در غدیر خم، تنها راه رسیدن به رضای الهی و اوج ی امامبا معرف
خواهان فرصت طلب که با تبعیّت از شیطان، همواره به دنبال  بندگی هموار گشت. امّا سیه دالنِ کژاندیش و ریاست

خواستند جلوی نور خورشید غدیر  بارک نبود، مانند ابرهای سیاهخود بودند و غدیر برای آنان خوشایند و م هواهای نفسانی
 .را بگیرند

تا به امروز برای بسیاری ابری  توانستند آسمان هدایت الهی را از روز رحلت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله آنان هر چند
بپوشانند. نور هدایت الهی از پس ابرهای غفلت و گمراهی، همچنان  نمایند، امّا هرگز نتوانستند خورشید والیت را

صاحبان غدیر بر هر قدرت و  زندگی دنیوی و اخروی حقجویان است. البتّه چون خداوند اراده پیروزی غدیر و حیاتبخش
« کُلِّهِ وَ لَو کَرِهَ المُشرِکونَ هِرَهُ عَلَی الدّینِاَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدی وَ دینِ الحَقِّ لِیُظ هُوَ الَّذی»تفکّری را نموده، و با آیه شریفه 

بر همه ادیان و مسلک ها داده است، بدیهی است وعده الهی انجام خواهد  وعده پیروزی و نصرت دین برگزیده اش را
منجی حجّت الهی و با ظهور  حقیقت جویان جمال خورشید هدایت را در آسمان بدون ابر گمراهی در عصر آخرین یافت و

 .موعود نظاره گر خواهند بود
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 حرکت به سوی تعالی غدیر در عصر ظهور

حرکتِ عمومی به سوی تعالی و تحقّق  ولیّ عصر عجّل اللَّه تعالی فرجه الشّریف و آماده شدن زمینه های ظهور، با ظهور حضرت
( 497«)لِیَعبُدونَ ما خََلقتُ الجِنَّ وَاالِنسَ ااِلّ»عبادت خداوند آغاز می شود که با آیه  خواست الهی در عروج انسان ها از طریق
( در چنین بستر آماده ای و در پرتو امامت و 498«.)یُشرِکونَ بی شَیئاً یَعبُدونَنی ال»بیان فرموده است، چرا که خود فرموده: 

عبادت الهی جان می گیرد و انسان  ه عبادت خالصانه خداوند گشوده والهی درهای عروج و تعالی انسان ها با اتکا ب والیت
 .آرزومند را به اوج تعالی می رساند

 کَما مُلِئَت عَدال الکَلِمَ وَ یَلُمَّ بِهِ الشَّعَثَ وَ یَملَأَ بِهِ االَرضَ قِسطاً وَ المَهدِیِّ الَّذی وََعدَ اللَّهُ تَعالی بِهِ االُمَمَ َان یَجَمعَ بِهِ السَّالمُ عَلَی
 .ظُلماً وَ جَوراً

 انتقام کربالی غدیر در عصر ظهور / مجید مسعودی

  چکیده

باقی نگذاشته اند و ما در  بین دعای ندبه و غدیر آن است که با غصب حقّ امامان غدیر، عیدی برای شیعه ارتباط منطقی . 1
 .عیدمان بر این مسئله ندبه و زاری می کنیم

خواهد شد تا حضرت ولی  ان حقّ، غدیر اعاده نخواهد شد و روز به روز بر ابعاد این ظلم افزودهامام به فرموده . 2
 .عصرعلیه السالم ظهور کند

غدیر نقطه پایان رسالت بود و آغاز فصل تازه ای از دین، که در پرده سقیفه پنهان شد، تا ایام ظهور که پایان دولت  . 3
 .شب است

ای ندبه، غدیر آخرین سخن و اتمام حجت پیامبرصلی اهلل علیه وآله بودبه حکم خطبه غدیر و دع . 4 . 
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 .به حکم خطبه غدیر و دعای ندبه، پس از پیامبرصلی اهلل علیه وآله مردم تا هنگام ظهور به جاهلیت بازگشتند . 5

مان بعد از او هم ادامه یافتتاراج حق غدیر به غصب حقّ امیرالمؤمنین علیه السالم تمام نشد، بلکه درباره اما . 6 . 

 .غصب حق غدیر تا امروز ادامه دارد . 7

 .در خطبه غدیر خبر از غصب حق غدیر، و در دعای ندبه چگونه مرثیه خواندن بر این حقّ غصب شده را به ما آموخته اند . 8

باید احیا می شد زنده خواهد شد در میان این همه حقوق از دست رفته، غم یک حق بیش از همه با ظهور آنچه با غدیر  . 9
 .و آن غم کربالست



 .غمِ غدیر از کربال مرثیه ای دوباره یافته و تا قیام قائم ادامه می یابد . 10

  مقدمه

نمی توان به طور همه  انعکاس خطبه غدیر در دعای ندبه است؛ و از آنجا که در چارچوب یک مقاله هرگز موضوع این مقاله
موضوعات مشترک در این دو مأخذ و برقراری ارتباط منطقی بین  به یکی از اصلی ترین خن گفت، تنهاجانبه در این باره س

تنها در دعای ندبه، بلکه در تمام  ایم. امید آنکه بتوان باب جدیدی را در این زمینه گشود؛ بدین معنی که نه آنها پرداخته
مشاهده  الم حتماً نشانه هایی از غدیر و پیامدهای آن را بتوانولیّ عصرعلیه الس دعاها و زیارت نامه های مرتبط با حضرت

 .کرد

غیبت بخوانند، به ویژه در  خاص، دعای ندبه را امام صادق علیه السالم به شیعیان تعلیم داده تا در زمان امّا در این مورد
به معنایِ عزاداری، سوگواری، زاری و نوحه سرایی « ندبه»اما از آنجا که  .چهار عید بزرگ؛ یعنی جمعه، غدیر، فطر و قربان

تأکید گردیده است این سؤال مطرح می شود که چرا بر مزیّتِ خواندن آن در چهار عید یاد شده است، . 
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هیچ عیدی برای »ده اند: فرمو به این سؤال، می توان به روایتی از امام باقرعلیه السالم استناد کرد که در یک پاسخ کوتاه
جز این که غم و اندوه آل محمدعلیهم السالم در آن تجدید می  -قربانی  نه عید فطری و نه عید -مسلمانان وجود ندارد 

چرا که می بینند حقِّ آنها در دست دیگران است شود، ».(499) 

گونه ای در غم و اندوه حقوق از  اینکه خود را به در روز جمعه یا اعیاد دیگر این دعا را می خوانیم، یعنی بنابراین وقتی ما
 و با ناله و شیون به درگاه خداوند، خواهان ظهور هر چه زودتر آن منتقم دسته رفته آل محمدعلیهم السالم شریک دانسته،

که از خود بپرسیم حقیقی هستیم که بیاید و اعاده حقّ نماید. لیک درباره ماهیت این حقّ جا دارد : 

  در اصل چه بوده و از چه زمانی به تاراج رفته است؟این حقّ -

 این حقّ در کجا و چگونه و طیِّ چه مراحلی به شخص یا گروهی تفویض شده است؟ -

 آیا آن گونه که امام باقرعلیه السالم فرموده اند، این حقّ هنوز در دست دیگران است؟ -

السالم به شیعیانش، اشاره ای به این موضوع شده است؟آیا در دعای تعلیم داده شده از سوی امام صادق علیه  -  

پس از پیامبرصلی اهلل  سؤال اول و دوم، کافی است خاطره غدیر و تفویض حقِّ جانشینی علی علیه السالم برای پاسخ به
امروز  مرورِ ماجرای سقیفه و پیامدهایش در طول تاریخ تا به علیه وآله را از سوی خداوند به یاد آورده، و سپس به

 .بپردازیم

از قرآن را همراه  سؤال سوم و چهارم که موضوع اصلی این مقاله است ترجیح می دهیم ابتدا دو آیه اما برای پاسخ به
 :تأویل آنها از امام معصوم علیهم السالم یادآور شویم
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در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم کرده  فساد(: »005«)الفَسادُ فِی البَرِّ وَ البَحرِ بِما کَسَبَت اَیدِی النّاسِ  ظَهَرَ»الف: 
 .«اند آشکار شد

به خدا سوگند تأویل این آیه باز می گردد به زمانی که انصار گفتند»خوانیم:  در تأویل آن می از ما امیری باشد و از شما  :
 (501).«نیز امیری

سیاهیش جهانی را بپوشاند؛ و سوگند به روز  سوگند به شب آن زمان که(: »502«)اِذا یَغشی وَ النَّهارِ اِذا تَجَلّی وَ اللَّیلِ»ب: 
سازد آن زمان که نورش جهانی را روشن ». 

است که پرده سیاهش را  شب در این آیه همان دومی»السالم در تأویل آن به محمد بن مسلم می فرماید:  امام باقرعلیه
امیرالمؤمنین علیه السالم کشید، و آن حضرت تا قیام قائم علیه  لتی که برایش فراهم شده بود، بر فراز والیتدر دو

خیزد، بر دولت باطل چیره می  کند تا مهلت او پایان پذیرد؛ و روز همان قائم ما اهل بیت است که هرگاه بپا السالم صبر می
 (503).«شود

قیام قائم علیه السالم هرگز  آنچه از حقّ امیرالمؤمنین علیه السالم به تاراج رفته، تانشان می دهد که  این آیه به خوبی
بر خشکی و دریا گسترده شد، روز به روز بر ابعادش افزوده شده تا  اعاده نخواهد شد. همچنین فسادی که در روز سقیفه

بساط این فساد برچیده خواهد شد سالم است کهسرتاسر زمین را فرا گیرد؛ و تنها با ظهور حضرت وَلی عصرعلیه ال این که . 

پایان رسالت بود و آغاز  هم اکنون به این نتیجه قطعی برسیم، چه بسا به خطا نرفته باشیم که غدیر نقطه بنابراین اگر از
 ناتمام ماند تا ایّام ظهور؛ و ظهور نقطه پایانِ دولت شب است و ادامه آن فصل تازه ای از دین؛ که در پرده شب پنهان شد و

 .فصلِ ناتمام که با نور محض آشکار می گردد

255ص:   

نمونه هایی از هر دو  است در تأیید و توجیه این نتیجه قطعی که چکیده و فشرده مقاله پیش روست به با این همه الزم
تفصیلی آن را به کتابی مستقل موکول نماییم ره کرده و بررسیمأخذ )خطبه غدیر و دعای ندبه( اشا . 

  آخرین سخن و اِتمام حجت . 1

 :در خطبه غدیر-

کنید و فرمانبردار امر  آخرین باری است که من در چنین اجتماع انبوهی می ایستم. پس بشنوید و اطاعت ای مردم! این
ختیار و معبود شماست. سپس پیامبرش که اکنون شما را مورد خطاب ا پروردگارتان باشید و بدانید که خدای عزّوجلّ صاحب

پروردگارتان است. آنگاه امامت در  وَلیِّ شماست. بعد از من، علی علیه السالم صاحب اختیار و امام شما به امر قرار داده
کنید خواهد بود، تا روزی که خدا و رسولش را مالقات نسلِ من از فرزندانِ او )علی علیه السالم( . 

علی صِراط مستقیم است،  صِراط مستقیم خداوندم که شما را به پیروی از آن دستور داده، و پس از من ای مردم! من همان
کسانی که به سوی حقّ هدایت نموده و بر اساس حقّ به عدالت  و سپس فرزندانم از نسل او که امامان هدایتگرند. همان

 .رفتار می کنند

 :در دعای ندبه-



« السالم را برای هدایت مردمان معرفی  روزگار پیامبرصلی اهلل علیه وآله به آخر رسید؛ او وَلیِّ خود علی علیه مان کهآن ز
را هدایتگری باید کرد؛ زیرا خودش بیم دهنده بود و هر قومی . 

. خداوندا اوست هر کس که من موالی اویم علی هم موالی»انبوه مردم در برابرش بودند فرمود:  سپس در حالی که
را یاری کن و کسی را که دست از یاری اش می  دوستانش را دوست بدار و دشمنانش را دشمن بدار. یاری دهنده اش

 .«کشد درمانده ساز

256ص:   

هر کس که من پیامبرش هستم علی امیر اوست»و فرمود:  ». 

دیگر مردمان از درختان گوناگون هستند من و علی از یک درختیم و»و فرمود:  ». 

 .همچنین او را در جایگاه هارون نسبت به موسی قرار داد

بود، و نوری در تاریکی جهل  علیه السالم( پس از پیامبرصلی اهلل علیه وآله، راهنمایِ هدایت از گمراهی بدین سان او )علی
دین جلوتر از او کسی  بود. در خویشاوندی اش با پیامبر و پیشینه اش در و رشته محکم ارتباط با خداوند و راهِ راست او

در مناقب کسی به گَردِ منقبتی از او نمی رسید نبود؛ و . 

علیه السالم را رعایت نمی  خداصلی اهلل علیه وآله این واقعیت را می دانست که اُمّتش پس از او حقِّ علی اما گویی رسول
 الب علیه السالم در زمان پیامبرصلی اهلل علیهاینکه می دانیم علی بن ابی ط کنند و بنای ناسازگاری با او را می نهند. چه

ریخت، و پهلوانانشان را کشت، و با گرگ  وآله و همراه ایشان برای تنزیل قرآن جنگید تا آنجا که خونِ دالوران عرب را
آنان پُر از کینه های جنگ بَدر و خَیبرِ و حُنَین و جنگ های دیگر گردید صفتانشان جنگید، و از این رو دل های ». 

بگیرند و مرهمی بر زخم های  است که آنان به دنبال فرصتی می گشتند تا انتقام خود را از فرزند ابوطالب بنابراین مسلم
که پیامبرصلی اهلل علیه وآله از دنیا رفته باشد کهنه خویش بگذارند؛ و چه فرصتی بهتر از روزگاری ! 

 جاهلیت پس از رسول خداصلی اهلل علیه وآله تا هنگام ظهور . 2

 :در خطبه غدیر-

هشدار می دهم که من رسول خدا هستم و پیش از من نیز پیامبرانی بوده اند ای مردم! به شما اکنون اگر بمیرم یا کشته  .
 شوم آیا شما از دین خدابرمی گردید؟

257ص:   

پاداش می دهد. نیز  ه خداوند ضرری نمی رساند و خداوند به زودی به شکرگزارانجاهلیّت برگردد، ب پس، هر کس که به
سپس فرزندانِ من از نسل او آگاه باشید آن کس که به صبر و شکر توصیف شده، علی است و . 



س یاری نمی شوند. پ پس از من، پیشوایانی خواهند بود که به سوی آتش دعوت می کنند و روز قیامت ای مردم! به زودی
یارانشان، و همفکران و پیروانشان در پایین ترین طبقه آتش هستند، و  بدانید که خداوند و من، از آنان بیزاریم. آنان و

بد است مأوای متکبّران چه بسیار . 

 :در دعای ندبه-

پیمان شکنان و ستیزه به ناچار،  نیز دشمنی اش را به دل گرفتند و بَنایِ ناسازگاری با او را گذاشتند، و او بنابراین، آنان
درآورد جویان و از دین بیرون شدگان را از پای . 

ترین پیشینیان )قابیل( به  این جهان رخت بر بست و او را شقی ترین فردِ آخرالزّمان، به پیروی از شقی و آن زمان که از
درباره هدایتگرانِ پس از او نیز همچنان نادیده گرفته شد. تا آن جا  شهادت رساند، دستور رسول خداصلی اهلل علیه وآله

دشمنیِ آنها پافشاری کردند و برای براندازی  گروهِ اندکِ وفادار به رعایتِ حقِّ اهل بیت علیهم السالم، همه اُمّت بر که جز
گشتند یر و گروهی تبعید و آوارهمتّحد شدند؛ و بدین ترتیب گروهی کشته، گروهی اس نسل پیامبر و تبعید فرزندانشان . 

زمین از آنِ خدا است و آن را  برای آنان )خاندان پیامبر( بدان سان رقم خورد که امیدِ پاداش می رفت؛ زیرا امّا تقدیر الهی
عاقبت همه خَیرهااز آنِ متّقین است به هر یک از بندگانش که بخواهد به ارث می دهد و ." 

258ص:   

که به تاراج رفت. حقّی که از سوی خداوند به پیامبرش وَحی شد و ابالغ آن را در غدیر خم شرط پس این است آن حقّی 
 .پایان رسالتش قرار داد

دعای ندبه درباره هدایتگرانِ پس از او  تاراج این حقّ تنها با انتقام از علی علیه السالم تمام نشد، و به تأیید با وجود این،
باقرعلیه  مهم این است که آیا هنوز هم این حقّ در دست دیگران است؛ آن گونه که امام سؤال نیز همچنان ادامه یافت. امّا

دعای ندبه هم نشانه هایی از آن آمده است؟ السالم فرمودند؟ آیا در خطبه غدیر به این حقیقت اشاره شده، و در  

 !آری، هنوز هم . 3

 :در خطبه غدیر-

هایی را مَحو و نابود  راه او نازل شده است ایمان بیاورید پیش از آنکه صورترسولش و نوری که هم ای مردم! به خدا و
 (504).کنیم و آن صورت ها را به پشت برگردانیم

در نسل او تا مهدیِ قائم  جانب خداوند در من نهاده شد و سپس در علی بن ابی طالب علیه السالم، و آنگاه اما آن نور از
 یقیناً که خداوند عزّوجلّ ما را حجّت قرار داده است بر تمامِ سهل انگاران، . ما را می گیردعلیه السالم که حقِّ خدا و حقِّ

 .دشمنان، مخالفان، خیانت پیشگان، گنهکاران و ستمگران از همه جهانیان

در دست  رفته که هنوز هم صادق علیه السالم به ما آموخته است که چگونه برای یادآوریِ آن حقِّ از دست بنابراین امام
 .دیگران است مرثیه بخوانیم

 :در دعای ندبه-



 کجاست آن مهیّا شده ای که رشته ستمگران را پاره می کند؟ کجاست آن خُرد کننده و کوبنده جاه و جالل تجاوزگران؟

259ص:   

 کجاست آن ویران کننده بناهای شرک و نفاق؟ کجاست آن نابود کننده فاسقان و شورشگران و گردن فرازان؟

 کجاست آن دروکننده شاخه های گمراهان و ستیزه جویان؟ کجاست آن که زَنگارِ کج فکری ها و هواپرستی ها را بزداید؟

 کجاست آنکه رشته های دروغ و تهمت را پاره کند؟ کجاست آنکه تجاوزگران و سرکشان را نابود سازد؟

 کجاست آن که دشمنان و گمراهان و بی دینان را ریشه بَرکَنَد؟

مصائب و غم یک حقِّ  در میان این حقوق از دست رفته و هنوز هم در دستِ دیگران گرفتار شده، عَلَم این همه، گویی با
غم کربال! کربالیی که فرصت آن را اهل شُبهه ایجاد کردند. همان  ناحقّ گشته بیش از همه در اهتزاز است. عَلَم مصائب و

آکنده از آلودگی کفر. آن گونه  با دل هایی گندیده از پلیدی شرک و بدن هاییشکنِ خیانت پیشه ناسازگار،  مردمان پیمان
خداصلی اهلل علیه وآله بانگ بی وفایی زدند و در شکستن پیمان خود  که حرمت ها را دریدند، و بر بستر مرگ رسول

 ... عهدهای محکمی را که بر جانشینی علی علیه السالم بسته بودند نادیده گرفتند شتافتند و

کربال بکُشند و نسل او را  اهل شُبهه فرصتی فراهم کردند تا آنان بتوانند اهل بیت برگزیده حقّ را در و بدین سان برای
تیغ بگذرانند براندازند و حریمش را بشکنند و یارانش را از َدم .(505) 

؟ آری! دقیقاً از «آن کشته دشت کربال ست خونخواهِاَینَ الطّالِبُ بِدَمِ المَقتولِ بِکَرباَلء؟ کجا»می خوانیم:  ما در دعای ندبه
باید کرد  دوباره ای یافته و تا قیام قائم علیه السالم ادامه می یابد. پس اگر سوگواری همین کربالست که مرثیه غدیر آغاز

 :این گونه باید

260ص:   

لِمِثلِهِم فَلتُذرَفِ  وَ آلِهِما فَلیَبکِ الباکونَ؛ وَ اِیّاهُم فَلیَندُبِ النّادِبونَ؛ وَ لَیهِمااالَطائِبِ مِن اَهلِ بَیتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ صَلَّی اللَّهُ عَ فَعَلَی
الضّاجّونَ، وَ یَعِجَّ العاجّونَ الدُّموعُ وَلیَصرُخِ الصّارِخونَ، َو یَضِجَّ . 

بگریند، و شیون کنندگان باید  گان بایدبرگزیده اهل بیتِ محمّد و علی علیه السالم و خاندانشان، گریه کنند تنها بر پاکانِ
 باید سوگواری کنند، اشک ها باید ریزان شود، ناله ها از دل برآید، فریادها شیون کنند. و تنها برای آنهاست که سوگواران

 .به آسمان رسد و بانگ واویال سر داده شود

کجاست  ویانِ یکی پس از دیگری؟حسین؟ کجا هستند فرزندان حسین؟ آن شایستگان و راستگ کجاست حسن؟ کجاست
خورشیدهای تابان؟ کجا هستند ماه های فروزان؟  راهی پس از راهی؟ کجاست برگزیده ای پس از برگزیده ای؟ کجا هستند

 کجا هستند ستارگانِ درخشان؟

ت؟کجا هستند نشانه های دین و پایه های دانش؟ کجاست آن بقیّه اللّهی که از عترتِ هدایتگر هرگز جدا نیس  



ناراستی ها که انتظارش را می  مهیّاشده ای که رشته ستمگران را پاره می کند؟ کجاست آن ساماندهِ کژی ها و کجاست آن
دل بسته اند؟ کشند؟ کجاست آن دور کننده سِتَم؛ که به امیدش  

  قرآن و وارثانِ بر حق آن . 4

 :در خطبه غدیر-

« ، و به آیات محکمش بنگرید و آیات متشابهش را وانهیدای مردم! در قرآن بیندیشید و آیاتش را بفهمید . 

روشن نمی سازد، مگر این کسی  هرگز زَواجرِ قرآن )باطنِ آیات( را برای شما آشکار نمی کند و تفسیرش را سوگند به خدا
بازویش را گرفته و به شما اعالم می دارم: هر کس که من صاحب  که من دست او را گرفته به سوی خود باال می برم و

این علی صاحب اختیار اوست اختیار او هستم . 

261ص:   

تفسیر کتابِ خدا و دعوت به  برادر و جانشین و نگه دارنده علم من است. او وَصیِّ من در میان اُمّتم بر ای مردم! این علی
کند آن می باشد، و عمل کننده به آنچه خدا را راضی می ». 

 :سُلیم بن قیس هاللی در کتاب خود روایتی را از سلمان فارسی چنین آورده است

) در شبِ همان روز نه السالم به درِ خا روز سقیفه( علی علیه السالم همراه حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم
یادآوری فرمود و آنها را به یاری خویش فراخواند مهاجرین و انصار رفته، حقّ از دست رفته اش را به آنان . 

آنان فرمود صبحِ فردا در  تنها چهل و چهار نفر آمادگی خود را برای یاری آن حضرت اعالم کردند. حضرت به از این میان،
کرده اند، نزد ایشان بیایند. امّا صبحِ فردا به جز چهار نفر که ساعاتی  یلحالی که سرها را تراشیده و شمشیرهایشان را حما

ولی هر صبح نتیجه همان بود که  به هفت نفر رسیدند کسی بر سر قولِ خود حاضر نشد. این دعوت سه شب تکرار شد، بعد
 (506).بود

از مبارزه آشکار با غاصبان  نفر نیافت، دستعلی علیه السالم هیچ یار و یاوری به جز سه یا چهار یا هفت  بنابراین وقتی
 :این گونه که سلمان برای سُلیم روایت می کند .خالفت برداشت و فقط به جمع و تدوین قرآن پرداخت

نیامد و عبا بر دوش نیفکند مگر برای نماز،  امیرالمؤمنین علیه السالم عکس العمل یارانش را چنین دید از خانه بیرون وقتی
مشخص  پیامبرصلی اهلل علیه وآله نازل شده بود جمع کرد؛ همراه تأویل و تفسیرش، و آن را آن گونه که برتا اینکه قر

 . ... نمودن آیات ناسخ و منسوخ، خاصّ و عام، محکم و متشابه و

262ص:   

لیه وآله رفت، اهلل ع به اتمام رسید، آن حضرت قرآنِ تدوین شده اش را برداشته به مسجد پیامبرصلی و آن زمان که کار
اطرافشان. امیرالمؤمنین علیه السالم وارد شد و نظرِ جمع را به خود  در حالی که ابوبکر و عمر در مسجد بودند و مردم در

داشته، با صدایی که همه بشنوند فرمود معطوف : 



جمع و تدوین قرآن. امّا  از غسل و کفن و دفن پیامبرصلی اهلل علیه وآله، به کاری روی نیاوردم مگر به بدانید که من پس
وآله نازل شده آمده، و آیه ای نیست مگر آنکه تنزیلش را نزد  در این قرآن تمام آیاتی که بر پیامبرصلی اهلل علیه

منسوخش را به من آموخته  علیه وآله خوانده ام و آن حضرت تأویل و ظاهر و باطن و عام و خاصّ و ناسخ و پیامبرصلی اهلل
 .است

فردای قیامت نمی توانید ادعا کنید که ما از این موضوع آگاه نبودیم ا دربنابراین شم همچنین به درگاه خداوند  (507).
نخواندم، و حق را به شما یادآوری نکردم، و شما را به کتاب خدا از  عذری ندارید که بگویید من شما را به یاریِ خود فرا

انتهایش دعوت ننمودم ابتدا تا . 

علی علیه السالم با قرآنی که  و«! ما خود قرآنی داریم که از قرآنِ تو بی نیازمان می کند»برخاست و گفت:  اینجا بود که عمر
 (508).تدوین و تنظیم کرده بود به خانه بازگشت

 اکنون به نظر شما آنچه که امام صادق علیه السالم در دعای ندبه به ما آموخته، مبیّن چه حقیقتی است؟

 :در دعای ندبه-

ینَ المُؤَمَّلُ اِلِحیاءِ الکِتابِ وَ ُحدودِهِ؟ کجاست آن آرزو شده ای که اِحیا کند کتاب خدا و حدود آن را؟اَ  

263ص:   

 اَینَ مُحیی مَعالِمِ الدّینِ وَ اَهِلهِ؟ کجاست آن زنده کننده نشانه های دین و اهلِ دین؟

  سُنّت ها و فرائض . 5

 در خطبه غدیر-

بپا دارید و زکات را بپردازید،  کامل و تفقّه )دانایی در دین( خانه خدا را زیارت کنید. ای مردم! نماز را ای مردم! با دینِ
 است. امّا اگر زمانی طوالنی بر شما گذشت و کوتاهی نموده و فراموش کردید، همان گونه که خدای عزّوجلّ به شما فرموده

برایتان تبیین کند علی صاحب اختیار و سرپرست شماست که معارف دین را . 

این مدت کوتاه به تمام  حرام بیش از آن است که من همه آنها را یک به یک برشمرده و بشناسانم؛ یا در بدانید که حالل و
بنابراین مأمورم که از شما بیعت گرفته و با شما دست بدهم بر  .حالل ها دستور داده و از همه حرام ها بازتان دارم

امامانی که از من و از نسل او  خدای عزّوجلّ درباره امیرالمؤمنین و اوصیای بعد از او آورده ام. همان سوی پذیرشِ آنچه از
به حقّ حُکم می کند به حقّ قیام می کنند و مهدی از آنان است )علی( هستند و تا روز قیامت که خداوند در آن . 

منوط به ِاحراز دین کامل  و فرائض و عمل به حرام و حالل خطبه غدیر به تصریح آمده که انجام سنّت ها در این فرازها از
است. ولی به نظر می رسد که این موارد هم به دست فراموشی سپرده  یعنی پذیرش والیت علی بن ابی طالب علیه السالم

ه برداشته حقیقت نیز چنین پرد مرور زمان رنگ باخته؛ چرا که امام صادق علیه السالم در دعای ندبه از این شده و به
 :است
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 : در دعای ندبه-

 اَینَ المُدَّخَرُ لِتَجدیدِ الفَرائِضِ وَ السُّنَنِ؟ کجاست آنکه برای تازه کردنِ فرائض و سُنّت ها ذخیره شده است؟

بَنا کُنَد؟ اَینَ المُتََخیَّرُ اِلِعادَهِ المِلَّهِ وَ الشَّریعَهِ؟ کجاست آن برگزیده ای که کیش و آیین محمّدی را از نو  

از چند گاهی آن را  آن دسته افرادی هستیم که به خواندن دعای عهد در هر صبح مبادرت داشته یا هر و سرانجام اگر از
علیه وآله در خطبه غدیر از روی تفقّه باشد، نه صرفاً از روی  می خوانیم، سعی کنیم که به فرموده رسول خداصلی اهلل

خواهیم بُرد صورت است که به مفهوم واقعی و ما بازاء عباراتی چنین پیتنها در این  عادت یا ثواب! و : 

« « اَیدِی النّاسِ ظَهَرَ الفَسادُ فِی البَرِّ وَ البَحرِ بِما کَسَبَت»قَولُکَ الحَقُّ:  اللّهُمَّ بِهِ باِلَدکَ وَ اَحیِ بِهِ عِبادَکَ، فَاِنَّکَ قُلتَ وَ َو اعمُرِ
نبیِّکَ  اَحکامِ کِتابِکَ وَ مُشَیِّداً لِما وَرَدَ مِن اَعالمِ دینِکَ وَ ُسنَنِ مُجَدِّداً لِما عُطِّلَ مِنوَاجْعَلهُ اللّهُمَّ ...  ».(509) 

به او بنما، ای توانمندِ  دادخواهان! به فریادِ این بنده گرفتار کوچک ترینت عنایت کن و بزرگ آقایش را پس ای فریادرَسِ
مرهمی بگذار و آتش درونش را فرو نشان؛ ای کسی که بر عرش قرار  مطلق! و بدین سان سوزِ دل و اندوه سینه اش را

بازگشت و سرانجامِ کار به سوی اوست گرفته و !(510) 

 منابع و مآخذ

 .قرآن مجید . 1

زنجانی خوئینی، اسماعیل، نشر  سلیم بن قیس، مترجم: انصاری محمدعلیهم السالم، ترجمه کتاب سلیم هاللی، اسرار آل . 2
ق 1416الهادی، قم، چاپ اول،  . 
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 .روضه کافی، محمد بن یعقوب کلینی، ناشر: انتشارات علمیه اسالمیه، تهران ، نوبت چاپ: اول، بی تا . 3

 1374هدی حائری قزوینی، تهران، آفاق، سیمای حضرت مهدی علیه السالم در قرآن، هاشم حسینی بحرانی، ترجمه: م . 4
 .ش

 .علل الشرائع، شیخ صدوق، ناشر: داوری، قم، چاپ اول . 5

 .مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی . 6

 ریشه کن شدن مظلومیت غدیر در عصر ظهور / محمد حسین طغیانی

  چکیده

امل غدیر تنها در عصر ظهور استبا دقت در وقایع عصر ظهور به این نتیجه می رسیم که تجلّی واقعی و ک . 1 . 



2 . « است که با ظهور امام زمان علیه السالم محقق می  ، یعنی اوجب واجبات امامت«المُدَّخَرُ لِتَجدیدِ الفَرائِضِ وَ السُّنَنِ اَینَ
 .شود

 .امام زمان علیه السالم در زمان ظهور مردم را متوجه فراموشی و از دست دادن غدیر می فرماید . 3

 .در ظهور ریشه ظلم و ظالم کنده می شود، در حالی که ظالم تر از غاصبین والیت وجود ندارد . 4

 .اگر غدیر به گوش جهانیان می رسید کافر و مشرکی نبود، و این قدر تفرقه بین مسلمین نبود . 5

اده می شوددر عصر ظهور به مظلومیت مظلومترین افراد یعنی امیرالمؤمنین علیه السالم خاتمه د . 6 . 

ظهور است؛ چرا که در وصف  عصر ظهور به این نتیجه می رسیم که تجلّی واقعی و کامل غدیر تنها در عصر با دقت در وقایع
ذخیره  کجاست«: »اَینَ المُدَّخَرُ لِتَجدیدِ الفَرائِضِ وَ السُنَن»خوانیم:  صاحبِ عصر ظهور و منجی آخرالزمان در دعای ندبه می

؟«د فرایض و سنّت هاشده برای تجدی  

 امامت بزرگ ترین فریضه عصر ظهور

جهاد است؟ گرچه با این  در زمان حجه بن الحسن علیه السالم تجدید می شود؟ آیا نماز و روزه و حج و چیست آن فرائض که
همان  محسوب کرد، ولی اساس آن فرائض چیزی جز امامت نیست؛ کالم می توان تمام اینها را از مصادیق فرائض الهی

اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّکَ وَ اِن لَم تَفعَل فَما  یا اَیُّهَا الرَّسولُ بَلِّغ ما»موردش خداوند متعال به پیامبر می فرماید:  فریضه ای که در
نکنی  به مردم ابالغ کن، که اگر چنین ای پیامبر، آنچه را که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده(: »511«)رِسالَتَهُ بَلَّغتَ

 .«رسالت الهی را به انجام نرسانده ای
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رکن رکین اسالم است را از  نماز و روزه را جزء فرائض حساب کنیم، بی انصافی است که والیت و امامت که به راستی اگر
 اندازه عمر نوحعلی جان! اگر کسی به »پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمودند:  دائره بزرگترین فرائض الهی خارج کنیم، چرا که

قدر عمرش طوالنی شود که هزار سفر به حج  بندگی خدا کند و به اندازه کوه احد طال و جواهر در راه خدا انفاق کند، و آن
 مروه مظلومانه کشته شود، ولی والیت تو را نداشته باشد، بوی بهشت به مشامش مشرف شود، و آخر عمر هم بین صفا و

شد نمی رسد و داخل بهشت نخواهد ».(512) 

 تجلی امامت در عصر ظهور

السالم باشد، هم از جهت  والیت گفته شود: اگر در نامه اعمالتان عبادتی همچون عبادت حضرت نوح علیه باید به منکرین
همراه با اخالص و زحمت جهت هدایت مردم به سمت خدا و ابالغ  سال عبادت 2500کمیّت و هم از جهت کیفیّت، یعنی 

و اگر در نامه اعمالتان حج  نامه اعمالتان انفاق بسیار باشد که از قطع وابستگی به دنیا نشأت گرفته است؛ در رسالت؛ و اگر
طوافش دریایی از گناهان محو می شود؛ و اگر در نامه اعمالتان ثواب  و عمره بسیار است، همان حج و عمره ای که با هر

ال تَحسََبنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی  وَ»وند متعال در وصف آن می فرماید: شهادت در راه خداست، همان شهادتی که خدا شهید و
شدند مردگانند! بلکه  هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته(: »513«)عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ سَبیلِ اللَّهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ



«آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند همه اگر نامه اعمال از والیت امیرالمؤمنین علیه السالم با این  ،
نخواهد کرد باید از بهشت و نعمت آن چشم بپوشد؛ چرا که منکر والیت بوی بهشت را استشمام خالی باشد، . 
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 !حال سؤال اینجاست که اگر فریضه امامت اشرف فرائض است، آیا در عصر ظهور تجّلی و ظهور و بروز نمی یابد؟

ا باید گفتلذ پیامش و زنده کننده نام  خدایا! فرج تجدید کننده امامت و والیت را برسان! همان که زنده کننده غدیر و :
 فریضه ای مهم تر و با عظمت تر از والیت امیرالمؤمنین علیه السالم وجود امیرالمؤمنین علیه السالم است. اما به راستی آیا

را زنده کند؟ دارد، که زنده کننده فرائض الهی آن ! 

 :در جواب این پرسش باید گفت: خیر! چرا که خوارزمی در مناقبش می نویسد: پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله فرمود

 (514).و ال یَقبَلُ اللَّهُ ایمانَ َعبدٍ ااِلّ ِبواِلیَتِهِ وَ البَرائَهِ مِن اَعداِئهِ

 .خدا عمل و ایمان هیچ بنده ای را قبول نمی کند مگر به والیت امیرالمؤمنین علیه السالم و بیزاری از دشمنان آن حضرت

 .پس بدون امامت نه توحید ارزشی دارد و نه عقیده به نبوّت، چه رسد به فروع دین مانند خمس و زکات و جهاد

 تجدید فرائض در عصر ظهور

اطاعت از رسول خدا و  از زمان حضرت حجت علیه السالم فرائض الهی تجدید می شود؟ فریضه مهمِبه غیر  باید پرسید: آیا
(: 515«)االَمرِ مِنکُم اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا اَطیعوا اللَّهَ وَ اَطیعوا الرَّسولَ وَ اولِی یا»اولی االمر او که خداوند درباره اش می فرماید: 

اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو االمر را اطاعت کنید خدا را و ای کسانی که ایمان آورده اید!» »! 

از اطاعت اولی االمر  مردم خود را در پوشش اطاعت از رسول خداصلی اهلل علیه وآله مؤمن معرفی کرده و اگر تا به حال
یداری تنها در زمان ظهور خداوند و رسول خداست؛ و این آگاهی و ب سرباز زدند، باید بدانند تخلف از اولی االمر تخلف از

شده می کند و پیام  علیه السالم صورت می گیرد، و آن حضرت مردمِ غفلت زده را متوجه واجب ترک حجت بن الحسن
درست آیات الهی را بیان می کند و مردم را با اولی االمرِ  فراموش شده غدیر را به یادشان می آورد؛ و تفسیر واقعی و

خداصلی اهلل علیه وآله را به  ستورات فوت شده الهی را احیاء می کند؛ و اطاعت واقعی از رسولنماید و د واقعی آشنا می
 خداصلی اهلل علیه وآله در پیروی از امیرالمؤمنین علیه السالم است؛ همان یاد آنها می اندازد؛ چرا که اطاعت از رسول

 .اطاعتی که در غدیر خم بر آن از مردم پیمان گرفت
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ثقلین در عصر ظهورحدیث   

آورند؟ باید گفت: آنها در عوض  دروغین اطاعت از رسول خداصلی اهلل علیه وآله حدیث ثقلین را به یاد نمی آیا مدعیان
 را سر دادند و مردم را از پیرویِ اهل بیت« حَسبُنا ِکتابُ اللَّهِ»شعار  اطاعت از اهل بیت رسول خداصلی اهلل علیه وآله

لیه وآله باز داشتندپیامبرصلی اهلل ع . 



رنگ تازه ای به خود می  خدایا! ظهور احیاء کننده غدیر را برسان؛ همان کسی که با آمدنش غدیر و پیامش :پس باید گفت
گردیده است کجاست آنکه برای برکندن ریشه ظالمان و ستمگران عالم مهیّا«: »الظَّلَمَهِ  اَینَ المُعَدُّ لِقَطعِ دابِرِ»گیرد.  ». 

از غاصبین والیت در این  که با آمدنش ریشه ظلم و ظالم کنده خواهد شد. اگر پرسیده شود که آیا ظالمتر تنها اوستآری، 
خالفت امیرالمؤمنین علیه السالم اساس ظلم و تعدّی است و تمام  عالم وجود دارد؟ باید گفت: خیر؛ چرا که غصب والیت و

وجود غاصبین خالفت وجود دارد اقسام ظلم در . 

شرک ظلم بزرگی (: »516«)عَظیمٌ اِنَّ الشِّرکَ لَظُلمٌ»شرک را ظلم بزرگی معرفی می کند و می فرماید:  اگر خداوند متعال
 امیرالمؤمنین علیه السالم شده و غدیر و پیامش را از ناحیه خداوند متعال ؛ باید گفت: آنها که منکر والیت و وصایت«است

اطاعت شدند و خود را در زمره ظالمین قرار  ه السالم جبهه گرفتند، مبتال به شرک درندانسته و در مقابل حضرت علی علی
به آن رسیدگی شده و ریشه آن قطع می گردد دادند؛ همان ظلمی که در زمان ظهور . 

 مجازات ظالمین به امامت در عصر ظهور

الَّذینَ یَظلِمونَ النّاسَ وَ یَبغونَ فِی االَرضِ  سَّبیلُ عَلَیاِنَّمَا ال»تعدی به مردم را ظلم می داند و می فرماید:  اگر خداوند متعال
ظلم و ستم می کنند و در زمین به ناحقّ  مجازات بر کسانی مجاز است که به مردم(: »517«)اولئِکَ لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ بِغَیرِ الحَقِّ

خالفت او  ه ریسمان به گردن ولی اللَّه انداختند و؛ باید گفت: آیا آنان ک«دردناکی است ظلم روا می دارند؛ برای آنان عذاب
مظلوم به او برگردانده نمی شود؟ را غصب کردند ظالم نیستند؟ و آیا این ظلم رسیدگی نمی شود و حق  

269ص:   

وسیله امتحان افرادی قرار  که در زمان ظهورش غاصبین خالفت را از قبرهایشان بیرون می کشد و آنها را بله، همانا اوست
سپس آنها را به دار می آویزاند و بدن پلیدشان را می سوزاند و  می دهد و مردم را امر به بیزاری از آنها می کند، و

همان ظالمانی که به غدیر  به دریا می دهد؛ چرا که در حقیقت بنیانگذاران ظلم و تعدی همان ها بودند؛ خاکسترش را
کردند ه وآله و داماد و وصی او تعدّیپیامبرصلی اهلل علی . 

آیا ظلمی باالتر از اینکه  از اینکه مردمی را که طالب فیض هدایت بودند از سرچشمه فیض بی بهره کردند؟ آیا ظلمی باالتر
کردند و آنها را در ضاللت قرار دادند؟ مردم را از عالم ترین و معصوم ترین فرد زمین دور  

السالم باشند و هم  ور باید هم جوابگوی حقّ غصب شده امام و موالیمان امیرالمؤمنین علیهزمان ظه غاصبین والیت در
راهزنان راه از این نعمت محروم شدند. اگر غدیر و پیامش به  جوابگوی مردمی که طالب نور والیت بودند، ولی به دست

و تفرقه بین مسلمانان  نیز این قدر اختالف جهان می رسید دیگر کافر و مشرکی وجود نداشت، و در اسالم گوش تمام مردم
هر روز با حیله و مکری جدید آنها را مورد استعمار قرار دهند نبود، تا به وسیله این تفرقه دشمنان اسالم و مسلمین . 

 انتقام مظلوم ترین مظلوم در عصر ظهور

اتمه داده می شودتر این که در عصر ظهور به مظلومیتِ مظلوم ترین فرد عالم خ اما از همه مهم آیا مظلومیت از این باالتر  .
اهلل علیه وآله و عالم ترین فرد بعد از رسول خداصلی اهلل علیه وآله و  که اول مسلمان و ایمان آورنده به رسول خداصلی



نشین شود و مردم نسبت  سال خانه 25ترین شخص شجاع ترین، سخی ترین، عابدترین و زاهدترین فرد عالم  معصوم
داد به او دهند و حتی جواب سالم او را ندهند؟ارت  
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( درب خانه او جمع 518«)اَبی طالِبٍ بَخٍ بَخٍ لَکَ یَابنَ»این باالتر که همان ها که در روز غدیر خم گفتند:  آیا مظلومیّتی از
را ما بین در و دیوار قرار دادند؟ شدند و خانه او را آتش زدند و همسر او  

فراموشی سپرده شده و  هزار نفر شاهد عینی و سمعی او بودند، به 120این باالتر که خطبه غدیری که  زآیا مظلومیتی ا
 صاحب آن با بی توجهی مردم مواجه شود؟

همان امامت و خالفت  ابتدا به مظلومیت حضرت علی علیه السالم رسیدگی می شود، و غدیر و پیامش که آری! در عصر ظهور
بنیانگذاران این ظلم و تابعین آنها مورد مؤاخذه واقع می شوند و جاهلین  سالم است، احیاء می شود وامیرالمؤمنین علیه ال

و آل او را سرلوحه فکر و عمل خویش قرار  آنها بیدار می شوند و از کرده خود توبه می نمایند، و دوستی علی علیه السالم از
 .می دهند

 انتقام از غاصبین خالفت در عصر ظهور

هر (: »519«)اللَّهِ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ وَ مَن یَتَعَدَّ حُدودَ»تعدی از حدود الهی را ظلم می داند و می فرماید:  داوند متعالاگر خ
السالم  آیا تخلف از دستور رسول اللَّه و امیرالمؤمنین علیهما«. خودش ظلم کرده است کس از حدود الهی تجاوز کند بر

اطاعت خود و رسول و اولی االمرش ننموده است؟  نیست؟! مگر خداوند متعال مؤمنین را امر بهتجاوز از حدود الهی و ظلم 
( مگر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 520؟)«مِنکُم الَّذینَ آمَنوا اَطیعوا اللَّهَ وَ اَطیعوا الرَّسولَ وَ اولِی االَمرِ یا اَیُّهَا»مگر نفرموده: 

السالم نفرموده  در روز غدیر امر به امامت و خالفت امیرالمؤمنین علیه -او واجب است از  که طبق صریح آیه اطاعت -وآله 
کرده اند و آن را قطعی دانسته و تخلف از آن را جایز  نفر از علمای اهل تسنن آن را نقل 89اند. همان غدیر خمی که 

 .ندانسته اند
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( پس چرا از حدود الهی تجاوز کردند؟ چرا به 521؟)«القُربی قُل ال اَسئَلُکُم عَلَیهِ اَجراً ااِلَّ المَوَدَّهَ فِی»نفرموده:  مگر خداوند
او را به مسجد  حضرت علی علیه السالم خالفت او را غصب کردند و ریسمان بر گردن او انداختند و واسطه دشمنی با

 کشاندند؟

الَّذینَ یُقیمونَ الصَّالهَ وَ یُؤتونَ الزَّکاهَ وَ هُم  اِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسولُهُ وَ الَّذینَ آمَنوا»ه: نفرمود مگر خداوند متعال
؟«راکِعونَ عزی قسم یاد کردند که لحظه  پس چرا ولیّ اللَّه را رها کردند و تابع مشرکین و کافرانی شدند که به الت و (522)

ه وآله ایمان نیاوردیمای به محمدصلی اهلل علی !! 

کس که من موالی اویم علی موالی  هر(: »523«)مَن کُنتُ مَوالهُ فَعَلِیٌّ مَوالهُ»اهلل علیه وآله نفرمودند:  مگر رسول خداصلی
والیت و پیروان آنها همه در دسته ظالمین هستند، که در عصر ظهور به  ؟ پس چرا تعدّی کردند؟ آری؛ غاصبین«اوست

رسیدگی شده و حقّ غصب شده به صاحب حقّ برگردانده می شودآنها  حساب . 



؛ چرا که تنها در «الفرج اللهم عجّل لولیک»برای آمدن آن منجی دعا کنیم و با اشک های ریزان بگوییم:  پس صبح و شام
برگردانده می شود و نام مبارکش در محل والدتش و در تمام جهان  زمان حکومت اوست که حقّ غصب شده موالیمان به او

لبان امیرالمؤمنین علیه السالم و  برده می شود. تنها در زمان ظهور منجی آخرالزمان است که لبخند خوشحالی بر بر مأذنه ها
 اللهم عجّل لولیّک»عمل بگو:  منتظر آمدن آن عصر و زمانی، با قلب و لسان و همسر با وفا و مظلومه اش می نشیند. پس اگر

 .«الفرج

 منابع و مآخذ
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 .قرآن کریم . 1

ش1377ارشاد القلوب، دیلمی، مترجم: سید عبدالحسین رضایی، ناشر اسالمیه، چاپ سوم،  . 2 . 

 .بحار االنوار، عالمه محمدتقی مجلسی، ناشر اسالمیه، سال چاپ مختلف، چاپ مکرر . 3

االعمال، شیخ صدوق، مترجم: صادق حسن زاده، انتشارات ارمغان طوبی، چاپ اول، سال  ثواب االعمال و عقاب . 4
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ق1392فضائل الخمسه من الّصحاح الستّه، سید مرتضی فیروزآبادی، ناشر اسالمیه، چاپ دوم،  . 5 . 

ش 1374الطرائف، سید بن طاووس، ترجمه داوود الهامی، نشر نوید اسالم، چاپ دوم،  . 6 . 

ق1424مناقب امام علی بن ابی طالب علیه السالم، ابن مغازلی شافعی، ناشر داراالضواء، بیروت، چاپ سوم،  . 7 . 
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  فهرست

5سپاس غدیرستان /   

غدیر و ظهور»تنظیم مقاالت  »  

  الف . تعداد مقاالت

  نویسندگان مقاالتب . 

  ج . چینش مقاالت

  د . محتوای مقاالت



غدیر و ظهور»گزارش نشست های  »  

  ، قائمیه اصفهان 1390نشست اول : سال 

  ، دانشگاه اصفهان 1390نشست دوم : سال 

  ، مدرسه علمیه جوادیه ، اصفهان 1391نشست سوم : سال 

  خالصه ای از سخنرانی ها

  خالصه ای از پاسخ به سؤاالت

  : سؤال اول

  : سؤال دوم

  : سؤال سوم

  : سؤال چهارم

  : سؤال پنجم

  مقاله اول

  عصر ظهور تجلیگاه غدیر / مرکز غدیرستان کوثر نبی صلی اهلل علیه وآله

  غدیر از آغاز خلقت تا ظهور و تا قیامت
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  سقیفه مانع غدیر تا ایام ظهور

  ظهور با پیام غدیر

  آثار غدیر در ایام ظهور

  عدالت . 1

  عقل . 2

  علم . 3



  دین . 4

  مقاله دوم

محمد باقر انصاری« / تجلی غدیر در عصر ظهور»زمینه های بحثِ   

  تلخی روزگارِ سقیفه، مشوق امید به ظهور

تجلی غدیر در ظهور»سؤاالتِ زمینه سازِ بحثِ  »  

جلی غدیر در ظهورت»خصوصیات علمی در بحث  »  

تجلی غدیر در ظهور»ورودی های بحث درباره  »  

تجلی غدیر در ظهور»منابع بحث درباره  »  

  مقاله سوم

  ظهور، پاسخ به فطرت غدیری انسان ها / سید محمود میردامادی بحرالعلوم

  همخوانی غدیر با فطرت

  غدیر پاسخ منجی گرایی بشریت

  رظهور روز تحقق حقایق پنهان غدی

  لزوم غدیر برای بقای اسالم

  غدیر شاقول افکار در طول تاریخ اسالم

  غدیر با سقیفه محو نمی شود

  غدیر ترسیم هندسی فکر و عمل بشریت

  روزگار ظهور زمان ظاهر شدن مبانیِ غدیر

  غدیر روز رشد عقول

  مقاله چهارم

  ظهور برای احیای غدیر / محمد صادق امیدواری خراسانی



  آغاز و ادامه و پایان عالم با غدیر

  ابالغ غدیر مهمترین رسالت رسوالن

  قیام و حرکت امام عصرعلیه السالم با پیام غدیر

  آغاز اقدامات حضرت مهدی علیه السالم در مدینه

  آفرینش با غدیر پایان می یابد

  مقاله پنجم

  نیغدیر حلقه اتصال بعثت رسول و ظهور موعود / مهدی باقری سیا

  بعثت، غدیر، ظهور، سه رخداد مهم بشری

  الف . برخی مشترکات بین بعثت و عصر ظهور
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  اول : حضرت عیسی علیه السالم مبشرِ پیامبرصلی اهلل علیه وآله و مؤید حضرت مهدی علیه السالم

  دوم: تأیید پیامبر و امام زمان علیهما السالم با مالئکه

  و نعمت نبوّت و ظهور موعودسوم : تصریح و تلویح به د

  ب : نگاهی گذرا به سه رخداد: بعثت، غدیر، عصر ظهور

  اول : بعثت

  دوم : غدیر خم

  سوم : ظهور موعود منتظر

دوران قبل از ظهور"»و « دوران قبل از بعثت»ج : معرفی  »  

  دوران قبل از بعثت . 1

  دوران قبل از ظهور . 2

  پس از ظهور د : معرفی دوران پس از بعثت و



  دوران پس از بعثت . 1

  دوران پس از ظهور . 2

  مقاله ششم

  زمینه سازی غدیر برای عصر ظهور / علی اکبر مهدی پور

  مدخل

  تجلّی آیات غدیر در عصر ظهور

  تجلّی خطابه های غدیر در عصر ظهور

  الف . جلوه هایی از خطبه غدیر در عصر ظهور

  ب . سیمای موعود در خطبه غدیر

  ج . سیمای امیر در خطبه غدیر

  د . جایگاه رفیع موال در خطبه غدیر

  ه . سپاه سفیانی در خطبه غدیر

  و . اصحاب صحیفه در خطبه غدیر

  ز . نور فراگیر

  ح . میراث پیامبرصلی اهلل علیه وآله

  ط . ضرورت اطالع رسانی

  ی . بیعت با خدا

  ک . امام هدایتگر
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  جلوه هایی از خطبه امیرعلیه السالم در عصر ظهور

  الف . سیمای غدیر در سخنان امیرعلیه السالم



  ب . رهبران گمراه در خطبه امیرعلیه السالم

  ج . روز امن و امان

  جلوه هایی از خطبه امام رضاعلیه السالم در عصر ظهور

  شیطان الف . به خاک مالیده شدن بینی

  ب . روز رهایی از غم و اندوه

  ج . روز نشر دانش

  د . روز بشارت

  ه . روز خرسندی

  جلوه هایی از رخدادهای غدیر در عصر ظهور

  مؤاخات

  الف . منابع حدیث مؤاخات

  ب . اوج اخوّت و برادری

  دیگر رخدادها

  مقاله هفتم

  ظهور، روز قابلیت انسان برای غدیر / حامد نواب

  عدالت یکپارچه با تحقق غدیر

  جبت و طاغوت مانع تحقق غدیر

  پایه گذاری هدف غدیر از آغاز خلقت

  بشارت انبیاعلیهم السالم به بنیانگذار غدیر

  ابالغ هدف خلقت در غدیر

  چرا هدف خلقت در غدیر تحقق نیافت؟



  مردم باید نیاز به غدیر را احساس کنند

  مردم در جستجوی مصلح کل

  له هشتممقا

  اهداف و موانع تجلی غدیر در عصر ظهور / علی اصغر رضوانی

  اهداف تجلّی غدیر در عصر ظهور

  هدف اول: پیاده کردن اسالم از کانال صحیح

  هدف دوم : تحقق حکومت جهانی عدل گستر الهی

  هدف سوم: رفع اختالف بین امت اسالمی

  موانع تحقق اهداف غدیر

  موانع غدیر در حیات پیامبرصلی اهلل علیه وآله
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  بر هم زدن خطبه پیامبرصلی اهلل علیه وآله در مِنا ( 1

  دوات و قلم ( 2

  جیش اسامه ( 3

  تحقّق غدیر در عصر ظهور

  مقاله نهم

  ظهور یعنی اعاده حق غدیر / محمد حسین رحیمیان

  واژگان کلیدی

  مقدمه

  غدیر و آزمون الهی

  غدیر و رسالت جهانی



  عصر ظهور و بازگشت به غدیر

  جلوه هایی از غدیر در عصر ظهور

  غدیر نماد حقّ . 1

  غدیر و عدالت علو . 2

  عصر ظهور و جلوه هایی از سیره علوی . 3

  رفاه همگانی و نزول برکات آسمانی . 4

  فراخوان به والیت علوی . 5

  غدیر و ظهور و منتظران

  مقاله دهم

  ظهور، تجلّی اهداف خلقت با تحقق غدیر / محمد حسین یوسفی

  رسالت انبیاء و اهداف خلقت

  هدف از بعثت پیامبر خاتم صلی اهلل علیه وآله

  تعیین خلیفه و اهداف خلقت

  اهداف خلقت در سایه والیت و حکومت امام

  امام عصرعلیه السالم وارث غدیر و مجری والیت امیرعلیه السالم

  نتیجه

  !اهداف خلقت و تحوالت عصر ظهور

  حیات زمین و اهلش به حضور امام و یارانش

  عوامل پدید آورنده حیات جاودانه در عصر ظهور

  علم و معرفت

  بندگی و عبادت



  انجام بهترین عمل با موفقیت

  مقاله یازدهم

  ظهور، تجلّی غلبه حق غدیر بر باطل ها / علی نظری منفرد

  دگرگونی های عصر ظهور

  غدیر برای پاسداری و حفاظت از دین
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  بدون غدیر رهبری امکان ندارد

  اهداف غدیر

  موانع تحقق غدیر

  مقاله دوازدهم

  تجلّی امامت الهی غدیر در عصر ظهور / اصغر منتظر القائم

  امامت غدیر مبتنی بر جانشینی پیامبران

  جایگاه برتر امام غدیر از طرف خدا

  امامت غدیر مبتنی بر عصمت

  قدرت انحصاری امام غدیر از طرف خدا

  جانشین الهی امام علی علیه السالم

  استشهاد امامان علیهم السالم به امامت الهی

  مقابله امامان غدیر با غدیر زدایی

  پیوند توحید و امامت

  حقّ منصوصی خود در گفتمان و اجرا دفاع امام زمان علیه السالم از

  مقاله سیزدهم



  تجلّی عدالت غدیر در عصر ظهور / حسین تهرانی

  تواتر حدیث غدیر

  دو نکته مهم در خطبه غدیر

  تعیین امیرالمؤمنین علیه السالم به عنوان جانشین . 1

  معرفی حضرت مهدی علیه السالم به عنوان آخرین امام . 2

  ین علیه السالم و فرزندانش در غیر غدیرمعرفی امیرالمؤمن

  عدالت اجتماعی در عصر امیرالمؤمنین علیه السالم

  عدالت اجتماعی در عصر مهدی موعودعلیه السالم

  زدودن پیرایه ها از دین

  تکمیل راه امیرالمؤمنین علیه السالم به دست امام زمان علیه السالم

  مقاله چهاردهم

  تجلّی علم و هدایت غدیر در عصر ظهور / محمد مهدی خلیلی

  سرچشمه علم خداوند کجاست؟

  علم قرآن علم کل شی ء است

  با قرآن چه نیازی به پیامبر است؟

  بدون پیامبرصلی اهلل علیه وآله نمی توان از قرآن بهره برد

  بعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله قرآن با کیست؟

  علم پیامبرصلی اهلل علیه وآله به چه کسی رسیده است؟

  بندگان برگزیده خدا چه کسانی هستند؟
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  حامل علم الکتاب ظالم نمی شود



  اعلمیت امیرالمؤمنین علیه السالم

  وارثان علم الکتاب بعد از پیامبرصلی اهلل علیه وآله

  چرا امامان علم الکتاب را ظاهر نکردند؟

  م الکتاب را چه زمانی ظاهر می کنند؟امامان عل

  خالفت در علم جزئی از خالفت است

  ائمه هدی علیهم السالم وارثان زمین

 کشف علوم آل محمدعلیهم السالم در عصر ظهور

  مقاله پانزدهم

  تجلّی نظم و وحدتِ الهیِ غدیر در عصر ظهور / محمد رضا شریفی

اساس دین واحد خدا انبیاعلیهم السالم بنیان گذاران وحدت بر  

 کنگره عظیم وحدت در سرزمین غدیر

 غدیر روز تجلی هدایتگران الهی

 خطبه غدیر یا ندای وحدت

 بیعت تجلی وحدت در غدیر

 غدیر تجلّی اتحاد مورد رضای خداوند

 سقیفه تجلی تفرقه و اختالف

 وعده وحدت الهی در عصر ظهور

 وحدت حقیقی بر اساس صراط مستقیم

معرفی صراط مستقیموحدت غدیر با   

 بر هم زنندگان وحدت پس از پیامبرصلی اهلل علیه وآله

 عوامل تفرقه مسلمانان



 نفاق عامل اختالف . 1

 نفاق و عصر ظهور

 دنیاگرایی عامل اختالف مسلمین . 2

 غصب فدک ثمره دنیا طلبی

 رفع دنیاگرایی در عصر ظهور

 حزب گرایی عامل اختالف مسلمین . 3

 برچیدن حزب گرایی در عصر ظهور

 بی تفاوتی عامل رشد تفرقه . 4

 سطحی نگری عامل اختالف . 5

 ترس و سست عنصری عامل تفرقه . 6

 حسادت عامل اختالف . 7

 کینه توزی با اهل بیت علیهم السالم عامل تفرقه . 8

 کینه توزی بین مسلمین عامل تفرقه

 رفع کینه ها در عصر ظهور

 اعتقاد به غدیر تنها راه وحدت الهی

 اعتقاد به واقعه مهم تاریخی غدیر خم و قبول والیت . 1
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 عمل به حدیث ثقلین و اطاعت از کالم پیامبرصلی اهلل علیه وآله . 2

 امتحان الهی بر مبنای امامت در امت اسالمی . 3

م و اخذ دین از طریق آنانایمانِ مشروط به اعتقاد به والیت اهل بیت علیهم السال . 4  

 بیان حقایق در سنّت الهی و سیره معصومین علیهم السالم . 5



 رجوع به خدا و رسول صلی اهلل علیه وآله . 6

 معرفی آخرین وحدت بخش انسان ها در خطابه غدیر

 برکات وحدت بخش عصر ظهور

 وحدت کلمه ( 1

 عزت مؤمنین در سایه عدل ( 2

 جمع عقول بندگان ( 3

فور نعمت و امنیتو (4  

 نتیجه سخن

  مقاله شانزدهم

  تجلی عدالت علوی در حکومت مهدوی / محمد مجتهدی

  غدیر وصیتنامه اجرائی پیامبرصلی اهلل علیه وآله

  توجه به آغاز و انجام هدایت الهی

  مشخصات حکومت مهدوی در غدیر

  طراحی دو حکومت علوی و مهدوی در غدیر

  وحدت روش بین امیرالمؤمنین و امام زمان علیهما السالم

  تصویری از حکومت مهدوی بر اساس غدیر

  مقاله هفدهم

  تجلی عبودیت انسان بر اساس غدیر در ظهور / محمد رضا فریدونی

  وعده تفوُّق دین مورد رضای خدا

  تأمین آینده دین در غدیر

  تدبر و دقت در موقعیت قرآنی آیه اکمال



  ررسی علل یأس دشمنان در غدیرب

  تولد رسمی امامت و والیت

  ارتباط غدیر با عصر ظهور

  غدیر از آغاز تا جهانی شدن

  کمال بندگی در غدیر

  حرکت به سوی تعالی غدیر در عصر ظهور

  مقاله هیجدهم

  انتقام کربالی غدیر در عصر ظهور / مجید مسعودی
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  آخرین سخن و اِتمام حجت . 1

  جاهلیت پس از رسول خداصلی اهلل علیه وآله تا هنگام ظهور . 2

  !آری، هنوز هم . 3

  قرآن و وارثانِ بر حق آن . 4

  سُنّت ها و فرائض . 5

  مقاله نوزدهم

 ریشه کن شدن مظلومیت غدیر در عصر ظهور / محمد حسین طغیانی

  امامت بزرگ ترین فریضه عصر ظهور

  تجلی امامت در عصر ظهور

  تجدید فرائض در عصر ظهور

  حدیث ثقلین در عصر ظهور

  مجازات ظالمین به امامت در عصر ظهور



  انتقام مظلوم ترین مظلوم در عصر ظهور

  انتقام از غاصبین خالفت در عصر ظهور

 امام زمان عجل اهلل تعال فرجه درقرآن

  سوره هود

10سوره هود آیه   

 تا مدت معینی )ظهور امام زمان( بتأخیر بیاندازیم لََیقُولُنَّ ما أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلی أُمَّهٍ مَعْدُودَهٍ یعنی: اگر عذاب را وَ لَئِنْ
وفاً عَنْهُمْ زمان چیست؟( أاَل یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَْصرُ یَحْبِسُهُ با استهزاء خواهند گفت چه چیز آن را باز داشت )و مانع ظهور امام

آنها برداشته نمیشود، بلکه بر آنان فرود آمده و آنچه  بدانید روزی که عذاب می آید از« 1»بِهِمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ  وَ حاقَ
میکردند خواهند دید را استهزاء بآن . 

قائم آل محمد است که سیصد و  هٍ اصحابروایت شده که در تأویل این آیه شریفه فرمود: أُمَّهٍ مَعْدُودَ از امیر المؤمنین
2»سیزده نفر میباشند.  » 

در یک لحظه مانند  از حضرت صادق علیه الّسالم روایت میکند که فرمود: خداوند اصحاب قائم ما را و در تفسیر عیاشی
 .ابرهای پراکنده فصل پائیز جمع میکند
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ضرت روایت نموده که فرمودو در غیبت نعمانی از اسحاق بن عبد العزیز از آن ح : 

« امام زمان و امت معدوده یاران او میباشند. که برابر با سپاه  این عذاب قیام« أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلی أُمَّهٍ مَعْدُودَهٍ َلِئنْ
تن میباشند( 313بدر هستند )یعنی  اسالم در جنگ . 

246مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

10ه هود آیه سور (1)  

مؤلف از تفسیر علی بن  روایاتی را که در تأویل آنها نقل می شود و توضیحاتی که در خالل آن داده شده این آیات و (2)
تقدیم و تأخیری تنظیم و ترجمه نمودیم. و هر جا مؤلف از کتاب دیگر  ابراهیم قمی نقل کرده و ما نیز با مختصر تلخیص و

متذکر میشویم تا مأخذ آن معلوم باشد نقل میکند . 

  سوره ابراهیم

5سوره ابراهیم آیه   



« 1»لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ  النُّورِ وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ ِإنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ أَرْسَلْنا مُوسی بِآیاتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُماتِ ِإَلی وَ لَقَدْ
خود را از ورطه ظلمانی کفر درآورده بوادی نورانی ایمان رهبری کند، و  را همراه آیات خود فرستادیم تا قوم یعنی موسی

شکرگزاری. روزهای خداوندی )ایّامُ اللَّه(  را بروزهای خداوندی متذکر گرداند که در آن آیاتی است برای هر صبرکننده آنها
ه و روز مرگ و روز قیامتاللَّه علی سه روز است:روز ظهور قائم صلوات . 

سه روز است« ایام اللَّه»در خصال صدوق از امام باقر روایت نموده که فرمود  : 

  .روز قیام قائم آل محمد، روز رجعت و روز قیامت، و هم صدوق در کتاب معانی االخبار روایت مزبور را آورده است

247مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

5آیه ابراهیم  (1)  
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  سوره اسراء

8 -7 -6 -5 -4سوره اسراء آیات   

کردیم سپس خداوند خطاب با بنی اسرائیل را  بَنِی إِسْرائِیلَ فِی الْکِتابِ یعنی: در تورات به بنی اسرائیل اعالم وَ قَضَیْنا إِلی
مَرَّتَیْنِ که شما ای امت  لَتُفْسِدُنَّ فِی الْأَرْضِ اللَّه علیه و آله را مخاطب ساخته و میفرماید: قطع کرده و امت پیغمبر اسالم صلی

زمین دست بفساد میزنید. مقصود فالن و فالن و اصحاب آنها و نقض عهد  محمد براه بنی اسرائیل خواهید رفت و دو بار در
است آنان . 

نمائید، فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما پس چون نخستین می عُلُوًّا کَبِیراً و سرکشی بزرگ خواهید کرد. یعنی ادعای خالفت عظمی وَ لَتَعْلُنَّ
شَدِیدٍ بندگان خود را که سخت نیرومند  جنگ جمل بوجود آورید بَعَثْنا عَلَیْکُمْ عِباداً لَنا أُولِی بَأْسٍ فتنه پدید آید، یعنی

خِاللَ الدِّیارِ وَ  رت میباشند فَجاسُوااینان امیر المؤمنین علی علیه السّالم و اصحاب آن حض میباشند بر شما مسلط گردانیم، و
 ها پناه ببرید جستجو نموده بقتل رسانند تا بدانید که اراده خداوند انجام کانَ وَعْداً مَفْعُولًا پس آنها شما را هر چند بخانه

 .پذیر است

امیه که بر آل پیغمبر چیره میگردند وَ أَمْدَدْناکُمْ  بنیلَکُمُ اْلکَرَّهَ عَلَیْهِمْ آنگاه باز بشما دولت و غلبه میدهیم، یعنی  ثُمَّ رَدَدْنا
روزی کنیم و از اندازه فزون گردانیم. یعنی با این عده  بَنِینَ وَ جَعَلْناکُمْ أَکْثَرَ نَفِیراًو اموال بسیار و فرزندان بیشمار بِأَمْوالٍ وَ

علیهما الساّلم و یاران او را شهید و  و بالنتیجه حسین بن علیپیغمبر برتر یافته و با آنها بمنازعه برخاسته  وعده خود را بر آل
فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَهِ اگر نیکی کنید، نیکی  إِنْ أَحْسَنُْتمْ أَحْسَْنتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها زنان خاندان پیغمبر را باسارت برید

لِیَسُوؤُا وُجُوهَکُمْ  دیگر فرا رسد یعنی قائم آل محمد و یارانش قیام کنند بدی یابید و چون وعده بینید، و اگر بد کنید
روزی که پیغمبر  َکما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّهٍ و با یارانش بمسجد الحرام در آیند مانند رویهای شما سیاه گردد وَ لِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ

 لِیُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِیراً تا دولت و شوکت شما را سخت تباه آمدند وَاکرم و امیر المؤمنین و سپاه اسالم نخستین بار در 
پروردگار جهان عطف توجهی بآل پیغمبر نموده  گردانند: یعنی بر شما غلبه یافته همه تان را از دم شمشیر بگذرانند. سپس

گرداند. آنگاه بنی امیه را  یَرْحَمَکُمْ خدای بشما ترحم خواهد کرد و شما را بر دشمنانتان پیروز و میفرماید: عَسی رَبُّکُمْ أَنْ



قائم آل  یعنی: اگر شما با شوکت سفیانی خروج کنید، دولت حق نیز با ظهور« 1»عُدْنا  مخاطب ساخته و میفرماید: وَ إِنْ عُدْتُمْ
حضرت صادق علیه الّسالم فرمود آیه وَ قَضَیْنا إِلی  ر تفسیر عیاشی است کهمحمد صلی اللَّه علیه و آله قیام خواهد کرد. د

وَ »المؤمنین و مسموم کردن امام حسن مجتبی  الْکِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ مقصود شهادت امیر بَنِی إِسْرائِیلَ فِی
زمان خونخواهی آن حضرت فرا  یعنی چون« فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما»الساّلم  یعنی کشتن امام حسین علیه «لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کَبِیراً 

قائم آل محمد برانگیزد  خداوند مردمی را پیش از ظهور« فَجاسُوا خاِللَ الدِّیارِ  بَأْسٍ شَدِیدٍ بَعَثْنا عَلَیْکُمْ ِعباداً لَنا ُأولِی»رسد 
 و این کاری است که قبل از« وَ کانَ وَعْداً مَفْعُولًا»کنند نابود نمایند  پیداکه هر جا دشمنی از دشمنان و ظالمین آل پیغمبر 

أَمْدَْدناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَلْناکُمْ أَکْثَرَ ثُمَّ َردَدْنا لَکُمُ الْکَرَّهَ عَلَیْهِمْ وَ»قیام قائم شدنی است   
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وی شهید شدند رجعت مینمایند.  حضرت امام حسین علیه الساّلم با هفتاد نفر از یاران جانبازش که در کربال با آنگاه«:نَفِیراً
 اعالن کنند که امام حسین با یارانش قیام نموده اند تا اهل ایمان تردید در حالی که لباس سفید پوشیده اند و بمردم

مردم است، و چون یقین کردند او امام  او امامی است که در دسترسننمایند و بدانند که او دجال و شیطان نیست، بلکه 
نخواهند کرد حسین علیه الّسالم میباشد تردید . 

حضرت را تصدیق میکنند.  حسین علیه الّسالم امام زمان بهمه مردم معرفی میگردد و اهل ایمان نیز آن سپس از جانب امام
الّسالم او را غسل داده و کفن و حنوط کرده دفن میکند. چنان که در  یهچون امام زمان وفات نماید، حضرت امام حسین عل

علیه الّسالم چندان سلطنت  که متصدی امر امام باید امام جانشین او باشد. و در خبر است که امام حسین روایت است
 .میکند که ابروانش جلو چشم مبارکش را میگیرد

آیه را میخواند بَعَثْنا عَلَیْکُمْ  ام محمد باقر علیه الساّلم روایت میکند که ایناز حمران بن اعین از حضرت ام در تفسیر مزبور
میفرمود:این بندگان خدا، قائم ما و یاران او هستند که سخت نیرومند میباشند عِباداً لَنا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ و . 

از خطبه هایش فرمود: ای مردم هم در آن تفسیر از امیر المؤمنین علیه الساّلم روایت نموده که در یکی ! 

بپرسید. چه در گنجینه سینه من علوم  انْ تَفْقِدُونی: پیش از آنکه از میان شما بروم هر چه میخواهید از من سَلُونی قَبْلَ
 بپرسید، پیش از آنکه فتنه ای پدید آید و شراره آن باال گیرد، و سرپرست و بسیاری نهفته است. پس آنچه خواهید از من

ئیس و اداره کنندگان آن حتی آنها که از آن دوری گزینند در آتش آن بسوزندر . 
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افتند و کسی هم بداد آنها  از آن ورطه بکنار روند و از هول آن فتنه فریادها کشند مع الوصف در آن بسیاری می خواهند
یا کشته شده و اگر هست بکدام بیابان  خواهید گفت: مهدی مرده نرسد، آنگاه چون زمانهای متمادی بدین گونه بگذرد،

الْکَرَّهَ ...سوگند بخداوندی که دانه را شکافت و  موقع انتظار فرج بکشید. و اینست تأویل آیه ثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ رفته؟ در آن
که هزار فرزند  عصر پادشاهان در نعمت و شوکت بسر برند و مردی از آنان از دنیا نرود جز این آدمی را بیافرید که در آن

 عامِلینَ بِکِتابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ رَسُوِلهِ همه عمل بکتاب خدا )قرآن( و ذکور از او بماند و از هر بدعت و آفتی در امان باشند،
 .سنت پیغمبر میکنند و آفتها و تردیدها از حریم آنان برطرف گردد



محمد چنین و چنان  تادیم به بنی اسرائیل که شما امتتفسیر آیه مزبور باین معنی است: وحی فرس مؤلف: بنا بر این
تفسیر این آیه را از آن گرفته، همان است که پیغمبر خبر داده که  خواهید کرد، و احتمال دارد روایتی که علی بن ابراهیم

اسرائیل بوده در این امت نیز هست و این وقایع از جمله آنهاست آنچه در بنی . 

250ص:-247األنوار ،متن،ص:مهدی موعود، ترجمه بحار   

8 -7 -6 -5 -4سوره اسراء آیات  (1)  

  سوره انبیاء

15 -14 -13 -12سوره انبیاء آیات   

ما را )که بوسیله ظهور قائم آل محمد بر آنها فرو  أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ یعنی چون )بنی امیه( عذاب فَلَمَّا
مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ ُتسْئَلُونَ. فرار نکنید و  آن میگریزند ال تَرْکُضُوا وَ ارِْجعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ فرستیم( احساس کنند، از

خواست کنند -آن نعمتها و جایگاهها که بخوشگذرانی سرگرم بودید باز بازگردید تا شما را از . 

285ص:   

روم بیرون می آورد و  امیه از ترس بروم میگریزند حضرت آنها را ازچون امام زمان ظهور کند، بنی  در حدیث است که
جَعَلْناهُمْ َحصِیداً  یا وَیْلَنا إِنَّا کُنَّا ظالِمِینَ فَما زالَتْ تِْلکَ دَعْواهُمْ حَتَّی گنجهائی که پنهان کرده اند از آنها طلب میکند قالُوا

1»خامِدِینَ  » 

آنکه )بوسیله قائم آل محمد و  ی ستمکار بودیم. پس همچنان بدین سخن تکلم کنند تامیگویند: وای بر ما که قوم بنی امیه
بگذرانیم! این آیات هر چند لفظش ماضی است ولی در معنی مستقبل است و  سپاه او( همه را درو کنیم و از دم شمشیر

2»آیاتی است که چنان که گفتیم تأویلش بعد از نزول میباشد  این از » 

250ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:مهدی موعود،   

15 -14 -13 -12انبیاء  (1)  

 .گفته علی بن ابراهیم است (2)

  سوره حج

  40سوره حج آیه

داده  جنگ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ یعنی: بآنان که ستم دیده اند اگر پیکار کنند، اجازه لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُِموا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلی أُذِنَ
 .شده و خداوند قدرت بر یاری آنها دارد



عبد اللَّه بن مسکان از امام جعفر صادق علیه الّسالم روایت کرده که فرمود ابن ابی عمیر از اهل تسنن میگویند این آیه  :
که برای حضرتش را از مکه بیرون کردند. ولی او قائم آل محمد است  در باره پیغمبر نازل شده، در موقعی که کفار قریش

حسین علیه الساّلم قیام میکند خواهی -خون . 

لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ  از اثبات الوصیه مسعودی از آن حضرت روایت میکند که فرمود: آیه أُذِنَ و در غیبت نعمانی
استنَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ در باره قائم ما و یاران او نازل شده  اللَّهَ عَلی . 

286ص:   

251مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

60سوره حج آیه   

یعنی: کسی که )پیغمبر اکرم( عقوبت کند مانند عقوبتی که دیده،  بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ عاقَبَ
ذیل آیه که میفرماید ستم قرار گیرد، خداوند او را )بوسیله قائم که از اوالد اوست( نصرت دهد، و سپس مورد ظلم و : 

در آنها را  أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ یعنی: کسانی که اگر مَکَّنَّاهُمْ فِی الَْأرْضِ أَقامُوا الصَّالهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ الَّذِینَ إِنْ
نهی از منکر کنند. امام محمد باقر علیه الساّلم فرمود: این  زمین ساکن نمودیم نماز بپا دارند و زکاه دهند و امر بمعروف و

در شرق و غرب جهان جای  محمد است. یعنی دوازده امام و شخص مهدی موعود و یاران او که خداوند آنان را آیه متعلق بآل
را بوسیله او و یارانش محو کند همان طور که سفیهان حق را از میان  اند و هر بدعت و باطلیدهد، و دین اسالم را غالب گرد

باشند و آنچنان عالم در آسایش بسر برد که اثر ظلم در جایی دیده نشود برده . 

252مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

 سوره انبیاء

105سوره انبیاء آیه   

الصَّالِحُونَ یعنی در زبور )حضرت داود پیغمبر( بعد از کتب  عِباِدیَ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها وَ لَقَدْ
محمد و یاران او میباشند سابق نوشتیم که: زمین را بندگان صالح ما بارث میبرند. و اینان قائم آل آسمانی . 

که: قبل از زبور نیز در کتب  را تمام کتب آسمانی میداند و بنا بر این معنی آیه این است« ذکر»م ابراهی مؤلف: علی بن
ذکر»آسمانی نوشتیم، مفسرین دیگر گفته اند:  لوح « ذکر»و « نوع کتب آسمانی»تورات است. و گفته شده که زبور  «

 .محفوظ است

287ص:   

251مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

ه شعراءسور  



4سوره شعراء آیه   

خاضِعِینَ یعنی: اگر بخواهیم میتوانیم عالمتی بر آنها از آسمان فرو  نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّماءِ آیَهً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها إِنْ نَشَأْ
ود: مقصود بنی امیه هستند که فرم تا بدان وسیله گردنهاشان خاضع گردد. از امام صادق علیه الّسالم روایت است فرستیم

گردنهاشان در پیشگاه آن حضرت خاضع می شود که با یک صدای آسمانی بنام قائم آل محمد . 

252مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

  سوره نمل

62سوره نمل آیه   

یعنی: ... یا آنکه چون گرفتاری او را بخواند، اجابت « 1»الْأَرْضِ  اءَالْمُْضطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ وَ یَجْعَلُکُمْ خُلَف أَمَّنْ یُجِیبُ
فرمود: این آیه در باره قائم آل محمد  گرفتاری او را برطرف گرداند؟ از حضرت صادق علیه الساّلم روایت شده که کند و

نیز  و خدا را بخواند، پروردگارکه دو رکعت نماز در مقام حضرت ابراهیم بگذارد  اوست« مضطر»بخدا قسم «. 2»نازل شده 
گرداند. مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار  اجابت کند و گرفتاری او را برطرف سازد و آنها را در زمین خلیفه خود

252،متن،ص:  

62سوره نمل  (1)  

مطالعه  32باب  این آیه شریفه را فرقه بهائی مورد سوء استفاده قرار داده است، پاسخ الطائالت آنها را در پاورقی (2)
 .بفرمائید

 سوره قمر

1سوره قمر آیه   

روایت شده که مقصود ساعت قیام قائم آل محمد است« 1»اقْتَرَبَتِ السَّاعَهُ  . 

254مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

1سوره قمر:  (1)  

  سوره الرحمن

63سوره الرحمن آیه   

تفسیر این آیه فرمود: در  یونس بن ظبیان از حضرت امام جعفر صادق علیه الّسالم روایت نموده که در «4» مُدْهامَّتانِ
اتصال یابد دولت امام زمان راه میان مکه و مدینه با درخت خرما !  



288ص:   

254مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

63سوره الرحمن  (4)  

 سوره صف

8سوره صف آیه   

خاموش  یعنی: میخواهند با دهانهاشان نور خدا را« 5»لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ  لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ یُرِیدُونَ
ه مذاهب باطله زمان که ظهور کند تا خداوند او رابر هم نمایند، ولی خداوند نور خود را با قائم آل محمد تمام میکند در آن

ظلما و جورا یمأل االرض قسطا و عدال کما ملئت»خدای یگانه پرستش نشود. و این است معنی  غلبه دهد بطوری که جز ». 

بِأَفْواهِهِمْ ... را تالوت نمود و فرمود اگر شما از  الفوائد است که امام پنجم آیه شریفه یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ هم در کنز
خداوند آن را پایدار خواهد داشت ر خدا روی بتابیدنو . 

معنی آیه یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا  کتابست که ثقه جلیل القدر محمد بن فضیل از حضرت موسی بن جعفر علیه الساّلم و نیز در آن
یعنی خداوند امامت را  تِمُّ نُورِهِمقصود دوستی امیر المؤمنین علیه الساّلم است وَ اللَّهُ مُ :نُورَ اللَّهِ را پرسید، حضرت فرمود

همان امام است. محمد بن  بِاللَّهِ وَ رَُسولِهِ وَ النُّورِ الَّذِی أَنْزَلْنا که مقصود از نور بآخر میرساند بدلیل آیه شریفه: الذین فَآمِنُوا
پیغمبرش  یعنی چه؟ فرمود: یعنی خداوند به« رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ»فضیل میگوید: عرضکردم: 

است« دین حق»اعالم کند، و دوستی وصی پیغمبر  را بمردم« امیر المؤمنین»دستور داد که لزوم دوستی جانشین خود  . 

» عرضکردم یان باطله ظهور قائم ما دین حق را بر همه اد چیست؟ فرمود: یعنی خداوند بهنگام« لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ
وَ لَوْ »قائم آل محمد تمام میکند  یعنی خداوند نور خود را با والیت« وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ»فرموده:  پیروز میگرداند. چنان که خود

علی این را نخواهند. عرضکردم: اینکه میفرمائی تنزیل و ظاهر معنی قرآن است یعنی هر چند دشمنان« کَرِهَ الْکافِرُونَ ! 

میباشد د: آری آنچه که گفتم تنزیل و ظاهر معنی قرآن است و غیر آن تأویلفرمو . 

289ص:   

255مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

(5) 8 -سوره صف  

13سوره صف   

خدا و فتح نزدیکی  دوست میدارید یک پیروزی از جانب یعنی: و دیگری که« 1»تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ  وَ أُخْری
محمد در دنیا است. یعنی فتح قائم آل . 

255مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  



13سوره صف  (1)  

 سوره جن

24سوره جن آیه   

یعنی تا آنکه وقتی آنچه بآنها وعده داده اند به بینند « 1»عَدَداً  رَأَوْا ما یُوعَدُونَ فَسََیعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَ أَقَلُّ حَتَّی إِذا
یاورش ضعیف تر و در شماره  قائم آل محمد و امیر المؤمنین علیهما الّسالم است(، خواهند دانست که چه کسی )مقصود

 .اندک است

256مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

24سوره جن  (1)  

 سوره طارق

15آیه سوره طارق   

و من نیز بخوبی آن را چاره کنم فَمَهِّلِ الْکافِرِینَ  یعنی: آنها: فسونگری پیشه سازند« 1»یَکِیدُونَ کَیْداً وَ أَکِیدُ کَْیداً  إِنَّهُمْ
بنی  من از ستمگران و سرکشان قریش و رُوَیْداً یعنی: ای محمد پس آنها را مهلتی ده! که چون قائم قیام کند برای أَمْهِلْهُمْ

 .امیه و سائر بیدینان انتقام گیرد

256مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

15سوره طارق آیه  (1)  

 سوره و اللیل

2 -1سوره و اللیل آیه   

امام محمد باقر علیه الّسالم روایت  إِذا یَغْشی یعنی: قسم بشب هنگامی که پوشیده دارد. محمد بن مسلم از حضرت وَ اللَّیْلِ
النَّهارِ إِذا  علیه الساّلم است که در دولت باطل مستور گشت و ناگزیر بصبر گردید. وَ ده که فرمود: مقصود امیر المؤمنیننمو

روز روشن قائم ما اهل بیت است که چون قیام کند بر دولت  یعنی: قسم بروز هنگامی که بدرخشد. فرمود: این« 3»تَجَلَّی 
ساخته و جز ما کسی عالم  برای مردم مثلها زده و پیغمبرش و ما ائمه را مخاطب بآن خداوند در قرآن .باطل پیروز گردد

 .بتأویل آن نیست

290ص:   

256مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  



2 -1سوره و اللیل آیه  (3)  

 سوره تبارک

30سوره تبارک آیه  

یعنی: ای پیغمبر! بمردم بگو: بمن بگوئید: اگر آبی که در « 1»مَعِینٍ  رَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ َغوْراً فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِماءٍ قُلْ أَ
زمان تعبیر بآب شده )که موجب  دارید در زمین فرو رود کیست که آب روان برای شما بیاورد؟. در این آیه امام دسترس

اگر امام شما از نظرها غائب گردید کیست که آن امام ظاهر را بیاورد؟ از  ست( و تأویل آیه اینست: بگوحیات همه اشیاء ا
ائمه هستند و ائمه ابواب )ودرهای رحمت  یعنی )ابوابکم( که« مائکم»امام رضا علیه السّالم روایت است که فرمود:  حضرت

بروی شما بگشاید(؟ عنی کیست که علم امام را برای شما بیاورد؟ )و آن درها رای« بِماءٍ مَعِینٍ فََمنْ یَأْتِیُکمْ»الهی( میباشند   

نقل شده: و عبارت کمال  کافی و غیبت نعمانی و کمال الدین صدوق از حضرت موسی کاظم علیه الساّلم نیز این روایت در
یاتیکم بأخبار السّماء و األرض و حالل  این هو فمن یاتیکم بامام ظاهر الدین اینست: ان اصبح امامکم غائبا عنکم ال تدرون

جلّ و عزّ و حرامه اللَّه . 

 .سپس فرمود: بخدا تأویل این آیه هنوز نیامده و البته خواهد آمد

256مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

(1) 30سوره تبارک   

  سوره غاشیه

 سوره غاشیه

صدوق در کتاب ثواب االعمال از محمد بن  حَدِیثُ الْغاشِیَهِ یعنی: آیا داستان آن فروگیرنده بتو رسیده است؟ شیخ هَلْ أَتاکَ
هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ الْغاشِیَهِ »از امام جعفر صادق علیه الساّلم پرسیدم  سلیمان از پدرش روایت میکند که گفت یعنی چه؟  «

صورتهای آنها در آن روز خاضع »وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خاشِعَهٌ  ا با شمشیر فرو میگیرد. گفتمفرمود:مقصود قائم ماست که اهل باطل ر
فرمود آنها بر خالف دستور خداعمل میکنند و والیان جور منصوب میدارند گفتم یعنی چه؟« است « 1»تَصْلی ناراً حامَِیهً  :

آتش جنگ بسوزند و در سرای دیگر بدوزخ در افتند ظهور قائم ما در یعنی چه؟ فرمود: موقع« در آتش سوزنده بیفتند» . 
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257مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

 سوره غاشیه (1)

 سوره انعام



158سوره انعام آیه   

بیاید یکی از آیات پروردگارت،  یعنی: روزی که« 1»مِنْ قَبْلُ  بَعْضُ آیاتِ رَبِّکَ ال یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها لَمْ تَکُنْ آمََنتْ یَوْمَ یَأْتِی
از حضرت صادق روایت نموده  که قبال ایمان نیاورده اند سودی نبخشد. صدوق در کمال الدین و ثواب االعمال ایمان کسانی

محمد است که فرمود: آیات ائمه هستند. و بعض آیات قائم آل . 

258مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

(1) 158سوره انعام   

  الیل امامت درنص ائمه علیهم السالمد

عبّاس از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم روایت کند که فرمود عبد اللَّه بن -1 خدای تعالی بر زمین نگاهی افکند و  :
 پس به منسپس دوم بار نظری افکند و علیّ را برگزید و او را امام گردانید، س مرا از آن میان برگزید و پیامبر گردانید،

است و من از علیّ، و او شوهر دخترم فاطمه و  فرمان داد که او را برادر و ولیّ و وصیّ و خلیفه خود سازم، پس علیّ از من
از  بدانید که خدای تعالی مرا و ایشان را حجّتهای بر بندگانش قرار داده است و پدر دو سبطم حسن و حسین است،
مرا نگهدارند و نهمین آنها قائم اهل بیتم و  ه است که به امر من قیام کنند و وصیّتفرزندان حسین امامانی را قرار داد

گمراه  اقوال و افعال شبیه ترین مردم به من است، او پس از غیبتی طوالنی و حیرتی مهدی امّتم است که در شمایل و
که خدا مؤیّد باشد، زمین را از عدل و داد نصرت مالئ کننده ظهور کند و دین خدای تعالی را چیره گرداند و به یاری خدا و

پر از ظلم و جور شده باشد آکنده سازد همان گونه که .(1) 
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2- علیّ است، دستور او  گوید: از امام جواد علیه الّسالم شنیدم که می فرمود: امام پس از من فرزندم صقر بن أبی دلف
امام پس از او فرزندش حسن است، دستور او دستور پدرش  دستور من و سخن او سخن من و طاعت او طاعت من است و

طاعت او طاعت پدرش باشد، سپس سکوت کرد و سخن او سخن پدرش و . 

فرزندش قائم به  رسول خدا! امام پس از حسن کیست؟ او به شدّت گریست و سپس فرمود: پس از حسن گفتم: ای فرزند
قائم می گویند؟ فرمود: زیرا او پس از آنکه یادش از بین برود  را او راحقّ امام منتظر است، گفتم: ای فرزند رسول خدا! چ

فرمود: زیرا ایّام غیبتش زیاد شود  به امامتش مرتدّ شوند قیام می کند، گفتم: چرا او را منتظر می گویند؟ و اکثر معتقدین
 منکران یادش را استهزاء کنند، و قیامش باشند و شکّاکان انکارش کنند، و و مدّتش طوالنی گردد و مخلصان در انتظار

تسلیم شوندگان در آن نجات یابند تعیین کنندگان وقت ظهورش دروغ گویند، و شتاب کنندگان در غیبت هالک شوند، و .(2) 

3- وی پرسش کنم او آغاز  گوید: بر امام عسکریّ علیه الّسالم وارد شدم و می خواستم از جانشین پس از احمد بن اسحاق
آدم علیه الّسالم زمین را خالی از حجّت نگذاشته است و تا روز  سخن کرد و فرمود: ای احمد بن اسحاق خدای تعالی از زمان

کند و به خاطر اوست که باران  خالی از حجّت نخواهد گذاشت، به واسطه اوست که بال را از اهل زمین دفع می قیامت نیز
زمین را بیرون می آورد می فرستد و برکات . 

 گوید: گفتم: ای فرزند رسول خدا امام و جانشین پس از شما کیست؟
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بود که صورتش مانند  برخاست و داخل خانه شد و سپس برگشت در حالی که بر شانه اش کودکی سه ساله حضرت شتابان
الی و حجّتهای او گرامی نبودی این فرزندم را به نزد خدای تع ماه شب چهارده می درخشید، فرمود: ای احمد بن اسحاق اگر

که زمین را پر از عدل و داد  او همنام و هم کنیه رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم است، کسی است تو نمی نمودم،
 .می کند همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد

خواهد داشت که هیچ کس در آن  ین است، او غیبتی طوالنیاسحاق! مثل او در این امّت مثل خضر و ذو القرن ای احمد بن
اعتقاد به امامت ثابت بدارد و در دعاء به تعجیل فرج موفّق سازد نجات نمی یابد مگر کسی که خدای تعالی او را در . 

ی فصیح به احمد بن اسحاق گوید: گفتم: ای موالی من آیا نشانه ای هست که قلبم بدان مطمئن شود؟ آن کودک به زبان عرب
 :سخن درآمد و فرمود

نشانه مکن! احمد بن اسحاق  فی أرضه و المنتقم من أعدائه، ای احمد بن اسحاق! پس از مشاهده جستجوی أنا بقیّه اللَّه
به نزد امام عسکریّ علیه الساّلم بازگشتم و گفتم: ای فرزند رسول خدا گوید: من شاد و خرّم بیرون آمدم و فردای آن روز ! 

و ذو القرنین دارد چیست؟ فرمود:  من به واسطه منّتی که بر من نهادید بسیار است، بفرمائید آن سنّتی که از خضر شادی
 رسول خدا! آیا غیبت او به طول خواهد انجامید؟ فرمود: به خدا سوگند چنین است ای احمد! غیبت طوالنی، گفتم: ای فرزند

تعالی عهد و پیمان والیت ما را از او گرفته و  و باقی نماند مگر کسی که خدای تا به غایتی که اکثر معتقدین به او بازگردند
روحی از جانب خود مؤیّد کرده باشد ایمان را در دلش نگاشته و با . 
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است، آنچه به تو عطا کردم بگیر و  اسحاق! این امری از امر الهی و سرّی از سرّ ربوبی و غیبی از غیب پروردگار ای احمد بن
در علّیّین باشی پنهان کن و از شاکرین باش تا فردا با ما .(3) 

  :در خطابه غدیرحضرت ختمی مرتبت درمورد حضرت صاحباالمر میفرمایند-4

  .خاتم امامان مهدی قایم، از ما است

ناحق ریخته، کمک کننده ی دین  ، منتقم خونهای بهادیان، منتقم از ظالمین، فاتح قلعه ها، غالب بر مشرکین اوست غالب بر
دهنده به افراد در حد خودشان، وارث علوم، محکم کننده ی آیات الهی خدا، سرچشمه گرفته از دریایی عمیق، نشانه . 

، خداوند و ولی او در زمین دست او سپرده شده، و گذشتگان به او بشارت داده اند، و اوست حجت باقی اوست که کارها به
 .و امانتدار او بر سر و آشکار

(1) 485، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

(2) 73، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

(3) 81، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   



 اوصاف امامت

 علم

  پاسخ به سؤاالت

 -عسکری علیه الّسالم بود حضرت امام حسن که از وکالی -دیگران روایت کرده اند که: احمد بن اسحاق شیخ ابن بابویه و
خود برد به خدمت آن حضرت که از آن حضرت مسأله چند می خواست  با -که از ثقات اصحاب است -سعد بن عبد اللّه را

از برای خود و من  بن عبد اللّه گفت که چون به در دولت سرای آن حضرت رسیدیم، احمد رخصت دخول سؤال کند، سعد
عبا پنهان کرده بود، و در آن همیان صد و شصت کیسه از طال  طلبید و داخل شدیم، احمد با خود همیانی داشت که در میان

مالزمت رسیدیم در  یکی را یکی از شیعیان مهر زده به خدمت حضرت فرستاده بودند، چون به سعادت و نقره بود که هر
جمال و در سرش دو کاکل بود و درنزد آن حضرت گوی  د مانند مشتری در کمال حسن ودامن آن حضرت طفلی نشسته بو

هدیّه از برای آن  نگین های زیبا و جواهر گران بها مرصّع کرده بودند و یکی از اکابر بصره به طال بود به شکل انار که به
ن طفل مانع می شد آن گوی را می انداخت می فرمود چون آ حضرت فرستاده بود و به دست آن حضرت نامه ای بود و کتابت

حضرت به آن طفل  رفت و خود کتابت می فرمود، چون احمد، همیان را گشود و نزد آن حضرت نهاد، که طفل از پی بی آن می
متصرّف شو، آن طفل )یعنی حضرت صاحب األمر علیه الساّلم(  فرمود که: این ها هدایا و تحفه های شیعیان تو است بگشا و

: ای موالی منگفت حضرت عسکری علیه  آیا جایز است که من دست طاهر خود را دراز کنم به سوی مال های حرام؟! پس !
است تا حضرت صاحب األمر علیه الّسالم حالل را و حرام را از  الساّلم فرمود که: ای پسر اسحاق! بیرون آور آنچه در همیان

فالن محلّه قم نشسته  رد، حضرت فرمود که: این از فالن است که درپس احمد یک کیسه را بیرون آو یکدیگر جدا کند،
اشرفی از قیمت ملکی است که از پدر به او میراث رسیده بود  است و شصت و دو اشرفی در این کیسه است، چهل و پنج

است چهارده اشرفی قیمت هفت جامه است که فروخته است و از کرایه دکان سه دینار و فروخته است و . 
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حرام است تا بیرون کند؟  علیه السّالم فرمود که: راست گفتی ای فرزند، بگو چه چیز در میان این ها حضرت امام حسن
به تاریخ فالن سال زده اند و آن تاریخ بر آن سکّه نقش بوده و  فرمود که: در این میان یک اشرفی هست به سکّه ری که

این کیسه همین  شده ناقصی هست که یک دانگ و نیم است و حرام در شده است و یک دینار مقراض نصف نقشش محو
در فالن ماه نزد جوالیی که از همسایگانش بود مقدار  دو دینار است و وجه حرمتش این است که صاحبش را در فالن سال

برد تصدیقش  دزد مدّتی بر این گذشت که دزد آن را ربود، آن مرد جوال چون گفت که آن را یک من و نیم ریسمان بود و
بود به همان وزن و داد آن را یافتند و فروخت و این دو  نکرد و تاوان از او گرفت ریسمانی باریک تر از آن که دزد برده

حضرت صاحب األمر  جامه است و حرام است.چون کیسه را احمد گشود و دو دینار به همان عالمت ها که دینار از قیمت آن
کرد، پس صرّه دیگر بیرون آورد و حضرت صاحب األمر علیه  پیدا شد برداشت و باقی را تسلیم علیه الّسالم فرموده بود

ما دست بر این دراز  مال فالن است که در فالن محلّه قم می باشد و پنجاه اشرفی در این صرّه است و :الساّلم فرمود که
 .نمی کنیم

خود را زیاد کیل کرد  میان او و برزگرانش مشترک بود و حصّهکه: این اشرفی ها قیمت گندمی است که  پرسید: چرا؟فرمود
 .و گرفت و مال آن ها در آن میان است



کیسه ها را بردار و  عسکری علیه الّسالم فرمود که: راست گفتی ای فرزند، پس به احمد گفت که: این حضرت امام حسن
م است تا این که همه را به این نحو تمیز فرمودها حرا وصیّت کن که به صاحبانش برسانند که ما نمی خواهیم و این . 
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نور چشمم بپرس آنچه  اللّه خواست که مسائل خود را بپرسد حضرت عسکری علیه السّالم فرمود که: از و چون سعد بن عبد
ید و جمیع مسائل مشکله را پرسید و جواب های شافی شن می خواهی و اشاره به حضرت صاحب علیه الساّلم نمود، پس

طوالنی است، در  خاطرش محو شده بود حضرت از راه اعجاز به یادش آورد و جواب فرمود )حدیث بعضی از سؤالها که از
  .(سایر کتب ایراد نموده ام

2016-2015،ص:3منتهی اآلمال، شیخ عباس قمی ،ج   

  حکم آن حضرت به حقّ 

السالم فرمود : در مسجد  سند خود از ابان بن تغلب روایت کرده که گفت : حضرت ابوعبداللَّه صادق علیه در کمال الدین به
آمد ، که اهل مکّه می دانند آنها از پدران و اجدادشان نیستند . بر  سیصد و سیزده مرد خواهد -یعنی مسجد مّکه  -شما 
پس خداوند تبارک و تعالی بادی  که هزار کلمه می گشاید ، شمشیرهایی است که بر هر شمشیر کلمه ای نوشته شده آنها

مهدی است که به قضاوت داوود و سلیمان علیهما السالم قضاوت می کند؛ و بر  می فرستد که به هر وادی ندا می کند : این
بیّنه و شاهد نمی طلبد آن  ( 1) .  

فرمود : هرگاه قائم علیه السالم  جعفر صادق علیه السالمکتاب از او نقل شده که گفت : ابوعبداللَّه امام  و نیز در همان
 به پیشگاهش برنخیزد مگر اینکه او را می شناسد که آیا صالح است یا ناصالح و بپاخیزد ، هیچ یک از بندگان خداوند رحمان

عبرت می باشدراهی برای بصیرت و  ناشایسته . و در او آیتی برای نشانداران و هوشمندان است ، این آیت برقرار و  ( 2 ) 

.  
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باقر علیه السالم منقول است که  کتاب غیبت سیّد علی بن عبدالحمید به سند خود از ابوبصیر از امام ابوجعفر و در بحار از
قضاوت می کند بعضی از کسانی که در خدمتش شمشیر زده اند ، آن را رد و  فرمود : در قضایایی حضرت قائم علیه السالم

گردنشان را می زنند . سپس دوباره  ی نمایند ، و آن قضاوت آدم است ، پس دستور می دهد آنها را بیاورند وم انکار
است و عدّه ای از کسانی که همراه آن حضرت شمشیر زده اند ، اعتراض و  قضاوتی می کند که قضاوت داوود علیه السالم

می کند و آن قضاوت ابراهیم علیه  زند . سپس بار سوم قضاوتی می کنند که آنها را پیش می آورد و گردنشان را می انکار
پیشاپیش آن حضرت شمشیر زده اند ، اشکال و رد می کنند . پس آنها را  السالم است ، پس گروه دیگری از کسانی که در

وآله وسلم می  صلی اهلل علیه آورد و گردنشان را می زند . آنگاه مرتبه چهارم قضاوتی می کند که قضاوت محمد جلو می
  . ( 3باشد ، پس هیچ کس علیه او انکار نمی نماید ) 

76ص1مکیال المکارم ج  

671/  2کمال الدین ،  (1  .  



671/  2کمال الدین ،  ( 2  .  

389/  52بحاراالنوار ،  ( 3  .  

  علم به کتاب

و جل و سنّت رسول او  حضرت ابوجعفر باقر علیه السالم منقول است که فرمود : علم به کتاب خدای عزّ در کمال الدین از
بهترین وجه می روید . پس هر کدام از شما باقی بماند تا او را دیدار  در قلب مهدی ما رشد می کند ، همچنان که گیاه به

علم و جایگاه رسالت انه رحمت و نبوت و کانونهنگام دیدنش عرضه بدارد : سالم بر شما ای اهل خ نماید ،  ( 1 ) .  

298ص:   

علیه السالم روایت  نعمانی به سند خود از حضرت جعفر بن محمد صادق از پدرش از حضرت حسین بن علی و در بحار از
نین ما را از مهدی رسید و به آن جناب عرضه داشت : یا امیرالمؤم کرده که : مردی به خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السالم

یاران حقّ از میان بروند پس  سازید . فرمود : هرگاه قرنها و نسلهای متمادی منقرض و مؤمنین کم شوند و خودتان آگاه
  . همان جا است

قلّه های نژاد عرب و دریایی که  امیرالمؤمنین این مرد از کدام طایفه است ؟ فرمود : از بنی هاشم از برترین عرض کرد : یا
 طرف اهلش ، و هنگام بی صفایی او کانِ صفاست ، هرگاه مرگ هجوم آورد او را به هنگام ورود توفنده است ، و جفا شده از

رزمِ قهرمانان؛عقب نشینی نمی کند ، دامن  ترسی نیست ، و اگر به مؤمنین صدمه ای رسد او نمی گذرد ، و در میدان نبرد و
خداوند ،  دشمنان را درو کند ، زخم زننده نیرومند به مخالفین ، و شمشیری از شمشیرهای ر کمر می زند ، شیری کههمت ب

که اگر سخن گوید بدترین گوینده و  -فتنه جوست  بزرگی پر خیر که در خاندان با عظمت ریشه دارد ، پس مبادا کسی که
نین کسی مبادا تو را از پیروی ]بیعت [او باز داردچ -خاطر می پروراند  هرگاه سکوت کند ، فسادها در  .  

تر است[ علمش از شما  مهدی علیه السالم پرداخت و فرمود : ( از شما پناه دهنده تر است ]یا بخشنده سپس به توصیف )
کوشاتر است بیشتر و در صله رحم و پیوند خویشاوندی از همه تان  .  

299ص:   

او جمع گردان . پس اگر  عت او غم و اندوه را از میان بردار و پراکندگی امت را به سببتحقق بخشیدن بی بار خدایا ، با
قطعی کن و اگر توفیق لقایش نصیبت گردید دیگر به سوی هیچ کس  خداوند راه دیدارش را برایت گشود ، تصمیم خود را

آه کشیدن شدّت اشتیاق  ه خود کرد و بابه دامنش دست فکندی دیگر از دست مده . آنگاه اشاره به سین روی مکن ، و چون
  . ( 2 ) خود را بازگو نمود

106ص1مکیال المکارم ج  

653/  2کمال الدین ،  ( 1  .  

51،  بحار االنوار ( 2 توضیح  -به نقل از مجلسی  - مترجم گوید : مؤلف بزرگوار بعضی از واژه های این حدیث را . 115 / 
، نیازی به ترجمه جداگانه آن توضیحات دیده نشد ترجمه خود حدیث داده که با منظور کردن آن معانی در  .  



 قضاوت

  رجم زانی محصن

خون است در اسالم که  دو»از جناب صادق علیه الّسالم مروی است که فرمود: « 2»و کمال الدین  «1» چنان چه در کافی
ث شود قائم ما اهل بیت. پس هرگاه بر انگیخت تا آن که مبعو حالل است از جانب خدای تعالی، حکم نمی کند در آن احدی

ما اهل بیت را، حکم می فرماید در آن به حکم خدا و بیّنه بر آن نمی طلبد خدای تعالی قائم زانی محصن را رجم می کند و  .
 «.آن که زکات نمی دهد، گردنش را می زند

232،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

503، ص 3الکافی، ج  .(1) . 

671مال الدین و تمام النعمه، ص ک .(2) . 

300ص:   

 قتل پیرمرد زناکار

ما علیه الساّلم هرآینه  هرگاه برخاست قائم»است از جناب صادق و کاظم علیهما الساّلم که فرمودند:  مروی« 1»در خصال 
ع زکات را و میراث قبل از او؛ می کشد پیرزانی را و می کشد مان حکم می کند به سه حکم، که حکم نکرد به آن ها احدی

بسته شد، در اینجا از یکدیگر  از برادرش در عالم ذر، یعنی هر دو نفر که در آنجا، در میان ایشان عقد اخوّت دهد برادر را
 «.میراث می برند

232،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

170الخصال، ص  .(1) . 

  قتل فراریان از جنگ

الساّلم می فرمود که برای  به درستی که علی علیه»صادق علیه الساّلم که فرمود:  مروی است از جناب «1» در غیبت نعمانی
که در روز جنگ فرار کند و بکشم خسته مجروح را و لکن ترک کردم  من بود که بکشم آن را که پشت کرده بود، یعنی آن

الّسالم است که بکشد پشت  ئم علیهعاقبت اصحاب خود که اگر مجروح شوند، نکشند ایشان را و از برای قا آن را به جهت
 «.کننده را و بکشد مجروح را

علیه الّسالم، به احکامی  حکم می کند قائم»شاذان روایت کرده از حضرت باقر علیه الّسالم که فرمود:  شیخ جلیل، فضل بن
که در پیش روی جنابش شمشیر می زدند و آن حکم آدم علیه الساّلم  که انکار می کنند آن را بعضی از اصحابش، از آنها

حکمی می فرماید، پس انکار می کند  را پیش می طلبد و امر می فرماید که گردن آنها را می زنند. آنگاه ثانیا است. پس آنها
در پیش روی آن جناب و آن قضای داود است آن را گروهی دیگر از کسانی که شمشیر زدند . 



کند آن را گروهی دیگر از  ایشان را و گردن آنها را می زند. آنگاه ثالثا حکمی می فرماید، پس انکار می پیش می طلبدپس، 
می طلبد و امر می فرماید که گردن آنها را بزنند. آنگاه رابعا  آنها که شمشیر زدند در پیش رویش، پس ایشان را پیش

2« »انکار نمی کند. علیه و آله و سلّم است، پس آن را احدیفرماید و آن حکم محمّد صلّی اللّه  حکمی می » 

301ص:   

232،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

231الغیبه، ص  .(1) . 

389، ص 52بحار االنوار، ج  .(2) . 

  قتل جوان ناآشنا به احکام

آن جناب، می کشد مرد بیست ساله را که علم دین و احکام مسائل خود را »روایت کرده: « 1»شیخ طبرسی در اعالم الوری 
 «.نیاموخته باشد

232،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

310، ص 2اعالم الوری باعالم الهدی، ج  .(1) . 

  شباهت آن حضرت به پیامبران

  شباهت به هود علیه السالم

هود علیه السالم عابر است ، و نوح علیه السالم ظهورش را بشارت دادنام   .  

شد ، شیعیان و پیروان خود  الدین از امام صادق علیه السالم آمده که فرمود : هنگامی که وفات نوح نزدیک در کتاب کمال
 ، و البته خداوند عزّ و جل به وسیلهخواهد بود که طاغوتها ظاهر می شوند  را فراخواند و گفت : بدانید که پس از من غیبتی

او هیبت و سکینه و وقار دارد ، و در  . قیام کننده ای از فرزندانم که هود نامیده می شود بر شما گشایشی می رساند
 هنگام ظهور او دشمنان شما را به وسیله باد هالک می کند . پس پیوسته منتظر و خلقت و اخالق شبیه من است ، و خداوند

بیشترشان را قساوت گرفت . سپس خداوند متعال  ظهور و قیام هود بودند ، تا اینکه مّدت بر آنها طوالنی شد و دل مراقب
به وسیله  آنکه نومید شده بودند و بال و گرفتاری وجودشان را پر کرده بود ، و دشمنان پیغمبرش هود را فرستاد ، بعد از

 ما تَذَرُ مِنْ شَی ءٍ اَتَتْ عَلَیْهِ اِلّا» چنین توصیف کرده است :  تعال آن را در قرآنباد بدون نفع هالک شدند ، بادی که خداوند م
استخوان خاک شده ساخت ( ؛ بر هیچ چیزی نگذشت مگر آنکه آن را همچون 1« ) جَعَلَتْهُ کَالرَّمیم   .  

302ص:   

  . ( 2 ) آنگاه غیبت بر او واقع شد تا اینکه صالح علیه السالم ظاهر گشت



را بیان فرموده اند ، که  را نیز با تمام خصوصیّات ، پدران بزرگوارش مژده داده اند ، و غیبت و ظهورش قائم علیه السالم
  . پاره ای از آنها گذشت

فرستاد چنانکه خداوند می  خداوند عزّ و جل کافرین را به وسیله او هالک کرد ، و باد عظیم را بر آنها هود علیه السالم؛
( ؛ که بر آنان تندبادی بی باران  3« ) کَالرَّمیم  الْعَقیِم ما تَذَرُ مِنْ شَی ءٍ َاتَتْ عَلَیْهِ اِلّا جَعَلَتْهُ إذ أرْسَلْنا عَلَیْهمُ الرِّیحَ» د : فرمای

نگذشت مگر اینکه آن را همچون استخوان خاک شده ساخت فرستادیم که بر هیچ چیزی  .  

 -سیاهی نابود می کند .  نیز چنان است که خداوند متعال به وجود او جمعی از کافرین را به وسیله باد قائم علیه السالم
حضرت نیز اِنْ شاء اللَّه خواهد آمد چنانکه در روایت مفضّل گذشت ، و در بحث نداهای آن  -  

143ص1مکیال المکارم ج  

42و  41سوره ذاریات ، آیه  ( 1  .  

351/  1کمال الدین ،  ( 2  .  

42و  41سوره ذاریات ، آیه  ( 3  .  

  شباهت به یحیی علیه السالم

  . یحیی علیه السالم : پیش از والدت به او بشارت و مژده داده شد

  . قائم علیه السالم : نیز بشارت و مژده اش پیش از والدت داده شد

که فرمود : روزی مریم  سکری علیه السالم آمدهدر شکم مادر سخن گفت ، چنانکه در حدیث از امام ع : یحیی علیه السالم
برنخاست ، یحیی ]در شکم مادر[ ندا کرد : بهترین زنان عالم در  وارد شد ، ولی او برایش -همسر زکریا  -بر مادر یحیی 

جای پس مادرش متنبه شده و از  بهترین مردان جهان را با خود دارد بر تو وارد می شود برایش بر نمی خیزی ؟ حالی که
  . ( 1 ) برخاست

303ص:   

در شکم مادر سخن گفت و سوره قدر را قرائت کرد -چنانکه در روایت حکیمه آمده  -قائم علیه السالم نیز   ( 2 ) .  

  . یحیی علیه السالم زاهدترین و عابدترین مردم زمانش بود

  . قائم علیه السالم نیز عابدترین و زاهدترین مردم زمانش می باشد

169ص1المکارم جمکیال   

187/  14بحار االنوار ،  ( 1  .  



428/  2کمال الدین ،  ( 2  .  

  شباهت به زکریّا علیه السالم

  . زکریّا علیه السالم ، فرشتگان او را ندا کردند در حالی که به نماز ایستاده بود

در هر شب قدر او را ندا  خداوند او را مورد خطاب قرار داد ، و همچنین فرشتگان -چنانچه گذشت  -نیز  قائم علیه السالم
می کند دست بر دست آن حضرت می نهد و می گوید : بیعت برای  می کنند ، و جبرئیل هم هنگامی که با آن حضرت بیعت

السالم آورده استراوندی در خرایج از حضرت ابوجعفر باقر علیه  خدا . این خبر را  .  

حضرت عرض می کند : ای  که در بحار از امام صادق علیه السالم روایت شده آمده است : جبرئیل به آن و در حدیث مفضّل
  . سرور من؛ فرمانت پذیرفته و دستورت إجرا می شود

چنانکه در خبر احمد بن اسحاق  د ،السالم : در مصیبت حضرت ابی عبداللَّه الحسین علیه السالم سه روز گریه کر زکریا علیه
  . در بخش دوم گذشت

الَنْدُبَنَّکَ صَباحاً » ناحیه آمده :  نیز تمام عمر و در همه زمانش بر آن حضرت می گرید ، چنانکه در زیارت : قائم علیه السالم
اشک بر تو خون می گریم ندبه می کنم و به جای ( ؛ شب و روز بر تو 1« ) بَدَلَ الدُّمُوعِ دَماً  وَ مَساءً وَ الَبْکِیَنَّ عَلَیْکَ  .  

304ص:   

168ص1مکیال المکارم ج  

320/  101بحار االنوار ،  ( 1  .  

  شباهت به سلیمان علیه السالم

بلوغ نرسیده بود ، که در حدیثی  السالم ، داوود او را جانشین و خلیفه خود قرار داد در حالی که هنوز به سن سلیمان علیه
 فرمود : خداوند تبارک و تعالی به داوود وحی فرمود که سلیمان را خلیفه خود نهم حضرت جواد علیه السالم آمده که از امام

اسرائیل این مطلب را انکار کردند ، پس  سازد ، در حالی که کودک بود و چوپانی گوسفندان می کرد ، عبّاد و علمای بنی
آن اتاق  آن افراد را بگیر و عصای سلیمان را نیز بگیر و آنها را در اتاقی بگذار و در خداوند تعالی وحی فرمود که : عصاهای

و میوه داده بود او خلیفه است ، پس داوود این  را به مهر خودشان مهر کن ، و چون فردا شود عصای هر کس برگ برآورده
گفتند : ما راضی و تسلیم شدیم مطلب را به آنها خبر داد ،  ( 1 ) .  

، و در زمان حیات پدرش به  را خداوند عزّ و جل خلیفه قرار داد و حال آنکه کودکی تقریباً پنج ساله بود م علیه السالمقائ
گذشت چنانکه -سؤاالت سعد بن عبداللَّه قمی پاسخ گفت   - .  

ردگارا به من ملکی عنایت کن که برای هیچ پرو ( ؛ 2« ) هَبْ لی مُلْکاً ال یَنْبَغی أَلحدٍ مِنْ بَعْدی » السالم : گفت :  سلیمان علیه
  . کس بعد از من شایسته نباشد



به جور و فساد است ،  حکومتشان آمیخته -همان طور که متعارف است  -چگونگی ، چه اینکه سالطین جهان  از نظر کیفیّت و
زمین تنها بر انسانها است ولی سلطنت و حکومت پادشاهان و امرای  ولی سلیمان می خواست حکومتش آن طور نباشد ، و نیز

لِسُلیْمانَ ُجنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ  وَ حُشِرَ» بر جن و انس و پرندگان بود ، خداوند عزّ و جل می فرماید :  حکومت سلیمان
آمدند ( ؛ و لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان برایش گرد 3« ) یُوزَعُونَ  الطَّیْرِ فَهُمْ  .  

305ص:   

از نظر کمّیت  -اولین و آخرین  ، خداوند متعال مُلک و حکومتی به او عنایت خواهد فرمود که برای احدی از قائم علیه السالم
 . و -چنانکه در حدیث آمده  -اینکه آن حضرت مابین شرق و غرب را می گیرد  مانندش نبوده ، امّا کمّیت : برای -و کیفیّت 

تمام اهل آسمانها و زمینها را شامل می  اینکه محض عدالت و عدالت خالص است ، و چون که حکومتشامّا کیفیّت : برای 
چنانکه گذشت -گردد   - .  

فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّیحَ تَجْری بِاَمْرِهِ » فرماید :  السالم ، خداوند باد را در تسخیر او قرار داده بود ، خدای عزّ و جل می سلیمان علیه
به فرمان او جریان یابد ( ؛ پس باد را به تسخیر او درآوردیم تا به نرمی هر کجا خواهد 4« ) اَصابَ  یْثُرُخاءً حَ  .  

الدین روایت شده امام صادق  نیز خداوند باد را در خدمتش قرار می دهد . چنانکه در حدیثی که در کمال قائم علیه السالم
بادی برانگیزد که در هر بیابان ندا کند : این مهدی است که به قضاوت  لیعلیه السالم فرموده : پس خداوند تبارک و تعا

قضاوت می کند و بیّنه نمی خواهد سلیمان علیهما السالم داوود و  ( 5 ) .  

سلیمان علیه السالم مدتی از قومش غایب شد ، چنانکه رئیس المحدثین شیخ صدوق در کتاب کمال الدین ضمن حدیثی 
  . روایت کرده است

  . قائم علیه السالم غیبتش طوالنی تر از سلیمان است

  . سلیمان علیه السالم آفتاب برایش بازگشت

  . قائم علیه السالم آفتاب و ماه را می خواند و آنها او را پاسخ می دهند

306ص:   

  . سلیمان علیه السالم حشمه اللَّه بوده . قائم علیه السالم نیز حِشمه اللَّه است

161ص1کارم جمکیال الم  

156/  1کمال الدین ،  (1  .  

35سوره ص ، آیه  ( 2  .  

17سوره نمل ، آیه  ( 3  .  



36سوره ص ، آیه  ( 4  .  

671/  2کمال الدین ،  ( 5  .  

  شباهت به شعیب پیغمبر علیه السالم

شد ، سپس از  قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد تا اینکه عمرش طوالنی و استخوانهایش کوفته شعیب علیه السالم
صورت جوانی به آنها بازگشت . این را فاضل مجلسی رحمه  و دوباره به -تا آنجا که خدا خواسته بود  -نظرشان غایب گشت 

ستبحار از امیرالمؤمنین علیه السالم روایت کرده ا اهلل در مجلد پنجم  ( 1 ) .  

نیز با وجود طول عمر به صورت جوانی ظاهر می شود که کمتر از چهل سال دارد قائم علیه السالم در بحار از حضرت ابی  . 
سال بیشتر داشته باشد صاحب این امر نیست عبداللَّه صادق علیه السالم آمده که : آنکه از چهل  ( 2 ) .  

  . و اخبار متعددی به همین مضمون رسیده است

آنقدر گریست تا دیدگانش  ، چنانکه در حدیث نبوی صلی اهلل علیه وآله وسلم آمده ، از محبّت خداوند شعیب علیه السالم
دوباره گریست تا آنکه نابینا شد ، باز خداوند دیدگانش را بینا کرد  از بین رفت ، خدای عزّ و جل چشمانش را باز گرداند ،

دیگر خداوند بینایی را به او بازگرداندگریست تا کور شد ، بار  باز هم  ( 3 ) .  

307ص:   

لَأبْکِیَنَّ عَلَیْکَ بَدَلَ الدُُّموع دَماً؛  در زیارت ناحیه ]خطاب به جدّش حسین علیه السالم[ چنین گفته است : وَ قائم علیه السالم
گریم و به جای اشک بر تو خون می  .  

( ؛ آنچه خداوند باقی گذارده برایتان  4« ) مُؤْمِنینَ  یَّهُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ اِنْ کُنُْتمْبَقِ» در قوم خود گفت :  شعیب علیه السالم
داشته باشید بهتر است اگر ایمان  .  

که قائم علیه السالم خروج  ، نیز در کمال الدین آمده که حضرت امام باقر علیه السالم فرمود : هنگامی قائم علیه السالم
نزدش حاضر می شوند ، پس اولین سخنی که به زبان می آورد این آیه  یه می زند ، و سیصد و سیزده مردکند به کعبه تک

سپس می گوید« بَقِیَّهُ اللَّهِ خَیْرٌ َلکُمْ ِانْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ  » : است من بقیه اللَّه در زمین و خلیفه خدا و حجّت او بر شما  : 
َعلَیْکَ یا بَقیَّهَ اللَّهِ فی اَرْضِهِ . و چون  م نمی کند ، مگر اینکه چنین می گوید : اَلسَّالمُمسلمانی بر او سال هستم ، پس هیچ

عزّ و جل  که ده هزار نفر است رسید ، خروج می کند . پس در زمین هیچ معبودی جز خداوند شماره یارانش به یک عِقد
آنها می افتد ، و این امر پس از غیبتی طوالنی خواهد بود تا  آتش در باقی نمی ماند ، بتها و اصنام و غیر آنها نابود می شود و

سازد چه کسی در غیبت ایمان می آورد و اطاعت می کند خداوند معلوم  ( 5 ) .  

آمد ، سوختند ، چنانکه  ، تکذیب کنندگانش به آتشی که از ابری که بر آنها سایه افکنده بود بیرون شعیب علیه السالم
فَاَخَذَهُمْ عَذابُ َیوْمِ الظُّلَّهِ اِنَّهُ کانَ عَذابَ یَوْمٍ عَظیمٍ فَکَذَّبُوهُ» جل می فرماید :  خداوند عزّ و ؛ پس او را تکذیب  ( 6 ) « 

آنان را فرو گرفت که همانا آن عذاب روز بزرگی بود کردند و آنگاه عذاب روز سایبان ]ابر صاعقه خیز[  .  

308ص:   



م بتها و معبودهای غیر خدا در زمان ظهورش خواهد سوخت . چنانکه در حدیث گذشته دانستیقائم علیه السالم نیز تما  . 

  154ص1مکیال المکارم ج

385/  12بحار االنوار ،  (1  .  

319/  52بحار االنوار ،  ( 2  .  

380/  12بحار االنوار ،  ( 3  .  

86سوره هود ، آیه  ( 4  .  

331/  1کمال الدین ،  ( 5  .  

189سوره شعراء ، آیه  ( 6  .  

  شباهت به یعقوب علیه السالم

پراکندگی او را جمع فرمود و فراهم آورد -پس از مدّتی طوالنی  -یعقوب علیه السالم ، خداوند   .  

  . قائم علیه السالم نیز ، خداوند پریشانی و پراکندگی او را پس از مدتی درازتر جمع خواهد ساخت

برای یوسف آنقدر گریست تا اینکه چشمانش از اندوه سفید شد در حالی که خشم خود را فرو می بردیعقوب علیه السالم   ( 

1 ) .  

وَ الَبْکِیَنَّ عَلَیْکَ » است :  برای جدش حسین علیه السالم گریسته ]و می گرید[ ، و در زیارت ناحیه فرموده قائم علیه السالم
بر تو خون می گریم ؛ به جای اشک« بَدَلَ الدُّمُوعِ دَماً   ( 2 ) .  

اِنَّهُ ال یَیْاَسُ ِمنْ رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْکافِرُونَ ال تَیْاَ سُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ» السالم منتظر فرج بود و می گفت :  یعقوب علیه  » ( 3 ) 

ند مأیوس نشودخداو ؛ از رحمت خداوند ناامید نشوید که همانا کسی جز گروه کافران از رحمت  .  

  . قائم علیه السالم نیز منتظر فرج است ، چنانکه روایات شاهد بر این معنی است

309ص:   

149ص1مکیال المکارم ج  

223/  1کافی ،  ( 1  .  

19سوره روم ، آیه  ( 2  .  

54/  51بحار االنوار ،  ( 3  .  



  شباهت به ائمه معصومین علیهم السالم

تطبیق آنها با صفات و حاالت  بیان کردن هر یک از ویژگیها و صفات و احوال و معجزات پدران پاک آن حضرت و نظر به اینکه
می خواهد ، و ما را از منظور اصلیمان باز می دارد ، به ناچار در ذکر هر  و معجزات آن جناب ، شرحی طوالنی و میدان وسیعی

ورترین اوصاف اکتفا می کنیماز امامان علیهم السالم به آشکارترین و مشه یک  :  

آنها در حضرت قائم علیه السالم  امیرالمؤمنین علیه السالم : اظهر صفاتش علم و زهد و شجاعت می باشد ، و تمام امّا امام
عین گذشت نمودار است ، که در حروف جیم و حاء و زاء و  .  

سکون و آرامش داشتن و  است ، و از جمله آثار این صفت؛علیه السالم : بارزترین صفاتش حلم و بردباری  و امّا امام حسن
نارواها ببیند ، و چه خوش گفته اند سبکسری نکردن در مواقعی است که شخص از دیگران  :  

 تَحلَّمْ عَلَی الْاَدْنَینِ وَ اسْتَبْقِ وُدَّهُمْ 

 فَلَنْ تَسْتَطیعَ الْحِْلمَ حَتّی تَحلَّما

که بردبار نتوانی بود تا اینکه خودت را به  -به بردباری بزن و محبتشان را باقی بدار  بر آزارهای افراد پست ، خودت را
  . بردباری بزنی

رعیّتش تأمل کنی ، حلم و بردباری آن  ناراحتیها و ابتالهای شدیدِ موال حضرت حجّت صلوات اللَّه علیه از دست و اگر در
این کیفیّت این صفت ظاهر نگردیده است از احدی به بزرگوار برایت روشن می شود به طوری که  .  

310ص:   

  . و امّا امام حسین علیه السالم : شباهت به آن حضرت در فصل آینده خواهد آمد اِن شاء اللَّه تعالی

« سیّد العابدین » و « العابدین  زین» بن الحسین علیه السالم : بارزترین صفاتش عبادت می باشد ، که به  و امّا حضرت علی
زانوها  این بود که بینی آن حضرت ساییده ، و پیشانی و« ذو الثّفنات » شدنش به  نامیده شد ، وجه نامیده« ذو الثّفنات » و 

خبری از حضرت ابوجعفر باقر علیه السالم از  و کف دستهایش از اثر عبادت مداوم برآمدگی پیدا کرده بود ، چنانکه در
حضرت  السالم آمده که از یکی از کنیزان امام سجاد علیه السالم راجع به حاالت آن فاطمه بنت علی بن ابی طالب علیه

گفت : هیچگاه در روز برایش غذا نبردم و در  پرسید ، در جواب گفت : مختصر کنم یا مفصل بگویم ؟ گفت : مختصر کن ،
  . ( 1 ) شب رختخواب نگستردم

حضرت حجّت علیه  حضرت در عبادت وارد شده است . و موالی ما که درباره کثرت و شدّت اهتمام آن و اخبار بسیاری
علیه السالم الگوی خوبی دارد ، که از حضرت ابوالحسن موسی بن  السالم و عجل اللَّه فرجه از جدّ بزرگوارش سیّد العابدین

بی خوابی شب نیز زردی  فرمود : با آن چهره گندمگون -روحی فداه  -السالم آمده ، در وصف حضرت قائم  جعفر علیه
رکوع و ستاره شماری ) کنایه از بیداری ( خواهد گذراند آمیخته است ، پدرم فدای آن کس که شبش را در حال سجود و  ( 

2 ) . . . .  

311ص:   



  . تمام این حدیث را در بخش هشتم خواهیم آورد اِن شاء اللَّه تعالی

صلی اهلل علیه وآله وسلم  : بارزترین صفات ، شباهتش به رسولخدا ابوجعفر محمد بن علی باقر علیه السالم و امّا حضرت
چنانکه  -حضرت افتاد گفت : به پروردگار کعبه قسم شمائل پیغمبر است .  بود . لذا جابر انصاری هنگامی که نگاهش به آن

روایت از او نقل شده در چند  - ( 3 ) .  

چنین سخنی درباره آنها نگفته  لی بن الحسین علیهم السالم را دیده ولیپیش از امام باقر ، حسن و حسین و ع با اینکه جابر
نیز شبیه به پیغمبر است بلکه شباهتش به پیغمبر بیشتر و کاملتر می  بود ، موالی ما حضرت صاحب الزمان علیه السالم

عجل  -وسلم در وصف امام قائم وآله  دلیل روایات بسیاری از طریق خاصّه و عامّه از رسول اکرم صلی اهلل علیه باشد ، به
نقل شده که آن حضرت فرمود -اللَّه فرجه    . شبیه ترین مردم به من است در شمائل و اقوال و افعالش : 

  . که مقداری از این روایات در حرف جیم گذشت

بود به طوری که برای  برای مردم ابوعبداللَّه صادق علیه السالم : بارزترین صفاتش کشف علوم و بیان احکام و امّا حضرت
 یکی از اهل حدیث گفته : چهار هزار نفر از افراد مورد اعتماد از آن حضرت امامان پیش از آن حضرت این امر میسّر نشد ،

  . ( 4 ) روایت کرده اند

تاده که آن به تأخیر اف حال تمام علومی که نزد آن حضرت بود کشف نشده و برای ظهور قائم علیه السالم می گویم : با این
از امامان و پیغمبران اهِلّیت و شایستگی آن را در مردم ندیدند  حضرت تمام احکام را بیان خواهد ساخت و آنچه گذشتگان

کرد . امیرالمؤمنین علیه السالم گاهی به سینه خود اشاره می کرد و می فرمود فاش خواهد اِنَّ هیهُنا لَعِلْماً جَمّاً لَوْ أَصَبْتُ  : 
در اینجا علم بسیاری هست اگر برای آن حامالنی بیابم مَلَهً . . . ؛ یعنیلَهُ حَ  . . . .  

312ص:   

  . و در کشف علوم شاهد این معنی خواهد آمد اِن شاء اللَّه تعالی

بیش از آنچه پدران  -بود  ابوابراهیم موسی بن جعفر علیه السالم : دچار تقیّه و شدّت ترس از دشمنان و امّا حضرت
در احوال زندگی آن حضرت دقّت کند واضح است . موالی ما حضرت  و این مطلب برای کسی که -امیش بدان دچار بودند گر

چنانکه در حرف خاء به آن اشاره شد -السالم نیز همین طور است  قائم علیه  - .  

برای آن حضرت قرار داد به  راابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه السالم : خداوند ریاست و مقام ظاهری  و امّا حضرت
تقیّه و ترس در زمان آن حضرت تا حدودی برداشته شد ، قائم علیه  طوری که برای پدران طاهرینش واقع نشده بود ، و

تسلّطی خواهد داد که برای  خداوند متعال ترسش را به امنیّت بدل خواهد ساخت و او را در زمین اقتدار و السالم نیز
حضرت بر تمام جهان مانند غلبه سلطان روز است بر سلطان شب تار میسّر نشده است ، و غلبه آن احدی از پیشینیان  ( 5 ) .  

( ؛ سوگند به  6« ) النَّهارِ اِذا َتجَلّی  وَ» به سند صحیحی از حضرت ابوجعفر باقر علیه السالم درباره آیه :  علی بن ابراهیم
  . روز آنگاه که تجلّی نماید

  . . . . ( 7 ) آورده که فرمود : روز همان قائم ما اهل البیت است که هرگاه بپاخیزد ، بر دولت باطل پیروز می شود



سنّ مردان نرسیده و عمرش  ابوجعفر محمد بن علی تقی علیه السالم : وقتی امامت به آن حضرت رسید که به و امّا حضرت
نیز همین طور بود ، که در سنین طفولیّت لوای امامت را به دست  لسالماز هشت بهار نگذشته بود ، حضرت حجّت علیه ا

گذشت چنانکه -گرفت   - .  

313ص:   

نداشته به طوری که دشمنان  ابوالحسن علی بن محمد هادی علیه السالم : هیبتی داشته که نظیر آن را احدی و امّا حضرت
می دادند که برای هیچ کس آن احترامها را انجام نمی دادند ، که این  آن حضرت احترامها و تعظیمهایی برای آن جناب انجام

به  -السالم نیز همین طور است که  اثر هیبت آن حضرت بود نه از روی محبّت و عالقه به آن بزرگوار ، قائم علیه امر بر
لب مناسبی گذشت، و در بحث شباهت آن حضرت به ذوالقرنین مطا هیبت و رعب خاصی دارد -ویژه در دل دشمنان   .  

را با بیان روایت  امام حسن عسکری علیه السالم نیز همین صفت را داشته است که بجا است این بحث حضرت ابومحمد
  . شریفی که در مجلّد دوازدهم بحار آمده به پایان بریم

بیت علیهم السالم بر  اهلسند خود آورده که : عباسیان و صالح بن علی و گروهی از منحرفین از مسیر  مرحوم مجلسی به
نزد او زندانی بود بر او وارد شدند و به او گفتند : بر آن  صالح بن وصیف هنگامی که امام حسن عسکری علیه السالم

که از بدترین افرادی  در وضع او رفاه و آسایشی فراهم مکن ، در جواب گفت : با او چکار کنم در حالی حضرت سخت بگیر و
عبادت به جایگاه بلندی رسیده اند . سپس آن دو نفر گماشته را احضار  او گماشته ام ولی آنان در نماز وکه توانسته ام بر 

درباره مردی که روزش را روزه  آنها گفت : وای بر شما درباره این شخص چه فکر می کنید ؟ گفتند : چه بگوییم کرد و به
ر عبادت به کاری مشغول می شود ، هرگاه به ما نظری بیفکند و نه غی دار و شبش به عبادت می گذرد ، نه سخن می گوید

کرد . هنگامی که عباسیان این گفتار را  اندام ما افتد ، و به طوری هیبت او در دلمان واقع شود که خودداری نتوانیم لرزه بر
  . ( 8) شنیدند با خواری و سرافکندگی رفتند

314ص:   

62/  46بحار االنوار ،  ( 1  .  

81/  86ر االنوار ، بحا (2  .  

223/  46بحار االنوار ،  ( 3  .  

372/  3مناقب ابن شهرآشوب ،  ( 4  .  

آشکار می شود ، تاریکی  تعبیر شده آن است که وقتی سلطان روز« روز » شاید نکته اینکه از آن حضرت به  : می گویم ( 5
ور است که چون ظاهر شود ، دولت باطل را مقهور ساخته و نیز همین ط شب را مقهور و مغلوب می نماید . قائم علیه السالم

شود ، همچنین قائم علیه السالم  پیروز گردد . و نیز هنگامی که روز فرا می رسد جهانی به نور خورشید روشن می بر آن
 چنانکه در -د روشن گردد به طوری که مردم از نور خورشید و ماه بی نیاز شون وقتی ظهور کند تمام جهان به نور آن حضرت

می گردند و هر کدام به مقدار ظرفیت و  و نیز با آمدن روز همه مخلوقات از انسان و حیوان و غیره بهرمند -حدیث آمده 



نور آن  می کنند . قائم علیه السالم هم هنگامی که ظهور می نماید ، تمام مخلوقات از استعداد خود از نور خورشید استفاده
اقدسش استفاده می کنند . ) مؤلف ( هر یک به قدر ظرفیت و استعداد خود از وجودحضرت بهره می برند و   .  

172ص1مکیال المکارم ج  

2سوره لیل ، آیه  ( 6  .  

425/  2تفسیر القمی ،  ( 7  .  

308/  50بحار االنوار ،  ( 8  .  

  جهاد آن حضرت

در دعایی که از حضرت امام رضا علیه السالم درباره حضرت حجّت علیه السالم روایت شده چنین آمده است : بزرگوار 
  . (1 ) مجاهد تالشگر

315ص:   

غضبناک خروج می کند به خاطر  حضرت امام باقر علیه السالم روایت است که فرمود : او خونخواه ، با تأسف و و در بحار از
صلی اهلل علیه وآله وسلم روز احد پوشیده بود بر اندام اوست ، و عمامه  این خلق ، پیراهنی که رسولخدا غضب خداوند بر

شش ماه از کشته پشته می سازد زره سابغه و شمشیر ذوالفقار پیغمبر با اوست ، شمشیر بر شانه می گذارد و تا سحاب و  ( 

2 ) .  

( ؛ و با آنان  3« ) وَ یَُکونُ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ  وَ قاتِلُوهُمْ حَتّی ال تَکُونَ فِتْنَهً»  درباره فرموده خداوند متعال : و از همان حضرت
فتنه ای نباشد و تمامی دین برای خدا گردد بجنگید تا اینکه  .  

تیاج خود و وسلم برای اح فرمود : تأویل این آیه هنوز نیامده پس از آنکه رسولخدا صلی اهلل علیه وآله منقول است که
آمده بود از آنها پذیرفته نمی شد ، ولی با آنها جنگ می شود تا اینکه  اصحابش آنان را رخصت داده بود ، که اگر تأویل آن

خداوند عزّ و جل برقرار و هیچ شرکی باقی نماند توحید  ( 4 ) .  

مهدی علیه السالم قیام کند  گویند : هر گاه است که گفت : به حضرت باقر علیه السالم عرض کردم : آنها می و از بشیر نبّال
یک حجامت هم خون نمی ریزد ؟ فرمود : نه؛ سوگند به آنکه جانم به  ، خود به خود امور برایش درست می شود و به قدر

وسلم این امر واقع می  اگر برای کسی امور خود به خود درست می شد برای پیغمبر صلی اهلل علیه وآله دست او است ،
سوگند به آنکه جانم در دست اوست ]کار به جایی رسد که  که دندانهایش خون آلود و پیشانیش شکسته شد ، نه؛ گشت

5)  -و دستی به پیشانی کشید  -خون بسته شده ( را از چهره پاک کنیم  = ) [ما و شما عرق و علق  ) .  

316ص:   

و رنجها است که باعث می  ک کردن عرق و خون کنایه از محنتهایعنی : خون ، و پا -که در متن روایت آمده  - می گویم : علق
چنانکه مجلسی رحمه اهلل ذکر کرده -جاری می سازد  شود انسان عرق کند ، و یا جراحتهایی که خونها را  - .  



صلوات اللَّه علیه -از عیسی الخشّاب روایت است که گفت : به حسین بن علی  و در کمال الدین ا صاحب عرض کردم : شم - 
( است که به خاطر پدرش مَوْتُور و خونخواه است ، که  6شرید )  این امر هستید ؟ فرمود : نه؛ ولی صاحب أمر همان طرید و

را دارد ، شمشیر خود را تا هشت ماه بر شانه می گذارد کنیه عمویش  .  

است چنانکه در روایت  حضرت ) ابوجعفر (می فرماید : ) کنیه عمویش را دارد ( : یکی از کنیه های آن  می گویم : اینکه
بن ابی الفتح نزدم آمد و به من گفت : مژده که دیشب در  دیگری از حسن بن المنذر منقول است که گفت : روزی حمزه

از برای او سیصد  حضرت ابومحمد متولد شد . و دستور داد که آن را مخفی بداریم ، و امر کرد که خانه مولودی برای
نامیده می شود و کنیه اش ابوجعفر است قه شود ، گفتم : نامش چیست ؟ گفت : م ح م دگوسفند عقی  ( 7 ) .  

داخل شدم در حالی که می  مسلم مروی است که گفت : بر حضرت ابوجعفر محمد بن علی باقر علیه السالم و نیز از محمد بن
سخن کرد و فرمود : ای محمد بن مسلم در قائم اهل حضرت خود آغاز  خواستم درباره قائم آل محمد از او سؤال کنم ، آن

یعقوب ، و موسی ، و عیسی  اهلل علیه وآله وسلم به پنج پیغمبر شباهت هست : یونس بن متی ، و یوسف بن بیت محمد صلی
بن متی : بازگشت از غیبت در وضع و قیافه جوانی در سنّ پیری ، شباهت به یونس -صلوات اللَّه علیهم  -، و محمد   .  

317ص:   

پدرش یعقوب با وجود  بن یعقوب : غیبت از خاص و عام و مخفی ماندن از برادران و مشکل شدن امر بر و شباهت به یوسف
  . نزدیکی مسافت بین او و پدرش و خاندان و پیروانش

از  -پس از او  و طوالنی شدن غیبت و مخفی ماندن والدت و خستگی شیعیانش موسی : ترسیدن مدام و امّا شباهت به
جل اجازه ظهورش داد و بر دشمن تأیید و یاریش فرمود اذیتها و خواریهای فراوانی که دیدند تا اینکه خداوند عزّ و  - .  

عدّه ای پنداشتند :  اختالفات درباره او که گروهی گفتند : متولد نشده و گروهی گفتند : مرده ، و : و شباهت به عیسی
  . کشته و اعدام شده است

کشتن دشمنان خدا و  جدّش محمّد مصطفی صلی اهلل علیه وآله وسلم : شمشیر کشیدن و قیام با سالح و و امّا شباهت به
شود ، و هیچ پرچمی از او برنمی گردد ، و از جمله نشانه های قیام  شیر و رعب یاری میرسول و جبّارها و طاغوتها و او با شم

ای که از سوی آسمان به نام او و  سفیانی از شام ، و خروج یمانی ، و صیحه آسمانی در ماه رمضان ، و آواز دهنده او : خروج
  . ( 8 ) پدرش ندا کند

63ص1مکیال المکارم ج  

333/  95بحاراالنوار ،  ( 1  .  

361/  52بحاراالنوار ،  ( 2  .  

39سوره انفال ، آیه  ( 3  .  

201/  8کافی ،  ( 4  .  



57/  52بحار االنوار ،  ( 5  .  

در این  -، و منظور از پدر  دو لقب از القاب موالی ما حضرت حجّت علیه السالم است ، و همین طور مَوْتُور طرید و شرید ( 6
پدران امام زمان عجل اللَّه فرجه . ) محمد الموسوی ( هما السالم است یا تمامحسین بن علی علی -حدیث   .  

318ص:   

بزرگوار جناب ابوجعفر سیّد  شایان ذکر است که عموی آن حضرت عجّل اللَّه فرجه ، امامزاده . 432 / 2 کمال الدین ، ( 7
ی سامره زیارتگاه خاصّ و عام است . ) مترجم (شریفش در نزدیک محمّد فرزند امام هادی علیهما السالم است که قبر  .  

327/  1کمال الدین ،  ( 8  .  

  زهد آن حضرت

ابوعبداللَّه صادق علیه السالم بودم  خود از حَمّاد بن عثمان روایت کرده که گفت : در محضر منور حضرت در کافی به سند
زبر می پوشید ،  ابی طالب علیه السالم لباس خشن و ی که علی بناَصْلَحَکَ اللَّهُ یاد کرده ا : مردی به آن جناب عرضه داشت

آنکه لباس نو در بر تو می بینم ؟ فرمود : علی بن ابی طالب در  لباس چهار درهمی به تن می کرد و امثال اینها . . . و حال
لباس پوشیده شود انگشت  آنلباس می پوشید که انگشت نما و مورد انکار مردم نبود ، ولی اگر امروز مثل  زمانی آن طور

زمان است مگر اینکه وقتی قائم ما اهل البیت علیهم السالم بپاخیزد  نما می شود . پس بهترین لباس هر زمان لباس همان
علی علیه السالم را در بر می کند و روش او را پیش می گیرد لباسهای  ( 1 ) .  

ابوعبداللَّه جدلی فرموده است که : آیا خبر  ین باشد ، در عبارتی که بهمنظور امیرالمؤمنین علی علیه السالم هم گویم : شاید
عرضه داشت : آری . پس آن حضرت دست به سینه خود زد و فرمود : من ندهم تو را به أنف و عین مهدی ؟  .  

حضرت انف مهدی است  معنی سیّد و آقا در امور؛ و عین به معنی آن است که مثل خود شئ باشد . پس آن زیرا که أنف به
زهد و عبادت و شیوه و شجاعت و سایر خصوصیات و ویژگیهای  یعنی مقتدای او در افعالش و عین او ، انگار خود اوست در

مثال به چیزی که  استعمال شایع و متعارف است که در محاورات و گفتگوهای معمولی نیز راه دارد ، آن حضرت . و این
و امّا اینکه انف در لغت عرب به معنی سیّد و مقتدی می  رد ، می گویند این عین آن است ،شباهت کاملی به چیز دیگر دا

شاهد دارد که گفته : قَوْمٌ هُمُ الْاَنْفُ وَ الْأَذْنابُ غَیْرُهُمُ باشد در گفته شاعر ؛ قومی که انف و مقتدا هستند و دنباله گان  . . . 
  . غیر آنان می باشند

319ص:   

صادق علیه السالم گفتم : قربانت  نیز از مُعَلّی بن خُنَیس روایت شده که گفت : روزی به حضرت ابوعبداللَّه ابو در همان کت
آوردم و آن نعمتهایی که در آن هستند پس با خود گفتم : اگر ریاست دست  شوم ، آل فالن ) یعنی بنی العباس ( را بیاد

معلی ، قسم به خداوند که اگر زمام امور  وش داشتیم . فرمود : هیهات ایبود ما هم با شما در نعمت بودیم و زندگی خ شما
 و گذار و فعالیت روزها و جامه زبر پوشیدن و غذای سخت خوردن چیز دیگری نبود در دست ما بود جز بیداری شبها و گشت

قی را نعمت قرار دهد ؟متعال بردن ح ، پس این امر از ما برکنار شد ، آیا جز این مورد هرگز دیده ای که خداوند  ( 2 ) .  



فرمود : برای خروج قائم  طوسی به سند خود از ابوبصیر از حضرت امام صادق علیه السالم روایت کرده که و در بحار از شیخ
جز زبر و غذایش غیر از جو سبوسدار نیست ، ]خروج[ او جز با  علیه السالم چرا عجله می کنند ؟ به خدا قسم لباسش

سایه شمشیر نخواهد بود گ درشمشیر و مر  ( 3 ) .  

دارید از آن هنگام . راوی  از حضرت رضا علیه السالم منقول است که فرمود : شما امروزه راحتی بیشتری و از همان کتاب
بپاخیزد جز خون و عرق و رنج چیزی نیست . مردم سوار بر اسبها هر  عرضه داشت : چطور ؟ فرمود : اگر قائم علیه السالم

تاخت . لباس قائم علیه السالم زبر و غذایش سخت خواهد بود ی خواهندسو  ( 4 ) .  

320ص:   

90ص1مکیال المکارم ج  

411/  1کافی ،  ( 1  .  

410/  1کافی ،  ( 2  .  

354/  52بحار االنوار ،  ( 3  .  

358/  52بحار االنوار ،  ( 4  .  

  خلق آن حضرت

حسین علیه السالم نگاهی افکند و  ئل آمده که گفت : امیرمؤمنان علی علیه السالم بهنعمانی به سند خود از ابووا در بحار از
 رسول اللَّه صلی اهلل علیه وآله وسلم او را سیّد نامید ، و خداوند از صُلب و فرمود : این فرزندم سیّد است همچنان که

اوست ، به هنگام غفلت از ناحیه مردم و  هنسل او مردی را خواهد آفرید که همنام پیامبر شماست در خلقت و خوی شبی
 ( با خروج او اهل و1می کند ، به خدا اگر خروج نکند گردنش زده می شود ، )  میراندن حقّ و آشکار نمودن ستم خروج

  . (2 ) . . . ساکنان آسمانها خوشحال می شوند ، و او مردی است پیشانی فراخ و باریک بینی و

روز از دنیا نمانده باشد ، خداوند  ل اللَّه صلی اهلل علیه وآله وسلم آمده که فرمود : اگر جز یکمخالفین از رسو و از طریق
خلق و خُویَش مانند من است مردی را برمی انگیزد که نامش نام من و  .  

  . و بعضی از اخبار در بخش جمال آن حضرت گذشت ، به آنجا مراجعه شود

اینکه خُلق آن حضرت مانند خلق  به معنی سجّیه و صفت است بنابراین منظور از -چنانکه در کتابهای لغت آمده  - : و خُلق
حضرت به پیامبر در عموم صفات و خوهای پسندیده است نه در  پیغمبر صلی اهلل علیه وآله وسلم است شباهت آن

که در کتاب  لغمّه از محمد بن یوسف شامی استامثال آن . مؤید این مطلب نقل مؤلّف کشف ا خصوص حسن معاشرت و
رسولخدا صلی اهلل علیه وآله وسلم که ) خلق و خویش مانند  ( بعد از آوردن این حدیث گفته : فرمایش 3کفایه الطالب ) 

رم صلی اهلل همانطور که پیامبر اک کنایه ها از انتقام مهدی علیه السالم برای دین خدا ، از کفّار است ، من است ( از بهترین
خلقی عظیمی  ( ؛ و تو در حقیقت بر نیک 4« ) وَ إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ » فرمود :  علیه وآله وسلم بوده است خداوند متعال

  . آراسته ای
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گوید :  -قرارش دهد  که خدایش مورد گذشت -محتاج و نیازمند به درگاه خداوند متعال علی بن عیسی  : سپس افزوده
معلوم نیست چگونه در معنی خلق وامانده و آن را به انتقام منحصر  !اینکه گفته از بهترین کنایه ها . . . جای تعجب است

شامل می شود ، از کرم و علم و حلم و  حال آنکه عام است و تمام اخالق پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم را نموده ، و
 این کتاب شمارش نموده ام ، عجیب تر آنکه آیه را دلیل بر گفتار خودش آورده ر اولشجاعت و . . . از اخالقیاتی که د

  . ( 5 ) !است
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اللَّه فرجه را بیان فرمود که  است از خروج با شمشیر و غیر آن ، حضرت یکی از وجوه قیام امام عصر عجل چون ظهور اعم (1
ناچار هنگام ظهور با شمشیر خروج می نماید و گرنه دشمنان ، آن حضرت را  فظ نفس بهبرای پرهیز از کشته شدن ، و برای ح

قتل می رسانند ، خداوند متعال دانا است . ) مؤلف ( به  .  

39/  51بحاراالنوار ،  ( 2  .  

520کفایه الطالب ،  ( 3  .  

4سوره قلم ، آیه  ( 4  .  

276 - 275/  3کشف الغمّه ،  ( 5  .  

  آن حضرت خوف ) بیم (

خود از زراره روایت کرده که گفت : شنیدم امام صادق علیه السالم می فرمود در کافی به سند قائم علیه السالم را پیش  : 
یعنی از کشته شدن می  -و اشاره به شکم خود کرد  -او می ترسد  : از قیام غیبتی است . عرضه داشتم : چرا ؟ فرمود

  . ( 1 ) ترسد
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پیش از قیامش  از زراره آمده که گفت : شنیدم حضرت صادق علیه السالم فرمود : برای آن جوان دیگری و در حدیث
سپس فرمود : ای زراره و اوست منتظَر و او  -اشاره کرد  و به شکمش -غیبتی خواهد بود . گفتم : چرا ؟ فرمود : می ترسد 

آنها می گویند :  بدون بازمانده از دنیا رفت ، و بعضی از می کنند ، پس بعضی می گویند : پدرش است که در والدتش شک
گویند دو سال پیش از فوت پدرش متولد شد ، مگر اینکه  در حالی که در شکم مادر بود پدرش فوت کرد ، و بعضی می

ز می شودباطل آغا دارد که شیعه را امتحان کند ، پس در آن هنگام است که تشکیک و توهُّم اهل خداوند عزّ و جل دوست  

.  

آن زمان را درک کردی  پرسیدم اگر آن زمان را درک کردم چه عملی انجام دهم ؟ فرمود : ای زراره اگر : زراره می گوید
نی رَسُولَکَ فَاِنَّکَ إِنْ لَمْ اَللَّهُمَّ عَرِّفْ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنی نَفْسَکَ لَمْ اَعْرِفْ نَبِیَّکَ اَللَّهُمَّ َعرِّفْنی نَفْسَکَ» این دعا را بخوان : 

پروردگارا تو مرا به خود  ؛« فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنی حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دینی  رَسُولَکَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَکَ اَللَّهُمَّ عَرِّفْنی حُجَّتَکَ تُعَرِّفْنی



نمی شناختم ، پروردگارا تو رسولت را به من بشناسان که پیامبرت را  شناسا کن که اگر خودت را به من نشناسانده بودی
را به من بشناسان که اگر  خود را به من معرّفی نمی کردی حجّت تو را نمی شناختم ، پروردگارا حجّت خودت اگر رسول

بودم حجّتت را به من نمی شناساندی از دین خود گمراه  ( 2 ) .  
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فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنی نَفْسَکَ ، لَمْ اَعْرِفْکَ ،  اَللَّهُمَّ عَرِّفْنی نَفْسَکَ» حدیث دیگری این دعا به این صورت آمده :  می گویم : در
تُعَرِّفْنی حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دینی  جَّتَکَ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْاَعْرِفْهُ قَطُّ ، اَللَّهُمَّ عَرِّفْنی حُ عَرِّفْنی نَبِیَّکَ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنی نَبِیَّکَ ، لَمْ اَللَّهُمَّ

پیامبرت را به من  که اگر خودت را به من نشناسانده بودی ، تو را نشناخته بودم ، خدایا ؛ خدایا خودت را به من بشناسان« 
ایا حجّت خودت را به من بشناسان که اگر را نمی شناختم ، خد بشناسان که اگر پیامبرت را به من نشناسانده بودی هرگز او

نمی شناساندی از دینم گمراه می شدم تو او را به من  ( 3 ) .  

حجّتت بر آفریدگانت خالی نمی  خطبه ای از امیرالمؤمنین علیه السالم آمده : و تو ای پروردگار زمینت را از و در کافی ضمن
نام ، تا حجّت تو باطل نگردد و دوستانت پس از هدایت گمراه نگردندگم گذاری چه ظاهر باشد که اطاعت نشود ، یا ترسان  ( 

4 ) .  

است او را غیبتی است  امام موسی بن جعفر علیه السالم روایتی گذشت که فرمود : او پنجمین فرزند من در بخش دوم از
  . طوالنی به خاطر ترس بر خودش

علیه السالم از هفت  یه السالم آمده که فرمود : در حضرت قائمبه سند خود از حضرت امام سجّاد عل و در کمال الدین
ای از ابراهیم و شیوه ای از موسی و شیوه ای از عیسی و  پیغمبر شیوه و روش هست ، شیوه ای از پدرمان آدم و شیوه

، و امّا از ابراهیم مخفی بودن عمر  شیوه ای از محمد صلی اللَّه علیه و آله و علیهم ، امّا از آدم و نوح طول شیوه ای از ایّوب و
فرج بعد  غیبت ، و امّا از عیسی به اختالف افتادن مردم درباره او ، و امّا از ایّوب والدت و دوری از مردم ، و از موسی ترس و

خروج و قیام با شمشیر از ابتالء و امتحان ، و امّا از محمّد صلی اهلل علیه وآله وسلم  ( 5 ) .  
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چهار سنّت از چهار پیغمبر  از حضرت ابوجعفر باقر علیه السالم منقول است که فرمود : در صاحب این امر کتاب و در همان
یوسف و سنّتی از محمد صلی اهلل علیه وآله وسلم ، امّا از موسی  هست ، سنّتی از موسی و سنّتی از عیسی و سنّتی از

و امّا از محمّد  -نمرده باشد  در حالی که -اینکه گفته می شود مرده اما از یوسف زندان ]غیبت [و از عیسی  ترسان بودن و
شمشیر صلی اهلل علیه وآله وسلم خروج و قیام با  ( 6 ) .  

از حضرت صادق علیه السالم از پدرش علیهما السالم روایت شده که فرمود و در همان کتاب هرگاه قائم علیه السالم  : 
؛ پس آن هنگام از شما  ( 7« ) خِفْتُُکمْ فَوَهَبَ لی رَبّی حُکْماً وَ جَعَلَنی مِنَ الْمُْرسَلینَ   مِْنکُمْ لَمَّافَفَرَرْتُ» بپاخیزد خواهد گفت : 

حکمت آموخت و مرا از فرستادگان قرار داد فرار کردم وقتی که از شما ترسیدم پس خداوند به من  ( 8 ) .  

السالم می فرمود :  ه گفت شنیدم : حضرت صادق جعفر بن محمد علیهکتاب به سند خود از زراره آمده ک و نیز در همان
و به  -عرضه داشتم : قربانت گردم چرا ؟ فرمود : می ترسد  برای قائم علیه السالم پیش از آنکه قیام کند غیبتی هست ،

اشاره کرد شکم و گردن خود  - ( 9) .  



الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ  وَعَدَاللَّهُ» آیه شریفه :  المَحجّه از امام صادق علیه السالم در تفسیر و در کتاب
لَیُبَدِّلَنَّهُمْ ِمنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً  لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ فِی الَْارْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِِهمْ وَ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

عمل صالح بجای آورند وعده داده که  ( ؛ خداوند به کسانی از شما که ایمان دارند و 10« ) یُشْرِکُونَ بی شَیْئاً  یَعْبُدُ و نَنی ال
 دینی که برای آنان پسندیده برپیامبران گذشته جانشین پیشینیان خود شدند ، و  در زمین خالفت دهد ، چنانکه امم صالح

، ایمنی کامل عطا فرماید که مرا عبادت  همه جا مسلّط و نافذ گرداند ، و بر همه مؤمنان پس از ترس و هراس از دشمنان
نمایند کنند و بدون هیچ گونه شرک پرستش  .  
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  . ( 11 ) آمده که فرمود : یعنی قائم و اصحاب او
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337/  1کافی ،  (1  .  

337/  1کافی ،  ( 2  .  

187/  53بحاراالنوار ،  ( 3  .  

339/  1کافی ،  ( 4  .  

322/  1کمال الدین ،  ( 5  .  

326/  1کمال الدین ،  ( 6  .  

21سوره شعراء ، آیه  ( 7  .  

328/  1کمال الدین ،  ( 8  .  

346/  2کمال الدین ،  ( 9  .  

55سوره نور ، آیه  ( 10  .  

148المحّجه ،  ( 11  .  

 دعا برای محبین

 شنیدن دعای قائم علیه الّسالم توسط سید ابن طاوس )ره(



من در سرّ من رأی، پس  بودم»فرموده: « 1»در اواخر کتاب مهج الدعوات  -قدس اللّه روحه -القدر مذکور و نیز سیّد جلیل
آن جناب، دعا را از برای آن که ذکر کرده بود او را از زنده ها کردم از  شنیدم در سحر، دعای قائم علیه الّسالم را. پس حفظ

مرده ها و ابقهم یا فرمود و : 

« و بود این قصّه در شب چهارشنبه سیزدهم ذی القعده سنه شش « سلطاننا و دولتنا»یا فرمود: « و احیهم فی غرنا و ملکنا.
 «.صد و سی و هشت

535،ص:2نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

296الدعوات، ص مهج  .(1) . 

 عدالت اجتماعی

پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله نقل  ابو سعید خدری از« اللَّه علیه و آله بظهور مهدی عجل اهلل تعالی فرجه مژده پیغمبر صلی
از  میدهم که بهنگام انقالب احوال مردم و اوضاع متزلزل، قیام کند و زمین را پر کرده که فرمود: شما را مژده بظهور مهدی

از حکومت او راضی خواهند بود. و علی  عدل و داد نماید چنان که از ظلم و ستم پر شده باشد. ساکنان آسمان و زمین
 .السویه اموال را میان مردم قسمت کند

326ص:   

295مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

 سخاوت آن حضرت

بینم که این دین شما از شما  لسالم روایت شده که فرمود : گویا مینعمانی از حضرت ابوجعفر باقر علیه ا در بحار از شیخ
نتواند آن را به شما بازگرداند مگر مردی از اهل البیت که هر سال  روی گردان و در خون خود غوطه ور است ، و هیچ کس

حکمت عطا می شود به حدّی  به شما شما بخشش خواهد کرد و هر ماه دو نوع روزی به شما خواهد داد ، در زمان او دو بار بر
کتاب خدا و سنّت پیغمبر صلی اهلل علیه وآله وسلم حکم نماید که زن در خانه خودش نشسته باشد و از روی  ( 1 )  

جمع می گردد و به مردم  حضرت آمده که : تمام اموال دنیا از ظاهر و باطن زمین به نزد آن جناب از آن و در حدیث دیگری
آن خویشاوندیتان را قطع کردید ، و خونهای به ناحق ریختید و در راه  گفته می شود : بیایید این چیزی است که شما به خاطر

آوردن آن حرامها مرتکب شدید به دست  .  

  . ( 2 ) پس آن حضرت ثروتی به آنها می بخشد که هیچ کس پیش از او چنین نبخشیده باشد

نزد مهدی می آید و می  صلی اهلل علیه وآله وسلم روایتی از طریق عامّه منقول است که فرمود : مردی پپغمبر اکرم و از
بتواند حمل نماید لباسش را پر می کند گوید : به من عطایی فرمای ، پس به مقداری که آن شخص  ( 3 ) .  

می گوید : ای مهدی به  انباشته است که شخصی برمی خیزد و از طریق آنها آمده که : پولها در آن هنگام و در حدیث دیگری
  . (4 ) من چیزی بده . می فرماید : برگیر
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ابوسعید خدری آمده :  از طریق آنها از رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم روایت است که در حدیث و در غایه المرام
به نزد او می آید و درخواستی دارد ، آنقدر که بتواند حمل کند ، به  که پولها و اموال در آن روز انباشته خواهد بود ، کسی

دهد او می  ( 5 ) .  

آخرالزمان خلیفه ای خواهد  از ابوهریره آمده که گفت : رسولخدا صلی اهلل علیه وآله وسلم فرمود : در و در حدیث دیگری
  . ( 6 ) بود که بی شماره بخشش می کند

  : می گویم : در بحث کرم آن جناب مطالبی مناسب با این خواهد آمد . اِنْ شاء اللَّه تَعالی و چه خوش گفته اند

 بَنَتِ الْمَکارِمُ وَسطَ کَفّکَ مَنْزِالً 

 فَجَمیعُ مالِکَ لِلْاَنامِ مُباحٌ 

 وَ اِذَا الْمَکارِمُ اَقْفَلَتْ اَبْوابَها

 یَوْماً فَاَنْتَ لِقفلها مِفْتاحٌ 

  . مکارم اخالق میان کف دستت منزل گرفته اند ، ]گوئی[ پس همه مال تو برای مردم مباح است

  . و اگر روزی مکارم درهای خود را قفل کند و ببندد پس تو برای آن قفلها کلید هستی

  : و دیگری گفته

 هُوَ البَحْرُ مِنْ اَیِّ النَّواحی اََتیَته

لْبِرُّ ساحِلُهوَ لُجَّتُهُ الْمَعْرُوفُ وَ ا  

 تَعَوَّدَ بَسْطَ الْکَفِّ حَتّی لَو اَنَّهُ

 اَرادَ اِنْقباضاً لَمْ تُطِعْهُ أَنامِلُه

 فَلَوْ لَمْ یَکُنْ فی کَفِّهِ غَیرَ نَفْسِهِ

 لَجادَ بِها فَلْیَتَّقِ اللَّهَ سائلُه

اش احسان است او دریا است از هر طرف ]که خواهی[ به سوی او آیی ، و امواجش نیکی و کرانه  .  

  . به گشاده دست بودن عادت کرده به طوری که اگر بخواهد دست خود را ببندد انگشتانش یاری نمی کنند



باید از خدا بترسد ]و  کفش چیزی جز روانش نباشد ، همان را خواهد بخشید ، پس درخواست کننده اش و اگر هر آینه در
  . پروا کند که هر چیزی از او نخواهد[

328ص:   

به تضمین این شعر سروده است -که خداوند او را مورد عفو قرار دهد  -و نگارنده این کتاب   :  

 اِنَّ الَّذی خَلَقَ المکارمَ حازها فی ذَاتِ آدَم لِلْاِمامِ الْقائِمِ

فراهم آوردهمانا آنکه نیکیها را آفرید همه آنها را در ذات آدم علیه السالم برای امام قائم عجل اللَّه فرجه ،   .  

93ص1مکیال المکارم ج  

125و غیبت نعمانی ،  352/  52بحار االنوار ،  ( 1  .  

390/  52بحار االنوار ،  ( 2  .  

88/  51بحار االنوار ،  ( 3  .  

88/  51بحار االنوار ،  ( 4  .  

698غایه المرام ،  ( 5  .  

698غایه المرام ،  ( 6  .  

 احادیث

  روایات پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم در نصّ بر قائم علیه الساّلم و اینکه او دوازدهمین امام است

 :جابر بن یزید جعفیّ گوید از جابر بن عبد اللَّه انصاری شنیدم که می گفت

 آمَنُواأَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ»تعالی بر پیامبرش این آیه را فرو فرستاد که  وقتی که خدای
األمری که خداوند طاعت آنها را مقرون به طاعت خود  گفتم: یا رسول اللَّه! خدا و رسولش را شناخته ایم، پس اولو« مِنْکُمْ

ایشان علیّ بن أبی طالب  ز من هستند، اوّلفرمود: ای جابر آنها جانشینان من و ائمّه مسلمین پس ا کرده چه کسانی هستند؟
که در تورات به باقر معروف است و تو ای جابر او را می  -محّمد بن علیّ است و بعد از او حسن و حسین و علیّ بن الحسین و

لیّ بن محمّد صادق و موسی بن جعفر و ع و پس از او جعفر بن -آنگاه که او را دیدار کردی سالم مرا به او برسان بینی و
بقیّه اللَّه در  محمّد و حسن بن علیّ و پس از او همنام و هم کنیه من حّجه اللَّه در زمینش و موسی و محمّد بن علیّ و علیّ ابن

او کسی است که خدای تعالی مشرق و مغرب زمین را به دست  بین عبادش، فرزند حسن بن علیّ ائمّه مسلمین خواهند بود،
نماند مگر کسی که  که از شیعیان و اولیائش غایب شود، غیبتی که بر عقیده به امامت او باقیاست  او بگشاید، او کسی

گفتم: یا رسول اللَّه! آیا در غیبت او برای شیعیانش انتفاعی  :خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده است. جابر گوید



به والیت او دردوران  نور او استضائه می کنند وآری، قسم به خدایی که مرا به نبوّت مبعوث فرمود به  :هست؟ فرمود
در پس ابر است، ای جابر! این سرّ مکنون خداوند و علم مخزون  غیبتش منتفع می شوند مانند انتفاع مردم از خورشیدی که

غیر اهلش بپوشان اوست، آن را از .(1) 

329ص:   

تعالی بر زمین نگاهی افکند و  لّم روایت کند که فرمود: خدایعبّاس از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و س عبد اللَّه بن -
 دوم بار نظری افکند و علیّ را برگزید و او را امام گردانید، سپس به من مرا از آن میان برگزید و پیامبر گردانید، سپس

، و او شوهر دخترم فاطمه و است و من از علیّ فرمان داد که او را برادر و ولیّ و وصیّ و خلیفه خود سازم، پس علیّ از من
از  بدانید که خدای تعالی مرا و ایشان را حجّتهای بر بندگانش قرار داده است و پدر دو سبطم حسن و حسین است،

مرا نگهدارند و نهمین آنها قائم اهل بیتم و  فرزندان حسین امامانی را قرار داده است که به امر من قیام کنند و وصیّت
گمراه  اقوال و افعال شبیه ترین مردم به من است، او پس از غیبتی طوالنی و حیرتی در شمایل و مهدی امّتم است که

نصرت مالئکه خدا مؤیّد باشد، زمین را از عدل و داد  کننده ظهور کند و دین خدای تعالی را چیره گرداند و به یاری خدا و
پر از ظلم و جور شده باشد آکنده سازد همان گونه که .(2) 

علی بر دامنش بود و او دو چشمش  گوید: بر پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم وارد شدم و حسین بن ان فارسیسلم
توسروری و پسر سرور! تو امامی و فرزند امام! تو برادر امامی و پدر  :را می بوسید و دهانش را می مکید و می فرمود

توست و نهمین آنها قائم ایشان است ه! و پدر حجّتهای نه گانه ای که از صلبتو حّجه اللّهی و فرزند حجّت اللَّ !امامان . (3) 

330ص:   

الّسالم روایت است که گفت: رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود از علیّ علیه - ائمّه پس از من دوازده تن  :
ای تعالی بر دستهای او مشارق و مغارب زمین را فتح کندقائمی است که خد هستند که اوّل ایشان تویی ای علیّ! و آخر آنها . 

(4) 

فرمود: مهدی ازفرزندان من است اسم  اللَّه انصاری از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم روایت کند که جابر بن عبد
 یبت و حیرتی است که امّتهاخلق و خلق شبیه ترین مردم به من است، برای او غ او اسم من و کنیه او کنیه من است، از نظر

نماید همان گونه که پر از ظلم و جور  در آن گمراه شوند، سپس مانند شهاب ثاقب پیش آید و زمین را پر از عدل و داد
 (5) .شده باشد

الساّلم از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم روایت کند که فرمود امام باقر علیه خوشا بر احوال کسی که قائم اهل  :
قیامش پیرو او باشد، دوستانش را دوست بدارد و با دشمنانش دشمن باشد،  بیت مرا ادراک کرده و در غیبت و پیش از

کسی در روز قیامت از رفقا و دوستان من و گرامی ترین امّت من خواهد بود چنین . (6) 

فرمود: مهدیّ از فرزندان من  صلوات اللَّه علیهم اجمعین روایت کند کهپدران بزرگوارشان از رسول خدا  امام صادق از -
نظر خلق و خلق شبیه ترین مردم به من است، برای او غیبت و حیرتی  است اسم او اسم من و کنیه او کنیه من است. از

را پر از عدل و داد کند همان زمین  غایتی که مردم از ادیانشان گمراه شوند، آنگاه مانند شهاب ثاقب پیش آید و است تا به
 (7) .گونه که پر از ظلم و جور شده باشد



331ص:   

1- 475، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

2- 485، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

3- 494، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

4- 529، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

5- 535، ص: 1ه پهلوان، ج کمال الدین / ترجم  

6- 535، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

7- 535، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

  اخبار امیر المؤمنین علیه الساّلم از غیبت امام دوازدهم علیه الساّلم

با انگشت بر زمین خطّ می  ه وگوید: بر امیر المؤمنین علیه الساّلم وارد شدم و دیدم در اندیشه فرورفت اصبغ بن نباته -
می بینم و چرا بر زمین خط می کشید؟ آیا به زمین و خالفت در آن  کشد، گفتم ای امیر المؤمنین چرا شما را اندیشناک

لیکن در مولودی اندیشه می کنم که از  فرمود: ال و اللَّه، نه به آن و نه به دنیا هیچ روزی رغبتی نداشته ام و رغبتی دارید؟
 مهدیّ است و زمین را پر از عدل و داد می سازد همان گونه که پر از ظلم و جور ه من و یازدهمین فرزند من است اوسالل

دیگر در آن هدایت یابند. گفتم: ای امیر  شده باشد، او را غیبت و حیرتی است که اقوامی در آن گمراه شده و اقوامی
 المؤمنین! چنین چیزی واقع خواهد شد؟

دانی؟ ای اصبغ! آنها بهترین  گونه که او آفریده شده دارای غیبت نیز خواهد بود، تو از کجا این امر را می ، همانفرمود: آری
گفتم: بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمود: سپس خداوند هر چه بخواهد کند  این امّت به همراه نیکان این عترت خواهند بود،

را ارادت و غایات و نهایاتی است که او .(1) 

غایب خواهد شد تا به غایتی که  گوید امیر المؤمنین علیه الساّلم از قائم علیه الّسالم یاد کرد و فرمود: او اصبغ بن نباته -
نیست نادان گوید: خداوند را در آل محمّد حاجتی . (2) 

332ص:   

روایت کند: برای قائم ما غیبتی  چنینحسنیّ از امام جواد از آباء بزرگوارشان از امیر المؤمنین علیه السّالم  عبد العظیم -
 دوران غیبت او می بینم که جوالن می دهد مانند جوالن چهارپایان، چراگاه را است که مدّتش طوالنی است، گویا شیعه را در

باشد و قلبش به واسطه طول غیبت امامش  می جویند امّا آن را نمی یابند، بدانید هر که در آن دوران در دینش استوار
است. سپس فرمود: هنگامی که قائم ما قیام کند بیعت احدی بر گردن او  ت نشود او در روز قیامت هم درجه منسخ

به این دلیل است که والدتش پنهان است و شخص او غایب می شود نیست و . 



 (3) .علیّ بن احمد بن موسی نیز همین حدیث را برای ما روایت کرده است

فرمود: ای حسین! نهمین از  گوید امام رضا از پدران بزرگوارشان از علیّ علیه الّسالم روایت کند که حسین بن خالد -
آشکارکننده دین و بسط دهنده عدل است، حسین علیه السّالم گوید: گفتم یا فرزندان تو همان قائم به حقّ است کسی که  

کرد و او را بر جمیع خالیق  یی که محمّد را به نبوّت مبعوثآیا آن واقع خواهد شد؟ فرمود: سوگند به خدا !امیر المؤمنین
حیرتی که جز مخلصین کسی در آن استوار نمی ماند، کسانی که مباشر  برگزید آن واقع خواهد گردید و لیکن پس از غیبت و

ن را به واسطه روحی از نگاشته و آنا هستند و خداوند پیمان والیت ما را از آنها گرفته و ایمان را در قلوبشان روح الیقین
 (4) .جانب خود مؤیّد داشته است

1- 562، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

2- 562، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

333ص:   

3- 564، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

4- 566، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

 روایات امام مجتبی علیه الساّلم در باره غیبت امام دوازدهم علیه الساّلم

آمدند و بعضی از آنها امام را  گوید: وقتی امام حسن علیه الّسالم با معاویه مصالحه کرد، مردم به نزد او ابو سعید عقیصا -
شما، چه می دانید که چه کردم؟ به خدا علیه الساّلم فرمود: وای بر  به واسطه بیعتش مورد سرزنش قرار دادند، امام

 سوگند این

امام مفترض الطّاعه بر شما  از آنچه که آفتاب بر آن بتابد و غروب کند بهتر است، آیا نمی دانید که من عمل برای شیعیانم
رمود: آیا می سلّم یکی از دو سروران جوانان بهشتم؟ گفتند: آری، ف هستم و به نصّ رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و

کشت، این اعمال موجب خشم  وقتی خضر علیه الساّلم کشتی را سوراخ کرد و دیوار را بپا داشت و آن جوان را دانید که
بود؟ امّا آن اعمال نزد خدای تعالی عین حکمت و صواب بود؟ آیا می  موسی بن عمران گردید چون حکمت آنها بر وی پوشیده

که روح اللَّه عیسی بن مریم  نیست جز آنکه بیعت سرکش زمانش بر گردن اوست مگر قائمیهیچ یک از ما ائمّه  دانید که
مخفی می سازد و شخص او نهان می شود تا آنگاه که خروج کند بیعت احدی  پشت سر او نماز می خواند؟ خداوند والدت او را

خداوند عمر او را در دوران غیبش  نیزان،او نباشد. او نهمین از فرزندان برادرم حسین است و فرزند سرور ک بر گردن
در صورت جوانی که کمتر از چهل سال دارد ظاهر می سازد تا بدانند که  طوالنی می گرداند، سپس با قدرت خود او را

بر هر کاری توانا است خداوند . 

334ص:   

583، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   



وازدهمین امام و غیبت اوروایات امام حسین علیه الساّلم در باره د  

دنیا جز یک روز باقی نمانده  عمر گوید: از حسین بن علیّ علیهما الساّلم شنیدم که می فرمود: اگر از عمر عبد اللَّه بن -
0تا آنکه مردی از فرزندان من خروج نماید و زمین را از عدل و داد آکنده  باشد خداوند آن روز را به قدری طوالنی فرماید  

(1) 

بود که اوّلین آنها امیر  سلیط گوید: امام حسین علیه الّسالم فرمود: از ما خاندان دوازده مهدیّ خواهد بد الرّحمن بنع
 نهمین از فرزندان من است و او امام قائم به حقّ است و خدای تعالی زمین را المؤمنین علیّ بن أبی طالب است و آخرین آنها

نماید گرچه مشرکان را ناخوش آید، او را  و دین حقّ را به دست او بر همه ادیان چیرهبه واسطه او پس از موت زنده کند 
راست می  شوند و دیگرانی در آن پابرجا باشند و اذیّت شوند و به آنها بگویند: اگر غیبتی است که اقوامی در آن مرتدّ

ار و تکذیب صابر باشد مانند مجاهدی است بر آز گوئید این وعده چه وقت عملی شود؟ بدانید کسی که در دوران غیبت او
صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم مجاهده کرده است که با شمشیر پیشاروی رسول خدا . 

1- 585، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

2- 584، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

 روایات امام سجّاد علیه الساّلم در باره دوازدهمین امام و غیبت او

وارد شدم و بدو گفتم: یا ابن رسول  کابلیّ ]ملقب به کنکر[ گوید: بر موالی خود امام زین العابدین علیه الّسالم ابو خالد -
گردانیده است  ا پس از پیامبر اکرم واجبمودّتشان را واجب ساخته و اقتدای به آنان ر اللَّه! کسانی که خدای تعالی طاعت و

آنها را ائمّه مردم گردانیده و طاعتشان را بر آنها واجب  چه کسانی هستند؟ فرمود: ای کنکر! اولی االمری که خدای تعالی
فرزند علیّ بن أبی  از: امیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه الّسالم سپس حسن و سپس حسین دو ساخته است عبارتند

 .طالب سپس امر به ما منتهی گردید و بعد سخنی نفرمود

335ص:   

 گفتم ای سرورم! از امیر المؤمنین علیّ علیه السّالم برای ما روایت شده است که زمین

تعالی بر بندگانش خالی نمی ماند، حجّت و امام پس از شما کیست؟ فرمود از حجّت خدای فرزندم محمّد و نام او در تورات  :
 حجّت و امام پس از من است و پس از محمّد فرزندش جعفر و او را در آسمانها و علم را موشکافانه می شکافد، او باقر است

شما صادق هستید؟ فرمود: پدرم از  صادق می گویند، گفتم: ای سرورم! چرا نام او صادق شده است در حالی که همه
فرموده است: آنگاه که فرزندم جعفر بن محمّد بن علیّ ابن  روایت -اجمعین صلوات اللَّه علیهم -پدرانش از رسول خدا

او فرزندی است که نامش جعفر است  بن علیّ بن أبی طالب متولّد شد نامش را صادق بگذارید که پنجمین از سالله حسین
 فتری بر خدای تعالیبر او ادّعای امامت می کند و او نزد خدا جعفر کذّاب و م که از روی تجرّی بر خدای تعالی و دروغ بستن

خود است او کسی است که می خواهد  است و مدّعی مقامی است که اهل آن نیست و مخالف پدر خویش و حسود بر برادر
مال سازد، سپس علیّ بن الحسین علیهما الساّلم به سختی گریست آنگاه فرمود در هنگام غیبت ولیّ خدای تعالی او را بر : 

اللَّه و غایب در حفظ الهی و موکّل بر حرم پدرش  که طاغی زمانش را وادار می کند تا در امر ولی گویا جعفر کذّاب را می بینم



که به میراث  بر والدت او دارد، و حرصی که بر قتل او دارد اگر به او دسترسی یابد، و طمعی تفتیش کند به خاطر جهلی که
 .او دارد تا آن را به ناحقّ غصب کند

336ص:   

د: گفتم: یا ابن رسول اللَّه! آیا چنین چیزی واقع خواهد شد؟ابو خالد گوی  

در آن ذکر محنتهایی  سوگند واقع خواهد شد و آن در صحیفه ای که نزد ماست مکتوب است، صحیفه ای که فرمود: به خدا
ه خواهد شد؟گوید: گفتم: یا ابن رسول اللَّه! بعد از آن چ است که بر ما پس از رسول خدا جاری می شود. ابو خالد  

اللَّه علیه و آله و سلّم و ائمّه  خدا صلّی -غیبت ولیّ خدا طوالنی خواهد شد او دوازدهمین از اوصیای رسول فرمود: آنگاه
برترند،  آن امام که معتقد به امامت و منتظر ظهور او هستند از مردم هر زمانی پس از اوست. ای ابا خالد! مردم زمان غیبت

غیبت نزد آنان به منزله مشاهده است، و آنان را در آن  قل و فهم و معرفتی به آنها عطا فرموده است کهزیرا خدای تعالی ع
برخاسته اند قرار داده  پیش روی رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم که با شمشیر به جهاد زمان به مانند مجاهدین

به دین خدای تعالی در نهان و آشکارند، و فرمود است، آنان مخلصان حقیقی و شیعیان راستین ما و داعیان : 

 .انتظار فرج خود بزرگترین فرج است

 :سند از امام زین العابدین علیه الساّلم روایت شده است که فرمودند

والدت قائم ما بر مردم پنهان است تا به غایتی که بگویند: هنوز متولد نشده است، تا وقتی که ظهور کند بیعت کسی بر 
ش نباشدگردن . 

مواالت ما پایدار باشد، خدای تعالی  گوید: امام زین العابدین علیه الساّلم فرمود: کسی که در غیبت قائم ما بر عمرو بن ثابت
عطا فرماید اجر هزار شهید از شهدای بدر و احد به وی . 

337ص:   

وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ »است:  امام سجّاد علیه الساّلم روایت کند که فرمود: این آیه در باره ما نازل شده ثابت ثمالیّ از
امامت تا روز قیامت در نسل حسین  و«وَ جَعَلَها کَلِمَهً باقِیَهً فِی عَقِبِهِ»در باره ما نازل شده است:  و این آیه نیز« أَوْلی بِبَعْضٍ
 برای قائم ما دو غیبت است که یکی از دیگری طوالنی تر است، امّا غیبت اوّل أبی طالب علیهم الساّلم است، وبن علیّ بن 

شود تا به غایتی که بیشتر معتقدین به  شش یوم یا شش ماه یا شش سال به طول می انجامد و امّا غیبت دیگر طوالنی می
 مگر کسی که یقینش قوی و معرفتش درست باشد و در دلش حرجی از ثابت نمانند آن امام از این امر باز گردند و بر آن

 .آنچه حکم می کنیم نبوده و تسلیم ما اهل بیت باشد

587، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

 روایات امام باقر علیه الساّلم در باره امام دوازدهم علیه الساّلم و غیبت او



» :امام باقر علیه الساّلم را مالقات کردم و از تأویل این آیه پرسش نمودم :امّ هانی گوید « فاَل أُقْسِمُ بِالُْخنَّسِ الْجَوارِ الْکُنَّسِ
غایب می  زمان خود پس از منقضی شدن کسانی که او را می شناسند در سال دویست و شصت فرمود: امامی است که در

او را دیدی چشمانت روشن باد! کمال الدین /  انی پدیدار می گردد، و اگرشود، سپس مانند شهاب نورانی در شبی ظلم
595، ص: 1ترجمه پهلوان، ج   

أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ  قُلْ»امام باقر علیه الساّلم روایت کند که در تفسیر این کالم خدای تعالی  ابو بصیر از -
فرماید: اگر امامتان از شما غائب شود  فرمود: این آیه در باره امام قائم علیه الساّلم نازل شده است می« مَعِینٍ یَأْتِیکُمْ بِماءٍ

تعالی را  ظاهری برای شما خواهد آورد؟ تا اخبار آسمان و زمین و حالل و حرام خدای و ندانید که او کجاست، چه کسی امام
نیامده است و ناگزیر باید بیاید ل این آیه هنوزبرای شما بیاورد، سپس فرمود: به خدا سوگند تأوی .(1) 

338ص:   

بچرخد و مردم بگویند: قائم مرده و  گوید: امام باقر علیه الّسالم به من فرمود: ای ابو الجارود! چون فلک دوّار ابو الجارود -
 وانهای او نیز پوسیده است، درو طالب بگوید: کجا قائمی وجود دارد و استخ یا هالک شده و در کدام وادی سلوک می کند؟

صورت سینه خیز و بر روی برف باشد این هنگام بدو امیدوار باشید و چون دعوت او را شنیدید نزد او بروید گرچه به .(2) 

پرسش کنم، امام باقر علیه  گوید: بر امام باقر علیه الساّلم وارد شدم و می خواستم از قائم آل محمّد محمّد بن مسلم -
بن مسلم! در قائم آل محمّد شباهتی با پنج تن از انبیاء وجود دارد:  پیش از آنکه من سؤال کنم فرمود: ای محمّد الساّلم

متی و یوسف بن یعقوب و موسی و عیسی و محمّد صلوات اللَّه علیهم یونس بن . 

است، امّا شباهت او با  وانیونس بن متی آن است که وقتی پس از غیبت خود در کبرسن باز می گردد ج امّا شباهت او با
از برادرانش نیز مختفی است، و امر او بر پدرش هم پوشیده  یوسف بن یعقوب آن است که ازخاصّ و عامّ غایب می شود و

دوام خوف و طول  مسافت بین او و بین پدرش و خاندان و شیعیانش کم بود، امّا شباهت او با موسی است با وجود آنکه
اذیّت و خواری می بینند تا آنکه خدای تعالی اذن ظهور دهد  رنج شیعیانش پس از وی است که آزار و غیبت و خفاء والدت و

است که در باره وی صورت می  دشمنانش نصرت و تأیید فرماید، امّا شباهت او با عیسی علیه الساّلم اختالفی و او را بر
گویند فوت کرده است و گروهی گویند کشته شده و به است و گروهی  بندد تا به غایتی که گروهی گویند متولّد نشده

سلّم خروج او با شمشیر است و  شده است، و امّا شباهت او با جدّش محمّد مصطفی صلّی اللَّه علیه و آله و صلیب آویخته
چمی از طواغیت را خواهد کشت و او با شمشیر و رعب یاری می شود و هیچ پر اینکه او دشمنان خدا و رسولش و جبارین و

باز نگردد او . 

339ص:   

ندای آسمانی است که  او: خروج سفیانی از شام و خروج یمانی از یمن و صیحه آسمانی در ماه رمضان و و از عالمات قیام
 (3).منادی او را به نام خودش و نام پدرش می خواند

غیبت کند و خوشا بر کسانی که  امام باقر علیه الساّلم روایت کند که فرمود: زمانی بر مردم آید که امامشان جابر جعفیّ از -
فرماید:  ثوابی که برای آنها خواهد بود این است که باری تعالی به آنها ندا کرده و در آن زمان بر امر ما ثابت بمانند.کمترین
تصدیق کردید، پس به ثواب نیکوی خود شما را مژده می  یمان آوردید و غیب مراای بندگان و ای کنیزان من! به نهان من ا

بخشم و به واسطه  کنیزان حقیقی من هستید، از شما می پذیرم و از شما در می گذرم و برای شما می دهم، و شما بندگان و



نها عذاب می فرستادم جابر گوید گفتم: یا ابن اگر شما نبودید بر آ شما باران بر بندگانم می بارم و بال را از آنها بگردانم، و
زبان و خانه نشینی اللَّه! برترین عملی که در آن زمان مؤمن انجام می دهد چیست؟ فرمود: حفظ رسول .(4 ) 

است و مؤیّد به نصر، زمین  گوید: از امام باقر علیه الساّلم شنیدم که می فرمود: قائم ما منصور به رعب محمّد بن مسلم -
سازد، و سلطنتش شرق و غرب عالم را فرا گیرد و خدای تعالی به واسطه او  ی او درنوردیده شود و گنجهای خود را ظاهربرا

ای نماند جز آنکه آباد گردد و روح  را بر همه ادیان چیره گرداند، گر چه مشرکان را ناخوش آید، و در زمین ویرانه دینش
 اللَّه عیسی بن مریم فرود آید و

340ص:   

فرمود: آنگاه که مردان به زنان  گزارد. راوی گوید گفتم: یا ابن رسول اللَّه! قائم شما کی خروج می کند؟ پشت سر او نماز
 مردان اکتفا کنند و زنان به زنان، و صاحبان فروج بر زبر زینها سوار شوند و تشبّه کنند و زنان به مردان، و مردان به

ارتکاب زنا و رباخواری را سبک شمارند و  تهای عدول مردود گردد و مردم خونریزی وشهادتهای دروغ پذیرفته شود و شهاد
از  سفیانی از شام خروج کند و یمانی از یمن و در بیداء خسوفی واقع شود و جوانی از اشرار بخاطر زبانشان پرهیز کنند و

شود و صیحه ای از آسمان بیاید و بگوید  است بین رکن و مقام کشته -یا نفس زکّیه -آل محمّد که نامش محمّد بن حسن
سیصد و  هنگام است که قائم ما خروج کند و چون ظهور کند به خانه کعبه تکیه زند و حقّ با او و شیعیان اوست، در این

 :سیزده مرد به گرد او اجتماع کنند و اوّلین سخن او این آیه قرآن است

« اللَّه در زمین و منم خلیفه خداوند و حجّت او بر شما و هر  سپس می گوید: منم بقیّه«  مُؤْمِنِینَاللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ ِإنْ کُنُْتمْ  بَِقیَّتُ
به او چنین سالم گوید درود فرستنده ای : 

 الساّلم علیک یا بقیّه اللَّه فی ارضه

ی جز اللَّه تعالی نباشد و در ، و چون برای بیعت ده هزار مرد به گرد او اجتماع کنند خروج خواهد کرد. و در زمین هیچ معبود
 صنم و

دوران غیبت از او اطاعت  در افتد و بسوزند و آن پس از غیبتی طوالنی است، تا خدا بداند چه کسی در وثن و غیره آتش
 (5).کرده و بدو ایمان می آورد

341ص:   

1- 596، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

2- 597، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

3- 598، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

4- 603، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

5- 604، ص: 1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   



 روایات امام موسی کاظم علیه الساّلم در باره قائم علیه الساّلم و غیبت او

فرزندان امام هفتمین غایب  برادر خود امام کاظم علیه الّسالم روایت کند که فرمود: چون پنجمین امام از علیّ بن جعفر از
 را از شما زایل نسازد، ای فرزندان من! بناچار صاحب االمر غیبتی دارد تا به شود اللَّه اللَّه در دینتان مراقب باشید کسی آن

خلقش را به واسطه آن بیازماید و اگر پدران  ند، این محنتی است که خدای تعالیغایتی که معتقدان به این امر از آن بازگرد
هفتمین  شناختند از آن پیروی می کردند. گفتم: ای آقای من! پنجمین از فرزندان و اجداد شما دینی بهتر از این می

 کیست؟ فرمود: ای فرزندان من! عقلهای شما از درک آن ناتوان است و

حمّل آن را ندارد و لیکن اگر بمانید او را درک خواهید کردخردهای شما تاب ت .(1) 

گوید: به برادرم امام کاظم علیه الساّلم گفتم: تأویل این کالم الهی چیست علیّ بن جعفر قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً  :
کرد؟ دد و او را نبینید چه خواهیدبِماءٍ مَعِینٍ. فرمود: چون امامتان مفقود گر فَمَنْ یَأْتِیکُمْ  (2) 

 داود بن کثیر رقّی گوید: از امام کاظم علیه الساّلم پرسیدم صاحب االمر کیست؟

 (3).فرمود: او مطرود و یگانه و غریب و غائب از خاندان خود و خونخواه پدرش می باشد

شما قائم به حقّ هستید؟  الرّحمن گوید: بر موسی بن جعفر وارد شدم و گفتم: ای فرزند رسول خدا! آیا یونس بن عبد
را از دشمنان خدا پاک سازد و آن را از عدل و داد آکنده سازد  فرمود: من قائم به حقّ هستم و لیکن قائمی که زمین

است زیرا بر نفس خود می  ن است و او را غیبتی طوالنیاز ظلم و جور شده باشد او پنجمین از فرزندان م همچنان که پر
در آن ثابت قدم خواهند بود هراسد و اقوامی در آن غیبت مرتدّ شده و اقوامی دیگر . 

342ص:   

ما و بیزاری از  بر احوال شیعیان ما که در غیبت قائم ما به رشته ما متمسّک هستند و بر دوستی سپس فرمود: خوشا
آنها ما را به امامت و ما نیز آنان را به عنوان شیعیان پذیرفته ایم  هستند، آنها از ما و ما از آنهائیم، دشمنان ما ثابت قدم

ما هستند بر احوال آنها و خوشا بر احوال آنها بخدا سوگند آنان در روز قیامت هم درجه پس خوشا .(4) 

1- 43، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

2- 44، ص: 2هلوان، ج کمال الدین / ترجمه پ  

3- 44، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

4- 44، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

4- 

 روایات امام صادق علیه الساّلم در باره امام دوازدهم علیه الساّلم و غیبت او



کند امّا مهدی را انکار کند  اقرار از امام صادق علیه الساّلم روایت کند که فرمود: کسی که به همه امامان صفوان بن مهران
ابن  امّا نبوّت محمّد صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم را انکار نماید. گفتند: یا مانند کسی است که به همه پیامبران اقرار کند

دن نام هفتمین، شخص او از شما نهان می شود و بر رسول اللَّه! مهدیّ ازفرزندان شما کیست؟ فرمود: پنجمین از فرزندان
 (1).وی بر شما روا نیست

آنکه خلقش را بیافریند، چهارده  گوید: امام صادق علیه الساّلم فرمود: خدای تعالی چهارده هزار سال پیش از مفضّل بن عمر
 ورسول اللَّه! آن چهارده تن چه کسانی هستند؟ فرمود: محمّد و علیّ و فاطمه  نور آفرید که ارواح ما بود، گفته شد: یا ابن

غیبتش قیام کند و دجّال را بکشد و زمین را  حسن و حسین و ائمّه از فرزندان حسین و آخرین آنها قائمی است که پس از
 (2).از هر جور و ظلمی پاک سازد

343ص:   

به سند خود از مفضّل بن عمر از امام صادق علیه الّسالم روایت کند که فرمود ابراهیم بن هاشم  نزدیک ترین و پسندیده :
خدا مفقود گردد و بر بندگان آشکار نباشد و مکانش را ندانند و در  ترین حالت بندگان به خدای تعالی آنگاه است که حجّت

متوقّع فرج باشید، و سخت ترین  عالم باشند که حجّتها و بیّنات الهی باطل نمی شود، در چنین زمانی صبح و شام آن حال
 حجّت خدا مفقود گردد و بر بندگان آشکار نباشد، و خدای تعالی می داند که خشم خدای تعالی بر دشمنانش آنگاه است که

هم زدنی از آنها غایب نمی کرد و آن بر  اولیایش شکّ نمی کنند و اگر می دانست که آنان شکّ می کنند حّجتش را چشم بر
مردم واقع شودسر بدترین  .(3) 

شما غایب خواهد شد تا به  جمّال گوید: امام صادق علیه الساّلم فرمود: آگاه باشید که بخدا سوگند مهدی صفوان بن مهران
علیهم الساّلم نیازی نیست، سپس مانند شهاب ثاقب پیش می آید و  غایتی که جاهل شما گوید: برای خداوند در آل محمّد

آکنده می سازد همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد عدل و داد زمین را از .(4) 

رسول اللَّه! از پدران بزرگوار  حمیریّ در ضمن حدیثی طوالنی گوید: به امام صادق علیه السّالم گفتم: یا ابن سیّد بن محمّد
در زمان کدام امام واقع  روایت شده است، به من خبر دهید که این غیبت شما در باب غیبت و درستی آن اخباری برای ما

هادی پس از رسول خدا صلّی  فرمود: غیبت در زمان ششمین از فرزندان من واقع می شود و او دوازدهمین امام می شود؟
صاحب  المؤمنین علیّ بن أبی طالب و آخرین آنها قائم به حقّ بقیّه اللَّه در زمین و اللَّه علیه و آله و سلّم است، اوّل آنان امیر

مانالزّ (5) 

344ص:   

قیام نماید غیبتی است،  گوید: از امام صادق علیه السّالم شنیدم که می فرمود: برای قائم پیش از آنکه زراره بن أعین
سپس فرمود: یا زراره! او منتظر است و او کسی  -خود اشاره کرد و با دست به شکم -گفتم: برای چه؟ فرمود: می ترسد

گویند غایب است و برخی  ی کنند، برخی گویند او حمل است و هنوز متولّد نشده و برخیوالدتش شکّ م است که مردم در
از وفات پدرش متولّد شده است، جز آنکه خدای تعالی دوست  گویند متولّد نشده است و برخی دیگر گویند دو سال قبل

را امتحان کند و در این وقت است که باطل جویان شکّ کنند می دارد که شیعیان . 

راره گوید: فدای شما شوم! اگر آن زمان را دریافتم چه عملی را انجام دهم؟ز  



 :فرمود: ای زراره! اگر آن زمان را دریافتی به این دعا مداومت کن

« إن لم تعرّفنی رسولک لم  نفسک، فإنّک إن لم تعرّفنی نفسک لم أعرف نبیّک، اللّهمّ عرّفنی رسولک فإنّک اللّهمّ عرّفنی
تعرّفنی حجّتک ضللت عن دینی اللّهم عرّفنی حجّتک فإنّک إن لمأعرف حجّتک،   

سفیانی او را می کشد؟  زراره بناچار نوجوانی در مدینه کشته شود، گفتم: فدای شما شوم! آیا لشکر سپس فرمود: ای .
م نمی دانند برای چه خروج می کند تا آنکه داخل مدینه می شود و مرد فرمود: خیر، بلکه او را لشکر بنی فالن خواهد کشت،

می کشند خدای تعالی به  است و او را دستگیر کرده و می کشند و چون او را از سر سرکشی و دشمنی و ستم داخل شده
باشید آنها مهلت نمی دهد، و در آن هنگام منتظر فرج .(6) 

1- 4، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

2- 8، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

345 ص:  

3- 11، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

4- 17، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

5- 17، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

6- 18، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

  روایات امام رضا علیه الساّلم در باره امام دوازدهم و غیبت آن حضرت علیه الساّلم

باشید و خدای تعالی بدون  گفت: به امام رضا علیه الساّلم عرض کردم: ما امیدواریم که شما صاحب االمر ایّوب بن نوح
بیعت شده و سکّه بنامتان ضرب گردیده است، فرمود خونریزی و شمشیر آن را به شمابازگرداند که با شما : 

انگشتان بدو اشاره کنند و  ائل پرسیده شود و باائمّه نیست که نامه ها به نزد او آمد و شد کند و از مس هیچ یک از ما
شود و یا آنکه بر بستر خود بمیرد تا به غایتی که خدای تعالی مردی را  اموال به نزد وی حمل شود جز آنکه به خدعه کشته

این امر مبعوث فرماید که مولد و منشأ او مخفی امّا نسبش آشکار است برای .(1) 

رضا علیه الّسالم از قائم علیه الساّلم پرسش شد فرمودریّان بن صلت گوید: از امام  : 

 (2).جسمش دیده نشود و نامش بر زبان جاری نگردد

خواهد بود که در آن هر  گوید: امام رضا علیه الّسالم به من فرمود: بناچار فتنه ای سخت و هولناک حسن بن محبوب
ن از فرزندان مرا از دست بدهد و اهل آسمان و زمین و سومی صمیمیّت و دوستی ساقط گردد و آن هنگامی است که شیعه

اندوهناکی بر وی بگرید )مقصود وفات امام حسن عسکریّ علیه الّسالم است( هر دلسوخته و  



شبیه من و شبیه موسی بن  حضرت مهدّی علیه الّسالم( فرمود: پدر و مادرم فدای او باد همنام جّدم و سپس )در باره
« ماء معین»شعاع نور قدس پرتو گرفته است و هنگام فقدان  یبان و طوق های نور است که ازعمران است و بر او گر

ناامیدترین حالتشان می بینم  مردان مؤمن، دلسوخته و متأسّف و اندوهناک خواهند بود، گویا آنها را در بسیاری از زنان و
نزدیک: او رحمتی بر مؤمنان و عذابی بر کافران  شنیده می شود که از که ندا می شوند به ندایی که از دور همان گونه

 (3).است
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صاحب االمر هستم امّا آن  گوید: به امام رضا علیه الّسالم گفتم: آیا شما صاحب االمر هستید؟ فرمود: من ریّان بن صلت
حالی که ضعف بدن مرا  از جور شده باشد نیستم و چگونه او باشم در کسی که زمین را از عدل آکنده سازد همچنان که پر

غایتی که اگر دستش را به  قائم کسی است که در سنّ شیوخ و منظر جوانان قیام کند و نیرومند باشد به می بینی، و
برکند و اگر بین کوهها فریاد برآورد صخره های آن فرو پاشد عصای  بزرگترین درخت روی زمین دراز کند آن را از جای

را در ستر خود نهان سازد  الساّلم با اوست، او چهارمین از فرزندان من است، خداوند او سلیمان علیهما موسی و خاتم
داد آکنده سازد همچنان که پر از ظلم و ستم شده باشد سپس او را ظاهر کند و به واسطه او زمین را از عدل و .(4) 

1- 59، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

2- 60، ص: 2 کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج  

3- 60، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

4- 70، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

 روایات امام جواد علیه الساّلم در باره امام دوازدهم علیه الساّلم و غیبت او

کنم که آیا مهدی هم  پرسش گوید: بر موالی خود امام جواد علیه الساّلم وارد شدم و می خواستم از قائم عبد العظیم حسنیّ
ابو القاسم قائم ما همان مهدیّ است کسی که باید در غیبتش او را انتظار  اوست یا غیر او؟ امام آغاز سخن کرد و فرمود: ای

که محمّد صلّی اللَّه علیه و آله و  و در ظهورش او را فرمان برند و او سومین از فرزندان من است و سوگند به کسی کشند
آن  به امامت مخصوص گردانید اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد خداوند نبوّت مبعوث فرمود و ما راسلّم را به 

نماید همچنان که آکنده از ظلم و جور شده باشد و  روز را طوالنی گرداند تا در آن قیام کند و زمین را پر از عدل و داد
فرمود، او رفت تا برای  چنان که امر موسی کلیم اللَّه علیه الّسالم را اصالحشب اصالح فرماید  خدای تعالی امر او را در یک

رسول و پیامبر بود خانواده اش شعله ای آتش بیاورد امّا چون برگشت او . 

347ص:   

 (1)سپس فرمود: برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است



علیّ است، دستور او  گوید: از امام جواد علیه الّسالم شنیدم که می فرمود: امام پس از من فرزندم صقر بن أبی دلف
پس از او فرزندش حسن است، دستور او دستور پدرش  دستور من و سخن او سخن من و طاعت او طاعت من است و امام

او طاعت پدرش باشد، سپس سکوت کرد و سخن او سخن پدرش و طاعت . 

فرزندش قائم به  رسول خدا! امام پس از حسن کیست؟ او به شدّت گریست و سپس فرمود: پس از حسن فرزند گفتم: ای
قائم می گویند؟ فرمود: زیرا او پس از آنکه یادش از بین برود  حقّ امام منتظر است، گفتم: ای فرزند رسول خدا! چرا او را

فرمود: زیرا ایّام غیبتش زیاد شود  فتم: چرا او را منتظر می گویند؟به امامتش مرتدّ شوند قیام می کند، گ و اکثر معتقدین
 قیامش باشند و شکّاکان انکارش کنند، و منکران یادش را استهزاء کنند، و و مدّتش طوالنی گردد و مخلصان در انتظار

در آن نجات یابند تسلیم شوندگان تعیین کنندگان وقت ظهورش دروغ گویند، و شتاب کنندگان در غیبت هالک شوند، و .(2) 

1- 71، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

2- 73، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

 روایات امام هادی علیه الساّلم در باره امام دوازدهم علیه الساّلم و غیبت او

فرمودگوید: بر موالی خود امام هادی علیه الساّلم وارد شدم چون مرا دید  عبد العظیم حسنیّ مرحبا بر تو ای ابو القاسم!  :
 :تو دوست حقیقی ما هستی، گوید

استوار باشم تا آنکه  رسول خدا! می خواهم دین خود را بر شما عرضه بدارم، اگر پسندیده بود بر آن گفتم: ای فرزند
حد است و چیزی مانند او بازگو، گفتم: من معتقدم که خدای تعالی وا !خدای تعالی را مالقات کنم. فرمود: ای أبو القاسم

جوهر نیست، بلکه او پدید  دو حدّ خارج است: حدّ ابطال و حدّ تشبیه، و اینکه او جسم و صورت و عرض و نیست و از
اعراض و جواهر و ربّ و مالک و جاعل و پدید آورنده هر چیزی است، و  آورنده اجسام و تصویرکننده صورتها و آفریننده

و پس از او تا روز قیامت پیامبری  ه علیه و آله و سلّم بنده و رسول اوست، خاتم پیامبران است،محمّد صلّی اللَّ اینکه
امام  هاست و پس از آن تا روز قیامت آئینی نخواهد بود. و من معتقدم که پس از او نخواهد بود و آئین او ختم کننده آئین

بعد حسین و بعد علیّ بن الحسین و بعد محمّد بن  سپس حسن وأبی طالب است  -و خلیفه و ولیّ امر امیر المؤمنین علیّ بن
موالی من، امام  بعد موسی بن جعفر و بعد علیّ بن موسی و بعد محمّد بن علیّ و بعد تویی ای علیّ و بعد جعفر بن محمّد و

ای موالی من! آن  با جانشین او چگونه باشند؟ گفتم: هادی علیه الّسالم فرمود: و پس از من فرزندم حسن است و مردم
 چگونه است؟

348ص:   

عدل و داد نماید همچنان که پر  او را نمی بینند و ذکر نام او روا نباشد تا آنکه قیام کند و زمین را پر از فرمود: زیرا شخص
 کنم و معتقدم دوست آنان دوست خدا و دشمن ایشان دشمن خدا و طاعت از ظلم و جور شده باشد. گوید: گفتم: اقرار می

است و جنّت و نار حقّ  خدا و معصیت ایشان معصیت خداست و معتقدم که معراج حقّ است و سؤال قبر حقّ ایشان طاعت
آن نیست و خدای تعالی اصحاب قبور را مبعوث می فرماید و  است و صراط و میزان حقّ است و قیامت می آید و شکّی در

از منکر است و روزه و حجّ و جهاد و امر به معروف و نهیواجبه بعد از والیت نماز و زکاه  معتقدم که فرایض . 



بندگانش پسندیده است،  الّسالم فرمود: ای ابو القاسم! به خدا سوگند این دین خداست که آن را برای امام هادی علیه
دنیا و آخرت استوار بدارد پس بر آن ثابت باش خداوند تو را به قول ثابت در حیات .(1) 

به من نوشت: هنگامی که  گوید: به امام هادی علیه الّسالم نامه ای نوشتم و در آن از فرج پرسش نمودم، علیّ بن مهزیار
باشید صاحب شما از سرای ستمکاران غیبت کرد منتظر فرج .(2) 

 :داود بن قاسم جعفریّ گوید: از امام هادی علیه الساّلم شنیدم که می فرمود

فرزندم حسن است و شما با جانشین پس از جانشین من چگونه خواهید بود؟ گفتم جانشین پس از من فدای شما شوم  :
بر شما روا نباشد، گفتم: پس چگونه او را یاد کنیم؟ فرمود برای چه؟ فرمود: زیرا شما شخص او را نمی بینید و برای نام او : 
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 (3).بگوئید: حجّه آل محمّد علیه الساّلم

مّد بن ایّوب گوید: از امام هادی علیه السّالم شنیدم که می فرموداسحاق بن مح : 

 (4).صاحب االمر کسی است که مردم می گویند: هنوز متولّد نشده است

السّالم نامه نوشتند و از امر  الغفّار گوید: چون امام جواد علیه الساّلم درگذشت شیعیان به امام هادی علیه علیّ بن عبد
تا من در قید حیاتم با من است و چون تقدیر خدای تعالی بر من نازل شود،  کردند و او نوشت: آن امر امامت از وی پرسش

کرد؟ تعالی جانشین مرا بیاورد و شما با جانشین پس از جانشین من چه خواهید خدای (5) 

خبری بگیرم، دربان متوکّل به من  گوید: چون متوکّل آقای ما امام هادی علیه الساّلم را برد آمدم تا از او صقر بن ابو دلف
بردند و او گفت: ای صقر! چه کاری داری؟ گفتم: یا استاد! خیر است، گفت نگریست و امر کرد که مرا به نزد اوبرند و : 

آمدن خطا کردم، گوید: مردم را از خود دور  بنشین، صقر گوید: این امور مرا به اندیشه فرو برد و با خود گفتم: در این
گفتم:  برای چه آمده ای؟ گفتم: برای خبری، گفت: شاید آمده ای از خبر موالیت بپرسی؟ س گفت: چه کار داری؟ وکرد، سپ

موالی تو حقّ است، از من نترس که من با تو هم  موالی من کیست؟ موالی من امیر المؤمنین است، گفت: خاموش باش که
 :عقیده ام، گفتم

گوید: نشستم و چون او رفت به  را ببینی؟ گفتم: آری، گفت: بنشین تا پیام رسان برود، گفت: آیا دوست داری او الحمد للَّه،
سرایی ببر که آن مرد علوی آنجا زندانی است و آنها را تنها بگذار، او مرا  غالمش گفت: دست صقر را بگیر و او را به همان

الّسالم بر حصیری نشسته و در مقابل او قبری  امام علیهآن سرا برد و به اتاقی اشاره کرد و وارد شدم و بناگاه دیدم که  به
 کردم و او سالم مرا پاسخ گفت، سپس فرمان داد که بنشینم و من نیز نشستم سپس حفر شده قرار داشت، گوید: سالم

قبر نگریستم خبری بگیرم، گوید: آنگاه به آن  فرمود: ای صقر! برای چه به اینجا آمدی؟ گفتم: ای سرورم! آمده ام تا از شما
اللَّه، سپس  وگفت: ای صقر! غم مخور! که بدی آنها هرگز به ما نخواهد رسید، گفتم: الحمد و گریستم و او به من نگاه کرد

و سلّم روایت شده و معنای آن را نمی فهمم، فرمود: آن چه  گفتم: ای سرورم حدیثی است که از پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله
 معنای این کالم او چیست: با ایّام دشمنی نکنید که با شما دشمنی خواهند کرد؟ :حدیثی است؟ گفتم
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رسول خداست، و یک شنبه  مقصود از ایّام ما هستیم و به واسطه ماست که آسمان و زمین برپاست، شنبه نام فرمود: آری،
مام سجاد و امام باقر و امام صادق، و چهارشنبه حسین، و سه شنبه نام ا نام امیر المؤمنین، و دوشنبه نام امام حسن و امام

جمعه نام فرزند فرزندم که حقّ خواهان  امام کاظم و امام رضا و امام جواد و من است، و پنجشنبه نام فرزندم حسن، و نام
 معنای را پر از عدل و داد نماید همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد، این به گرد او آیند و او کسی است که زمین

« خواهند بود، سپس فرمود: وداع کن و برو که بر  است و در دنیا با آنها دشمنی نکنید که آنها در آخرت دشمن شما« ایّام
 (6).تو ایمن نیستم

حسن است و پس از حسن  گوید: از امام هادی علیه الّسالم شنیدم که می فرمود: امام پس از من فرزندم صقر بن ابو دلف
همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد فرزندش قائم کسی که زمین را از عدل و داد آکنده سازد .(7) 

1- 74، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

2- 76، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

3- 77، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

4- 78، ص: 2ن، ج کمال الدین / ترجمه پهلوا  

5- 78، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

6- 78، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

7- 80، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

 روایات امام عسکریّ علیه الساّلم در باره امام دوازدهم علیه الساّلم و غیبت او

وی پرسش کنم او آغاز  م وارد شدم و می خواستم از جانشین پس ازگوید: بر امام عسکریّ علیه الّسال احمد بن اسحاق
آدم علیه الّسالم زمین را خالی از حجّت نگذاشته است و تا روز  سخن کرد و فرمود: ای احمد بن اسحاق خدای تعالی از زمان

به خاطر اوست که باران  کند و خالی از حجّت نخواهد گذاشت، به واسطه اوست که بال را از اهل زمین دفع می قیامت نیز
 .می فرستد و برکات زمین را بیرون می آورد
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 گوید: گفتم: ای فرزند رسول خدا امام و جانشین پس از شما کیست؟

بود که صورتش مانند  برخاست و داخل خانه شد و سپس برگشت در حالی که بر شانه اش کودکی سه ساله حضرت شتابان
نزد خدای تعالی و حجّتهای او گرامی نبودی این فرزندم را به  فرمود: ای احمد بن اسحاق اگرماه شب چهارده می درخشید، 



که زمین را پر از عدل و داد  او همنام و هم کنیه رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم است، کسی است تو نمی نمودم،
 .می کند همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد

خواهد داشت که هیچ کس در آن  ! مثل او در این امّت مثل خضر و ذو القرنین است، او غیبتی طوالنیاسحاق ای احمد بن
اعتقاد به امامت ثابت بدارد و در دعاء به تعجیل فرج موفّق سازد نجات نمی یابد مگر کسی که خدای تعالی او را در . 

لبم بدان مطمئن شود؟ آن کودک به زبان عربی فصیح به احمد بن اسحاق گوید: گفتم: ای موالی من آیا نشانه ای هست که ق
 :سخن درآمد و فرمود

نشانه مکن! احمد بن اسحاق  فی أرضه و المنتقم من أعدائه، ای احمد بن اسحاق! پس از مشاهده جستجوی أنا بقیّه اللَّه
ازگشتم و گفتم: ای فرزند رسول خدا! به نزد امام عسکریّ علیه الساّلم ب گوید: من شاد و خرّم بیرون آمدم و فردای آن روز

و ذو القرنین دارد چیست؟ فرمود:  من به واسطه منّتی که بر من نهادید بسیار است، بفرمائید آن سنّتی که از خضر شادی
 رسول خدا! آیا غیبت او به طول خواهد انجامید؟ فرمود: به خدا سوگند چنین است ای احمد! غیبت طوالنی، گفتم: ای فرزند

تعالی عهد و پیمان والیت ما را از او گرفته و  به غایتی که اکثر معتقدین به او بازگردند و باقی نماند مگر کسی که خدایتا 
روحی از جانب خود مؤیّد کرده باشد ایمان را در دلش نگاشته و با . 
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است، آنچه به تو عطا کردم بگیر و  روردگاراسحاق! این امری از امر الهی و سرّی از سرّ ربوبی و غیبی از غیب پ ای احمد بن
در علّیّین باشی پنهان کن و از شاکرین باش تا فردا با ما . 

81، ص: 2کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج   

 کرامات

 دوران کودکی

  سخن گفتن در گهواره

 -از تولد امام زمان به من گفت: ده روز بعد -علیه الّسالم -؛ خادم امام حسن عسکری«نسیم»گوید:  ابراهیم کرخی می
پس من ترسیدم« یرحمک اللَّه»عطسه کردم، حضرت فرمود:  بر آن حضرت وارد شدم و -عجّل اللَّه تعالی فرجه الشریف . 

 . حضرت فرمود: می خواهی بگویم در عطسه چیست؟گفتم: بلی.فرمود: آن، امان از مرگ است تا سه روز

502جلوه های اعجاز معصومین علیهم السالم ،ص:  

  رشد غیر عادی



زمان )علیه السالم(  روز چهلم شد، بحضور امام حسن عسکری )علیه السالم( شرفیاب شدم، دیدم امام حکیمه میگوید چون
بهتر از گفتار او ندیدم. امام حسن عسکری )علیه السالم( فرمود:  انه راه میرود. صورتی نیکوتر از رخسار او و زبانیدر خ

او میبینم امام تبسمی کرد و  مولود پیش خدا بسیار عزیز است. عرضکردم: آقا آنچه باید ببینم از چهل روزه عمه این
برابر رشد یک ساله دیگران است؟ پس من برخاستم و سر آقا را  ئمهفرمود: عمه جان! نمیدانی که رشد یک روز ما ا

بکسی سپردم که مادر موسی فرزند  برگشتم، چون وقتی دیگر آمدم او را ندیدم. از امام جویا شدم فرمود: او را بوسیدم و
 .خود را باو سپرد

213مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

 آگاهی ازغیب

 مرگ افراد

  ن اسحاقاحمد ب

امام نوشت وتقاضای کفنی  ابراهیم، از سیاری روایت نموده که گفت: علی بن محمد سیمری نامه ای بحضور حسن بن علی بن
بآن خواهی شد و او در همان سال درگذشت و اتفاقا دو ماه پیش از  محتاج 80نمود. در جواب مرقوم بود که: تو در سال 

بلخی نامه ای بمن نوشت و از  یخ کشّی در رجال خود آورده است که ابو عبد اللَّهکفنی برایش فرستاد! ش وفات وی حضرت
اسحاق قمی نامه ای باو نوشت و اجازه رفتن بحجّ خواست. حسین بن روح  حسین بن روح نام برده و نوشته بود که احمد بن

اسحاق وقتی آن را دید گفت: این خبر  د بنامام علیه الّسالم بوی اجازه داد و پارچه ای هم برای او فرستاد، احم از جانب
حج، در حلوان درگذشت مرگ من است،اتفاقا هنگام بازگشت از سفر . 
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615مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

 قاسم بن عالء

می کند که گفت: صفوانی نقل  از شیخ مفید و حسین بن عبید اللَّه غضائری از محمد بن احمد« غیبت»کتاب  شیخ الطائفه: در
در هشتاد سالگی که دو چشمش سالم بود، بشرف مالقات مولی امام  را دیدم که صد و هفده سال داشت،« 1»قاسم بن عال 
آنگاه هفت روز پیش از  امام حسن عسکری علیهما السالم رسیده، سپس بعد از هشتاد سالگی نابینا شد، علی النقی و

 .وفاتش دوباره بینا گردید

از جانب امام زمان علیه  آذربایجان نزد وی اقامت داشتم. مرتب توقیعاتی« 2« »ران»بود که من در شهر  ین قرارجریان بد
بن روح قدس اللَّه روحهما بوی میرسید، ولی بعد از آن قریب دو  الساّلم بدست محمد بن عثمان و بعد از او بدست حسین

نرسید و او از این جهت ناراحت شد ماه، توقیعی . 

عراق آمده. قاسم مسرور  اینکه با وی غذا میخوردیم ناگهان دربان خوشحال وارد شد و گفت:پیکی از جانب وزی در اثنایر
پیرمردی کوتاه قد با عالمت قاصدی در حالی که جامه دوخته ای  گردیده روی بجانب قبله نمود و بسجده افتاد. فی الوقت

ت، وارد شدمخصوص سفر بپا و خرجینی بدوش داش بتن و کفش . 



را شسته پهلوی خود  او معانقه کرد و خرجین را از دوشش برداشت، آنگاه طشت و آب طلبید و دست او قاسم برخاست و با
 .نشانید. و بخوردن غذا مشغول گشتیم

قاسم  بیرون آورد و بقاسم داد، شستیم. در این موقع پیرمرد برخاست و نامه ای که از نیم ورق بزرگتر بود سپس دستها را
ابی سلمه داد نامه را گرفت و آن را بوسید و بکاتب خود ابن . 
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آن نمود. لذا پرسید: یا ابا  نامه را گرفت و مهرش را برداشت و خواند. قاسم احساس مطلب حزن آوری از «3» ابو عبد اللَّه
 .عبد اللَّه خیر است! گفت: خیر است

راجع بمن دستور آمده؟ ابو عبد اللَّه گفت: اگر خوش نمیداری تا نگویم. گفت قاسم پرسید آیا مگر چیست؟ گفت خبر مرگ  :
قطعه پارچه است که برای کفن تو آورده اند! گفت: آیا من با دین  تو است که نوشته چهل روز دیگر خواهی مرد و اینها هفت

این عمر طوالنی دیگر آرزوئی  ت. قاسم خندید و گفت: بعد ازدنیا میروم؟ گفت: آری چون بمیری دینت سالم اس سالم از
پارچه و لباس یمنی سرخ رنگی و عمامه ای و دو دست لباس و دستمالی  ندارم. مجددا مرد تازه وارد برخاست و سه طاقه

د. و هم قاسم خلعت داده بو و بقاسم داد. و نیز پیراهنی نزد او بود که حضرت امام رضا علیه الّسالم بوی بیرون آورد
اهل بیت عصمت سخت دشمن بود ولی میان او و قاسم در امر  دوستی داشت بنام عبد الرحمن بن محمد سنیزی که با

برقرار بود دنیوی دوستی محکمی . 

بخانه قاسم آمد. قاسم  الرحمن برای صلح دادن ابو جعفر بن حمدون همدانی و پسر قاسم که داماد وی بود در آن موقع عبد
از آنها ابو حامد عمران بن مفلس و دیگری علی بن جحدر بود گفت:  فر پیرمرد شیعه که نزد وی میزیستند و نام یکیبدو ن

امیدوارم خداوند با خواندن این  برای عبد الرحمن بن محمد بخوانید، زیرا که دوست دارم او را هدایت کنم و این نامه را
 .نامه او را بمذهب حق راهنمائی کند
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تا چه رسد به عبد الرحمن  از این فکر درگذر زیرا مضمون این نامه را جماعت شیعه نمیتوانند تحمل کنند :پیرمردها گفتند
 -نمیباید آن را اظهار بدارم ولی بمالحظه دوستی که با عبد بن محمد. قاسم گفت: من میدانم سری را فاش میکنم که

عبد الرحمن بخوانم او بوسیله این موضوع دارم میخواهم نامه را برایداشته و میلی که براهنمائی  الرحمن بن محمد . 

و بوی سالم کرد،  روز پنجشنبه سیزدهم ماه رجب فرا رسید و عبد الرحمن ابن محمد بنزد قاسم آمد آن روز گذشت. چون
ه را خواند. چون بآنجا رسید که باره آن بیاندیش! عبد الرحمن نام قاسم نامه را بیرون آورد و گفت: این نامه را بخوان! و در

که داری بخدا پناه ببر، زیرا تو  قاسم را داده بود، نامه را پرت کرد و بقاسم گفت: ای ابو محمد! از این عقیده خبر مرگ
برتری داری و عقلت را از دست نداده ای. خداوند میفرماید مردی هستی که از لحاظ دیانت بر دیگران : 

یعنی: هیچ کس نمیداند فردا چه خواهد کرد، و هیچ کس  نَفْسٌ ما ذا تَکْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِی نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَ ما تَدْرِی
یُظْهِرُ عَلی غَیْبِهِ َأحَداً خداوند داننده  ( و هم میفرماید عالِمُ الْغَیْبِ فاَل34خواهد مرد )سوره لقمان آیه  نمیداند در کدام زمین

که خدا  ( قاسم خندید و گفت: بقیه آیه را بخوان26خود مطلع نمیگرداند )سوره جن آیه  است و هیچ کس را بر غیب غیب
که مورد رضایت خدا باشد و موالی من هم مورد رضایت  می فرماید: إِلَّا مَنِ ارْتَضی ِمنْ رَسُولٍ یعنی مگر فرستاده ای



از آن  و چنین خواهی گفت ولی تاریخ امروز را نگاهدار. اگر من بعدمن میدانستم که ت :خداست! سپس قاسم بوی گفت
نبوده اما اگر وفات یافتم در باره معتقدات خود تجدید  تاریخی که در این نامه است زنده ماندم، بدان که اعتقاد من چیزی

تاریخ روز مقرر در نامه را یادداشت کرد و از هم جدا گشتند نظر کن.عبد الرحمن . 
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بدیوار داد. پسرش  تاریخ رسیدن نامه گذشت، در همان روز قاسم سخت بیمار شد و میان بسترش تکیه چون هفت روز از
همدانی بود، حسن در آن هنگام عبا بصورت انداخته و در گوشه  حسن بن قاسم دائم الخمر و داماد ابو عبد اللَّه بن حمدون

گروهی از مردم شهر هم گریه  بودابو حامد نیز در گوشه دیگر خانه نشسته بود، ابو جعفر بن جحدر و من و خانه نشسته
 .میکردیم

یا حسن یا حسین! یا  تکیه بدو دست و پشت خود داد و شروع بگفتن این کلمات کرد: یا محمّد یا علیّ در این وقت قاسم
کلمات را تکرار نمود، چون بار سوم باین جا رسید که گفت: یا علیّ یا  ر اینموالی کونوا شفعائی الی اللَّه عزّ و جلّ سه با

چشمش ورم کرد، آستین خود را  مژگانش بحرکت آمد، همان طور که کودکان الله نعمانی را حرکت میدهند. حدقه موسی
و گفت: حسن بیا! ابو چشمانش بیرون آمد، آنگاه روی بجانب پسرش کرد  روی دیدگان میکشید و آبی مانند آبگوشت از

هر دو سالم است، ابو حامد دست  ابو علی بیا! ما همه نزد وی جمع شدیم و نگاه بحدقه های او کردیم دیدیم که !حامد بیا
 آیا مرا می بینی؟ :روی هر یک از ما میگذارد و از وی میپرسید

قاضی شهر نیز سوار شده  را مینگریستند. و در میان خلق شایع شد و دسته دسته از مردم می آمدند و او باالخره خبر وی
مسعودی، که و قاضی القضاه بغداد بود. چون قاضی آمد پرسید. ای ابو  نزد وی آمد. نام او ابو سائب عقبه ابن عبید اللَّه

انگشتر را نزدیک آورد  این چیست که در دست منست؟ و در آن انگشتری بود که یک نگینی فیروزه داشت. پس !محمد؟
ره( آن را گرفت ولی نتوانست بخواند، مردم با حالت تعجب ) او نشان داد و گفت: سه سطر بر آن منقوش است قاسمو ب

جریان او را برای دیگران نقل میکردند بیرون میرفتند و . 
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بول کن. شکر الهی ق پسرش حسن شد و گفت: ای فرزند! هر مقام و مرتبه ای که خداوند بتو داده با سپس قاسم متوجه
 .حسن گفت: ای پدر! قبول کردم قاسم گفت: چطور قبول میکنی؟

برداری گفت: ای پدر!  که تو بمن فرمان دهی! قاسم گفت: من از تو میخواهم که از می خواری دست حسن گفت: هر طور
رماعمال دیگری که تو نمیدانی دست برمیدا بآن کسی که تو نام او را بردی سوگند که از خوردن شراب و . 

را از نافرمانی خود دور  آسمان برداشت و سه بار گفت: خدایا فرمانبرداری خود را بحسن الهام کن و او قاسم دست بسوی
 .رحمه اللَّه علیه .گردان. پس کاغذی خواست و با دست خود وصیت نوشت

وصیتهای قاسم به پسرش  لهدست او بود متعلق به امام زمان و آن را وقف آن حضرت کرده بود. از جم زمینهائی که در
کردی، مخارج زندگی خود را از نصف ملک من که معروف به  حسن این بود که گفت: اگر شایستگی وکالت امام را پیدا

خود را از راهی که  کن، و بقیه آن ملک امام زمان علیه الساّلم است. ولی اگر بوکالت نرسیدی، خیر است تأمین« فرجیده»
ستجو کنمورد قبول حق باشد، ج . 



 .حسن نیز وصیت پدر را بدین امر پذیرفت

الرحمن آمد و با سر و پای  فجر طالع گردید، قاسم وفات یافت، خدا او را رحمت کند. در آن موقع عبد چون روز چهلم شد و
 :برهنه فریاد میکرد و میگفت

میگفتند: چه شده که  ر بزرگ شمردند وکه آقایم از دنیا رفت! مردم این وضع را از عبد الرحمن بسیا وا سیداه! ای وای
 :چنین میکنی؟ عبد الرحمن میگفت
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برگشت )یعنی شیعه  چیزی دیدم که شما ندیده اید. سپس قاسم را تشییع کرد و از عقیده سابق خود ساکت باشید من
نمود شد( و بسیاری از امالک خود را وقف امام زمان علیه الّسالم . 

پیراهنی که از امام  را غسل داد و ابو حامد آب بروی میریخت و او را در هشت پارچه کفن نمود وقاسم  ابو علی بن جحدر
آن هفت قطعه پارچه که از عراق آورده بودند نیز بر وی  رضا علیه السالم خلعت گرفته بود، نیز بر وی پوشانیدند و

 .پوشاندند

آخر آن باین عبارت دعا  کوتاه نامه ای که متضمن تسلیت بحسن بود، از ناحیه مقدسه امام صادر گشت و در بعد از مدتی
فرماید و از نافرمانی خود بازدارد!. این همان دعائی بودکه پدرش در  فرموده بود: خداوند فرمانبرداری خود را بتو الهام

اعمال او را مثال و نمونه قرار دادیم ه: ما پدرت را برای تو پیشوا ونموده بود! و در آخر نامه حضرت مرقوم بود ک باره او . 

بسیار عتیقه از کتب  بعد از نقل این داستان مینویسد:ما آن را از یک نسخه« فرج المهموم»کتاب  سیّد بن طاوس در
هجری( نوشته  329حضرت )یعنی غیبت صغری و پیش از سال  قدیمی علمای خودمان نقل کردیم که شاید در زمان وکالء

 .شده است

629-625مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

 .وی وکیل امام زمان در آذربایجان بوده است (1)

شهری میان مراغه و زنجان بوده. گویند در آنجا معدن طال و سرب است )مراصد( -ران یا اران (2) . 

 .کنیه ابن ابی سلمه کاتب وی بوده (3)

  متیل جعفر بن محمد بن

جعفر محمد بن عثمان  محمد بن علی بن متیل روایت میکند که عمویم جعفر بن محمد بن متیل گفت: ابو در کمال الدین از
درهم در آن بود بیرون آورد و گفت: الزم است که همین موقع  عمری مرا خواست و چند طاقه پارچه و کیسه ای که مبلغی

تو را مالقات  سی که قبل از همه موقع سوار شدن بر مرکب و رفتن بطرف شطآنچه بتو میدهم بک و« 1»بروی به واسط 
کسی مانند من برای این کار اعزام می شود که این  میکند بدهی. من ازین جهت سخت غمگین شدم و پیش خود گفتم آیا

از حسن بن  ات نمود،حرکت نمودم و سوار مرکب شدم اول مردی که با من مالق« واسط»بجانب  اموال ناچیز را ببرد؟.پس



مرد گفت: من هستم! تو کیستی؟ گفتم: من جعفر بن  محمد بن قطاه صیدالنی که در واسط وکیل موقوفات بود جویا شدم. آن
باسم شناخت و بمن سالم کرد و من هم باو سالم نمودم و با هم معانقه کردیم محمد بن متیل هستم. او مرا . 
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بمن داده که بشما تسلیم  ری )محمد بن عثمان( بشما سالم رسانده و این پارچه و کیسه پول راابو جعفر عم آنگاه بوی گفتم
محمد بن عبد اللَّه عامری وفات یافت و من حاال میروم که کفنی برای او  کنم. سپس گفت الحمد للَّه )که تو را دیدم( زیرا

کافور، و آنچه در کیسه بود مزد مرده  در آنست مانند کفن و کنم. آنگاه پارچه ها را باز کرد دیدیم ما یحتاج دفن میت تهیه
تشییع کرده دفن نمودیم و سپس مراجعت کردیم کش و گور کن بود. پس ما جنازه را . 

656مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

شهری واقع در میان راه  اقدر اینجا منظور واسط عر -چندین موضع در عراق و حجاز و سوریه و ایران بوده نام -واسط (1)
هم میگویند واسط چون درست در « واسط حجاج»کرد و بهمین جهت  کوفه و بصره بوده که حجاج بن یوسف ثقفی آن را تعمیر

بود با هر یک از این دو شهر پنجاه فرسخ فاصله داشته است. )مراصد( وسط بصره و کوفه  

 خبر از نجات

  ابراهیم بن محمد بن فارس

 :ابراهیم بن محمّد بن فارس النیشابوری که گفت

پس من خبر یافتم.  والی، همّت کرد به کشتن من و او مردی بود که میل تمام داشت به قتل شیعیان، چون عمرو بن عوف
وداع کردم و روی به خانه حضرت امام حسن عسکری علیه  خوفی عظیم بر من غالب شد و اهل و عیال و دوستان خود را

دیدم در پهلوی آن  حضرت را نیز وداع کنم و اراده گریختن داشتم. چون به خانه در آمدم، پسری م آوردم که آنالساّل
ضیای او حیران شدم به مرتبه ای که نزدیک شد که آن چه  حضرت نشسته بود که رویش چون ماه شب چهارده بود، از نور و

کنم در خاطر داشتم فراموش . 
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ای ابراهیم! حاجت گریختن نیست. زود باشد که خدای تعالی شرّ او را از تو کفایت کند»به من گفت:  !» 

الضمیر من، مرا خبر داد؟آن  به امام حسن علیه الساّلم گفتم: فدای تو گردم! کیست این پسر که از ما فی .حیرتم زیاده شد
او است آن که غایب شود غایب شدنی دراز و بعد از پر شدن  من و او فرزند من و خلیفه من است بعد از»حضرت فرمود: 

ظلم ظاهر شود و پر کند زمین را از عدل و داد زمین از جور و .» 

را که به نام و یا به  هم نام و هم کنیه پیغمبر است و حالل نیست کسی»آن سرور را پرسیدم. فرمودند:  از آن حضرت نام
تعالی دولت و سلطنت او را. پس، پنهان دار ای ابراهیم! آن چه دیدی و  ر سازد خداوندکنیه او را ذکر کند تا زمانی که ظاه

شنیدی از ما، امروز اّلا از اهلش آن چه .» 



خدای تعالی بودم و وثوق و  آبای گرام ایشان صلوات فرستادم و بیرون آمدم در حالتی که مستظهر به فضل پس بر ایشان و
.پس بشارت داد مرا عمّ من، علی بن فارس که -صلوات اللّه علیه -الزمان از حضرت صاحب اعتماد بود مرا بر آن چه شنیدم

بن عوف پس ابو احمد او را گرفت و بند  خلیفه عباسی، برادر خود ابو احمد را فرستاد و امر کرد او را به قتل عمرو معتمد،
  .از بند جدا کرد

398،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  خبر از اموال

  مال مرجئی

 مال مرجئه

گفت: مرد بزاز مؤمنی  احمد بن هارون از محمد حمیری از پدرش از اسحق بن حامد کاتب روایت نموده که در کمال الدین از
پارچه ای بدست آنها افتاد. مرد مؤمن گفت: این پارچه الیق  داشت روزی طاقه« 1»در قم بود که یک نفر شریک مرجئی 

گفت: آقای تو را نمیشناسم ولی پارچه را بردار و هر طور میخواهی عمل کن وی آقای من است. شریک چون پارچه بامام  .
دیگر را برگردانید و فرمود: ما احتیاجی بمال مرجئی  رسید. آن را از درازی دو نصف کرد، یک نصف را برداشت و نصف

 !نداریم

361ص:   

660مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

مرجئه و وجه تسمیه آنها  هستند که تمام اعمال محرمه را تجویز میکنند برای اطالع کامل از معنی حقیقی ه گروهیمرجئ (1)
شهرستانی و المقاالت و الفرق سعد بن عبد اله اشعری و سایر « نحل ملل و»و « مجمع البحرین»باین اسم؛ رجوع کنید به 

 .کتب مربوطه

  مال مرد بلخی

 محمد بن حسن صیرفی

الزمان علیه الّسالم روایت نموده  بن احمد بن روح بن عبد اللَّه بن منصور بن یونس بن روح از یاران صاحب ز محمد بن علیا
سرزمین بلخ اقامت داشت شنیدم که میگفت: قصد رفتن حج داشتم، وجوهی با  که گفت: از محمد بن حسن صیرفی که در

ها را چند پاره نمودم طالها را ذوب نموده بصورت شمش و نقرهکه نصف آن طال و نصف دیگر نقره بود.  من بود . 

رسیدم، « سرخس»بشهر  داده بودند که بشیخ ابو القاسم حسین بن روح قدس اللَّه روحه بسپارم. چون این وجوه را بمن
 از دستم افتاد و در و نقره ها پرداختم، در آن اثنا یک شمش طال خیمه خود را در ریگستانی بر سر پا نموده، بمالحظه طالها

کردم، چه سعی داشتم آنها را حفظ  رفت ولی من متوجه نشدم. موقعی که بهمدان رسیدم، دوباره آنها را مالحظه ریگها فرو
بوزن صد و سه مثقال یا نود و سه مثقال )تردید از راوی است( گم کرده ام کنم، در آنجا متوجه شدم که یک شمش طال را . 



بسراغ ابو القاسم  بجای آن گذاردم. وقتی وارد بغداد شدم، یک شمش بهمان وزن از مال خودم ساخته ناچار در همان جا
در میان شمش های طال دستی بهمان شمش که من در همدان  حسین بن روح رفتم و آنچه آورده بودم بوی تسلیم نمودم. او

جزو مال ما بود،  شمش مال ما نیست آن شمش را کهبودم مالید و آن را پیش من انداخت و گفت: این  از مال خودم ریخته
بهمان محل و آن را جستجو کن که آن را خواهی یافت و  در سرخس موقعی که میان ریگستان خیمه زدی گم کردی. برگرد

ولی مرا دیگر نمیبینی بعد باینجا مراجعت کن . 
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بشهر خود برگشتم، سال  تم و شمش طال را پیدا کردهمراجعت نموده و بهمان جایی که منزل کرده بودم رف من هم بسرخس
خود به بغداد آوردم. حسین بن روح رحلت نموده بود، پس شیخ ابو  بعد نیز آهنگ حج بیت اللَّه نمودم و شمش طال را با

را مالقات کردم و آن را بوی سپردم الحسن سیمری . 

661مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

 وزن اشرفی ها

 وزن اشرفی ها

بر داللتی، یعنی بر  کوفی که گفت: مردی مالی حمل کرد که آن را برساند و دوست داشت که واقف شود از ابو العباس
ارشاد خواهی یافت و اگر جستجو کنی، می یابی. می گوید موالی  اگر طلب کنی رشد را،»معجزه ای. پس توقیع بیرون آمد: 

باقی را حمل کردم. توقیع  : بیرون آوردم از آن چه با من بود، شش اشرفی نکشیده وآن مرد گفت«مال را. تو که حمل کن
بیرون آوردی بی وزن و وزن آن شش مثقال و پنج دانگ و حبه و نصف  ای فالن! وزن کن آن شش اشرفی را که»صادر شد: 
مرد گفت: وزن کردم اشرفی ها را و دیدم که چنان است که فرموده آن«حبه است. .  

424،ص:1الثاقب، محدث نوری ،ج  نجم  

 شفای بیمار

  اسماعیل هرقلی

حکایت نقل میکنم که  در این خصوص )یعنی کسانی که حضرت را دیده اند( دو« 1»مینویسد: و من هم  در کشف الغمه
موثقین برادران دینی برای من هم نقل کردند.حکایت این  قریب بزمان ما واقع شده است این دو حکایت را جماعتی از

هرقل»حله سکونت داشت که او را اسماعیل بن حسن هرقلی می گفتند و اهل قریه  است: شخصی در نواحی بود. وی در  «
به میگفت: پدرم نقل میکرد که در ایام جوانی، جراحتی  زمان من وفات یافت و من او را ندیدم ولی پسر او شمس الدین

ران چپم پیدا شد پهنی کف دست آدمی در . 

363ص:   



کارهایم باز میداشت در  بهار میشکافت و خون و چرک از آن بیرون می آمد و درد آن مرا از بسیاری از این جراحت در فصل
ود نزد بخانه سید رضی الدین علی بن طاوس )ره( و از ناراحتی خ روزی آمدم بحله و رفتم« 2»بودم « هرقل»آن موقع در 

و گفتم: میخواهم در شهر آن را مداوا کنم وی درد دل کردم . 

قرار گرفته و معالجه آن  خواست و محل درد را بآنها نشان داد اطباء گفتند: این زخم در باالی رک اکحل سید اطباء حله را
بریدند رگ هم قطع می شود و شخص میمیرد خطرناک است. این جراحت را باید برید ولی اگر . 

که اطبای آنجا حاذقتر  بن طاوس، قدس اللَّه روحه، بمن گفت: من میخواهم به بغداد بروم، و بسا هست یّد رضی الدینس
 .باشند؛ بهتر اینست که تو هم بیائی

را بآنها نشان داد. آنها هم  مرا با خود برد و وارد بغداد شدیم. در آنجا نیز اطباء را خواست و موضع درد سید علیه الرحمه
از این حیث دلتنگ شدم همان جوابی را دادند که اطباء حله گفته بودند؛ و . 

فقط باید سعی کنی حتی  بن طاوس فرمود: شرع تو را از لحاظ نماز گزاردن در این لباس در وسعت گذارده در این موقع سید
راحت مکن که خدا و رسولش تو را از این عمل نهی فرموده اند نا االمکان از خون و نجاست دوری جوئی و بی جهت خود را

مباش اطباء چنین میگویند، بهمین حال باش و از حیث لباس برای نماز گزاردن در زحمت )یعنی حاال که ). 

سید بن بوطن باز میگردم،  چنین است و به بغداد آمده ام از همین جا میروم سامره برای زیارت و از آنجا من گفتم: حاال که
سید گذاردم و حرکت نمودم طاوس این فکر را تحسین کرد سپس اثاث خود را نزد . 

364ص:   

گذراندم و خدا و امام  شدم ائمه را زیارت کردم سپس از سرداب پائین رفتم پاسی از شب را در سرداب چون وارد سامره
دجله و غسل کردم و لباس تمیزی پوشیدم و  آنگاه رفتم کنار شط را بکمک طلبیدم و تا روز پنجشنبه در سامره ماندم

خود داشتم پر کردم و بیرون آمدم که بشهر برگردم آبخوری که با . 

هم گوسفندان خود را می  چهار نفر سوار از در حصار شهر بیرون می آیند در اطراف شط عده ای از سادات در آن حال دیدم
 .چرانیدند، لذا گمان کردم که سواران از آنها هستند

نفر شمشیری  دیدم یکی از آنها جوانی است که تازه خط محاسن بر صورتش نقش بسته و هر چهار وقتی بهم رسیدیم،
دیگری شمشیری حمایل نموده و نقاب بصورت و  حمایل دارند. یک نفرشان پیر مردی بود که نیزه ای در دست داشت، و

ه بودآن را از زیر بغل گذرانید قبائی روی شمشیر پوشیده و گوشه . 

چپ ایستادند و شخص  در سمت راست جاده ایستاد و ته نیزه خود را بزمین زد آن دو جوان هم در سمت پیر مرد نیزه دار
کردند و من هم جواب آنها را دادم. مرد قباپوش بمن گفت قبا پوش هم در وسط راه مقابل من ایستاد. آنها بمن سالم : 

آری. گفت: بیا جلو تا جراحتی که تو را رنج میدهد به بینم تو فردا میخواهی نزد کسانت بروی؟ گفتم: . 



پرهیزی ندارند، و من هم از  گرد، از نجاست -آنها با من تماس پیدا کنند و پیش خود گفتم مردم بیابان من نمی خواستم که
با دست دوشم را تا  وی رفتم و او دست مرا گرفت و بطرف خود کشید و آب بیرون آمده و لباسم تر است، با این وصف نزد

نمود تا آنکه دستش بجراحت خورد و آن را طوری فشار داد که دردم گرفت پائین لمس . 

365ص:   

کردم که از کجا  سوار اسب شد این هنگام پیر مرد نیزه بدست گفت: اسماعیل! راحت شدی؟ من تعجب سپس مانند اول
ستگار هستیمر اسم مرا میداند. گفتم: ما و شما ان شاء اللَّه راحت و . 

طور که سوار بود پای  این آقا امام زمان علیه السّالم است. با شنیدن این کالم پیش رفتم و همان :بعد پیر مرد گفت
میرفتم! امام علیه الّسالم فرمود: برگرد! گفتم: من ابدا از شما جدا  حضرتش را بوسیدم. سپس براه افتادند و من با آنها

اسماعیل شرم نمیکنی دو بار  نست که برگردی! ولی من همان جواب را دادم، پیر مرد گفت ایفرمود صالح در ای .نمیشوم
توقف نمودم امام بتو میگوید برگرد و گوش نمی گیری؟ ناچار . 

المستنصر باللَّه خلیفه  و سپس متوجه من شد و فرمود: وقتی به بغداد رسیدی حتما ابو جعفر )یعنی امام چند قدم رفت
داد قبول مکن و بفرزند ما رضی )سید بن طاوس( بگو که توصیه ای  عباسی( تو را میطلبد. وقتی نزد او رفتی و چیزی بتو

همراهانش حرکت فرمود:  علی بن عوض بنویسد، من بوی سفارش میکنم چیزی که میخواهی بتو بدهد. آنگاه با برای تو به
شدند، و من از جدائی آن حضرت متأسف بودم ها را مینگریستم تا از نظرم دورمن همچنان ایستاده آن . 

مرا گرفتند و گفتند:  زمین نشستم آنگاه برخاستم و وارد شهر شدم و به حرم مطهر رفتم خدام حرم دور پس لحظه ای روی
تم: نه! گفتند: کسی با تو نزاع آیا هنوز احساس درد میکنی؟ گف .روی تو را چنان می بینیم که با اول تغییر کرده است

را که نزد شما بودند،  نه!.من از آنچه شما میگوئید خبری ندارم ولی از شما سؤال میکنم: آیا سوارانی کرده؟ گفتم
هستند گفتم نه! او امام زمان علیه الّسالم بود گفتند: امام آن پیر  میشناسید؟ گفتند: آنها از سادات و صاحبان گوسفندان

باو نشان دادی؟ گفتم یا مرد قباپوش؟ گفتم همان مرد قباپوش امام بود. گفتند جراحتی را که داشتی مرد بود : 

366ص:   

 .خود او با دست آن را فشار داد و مرا بدرد آورد

کثرت اضطراب تردید کردم که  لباس را باال زده پایم را بیرون آوردم و از آن بیماری اثری ندیدم. من از سپس جلو آنها
بیرون آورده نگاه کردم و اثری ندیدم.وقتی مردم این را مشاهده کردند  ام پایم درد میکرد. بهمین جهت پای چپم را نیزکد

بخزانه بردند و جمعیت را از آمدن  کنان بسوی من هجوم آوردند و لباسم را برای تبرک پاره پاره کردند، خدام مرا شادی
روز در سامره بود، چون آن سر و صدا را شنید، پرسیده بود: چه خبر است؟  بطرف من منع کردند. ناظر بین النهرین آن

پرسید و گفت چند روز است که از  بودند مریضی به برکت امام زمان شفا یافته است. ناظر آمد در خزانه و اسم مرا گفته
بغداد خارج شدم بغداد بیرون آمده ای؟ گفتم: اول هفته از . 

متوجه شدند و با من  امره ماندم و چون نماز صبح خواندم از شهر بیرون آمدم مردم همشب را در س او رفت و من آن
 .آمدند. ولی وقتی از شهر دور شدم مردم برگشتند



اوانا»شب را در  ازدحام نموده و از هر  خوابیدم و صبح آن روز از آنجا عازم بغداد شدم. دیدم جمعیت روی پل عتیق «3» «
بودی؟ از من هم پرسیدند نامت چیست و از کجا می آئی؟ من  بش را میپرسند و میگویند کجاکس وارد می شود نام و نس

را بعنوان تبرک بردند،  کردم. ناگهان بطرف من هجوم آوردند و لباسم را پاره پاره نمودند و هر تکه آن هم خود را معرفی
 .بطوری که دیگر حالی برایم نماند

بود. آنگاه مردم مرا به بغداد  هرین نامه ای به بغداد نوشته و ماجرای مرا گزارش دادهناظر امور بین الن علت این بود که
کثرت جمعیت تلف شوم بردند، و چنان ازدحامی شد که نزدیک بود از . 

367ص:   

مزبور را باطالع وی  رضی الدین ابن طاوس را خواست تا در این باره تحقیقاتی نموده و صحت خبر سید« 4»وزیر قمی 
نوبی»اند. رضی الدین هم با اصحاب خود نزدیک دروازه برس بمن برخوردند همراهان وی مردم را از اطراف من پراکنده  «

و پای مرا گشود و اثری  دید گفت: این خبر را از تو میدهند؟ گفتم: آری. آنگاه از مرکوب خود پیاده شد ساختند. وقتی مرا
 .از زخم سابق ندید

میگریست گفت: موالنا!  ای بحالت بیهوشی افتاد، سپس دست مرا گرفت و نزد وزیر آورد و در حالی که سید همان جا لحظه
 .این برادر من و نزدیکترین مردم بمن است

آن زخم را دیده بودند احضار  را جویا شد و من از اول تا آخر برای او حکایت نمودم. وزیر اطبائی که قبال وزیر شرح واقعه
معالجه کنید! اطبا گفتند: تنها راه عالج این زخم اینست که با آهن قطع  احت پای این مرد را که دیده ایدنمود و گفت: جر

که بهبود یابد؟ گفتند: دو ماه  اگر قطع شد میمیرد. وزیر گفت: بفرض اینکه قطع کنید و نمیرد چقدر طول میکشد بشود و
سفیدی میماند که دیگر در جای آن موی نمی روید طول میکشد و بعد از بهبودی در جای آن گودی . 

نشان داد که مانند پای  چه وقت آن را دیده اید؟ گفتند: ده روز پیش. وزیر پای مرا که قبال مجروح بود وزیر پرسید: شما
کار عیسی بن وی دیده نمیشد. یکی از اطباء فریاد کشید و گفت: این  دیگر هیچ گونه عالمتی که حاکی از سابقه درد باشد در

سپس خلیفه وزیر را احضار  !وزیر گفت: وقتی معلوم شد که کار شما نیست، ما خود میدانیم که کار کیست !مریم است
برای خلیفه نقل کرد. خلیفه مرا احضار نمود و هزار دینار بمن داد و گفت  نمود و ماجرا را از وی پرسید. وزیر هم واقعه را

ان. گفتم: جرات نمی کنم یک دینار آن را بردارمرا بگیر و بمصرف خود برس این خلیفه گفت: از کی میترسی؟ گفتم: از  .
 زیرا گفت: چیزی از ابو جعفر قبول مکن. خلیفه از شنیدن این کالم گریست و .همان کسی که مرا مورد عنایت قرار داد

 .مکدر شد آنگاه من بدون اینکه چیزی از وی بپذیرم بیرون آمدم

368ص:   

من بودند نقل میکردم.  اربلی )مؤلف کشف الغمه( میگوید: یک روز من این حکایت را برای جمعی که نزد ن عیسیعلی ب
او را نمی شناختم. وقتی حکایت تمام شد؛ گفت: من فرزند او  هم حاضر بود ولی من«5»شمس الدین پسر اسماعیل هرقلی 

دیده بودی؟ گفت: نه.  ا ران پدرت را در وقتی که مجروح بود،حسن اتفاق تعجب کردم و از وی پرسیدم آی هستم.من از این
دیدم که اثری از زخم نداشت. و در جای آن جراحت مو روئیده  زیرا من در آن موقع طفل بودم، ولی وقتی بهبودی یافت

 .بود



ن ایسر رحمه اللَّه حیدر ب حکایت را از سید صفی الدین محمد بن محمد بن بشیر علوی موسوی و نجم الدین همچنین من این
سابقه دوستی داشتند و نزد من بسیار عزیز بودند، پرسیدم و آنها نیز  علیهما که هر دو از مردم سرشناس بودند، و با من

در موقع بهبودیش در ران وی  تصدیق کردند و گفتند: ما آن جراحت را در حال بیماری اسماعیل و جای آن را حکایت را
 .دیدیم

بود تا جایی که در  فرزند او نقل میکرد که اسماعیل بعد از این واقعه از فراق آن حضرت سخت محزون و نیز شمس الدین
زیارت بسامره میرفت و باز ببغداد برمیگشت حتی در آن سال چهل  فصل زمستان در بغداد توقف نمود. و هر چند روز برای

خود برسد و تقدیر با وی  گر حضرت را به بیند وبمقصودعسکریین علیهما السالم رفت، باین امید که بار دی بار بزیارت
و با غصه او بجهان باقی انتقال یافت. رحمه اللَّه علیه رحمه  مساعدت نماید، ولی او در حسرت دیدار مجدد حضرت مرد

 .واسعه

369ص:   

808-802مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

غمه است که از ادبا و دانشمندان معروف قرن هشتم هجری استمقصود علی بن عیسی اربلی مؤلف کشف ال (1) . 

 .هرقل دهکده ای نزدیک حله بوده است (2)

شهر کوچکی واقع در ده فرسخی باالی بغداد و دارای باغ و درختان بسیار بوده است )مراصد( -اوانا (3)  

 .مقصود مؤید الدین ابن علقمی است که پیرو مذهب شیعه بوده است (4)

المه نوری در ذیل این حکایت مینویسد شیخ حر عاملی در کتاب امل االمل میفرمایدع (5) : 

« مختلف»بود و من کتاب  اسماعیل بن حسن بن ابی الحسن بن علی هرقلی فاضل عالم از تالمذه عالمه )حلی( شیخ محمد بن
و نزد وی یا فرزندش فخر المحققین خوانده مؤلف )عالمه حلی( نوشته  را بخط او دیده ام و از آن پیداست که آن را در زمان

 .«است

در یک جلد و  میگوید: حقیر بر دو نسخه از شرایع واقف شدم که بخط شیخ محمد مذکور است یکی سپس عالمه نوری
بزرگوار در آن موجود و حال در بلد کاظمین در نزد جناب  خوانده شده در نزد محقق اول و محقق ثانی و اجازه بخط هر دو

سیّد محمد آل سید حیدر دام تأییده است و صورت آخر مجلد اول آن چنین است م جلیل و سید نبیلعال فرغ من کتابته  :
بن ابی الحسن بن علی الهرقلی غفر اللَّه له و لوالدی و  العبد الفقیر الی رحمه اللَّه تعالی: محمد بن اسماعیل بن حسن

المؤمنات آخر نهار الخمیس خامس عشر شهر رمضان سنه سبعین و ستمائه للمؤمنین و حامدا مصلیا مستغفرا و  (670) 
الوکیل الحمد للَّه رب العالمین و حسبنا اللَّه و نعم . 
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  مادر مردی سنی



عمر بن شمس که او بنام م فاضل شمس الدین محمد بن قارون نامبرده نقل میکرد که: یکی از نزدیکان وی شیخ محترم عالم
آن را وقف علویین و سادات کرده بود. معمر بن شمس نائبی بنام  و« برس»میگفتند قریه ای داشت موسوم به « مذور»را 

یکنفر شیعه نیکوکار بود ولی  غالمی داشت که متولی اوقاف او بود و او را عثمان می نامیدند. )ابن خطیب( ابن خطیب و
 الحرام در مقام حضرت ابراهیم علیه الساّلم در حضور جمعی از رعایا و عوام دو نفر در مسجد )عثمان( بعکس بود. روزی آن

من نام کسانی را که دوست میدارم  الناس نشسته بودند. ابن خطیب گفت ای عثمان هم اکنون حق آشکار و روشن میگردد
را  دوست میداری یعنی ابو بکر و عمر و عثمان مینویسم و تو هم نام کسانی را که یعنی: علی و حسن و حسین، را کف دستم

باطل و هر کس دستش سالم ماند بر  کف دست خودبنویس. سپس دستها را با هم می بندیم، هر دستی که آتش گرفت بر
 .حق است

 .عثمان از این عمل سر باز زد و حاضر نشد این کار را انجام دهد؛ حضار هم او را مورد سرزنش قرار دادند

بر حاضران که زبان بسرزنش  جای بلندی آنها را می دید و سخنان آنها را می شنید، وقتی آن منظره را دید ان درمادر عثم
بدگوئی و تهدید گرفت. فی الحال نابینا شد. وقتی احساس کرد که  فرزندش گشودند، نفرین کرد و آنها را بباد فحاشی و

ظاهرا سالم است ولی چیزی نمی  فتند باال، نزد وی و دیدند که چشمشرفقای خود را صدا زد. زنهای دوست او ر نابینا شده
 .!بیند
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گشت، آنها هم چند نفر  پائین آوردند و بحله بردند و خبر او میان خویشان و همفکران و دوستانش شایع پس او را کشیده
او انجام دهندنتوانستند کاری برای  طبیب از بغداد و حله برای معالجه او آوردند ولی اطباء . 

گفتند آن کس که تو را  معالجه مأیوس گشتند، جمعی از زنان شیعه که با وی سابقه دوستی داشتند، باو موقعی که بکلی از
تولی و تبری داشته باشی، ما ضمانت میکنیم که خداوند متعال چشم  نابینا گردانید قائم آل محمد است. اگر شیعه شوی و

تصدیق کرد و حاضر شد که شیعه  اهی برای رهائی از این بلیه نداری زن نابینا هم گفته آنها رادهد و جز این ر تو را شفا
 .شود

و خودشان دم در  جمعه او را برداشته و بداخل قبه شریفه مقام امام زمان علیه الساّلم بردند، زنهای شیعه در شب
برطرف شده بود بمیان زنان شیعه آمد، و یک یک چشمش  نشستند، چون پاسی از شب گذشت، زن نابینا در حالی که کوری

زینت آالت آنها را شرح میداد آنها را نشانید و لباسها و . 

که بینا شدی؟ گفت وقتی  کردند او بینا شده مسرور گردیدند و خدا را شکر کردند و بوی گفتند: چطور شد وقتی زنها یقین
دستی روی دستم گذاشته شد و کسی گفت: برو بیرون که شما مرا در قبه گذاشتید و بیرون رفتید، حس کردم که  

که با من حرف زده بود  داد. وقتی متوجه شدم دیدم کوریم برطرف گردیده و قبه پر نور شده. آن مرد را خداوند تو را شفا
الحسن هستم. سپس از نظرم ناپدید شد دیدم و از او پرسیدم آقا تو کیستی؟ گفت:من محمد بن . 
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شیعه شد و عقیده خودش و مادرش  برخاستند و بخانه های خود رفتند. بعد از این ماجرا )عثمان( پسر آن زن نیز نهاآنگاه ز
شهرت گرفت. هر کس آن را شنید عقیده بوجود امام زمان علیه الساّلم  خوب و محکم گردید. حکایت او در میان اقوامش

روی داد 744این واقعه در سنه  پیدا کرد، . 

818-817مهدی موعود، ترجمه بحار األنوار ،متن،ص:  

  سخن گفتن الل

بعد از ابتال به مرض شدیدی  تاجر شیرازی االصل که مولد و منشأ او در بندر ملومین از ممالک ماچین شده، آقا محمّد مهدی،
قریب سه سال، چنین بر او گذشت در آنجا و عافیت از آن، هم گنگ شد و هم الل و . 

دویست و نود و نه وارد  قصد زیارت ائمّه عراق علیهم الّسالم کرد و در جمادی االولی، سنه هزار و استشفا پس به قصد
بود و بیست روز در آنجا ماند. پس موسم حرکت مرکب و دخان شد  کاظمین شد بر بعضی از تجّار معروفین که از اقارب او

رأی به سوی سرّ من . 

سپردند به جهت گنگی و عجز از  به اهالی مرکب که از اهل بغداد و کربال بودند، او را آوردند و در مرکب و ارحامش او را
به بعضی از مجاورین سرّ من رأی نوشتند اظهار مقاصد و حوایج خویش و خطوطی در سفارش او . 

معی از موثّقین و محضر ج آنجا در روز جمعه، دهم جمادی الثّانیه، سنه مذکوره رفت به سرداب مقدّس در بعد از رسیدن به
سرداب و در باالی چاه، مدّتی گریه و تضرّع می کرد و با قلم در دیوار  خادمی برای او زیارت می خواند تا آن که رفت به صفّه

قفل زبانش بازشد و بیرون آمد از  از حاضرین و ناظرین طلب دعا و شفای خود را می نوشت. پس از ابتهال و انابه، سرداب
ا زبانی فصیح و بیانی ملیحناحیه مقدّسه ب  روز شنبه همراهانش او را حاضر کردند در محفل تدریس جناب سیّد الفقهاء .

پس از صحبت مناسب آن مقام،  -تعالی ببقائه متّعنا اللّه -العظام االستاد االکرم، حجه االسالم، میرزا محمّد حسن شیرازی
یکشنبه  مه حضّار به صحّت و حسن آن تصدیق نمودند خواند. در شبقرائت بسیار خوب که ه تبرّکا سوره مبارکه حمد را با

به نظم درآوردند. بعضی از آنها در رساله جنّه  و دوشنبه در صحن مطهّر چراغان کردند و شعرای عرب و عجم مضمون آن را
 .المأوی ثبت شد
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738،ص:2نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 تشرّف حسین مدلل خدمت آن جناب

بیشتر اهل مشهد شریف  است که خبر داد مرا کسی که به او وثوق دارم و آن خبری است مشهور، در نزد نجا ذکر کردهدر آ
اآلن در آن ساکنم که سنه هفتصد و هشتاد و نه است، مال مردی  که خانه ای که من -سالم اللّه تعالی علی مشرفه -غروی

در نزدیکی صحن حضرت  گفتند و به او معروف شده بود، ساباط مدلل وصالح بود که او را حسین مدلّل می  از اهل خیر و
مدلل می گفتند که به جانب غربی و شمالی قبر مقدّس بود و آن خانه  امیر المؤمنین علیه الّسالم بود و آن را ساباط حسین

به دیوار صحن مقدّس و حسین صاحب ساباط، عیال و اطفال داشت متّصل بود . 



حاجت او را برمی  به آزار فلج و مدّتی گذشت که قدرت بر قیام نداشت. عیال و اطفالش در وقت پس مبتال شده بود
افتادند و به فقر و فاقه مبتال شدند و محتاج به خلق  داشتند و به سبب طول زمان مرض او عیال او، در شّدت و حاجت

بیدار شدند؛  شب رفته بود، پسر و عیال اوبیست در شبی از شب ها بعد از آن که چهار یک  شدند و در سال هفتصد و
دیده ها را می رباید دیدند که در خانه و بام خانه، نور ساطع شده است، به نحوی که . 

برخیز! ای »پس ایشان به حسین گفتند: چه خبر است؟گفت: امام زمان علیه الّسالم به نزد من آمد و به من فرمود: 
 «!حسین

و در حال، مرض من  سیّد من! آیا می بینی که من نمی توانم برخیزم. پس دست مرا گرفت و برخیزانید عرض کردم: ای
من است که به این راه به زیارت جدّ خود می روم و در آن را  این ساباط راه»زایل گردید و صحیح گردیدم.و به من فرمود: 

منعرض کردم: شنیدم و اطاعت کردم. ای موالی  «.در هر شب ببند . 

374ص:   

ساباط حسین مدلل و مردم  زیارت حضرت امیر علیه الّسالم رفت و آن ساباط مشهور شده است تا حال، به پس برخاست و به
علیه الساّلم به مراد خود می رسیدند از برای ساباط نذرها می کردند و به برکت حضرت قائم .  

644،ص:2نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 درجمادات

ر در بیت الحمدروشنی و نو  

برای صاحب این امر علیه  از»مسعودی و غیر ایشان روایت کردند از حضرت باقر علیه الساّلم که فرمود:  چنان چه نعمانی و
گویند؛ در آن چراغی است که روشن است از آن روز که متولّد شده، تا آن  الساّلم، خانه ای می باشد که او را بیت الحمد می

ا شمشیر خاموش نمی شودخروج کند ب روز که .» 

190،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 تبدیل سنگ به طال

خواستم شوط هفتم را  فدکی می گوید ازدی گوید: طواف می کردم و شش شوط را انجام داده بودم و می علی بن ابراهیم
وش بو و با هیبتی را دیدم، با رسیدم و جوان خوب صورت و خ انجام بدهم که ناگهان از طرف راست کعبه به حلقه جماعتی

در حسن جلوسش.  مردم بود و سخن گفت و سخنی زیباتر از سخن او ندیدم و نه خالص تر از منطقش هیبتی که نزدیک
فرزند رسول خداست و در سال یک روز برای خواصّ خود ظاهر  رفتم که با او سخن بگویم اما مردم نگذاشتند و گفتند: او

کن خدا تو را هدایت  م می کند. گفتم: کسی که خواهان ارشاد است از تو ارشاد می خواهد، ارشادشتکل می شود و با آنها
 .کند



صلّی اللَّه علیه و  -خدا ای برداشت و صورتم را برگرداندم یکی از خادمانش به من گفت: فرزند رسول می گوید: سنگریزه
م و دیدم شمش طال می باشد. او خودش را به من رساند و گفت: باز کرد به تو چه داد؟ گفتم سنگریزه. آنگاه دستم را -آله

گفتم: خدایا! نه بر تو ثابت شد و حق آشکار گشت و عدم بصیرت از تو رخت بربست و مرا شناختی؟ آیا حجّت . 
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مهدی»فرمود: من  پر از عدل  شده باشد، هستم و امام زمان، من کسی هستم که زمین را بعد از اینکه پر از ظلم و ستم «
در فترت نمی مانند و زمان قیام من نزدیک شده « بنی اسرائیل تیه»می کنم و زمین خالی از حجّت نیست و مردم بیشتر از 

است در گردن تو که به برادرانت از اهل حقّ بگوئی پس این امانتی . 

550جلوه های اعجاز معصومین علیهم السالم ،ص:  

 وظائف شیعه در زمان غیبت

 اشاره

عجّل اللّه فرجه -در شمّه ای از تکالیف عباد بالنسبه به امام عصر - 

خود را عبد طاعت و ریزه  رسوم فرمانبرداری آنان که سر به زیر فرمان و اطاعت آن جناب فرود آورده اند و و آداب بندگی و
ت الهیّه و نعم غیر متناهیه معظّم را امام و واسطه رسانیدن فیوضا خور خوان احسان وجود مبارک او دانسته و آن شخص

اخرویّه قرار داده و از آن ها چند چیز بیان می شود دنیویّه و : 

 مهموم بودن برای آن جناب در ایّام غیبت-1

1- جناب و نرسیدن دست به  برای آن جناب در ایّام غیبت. و سبب این متعدّد است یکی برای محجوب بودن آن مهموم بودن
ن دیدگان به نور جمالشدامان وصالش و روشن نگشت . 

امام رضا علیه الّسالم مروی است که در ضمن خبری متعلّق به آن جناب فرمود در عیون از جناب چه بسیار مؤمنه و چه  :
ماء معین، )یعنی حضرت حجّت علیه الّسالم( بسیار مؤمنی که متأسّف و حیران و محزونند در وقت فقدان . 

نه رازی، گران است بر  گران است بر من که خلق را ببینم و تو دیده نشوی و نشنوم از تو آوازی و»که:  در دعای ندبه است
 من نه ناله ای و نه شکایتی، جانم فدای تو غایبی که از ما کناره نداری، من که احاطه کند به تو بال نه به من و نرسد به تو از

مشتاق و آرزومندی از مرد و زن که تو را یاد  ی، جانم فدای تو که آرزوی هرجانم فدای تو دور شده ای که از ما دوری نگرفت
من که آورند و ناله کنند، گران است بر  
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تا آخر دعا که نمونه ای است از درد دل آن که جامی از چشمه محبّت آن « من بر تو بگریم و خلق از تو دست کشیده باشند
 .جناب نوشیده



ن سلطان عظیم الشّأن از رتق و فتق و اجرای احکام و حقوق و حدود و دیدن حقّ خود در دست غیر و دیگر: ممنوع بودن آ
 .خود

برای مسلمین نه قربان و نه  علیه السّالم روایت است که فرمود به عبد اللّه بن ظبیان که: هیچ عیدی نیست از حضرت باقر
الساّلم حزنی راعلیهم  فطر مگر آن که تازه می کند خداوند برای آل محمّد . 

 راوی پرسید چرا؟

 .فرمود که: ایشان می بینند حقّ خود را در دست غیر خودشان

عوام بلکه خواصّ، تا  آمدن جمعی از دزدان داخلی دین مبین از کمین، و افکندن شکوک و شبهات در قلوب و دیگر: بیرون
ین از اظهار علم خود عاجز، و صادق شده وعده علمای راست آن که پیوسته دسته دسته از دین خداوند بیرون روند، و

داشتن جمره ای از  که خواهد آمد وقتی که نگاه داشتن مؤمن دین خود را مشکل تر است از نگاه صادقین علیهم الساّلم
  .آتش در دست

هد شد آن امری فرماید: نخوا کرده از عمیره دختر نفیل که گفت: شنیدم حسین بن علی علیه الساّلم می شیخ نعمانی روایت
از شما از بعضی، و خیو اندازد بعضی از شما در صورت بعضی، و شهادت  که شما منتظر آنید تا این که بیزاری جوید بعضی

خیری نیست در آن زمان؟ پس  از شما به کفر بعضی و لعن کند بعضی شما بعضی را، پس گفتم به آن جناب که دهد بعضی
است، خروج می کند قائم ما و همه آن ها را دفع می کند یر در آن زمانحسین علیه الّسالم فرمود: تمام خ . 
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علیه الّسالم روایت کرده که  صادق علیه الساّلم خبری نقل کرده به همین مضمون.و از حضرت امیر المؤمنین و نیز از جناب
ین، انگشتان خود را داخل نمود در گاه که شیعه اختالف کنند چن فرموده به مالک بن ضمره که مالک چگونه ای تو آن

گفتم: یا امیر المؤمنین! علیه الساّلم در آن زمان خیری نیست؟ یکدیگر، پس  

دروغ می گویند بر خدا و  در آن وقت است، خروج می کند قائم ما پس مقدّم می شود بر او هفتاد مرد که فرمود: تمام خیر
بر یک امر ن رارسول، پس همه را می کشد آن گاه جمع می کند ایشا .  

آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله  باقر علیه الساّلم روایت کرده که فرمود: هرآینه آزموده خواهید شد ای شیعه و نیز از جناب
صاحب سرمه می داند که کی سرمه در چشمش ریخته می شود و نمی داند  و سلّم آزموده شدن سرمه در چشم بدرستی که

شام می کند و حال آن که  می رود و چنین است که صبح می کند مرد بر جادّه ای از امر ما و از چشم بیرون که چه وقت
امر ما و صبح می کند و حال آن که بیرون رفته از آن بیرون رفته از آن، و شام می کند بر جادّه ای از .  

شیشه و بدرستی که  د شد شکستنعلیه السّالم روایت کرده که فرمود: و اللّه هرآینه شکسته خواهی و از جناب صادق
شکسته می شوید شکستن کوزه و کوزه چون شکست برمی گردد  شیشه هرآینه بر می گردد پس عود می کند و اللّه هرآینه

امتحان خواهید شد  خدا که بیخته خواهید شد و قسم به خدا که جدا خواهید شد و قسم به خدا که چنانچه بوده، قسم به
  .تا آن که نماند از شما مگر اندکی و کف مبارک را خالی کرد



378ص:   

کرده از امیر المؤمنین  در کمال الدّین. روایت -علیه الرّحمه -اخبار بسیاری روایت کرده و شیخ صدوق و بر این مضمون
شتر، می طلبید چراگاه را پس نمی یابید آن را ای گردش می کنید گردش  علیه الّسالم که فرمود: گویا می بینم شماها را که

شیعه گروه .  

آن زمان که بمانید بی امام  روایت کرده که به عبد الرّحمن بن سیابه فرمود که: چگونه خواهید بود شما در و نیز از آن جناب
و جدا می شوید و جدا می بعضی، پس در آن گاه امتحان کرده می شوید  هادی و بی نشانه؟ بیزاری جوید بعضی از شما از

بیخته می شوید شوید و .  

خدمت موالی خود امام جعفر  از سدیر صیرفی که گفت: من و مفضّل بن عمرو ابو بصیر و ابان بن تغلب به و نیز روایت کرده
که بر روی خاک نشسته بود و مسح خیبری را در برداشت که  صادق علیه الّسالم داخل شدیم و آن حضرت را دیدیم

مانند جگر سوخته  از شدّت اندوه واله بود و مانند زنی که فرزند عزیزش مرده بود گریه می کرد ستینهایش کوتاه بود وآ
دیده های حق بینش جاری بود و می گفت: ای سیّد من!  آثار حزن و محنت در روی حق جویش ظاهر و هویدا بود و اشک از

ل گردانیده و سرور از دل من ربوده است. ای سیّد مناست و استراحت مرا زای غیبت تو خواب مرا برده غیبت تو  !
دیده مرا جاری کرد و ناله و فغان و حزن را از سینه  مصیبت مرا دائم گردانید و محن و نوایب را بر من پیاپی گردانید و آب

را بر من متّصل گردانید من بیرون آورد و بالها . 

و دل های ما از آن  ه کردیم عقل های ما پرواز کرد و واله و حیران شدیمحضرت را با آن حالت مشاهد سدیر گفت: چون
زهر دادند یا آن که: بلیّه عظیمی از بالهای دهر بر او حادث  جزع نزدیک بود که پاره گردد و گمان کردیم که آن حضرت را

 .شده است

379ص:   

گردانیده است و چه  ، چه حادثه ای تو را گریانای بهترین خلق، خدا هرگز چشم تو را گریان نگرداند پس عرض کردم که
 حالت رو داده است که چنین ماتمی گرفتی؟

 :پس حضرت از شدّت غّصه و گریه آه سوزناک از دل غمناک برکشید و فرمود که

هایی که آنجا مذکور است بال روز نظر در کتاب جفر نمودم و آن کتابی است مشتمل بر علم منایا وبالیا، و در من در صبح این
تا روز قیامت و خدا آن علم را مخصوص محمّد صلّی اللّه علیه و آله و  بر ما می رسد، و در آنجا علم گذشته و آینده هست

صاحب األمر علیه الساّلم، و غیبت آن  ائمه علیهم الّسالم بعد از او گردانیده است، نگاه کردم در آنجا والدت حضرت سلّم و
 و ابتالی مؤمنان را در زمان غیبت، و بسیار شدن شکّ و شبهه در دل مردم از زی عمر او را،حضرت، و طول غیبت، و درا

اسالم را از گردن خود که حقّ تعالی در  جهت طول غیبت او، و مرتد شدن اکثر مردم در دین خود و بیرون کردن ریسمان
لب شده است، )الخبر(مرا دست داده است و حزن بر من غا گردن بندگان قرار داده است، پس رقّت . 

غیبت و تولّد شکوک در قلوب  مقام همین خبر شریف کافی است چه اگر تحیّر و تفرّق و ابتالی شیعه در ایّام و از برای این
الساّلم سال ها پیش از وقوع آن و بردن خواب از چشم های  ایشان سبب شود از برای گریستن حضرت صادق علیه



سزاوارتر است به گریه و  آن حادثه عظیمه غرق شده در آن گرداب بی کرانه تاریک موّاجمبتالی به  مبارکش، پس مؤمن
تضرّع به سوی حضرت باری جلّ و عال زاری و ناله و بی قراری و حزن و اندوه دائمی و . 

380ص:   

2098، ص: 3منتهی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل علیهم السالم)فارسی(، ج   

 انتظار فرج آل محمّد علیهم الساّلم-2

ظاهره مهدی آل محّمد علیهم  محمّد علیهم الساّلم در هر آن و ترقّب بروز و ظهور دولت قاهره و سلطنت انتظار فرج آل -2
و  دین قویم بر جمیع ادیان، که خدای تعالی به نبیّ اکرم خود خبر داده الساّلم و پر شدن زمین از عدل و داد و غالب شدن

آمد که: جز خدای تعالی کسی را  فرموده بلکه بشارت آن را به جمیع پیغمبران و امم داده که چنین روزی خواهد وعده
احدی در پرده ستر و حجاب بماند، و بال و شدّت از حق پرستان برود چنانچه  پرستش نکنند و چیزی از دین نماند که از بیم

زیارت مهدی آل محمّد علیهم الساّلم در : 

یمأل به االرض عدال و قسطا، و ینجز به وعد  المهدی الّذی وعد اللّه به األمم أن یجمع به الکلم، و یلمّ به الشّعث، و الساّلم علی
 .المؤمنین

کلمه ها را )یعنی اختالف را از  چنانی که وعده داده خداوند به او، جمیع امّت ها را که جمع کند به وجود او سالم بر مهدی آن
 پراکندگی ها را و پر کند به او زمین را از عدل و داد، انفاذ فرماید به سبب ببرد و دین یکی شود(، و گردآوری به اومیان 

 .او وعده فرجی که به مؤمنین داده

ابی اسحاق سمیعی روایت  را در سنه هفتاد از هجرت وعده داده بودند. چنانچه شیخ راوندی در خرایج از و این فرج عظیم
اسرار المؤمنین علیه الّسالم بود که گفت: داخل شدم بر علی علیه  او از عمرو بن حمق که یکی از چهار نفر صاحبکرده و 

نیست، جز این نیست که این  گاه که او را ضربت زده بودند در کوفه. پس گفتم به آن جناب که: بر تو باکی الساّلم آن
 .خراشی است

381ص:   

از شما مفارقت خواهم کرد، آن گاه فرمود: تا سنه هفتاد بال است و این را سه مرتبه فرمود: به جان خود قسم که من 
 .فرمود

 .پس گفتم: آیا پس از بال رخایی هست؟ پس مرا جواب نداد و بی هوش شد

بعد از  تا آن که می گوید: پس گفتم: یا امیر المؤمنین علیه السّالم، بدرستی که تو فرمودی تا ]سنه[ هفتاد بال است پس آیا
 بال رخا است؟

پس فرمود آری بدرستی که بعد از بال رخا است و خداوند محو می کند آنچه را که می خواهد و ثابت می کند و در نزد او 
  .است امّ الکتاب



، به ابی جعفر علیه الساّلم کتاب غیبت و کلینی در کافی روایت کرده اند از ابی حمزه ثمالی که گفت: گفتم و شیخ طوسی در
سنه هفتاد بال است و می فرمود: بعد از بال، رخا است. و به تحقیق که  بدرستی که علی علیه الّسالم بود که می فرمود: تا

هفتاد و ما رخاء ندیدیم گذشت . 

امر را در سنه هفتاد، پس  الساّلم فرمود که: ای ثابت! بدرستی که خدای تعالی قرار داده بود وقت این پس ابو جعفر علیه
خداوند بر اهل زمین، پس تأخیر انداخت آن را تا سال صد و چهل.  ن حسین علیه الّسالم کشته شد، شدید شد غضبچو

تعالی آن را تأخیر انداخت و  خبر دادیم، پس شما خبر ما را نشر کردید و پرده سرّ را کشف نمودید پس خدای پس ما شما را
محوا اللّه ما یشاء و یثبت و عنده امّ الکتابی پس از آن وقتی برای آن قرار نداد در نزد ما و .  

 .ابو حمزه گفت: من این خبر را عرض کردم خدمت امام جعفر صادق علیه الساّلم پس فرمود: بدرستی که چنین بود

382ص:   

فرمود: کسی که  علیهما الّسالم که کتاب غیبت روایت کرده از عالء بن سیابه، از ابی عبد الّله جعفر بن محمّد و شیخ نعمانی در
مانند کسی است که در خیمه ای باشد که از آن حضرت قائم علیه الّسالم است بمیرد از شما و منتظر باشد این امر را، . 

که قبول نمی کند خداوند عملی  نموده از ابو بصیر از آن جناب که فرمود روزی: آیا خبر ندهم شما را به چیزی و نیز روایت
 را از بندگان مگر به او؟

آنچه خداوند امر فرمود دوستی ما و  فرمود: شهاده ان ال اله الّا الّله، و انّ محّمد عبده و رسوله و اقرار به گفتم: بلی، پس
 نتظار کشیدن برای قائم علیهانقیاد برای ایشان، و ورع و اجتهاد و آرامی و ا بیزاری از دشمنان ما، یعنی ائمّه مخصوصا و

 .الساّلم

 .آن گاه فرمود: بدرستی که برای ما دولتی است که خداوند آن را می آورد هر وقت که خواست

انتظار کشد و عمل کند با ورع  کس که خوش دارد که بوده باشد از اصحاب قائم علیه الساّلم، پس هرآینه آن گاه فرمود: هر
اگر بمیرد و قائم علیه الساّلم پس از او خروج کند، هست برای او از اجر  و انتظار دارد، پسو محاسن اخالق در حالی که ا

هنیئا برای شما ای عصابه مرحومه! و  کسی که آن جناب را درک نموده باشد، پس کوشش کنید و انتظار کشید، هنیئا مثل
 ئمّه است ورع و عفّت و صالح و انتظار داشتن فرجآن جناب که فرمود: از دین ا شیخ صدوق در کمال الدّین روایت کرده از

  .آل محمد علیهم الساّلم

فرمود: افضل اعمال امّت من انتظار  رضا علیه الساّلم روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و نیز از حضرت
 .فرج است از خداوند عزّ و جلّ

383ص:   

علیه الساّلم که فرمود: منتظر امر ما مانند کسی است که در خون خود غلطیده باشد در و نیز روایت کرده از امیر المؤمنین 
  .راه خداوند



به دست محمّد بن  از حضرت صاحب األمر علیه الّسالم بیرون آمد« توقیعی»احتجاج روایت کرده که  و شیخ طبرسی در
 :عثمان و در آخر آن مذکور است که

بدرستی که فرج شما در آن است دعا بسیار کنید برای تعجیل فرج .  

را و کسی که مرد از اصحاب  اللّه در غیبت از مفضّل روایت کرده که گفت: ذکر نمودیم قائم علیه الساّلم و شیخ طوسی رحمه
 سرالّله علیه الساّلم فرمود به ما که: چون قائم علیه الساّلم خروج کند بر  ما که انتظار او را می کشید، پس حضرت ابو عبد

پس اگر خواهی که ملحق شوی پس  قبر مؤمن می آید پس به او می گوید که ای فالن! بدرستی که ظاهر شد صاحب تو،
پروردگار خود پس اقامت داشته باش ملحق شو و اگر می خواهی که اقامت کنی در نعمت .  

شما بمیرد با دوستی اهل  هر که از محاسن از آن جناب روایت کرده که فرمود به مردی از اصحاب خود که: و شیخ برقی در
 بیت و انتظار کشیدن فرج، مثل کس

 .است که در خیمه قائم علیه الساّلم باشد

  .و در روایت دیگر، بلکه مانند کسی است که با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم باشد

گردد. و نیز از محمّد بن  مانند کسی است که در پیش روی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شهید و در روایت دیگر،
الساّلم سؤال کردم، حضرت فرمود که: آیا انتظار فرج از فرج  فضیل روایت کرده که گفت: فرج را از حضرت رضا علیه

جل فرموده نیست، خدای عزّ و : 

384ص:   

عَکُمْ مِنَ الْمُنْتَِظرِینَ. شما انتظار برید، به درستی که من با شما از انتظاربرندگانمفَانْتَظِرُوا إِنِّی مَ . 

 .یعنی: انتظار برید فرج مرا و من انتظار می برم آن وقتی را که برای این امر مصلحت دانستم که آن وقت در رسد

رج، آیا نشنیده ای قول خدا را که فرمودو نیز از آن جناب روایت کرده که فرمود: چه نیکو است صبر و انتظار ف : 

و  الْمُنْتَظِرِینَ، پس بر شما باد به صبر زیرا که فرج می آید بعد از ناامیدی إِنِّی مَعَکُمْ رَقِیبٌ، فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ وَ ارْتَقِبُوا
اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل علیهم  به تحقیق که بودند پیش از شما که از شما صبرکننده تر بودند. منتهی

2102، ص: 3السالم)فارسی(، ج   

 دعا کردن-3

3- انس و جنّ، و طلب  دعا کردن است از برای حفظ وجود مبارک امام عصر علیه الساّلم از شرور شیاطین سوم از تکالیف
وعی است از اظهار بندگی و اظهار شوق و برای آن جناب، که این ن تعجیل نصرت و ظفر و غلبه بر کفّار و ملحدین ومنافقین و

الرّحمن مروی است که  دعاهای وارده در این مقام بسیار است، یکی دعایی است که از یونس بن عبد زیادتی محبّت و
کردن برای حضرت صاحب األمر علیه الّسالم به این دعا: اللهمّ ادفع  حضرت امام رضا علیه السّالم امر می فرمودند به دعا

خلیفتک و حجتک تا آخر لیّک وعن و .  



دیگر صلوات منسوبه به ابو  در کتاب مفاتیح در باب زیارت حضرت صاحب األمر علیه الّسالم نقل کردم، و و من این دعا را
در آخر اعمال روز جمعه نقل کردیم، و دیگر این دعای شریف است الحسن ضرّاب اصفهانی است که ما آن را در مفاتیح : 

385ص:   

ساعه ولیّا و حافظا، و قائدا، و ناصرا،  لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه السّاعه و فی کلّ همّ کناللّ
و تمتّعه فیها طویال دلیال، و عینا حتّی تسکنه ارضک طوعا .  

حالتی که باشی در تمام آن  راین دعا را در شب بیست و سوّم ماه رمضان در حالت ایستاده و نشسته و بر ه مکرّر میخوانی
دهرت حاضر شود می گویی بعد از تمجید حقّ تعالی و صلوات بر پیغمبر  ماه و هر قسم که ممکن شود تو را، و هر زمان که از

هر که طالب است رجوع به نجم ثاقب  علیهم الساّلم این دعا را. و دعاهای دیگر نیز وارد شده که مقام نقلش نیست و آل او
  .کند

  2106، ص: 3نتهی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل علیهم السالم)فارسی(، ج م

4-   صدقه دادن

چون هیچ نفسی  به آنچه ممکن شود در هر وقت برای حفظ وجود مبارک امام عصر علیه الساّلم، و صدقه دادن است -4
بلکه محبوب تر از نفس  -م و ارواحنا فداهعلیه الّسال -عصر عزیز و گرامی تر نیست و نباید هم باشد از وجود مقدّس امام

معتبره از رسول خدا  نباشد در ایمان ضعف و نقصان و در اعتقاد خلل و سستی است چنانچه به اسانید خویش، که اگر چنین
محبوب نیاورد احدی از شما تا آن که بوده باشم من و اهل بیت من  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مروی است که فرمود: ایمان

دین و عقل و صحّت و عافیت و  از جان و فرزند و تمام مردم و چگونه چنین نباشد و حال آن که وجود و حیات و تر نزد او
، و چون ناموس -صلوات اللّه علیهم -پرتو آن وجود مقدّس و اوصیای او است سایر نعم ظاهریّه و باطنیّه تمام موجودات از

سیر افالک و رونق دنیا از سمک تا  ماه و صاحب این قصر و بارگاه و سبب آرامی زمین ومدار دهر و منیر آفتاب و  عصر و
است و  -صلوات اللّه علیهما -اغیار در این اعصار حضرت حّجه بن الحسن سماک حاضر در قلوب اخیار و غایب از مردمک

اقدس است، پس بر تمامی  اتصحّت و عافیت اندازه قامت موزون آن نفس مقدّس و شایسته قدّ معتدل آن ذ جامه
سالمتی نفس خویش است چه رسد به آنان که جز آن وجود مقدّس  خودپرستان که تمامی اهتمامشان در حفظ و حراست و

ایشان از چنگ  سزاوار عافیت و تندرستی ندانند الزم و متحتّم است که مقصود اولی و غرض اهم کسی را الیق هستی و
عافیت و قضای حاجت و دفع بلیّت مقرّر شده چون دعا و  بی که برای بقاء صحّت و استجالبزدن به دامان هر وسیله و سب

سالمتی و حفظ آن وجود مقدّس باشد تضرّع و تصدّق و توسّل .  
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5- لیه الساّلمحجّ کردن و حجّه دادن به نیابت امام عصر ع  

حجّ کردن و حجّه دادن به نیابت امام عصر علیه الساّلم چنانچه در میان شیعیان مرسوم بود در قدیم و آن جناب تقریر  -5
 .فرمودند



داشت یکی از آن دو صالح بود او  راوندی رحمه اللّه در کتاب خرایج روایت کرده که ابو محمّد دعلجی دو پسر چنانچه قطب
 می داد، و پسر دیگر او مرتکب می شد محرّمات را. و مردی از شیعیان زری به را ابو الحسن می گفتند و او مردگان را غسل

چنانچه عادت شیعیان در آن وقت چنین بود و ابو  ابو محمّد مذکور داد که به نیابت حضرت صاحب األمر علیه الساّلم حجّ کند
برگشت نقل کرد  پسر فاسد داد و او را با خود برد که برای حضرت حجّ کند، و وقتی که از حجّ مّد قدری از آن زر را به آنمح

که مشغول تضرّع و ابتهال و دعا بود و چون من به نزدیک  که در موقف )یعنی عرفات(، جوان گندم گون نیکو هیأتی را دیدم
رمودالتفات نمود و ف او رسیدم به سوی من : 

 ای شیخ! آیا حیا نمی کنی؟! من گفتم: ای سیّد من! از چه چیز حیا کنم؟

خمر می آشامد؟ نزدیک است  حجّه می دهند از برای آن کسی که می دانی، و تو آن را به فاسقی می دهی که فرمود: به تو
 .که این چشم تو کور شود

که به آن اشاره شد جراحتی بیرون آمد و از آن جراحت پس بعد از برگشتن، چهل روز نگذشت مگر آن که از همان چشم 
 .آن چشم ضایع شد
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 برخاستن از برای تعظیم شنیدن اسم مبارک آن حضرت-6

6- باشد، چنانچه سیرت  ک قائم علیه الّسالمبرای تعظیم شنیدن اسم مبارک آن حضرت، خصوص اگر اسم مبار برخاستن از
شده در جمیع بالد از عرب و عجم و ترک و هند و دیلم، و این خود  بر آن مستقرّ -کثّرهم اللّه تعالی -تمام اصناف امامیّه

الع نفر از علما و اهل اطّ  وجود مأخذ و اصلی برای این عمل اگر چه تاکنون به نظر نرسیده و لکن از چند کاشف باشد از
 .مسموع شده که ایشان دیدند خبری در این باب

محدث جزایری و آن مرحوم در  کرده که این مطلب را سؤال کردند از عالم متبحّر جلیل سیّد عبد الّله سبط بعضی از علما نقل
الم این است: روزی در مجلس حضرت صادق علیه السّ مضمون آن بعضی از تصانیف خود جواب دادند که خبری دیدند که

برده شد، پس حضرت به جهت تعظیم و احترام آن برخاست اسم مبارک آن جناب . 

روایت شده که دعبل خزاعی وقتی که انشاد کرد قصیده تائیّه خود را برای حضرت امام رضا علیه الّسالم چون رسید به  ...
 :این شعر

 خروج امام ال محاله خارج یقوم علی اسم اللّه بالبرکات

خم کرد به سوی زمین، پس  علیه السّالم برخاست و بر روی پاهای مبارک خود ایستاد و سر نازنین خود را حضرت امام رضا
گفت: اللّهمّ عجّل فرجه و مخرجه، و انصرنا به نصرا عزیزا، )انتهی( از آن که کف دست راست خود را بر سر گذاشته بود و . 
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 تضرّع و مسألت از خداوند تبارک و تعالی به جهت حفظ ایمان و دین-7

7- دین از تطّرق شبهات  در ظلمات غیبت، تضرّع و مسألت از خداوند تبارک و تعالی به جهت حفظ ایمان و از تکالیف عباد
، از جمله دعایی است که شیخ نعمانی و کلینی به اسانید این کار شیاطین و زنادقه مسلمین و خواندن دعاهای وارده برای

کرده اند از زراره که گفت: شنیدم ابو عبد اللّه علیه السّالم می فرماید متعدّده روایت : 

 بدرستی که از برای قائم علیه الساّلم غیبتی است پیش از آن که خروج کند، پس گفتم از برای چه؟

ست خود به شکم مبارکگفت: می ترسد و اشاره فرمود با د . 

می گویند که  زراره! اوست منتظر، و اوست کسی که شکّ می شود در والدتش، پس بعضی از مردم آن گاه فرمود: ای
بود، و بعضی از ایشان می گوید که او غایب است، و  پدرش مرد و جانشینی نگذاشت، و بعضی از ایشان می گویند که حمل

امتحان کند  پیش از وفات پدرش به دو سال و او است منتظر غیر این که خداوند خواسته که بعضی می گوید که متولّد شد
 .قلوب شیعه را، پس در این زمان به شک می افتند مبطلون

 زراره گفت: پس گفتم: فدای تو شوم! اگر درک کردم آن زمان را کدام عمل را بکنم؟

ن این دعا رافرمود: ای زراره! اگر درک کردی آن زمان را پس بخوا : 

ان لم تعرّفنی رسولک لم اعرف  نفسک، فانّک ان لم تعرّفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللّهمّ عرّفنی رسولک فانّک اللّهمّ عرّفنی
 تعرّفنی حجّتک ظلت عن دینی. و دیگر دعایی است طویل که اوّلش همین دعا است، حجّتک، اللّهمّ عرّفنی حجّتک فانّک ان لم

آخر دعاء، و ما آن را در ملحقات کتاب مفاتیح ذکر   ال تمتنی میته جاهلیّه، و ال تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی تاپس از آن اللّهمّ
جمعه، آن گاه فرموده:  جمال األسبوع آن را ذکر کرده بعد از ادعیه مأثوره بعد از نماز عصر روز کردیم و سیّد ابن طاووس در

را از تعقیب عصر روز جمعه پس حذر کن از آن که مهمل گذاری  کر کردیم آنو اگر برای تو عذری باشد از جمیع آنچه ذ
) خواندن آن را جالله که مخصوص فرموده ما را  یعنی این دعا را( پس به درستی که ما شناختیم این را از فضل خداوند جلّ

 .به آن، پس اعتماد کن به آن
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اصفهانی فرموده اند و  ووس در ذیل صلوات منسوبه به ابو الحسن ضرّابقریب به همین کالم سّید ابن طا :(فقیر گوید که)
صاحب األمر علیه الساّلم چیزی به دست آورده اند در این باب،  از این کالم شریف چنان مستفاد می شود که از جانب حضرت

ایشان مستبعد نیست و از مقام . 

اللّه علیه الّسالم که  لّه بن سنان که گفت: فرمود ابو عبدکه شیخ صدوق روایت کرده است از عبد ال و دیگر دعایی است
و راهنما و پیشوای هدایت کننده و نجات نمی یابد در آن شبهه  زود است می رسد به شما شبهه، پس می مانید بدون نشانه

بخواند دعا غریق را مگر کسی که . 

 گفتم: چگونه است دعای غریق؟



یا مقلّب القلوب و االبصار ثبت  یا رحیم، یا مقلّب القلوب، ثبت قلبی علی دینک پس گفتم یا اللّه، یا رحمن، :فرمود: می گویی
 .قلبی علی دینک

 :پس فرمود: به درستی که خداوند عزّ و جلّ مقلّب است قلوب و ابصار را و لکن بگو چنان که من می گویم

 .یا مقلّب القلوب، ثبّت قلبی علی دینک

2111، ص: 3بی و اآلل علیهم السالم)فارسی(، ج منتهی اآلمال فی تواریخ الن  

8-   استمداد و استعانت و استغاثه به آن جناب

آوردن شبهات و فتنه از  استعانت و استغاثه به آن جناب در هنگام شداید و اهوال و بالیا و امراض و رو استمداد و -8
ع کربه و دفع بلیّه، چه آن جناب بر حسب قدرت حلّ شبهه و رف اطراف و جوانب و ندیدن راه چاره و خواستن از حضرتش

فیضش عامّ، و از نظر در امور رعایای  لدنیّه ربّانیّه بر حال هر کس در هر جا دانا و بر اجابت مسئولش توانا و الهیّه و علوم
 .خود غفلت نکرده و نمی کند
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ند کهو خود آن جناب، در توقیعی که برای شیخ مفید فرستادند مرقوم فرمود : 

  .علم ما محیط است به خبرهای شما، و غایب نمی شود از علم ما هیچ چیز از اخبار شما و معرفت به بالیی که به شما می رسد

که  -رضی اللّه عنه -سیّم کتاب غیبت روایت کرده به سند معتبر از جناب ابو القاسم، حسین بن روح، نایب و شیخ طوسی در
رفتم نزد ابی طاهر بن بالل در ایّام استقامتش. یعنی پیش از آن  در تفویض و غیر آن. پس گفت: اختالف کردند اصحاب ما

مذاهب باطله اختیار کند پس آن اختالف را به او فهماندم. پس گفت که بعضی : 

از  حدیثی به اسناد خود او را مهلت دادم چند روز، آن گاه معاودت کردم به نزد او، پس بیرون آورد مرا مهلت ده، پس
 حضرت صادق علیه الساّلم که فرمود: هرگاه اراده نمود

به امیر المؤمنین علیه الساّلم و  را، عرضه می دارد آن را بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن گاه خدای تعالی امری
دنیا و  منتهی شود به سوی صاحب الزّمان علیه الساّلم آن گاه بیرون می آید به سوی یک یک از ائمّه علیه السّالم تا آن که

جلّ عرض می شود بر صاحب الزّمان علیه الساّلم، آن گاه  چون اراده نمودند مالئکه که باال برند عملی را به سوی خداوند عزّ و
بر خداوند عزّ و جلّ.  ه و سلّم، آن گاه عرض می شودعرض می شود بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل بر هر یک تا این که

است و آنچه باال می رود به سوی خداوند عزّ و جلّ به سوی ایشان  پس هر چه فرود می آید از جانب خداوند بر دست ایشان
نیاز نیستند از خداوند عزّ و جلّ به قدر به هم زدن چشمی است و بی . 
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روایت نمود از ابی حمزه  کرکی سبط محقّق ثانی در کتاب دفع المناوات از کتاب براهین نقل کرده که او و سیّد حسین مفتی
 :از حضرت کاظم علیه الساّلم که گفت



که ابتدا می نماید به  فرماید: نیست ملکی که خداوند او را به زمین بفرستد به جهت هر امری مگر آن شنیدم آن جناب می
و بدرستی که محلّ تردّد مالئکه از جانب خداوند تبارک و تعالی،  س معروض می دارد آن را بر آن جنابامام علیه الّسالم پ

امر است صاحب این . 

که: چون درمانده و گرفتار شدی،  الوفای شیرازی است که رسول خدا صلّی الّله علیه و آله و سلّم فرمود به او و در خبر أبو
او تو را در می یابد و او فریادرس است و پناه است از برای هر کس که  الّسالم که پس استغاثه کن به حضرت حجّت علیه

گفت: تب شدیدی کردم در زمان امیر  استغاثه کند. و شیخ کشی و شیخ صفار در بصائر روایت کرده اند از رمیله که به او
خود  دانم چیزی را بهتر از آن که آبی بر خفّتی یافتم در روز جمعه و گفتم: نمی المؤمنین علیه الّسالم پس در نفس خود

چنین کردم آن گاه آمدم به مسجد پس چون  بریزم )یعنی غسل کنم( و نماز کنم در عقب امیر المؤمنین علیه الساّلم.پس
مود مراجعت ن منبر بر آمد آن تب به من معاودت نمود پس چون امیر المؤمنین علیه الساّلم امیر المؤمنین علیه الّسالم باالی

را که بعضی از تو، )و به روایتی. پس ملتفت شد به  و داخل قصر شد داخل شدم به آن جناب، فرمود: ای رمیله! دیدم تو
در بعضی در هم می  السّالم و فرمود: ای رمیله! چه شده بود که تو را دیدم( که بعضی از اعضایت من امیر المؤمنین علیه

 شد؟
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حالت خود را که در آن بودم و آنچه مرا واداشت در رغبت بر نماز عقب آن جناب پس نقل کردم برای آن جناب . 

محزون نمی شود  رمیله! نیست مؤمنی که مریض شود مگر آن که مریض می شویم ما به جهت مرض او، و پس فرمود: ای
و، و ساکت نمی شود مگر آن آن که آمین می گوییم برای ا مگر آن که محزون می شویم به جهت حزن او و دعا نمی کند مگر

لطف و مرحمت برای  او، پس گفتم به آن جناب: یا امیر المؤمنین! علیه الساّلم فدای تو شوم، این که دعا می کنیم برای
حال کسانی که در اطراف زمینند؟ کسانی است که با جناب تواند در این قصر، خبر ده مرا از  

ز ما مؤمنی در مشرق زمین و نه مغرب آنفرمود: ای رمیله! غایب نیست یا نمی شود ا .  

صادق علیهما الساّلم که  صفّار و شیخ مفید و دیگران به سندهای بسیار روایت کرده اند از جناب باقر و و نیز شیخ صدوق و
مین، مگر آن که در آن عالمی باشد که می داند زیاده و نقصان را در ز فرمودند: به درستی که خداوند نمی گذارد زمین را

آن را، و اگر کم کردند، تمام می کند  مؤمنین زیاد کردند چیزی را بر می گرداند ایشان را، و به روایتی: می اندازد پس اگر
شد بر مسلمین امور ایشان،و به روایتی حقّ از باطل شناخته نمی شد برای ایشان، و اگر چنین نبود مختلط می . 

مذکور می شود بنویسد در  مجلسی و مفاتیح النّجاه سبزواری مروی است که: هر که را حاجتی باشد، آنچه در تحفه الزّائر
یا ببندد و مهر کند و خاک پاکی را گل سازد و آن را در میان آن گذارد و  رقعه و در یکی از قبور ائمّه علیهم السّالم بیندازد

می رسد و او بنفسه  -اللّه و سالمه علیه صلوات -حضرت صاحب الزّمان نهری یا چاهی عمیق یا غدیر آبی اندازد که به در
 .متولّی برآوردن حاجت می شود

393ص:   

 :نسخه رقعه مذکوره



بی مستجیرا باللّه عزّ و جلّ، ثمّ بک  مستغیثا، و شکوت ما نزل -صلوات اللّه علیک -الرّحمن الرّحیم، کتبت یا موالی بسم اللّه
وروده  فکری، و سلّبنی بعض لبّی، و غیّر خطیر نعمه اللّه عندی، أسلمنی عند تخیّل شغل قلبی و أطالمن امر قد دهمنی، و أ

حیلتی، و خاننی فی تحمّله صبری و قوّتی، فلجأت فیه  الخلیل، و تبرّأ منّی عند ترائی إقباله الیّ الحمیم، و عجزت عن دفاعه
ربّ العالمین ولیّ التّدبیر، و مالک  علیک فی دفاعه عنی، علما بمکانک من اللّهالمسأله للّه جلّ ثناؤه علیه و  الیک و توکّلت فی

بإعطاء سؤلی، و انت یا  الشّفاعه الیه جلّ ثناؤه فی امری، متیقّنا إلجابته تبارک و تعالی ایّاک االمور، واثقا بک فی المسارعه فی
جای کذا و کذا نام حاجت خود را ببر( فیما ال طاقه لی بحمله،  کذا )و به موالی جدیر بتحقیق ظنّی و تصدیق املی فی امر کذا و

الواجبات الّتی للّه عزّ و جلّ، فاغثنی یا موالی  صبر لی علیه و ان کنت مستحقّا له و الضعافه بقبیح افعالی و تفریطی فی و ال
االعداء، فبک بسطت النّعمه  تّلف و شماتهاللّهف، و قدّم المسأله للّه عزّ و جلّ فی امری قبل حلول ال صلوات اللّه علیک عند

المخاوف  فتحا قریبا فیه بلوغ اآلمال و خیر المبادی و خواتیم االعمال و األمن من علیّ و اسأل اللّه جلّ جالله لی نصرا عزیزا و
نعم الوکیل فی المبدأ و المآل کلّها فی کلّ حالّ، انّه جلّ ثناؤه لما یشاء فعّال، و هو حسبی و . 

العمروی، یا والد او محمّد بن  آن نهر یا غدیر بر آید و اعتماد بر یکی از وکالی حضرت نماید یا عثمان سعید اه بر باالیآن گ
السّمری و یکی از آن جماعت را ندا نماید و بگوید عثمان، یا حسین بن روح، یا علیّ بن محمّد : 

394ص:   

خاطبتک فی حیاتک الّتی لک عند  ل اللّه، و انّک حیّ عند اللّه مرزوق قدسالم علیک، اشهد انّ وفاتک فی سبی یا فالن بن فالن
موالنا علیه الّسالم، فسلّمها الیه و انت الثّقه االمین اللّه عزّ و جلّ، و هذه رقعتی و حاجتی الی . 

 .پس نوشته را در نهر یا در چاه یا غدیر اندازد که حاجت او برآورده می شود

2112، ص: 3خ النبی و اآلل علیهم السالم)فارسی(، ج منتهی اآلمال فی تواری  

 خصائص حضرت مهدی عجل اهلل تعال فرجه

  امتیاز نور ظل و شبح آن جناب علیه الساّلم در عالم اظلّه

 امتیاز نور ظل و شبح آن جناب علیه الساّلم در عالم اظّله

چه در لقب صد و پنجاهم و صد و  سلین و مالیکه مقرّبین؛ چنانعلیهم الّسالم که ممتازاند از انوار انبیا و مر بین انوار ائمّه
 .شصت و یکم گذشت

در غیبت شیخ جلیل، فضل بن شاذان مروی است به دو سند، از عبد الّله بن عباس، از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 :سلّم

یا محّمد»حضرت ربّ االرباب رسیده: چون مرا عروج به معارج سماوات فرمودند به سدره المنتهی رسیدم. خطاب از  !» 

 !گفتم: لبیک! لبیک! ای پروردگار من



حیات و نبوّت او، الّا آن که به  ما هیچ پیغمبری به دنیا و اهل دنیا نفرستادیم که منقضی شود ایّام»فرمود:  خداوند عالمیان
هدایت امّت پس از خود، وصیّ خود را به جهت نگاهبانی شریعت و ما قرار  پای داشت به امر دعوت و به جای خود برای

الحسین، پس علی بن ابی طالب را خلیفه تو و امام امّت تو، پس حسن و پس حسین، پس علی بن دادیم  

395ص:   

مّد، پس بن مح جعفر بن محمّد، پس موسی بن جعفر، پس علی بن موسی، پس محّمد بن علی، پس علی محمّد بن علی، پس
محمّد! سر باال کن . ای-صلوات اللّه علیهم اجمعین -حسن بن علی، پس حجه بن الحسن !» 

دیدم در میان ایشان می  کردم، انوار علی و حسن و حسین و نه تن از فرزندان حسین را دیدم و حجّت را چون سر باال
 .درخشید که گویا ستاره ای درخشنده است

توأند بعد از تو. پس خوشا  این ها خلیفه ها و حجّت های من اند در زمین و خلیفه ها و اوصیای»فرمود:  پس خدای تعالی
دشمن دارد ایشان را حال کسی که دوست دارد ایشان را و، وای بر کسی که .»  

ش در مقتضب األثر بن عیا الحسن بن محمّد بن احمد بن شاذان در ایضاح دفاین النّواصب و احمد بن محمّد شیخ جلیل، ابو
در شبی که »صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود، گفت، آن جناب فرمود:  روایت کرده اند از ابی سلیمان که شبان رسول خدا

أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ بردند به جانب آسمان، خداوند جلّ جالله فرمود: آمَنَ الرَّسُولُ بِما مرا  ....  

و المؤمنون»گفتم:  » 

راست گفتی ای محمّد! که را خلیفه گذاشتی در میان امّت؟»رمود: ف » 

بهترین امّت را»گفتم:  .» 

علی بن ابی طالب؟»فرمود:  !» 

بلی! ای پروردگار من»گفتم:  » 

حسن و حسین و ائمّه از اوالد  به درستی که من خلق کردم تو را و خلق نمودم علی و فاطمه و»تعالی فرمود:  تا آن که خدای
ا، از اصل نوری از نور خوداو ر .» 

ای محمّد! دوست داری که ببینی ایشان را؟»تا آن که فرمود:  » 

396ص:   

بلی، ای پروردگار من»گفتم:  !» 

التفات کن به جانب راست عرش»فرمود:  .» 



بودند و نماز  که ایستاده دیدم علی و فاطمه و شمردند تا حسن بن علی و مهدی را در میان آب تنکی از نور چون نگاه کردم،
می درخشید؛ چنان که گویا کوکب درخشنده بود -الّسالم یعنی مهدی علیه -می کردند و در میان ایشان مردی . 

تعدّد راوی و حفظ بعضی و  اختالف مضمون اخبار معراج، نه به جهت اختالف مضمون یک خبر است، به جهت مستور نماند که
اختالف؛ بلکه محمول بر تعدّد معراج است که در همه آنها از امر والیت  سبابنسیان دیگری و اسقاط سومی و غیر آن از ا

می شد تأکید . 

مراتب نبود الّا آن که،  مرتبه عروج دادند و هیچ مرتبه از آن 120صدوق روایت شده که آن جناب را  چنان که در خصال
را به دوستی و والیت علی بن ابی طالب و باقی ائمّه  علیه و آله و سلّم سفارش فرمود خدای تعالی، در آن پیغمبر صلّی اللّه

السّالم زیاده از آن چه سفارش فرمود آن حضرت را به باقی فرایض علیهم . 

شب معراج و دیدن انوار  دیگر روایت کرده از حضرت باقر علیه الساّلم در ذکر ائمّه علیهم الساّلم در در مقتضب خبری
دیدم علی را و شمردند تا حسن بن علی علیهم الساّلم و »سلّم فرمود:  ایشان تا آن که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و

القائم که گویا ستاره ای درخشان بود در میان ایشان الحجّه .» 

ای پروردگار من! این ها کیستند؟»گفتم:  » 

اند و این قائم؛ حالل می کند حالل مرا و حرام می کند حرام مرا و انتقام می کشد از اعدای مناین ها همه ائمّه »فرمود:  . 

397ص:   

 «.ای محمّد! او را دوست دار و دوست دار، کسی را که او را دوست دارد

. 

188،ص: -190،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  شرافت نسب

 شرافت نسب

انساب است و اختصاص  مه آباء طاهرین علیهم الساّلم خود را که نسب ایشان اشرفداراست شرافت نسب ه زیرا آن جناب
شود به جناب شمعون صفا، وصیّ حضرت عیسی علیه الساّلم.  دارد به رسیدن نسبش از طرف مادر به قیاصره روم و منتهی

می رسد سلسله بسیاری از انبیا و اوصیا علیهم الساّلم که شمعون به آنها پس داخل شود در آن . 

 سوم: بردن آن حضرت را در روز والدت به سرا پرده عرش

امر من، مهدی عباد من. قسم  مرحبا به تو ای بنده من! برای نصرت دین من و اظهار»تبارک و تعالی به او:  و خطاب خداوند
به تو بیامرزم و به تو عذاب کنم خوردم به درستی که من به تو بگیرم و به تو بدهم و .»  



190،ص:1الثاقب، محدث نوری ،ج نجم   

 بیت الحمد

 بیت الحمد

برای صاحب این امر علیه  از»مسعودی و غیر ایشان روایت کردند از حضرت باقر علیه الساّلم که فرمود:  چنان چه نعمانی و
گویند؛ در آن چراغی است که روشن است از آن روز که متولّد شده، تا آن  الساّلم، خانه ای می باشد که او را بیت الحمد می

خروج کند با شمشیر خاموش نمی شود روز که .» 

190،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  جمع میان کنیه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اسم مبارک آن حضرت

ه و سلّم و اسم مبارک آن حضرتجمع میان کنیه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل  

398ص:   

اسم مرا بگذارید و کنیه مرا نگذارید»در مناقب روایت است که فرمود:   

191،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  غیبت از روز والدت

 غیبت از روز والدت

لوث قذارت و  هروح القدس و تربیت شدن در عالم نور و فضای قدس که هیچ جزئی از اجزای آن ب و سپرده شدن به
با مأل اعلی و ارواح قدسیه کثافت و معاصی بنی آدم و شیاطین ملوّث نشده و مؤانست و مجالست  

191،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 عدم معاشرت و مصاحبت با کفّار

 عدم معاشرت و مصاحبت با کفّار

در منازل آنان، چنان که همه حجّت  ایشان و منزل نکردنفسّاق به جهت خوف و تقیّه و مدارات با آنها و تجنّب با  و منافقین و
 بلکه در ایّام عزلت و غیبت خود داشتند و مؤالفت و مساورت می کردند، بلکه های خداوندی پیش از بعثت و بعد از آن،

نماز می کردند و مناکحت و مزاوجت از طرفین داشتند و سال ها با فاسق منافقی حتّی مثل مروان،  



رمضان افطار کردند و  و روزه ماه« اگر توانایی داشتیم قطع می نمودیم.»بوسیدند که خود فرمودند:  ا میدست هایی ر
عزیز خود را نگاه داشت از همه آنها امثال این مصیبت ها را دیدند و خدای تعالی این حجّت . 

منازلشان کناره گرفته و از  کنون دست ظالمی به دامانش نرسیده و با کافر و منافقی مصاحبت ننموده و از از روز والدت تا
همدم و انیسش چون خضر و موالی و خدمش خاصّان بوده. بالجمله  حقّی به جهت خوف یا مدارات و مهاونت دست نکشیده؛

اجانب، خاری به دامان جاللش  وار، گردی ننشسته و از خارستانرفتار اغیار بر آینه وجود حق نمای آن بزرگ از غبار کردار و
یَشاءُ نخلیده و ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ * « 

399ص:   

192،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  نبودن بیعت احدی از جابران بر گردنش

 نبودن بیعت احدی از جابران بر گردنش

احدی مگر آن که واقع می  نیست از ما»از حضرت امام حسن علیه الساّلم که فرمود: الوری روایت شده  چنان که در اعالم
قائمی که نماز می خواند روح اللّه، عیسی بن مریم علیه الساّلم خلف او شود در گردن او بیعتی از برای طاغیه زمان او، مگر .» 

شود والدتش از این  صاحب این امر مستور می»روایت شده است از امام صادق علیه الّسالم که فرمود:  در کمال الدین
خروج کند و خداوند عزّ و جلّ در یک شب، کار او اصالح کند خلق، تا این که نبوده باشد در گردن او بیعتی، زمانی که .» 

در وقت مفقود شدن  گویا می بینم شیعه را»از حسن بن فضّال از حضرت رضا علیه الساّلم که فرمود:  نیز روایت کرده
 .چهارم از فرزندان من، که جستجو می کنندش از زیستگاه

 «.پس نمی یابند او را

به جهت آن که امام ایشان غایب می شود از ایشان»گفتم: چرا ای فرزند رسول خدا؟ فرمود:  .» 

 گفتم: چرا غایب می شود؟

برای این که نبوده باشد بر گردن او بیعتی چون برخیزد با شمشیر»فرمود:  .» « 

192،ص:1لثاقب، محدث نوری ،ج نجم ا  

  ظهور آیات غریبه

 ظهور آیات غریبه

 و عالمات سماویّه و ارضیّه برای ظهور موفور السرور آن حضرت که برای تولّد و ظهور هیچ حجّتی نشد



 :در کافی روایت شده از حضرت صادق علیه الّسالم که آیات در آیه شریفه

در  أَنَّهُ الْحَقُّ ... ؛ زود بنمایم بر آنها آیات خود را در آفاق و اطراف و آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ سَنُرِیهِمْ
عالمات قبل از ظهور آن حضرت و تبیّن حقّ را به  تنهایشان تا روشن شود ایشان را که آن حق است؛ تفسیر فرمود به آیات و

بد است از خروج آن  آن، حقّ است از نزد خداوند عزّ و جلّ که می بینند آن را خلق و ال»فرمود:  ج قائم علیه الساّلم. وخرو
  «.جناب

400ص:   

غیبت بعضی از آنها ثبت  عالمات بسیار است، بلکه بعضی ذکر کردند که قریب به چهار صد است و در کتب و آن آیات و
متعلّق به آن جناب است، نیست لهذا ذکر ننمودم استقصای تمام آن چه شده. چون غرض از این کتاب، . 

المؤمنین علیه الساّلم:  سرخی در آسمان که در بسیاری از اخبار وارد شده و به روایت نعمانی از امیر از آن عالمات است
آن اشک چشم حامالن عرش است بر اهل زمین» .»  

194،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  ندای آسمانی به اسم آن جناب علیه الساّلم

 ندای آسمانی به اسم آن جناب علیه الساّلم

 :مقارن ظهور؛ چنان که علی بن ابراهیم در تفسیر آیه شریفه

علیه ندا کند از مکانی نزدیک؛ از حضرت صادق  یَوْمَ یُنادِ الْمُنادِ ِمنْ مَکانٍ قَرِیبٍ. گوش فرادار روزی که منادی وَ اسْتَمِعْ
 «.منادی ندا می کند به اسم قائم علیه الساّلم و اسم پدرش» :الساّلم روایت کرده که فرمود

  یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَهَ بِالْحَقِّ ذلِکَ یَوْمُ الْخُرُوجِ

 .روزی که می شنوند فریاد را به راستی، این است روز خروج

صیحه قائم علیه الساّلم است»فرمود:  .»  

آسمان که فالن بن فالن اوست  ندا می کند منادی از»روایت شده از امام باقر علیه السّالم که فرمود:  «6» الدین در کمال
 «.امام و نام او را می برد

ندا می کند منادی به اسم قائم علیه الساّلم»روایت است از زراره از امام صادق علیه الساّلم که فرمود: « 1»نیز در آنجا  .» 

یدم خاص است یا عام؟پرس»گفت:  » 

عام است، می شنود هر قومی به زبان خود»فرمود:  .» 



آسمان که ای گروه مردم! امیر  منادی ندا می کند از»روایت است از امیر المؤمنین علیه الّسالم که فرمود:  در غیبت نعمانی
پر شده از ظلم و ستم زمین را از عدل و داد، چنان چه شما فالن است و این، آن مهدی است که پر می کند .»  

401ص:   

روایت است از امام باقر علیه الساّلم در حدیثی طوالنی که فرمود به جابر در تفسیر عیاشی : -بعد از ذکر بعضی از عالئم -
شما صدا از آسمان به اسم او و امر او اگر مشتبه شود این بر شما، مشتبه نخواهد شد بر» .» 

قائم علیه الّسالم و می  ندا می کند منادی از آسمان به اسم»ن جناب که در خبری فرمود: روایت است از آ در غیبت نعمانی
 .شنود کسی که در مشرق است و کسی که در مغرب است

نشسته ای، مگر آن که بر می  ای، مگر آن که بیدار می شود و نه ایستاده ای، مگر آن که می نشیند و نه نمی ماند خوابیده
اخیزد از خوف آن صد .» 

آن صدا از جبرئیل است، در ماه رمضان در شب جمعه بیست و سوم»فرمود:  .» 

محتومات شمردند و خواهد آمد در ذیل  اخبار بسیار، بلکه متجاوز از حدّ تواتر و در جمله ای از آنها، آن را از بر این مضمون
ل از اسکندر است و در عهد عبد الملک آن در برّیه اندلس است که بنای آن قب حکایت سی و هفتم، قصّه مدینه عجیبه که

یافتند و در دیوار آن ابیاتی مکتوب بود که از جمله آنهاست را : 

 حتّی یقوم بامر اللّه قائمهم من السماء اذا ما باسمه نودی

مهدی است از علیه الساّلم که این  زهری پرسید از امر این ندا و منادی. او گفت: خبر داد مرا علی بن الحسین عبد الملک از
علیه و آله و سلّم فرزندان فاطمه، دختر رسول خدا صلّی اللّه . 

  .گفت: هر دو دروغ گفتید. الخ

ابتدا از پیش  خود روایت کرده از سیف بن عمیره که گفت: نزد منصور بودم، شنیدم که می گوید شیخ طوسی در غیبت
اسم مردی از فرزندان ابی طالب از آسمان ای سیف بن عمیره! ال بد است از منادی که ندا کند به»خود:  .» 

402ص:   

 .گفتم: روایت کرده این را احدی از مردمان

منادی که ندا کند به  که جانم در قبضه قدرت اوست! که گوشم شنید از او که می گفت: ال بد است از گفت: قسم به آن
 .اسم مردی از مردمان از آسمان

 .گفتم: یا امیر المؤمنین! این حدیثی است که نشنیدم هرگز مانند آن



ای شیخ! اگر چنین شد، پس ما اول کسی هستیم که اجابت می کنیم او را. آگاه باش که او یکی از پسر عموهای »گفت: 
 «.ماست

 گفتم: کدام پسر عموی شما؟

دی از فرزندان فاطمه علیها الّسالممر»گفت:  .» 

آن خبر داد، آنگاه همه اهل  شیخ! اگر نه آن بود که من شنیده بودم از ابی جعفر، محمّد بن علی، که مرا به ای»آنگاه گفت: 
لکن او محمّد بن علی علیهما الساّلم است دنیا مرا خبر می دادند قبول نمی کردم از ایشان و  

195وص:196،ص:1ی ،ج نجم الثاقب، محدث نور  

 افتادن افالک از سرعت سیر

 افتادن افالک از سرعت سیر و بطوء حرکت آنها

 روایت کرده شیخ مفید از ابی بصیر از حضرت باقر علیه الساّلم، در حدیثی طوالنی در سیر و

هر سالی ده سال از این  درنگ می کند بر این سلطنت هفت سال، مقدار»علیه الّسالم، تا آن که فرمود:  سلوک حضرت قائم
می خواهد سال های شما، آنگاه انجام می دهد خداوند آن چه را که .» 

 گفت: گفتم: فدای تو شوم! چگونه طول می کشد سالها؟

امر می فرماید خداوند فلک را به درنگ کردن و کندی حرکت، پس برای این طول می کشد روزها و سال ها»فرمود:  .» 

یند اگر فلک تغییر پیدا کرد فاسد می شود یعنی عالمگفت، گفتم: ایشان می گو . 

خداوند، ماه را شق  زنادقه است؛ امّا مسلمین، پس راهی نیست برای ایشان به این سخن و حال آن که این قول»فرمود: 
ر داد به طول روز آفتاب را پیش از آن برگرداند برای یوشع بن نون و خب نمود برای پیغمبر خود صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،

این که آن، مثل هزار سال است از آن چه شما می شمرید قیامت و .»  

403ص:   

مدّت ملک آن حضرت، نوزده سال است که طوالنی است روزها و ماه های آن»نیز روایت کرده:  .»  

  .نیز روایت کرده از عبد الکریم خثعمی از امام صادق علیه الساّلم به نحو خبر سابق

هفت سال که هفتاد  سلطنت می کند قائم علیه السّالم»غیبت خود روایت کرده از آن جناب که فرمود:  شاذان درفضل بن 
  «.سال می شود از این سال های شما



جناب، پس بطی ء می شود  خداوند، امر می فرماید فلک را در زمان آن»طوسی مروی است در خبری طوالنی:  و در غیبت شیخ
ماه، مثل ده ماه و سال، مثل ده سال از سالهای شما ه روز، در اّیام او مثل ده روز ودوره او، تا این ک .» 

مدّت سلطنت آن جناب، بیشتر از این است»لکن در تعدادی از اخبار رسیده:  .» 

ل الساّلم سی صد و نه سا حضرت قائم علیه»شاذان روایت شده از حضرت باقر علیه الساّلم که فرمود:  در غیبت فضل بن
کهف خود. پر خواهد کرد زمین را از عدل و داد، آن چنان که پر  پادشاهی خواهد کرد، چنان که درنگ کردند اهل کهف در

جور و ظلم شده باشد از . 

باقی نماند مگر دین محمّد  را خدای تعالی برای او مفتوح خواهد ساخت و خواهد کشت مردم را تا آن که مشرق و مغرب عالم
به سیره سلیمان بن داود علیه السّالم ه و آله و سلّم و سلوک خواهد نمودصلّی اللّه علی .»  

و اللّه العالم»این خبری معتبر است و بر این مضمون خبر صحیح دیگر روایت کرده.  » 

 شانزدهم: ظهور مصحف امیر المؤمنین علیه الّسالم

داراست تمام آن چه را که بر سبیل  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جمع نمود، بی تغییر و تبدیل و که بعد از وفات
جمع، عرض نمود بر صحابه، اعراض نمودند؛ پس آن را مخفی نمودند و به حال  اعجاز بر آن حضرت نازل شده بود و پس از

بخوانند و حفظ نمایند و به جهت اختالف  ق، مأمور شوند که آن راباقی است، تا آن که بر دست آن جناب ظاهر شود و خل خود
به آن مأنوس شدند، حفظ آن از تکالیف مشکله مکلّفان خواهد بود ترتیب که با این مصحف موجود دارد که . 

404ص:   

کتابی جدیدخروج می کند قائم علیه الّسالم به امری جدید و قضایی جدید و »در غیبت نعمانی روایت شده که فرمود:  .» 

در مسجد کوفه که خیمه ها  گویا نظر می کنم به سوی شیعیان خود»امیر المؤمنین علیه الساّلم که فرمود:  روایت کرده از
که نازل شده برپا کردند و تعلیم می کنند مردم را قرآن به نحوی .»  

ایشان در مسجد کوفه است،  را که خیمه های گویا می بینم عجم»از اصبغ بن نباته از آن جناب که فرمود:  نیز روایت کرده
 «.تعلیم می کنند به مردم قرآن را چنان که نازل شده

 گفت: گفتم: یا امیر المؤمنین! آیا این قرآن به همان نحو نازل شده نیست؟

را مگر  وانگذاشتند ابو لهب شده از آن هفتاد نفر از قریش به اسم هایشان و اسم های پدرهایشان و نه! محو»فرمود: 
چون عمّ آن جناب بود برای نقص رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم .»  

حضرت، یعنی قائم علیه الساّلم، بین  و اللّه! گویا نظر می کنم به سوی آن»امام صادق علیه الساّلم که فرمود:  روایت کرده از
کتابی جدید رکن و مقام که بیعت می گیرد از مردم بر .»  



آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ فَاخْتُلِفَ فِیهِ ... :  شده از امام باقر علیه الساّلم که فرمود در تفسیر آیه شریفه وَ لَقَدْ وایتدر کافی ر
کنند در کتابی که با  اسرائیل در آن چنان که اختالف کردند این امّت در کتاب و زود است که اختالف اختالف کردند بنی»

انکار می کنند آن را جماعت بسیاری از مردمان. پس آنها را پیش می  می آورد آن را تا این که قائم علیه الساّلم است که
می کند که گردن ایشان را می زنند طلبد و امر .» 

405ص:   

سلّم وفات کرد، جمع کرد علی  احتجاج روایت کرده از ابی ذر غفاری: چون رسول خدا صلّی الّله علیه و آله و شیخ طبرسی در
و انصار الّسالم قرآن را و آورد آن را نزد مهاجرینعلیه  . 

 .عرضه داشت آن قرآن را بر ایشان، چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را به این امر وصیّت فرموده بود

 .پس چون ابی بکر آن را باز کرد، بیرون آمد در صفحه اول آن که باز کرده بود، فضایح قوم

و برگشت. تا این  فت: یا علی! برگردان آن را که ما را حاجتی به آن نیست. پس حضرت آن را گرفتگ پس عمر برخاست و
قرآن را به او بدهد که او را در میان خود تحریف کنند.  که می گوید: چون عمر خلیفه شد، سؤال کرد از آن جناب که آن

ی بکر که مجتمع شویم بر آنالحسن! بیاور آن قرآن را که آوردی آن را نزد اب پس گفت: یا ابا . 

هیهات»فرمود:  شود و نگویید روز قیامت  راهی به آن نیست. نیاوردم آن را نزد ابی بکر، مگر آن که حجّت بر شما تمام !
را نزد ما. به درستی که آن قرآنی که نزد من است، مس نمی کند آن را  که ما از این غافل بودیم یا بگویید که نیاوردی آن

هست؟ عمر گفت: آیا وقت معلومی برای اظهار آن« رون و اوصیا از فرزندان من.مطهّ مگر  

آری»فرمود:  بر آن. پس جاری می شود  هرگاه خروج کند قائم از فرزندان من، ظاهر می کند آن را و وامی دارد مردم را !
اگر تو مهدی آل »کند خدمت حضرت حجّت علیه الّسالم:  نیز گذشت از خبر مفضّل که حسنی عرض می« سنّت بر آن.

جمع کرد آن را جدّ تو، امیر المؤمنین علیه الّسالم بدون تغییر و تبدیل؟ محمّدی، پس کو مصحفی که »  

406ص:   

م آل محمّد علیهم الساّل هرگاه خروج کرد قائم»مفید روایت شده از حضرت باقر علیه الساّلم که فرمود:  در ارشاد شیخ
قرآن را بر آن نحوی که نازل شده؛ پس مشکل ترین کار خواهد بود  خیمه ها می زند برای آنان که تعلیم می کنند به مردم

ترتیب حفظ نمودند آن را امروز، زیرا که آن قرآن مخالفت دارد با این قرآن در بر آنان که .» 

ز حضرت صادق علیه الساّلمدر غیبت فضل بن شاذان همین مضمون را به سند صحیح روایت کرده ا . « 

200ص:-197،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 سایه انداختن ابر سفید

 سایه انداختن ابر سفید



 .پیوسته بر سر مبارک آن حضرت و ندا کردن منادی در آن ابر، به نحوی که می شنوند آن را ثقلین و خافقین

محمّد علیه الّسالم پر می کند زمین را از عدل، چنان چه پر شده اوست مهدی آل »در خبر لوح است به روایت شیخ طوسی: 
  «.از جور

یحیی سلمی و نیز احمد بن  خزّاز و بیان گنجی شافعی و مناقب مهدی ابو نعیم حافظ و عقد الدرر یوسف بن در کفایه االثر
ن که در طرایف و غیره است، خبر ابر و ابو العال حافظ در کتاب فتن چنا المنادی در کتاب مالحم و ابن شیرویه در فردوس و

و این ندا غیر از « او را متابعت کنید! پس»و به روایتی: « این مهدی، خلیفه الّله است»را روایت کردند به این لفظ:  منادی
متغایرند ندای سابق است و از جهاتی چند . 

ن حضرتهجدهم: بودن مالیکه و جنّ در عسکر آن حضرت و ظهور ایشان برای انصار آ  

در خبر طوالنی مفضل است که گفت به امام صادق علیه الساّلم گفتم: ای سیّد من! آیا ظاهر می شوند مالیکه و جنّ برای 
 مردم؟

407ص:   

آری، قسم به خدا ای مفضل! و مخاطبه می کنند با ایشان، چنان که گفتگو می کند مرد با همنشین خود»فرمود:  .» 

 گفتم: ای سیّد من! آیا سیر می کنند با او؟

عدد اصحاب آن حضرت در آن  اللّه ای مفضل! و هرآینه فرود می آیند در زمین هجرت، ما بین کوفه و نجف و آری و»فرمود: 
از جنّ وقت، چهل و شش هزار است از مالیکه و شش هزار است .»  

دهد خداوند، آن جناب را و فتح می نماید بر دست اوو مثل آن از جنّ به ایشان نصرت می »در روایت دیگر:  .»  

می آید بر او »آن حضرت:  غیبت نعمانی روایت شده از امام صادق علیه الّسالم که فرمود در ضمن حاالت در کامل الزیاره و
 «.سیزده هزار و سی صد و سیزده ملک

 ابو بصیر گفت: گفتم همه این مالیکه؟

آن زمانی که او را در آتش  دند با نوح در کشتی و آنها که بودند با ابراهیم علیه الّسالممالیکه که بو آری! آن»گفت: 
 زمانی که شکافت دریا را برای بنی اسرائیل و آنها که با عیسی علیه الساّلم انداختند و آنها که با موسی علیه الّسالم بودند،

مسوّمین، یعنی نشان کرده شده به عمّامه های زرد که با  هزار مالیکهبودند، زمانی که خداوند او را به آسمان باال برد و چهار 
سی صد و سیزده ملک که  علیه و آله و سلّم بودند و هزار مالیکه مردفین، یعنی از پی یکدیگر در آمده و پیغمبر صلّی اللّه

علیهما السّالم راداشتند نصرت کنند حسین بن علی  در بدر بودند و چهار هزار ملک که نازل شدند و اراده . 

گریه می کنند بر او تا روز قیامت  ایشان را در مقاتله و آنها در نزد قبر آن حضرت هستند، ژولیده غبارآلود، پس اذن نداد
گویند و رئیس ایشان ملکی است که او را منصور می . 



408ص:   

نمی کند مگر آن که او را  حضرت را زیارت نمی کند مگر آن که او را استقبال می کنند و مودعی او را وداع پس، زایری آن
مگر آن که او را عیادت می کنند و نمی میرد از ایشان کسی مگر آن  مشایعت می کنند و مریض نمی شود از ایشان احدی،

زمین اند و انتظار می کشند برخاستن  عد از مردنش و همه این ها درکنند بر جنازه او و استغفار می کنند بر او ب که نماز می
 قائم علیه الساّلم را تا وقت خروجش

.» 

202وص:201،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 تصرّف نکردن طول روزگار

 تصرّف نکردن طول روزگار

که با این طول عمر که تا  هیأت آن حضرتنهار و سیر فلک دوّار، در بنیه و مزاج و اعضا و قوا و صورت و  و گردش لیل و
خدای داند که تا ظهور به کجای از سن رسد، چون ظاهر شود در  کنون هزار و چهل و هشت سال از عمر شریفش گذشته و

یا صورت مرد سی ساله  

إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ خود ...  چون طویل االعمار از انبیای گذشته و غیر ایشان نباشد که یکی، هدف تیر پیری چهل ساله باشد و
 .از ضعف پیری خویش بنالد .مِنِّی وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً

 :شیخ صدوق روایت کرده از ابو الصلت هروی که گفت: پرسیدم از حضرت رضا علیه الساّلم

 چیست عالمت قائم شما چون خروج نماید؟

آن حضرت، گمان برد که  ن. تا به مرتبه ای که نظرکننده بهآن است که در سن، پیر باشد و به صورت جوا عالمتش»فرمود: 
نشانه های آن حضرت این است که به گذشتن شب ها و روزها  در سنّ چهل سالگی است یا کمتر از چهل سالگی و دیگر از

آن جناب راه نیابد تا زمانی که اجل آن سرور، در رسد بر آن حضرت، پیری بر .»  

409ص:   

ظاهر می شود آن حضرت، جوان موفّق سی ساله»وایت شده از امام صادق علیه الّسالم که فرمود: در غیبت شیخ طوسی ر .» 

را مردم. رجوع می نماید به  اگر خروج کند قائم علیه الّسالم هرآینه انکار می کنند او»حضرت که فرمود:  روایت کرده از آن
  «.سوی ایشان در حالتی که جوانی است موفّق

ایشان در حال جوانی و  از اعظم بلیّه، آن که خروج می کند به سوی ایشان صاحب»آن جناب که فرمود:  از نیز روایت شده
  «.ایشان گمان می کنند او را، پیری کبیر السّن



خلقتش معتدل باشد یا کنایه  چنان که علّامه مجلسی رحمه الّله احتمال داده، آن است که اعضایش متوافق و مراد از موفّق،
توفیق تحصیل کمال است وسط در جوانی است یا آخر آن است که وقتاز ت .  

203ص:-202،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  رفتن وحشت و نفرت از میان حیوانات

 رفتن وحشت و نفرت از میان حیوانات

ن هابیل بودبعضی با بعضی و میان آنها و انسان و برخاستن عداوت از میان همه آنها، چنان چه پیش از کشته شد . 

کند، صلح می شود میان  اگر قائم ما خروج»روایت کرده از امیر المؤمنین علیه الساّلم که فرمود:  شیخ صدوق در خصال
عراق و شام، نمی گذارد پای خود را مگر بر گیاه و بر سر او زینت های او  درّندگان و بهایم. حتّی آن که زن، راه می رود میان

ورد او را درّنده و نمی ترساند او رابه هیجان نمی آ .است .» 

مأمون شوند. در عقد  اآلیات شیخ شرف الدین که گوسفند و گرگ و گاو و شیر و مار و انسان از یکدیگر گذشت از تأویل
ک چرا می کنند گوسفند و گرگ در ی»فرمود در قصّه مهدی علیه الّسالم:  الدّرر مروی است از امیر المؤمنین علیه الساّلم که

می رود شرّ و می ماند خیر بازی می کنند اطفال با مارها و عقرب ها، اذیّت نمی کند ایشان را به چیزی و مکان و .» 

410ص:   

در آن زمان، سازش کنند درندگان بلکه درندگان و سایر حیوانات مطیع اصحاب آن »در احتجاج مروی است از آن جناب: 
 «.حضرت شوند

علیه الساّلم را که احاطه  گویا می بینم اصحاب قائم»روایت کرده از جناب باقر علیه الّسالم که فرمود:  چنان چه شیخ صدوق
منقاد ایشان شود، حتی درّندگان زمین و درّندگان طیور؛ طلب خوشنودی  نمودند ما بین خافقین را. نیست چیزی مگر آن که

مردی از اصحاب قائم علیه  می گوید: گذشت امروز بر من، کند هر چیزی، حتی این که زمین فخر می کند و ایشان می
  «.الساّلم

حلّی که در ذکر مالحم و  امیر المؤمنین علیه الساّلم که روایت شده در منتخب البصایر حسن بن سلیمان در خطبه مخزون
ه نحوی که می چرند در است که در آن وقت، وحوش مأمون می شوند ب کیفیّت ایّام حضرت مهدی علیه الساّلم است، مذکور

مثل انعام ایشان اصناف زمین  

206،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  بودن جمعی از مردگان در رکاب آن حضرت

 بودن جمعی از مردگان در رکاب آن حضرت



یوشع بن نون و  شیخ مفید در ارشاد که بیست و هفت نفر از قوم موسی و هفت نفر اصحاب کهف و چنان چه گذشت از
خواهند بود و حکّام می شوند در بالد مان و ابو دجانه انصاری و مقداد و مالک اشتر اصحاب آن جنابسل . 

حضرت، باران ببارد بر مردم  چون نزدیک شود خروج آن»روایت شده از امام صادق علیه الّسالم که فرمود:  نیز در ارشاد
 ن ندیده اند؛ پس می رویاند به آن، خداوند گوشت مؤمنین را وخالیق، مانند آ در جمادی اآلخر و ده روز از رجب بارانی که

قبل جهینه، می افشانند خاک را از موهای  بدن هایشان در قبورشان و گویا من نظر می کنم به سوی ایشان که رو آورند از
 «.خود

411ص:   

ماه رمضان، به اسم  بیست و سومدر شب »بن شاذان روایت شده از امام رضا علیه الّسالم که فرمود:  در غیبت شیخ فضل
عاشورا. باقی نماند خفته ای الّا آن که برخیزد و بایستد و ایستاده ای  حضرت قائم علیه الّسالم ندا کنند و قیام نماید در روز

د و آواز و آن آواز جبرئیل خواهد بو مگر آن که بنشیند و نشسته ای نباشد مگر آن که برخیزد بر دو پای خود، از آن نباشد
 تحقیق ظهور کرد صاحبت! پس اگر می خواهی به او ملحق شوی، ملحق شو و اگر می خواهند گفت ]به مؤمن[ در قبرش که به

  «.خواهی مقیم باشی، بر جای خود ساکن باش

 کند خداوند، از ظهر چون قائم علیه الساّلم ظهور کرد و داخل کوفه شد، مبعوث می»جناب که فرمود:  روایت شده از آن
الخ...« از اصحاب و انصار او  کوفه یعنی وادی السالم، هفتاد هزار صدیق را که می شوند . 

امیر المؤمنین علیه الساّلم در  از سرور اهل االیمان بهاء الدین سّید علی بن عبد الحمید که روایت کرده از در بحار نقل کرده
، فتیه را از کهف ایشان با سگ ایشانفرماید خداوند مبعوث می»خبر طوالنی که در آخر آن فرمود:  .» 

 «از آنها مروی است که او را تملیخا می گویند و دیگری مکسکمینا و این دو تن شاهداند برای قائم علیه الساّلم

خدای تعالی را چهل  هر کس بخواند»و غیره روایت کرده اند از حضرت صادق علیه الساّلم که فرمود:  سیّد علی بن طاوس
بود. پس اگر مرد پیش از آن حضرت، بیرون می آورد او را خداوند،  ین عهد، از انصار قائم ما علیه الساّلم خواهدصباح به ا
  الرفیع ... الخ اللّهم ربّ النور العظیم و ربّ الکرسی»دعا معروف است و اول آن این است:  و« از قبرش.

412ص:   

208وص:207،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 بیرون کردن زمین، گنج ها

 بیرون کردن زمین، گنج ها و ذخیره ها را که در او پنهان و سپرده شده

است که خداوند، در شب معراج به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود در کمال الدین : « یعنی حضرت  -از برای او
یّت خودرا به مش ظاهر می کنم گنج ها و ذخیره ها -قائم علیه الساّلم .» 



خروج کند، ظاهر می کند  چون قائم علیه الساّلم»مفید مروی است از امام صادق علیه الّسالم که فرمود:  در ارشاد شیخ
گنج ها را بر روی زمین زمین، گنج های خود را تا این که می بینند مردم، آن .» 

الساّلم تقسیم می کند  یزد قائم اهل بیت علیهمهرگاه که برخ»است که امام باقر علیه الساّلم فرمود:  در غیبت نعمانی
نزد او اموال دنیا از شکم زمین و از ظاهر او و جمع می شود در»تا این که فرمود: ...« بالسویّه  .» 

کند زمین را از عدل چنان که  مروی است از عبد اللّه بن عباس که گفت: و امّا مهدی، آن کسی است که پر می در عقد الّدرر
 و می اندازد زمین، پاره های جگر خود را. راوی پرسید: پاره های جگر او از جور و مأمون می شوند درندگان و بهایمپر شده 
 چیست؟

 .گفتند: مانند ستون از طال و نقره

زمین، گنج های خود را بیرون می »و نیز از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روایت شده است در قصّه آن جناب: 
دازدان .»  

در قصّه مهدی علیه الّسالم بیرون می اندازد زمین، برای او پاره »و در امالی شیخ طوسی مروی است از آن جناب که فرمود: 
 «.های جگر خود را

رسول خدا صلّی اللّه علیه  است در احتجاج از امیر المؤمنین علیه الساّلم و در کمال الدین مروی است که قریب به آن مروی
گنج های زمین و معدن های او را ظاهر می کند خداوند برای او»و سلّم فرمود: و آله  .» 

413ص:   

  در غیبت فضل، این مضمون به چند سند معتبر مروی است

209،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 زیاد شدن باران و گیاه و درختان و میوه ها

 زیاد شدن باران و گیاه و درختان و میوه ها

اوقات دیگر و راست آید، قول  ارضیّه به نحوی که مغایرت پیدا کند حالت زمین در آن وقت با حالت آن در و سایر نعم
  الْأَرْضِ خدای تعالی یَوْمَ تُبَدَّلُ الَْأْرضُ غَیْرَ

عهد آن حضرت، به  و مراد تبدیل صورت زمین است در« مهدی علیه الساّلم، چنین کند»کرده از کعب:  نعمانی روایت
سایر برکات رتی دیگر به جهت کثرت عدل و باران و اشجار و گیاه وصو . 

شوند امّت من در زمان مهدی  متنعّم می»مروی است از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود:  در کشف الغمّه
مان بر ایشان باران پی درپی و نشده بودند از برّ و فاجر. می فرستد آس علیه الّسالم به نعمتی که هرگز مانند آن متنعّم

نمی کند زمین چیزی از نبات خود را ذخیره .» 



می دهد زمین میوه های خود را و پنهان نمی کند بر ایشان چیزی را»به روایت گنجی در بیان  .» 

» :به روایت بغوی نمی گذارد زمین از گیاه  نمی گذارد آسمان از باران خود چیزی مگر آن که آن را پی درپی می فرستد و
یعنی کاش زنده می شدند و « 3« »آرزو می کنند زندگان مردگان را. خود چیزی را مگر آن که ظاهر می کند آن را تا آن که

 .می دیدند

طبرسی روایت است از امیر المؤمنین علیه الساّلم که در قّصه آن جناب فرمود در احتجاج شیخ در عهد او بیرون می آورد » :
را ن، گیاه خود را و نازل می کند آسمان، برکت خودزمی .» 

414ص:   

در آن زمان زن از عراق می رود به شام و پای خود را نمی گذارد. »قریب به آن مروی است در خصال و گذشت که فرمود: 
  «.مگر بر گیاه

وقت خروج قائم علیه  چون»: مفید روایت است از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود در اختصاص شیخ
شد از شما، مّدت جبّاران و ولیّ امر شده بهترین امّت محمّد صلّی  الساّلم شود، منادی ندا کند از آسمان که ای مردم! منقطع

علیه و آله و سلّم اللّه .» 

» :تا آن که فرمود نهرها جاری شود و  پس در آن زمان جوجه گذارند مرغان در آشیان خود و ماهی ها در دریاهای خود و
را بسیار شود آب چشمه ها و برویاند زمین، ضعف ثمرو رزق خود .»  

و اهل  او، اهل آسمان مسرور می شود به»روایت است از حضرت که فرمود، در قّصه مهدی علیه الّسالم:  در عقد الّدرر
کشیده می شود نهرها و مضاعف می کند باران در دولت او و  زمین و مرغان و وحشیان و ماهیان در دریا و زیاد می شود

بیرون می دهد گنج های خود را زمین، ثمره خود را و .» 

 :سیّد علی بن طاوس، از صحیفه ادریس نبی علیه الّسالم نقل کرده در کتاب سعد السعود در ضمن سؤال ابلیس که

 پروردگارا! مرا مهلت ده تا روزی که خلق مبعوث می شوند؛

 :و جواب خداوند که

« نمودم و حتم کردم  مهلت داده شدگانی تا روز وقت معلوم؛ پس به درستی که آن روزی است که من حکم نه! و لکن تو از
انتخاب کنم از برای آن وقت، بندگانی را برای خود که آزمودم  که پاک نمایم زمین را آن روز، از کفر و شرک و معاصی و

حلم و صبر و وقار و تقوی و  به ورع و اخالص و یقین و تقوی و خشوع و صدق وبرای ایمان و پر نمودم آنها را  دلهایشان را
بعد از هدایت و می گردانم ایشان را نگاهبانان آفتاب و ماه، یعنی برای  زهد در دنیا و رغبت در آن چه در نزد من است،

در شب و روز عبادت . 

415ص:   



برای ایشان. آنگاه عبادت  شان را بر آن دینی که پسندیدم آن راایشان را در زمین و توانایی دهم ای خلیفه خواهم نمود
نماز بگزارند در وقتش و زکات بدهند در زمانش و امر کنند به معروف و  .کنند مرا و چیزی را برای من انباز قرار ندهند

ترسد چیزی از چیزی. آنگاه چیزی را و ن کنند از منکر و بیندازم در آن زمان امانت را بر زمین. پس ضرر نرساند چیزی، نهی
اذیّت نمی کنند بعضی از ایشان بعضی را بشوند هوام و مواشی در میان مردم، پس . 

برکات را از آسمان و زمین و  صاحب نیشی از هوام و غیر آنها را و ببرم زهر حیوانی که می گزد و نازل کنم بردارم نیش هر
مه ثمرهای خود را و انواع طیب خود را و بیندازم رأفت و مهربانی را در ه بدرخشد زمین، از نیکویی نبات خود و بیرون دهد

ایشان، پس با یکدیگر مواسات کنند و بالسویّه قسمت نمایند میان . 

صغیر، کبیر را و به حقّ،  فقیر و برتری نکند بعضی بر بعضی و رحم کند کبیر، صغیر را و احترام نماید پس بی نیاز شود
انصاف دهند و حکم کنند متدیّن شوند و به او . 

برای ایشان پیغمبر و  من؛ برگزیدم برای ایشان پیغمبری مصطفی و امینی مرتضی را؛ پس گرداندم او را ایشان اند اولیای
 .رسول و آنها را گرداندم برای او، اولیا و انصار

وقتی است که حجب نمودم  امّتی هستند که اختیار نمودم برای نبیّ مصطفای خود و امین مرتضای خود؛ این این ها بهترین
هالک نمایم تو را در آن روز، با سواران و پیادگانت و تمام  آن را در علم غیب خود و ال بد است که او واقع شود و

که تو از مهلت دادگانی تا روز وقت معلوم لشکریانت. پس برو .» 

416ص:   

 .و آثار مذکوره در این اثر شریف، تا کنون ظاهر نشده و مطابق اخبار خاصّه و عامّه از خصایص ایّام مهدی علیه السّالم است

در آیه شریفه فَإِنَّکَ مِنَ  از سیّد علی بن عبد الحمید روایت است از امام صادق علیه الّسالم که فرمود در انوار المضیئه
خداوند او را مبعوث  الْمَعْلُومِ* که وقت معلوم، روز برخاستن قائم علیه الّسالم است؛ پس چون إِلی یَوْمِ الْوَقْتِالْمُنْظَرِینَ. 

یا ویاله از این روز! پس می گیرد »زانوها می افتد و می گوید:  کند، در مسجد کوفه است که ابلیس می آید تا این که بر
پس این است روز معلوم را و گردنش را می زند، موی پیشانی او .» 

 در تفسیر علی بن ابراهیم، مروی است از آن جناب که فرمود در تفسیر

مّتصل می شود ما بین مکّه و مدینه از نخل»مُدْهامَّتانِ  .» 

نورانی یا خرسند می شود به  زمین،»المؤمنین علیه الساّلم در منتخب حسن بن سلیمان حلّی مذکور است که:  در خطبه امیر
  خود را و زمین گیاه خود را و زینت می دهد خود را برای اهل خود عدل و آسمان، باران خود را می دهد و درخت، ثمر

213ص:-210،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  تکمیل عقول مردم به برکت وجود آن حضرت

 تکمیل عقول مردم به برکت وجود آن حضرت



آدم شده، از روز کشته  مبارک، بر سر ایشان و رفتن کینه و حسد از دلهای ایشان که طبیعت ثانیه بنی ستو گذاشتن د
در اصل زّراد است که گفت، گفتم به جناب صادق علیه الساّلم:  شدن هابیل تا کنون و کثرت علوم و حکمت ایشان. چنان چه

نباشم از مؤمنین می ترسم که . 

برای چه؟»فرمود:  » 

و محبوب تر از دراهم و  نمی یابم در میان خود، کسی را که بوده باشد برادر او در نزد او برگزیده تر برای آن کهگفتم: 
نزد خود، از برادری که جمع نموده میان ما و او، مواالت امیر المؤمنین  دینار او و می یابیم درهم و دینار را محبوب تر در

الّسالم علیه . 

417ص:   

که خروج کند قائم ما  است. به درستی که شماها مؤمنید و لکن کامل نخواهید کرد ایمان خود را تا آن ننه، چنی»فرمود: 
تبارک و تعالی عقول های شماها را علیه الّسالم؛ پس در آن زمان، جمع می نماید خداوند .»  

 :در خرایج راوندی و کمال الدین صدوق مروی است از جناب باقر علیه الساّلم که فرمود

« نماید به سبب آن عقل های  قائم ما علیه الساّلم می گذارد دست خود را بر سرهای بندگان، پس جمع می هرگاه خروج کرد
را ایشان را و کامل می گرداند به آن، خردهای ایشان .» 

احدی از شما نزد برادر  آیا می آید»کرده از سعید بن حسن که حضرت باقر علیه الساّلم به من فرمود:  شیخ کلینی روایت
خود را بر می دارد و آن برادر او را منع نمی کند؟ خود، پس داخل می کند دست خود را در کیسه او، پس حاجت » 

 .گفتم: چنین شخصی در میان خود نمی شناسم

پس چیزی نیست در این حال، یعنی مقامی و کمال بر ایشان نیست»پس حضرت فرمود:  .» 

ا این حال؟گفتم پس: هالکت است ب  

نه، به درستی که این گروه هنوز عقل هایشان به ایشان داده نشده»فرمود:  .»  

هستند. پس  اصحاب ما، در کوفه جماعت بسیاری»مفید مروی است کسی به آن حضرت عرض کرد که:  در اختصاص شیخ
می نمودند اگر می فرمودی ایشان را، هرآینه تو را اطاعت می کردند و متابعت .» 

آیا می آید یکی از ایشان نزد کیسه برادرش پس حاجت خود را از آن می گیرد؟»رمود: پس ف » 

 .گفت: نه

پس ایشان به خون های خود بخیل تراند»فرمود:  .» 



ارث می بریم و حدّ بر  درستی که مردم در آرامی و آسایش اند. با ایشان مناکحه می کنیم و از یکدیگر به»آنگاه فرمود: 
کنیم و امانت ایشان را ردّ می کنیم ایشان اقامه می . 

418ص:   

برادر خود و حاجت خود را  قائم علیه الساّلم آن وقت جدایی در میان می آید، و می آید مرد به سوی کیسه تا آن که برخیزد
 «.می گیرد، پس او را منع نمی کند

می گذارد »مهدی علیه الساّلم:  جمله از صفات صدوق مروی است از امیر المؤمنین علیه الساّلم که فرمود در در کمال الدین
مگر آن که قلبش دست خود را بر سرهای عباد، پس نمی ماند مؤمنی  

هرآینه برود »حضرت:  در خصال مروی است از آن جناب که فرمود در ضمن وقایع ایّام آن« پاره آهن. شدیدتر می شود از
 «.کینه و عداوت از دل های بندگان

که خدای تعالی می گرداند بی  در این مقام»وی است از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود: مر در کشف الغمّه
صفت خبیثه از دل ها برود، و این صفت پسندیده بیاید خالیق آسوده  ظاهر است که چون دو« نیازی را در دل های مردم.

 .شوند

این مسجد شما سی صد  می آید در»م که فرمود به ابان بن تغلب: مروی است از جناب صادق علیه الّسال در کمال الدین
اجداد ایشان متولّد نشدند، بر ایشان است شمشیرها که مکتوب  مرد، یعنی مسجد مّکه که می دانند اهل مکّه که پدران و

کلمه ای، مفتوح می شود از هر کلمه ای هزار کلمه است بر هر شمشیری .» 

» :به روایت نعمانی خطبه مخزون امیر  و در« است بر هر شمشیری هزار کلمه و هر کلمه، مفتاح هزار کلمه است.مکتوب 
  شود در دل های مؤمنین، پس در آن وقت، علم قذف می»المؤمنین علیه الّسالم مذکور است: 

وَ إِنْ یَتَفَرَّقا یُغْنِ آیه ...  مؤمن به علمی که در نزد برادر او است پس در آن وقت ظاهر می شود تأویل این محتاج نمی شود
  ... اللَّهُ کُلًّا ِمنْ سَعَتِهِ

419ص:   

215ص:-213،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  قوت خارج از عادت در دیدگان و گوش های اصحاب آن حضرت

 قوت خارج از عادت در دیدگان و گوش های اصحاب آن حضرت

به درستی که»چنان چه در کافی و خرایج مروی است از جناب صادق علیه الساّلم که فرمود:   

شود میان ایشان و قائم  خروج کرد، قوت می دهد خداوند در گوش ها و چشم های شیعیان ما، تا این که می قائم ما هرگاه
می کند و ایشان می شنوند و نظر می کنند به سوی آن جناب علیه الّسالم به قدر چهار فرسخ. پس با ایشان تکلّم .» 



مؤمن، در زمان قائم  به درستی که»شاذان، در کتاب غیبت خود روایت کرده از آن جناب که فرمودند:  شیخ جلیل، فضل بن
ست، می بیند که در مغرب است و هم چنین آن که در مغرب ا علیه الّسالم در مشرق است، هرآینه می بیند برادر خود را

مشرق است برادر خود را که در .»  

216،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  استغنای خلق به نور آن جناب علیه الساّلم از نور آفتاب و ماه

 استغنای خلق به نور آن جناب علیه الساّلم از نور آفتاب و ماه

تفسیر آیه شریفه وَ  لیه الّسالم که فرمود درابراهیم در تفسیر خود روایت کرده از حضرت صادق ع چنان چه علی بن
امام زمین است مربّی زمین،»أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها. :  .» 

 راوی عرض کرد: پس هرگاه خروج نمود، چه خواهد شد؟

مستغنی می شوند مردم از روشنایی خورشید و نور ماه و اکتفا می کنند به نور امام علیه الّسالم»فرمود:  .»  

 :در ارشاد شیخ مفید و غیبت شیخ طوسی مروی است از آن جناب که فرمود

هرگاه برخاست قائم ما علیه الساّلم، روشن شود زمین به نور ربّ زمین و مستغنی شوند مردم از روشنایی آفتاب و »
 «.تاریکی برود

420ص:   

رده، و نیز فرمودصدوق این مضمون را در کمال الدین از جناب رضا علیه الساّلم روایت ک : 

 «.برای آن حضرت، ظلّی نیست»

 :شیخ خزّاز در کفایه االثر روایت کرده از آن جناب، که فرمود در ذکر آن حضرت

 «.اوست صاحب غیبت پیش از خروجش. پس چون خروج کرد، روشن می شود زمین به نور او»

است که گفته شود نور معنوی است که نور علم و به قرینه خبر اول معلوم می شود مراد، نور ظاهری است و الّا ممکن 
 .حکمت و عدل باشد

روشن می شود زمین  هرگاه قائم ما برخاست،»شاذان به سند صحیح از آن جناب مروی است که فرمود:  در غیبت فضل بن
جناب، تا آن که متولّد تاریکی می رود و عمر می کند مرد، در ملک آن  به نور او و بی نیاز می گردند بندگان از ضوء آفتاب و

زمین، گنج های خود را تا این که می  برای او هزار پسر و متولّد نمی شود در آنها برای او دختری و ظاهر می کند می شود
 کند مردی از شما، کسی را عطایی نماید به او از مال خود و بگیرد آن کس از او بینند آنها را مردم، بر روی زمین و طلب



سبب آن چه روزی کرده خدای تعالی ایشان را از  ه نیابد احدی را که قبول کند آن را و بی نیاز باشند مردم بهزکات او را ک
  «.فضل خود

220،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  بودن رأیت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با آن جناب

آن جناب که جز در بدر و روز جمل، دیگر باز نشدهبودن رأیت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با  . 

421ص:   

اللّه علیه و آله و سلّم را  رایت رسول خدا صلّی»جناب صادق علیه الّسالم روایت کرده که فرمود در خبری:  شیخ نعمانی از
حریراز پنبه و نه از کتان و نه از ابریشم و نه از  جبرئیل، روز بدر نازل نمود و نبود آن، و اللّه .» 

 راوی پرسید: پس از چه بود؟

بهشت باز کرد آن را رسول خدا صلّی الّله علیه و آله و سلّم در روز بدر از برگ»فرمود:  آنگاه پیچید آن را و داد به علی  .
 الم؛آن جناب بود تا روز بصره شد؛ پس باز کرد آن را امیر المؤمنین علیه السّ بن ابی طالب علیه الساّلم. پس پیوسته نزد

اینجا؛ باز نمی کند آن را احدی تا برخیزد قائم  پس خدای تعالی، برای او فتح کرد؛ آنگاه آن را پیچید و آن، در نزد ماست. در
که مالقات می  برخاست، آن را باز می کند. پس نمی ماند در مشرق و نه در مغرب احدی، مگر آن علیه الّسالم. پس هرگاه

راست آن، یک ماه و از چپ آن، یک ماه کند آن را و سیر می کند رعب از پیش روی آن، مسافت یک ماه و از .»  

قائم اهل بیت خود را که مشرّف  ای ثابت! گویا می بینم»از حضرت باقر علیه الساّلم که فرمود به ابو حمزه:  نیز روایت کرده
چون مشرّف شد بر نجف شما، باز می کند »خود به ناحیه کوفه و فرمود:  و اشاره فرمود به دست« شده بر این نجف شما

آید بر او مالیکه بدر رسول خدا صلّی الّله علیه و آله و سلّم را؛ پس چون آن را باز کرد، فرود می رأیت .» 

ا صلّی اللّه علیه و آله و سّلم؟گفت: چیست رأیت رسول خد  

422ص:   

را به سوی چیزی،  عمود عرش خداوند و رحمت اوست و سایر آن از نصر خداوند است؛ دراز نمی کند او چوبش از»فرمود: 
  «.مگر آن که تباه می کند آن را

که همه آنها منتظر بودند  ه ملکچون آن را باز کند، فرود آید بر او سیزده هزار و سیزد»کمال الدین:  به روایت صدوق در
ذکر فرمودند، به نحوی که گذشت آنگاه تفصیل آن مالیکه را« قائم علیه الساّلم را. . 

و امیر المؤمنین علیه  چون تالقی شد میان اهل بصره»مروی است از جناب صادق علیه الّسالم که فرمود:  در غیبت نعمانی
را. پس بلرزید قدم های ایشان و زرد نشد آفتاب که گفتند:  آله و سلّم ه علیه والساّلم؛ باز کرد رأیت رسول خدا صلّی اللّ

ما را ای پسر ابو طالب امان ده !» 



نفرمودند. پس جناب امام  صفّین شد، سؤال کردند از آن حضرت که آن رأیت را باز کند، پس اجابت چون روز»فرمود: 
شفیع حاجت خود کردند را حسن و امام حسین علیهما الساّلم و عمّار بن یاسر .» 

آن برسند و به درستی که  ای فرزند من! از برای این قوم، مدّتی است که باید به»علیه السّالم فرمود:  پس به امام حسن
قائم علیه الّسالم این رأیتی است که باز نمی کند آن را بعد از من، مگر .» 

222و ،ص:221،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  دن زره رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، مگر بر قدّ شریف آن حضرتراست نیام

 راست نیامدن زره رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سّلم، مگر بر قدّ شریف آن حضرت

شان از آن چه در نزد ای الدرجات مروی است از جناب صادق علیه الّسالم که فرمود بعد از ذکر جمله ای چنان چه در بصائر
علیه الساّلم کسی است که چون بپوشد زره رسول خدا صلّی اللّه علیه  به درستی که قائم ما»است از سالح و مواریث انبیا: 

ابو جعفر علیه الساّلم، پس زیاد بود  سلّم را، پس پر کند آن را، یعنی زیاد و کم نشود و به درستی که پوشید آن را و آله و
 «.از قامتش

423ص:   

ض کرد: شما سمین ترید یا ابا جعفر علیه الساّلم؟راوی عر  

ابو جعفر علیه السّالم از من سمین تر بود و به تحقیق که من هم پوشیدم آن را، پس اندکی زیادتر بود و نزدیک تر »فرمود: 
 «.بود به استوا

حاصل آن ذکر شد به سند دیگر نیز روایت کرده قریب به همین معنی و متن آخر خبر فی الجمله صعوبتی داشت. . 

الّسالم: فدای تو شوم! من  راوندی در خرایج روایت کردند از ابی بصیر که گفت، گفتم به حضرت صادق علیه نیز در آنجا و
 .می خواهم دست بمالم به سینه تو

پس دست مالیدم سینه و کتف های مبارکش را« به جای آور!»فرمود:  . 

؟چرا چنین کردی ای ابو محمّد»پس فرمود:  » 

پهن است و دو کتفش  به درستی که قائم علیه الساّلم سینه اش»شوم! شنیدم از پدرت که می فرمود:  گفت: فدای تو
 «.فروهشته و میان آنها فراخ است

را و می کشید آن را بر زمین  محمّد! به درستی که پدرم پوشید زره رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ای ابو»فرمود: 
 به این که به اندازه باشد و می باشد آن زره بر بدن قائم علیه الساّلم، و به درستی که من پوشیدم آن را. پس نزدیکتر بود

مرتفع است، به نحوی که گویا پیش روی آن را با  چنان چه بود از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. دامنش از زمین
حلقه بلند کردنددو  .» 



» :به روایت راوندی بر رسول خدا صلّی اللّه  یعنی دامان باال رفته است. چنان چه« و آن زره بر صاحب این امر مشمر است.
ظاهر می شود »متعدّده است و علّامه مجلسی در مجلّد هفتم بحار فرمود که:  علیه و آله و سلّم بود. و بر این مضمون اخبار

که راست می آمد بر بدن هر امامی و دیگری  د ائمّه علیهم الساّلم دو زره بود، یکی از آنها عالمت امامت بوداخبار که نز از
صلوات اللّه علیه -که راست نمی آمد، مگر بر بدن آن جناب عالمت حضرت قائم علیه الّسالم بود -.»  

424ص:   

222،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  همراه بودن ابری مخصوص

مراه بودن ابری مخصوصه  

 .که خدای تعالی، آن را برای آن جناب ذخیره کرده که در آن است رعد و برق

علیه السّالم که فرمود:  بصائر و شیخ مفید در اختصاص روایت کردند به سندهای متعدّده از حضرت باقر چنان چه صفّار در
و ابر. پس برگزید ذلول، یعنی آرام را و ذخیره شد برای صاحب میان د آگاه باشید به درستی که ذو القرنین را مخیّر کردند»

صعب شما .» 

 راوی پرسید: صعب کدام است؟

باشید که آن جناب سوار  که در آن، رعد و صاعقه یا برق باشد. پس صاحب شما، سوار می شود بر آن. آگاه آن ابری»فرمود: 
هفت آسمان و هفت زمین که پنج از آن، معمور است و دو از آن، خراب  می شود بر آن، ابر پس باال می برد او را در راه های

 «.است

القرنین را میان دو ابر، ذلول  به درستی که خداوند مخیّر کرد ذو»از جناب صادق علیه الساّلم که فرمود:  نیز روایت کردند
که نیست و صعب. پس اختیار نمود ذلول را و آن ابری است  

ختیار می نمود صعب را، نبود برای او این اختیار، زیرا که خداوند ذخیره کرد آن را برای قائم علیه در آن برق و رعدی اگر ا
  «.الساّلم

223،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  برداشته شدن تقیّه و خوف از کفّار و مشرکین و منافقین

 برداشته شدن تقیّه و خوف از کفّار و مشرکین و منافقین

آسمانیّه، بدون حاجت به  دگی خدای تعالی و سلوک در امور دنیا و دین، حسب نوامیس الهیّه و فرامینبن و میسّر شدن
ارتکاب اعمال ناشایسته؛ مطابق کردار ظالمین. چنان چه خدای تعالی  دست برداشتن از پاره ای از آنها، از بیم مخالفین و

کالم خود فرمود در : 



425ص:   

قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ ِدینَهُمُ  لََیسْتَخْلِفَنَُّهْم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَِّذینَ مِنْ نُوا مِنْکُمْ َو عَمِلُوا الصَّالِحاتِالَّذِینَ آمَ وَعَدَ اللَّهُ
یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی ال الَّذِی ارْتَضی لَُهمْ وَ  ...  

البتّه خلیفه گرداند ایشان را.  تعالی آنان را که ایمان آوردند از شما و کردند کارهای شایسته که هرآینه وعده داده خدای
 از ایشان و هرآینه البته متمّکن خواهد کرد برای ایشان، دین ایشان را که چنان چه خلیفه گردانید آنان را که بودند پیش

ایمنی که بپرستند مرا و چیزی را برای من  سندید بر ایشان و البّته تبدیل خواهد کرد مر ایشان را از پس ترس ایشان،پ
 .شریک قرار ندهند

که دارای مرتبه ایمان و  پوشیده نیست که این وعده خالفت که خدای تعالی داده که بدهد به بعضی از آنها بر هر منصفی
اللّه علیه و آله و سلّم که در عهد خالفتش متمکّن باشد از اقامه تمام  ا، پس از نبیّ خود صلّیدرجات عمل صالحند در دنی

پرستش نماید او با سایر انام  که خدا برایش پسندیده و ایمن شود، پس از خوفی که از جانب خلق به او رسیده و دینی
ر چند با اجتماع شروطش واجب شود؛ چه با اطمینان و نوعی از شرک است؛ ه خدای تعالی را بی تقیّه، چه آن به حسب عمل،

دل به حقیقت ایمان بر شرک و کفر جوارح و زبان مؤاخذه آرامش  

از مذهب و ملّت، تا  شود بر آن حفظ جان چنین خلیفه و خالفت و چنین آسودگی و امنیت و چنین تمکّن نیست، اگر متوقّف
نتواند دادن، جز عهدی که همه مسلمین خبر دادند که نبی  ر نداده وکنون در میان مسلمین نشده و از عهد آن کسی خب

رفعت و عبادت و  خواهد آمد که عهد ذلّت و خواری ظالمین و منافقین و ملحدین است و روز عزّت و اکرم وعده داده که
داند یا داند و نفرماید که تمام مراتب دین چیزی نباشد که ن بندگی مؤمنین و آن، روز ظهور حضرت مهدی است علیه الساّلم

از عهده بر نیاید یا بفرماید کسی . 

426ص:   

شریفه، عهد خلفای اربعه است  فریقین معلوم و مبیّن است و این که بعضی از مخالفان گفتند که مورد آیه اخبار چنان چه از
در کتب امامت مشروح شده به سفسطه و انکار بدیهی است. چنان چه  و کالم واسطی که مخصوص به عهد ثالثه است، شبیه

باشد، چه رسد به ماه و  به احوال سلف مخفی نیست که چنین روزی بر مسلمین نگذشته که دارای شروط ثالثه و بر هر چیز
نزول آیه در شأن قائم علیه الّسالم است سال و از این جهت در جمله اخبار امامّیه رسیده که . 

حقّ مهدی علیه الساّلم است  از اهل بیت علیهم الساّلم این است که آیه، در مجمع البیان فرموده که مروی شیخ طبرسی در
ایشان و اللّه شیعیان ما اهل بیت »این آیه را تالوت کرد، آنگاه فرمود:  و روایت کرده عیاشی که حضرت سجاد علیه الساّلم

و او مهدی این امّت ز مااین کار، یعنی این سه احسان بزرگ، به ایشان کرده می شود بر دست مردی ا .اند .» 

الساّلم و انتظار مؤمنین فرج  صدوق مروی است از جناب صادق علیه الساّلم که فرمود بعد از ذکر نوح علیه در کمال الدین
 استخالف و تمکین را که هم چنین است قائم علیه الّسالم؛ زیرا که ممتد می شود تا آن که عطا فرمود خداوند به ایشان»را: 

مرتد شدن هر کس از شیعه که طینت او خبیث  غیبت او تا آن که خالص شود حقّ و از ایمان، کدورت مرتفع شود، بهایّام 
السّالم ببیند استخالف و تمکین را و امری که منتشر می شود در عهد قائم علیه باشد و بیم نفاق در او برود، چون .» 

ل شد در حقّ ابی بکر و عمر و عثمان و علی علیه الّسالمکسانی گمان می کنند که این آیه ناز»راوی عرض کرد:  .» 



427ص:   

رسولش به انتشار امر  دل های ایشان را هدایت نکند. کجا متمکّن شد دینی که پسندید آن را خداوند و خداوند»فرمود: 
از سینه های ایشان در عهد یکی از آنها و در عهد علی علیه  آن در امّت و رفتن خوف از دل هایشان و مرتفع شدن شکّ

میان ایشان و کفّار مسلمانان و فتنه ها که بر انگیخته شد در عهد ایشان و مقاتله ها که واقع شد الساّلم با ارتداد .» 

ندارد آن که تقیّه نمی  ایمان دینی نیست برای آن که ورعی ندارد و»از جناب رضا علیه السّالم که فرمود:  نیز روایت کرده
است که بیشتر عمل کند به تقیّه، پیش از خروج قائم ما علیه الساّلم؛  کند، به درستی که اکرم شما در نزد خداوند، کسی

که ترک کند آن را پیش از خروج قائم ما علیه الساّلم، پس او از ما نیست پس کسی .»  

226وص:225،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

تمام روی زمین از عدل و داد پر شدن  

 پر شدن تمام روی زمین از عدل و داد

که این بشارت و این منقبت  خبری، الهی یا نبوی، خاصّی یا عامّی، ذکری از حضرت مهدی علیه الّسالم شده چنان چه در کمتر
 .برای آن جناب مذکور نباشد در آن

به نور پروردگار  چون آن حضرت خروج کند، روشن شود زمین»: از جناب رضا علیه الّسالم که فرمود در عیون مروی است
احدی، احدی را خود و گذاشته شود میزان عدل میان مردم، پس ظلم نمی کند .» 

 در کمال الدین مروی است از جناب صادق علیه الّسالم که فرمود در تفسیر آیه شریفه سِیرُوا

حضرت، هر کس در شب و روز به هر جا رود  یعنی در عهد آن« قائم ما اهل بیت استمراد، »وَ أَیَّاماً آمِنِینَ. :  فِیها لَیالِیَ
 .ایمن و محفوظ است

428ص:   

کنند و اللّه، تا خلق  آن حضرت و اصحابش مقاتله می»مروی است از جناب باقر علیه الساّلم که فرمود:  در تفسیر عیاشی
قرار ندهند. حتّی آن که پیر زن ضعیفی از مشرق، اراده مغرب می  خدای به یگانگی اقرار کنند و چیزی را برای او شریک

را نمی ترساند کند و احدی او .» 

الّسالم خروج کرد، حکم می کند به  هرگاه قائم علیه»مفید مروی است از جناب صادق علیه الساّلم که فرمود:  در ارشاد شیخ
گردد هر  ایمن می شود به او، راه ها و بیرون می آورد زمین، برکات خود را و بر می عدل و مرتفع می شود در ایّام او جور و

اسالم کنند و اعتراف نمایند به ایمان حقّی به سوی اهل آن حقّ و باقی نمی ماند اهل دینی مگر آن که اظهار .» 

 :در کمال الدین مروی است که ریّان بن الصلت عرض کرد به جناب رضا علیه الساّلم

صاحب این امری؟ تو  



من صاحب این امر هستم و لکن نیستم آن کسی که پر می کند زمین را از عدل، چنان چه پر شده از جور»فرمود:  .» 

230ص:-229،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 بیرون آمدن دو نهر از آب و شیر

 بیرون آمدن دو نهر از آب و شیر

است، از سنگ جناب موسی علیه الّسالم که با آن حضرت است پیوسته در ظهر کوفه که مقرّ سلطنت آن جناب . 

به مکّه و اراده نماید که  چون قائم علیه الساّلم خروج کند»است از جناب باقر علیه الساّلم که فرمود:  در خرایج مروی
نماید حجر موسی که  باشید که کسی حمل نکند طعامی و نه آبی! و حمل متوجّه کوفه شود، منادی آن حضرت ندا کند که آگاه

فرماید آن را، پس جاری می  بود از آن دوازده چشمه آب، پس فرود نمی آیند در منزلی، مگر آن که نصب می جاری شده
 .شود از آن چشمه ها

429ص:   

است تا وارد  باشد سیر می شود و هر که تشنه باشد سیراب می شود، پس از آن سنگ، توشه ایشان پس هر که گرسنه
شود از آن پیوسته آب و شیر. پس هر که گرسنه  نجف شوند، پشت کوفه. پس چون فرود آمدند در ظهر کوفه، جاری می

باشد سیراب می شود باشد سیر می شود و هر که تشنه .» 

و آله و سلّم چهل و دوم: امتیاز دادن خداوند تبارک و تعالی، آن حضرت را در شب معراج پیغمبر خود صلّی اللّه علیه  

 بعد از نمایاندن اشباح نورانیّه ائمّه علیهم الّسالم به آن حضرت، از امیر المؤمنین علیه الساّلم تا حجّت

می کند حالل مرا و حرام می کند  این قائم علیه الّسالم حالل»الّسالم، به این که فرمود به روایت ابن عیاش:  عصر علیه
من مّد از اعدایحرام مرا و انتقام می کشد ای مح . 

  «.ای محمّد! دوست دار او را و دوست دار کسی را که او را دوست دارد و کسی را که او دوست می دارد

235،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  نزول حضرت روح اللّه، حضرت عیسی بن مریم علیه الساّلم

 نزول حضرت روح اللّه، حضرت عیسی بن مریم علیه الّسالم

و نماز کردن در خلف آن جناب -صلوات اللّه علیه -، برای یاری حضرت مهدیاز آسمان . 

علیهم الساّلم بر جمیع انبیا  اگر چه بعید نیست دعوای استقرار مذهب در این اعصار، بر افضلیّت ائمّه اطهار مخفی نماند که
است عیسی علیه الّسالم و لکن و مرسلین حتّی اولو العزم که یکی از ایشان : 



رسد به اهل سنّت که پاره ای از  در اعصار سابقه از مسائل نظریّه بود و جمعی مخالف بودند از علمای ما، چه ال: این مسألهاو
از انبیا را ترجیح بر ایشان دهد ایشان حکم به تکفیر آن کس کنند که احدی غیر . 

430ص:   

ائمّه از آل محمّد علیهم  ت، یعنی امامیّه به فضلمقاالت فرموده که:قطع کردند گروهی از اهل امام شیخ مفید در کتاب
 پیمبران، سوای پیغمبر ما محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و واجب الساّلم، بر تمام آنان که پیش بودند از رسوالن و

هر دو قول را  الّسالم و امتناع نمودند دانستند گروهی از ایشان فضل بر جمیع انبیا، سوای اولو العزم از ایشان علیهم
برای عقول،  به فضل تمام انبیا بر جمیع ائمّه علیهم الساّلم و این بابی است که نیست فریقی دیگر از ایشان و قطع نمودند

به تحقیق که آثاری رسیده از پیغمبر صلّی الّله علیه و  مجالی در ردّ و قبول آن و اجماعی نیست بر هیچ یک از آن اقوال. و
از ائمّه طاهرین صادقین علیهم  المؤمنین علیه الّسالم و ذریّه او از ائّمه طاهرین علیهم الساّلم و اخباری میرآله و سلّم در ا

می دهد عزم را به آن چه فریق اول گفتند در این مسأله الساّلم ایضا و در قرآن، مواضعی است که قوّت . 

عوام اهل حقّ را بهره ای  نصاف و اهل دانش و بینش است وافضلیّت از روی ادلّه و براهین مخصوص به اهل ا ثانیا: ثبوت
 غیر آن طایفه یا علم ندارند یا انصاف یا اطاّلع؛ پس فضیلت ائّمه علیهم نیست در آن، جز اعتقادی بی پایه از روی تقلید و

آن که ضروری و  نرسیده؛ چه رسد به الساّلم از رسل، برای همه اّمت، چه رسد به غیر ایشان، به درجه اول از ثبوت
بعضی از اعصار که به حدّ ضروری رسیده و به نزول حضرت عیسی علیه الّسالم  وجدانی شود جز برای طایفه ای از ایشان در

محضر تمام عالم که خواهند شناخت او  نماز کردنش در خلف مهدی علیه الّسالم و متابعت و اطاعت کردنش آن جناب را در و
 وجدانی همه جهانیان شود؛ چه فرقی در بین اولو العزم کسی نگذاشته و از این لب، محسوس ورا به تعریف الهی، آن مط

مختصّه آن حضرت قرار داده، مکرّر به آن، در  جهت در اخبار، نزول و نماز عیسی علیه الّسالم را از فضایل خاصّه و مناقب
قب و مدایح آن جناب شمردهفرمودند، بلکه خدای تعالی آن را از منا مجالس و محافل افتخار می . 

431ص:   

خدا صلّی اللّه علیه و  محتضر حسن بن سلیمان حلّی مروی است در خبری طوالنی که خدای تعالی به رسول چنان چه در کتاب
این که بیرون آوردیم از صلب او یعنی علی علیه الساّلم یازده مردی  عطا فرمودیم به تو،»آله و سلّم فرمود در شب معراج: 

الساّلم؛ پر می کند زمین را از عدل،  ذرّیه تو باشند از بکر بتول؛ آخر مرد ایشان نماز کند در خلف او عیسی علیه که همه از
شفا  لت و عافیت می دهم از کوری ونجات می دهم از مهلکه و هدایت می کنم از ضال چنان چه پر شده از ظلم و جور. به او

 «.می دهم به او مریض را

که مرا به راستی به پیغمبری  قسم به آن»مروی است از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود:  در کمال الدین
فرزندم  روج کند در آن روز،هرآینه طوالنی می کند خداوند آن روز را تا آن که خ فرستاده که اگر نماند از دنیا مگر یک روز،

 «.مهدی. پس فرود آید روح اللّه، عیسی بن مریم پس نماز کند خلف او

او را می کشد؛»از امیر المؤمنین علیه الّسالم که فرمود در حدیث دجّال:  نیز روایت کرده در شام در عقبه  -یعنی خداوند -
او بن مریم خلف افیق، بر دست کسی که نماز می کند، مسیح عیسی .»  

از ما احدی، مگر آن که  نیست»شیخ طبرسی مروی است از حضرت امام حسن مجتبی علیه الساّلم که فرمود:  در اعالم الوری
قائمی که نماز می کند روح الّله علیه الّسالم خلف او واقع می شود در گردن او بیعت از طاغیه زمان او، مگر .» 



ای دختر من! داده »الساّلم:  مروی از آن جناب صلّی الّله علیه و آله و سلّم که فرمود به فاطمه علیها در غیبت شیخ طوسی
احدی پیش از ما شد به ما اهل بیت، هفت چیز که داده نشده به : 

432ص:   

 .پیغمبر ما بهترین پیغمبران است و آن پدر تو است

 .وصیّ ما بهترین اوصیاست و او شوهر تو است

بهترین شهدا است و آن عمّ پدر تو است، حمزه شهید ما . 

 .از ما است کسی که برای او دو بال سبز است که پرواز می کند به آن، در بهشت

 .از ما است دو سبط این امّت و آنها پسر تو، حسن و حسین اند

عیسی بن مریماز ما است قسم به خداوندی که نیست خدایی جز او، مهدی این امّت. که نماز می کند خلف او  .» 

از این است»آنگاه دست مبارک را بر کتف حسین علیه الّسالم گذاشت و فرمود سه مرتبه:  .» 

 .در کافی مروی است که آن حضرت روزی بیرون تشریف آورد مسرور و خرسند و خندان. پس از سبب آن جویا شدند

باشید که خداوند و  ن از جانب خداوند. آگاهشبی نیست، مگر آن که برای من تحفه ای است در آ هیچ روز و»فرمود: 
مثل آن را به گذشتگان پروردگار من تحفه ای داده است امروز به من که نداده است . 

این که گفت: و از شماست یعنی از  السّالم آمد نزد من و از پروردگارم به من سالم رساند و گفت: ای محمّد! تا جبرئیل علیه
خلف او، هرگاه که خدای او را بر زمین فروفرستد عیسی بن مریم بنی هاشم قائم که نماز کند .» 

به آخر ایشان رسید،  جناب باقر علیه الّسالم مروی است که ذکر فرمود سیرت خلفای راشدین را، چون در کمال الدین از
نماز می کند دوازدهم کسی است که عیسی بن مریم در عقب او»فرمود:  .» 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود در جمله احوال مهدی علیه الّسالم گنجی شافعی روایت کرده از : 

433ص:   

« حضرت به  نماز صبح است با اصحاب خود در بیت المقدس که عیسی بن مریم فرود می آید. پس آن حضرت، مشغول
دو دست خود را بر کتف آن جناب می گذارد و  قهقرا بر می گردد که عیسی پیش افتد و امام مردم شود در نمازپس عیسی

  «!به او می گوید: مقدّم شو

چگونه اید شما در وقتی که پسر مریم نازل شود و امام شما از خود شما باشد؟»نیز روایت کرده که فرمود به ابو هریره:  »  



بر افضلیّتش بر آن جناب  ی عیسیمکرّر است اخبار و گنجی شرحی بیان کرده در داللت امامت آن حضرت برا بر این مضمون
بیانی که ما را حاجت به ذکر آن نیست که امام باید اقرأ و اعلم و افقه و اصبح باشد، به . 

مهدی علیه السّالم که  پس ملتفت می شود»مروی است که آن جناب صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود:  در عقد الّدرر
یش آب می چکدعیسی بن مریم نازل شده و گویا از مو . 

مقدّم شو و برای مردم نماز کن»پس مهدی علیه الساّلم به او می فرماید:  !» 

بیان نشده نماز، مگر برای تو»پس عیسی علیه السّالم می گوید:  .» 

ا عیسی علیه الساّلم در مقام ب عیسی علیه الساّلم، خلف مردی از فرزندان من و چون نماز کرد، می نشیند و پس نماز می کند
 «.او بیعت می کند

علیه الّسالم وقت نماز.  جمع شوند مهدی علیه الّسالم و عیسی»کرده که آن جناب علیه الّسالم فرمود:  نیز از سدی روایت
پیش بیفت»پس حضرت به عیسی می فرماید:  !» 

تو سزاوارتری به نماز»پس عیسی علیه السّالم می گوید:  !» 

نظر نرسیده و بر فرض  به اقتدا در عقب آن حضرت. در اخبار خاصّه، این مضمون بهعیسی علیه الساّلم  پس نماز می کند
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است جبرئیل علیه الّسالم را در  صحّت امر حضرت، آن جناب را به تقدیم، نظیر امر رسول

شدیم به سجده برای آدم علیه الساّلم،  که مأمور ما از آن روز»به تقدیم در نماز و امتناع جبرئیل و گفتن او که:  شب معراج
  «.بر آدمیان مقدّم نمی شویم

434ص:   

به مجرّد تقدّم در نماز  افضلیّت خود است بر عیسی علیه الساّلم برای خلق به لسان خود بر آن جناب، نه شاید مقصود کشف
ز نماز را خلف هر برّی و فاجری و فراموش کنند روایت کنند جوا که به قواعد بسیاری از اهل سنّت، فضلی در آن نیست و

ایشان باشد کسی که افضل  هرگز رستگار نمی شود قومی که پیش بیفتد ایشان را کسی و در میان»را که: کالم نبی خود
 باشد از آن که پیش افتاده ایشان را

240ص:-238،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  قتل دجّال لعین

 قتل دجّال لعین

 .که از عذاب های الهی است برای اهل قبله



در آیه شریفه ُقلْ هُوَ  علی بن ابراهیم مروی است از جناب باقر علیه الساّلم که تفسیر فرمود عذاب چنان چه در تفسیر
آن که ترساند  بری نیامد مگرهیچ پیغم»مِنْ فَوْقِکُمْ ... را به دجّال و صیحه و فرمودند:  الْقادِرُ عَلی أَنْ َیبْعَثَ عَلَیْکُمْ َعذاباً

  «.مردم را از فتنه دجّال

نباشد، با آن هیأت و  الدین از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روایت نموده؛ و چگونه فتنه چنان چه در کمال
آفاق را سیر کند جز مکّه و مدینه استعدادی که او بیرون می آید در سال قحط شدید و همه . 

ن حلّی در مختصر بصائر روایت کرده از امیر المؤمنین علیه الساّلم که فرمودحسن بن سلیما : 

« می گریند بر اهل نهروان و به  شیعه دجّال مقاتله کند، پس مقاتله کند با آنان که می گریند بر خون فالن و هر که خواهد با
 به این که فالن، مظلوم کشته شده، مالقات کرده خدای را در حالتی که بر او درستی که کسی که مالقات کند خدا را با ایمان

 «.غضبناک است و درک می کند دجّال را

435ص:   

 پس کسی گفت: یا امیر المؤمنین علیه الّسالم! پس اگر بمیرد پیش از آن؟

م انفشمبعوث می کند خداوند او را از قبرش تا این که ایمان می آورد به او به رغ»فرمود:  .» 

که آن ملعون، در عقبه افیق شام به دست آن حضرت کشته می شود« 1»گذشت از کمال الدین  . 

آفرید، پیش از آن که بیافریند  خداوند تبارک و تعالی چهارده نور»از جناب صادق علیه الساّلم که فرمود:  نیز روایت کرده
است خلق را به چهارده هزار سال؛ پس آن ارواح ما .» 

ی گفت: یا بن رسول اللّه! کیستند چهارده تن؟پس کس  

فرزندان حسین که آخر ایشان، قائمی  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمّه از محمّد»فرمود: 
کشد دجّال را و پاک می کند زمین را از هر جور و ظلمی است که بر می خیزد بعد از غیبتش پس می .»  

ه نسبت قتل آن لعین را به جناب عیسی می دهند و ما از شرح حال دجّال اعراض نمودیم؛ چون غرض اهمّ، غیر بعضی عامّ
 آن هست

242،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  طول عمر اصحاب و انصار آن حضرت

 طول عمر اصحاب و انصار آن حضرت

عمر می کند مرد »فرمود:  ز جناب صادق علیه الساّلم کهدر ارشاد و فضل بن شاذان روایت کرده اند ا چنان چه شیخ مفید
پسر که در ایشان دختری نیست در سلطنت آن حضرت تا این که متولّد می شود، هزار .»  



قسم به آن »آن جناب:  مروی است از امیر المؤمنین علیه الساّلم که فرمود در ضمن حاالت ایّام سلطنت در تفسیر عیاشی
می کنند در آن زمان، ملوک وار، آسوده در ناز و نعمت و بیرون نمی  جان را آفریده که هرآینه زندگیکه دانه را شکافته و 

هر بدعت و آفت و مفارقت از دین،  از ایشان از دنیا تا این که متولّد شود از صلب او هزار پسر که مأمون اند از رود مردی
 ه و آله و سلّم به تحقیق که نابود و فانی شده بر ایشان آفات وصلّی اللّه علی عامل به کتاب خداوند و سنّت پیغمبر او

 «.شبهات، یعنی هرگز به آفتی مبتال و به شبهه ای گرفتار نمی شوند

436ص:   

216،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

 فرا گیر شدن سلطنت آن حضرت، تمام روی زمین را

 فرا گیر شدن سلطنت آن حضرت، تمام روی زمین را

ق تا مغرب، برّ و بحر، معموره و خراب و کوه و دشت. نماند جایی که حکمش جاری و امرش نافذ نشود و اخبار در این از مشر
 .معنی متواتر است

در خبری طوالنی که  عیون و کمال الدین روایت کرده از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شیخ صدوق در علل و
دوازده نور را، در هر نوری سطر سبزی بود که بر آن اسم  به ساق عرش. پس دیدم در شب معراج نظر کردم»فرمود: 

علیهم اجمعین صلوات اللّه -من، اول ایشان علیّ بن ابی طالب و آخر ایشان مهدی امّت من وصیی بود از اوصیای -.» 

ای پروردگار من! این ها اوصیای منند پس از من؟»پس گفتم:  » 

» :پس خطاب رسید که منند بعد از تو بر خلق و  مّد صلّی اللّه علیه و آله و سّلم! این ها اولیا و اصفیا و حجّت هایای مح
من بعد از تو. قسم به عزّت و جالل خود که هرآینه البتّه ظاهر کنم به  ایشان اوصیای تو هستند و خلفای تو و بهترین خلق

زمین خود را از دشمنان خود و هرآینه  اک کنم به آخر ایشان،دین خود را و بلند کنم به ایشان، کلمه خود را و پ ایشان،
زمین و مغرب های او البتّه مالک گردانم او را مشرق های .» 

البتّه باال برم او را در اسباب،  مسخّر کنم برای او بادها و همواره زایل کنم البتّه برای او ابرهای سخت را و هرآینه البتّه
و  کنم او را به لشکر خود و مدد دهم او را به مالیکه خود تا باال گیرد دعوت من یعنی راه های آسمان و هرآینه البته یاری

را به نوبت گذارم میان اولیای خود تا روز  جمع شوند خالیق بر توحید من. آنگاه دوام دهم سلطنت او را و روزگار سلطنت
 «.قیامت
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تعالی جاری می فرماید  به زودی خدای»آن جناب مروی است که فرمود بعد از ذکر سلطنت ذی القرنین:  در کمال الدین از
مشرق زمین و مغرب آن، تا این که نمی ماند موضعی از دشت و کوه که  سنّت او را در قائم از فرزندان من و می رساند او را

در آنجا قدم گذاشته، مگر آن که او قدم گذارد در آنجا ذو القرنین .» 



گویا می بینم اصحاب قائم علیه الساّلم را که احاطه نمودند ما بین »نیز گذشت از جناب باقر علیه الساّلم که فرمود: 
  «.خافقین

 :در تفسیر عیاشی مروی است از جناب صادق علیه الّسالم که فرمود، در تفسیر آیه شریفه

خروج کرد، نمی ماند زمینی، مگر آن که ندا کنند در  هرگاه قائم ما»مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً که:  هُ أَسْلَمَوَ لَ
اال اللّه و انّ محمّدا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انّ ال اله»آن شهادت  .» 

حقّ قائم علیه السّالم، چون  آن نازل شده در»یت کرده در تفسیر آیه مذکوره که: کاظم علیه الساّلم، روا او نیز از حضرت
کفّار را در مشرق زمین و مغرب آن. پس عرضه دارد بر ایشان اسالم را.  بیرون آورد یهود و نصارا و صابئین و زنادقه و

به آن امر کنند و واجب است برای  م راکه به رغبت اسالم آورد، امر فرماید او را به نماز و زکات و آن چه مسل پس هر
راوی گفت« را بزند تا این که نماند در مشرق ها و مغرب ها احدی مگر موحّد. خداوند بر او و هر که اسالم نیاورد، گردنش : 

م را اراده فرماید امری را، زیاد را کم و ک به درستی که خدای تعالی چون»فدای تو شوم! خلق بیشتر از این هاست. فرمود: 
 «.زیاد می کند
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حضرت و گرفتن قسطنطنیه و  السلمی در باب نهم از کتاب عقد الّدرر، اخبار بسیاری در کیفیّت فتوحات آن یوسف بن یحیی
ذکر کرده که مقام ذکر آن نیست روم و بنی االصغر و چین و کابل و جزایر و غیر آنها  

228وص:227،ص:1نجم الثاقب، محدث نوری ،ج   

  عاهات و بالها از ابدان انصار آن جنابرفتن 

 رفتن عاهات و بالها از ابدان انصار آن جناب

هر کس درک کند »فرمود:  سابق مذکور شد و در خرایج راوندی مروی است از حضرت باقر علیه الساّلم که چنان چه در خبر
ی خواهد شدیافت یا صاحب ضعفی قو قائم اهل بیت مرا، از صاحب عاهتی و آفتی شفا خواهد .» 

السّالم ببرد خداوند عزّ و جلّ  هرگاه برخیزد قائم علیه»مروی است از حضرت سجاد علیه الساّلم که فرمود:  در غیبت نعمانی
او را از هر مؤمنی، آفت را و برگرداند به او قوت .» 

اعجاز و اتمام حّجت، کور یا  به جهتنه مانند شفا دادن جناب عیسی و سایر انبیا علیهم السّالم است، گاهی  این تکریم عظیم
 در موارد معدوده، بلکه بردن این آفات و رفتن این بلیّات از تمام مؤمنین و الل یا پیس یا مریضی را برای جاحدی یا منافقی

ف قدوم و تهیّه آداب لقا و درک فیض شر مؤمنات، از آثار ظهور موفور السرور و طلوع طلعت غرّا و تشریف و تقدیم مراسم
صلوات اللّه علیه -حضور حضرت مهدی است که چون بهشتیان، اول در چشمه مطهّره و چشمه حیات شست و شو کرده و  -

شنیدن: ساَلمٌ عَلَیْکُمْ ِطبُْتمْ فَادْخُلُوها  چون جان، از هر عیب و نقصی پاک نموده که توان پا گذاشتن در محفل مقرّبین و تن را
  .خالِدِینَ
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 .فرق ما بین این دو شفا، بیشتر است از فرق ما بین ارض و سما

نمایم این امر را، یعنی  الساّلم، پس تکیه کردم بر دستم، پس گریستم و گفتم: آرزو داشتم که من درک ابی جعفر علیه
باشد سلطنت ظاهره ائمّه علیهم الساّلم را و در من قوّتی . 

آسوده باشید؟ به درستی  شما بکشند بعضی، بعضی را و شما در خانه های خود راضی نیستید که دشمنان آیا»پس فرمود: 
به هر مردی از شما قوّت چهل مرد و گردانده می شود دل های شما  که اگر امر چنان شد، یعنی فرج عظیم آمد، داده می شود

و خزان او م زمینآهن؛ اگر خواستید به آن قوّت، کوه را بکنید، خواهید کند و شمایید قوا مانند پاره .» 

خود: لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّهً  نگفت جناب لوط به قوم»صدوق مروی است از جناب صادق علیه الساّلم که فرمود:  در کمال الدین
 درستی که جهت آرزوی قوّت قائم علیه الساّلم و ذکر نکرد مگر شدّت اصحاب او را پس به أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ مگر به

 «.داده می شود به یک مرد از ایشان قوّت چهل مرد

و ابن قولویه در  خصال از حضرت سجاد علیه الّسالم و عیاشی در تفسیر خود و شیخ مفید در اختصاص این مضمون را در
علیه الساّلم روایت کردند کامل الزیاره و فضل بن شاذان در غیبت خود، از جناب صادق . 

عباد بگذارد، پس نماند مؤمنی  آن جناب دست خود را بر سر»یر المؤمنین علیه الساّلم فرمود: الدین که ام گذشت از کمال
و در بصائر الدرجات صفّار مروی است « به او خداوند، قوت چهل مرد را مگر آن که دلش سخت تر از پاره آهن شود و بدهد

مرد از شیعیان ما، جری تر از شیر  د مهدی ما، می شودچون واقع شود امر ما و بیای»باقر علیه الّسالم که فرمود: از جناب
 ما را با پای خود و می زند او را به کف خود و این در وقت نزول رحمت خداوند و وگذرانده تر از نیزه. پایمال می کند دشمن

 فرج اوست بر بندگان
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علم امامت خودحکم فرمودن در میان مردم به   

 حکم فرمودن در میان مردم به علم امامت خود

علیه الّسالم که فرمود:  شاهد از احدی؛ چنان چه در بصائر الدّرجات صفّار مروی است از جناب صادق و نخواستن بیّنه و
سؤال نکند از  ما اهل بیت که حکم کند به حکم داود و آل داود، هرگز دنیا نخواهد رفت تا آن که خروج کند مردی از»

 «.مردم بیّنه

عطا خواهد کرد به هر نفسی، حکم او را»به روایت دیگر فرمود:  .»  

کند به حکم داود و  هرگاه قائم آل محمّد علیهم الساّلم خروج کرد، حکم می»از آن جناب که فرمود:  نیز روایت کرده
  «.سلیمان، نمی پرسد از مردم شاهدی



که پرسید چون قائم  دی مروی است از حضرت عسکری علیه الّسالم که نوشت در جواب آنفضل اللّه راون در دعوات سیّد
از امام، پس هرگاه خروج کرد، حکم می کند میان مردم به علم  سؤال کردی»علیه الّسالم برخاست، به چه حکم می کند که: 

داود و سؤال نمی کند از مردم بیّنه را خود، مثل حکم .» 

باالی حجر االسود و در  گویا می بینم مرغ سفیدی را»ی شده از جناب صادق علیه الّسالم که فرمود: مرو در خرایج راوندی
سلیمان و خواهش نمی کند بیّنه زیر آن، مردی است که حکم می کند به حکم آل داود و .» 

محمّد علیهم الّسالم حکم می  هرگاه برخاست قائم آل»مفید و غیبت فضل مروی است از آن جناب که فرمود:  در ارشاد شیخ
بیّنه. خدای تعالی او را الهام می کند، پس حکم می کند به علم خود و خبر  کند میان مردم به حکم داود و محتاج نمی شود به

دهد هر قومی را به آن چه در دل خود مخفی کردند می .» 
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که این مهدی حکم می  منادی آن حضرت ندا می کند»: مروی است از جناب صادق علیه الّسالم که فرمود در غیبت نعمانی
بیّنه فرماید به حکم داود و سلیمان، سؤال نمی کند از مردم .» 

را، پس ندا می کند به هر  پس بر می انگیزاند خدای تعالی، بادی»صدوق از آن جناب مروی است که فرمود:  در کمال الدین
سلیمان، نمی خواهد بیّنه بر حکم خود وادی که این مهدی، حکم می کند به حکم داود و .» 

علیه الّسالم، سی صد  سلطنت می کند قائم»شاذان مروی است از جناب باقر علیه الساّلم که فرمود:  در غیبت فضل بن
کهف در کهف خود. پر می کند زمین را از عدل و داد، چنان چه  سال و زیاد می کند نه سال را چنان چه درنگ کردند اصحاب

مردم را تا آن که نماند مگر  جور، پس مفتوح می فرماید خداوند برای او شرق زمین و غرب آن را. می کشد ده از ظلم وپر ش
رفتار می فرماید به سیر و سلوک سلیمان بن داود و می خواند آفتاب و ماه  دین محّمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حکم و

پس عمل می کند به وحی به امر خدای  ه می شود برای او زمین و وحی می شود به او،پس اجابت می کنند او را و پیچید را،
  «.تعالی
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 گفتارحضرت مهدی عجل اهلل تعال فرجه

 توقیعات

  توقیع برای عثمان بن سعید و محمّد بن عثمان

 توقیع برای عثمان بن سعید و محمّد بن عثمان

نائب اول و دوم امام ) الدین مینویسد: این توقیع بافتخار عثمان بن سعید و پسرش محمّد بن عثمان در کمال شیخ صدوق
توقیع را سعد بن عبد اللَّه اشعری روایت کرده است. شیخ ابو  زمان علیه السّالم( از ناحیه مقدسه صادر شده است. این

عنه دیدم توقیع اینست سعد بن عبد اللَّه اشعری رضی اللَّه جعفر رضی اللَّه عنه گفت: من آن را بخط عبد اللَّه : 
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موجب خشنودی اوست،  نفر را در راه بندگی خود موفق و بر دین مقدسش ثابت بدارد و شما را با آنچه خداوند شما دو
رده بود و استدالل کرده گفتگویش با شخصی که او را مالقات ک و« مختار»از « میثی»نیکبخت گرداند، آنچه گفته بودید که 

او هم امامت او را  حسن عسکری علیه السّالم جانشینی غیر از جعفر بن علی )جعفر کذاب( ندارد و بود که پدرم امام
آنچه دوستان شما در خصوص او بشما خبر داده بودند، بوی  تصدیق کرده است، بما رسید و از تمام مضمون مکتوبی که از

فتنه های خطرناک  ن از نابینائی بعد روشنی و از ضاللت بعد از هدایت و از عواقب سوء اعمال وم .نوشته اید مطلع شدیم
 :پناه بخدا میبرم خداوند عز و جل میفرماید

ه گفتند: ایمان یعنی: آیا مردم گمان کردند ما آنها را بمجرد اینک النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ أَ حَسِبَ
در حیرت و سرگردانی قدم میزنند و  رها میکنیم، و دیگر امتحان نخواهند داد؟! چگونه این مردم در فتنه افتاده و آوردیم،

ورزیده  کناره گرفته اند یا دچار شک و تردید گشته اند، یا با حق و حقیقت دشمنی از چپ و راست. میروند آیا از دین خود
ود ساخته اند؟یا جهالت را پیشه خ  

دارند ولی آن را بدست فراموشی  روایات صحیحه در این باره به آنها نرسیده، یا اینکه از این موضوع اطالع آیا اخبار و
پیغمبرشان  حجّت ظاهریا غائب خالی نمیگذارد، و اطالع ندارند که امامان بعد از سپرده اند؟ نمیدانند که خداوند زمین را از

بپدر بزرگوارم حسن بن علی )امام حسن عسکری(  یکی پس از دیگری آمدند، تا آنکه بر حسب تقدیر و اراده الهی نوبت
آنکه  و مردم را بحق و راه راست راهنمائی کرد، و نوری آشکار و ماهی تابان بود تا رسیده و او بجای پدران خود نشست

رحلت نمود و درست مانند هر یک از آنان در زمان  رد و او هم بر طریقه پدران خودخداوند او را بجوار رحمت خود دعوت ک
رسانید و در  بجانشین خود که حامل اسرار الهی است سپرد، و بدین گونه وظیفه خود را بپایان خودشان، اسرار امامت را

خفی ساخت. اگر خداوند اجازه میداد که اراده نافذ خود م گذشت؟! و بعد از او هم خداوند مکان جانشین او را با مشیت و
آشکار و در بهترین شکل و  ممنوعیت را که از حکم او گذشته است، از من برطرف مینمود، من حق را بطور ظاهر شوم و این

خود را در میان مردم ظاهر میساختم، و حجّت خدا قیام میکرد، ولی  روشن ترین داللت و واضح ترین عالمت نشان میدادم، و
نمیکند الهی مغلوب نمیگردد، و اراده اش بهم نمیخورد، و توفیقش از حد خود تجاوز دراتمق . 
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بمانند و از آنچه حکمتش بر  نفس خود را در خصوص ظهور ما ترک گویند و بهمان شیوه که داشته اند ثابت باید مردم هوای
واهند بود، سر خدا را کشف کنند و در نتیجه از کار خود شده و قادر نخ آنها پوشیده جستجوی بیهوده ننمایند که گناهکار

میشوند پشیمان . 

اینکه دروغگو باشد، و بر  حق با ما، و هم در خاندان ما معصومین است، هیچ کس جز ما این را نمیگوید مگر آنها بدانند که
 باشد. علی هذا با این مختصر که گفتم بماندارد، مگر اینکه گمراه و خیره سر  خداوند افترا به بندد! جز ما کسی این ادعا را

 .اکتفا کنند، و دیگر توضیح بیشتر الزم نیست، و با این اشاره قناعت نمایند

1255مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

 توقیع برای جمعی از مردم قم



 توقیع برای جمعی از مردم قم

) و نیز در کتاب للَّه علیه روایت میکند که گفتاحتجاج( از شیخ موثق ابو عمر عامری رحمه ا ابن ابی غانم قزوینی و جماعتی  :
الّسالم گفتگو نمودند. ابن ابی غانم عقیده داشت که حضرت عسکری  از شیعیان در باره فرزند امام حسن عسکری علیه

رستادند )تا بناحیه مقدسه ف الّسالم رحلت فرمود و اوالدی نداشت. سپس آنها نامه ای در این خصوص نوشتند و علیه
نوشتند که ما بر سر این موضوع کشمکش نموده ایم. جواب نامه آنها  وکالی حضرت بآستان مقدسش برسانند( و در آن نامه

حضرت صلوات اللَّه علیه بدین مضمون صادر گشت بخط آن : 

موهبت کند، و از سوء عاقبت باز یقین  الرحمن الرحیم. خداوند ما و شما را از فتنه ها نگاهدارد و بما و شما روح بسم اللَّه
یافته  امر دین نموده اید، و شک و تحیری که در باره صاحبان امر خود بدل آنها راه دارد خبر تردیدی که گروهی از شما در

خودمان و در باره شما ناراحت شدیم نه در باره  است، بمن رسید. ما از این موضوع بخاطر شما غمگین شدیم نه بخاطر
ما سرباز میزند  جز بخدا بهیچ کس نیازی نداریم و حق با ماست و بنا بر این کسی که از اطاعت یرا خدا با ماست وخودمان، ز

وجود ما، موجود گشته اند ما را بوحشت نمی اندازد. ما اثر صنع خدائیم و مردم بطفیل . 

444ص:   

خدا میفرماید: یا أَیُّهَا  سازید آیا نشنیده اید کهتردید گشته و در حال تحیر مطلب را بر خود مشتبه می ای مردم چرا دچار
ایمان آورده اید، خدا و پیغمبر و صاحبان  أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ یعنی: ای کسانی که الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ
 .امر خود را، اطاعت کنید

ندیده اید که خداوند از زمان  اخبار رسیده است که حوادثی برای ائمه گذشته و آینده شما روی میدهد؟ و آیا نمیدانید در
سنگرهائی برای شما قرار داده که بآنها پناه برید و عالئمی مقرر داشته  حضرت آدم تا زمان امام حسن عسکری علیه الساّلم

دیگری ظاهر میگردد، و هر وقت ستاره  از آن عالمتها پنهان شود، عالمتبوسیله آن هدایت شوید. بطوری که هر گاه یکی  تا
 ای غروب کند، ستاره دیگری میدرخشد؟

کرد، و رشته واسطه  حسن عسکری علیه الساّلم رحلت فرمود: گمان کردید که خداوند دین خود را باطل آیا وقتی که امام
روز رستاخیز و ظهور امر خدا که مردم او را نمی خواهند هم، چنین  تامیان خود و بندگانش را قطع نمود؟ نه. چنین نبوده. و 

 .نخواهد بود

فرزند و جانشین او  سعادت رحلت فرمود و همچون پدران بزرگوارش از دست مردم رفت، وصیت و علم و امام گذشته با
دارد، و جز کافر منکر کسی ادعای این مقام امامت وی با ما نزاع ن در میان ما است و جز ظالمان گناهکار کسی راجع بمنصب و

را نمیکند منصب بزرگ . 

که عقلهاتان حیران  شدن امر خدا و آشکار گشتن سر الهی نبود، چنان حق ما برای شما ظاهر میگردید اگر مالحظه مغلوب
هر چیزی در لوح محفوظ مرقوم است، تحقق خواهد یافت پس  گردد و تردیدتان برطرف شود، ولی آنچه خداوند خواسته و

میرسد. آنچه بر شما  تسلیم ما شوید و کارها را بما واگذارید. همه گونه خیر و خوبی از ما بمردم شما هم از خدا بترسید و
ر اساس راهی که راست میل نکنید. مقصد خود را با دوستی ما ب پوشیده است، برای اطالع از آن اصرار نورزید، و بچپ و

است قرار دهید. من آنچه الزمه نصیحت بود بشما گفتم و خداوند بر من و شما گواه روشن است بطرف ما . 



445ص:   

با شما را ترک میگفتیم ...  نداشتیم و صالح شما را نمیدیدیم، و بخاطر ترحم و شفقت بر شما نبود، گفتگوی اگر محبت بشما
تسلیما و آله و سلم و صلّی اللَّه علی محمّد النبی . 

1249مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

  جواب اسحاق بن یعقوب

 جواب اسحاق بن یعقوب

بن عثمان رحمه اللَّه علیه  طبرسی از شیخ کلینی و او از اسحاق بن یعقوب نقل میکند که گفت: من از محمّد و نیز در احتجاج
مسائل مشکله است بناحیه مقدسه تقدیم کند )بعد از آنکه وی پذیرفت و  خواهش کردم نامه مرا که مشتمل بر پاره ای از

الساّلم بافتخارم صادر گشت الزمان علیه -کرد( توقیعی بدین مضمون در جواب سؤاالت من بخط مولی صاحب تقدیم : 

ن ما )سادات( و خاندا هدایت کند و بر اعتقاد حق ثابت بدارد اما اینکه پرسیده ای که بعضی از افراد خداوند تو را
و هیچ کس قرابت و خویشی نیست هر کس منکر وجود من باشد  عموزادگان ما منکر وجود من هستند، بدان که بین خداوند

که او میرود راه پسر نوح است از من نیست و راهی . 

)آبجو( نوشیدنش حرام فقاع  یوسف است! اما عمویم جعفر و اوالد او نسبت بمن پیش گرفته اند، راه برادران و راهی را که
که شما بما میرسانید، ما آن را برای پاک شدن شما از گناهان قبول  است ولی نوشیدن شلماب اشکالی ندارد، و ما اموالی

خداوند بما داده است از آنچه شما  بنا بر این هر کس میخواهد بما برساند و هر کس نمیخواهد قطع کند، آنچه .میکنیم
 .میدهید بهتر است

که عقیده دارد که  بسته باراده خداست. آنها که وقت آن را تعیین میکنند دروغگو هستند و اما کسی و اما ظهور فرج،
حقیقت است و ضاللت و گمراهی میباشد حسین علیه الّسالم کشته نشده، عقیده وی کفر و تکذیب . 

446ص:   

حجّتی علیکم و انا حجّه اللَّه علیهم و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانّهم  

زیرا آنها حجّت من بر شما  که برای شما پیش می آید، )برای دانستن حکم آنها( رجوع کنید براویان حدیث ما یعنی: حوادثی :
ردد؛ محمّد بن عثمان عمری که خداوند از وی و پیش از او از پدرش خشنود گ هستند، و من حجّت خدا بر آنها میباشم. و اما

عنقریب خدا دل او را اصالح میگرداند و  وثوق من و نوشته او نوشته من است و اما محمّد بن علی بن مهزیار اهوازی، مورد
از حرام  مالی را که برای ما فرستاده ای؛ نمیتواند مورد قبول ما واقع شود،مگر اینکه شک را از وی برطرف میسازد و اما آن

خواننده، هم حرام استپاک و پاکیزه گردد، پول زن  . 

بن ابی زینب اجدع، پس او و  شاذان بن نعیم، او مردی از دوستان ما اهل بیت است. و اما ابو الخطاب محمّد و اما محمّد بن
عقیده اینان را دارند، نشست و برخاست مکن. زیرا من از آنها بیزارم و  اصحاب او همه ملعون هستند، و تو با آنها که

چیزی از آن را برای خود حالل بدانند و  ز آنها بیزار بوده اند و اما کسانی که اموال ما را میگیرند، اگرمن هم ا پدران



گشته  و اما خمس برای شیعیان ما مباح است و برای ایشان تا هنگام ظهور ما حالل بخورند، مثل اینست که آتش خورده اند،
فرستادن آن اموال بنزد ما پشیمان شدند و در  د و اما مردمی که ازاست. تا بواسطه آن والدتشان پاک باشد و پلید نشون

 آنچه بما داده بوی پس میدهیم و ما احتیاجی به بخشش مردمی که در باره ما شک دین خدا شک کردند هر کس بخواهد
لَکُمْ  ا ال تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ ُتبْدَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَُنو دارند نداریم! و اما علت غیبتی که بوقوع پیوسته؛ خداوند میفرماید: یا

برای شما آشکارا شود شما را آزرده میکند، سؤال ننمائید:  تَسُؤْکُمْ یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهائی که اگر
میکنم، بیعت هیچ  در زمان خود بیعت سلطان طاغی زمان خود را بگردن گرفت، ولی من زمانی که ظهور هر یک از پدران من

 .یک از طاغیان روزگار را بگردن ندارم

447ص:   

ابرهاست، من امان مردم روی زمین  انتفاعی که مردم در غیبتم از من میبرند، مانند انتفاع از آفتاب پنهان در و اما کیفیت
رد لزوم نیست، ببندید و میباشند! پس درهای سؤال را از چیزهائی که مو هستم، همان طور که ستارگان امان اهل آسمان

کنید برای تعجیل فرج، زیرا دعا کردن  برای دانستن چیزهائی که از شما نخواسته اند، بمشقت نیاندازید، زیاد دعا خود را
 !در تعجیل فرج خود فرج است

 .و الساّلم علیک یا اسحق بن یعقوب و علی من اتّبع الهدی

1251مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

  ابو الحسن محمّد بن جعفر اسدیجواب 

 جواب ابو الحسن محّمد بن جعفر اسدی

مسائلی که من از  طبرسی از ابو الحسین محّمد بن جعفر اسدی روایت نموده که گفت: در ضمن جواب و نیز در احتجاج
رسیده ای ملکی در فرستاد، مرقوم بود که: و اما اینکه پ حضرت صاحب الزمان پرسیده بودم و محمّد بن عثمان برای من

آن ملک وقف شده  اگر صاحبش محتاج بآن شد میتواند در آن تصرف کند یا نه؟ جواب اینست که اگر ناحیه شما وقف است،
را پس گرفته و آن را باطل و تملک کند ولی اگر تسلیم  هنوز تسلیم متولی نشده، صاحب ملک اختیار دارد که امضاء خود

ملک نمیتواند در آن تصرف کند، خواه محتاج بآن باشد یا بی نیاز از آن باشد متولی وقف شده، صاحب . 

استفاده آن را برای خود  پرسیده ای کسانی در اموال ما که در دست آنهاست، بدون اجازه ما تصرف میکنند و و اما اینکه
 ت میکنیم. پیغمبر صلّی اللَّه علیه و الهما روز قیامت از وی بازخواس حالل میدانند، هر کس این کار را بکند ملعون است، و

پیغمبری ملعون است پس هر کس حق ما را  فرمود: هر کس آنچه را که پیش عترت من حرام است حالل بداند، بر زبان هر
عَلَی اللَّهِ  مشمول لعنت پروردگار خواهد بود چنان که خداوند فرمود: أاَل لَعْنَهُ تضییع کند از جمله ستمگران محسوب است و

 .الظَّالِمِینَ

448ص:   

قرار دارد، آیا نمازش  پرسیده ای شخصی نماز میگزارد و آتش و تصویر )عکس( و چراغ )روشن( مقابل وی و اما اینکه
داشته اند، جواب اینست که اگر نمازگزار از اوالد بت پرستان  صحیح است یا نه؟ و مردم پیش از تو در این خصوص اختالف



روبروی آنها نماز بگزارد  باشد، جایز است ولی اگر از اوالد بت پرستان و آتش پرستان باشد، جایز نیستن پرستان -و آتش
شده، آیا جایز است کسی آن را آباد کند و بعد از کسر مخارجی که  و اما اینکه پرسیده ای امالکی در ناحیه شما وقف ما

بسوی ما محتمل شود؟ جواب اینست  را بحساب ثواب بردن و تقرب بقیه مداخل آن را بناحیه ما بفرستد، و این کار برداشته
صاحب تصرف کند، پس چگونه جایز است کسی در مال ما تصرف بکند؟ هر  که هیچ کس حق ندارد در مال کسی بدون اجازه

از اموال ما را  کس بدون اجازه چیزی اجازه ما این کار را بکند، آنچه را که بر وی حرام بوده حالل دانسته، و هر کس بدون
است و عنقریب نیز به آتش جهنم درافتد بخورد مثل اینست که آتش در دل خود نهاده . 

آن میخورد آیا برای وی حالل  پرسیده ای راهگذری از جنب درختان میوه داری که وقف ما شده میگذرد و از میوه و اما اینکه
بردن با خود حرام میباشد راهگذر حالل و است یا نه؟ جواب اینست که خوردن آن برای . 

1254مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

  توقیع در جواب احمد بن اسحاق

 توقیع در جواب احمد بن اسحاق

بن علی از ابو الحسین اسدی از سعد  از جماعتی از علماء و آنها از تلعکبری و او از احمد« غیبت»الطائفه در کتاب  و نیز شیخ
شیعیان بنزد  اسحاق رحمه اللَّه علیه روایت کرده که وی )احمد بن اسحاق( گفت: یکی از و او از احمد بنبن عبد اللَّه اشعری 

خود را امام دانسته و ادعا کرده بود که: امام بعد از پدرم  من آمد و گفت: جعفر بن علی )جعفر کذاب( نامه ای بوی نوشته و
است مردم است و سایر علوم همه و همه در نزد منحالل و حرام و آنچه مورد احتیاج  من هستم، و علم . 

449ص:   

االمر نوشته و نامه  گفت: وقتی آن نامه را خواندم مکتوبی در این خصوص به ناحیه مقدسه حضرت صاحب احمد بن اسحاق
جواب آن بدین گونه از ناحیه مقدسه حضرت صادر شد جعفر )کذاب( را هم در جوف آن گذارده ارسال داشتم. سپس : 

گذارده و فرستاده بودی بمن  الرحیم: خداوند تو را پاینده بدارد. مکتوب تو و نامه ای را که در جوف آن بسم اهلل الرحمن
خطاهای چندی که در آن روی داده است؛ مطلع گشتم! اگر بدقت در آن  رسید و از تمام مضمون آن باختالف الفاظش و

پرورش دهنده موجودات را بر  آن نامه فهمیدم میشدی! خداوند بی شریک و تو نیز متوجه برخی از آنچه من از مینگریستی
است، سپاسگزارم که همیشه حق را کامل میگرداند، و باطل را از میان  نیکی که در باره ما نموده و فضیلتی که بما داده

در پیشگاه ذات الهی اجتماع  بر آنچه من اکنون میگویم گواه است و در روز قیامت که جای تردید نیست، وقتی میبرد، او
سؤال کرد، گواهی بصدق گفتار من خواهد داد نمودیم و از آنچه ما در باره آن اختالف داریم . 

باو نوشته و نه بر تو و نه بر  بگویم اینست که خداوند صاحب این نامه را )یعنی جعفر کذاب( نه کسی که نامه آنچه میخواهم
نداده و اطاعت و پیمان او را بر هیچ کس الزم ندانسته است. من عنقریب  عه قرارمخلوق امام مفترض الطا هیچ یک از

را برای شما روشن میگردانم که بخواست خدا بدان اکتفا کنید پیمانی . 

آنها را مهمل نگذاشته است،  اسحاق! خدا تو را رحمت کند، خداوند بندگانش را بیهوده نیافریده، و سرنوشت ای احمد بن
 چشم و گوش و دل و فکر عطا فرمود. آنگاه پیغمبران را بمنظور بشارت بعدل را با قدرت کامله خود آفریده و بآنهابلکه آنها 



باطاعت او وادارند و از معصیتش نهی کنند، و آنچه را  خداوند و ترساندن آنها از نافرمانی الهی بسوی آنان فرستاد، تا آنها را
ند بآنها بفهماننددینشان نمیدان آنها از امر خداوند و . 

450ص:   

فرشتگان را بسوی آنها  دالئل آشکار و براهین روشن و عالئم غالبه کتابهائی بر آنها نازل فرمود و سپس بواسطه فضل و
باشند فرستاد، تا آنها میان خدا و پیغمبران واسطه و فرمانبر . 

وی سخن گفت و  را مخاطب خود ساخت و بادوست خود گرفت و آتش را بر وی گلستان کرد، و دیگری  یکی را خلیل و
را زنده کرد و هم باجازه او افراد الل و پیس را شفا  عصایش را اژدهای آشکاری گردانید، و دیگری باذن پروردگار مرده

 .داد

ای جهانیان اله را بعنوان رحمتی بر الطیر موهبت کرد و سلطنت بر همه چیز داد. آنگاه محمّدصلّی اللَّه علیه و دیگری را منطق
همه  بر مردم تمام کرد، و طومار نبوت را با وجود مبارکش مهر نمود و او را بسوی برانگیخت و نعمت خود را بوسیله طلوع او

سپس در حالی که وی پسندیده و نیکبخت بود  مردم فرستاد و از راستگوئی او آیات و عالمات آشکار خود را ظاهر ساخت،
 .قبض روح کرد

علیه الساّلم و بعد از او برای  منصب خالفت او را برای برادر و پسر عمو و جانشین و وارث او علی بن ابی طالب آنگاه خداوند
 دیگری قرار داد، تا دین خود را بوسیله آنها زنده گرداند و نور خود را کامل جانشینان وی که از نسل او بودند یکی پس از

وی فرق آشکاری گذاشت تا بدان وسیله حجّت  آنها و مردم طبقه پائین از کسانکند، و میان آنها و برادران و اوالد عموی 
از عیبها  شناخته شود زیرا خداوند امام و حجّت خود را از ارتکاب گناهان حفظ کرده و خدا از افراد عادی و پیشوا از پیرو

است پیراسته گردانیده و از پلیدیها پاکیزه نموده و از شبهات منزه کرده . 

514ص:   

دار علم و امین حکمت و محل سر خود قرار داده و با دالئل تأیید فرموده است و آنها را خزینه اگر جز این بود مردم همه  .
منصب خدائی میکرد، و دیگر حق از باطل و عالم از جاهل امتیاز نمی  یکسان بودند، و هر بی سر و پائی دعوی امر اللَّه!و

نمیدانم بچه چیز خود نظر داشته  ( که بر خداوند دروغ بسته و ادعای امامت دارد؛مفسد باطل )جعفر کذاب یافت، این
خدا داشته است بخدا قسم او نمیتواند حالل را از حرام تشخیص بدهد، و  است؟ اگر امید بفقه و دانائی در احکام دین

خطا و صواب فرق بگذارد میان . 

تشخیص دهد، و حتی از حدود  می بالیده، او قادر نیست که حق را از باطل جدا سازد و محکم را از متشابه و اگر بعلم خود
ندارد نماز و وقت )وجوب و استحباب( آن اصال اطالع . 

واجبش را ترک کرد، باین  و پرهیزکاری خود اطمینان داشته است، خداوند گواه است که او چهل روز نماز و اگر او به تقوی
بگیرد! شاید خبر آن بشما هم رسیده باشد. ظرفهای شراب او را همه کس  ظور که با ترک نماز بتواند شعبده بازی را یادمن

ثابت است است. عالوه بر اینها آثار و عالئم نافرمانی وی از امر و نهی الهی، مشهور و دیده . 



اقامه نماید، و چنانچه دلیلی  هد و اگر حجتی دارد آن رامبتنی بر معجزه است، معجزه خود را بیاورد نشان د و اگر ادعای وی
الْحَکِیمِ. ما خَلَقْنَا  حم َتنْزِیلُ الْکِتابِ ِمنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ -اللَّه الرحمن الرحیم دارد ذکر کند! قال اللَّه تعالی فی کتابه: بسم

اللَّهِ  أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَ رَأَیْتُمْ ما تَدْعُونَ مِْن دُونِ جَلٍ مُسَمًّی وَ الَّذِینَ کَفَرُوا عَمَّاإِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما
 کُنْتُمْ صادِقِینَ وَ مَنْ ِإنْ السَّماواتِ ائْتُونِی بِکِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَهٍ مِنْ عِلْمٍ أَرُونِی ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْکٌ فِی

 دُعائِهِمْ غافُِلونَ وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ کانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَ اللَّهِ مَنْ ال َیسْتَجِیبُ لَهُ إِلی یَوْمِ الْقِیامَهِ وَ هُمْ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ یَدْعُوا مِنْ دُونِ
مقتدر حکیم نازل شده، ما آسمانها و زمین و آنچه را که در  ت که از جانب خداوندکانُوا بِعِبادَتِهِمْ کافِرِینَ یعنی: این کتابی اس

از آنچه آنها را ترسانیدند،  زمین است، جز بحق و مدتی که نامبرده شده، نیافریدیم. و آنها که کافر گشتند، بین آسمانها و
 .دوری گزینند

452ص:   

آفریدند؟ مگر در خلقت آسمانها  ای یگانه میخوانند، چه چیز از زمین رانشان دهید که آنها را که غیر از خد بآنها بگو بمن
قرآن( آمده باشد )و در آن نوشته باشد که آنها در خلقت آسمانها دخالت ) شرکت داشته اند، کتابی را که پیش از این

بیاورید؟ اند( و یا عالمتی که موجب یقین باین معنی باشد، اگر راستگو هستید داشته . 

نمیشود؟ و آن خدایان باطل، از  کسی که غیر از خدای یگانه را میخواند، و تا روز قیامت دعایش مستجاب گمراه تر ازکیست 
مردم برانگیخته شدند، همین خدایان دشمن آنها خواهند بود و عبادت آنها  اینکه آنها را میخوانند غافل هستند؟ وقتی این

که گفتم از این زورگو )جعفر کذاب( بپرس  وند توفیقات تو را افزون کند آنچه راای احمد بن اسحاق! خدا« انکار میکنند! را
حدود آن و  آیه قرآن را از وی بپرس که تفسیر کند، و یا از یک نماز واجبی سؤال کن تا و او را بدین گونه امتحان کن و یک

ر گردد. حساب او با خداست. خداوند حق را تو آشکا واجبات آن را بیان نماید، و بخوبی پی بارزش او ببری و نقص وی بر
در هیچ دو  خود قرار دهد. بعالوه خداوند جز در حسن و حسین علیهما الساّلم، امامت را برای اهلش حفظ کند و در جای

 بگوئیم آن وقت حق آشکار و باطل از میان میرود، و تردید برادری قرار نداده است! هر گاه خداوند بما اجازه دهد که سخن
اللَّه علی محّمد و آل  من شایق الطاف، خداوند و مرحمت او هستم و حسبنا اللَّه و نعم الوکیل و صلّی .نیز برطرف می شود

 .محمّد
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453ص:   

  توقیعی که بافتخار شیخ مفید صادر گشت

 توقیعی که بافتخار شیخ مفید صادر گشت

هجری( از ناحیه ) 410 می نویسد: مکتوبی در اواخر ماه صفر سال« احتجاج»ابی طالب طبرسی در کتاب  احمد بن علی بن
محمّد بن نعمان قدس اللَّه روحه رسید رساننده آن مکتوب گفته  مقدسه امام زمان علیه السّالم به شیخ مفید محمّد ابن

ایمان و دوست  -برادر با ینست: این مکتوبی است برایای متصل بحجاز آورده، مضمون توقیع ا -از ناحیه است که آن را
مفید ادام اللَّه اعزازه که از جمله پیمانهائی است که بودیعت نهاده شده  رشید ابی عبد اللَّه محمّد بن محمّد بن نعمان: شیخ

از بندگان خدا اخذ گردیده است و . 



یقین امتیاز داری. ما شکر وجود تو  که در اعتقاد بما با علم والرحمن الرحیم: سالم بر تو ای دوست مخلص در دین  بسم اللَّه
برده و از ذات بیزوالش مسألت مینمائیم که رحمت پیاپی خود را بر آقا و مولی  را بپیشگاه خداوندی که جز او خدائی نیست

را برای پیغمبر ما محمّد و اوالد طاهرین او فرو فرستد، و بتو که پروردگار توفیقاتت و  

گرداند، اعالم میداریم که: بما  بدارد، و پاداش تو را با سخنانی که از جانب ما میگوئی با صداقت افزون حق مستدام یاری
 مفتخر سازیم و موظف بداریم که آنچه بتو مینویسیم بدوستان ما که نزد تو اجازه داده شده که تو را بشرافت مکاتبه

خود مشکالت آنها را برطرف سازد زیز بدارد و با حفظ و عنایاتمیباشند برسانی. خداوند آنها را بطاعت خود ع . 

 رسانیدن بکسانی که اطمینان بآنها امداد خود بر دشمنانش که از دینش بیرون رفته اند، پیروز گرداند و در خداوند تو را با
عمل کن داری بطرزی که ان شاء اللَّه می نویسیم . 

454ص:   

که خداوند صالح ما و  م، که از محل سکونت ستمگران دور است و این هم بعلتی استجایی منزل کرده ای هر چند ما در
فاسقان میباشد در این دیده است، ولی در عین حال از اخبار و اوضاع  شیعیان با ایمان ما را تا زمانی که دولت دنیا از آن

آگاهیم و چیزی از آن بر ما پوشیده نمیماند شما کامال . 

ناشایسته ای نموده اند که  از بعضی شیعیان سرمیزند از وقتی که بسیاری از آنها میل ببعضی از کارهای که ما از لغزشهائی
از آنها برای توجه بخداوند و دوری از زشتی ها گرفته شده و آن را پشت  نیکان گذشته از آنها احتراز مینمودند و پیمانی که

کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده ایم،  که ما در رعایت حال شماانداخته اند اطالع داریم. گویا آنها نمیدانند  سر
سو گرفتاری بشمار و می آورد و دشمنان شما، شما را از میان میبردند و اگر جز این بود از هر . 

بخواهید. امتحانی که هر  بما اعتماد کنید و چاره این فتنه و امتحان را که بشما رو آورده است از ما تقوی پیشه سازید و
که به آرزوی خود رسیده باشد از ورطه آن بسالمت میرود آن  کس مرگش رسیده باشد، در آن نابود می گردد و آن کس

خود را کامل می گرداند هر  عالمت حرکت ما و امتیاز شما در برابر اطاعت و نافرمانی ماست. خداوند هم نور فتنه و امتحان
 .چند مشرکان نخواهند

پنهان، پناه نبرده و در  نگاهدارید و از افروختن آتش جاهلیت بپرهیزید. کسانی که در این فتنه بجاهای خود را از دشمنان
االولی سال جاری فرا رسید، باید از آنچه در آن ماه روی میدهد،  سرزنش آن، راه پسندیده گرفته اند چون ماه جمادی

و از آنچه بعد از آن واقع می شود، از خواب غفلت بیدار شوید عبرت بگیرید، . 

455ص:   

که مردم را اندوهگین  آشکاری از آسمان برای شما پدید می آید و نظیر آن در زمین نیز ظاهر می گردد عنقریب عالمت
 .میکند و بوحشت می اندازد

عراق دچار ضیق معیشت  واسطه سوء اعمال آنها اهلاز اسالم خارج شده اند بر عراق مسلط میگردند و ب آنگاه مردمی که
میرود؛ و از مردان او پرهیزکاران خیر اندیش خشنود میگردند، و  میشوند، سپس این محنت با مرگ یکی از اشرار از میان

اطراف عالم آرزوی حج بیت اللَّه دارند، بآرزوی خود میرسند و بحج میروند مردمی که از . 



را پست میگرداند و خوش  آنچه که بوسیله دوستی ما بآن تقرب میجست عمل کند. و از آنچه مقام اوباید ب هر مردی از شما
انسان را برانگیخته میکند؛ آنهم در وقتی که تو به سودی بحال او  آیند ما نیست اجتناب نماید زیرا خداوند بطور ناگهانی

بخشد و با لطف خود برحمت واسعه خود  را برشد و کمال الهامپشیمانی او را از کیفر ما نجات نمیدهد. خداوند تو  ندارد و
 .توفیق دهد
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 (حضرت زهرا)علیها السالم( الگوی حضرت مهدی)علیه السالم()

 (حضرت زهرا)علیها السالم( الگوی حضرت مهدی)علیه السالم()

( خدا)صلی اهلل علیه وآله وسلم( )فاطمه ی  وآله وسلم( لی أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ(دختر رسول رَسُولِ اللّهِ)صلی اهلل علیه وَفی إِبْنَهِ
الگویی نیکو است زهرا)علیها السالم(( برای من، اسوه و . 

« 180، ص 53، ج «بحاراالنوار» ;467، ص 2، ج «احتجاج  

 نحوه انتفاع از امام غائب

بِالشَّمْسِ إذا غَیَّبَها عَنِ االْ بْصارِ السَّحابُ تِفاعِ بی فی غَیْبَتی فَکَاالْ نْتِفاعِالسالم : وَ امّا وَجْهُ االْ نْ قالَ المهدی علیه . 

 : ترجمه

آن موقعی که به وسیله  بهره گیری و استفاده از من در دوران غیبت همانند انتفاع از خورشید است در فرمود: چگونگی
 .ابرها از چشم افراد ناپدید شود

456ص:   

485، ص: 2و تمام النعمه، ج  کمال الدین  

 اثر دعا برای فرج

 .قالَ المهدی علیه السالم : اْکثِرُواالدُّعاءَ بِتَعْجیلِ الْفَرَجِ، فَإنَّ ذلِکَ فَرَجَکُمْ

 : ترجمه

بسیار دعا کنید که در آن فرج و حلّ مشکالت شما خواهد بود -در هر موقعیّت مناسبی  -فرمود: برای تعجیل ظهور من  . 

485، ص: 2الدین و تمام النعمه، ج  کمال  

 واگذاری امور به ما



َتحاوَلُوا کَشْفَ ما  إلَیْنا، فَعَلَیْنا االْصْدارُ َکما کانَ مِنَّا االْیراُد، وَ ال السالم : اِتَّقُوا اللّهُ وَ سَلِّمُوا لَنا، وَ رُدُّوا االْ مْرَ قالَ المهدی علیه
 ....غُطِّیَ عَنْکُمْ

 : ترجمه

است که شما را بی نیاز و سیراب  بترسید و تسلیم ما باشید، و امور خود را به ما واگذار کنید، چون وظیفه ما : از خدافرمود
به وسیله ما می باشد؛ و سعی نمائید به دنبال کشف آنچه از شما پنهان  نمائیم همان طوری که ورود شما بر چشمه معرفت

است نباشید شده . 

286الغیبه للحجه، النص، ص: الغیبه )للطوسی(/ کتاب   

  ما امین خداوند بر بندگانش هستیم

وَ  وَ ائِمَّهٌ وَ خُلَفاءُ اللّهِ فی ارْضِهِ، وَ اُمَناؤُهُ عَلی خَلْقِهِ، السالم :الَّذی یَجِبُ عَلَیْکُمْ وَ لَکُمْ انْ تَقُوُلوا: إنّا قُدْوَهٌ قالَ المهدی علیه
تَاءْویلَ الْکِتابِ وَ فَصْلَ الْخِطابِ حُجَجُهُ فی باِلدِهِ، نَعْرِفُ الْحاَلَل وَالْحَرامَ، وَ نَعْرِفُ . 

 : ترجمه

رسالت ، محور و اساس امور،  واجب است و به سود شما خواهد بود که معتقد باشید بر این که ما اهل بیت فرمود: بر شما
هستیم پیشوایان هدایت و خلیفه خداوند متعال در زمین  . 

، تاویل و تفسیر آیات  خداوند بر بندگانش و حجّت او در جامعه می باشیم ، حالل و حرام را می شناسیم همچنین ما امین
 . قرآن را عارف و آشنا هستیم

457ص:   

83، ص: 1البرهان فی تفسیر القرآن، ج   

  علت غیبت

ال  فی عُنُقِه بَیْعَهٌ لِطاغُوتِ زَمانِهِ، و إنّی اخْرُجُ حینَ اخْرُجُ وَ السالم : إنَّهُ لَمْ یَکُنْ الِ حَدٍ ِمنْ آبائی إالّ وَ قَدْ وَقَعَتْ قالَ المهدی علیه
  .بَیْعَهَ الِ حَدٍ مِنَ الطَّواغیتِ فی عُنُقی

ذمّه آن ها بود؛ ولی من در  ء علیهم السالم (، بیعت حاکم و طاغوت زمانشان ، برپدران من )ائمّه و اوصیا فرمود: همانا
منّت و بیعتی نخواهد داشت هنگامی ظهور و خروج نمایم که هیچ طاغوتی بر من  . 

485، ص: 2کمال الدین و تمام النعمه، ج   

  رجوع به راویان حدیث



اللّهِ  حَدیثِنا )احادیِثنا(، فَإنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُمْ وَ انَا حُجَّهُ عَهُ فَارْجِعُوا فیها إلی رُواهِالسالم : امَّا الْحَوادِثُ الْواقِ قالَ المهدی علیه
 .عَلَیْکُمْ

 : ترجمه

خلیفه و حجّت من بر  مشکالت در حوادث به راویان حدیث و فقهاء مراجعه کنید که آن ها در زمان غیبت فرمود: جهت حلّ
خداوند بر آن ها می باشمشما هستند و من حجّت   . 

484، ص: 2کمال الدین و تمام النعمه، ج   

 ارزش نماز

 .قالَ المهدی علیه السالم : ما ارْغَمَ انْفَ الشَّیْطانِ بِشَیْیءٍ مِثُلِ الصَّالهِ

 : ترجمه

 .فرمود: هیچ چیزی و عملی همانند نماز، بینی شیطان را به خاک ذلّت نمی مالد و او را ذلیل نمی کند

11حدیث 182، ص: 53بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط   

 فضیلت تسبیح تربت

حُقالَ المهدی علیه السالم : ِمنْ فَضْلِهِ، انَّ الرَّجُلَ یَنْسَی التَّسْبیحَ وَ یُدیرُا السَّبَْحهَ، فَیُکَْتبُ لَهُ التَّسْبی . 

 : ترجمه

ثواب تسبیح و  ه تسبیح تربت حضرت در دست گرفته شودتربت حضرت سیّدالشّهداء آن است که چنانچ فرمود: از فضائل
 .ذکر را دارد، گرچه دعائی هم خوانده نشود

458ص:   

489، ص: 2اإلحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسی(، ج   

 دفع بال

 . قالَ المهدی علیه السالم : انَا خاتَمُ االْوْصِیاءِ، بی یَدْفَعُ الْبَالءُ عَنْ اهْلی وَشیعَتی

 : ترجمه

 .فرمود: من آخرین وصیّ پیغمبر خدا هستم به وسیله من بالها و فتنه ها از آشنایان و شیعیانم دفع و برطرف خواهد شد



441، ص: 2کمال الدین و تمام النعمه، ج   

 علم ائمه به اعمال ما

 .قالَ المهدی علیه السالم : إنّا نُحیطُ عِلْما بِانْبائِکُمْ، وَ ال یَعْزُبُ عَنّا شَیْیءٌ مِنْ اْخبارُِکمْ

 : ترجمه

 . فرمود: ما بر تمامی احوال و اخبار شما آگاه و آشنائیم و چیزی از شما نزد ما پنهان نیست

902، ص: 2الخرائج و الجرائح، ج   

 کَذَبَ الْوَقّاتُونَ 

 . المهدی علیه السالم : امّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإنَّهُ إلَی اللّهِ، وَ کَذَبَ الْوَقّاتُونَقالَ

 : ترجمه

 . فرمود: زمان ظهور من مربوط به اراده خداوند متعال می باشد و هرکس زمان آن را معیّن و معرّفی کند دروغ گفته است

484، ص: 2کمال الدین و تمام النعمه، ج   

سهفایده عط  

 :به نقل از نسیم خادم حکایت شده

روزی بعد از آن به محضر  که حضرت مهدی موعود )عجّل اللّه تعالی فرجه الشرّیف ( تولّد یافت ، چند یک شب پس از آن
کردم مبارک آن حضرت شرفیات شدم ، هنگامی که نشستم عطسه  . 

 .حضرت در حقّ من دعائی کرد و فرمود: )یَرْحَمُکَ اللّهُ(

محبّت و دعای حضرت ، بسیار خوشحال شدم من از  . 

 سپس به من فرمود: ای نسیم ! آیا می خواهی تو را به نتیجه و فایده عطسه آشنا سازم ؟

 . عرضه داشتم : بلی ، فدایت گردم

459ص:   

( یعنی ؛ عطسه انسان را از مرگ ثَالثَهُ أیّامٍ موقعیّتی که تازه به دنیا آمده بود، فرمود: )هُوَ أمانٌ مِنَ الْمَوْتِ حضرت در همان
دارد به مدّت سه روز در امان می . 



441، ص: 2کمال الدین و تمام النعمه، ج   

 پرسش و پاسخ

 آیا حدیث ثقلین بر وجود حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف داللت می کند؟

 آیا حدیث ثقلین بر وجود حضرت مهدی )علیه السالم( داللت می کند؟

 :پاسخ

ادله قطعی عقلی قابل اثبات  علیه السالم از آیات قرآن، روایات رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السالم و د امام زمانوجو
به آیات و ادله عقلی بررسی خواهد شد، در این مقاله تالش می کنیم  است. ان شاء اهلل در مقاالت دیگر، مباحث مربوط

دارند، مورد بررسی قرار دهیم شیعه و سنی صحت و حتی تواتر آن را قبول نازنین آن حضرت را از حدیث ثقلین که وجود . 

سنت آورده و سپس دیدگاه  بهتر مسأله، به طور اختصار ابتدا متن روایت را از معتبرترین کتاب های اهل برای روشن شدن
بر وجود امام زمان علیه السالم از آن چگونگی داللت این روایت را  علمای آنان را در مورد این حدیث بررسی کرده و بعد

خواهیم کرد بیان . 

 :متن حدیث ثقلین

حدیث ثقلین در منابع اهل سنت با الفاظ و عبارت مختلف نقل شده است که ما عین همان عبارات را از منابع متعبر شان می 
 .آوریم

 :احمد بن حنبل در دو کتاب مسند و فضائل الصحابه این روایت را با الفاظ مختلف نقل کرده است

 :تارک فیکم الثقلین، لن یفترقا .1

 :از ابی سعید خدری و زید بن ارقم نقل کرده ست

460ص:   

سْمَاعِیلَ بن أبی إِسْحَاقَ المالئی عن َعطِیهَ عن أبی إِ اللَّهِ حدثنی أبی حدثنا أَسْوَدُ بن عَامِرٍ أخبرنا أبو إِسْرَائِیلَ یعنی حدثنا عبد
 أَحَُدهُمَا أَْکبَرُ مِنَ اآلخَرِ کِتَابُ اللَّهِ َحبْلٌ َممْدُودٌ مِنَ قال رسول اللَّهِ صلی اهلل علیه وسلم: انی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَینِ :سَعِیدٍ قال

یرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ ما لَنْ یفْتَرِقَا حتیالسَّمَاءِ إلی األَْرضِ وعترتی أَهْلُ بیتی وانه . 

بزرگتر از دیگری است در  گوید: رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرمود: من دو چیز گرانبها را که یکی ابوسعید خدری می
از آسمان تا زمین امتداد دارد، و دیگری عترت و اهل بیت من. این  میان شما می گذارم، یکی کتاب خدا؛ ریسمانی است که

هنگامی که بر حوض کوثر بر من وارد شوند هرگز از هم جدا نمی شوند دو، تا . 



، ناشر: 371، و ص11119، ح14، ص3ه(، مسند أحمد بن حنبل، ج241الشیبانی، ابوعبد اهلل أحمد بن حنبل )متوفای
مصر؛ –مؤسسه قرطبه   

اهلل محمد عباس،  ، تحقیق د. وصی779، ص2ه(، فضائل الصحابه، ج241اهلل أحمد بن حنبل )متوفای ی، ابوعبدالشیبان
ه1403بیروت، الطبعه: األولی،  -ناشر: مؤسسه الرساله   .م1983 – 

 :تارک فیکم خلیفتین، لن یتفرقا .2

گونه نقل شده است روایت فوق، با الفاظ دیگر در مسند و فضائل الصحابه از زید بن ثابت این : 

َعنِ الْقَاسِم بن حَسَّانَ عن زَیدِ بن ثَابِتٍ قال: قال رسول  اللَّهِ حدثنی أبی ثنا األَسْوَدُ بن عَامِرٍ ثنا شَرِیکٌ عَنِ الرُّکَینِ حدثنا عبد
األَرْضِ  ما بین السََّماءِ وَاألَرْضِ أو ما بین السَّمَاءِ إلیمَْمدُودٌ  اهلل علیه وسلم: انی تَارِکٌ فِیکُمْ خَِلیفَتَینِ کِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ اللَّهِ صلی

عَلَیَّ الْحَوْضَ وعترتی أَهْلُ بیتی وَإِنَّهُمَا لَنْ یتَفَرَّقَا حتی یرِدَا . 

در میان شما می گذارم،  گوید: رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود: من دو چیز را به عنوان جانشین زید بن ثابت می
و دیگری عترت اهل بیت من است و این دو تا هنگامی که بر  اب خدا ریسمان کشیده شده در میان آسمان و زمینیکی کت

وارد می شوند، هرگز از هم جدا نمی شوند حوض کوثر بر من . 

461ص:   

قرطبه  ، ناشر: مؤسسه21618، ح181، ص5ه(، مسند أحمد بن حنبل، ج241الشیبانی، ابوعبد اهلل أحمد بن حنبل )متوفای
مصر؛ –  

اهلل محمد عباس،  ، تحقیق د. وصی603، ص2ه(، فضائل الصحابه، ج241اهلل أحمد بن حنبل )متوفای الشیبانی، ابوعبد
ه1403بیروت، الطبعه: األولی،  -ناشر: مؤسسه الرساله   .م1983 – 

 :ترکت فیکم ما ان اخذتم به... الثقلین .3

َعطِیهَ العوفی عن أبی سَعِیدٍ الخدری قال قال رسول  یرٍ ثنا عبد الْمَلِکِ بن أبی سُلَیمَانَ عناللَّهِ حدثنی أبی ثنا بن نُمَ حدثنا عبد
 الثَّقَلَیِن أَحَدُهُمَا أَکْبَرُ مِنَ اآلخَرِ کِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ وسلم انی قد تَرَکْتُ فِیکُمْ ما ان أَخَذُْتمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بعدی اللَّهِ صلی اهلل علیه

لَنْ یفْتَرِقَا حتی یرِدَا عَلَیَّ الْحَْوضَ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إلی األَرِْض وعترتی أَهْلُ بیتی اال وانهما . 

میان شما گذاشتم که  خدری رسول خدا فرمود: من دوچیز گرانبها را که یکی بزرگتر از دیگری است در به نقل ابی سعید
شوید گمراه نمی اگر به آن تمسک کنید هر گز بعد از من .... 

 –، ناشر: مؤسسه قرطبه 11578، ح59، ص3ه(، مسند أحمد بن حنبل، ج241الشیبانی، ابوعبد اهلل أحمد بن حنبل )متوفای
 .مصر

 :ترمذی در سنن و طبرانی در معجم الکبیر، و برخی دیگر نیز روایت را با همین عبارت آورده اند



محمد شاکر  ، تحقیق: أحمد663، ص5ه(، سنن الترمذی، ج279متوفای ابوعیسی محمد بن عیسی ) الترمذی السلمی،
بیروت -وآخرون، ناشر: دار إحیاء التراث العربی  . 

تحقیق: حمدی بن عبدالمجید  ،153، ص5ه(، المعجم الکبیر، ج360ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب )متوفای الطبرانی،
هالموصل، الطبع -السلفی، ناشر: مکتبه الزهراء  م1983 –ه 1404الثانیه،  : . 

آمده است« ما ان تمسکتم به»، عبارت «ما ان اخذتم به»در برخی نقل ها، به جای  . 

462ص:   

 :«لن ینقضیا حتی یردا علی الحوض» .4

 :طبرانی در معجم الکبیر، حدیث را از دو طریق با این عبارت آورده است

عبد اللَّهِ الَْحضْرَمِی وَزَکَرِیا بن یحیی السَّاجِی قَاال ثنا  الْفَضْلِ السََّقطِی ثنا سَعِیدُ بن سُلَیمَانَ ح وَحَدَّثَنَا محمد بن حدثنا محمد بن
اْلغِفَارِی أَنّ  یفَهَ بن أُسَیدٍمَعْرُوفُ بن خَرَّبُوذَ عن أبی الطُّفَیلِ عن حُذَ بن عبد الرحمن الْوَشَّاءُ ثنا زَیدُ بن اْلحَسَنِ األَنْمَاطِی ثنا نَصْرُ

صَنْعَاءَ وَبُصْرَی فیه  إنی فَرَطٌ لَکُمْ وَارِدُونَ عَلَی اْلحَوْضَ حَوْضٌ أَعْرَضُ ما بین رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ علیه وسلم قال أَیهَا الناس
تَخْلُفُونِی فِیهِمَا السَّبَبُ األَکْبَرُ کِتَابُ اللَّهِ  لَی عَنِ الثَّقَلَینِ فَانْظُرُوا کَیفَسَائِلُکُمْ حین تَرِدُونَ عَ عَدَدُ النُّجُومِ قِدْحانٌ من فِضَّهٍ وَإِنِّی

اللَّطِیفُ  تَضِلُّوا واَل تُبَدِّلُوا وَعِتْرَتِی أَهْلُ بَیتِی فإنه قد نَبَّأَنِی طَرَفُهُ بِیدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَیدِیکُمْ فاسْتَمْسِکُوا بِهِ واَل عز وجل سَبَبٌ
الْحَوْضَ الْخَبِیرُ أَنَّهُمَا لَنْ ینْقَضِیا حتی یرِدَا عَلَی . 

 حذیفه بن اسید غفاری می گوید: رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود: ای مردم! من

 ، تحقیق: حمدی بن2683ح ،67، ص3ه(، المعجم الکبیر، ج360ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب )متوفای الطبرانی،
م1983 –ه 1404الطبعه: الثانیه،  الموصل، -عبدالمجید السلفی، ناشر: مکتبه الزهراء  . 

 :سند دیگر طبرانی این است

الرحمن الْوَشَّاءُ؛ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن الْقَاسِمِ بن  عبد اهلل الحضرمی وَزَکَرِیا بن یحیی السَّاجی قَاال ثنا نَصْرُ بن عبد حدثنا محمد بن
 الْحَسَنِ األَنْمَاطِی ثنا مَعْرُوفُ بن خَرَّبُوذَ عن أبی الطُّفَیلِ عن الْجَوْهَرِی ثنا سَعِیدُ بن سُلَیمَانَ الْوَاسِطِی قَاال ثنا زَیدُ بن مُسَاوِرٍ

 ...:حُذَیفَهَ بن أُسَیدٍ الْغِفَارِی قال

، تحقیق: حمدی بن 3052ح ،180، ص3ه(، المعجم الکبیر، ج360ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب )متوفای رانی،الطب
م1983 –ه 1404الطبعه: الثانیه،  الموصل، -عبدالمجید السلفی، ناشر: مکتبه الزهراء  . 

463ص:   

 اعتبار حدیث ثقلین از دیدگاه علماء اهل سنت

ای این روایت اعتبار ویژه ی قائل هستدبسیاری از بزرگان اهل سنت بر : 



 محمد بن عیسی ترمذی .1

 :ترمذی حدیث ثقلین را از زید بن ثابت نقل کرده و در پایان می گوید

 .هذا حدیث حسن غریب

محمد شاکر  ، تحقیق: أحمد663، ص5ه(، سنن الترمذی، ج279ابوعیسی محمد بن عیسی )متوفای  الترمذی السلمی،
بیروت -ر إحیاء التراث العربی وآخرون، ناشر: دا . 

 :حاکم نیشابوری .2

 :حاکم در مستدرک بعد از این که این روایت را از زید ابن ارقم نقل کرده، می گوید

 .هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه

 .این حدیث بر شرط مسلم و بخاری صحیح است ولی آن را نیاورده اند

، تحقیق: 160، ص3الصحیحین، ج ه(، المستدرک علی 405اهلل محمد بن عبداهلل )متوفای النیسابوری، ابو عبد الحاکم
م1990 -ه 1411بیروت الطبعه: األولی،  - مصطفی عبد القادر عطا، ناشر: دار الکتب العلمیه . 

 :ابن کثیر دمشقی .3

 :ابن کثیر سلفی در تفسیرش می نویسد

تارک فیکم الثقلین کتاب  أن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم قال فی خطبه بغدیر خم إن 2408الصحیح م  وقد ثبت فی
 .اهلل وعترتی وإنهما لم یفترقا حتی یردا علی الحوض

غدیر خم فرمود: من  ثبت شده است که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در خطبه اش در 2408شماره  در صحیح مسلم به
بها را در میان شما می گذارمدو چیز گران .... 

، ناشر: دار 114، ص4ه(، تفسیر القرآن العظیم، ج774ابن کثیر الدمشقی، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشی )متوفای
ه1401 –بیروت  -الفکر  . 

 :ابو الحسن هیثمی .4

ه و می گویددارد، تصریح کرد« خلیفتین»هیثمی در مجمع الزوائد بر اعتبار سند روایتی که کلمه  : 

464ص:   

 .رواه أحمد وسنده جید



 .این حدیث را احمد بن حنبل در کتاب مسندش نقل کرده و سند آن نیکو است

، ناشر: دار الریان للتراث/ 163ص ،9ه(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 807ابوالحسن علی بن أبی بکر )متوفای  الهیثمی،
القاهره، بیروت -دار الکتاب العربی   .ه1407 – 

 :و در جای دیگر می گوید

 .ورجاله ثقات

 .رجال حدیث ثقلین همه موثق اند

، ناشر: دار الریان للتراث/ 170ص ،1ه(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 807ابوالحسن علی بن أبی بکر )متوفای  الهیثمی،
القاهره، بیروت -دار الکتاب العربی   .ه1407 – 

 سیوطی و محمد بن یوسف صالحی شامی .5

 :این دو تن نیز کالم ترمذی و حاکم را در حسن و صحیح بودن حدیث ثقلین نقل نموده و سخنان آنها را رد هم نکرده اند

وأخرج الترمذی وحسنه والحاکم وصححه عن زید بن أرقم أن النبی صلی اهلل علیه وسلم قال )إنی تارک فیکم الثقلین کتاب 
وأهل بیتی( اهلل  

، دار النشر: دار 466ص ،2ه(، الخصائص الکبری، ج911الفضل جالل الدین عبد الرحمن أبی بکر )متوفای  السیوطی، أبو
م1985 -ه 1405 -بیروت  -الکتب العلمیه  .  

دل ، تحقیق: عا6ص ،11ه(، سبل الهدی والرشاد فی سیره خیر العباد، ج942محمد بن یوسف )متوفای الصالحی الشامی،
ه1414بیروت، الطبعه: األولی،  - أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض، ناشر: دار الکتب العلمیه . 

 حسن بن علی سقاف .6

 :سید سقاف قرشی در شرح صحیح عقیده طحاویه می نویسد

أحدهما أعظم تضلوا بعدی،  إنی تارک فیکم ما إن تمسکتم به لن»( بسند صحیح بلفظ: 3788برقم  663 / 5ورواه الترمذی )
 األرض، وعترتی أهل بیتی، ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، فانظروا کیف من اآلخر: کتاب اهلل حبل ممدود من السماء إلی

 .«تخلفونی فیهما

465ص:   

 چیز را به عنوان جانشین را به این شماره به سند صحیح با این لفظ روایت کرده است: انی تارک... من دو ترمذی این حدیث
شده در میان آسمان و زمین و دیگری عترت اهل بیت من است و  در میان شما می گذارم، یکی کتاب خدا ریسمان کشیده



از من چگونه با آنها  که بر حوض کوثر بر من وارد می شوند، هرگز از هم جدا نمی شوند. پس بنگرید پس این دو تا هنگامی
 .برخورد می کنید

فی فهم عقیده أهل السنه  الهاشمی، حسن بن علی )معاصر( صحیح شرح العقیده الطحاویه أو المنهج الصحیح السقاف القرشی
م 1995 - 1416 األولی، الطبعه األردن، –عمان  - ، ناشر: دار اإلمام النووی654والجماعه مع التنقیح،  . 

 البانی از مفتیان اهل سنت .7

) البانی وهابی یاد می کنند، نیز این « دوران بخاری»و « امیر المؤمنین فی الحدیث»ا عناونی ( که از او ب1420متوفای 
، تصحیح کرده است2457شماره  صحیح الجامع الصغیر، حدیث»روایت را در کتاب  . 

 .اینها نمونه ای از کالم بزرگان اهل سنت در مورد این روایت بود که به همین مقدار بسنده می کنیم

ت بر وجود امام زمان )ع(چگونگی داللت این روای  

زنده بودن امام زمان و  ها و مطالب ظریف فراوانی را در بردارد؛ از جمله می توان از این روایت، اصل این روایت، نکته
 .امتداد ائمه علیهم السالم را تا قیامت ثابت کرد

 استدالل علمای شیعه

باره این روایت می گوید یکی از مراجع تقلید، حضرت آیت اهلل العظمی وحید خراسانی در : 

الفریقین یدل علی وجود  النقلیه علی ضروره وجوده حدیث الثقلین، فإن هذا الحدیث المتفق علی صحته عند ومن األدله
إلی یوم القیامه، ال یفترق عن القرآن، وال یفترق القرآن عنه )لن  إمام فی کل زمان من أهل بیت النبوه )علیهم السالم(

ا علی الحوضیرد یفترقا حتی ). 

466ص:   

این حدیثی که شیعه و  بر ضرورت وجود امام زمان علیه السالم داللت می کند، حدیث ثقلین است؛ زیرا از دالئل نقلی که
رسول خدا علیهم السالم که از قرآن جدا نمی شود و قرآن نیز از  سنی بر صحت آن اتفاق دارند بر وجود امامی از اهل بیت

ر هر زمانی تا روز قیامت داللت می کندندارد؛ د او جدایی . 

472، ص1الخراسانی، الشیخ وحید )معاصر(، منهاج الصالحین، ج . 

 :حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی از مراجع تقلید، می گوید

 :از حدیث ثقلین شش مطلب مهم استفاده می شود

 وجوب تمسک به قرآن و عترت؛ .1

ا تمسک به قرآن و عترت؛انحصار راه نجات از ضاللت ب .2  



 شرط نجات از ضاللت، تمسک به قرآن و عترت است؛ نه یکی از آنها؛ .3

 عصمت اهل بیت از خطا و اشتباه؛ .4

 عترت دانا ترین مردم بعد از رسول خدا؛ .5

 .خالی نبودن زمین از وجود حجت الهی .6

السادس( بقاء العتره الهادیه إلی یوم القیامه، وعدم خلو الزمان من عالم من أهل البیت تکون أقواله حجه کالکتاب )»
 «.المجید

این که عالم در  از حدیث ثقلین استفاده می شود، باقی ماندن عترت هدایت گر تا روز قیامت است و ششمین موردی که
قرآن مجید حجت است، خالی نیست که سخنان آنان همانند هیچ زمانی از وجود یک نفر از اهل بیت . 

 :و سپس برای اثبات مورد ششم این گونه استدالل می کند

 :ویدل علی ذلک أمور

وقوله « تارک فیکم خلیفتین انی»وقوله « انی مخلف فیکم»وقوله « انی تارک فیکم الثقلین»اهلل علیه وآله  قوله صلی - 1
فإنها تدل علی أنه صلی اهلل علیه وآله ترک فی أمته من یکون « الثقلین انی قد خلفت فیکم» وقوله« انی قد ترکت فیکم»

الیهما لیس مختصا بزمان دون زمان،  فی أمورهم وخلیفته علیهم، وهو القرآن والعتره. ومن المعلوم ان احتیاج األمه مرجعا
 ال یصدق علیه أنه ترک فیهم من یکون کذلک، وعلیه فال یصح صدور هذه التعابیر فلو لم یبق ما ترک فی األمه مدی الدهر

تمسکوا به لن یضلوا أو فی البعض، وهذه  والتصریحات منه. والفرق واضح بین أن یکون تارکا ومخلفا فی الجمیع ما ان
الثانی العبارات کلها صریحه فی األول دون . 

467ص:   

فان نفی الضالل علی سبیل « تضلوا ان تمسکتم بهما لن»وقوله « ا ان تمسکتم به لن تضلوام»اهلل علیه وآله  قوله صلی - 2
کان ما یتمسک به باقیا متأبدا التأبید ان تمسکوا بالثقلین ال یصح اال إذا . 

لکتاب األزمنه من هو عدل ا فإنه لو لم یکن فی زمن من« لن یفترقا حتی یردا علی الحوض»اهلل علیه وآله  قوله صلی - 3
ما هو صریح الحدیث من کونهما عدلین وعدم افتراقهما ابدا وقرینه لزم افتراق کل منهما عن االخر، وهذا ینافی . 

فإنه یدل علی دوامهما وعدم انقضائهما ابدا« لن ینقضیا حتی یردا علی الحوض»قوله صلی اهلل علیه وآله  - 4 . 

سالم داللت می کنداین روایت از چند جهت بر وجود امام زمان علیه ال : 

انی قد »و « ترکت فیکم انی قد»، «انی تارک فیکم خلیفتین»، «انی مخلف فیکم»، «تارک فیکم الثقلین انی»جمله های  .1
میان امتش کسانی را مرجع در امور و جانشین اوست در میان امت  ، داللت می کند که رسول خدا در«خلفت فیکم الثقلین



زمانی در میان مردم  که احتیاج امت به آنها منحصر به یک زمان نیست. پس اگر آن مرجع مدتروشن است  باقی گذاشت. و
صدور این تعبیرات از رسول خدا صحیح نباشد نباشد این کالم رسول خدا مصداق پیدا نخواهد کرد، و . 

امور باشد که اگر به آن  هعبارت روشن است که بگوید: من آن را باقی گذاشتم تا مرجع و جانشین در هم فرق بین این دو
را در بعض امور مرجع و جانشین قرار دادم، تمام این عبارات  تمسک کنید گمراه نمی شوید و یا این که بگوید: من آن

گفتار نخست است نه دومی حدیث صریح در . 

468ص:   

کنید برای همیشه گمراه  مسکمی رساند که اگر به ثقلین ت« لن تضلوا»رسول خدا صلی اهلل علیه و آله  جمله فرمایش .2
که شی مورد تمسک، برای همیشه باقی باشد نمی شوید، این نفی ضاللت برای همشه، وقتی درست است . 

شوند و اگر در زمانی از  می گوید: قرآن و عترت که عدل قرآن است هرگز ازهم جدا نمی« یفترقا حتی... لن»جمله  .3
قرآن حساب نخواهد شد و این منافات با نص حدیث دارد یابد و عدل زمانها عدل کتاب نباشد؛ افتراق تحقق می . 

نیز بر وجود دائمی و همیشگی قرآن و عترت داللت دارد« لن ینقضیا حتی یردا... »جمله  .4 . 

1397األولی الطبعه قم، –، چاپخانه: العلمیه 140الصافی، الشیخ لطف اهلل )معاصر(، أمان األمه من الضالل واإلختالف، ص  

 :آیت اهلل سید علی میالنی می گوید

علیه السالم بال فصل بعد  کما یدل علی إمامه األئمه االثنی عشر من أهل البیت علیهم السالم وإمامه علی إن حدیث الثقلین
 الحجه المنتظر وبقائه عجل اهلل تعالی ظهوره. وذلک ألن هذا الحدیث رسول اهلل، کذلک یدل علی وجود اإلمام الثانی عشر

القرآن باق إلی یوم القیامه فکذلک  عدم افتراق الکتاب والعتره إلی یوم القیامه وحتی الورود علی الحوض، فکما أن یدل علی
به، وإماما للزمان وحجه للوقت من العتره الطاهره إلی یوم القیامه یجب وجود من یکون أهال للتمسک واالقتداء . 

علیه السالم بعد از رسول  ه امام علیهم السالم و امامت بال فصل امیرمؤمنانگونه که بر امامت دوازد حدیث ثقلین همان
دوازدهم، حجت منتظر و بقاء آن حضرت نیز داللت می کند؛ زیرا این  خدا صلی اهلل علیه و آله داللت دارد؛ بر وجود امام

نمی شوند. پس همچنانکه قرآن  رساند که قرآن و عترت تا روز قیامت و تا هنگام ورود بر حوض، از همدیگر جدا حدیث می
تمسک و اقتداء واقع می شود و امام زمان و حجت وقت از عترت پاک  تا روز قیامت باقی است، واجب است کسی که مورد

نیز تا روز قیامت موجود باشد رسول خدا است .  

469ص:   

1414، چاپخانه: مهر، الطبعه األولی:262، ص2یالنی، السید علی )معاصر(، نفحات األزهار فی خالصه عبقات االنوار، جالم  

 استدالل علمای اهل سنت

علمای اهل سنت نیز با توجه به این روایت، بر وجود امام زمان علیه السالم استدالل کرده اند که به چند نمونه از آن اشاره 
 :می کنیم



وی از علمای اهل سنت کالم عالمه سمهودی را از کتاب جواهر العقدین در باره داللت حدیث ثقلین این گونه حکایت کرده منا
 :است

وجدوا فیه إلی قیام الساعه حتَّی  وجود من یکون أهالً للتمسک من أهل البیت والعتره الطاهره فی کلِّ زمان إنَّ ذلک یفهم
فإذا ذهبوا ذهب  کما أنَّ الکتاب العزیز کذلک، ولهذا کانوا کما سیأتی أمانًا ألهل األرض، تمسک به،یتوجَّه الحثُّ المذکور إلی ال

 .أهل األرض

تمسک است، تا روز قیامت  استفاده می شود که در هر زمان باید فردی اهل بیت و عترت پاک من که سزاوار از این حدیث
کند؛ همان گونه که کتاب عزیز چنین است. و لذا اهل بیت در روایاتی  یداموجود باشد، تا امر به تمسک در این حدیث معنا پ

نابود خواهند شد می آید، امان زمین معرفی شده اند که هرگاه از روی زمین بروند، اهل زمین نیز که بعداً . 

، ناشر: 15، ص3الصغیر، ج ه(، فیض القدیر شرح الجامع1031عبد الرؤوف بن علی بن زین العابدین )متوفای  المناوی، محمد
ه1356مصر، الطبعه: األولی،  -المکتبه التجاریه  . 

 :ابن حجر هیثمی از محدثان اهل سنت، بعد از نقل این روایت بر وجود امام این گونه استدالل کرده است

لک بقاء األمور الثلثه مجموع ذ وقع علی التمسک بالکتاب والسنه وبالعلماء بهما من أهل البیت ویستفاد من والحاصل ان الحث
 .إلی قیام الساعه

رسول خدا تشویق و  دست می آید این است که تمسک به کتاب و سنت و عالمان به این دو از اهل بیت آنچه از روایت به
امور )کتاب، سنت و عالمان از اهل بیت رسول خدا( تا  ترغیب شده است. و از مجموع این سخن استفاده می شود که این

اقی هستندقیامت ب . 

470ص:   

أهل الرفض والضالل والزندقه،  ه(، الصواعق المحرقه علی973ابوالعباس أحمد بن محمد بن علی ابن حجر )متوفای الهیثمی،
 لبنان، الطبعه: األولی، -کامل محمد الخراط، ناشر: مؤسسه الرساله  -الترکی  ، تحقیق عبد الرحمن بن عبد اهلل439، ص2ج

1417 م1997 -ه  . 

از این که روایاتی دیگری را در مورد تمسک به اهل بیت نقل می کند می گوید بعد : 

القیامه، کما أنَّ الکتاب  علی التمسک بأهل البیت إشارهٌ إلی عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به إلی یوم وفی أحادیث الحث
السابق: فی کل خلَفٍ من أمتی عدول من أهل بیتییأتی، ویشهد لذلک الخبر  العزیز کذلک، ولهذا کانوا أماناً ألهل األرض کما . 

بیتی که اهلیت هدایت  سفارش به اهل بیت شده، به این نکته اشاره دارد که تا روز قیامت زمین از اهل در احادیثی که
شاهد  است، و لذا اهل بیت امان برای اهل زمین معرفی شده اند. دارند خالی نخواهد بود؛ همان گونه که کتاب عزیز چنین

از اهل بیت من وجود روایت گذشته است که می فرماید: در میان هر قوم و دسته ای از امت من، عدولی بر این مطلب . 



أهل الرفض والضالل والزندقه،  ه(، الصواعق المحرقه علی973ابوالعباس أحمد بن محمد بن علی ابن حجر )متوفای الهیثمی،
 لبنان، الطبعه: األولی، -کامل محمد الخراط، ناشر: مؤسسه الرساله  -الترکی  ، تحقیق عبد الرحمن بن عبد اهلل442، ص2ج

1417 م1997 -ه  . 

اره این المآل را در ب رضوان اهلل تعالی علیه در جامع احادیث شیعه استدالل عجیلی صاحب کتاب ذخیره آیت اهلل بروجردی
 :روایت اینگونه نقل کرده است

بد من قیام اهلل بحجه منهم  وهم الحافظون لکتاب اهلل وسنه رسوله ال یفارقونهما إلی یوم القیمه ألنه ال :وقال العجیلی
بن المختفی حتی یکون خاتمهم فی الوراثه المهدی ولهذا یتقدم علی عیسی  ووراثه نبوته وخالفه رسوله فمنهم الظاهر ومنهم

وتقدم ان قطب األولیاء الذی به صالح العالم ال یکون اال منهم مریم . 

471ص:   

جدا نخواهند شد؛  خدا( حافظان کتاب خدا و سنت رسول خدا هستند که تا روز قیامت از قرآن و سنت آنان )عترت رسول
م اقامه کند، برخی از آنان آشکار رسول خداهستند بر مرد زیرا بر خداوند است حجتی از عترت را که وارث نبوت و جانشین

که او بر عیسی بن مریم  پنهان اند و خاتم این وارثان، حضرت مهدی علیه السالم است. به این جهت است و برخی از دیدها
اولیاء، که عالم را اصالح می کنند جز از میان عترت کسی نیست امامت می کند. و در پیش گذشت این که محور و دائره . 

: چاپ سال قم، –، المطبعه العلمیه 75، ص1ه(، جامع أحادیث الشیعه، ج1383ی، حاج حسین طباطبایی )متوفایالبروجرد
1399 

 :نتیجه

هیثمی و بقیه در کتابهای خود  ثقلین را بزرگان علمای اهل سنت مانند: مسلم نیشابوری، احمد حنبل، طبرانی اوالً: حدیث
آنها سند این روایت را صحیح دانسته و رجال روایت را موثق و مورد اعتبار  آورانذکر کرده اند و بسیاری از محدثان و نام 

دانند و در نتیجه این روایت متواتر بین مسلمانان است می . 

عدل قرآن هستند؛ همان  شیعه و برخی از علمای اهل سنت سنی تصریح کرده اند که: اهل بیت علیهم السالم ثانیاً: علمای
علیهم السالم باید همواره زنده باشد تا سخن رسول خدا صلی اهلل  مت باقی است، یک نفر از اهل بیتطور که قرآن تا قیا

تکذیب نشود علیه وآله . 

 آیا نام پدر حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف، عبد اهلل بوده است؟

 آیا نام پدر حضرت مهدی )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، عبد اهلل بوده است؟

خپاس : 

 :مقدمه



الشریف، ادعا کرده اند که طبق  اهل سنت، برای ابطال نظر شیعه در مورد امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه بسیاری از علمای
جمله ابن تیمیه که در حقیقت مؤسس فکری وهابیت به شمار می رود، این  روایات نام پدر آن حضرت، عبد اهلل است؛ از

السنه، مطرح کرده استدر کتاب معروفش منهاج  شبهه را : 

472ص:   

المنعوت الذی وصفه النبی  الذین ادّعوا أن هذا هو مذهبهم، مهدیهم اسمه محمد بن الحسن. والمهدی أن االثنی عشریه
حذفت طائفه ذکر األب من لفظ الرسول حتی ال یناقض ما کذبت. وطائفه  صلی اهلل علیه وسلم اسمه محمد بن عبد اللّه. ولهذا

وجعلت الکنیه اسما قالت: جده الحسین، وکنیته أبو عبد اللّه، فمعناه محمد بن أبی عبد الّله،ف حرّفته، . 

بن الحسن است در حالی  امامی که ادعا می کنند مذهب شان دوازده امامی است، اسم مهدی آنان م ح م د شیعیان دوازده
کرده، اسمش محمد بن عبد اهلل است. به این جهت گروهی از  که آن مهدی را که رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم توصیف

نداشته باشد و گروهی  را از روایت رسول خدا حذف کرده تا با دروغ های آنان تناقض« ابیه اسم ابی اسم»شیعه، جمله 
رسول خدا حسین و کنیه جدش ابو عبد اهلل است پس معنای روایت  نیز روایت را تحریف کرده اند و گفته اند: جد مهدی،

اسم مهدی محمد بن ابی عبد اهلل است و کنیه اسم قرار داده شده است این می شود که . 

، تحقیق: 260 254، ص8النبویه، ج ه(، منهاج السنه 728الحرانی الحنبلی، ابوالعباس أحمد عبد الحلیم )متوفای  ابن تیمیه
ه1406الطبعه: األولی،  د. محمد رشاد سالم، ناشر: مؤسسه قرطبه، . 

 :همچنین در جای دیگری از کتابش می نویسد

مسعود عن النبی صلی اهلل  معروفه، رواها اإلمام أحمد وأبو داود والترمذی وغیرهم، کحدیث عبد اهلل بن وأحادیث المهدی
سمه اسمی لطول اهلل ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجال من أهل بیتی یواطئ ا علیه وسلم أنه قال: لو لم یبق من الدنیا إال یوم

أبیه اسم أبی، یمأل األرض قسطا وعدال کما ملئت ظلما وجورا واسم . 

473ص:   

نقل کرده اند. مانند روایت  شناخته شده است که آن ها را امام احمد حنبل و ابو داود و ترمذی و غیر آنان روایات مهدی
 وآله که فرمود: اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی بماند، خداوند آن روز را عبد اهلل بن مسعود از رسول خدا صلی اهلل علیه

نام پدر من است بر انگیخته شود، او زمین را از  طوالنی کند تا این که مردی از اهل بیت من که نام او نام من و نام پدر او
همانگونه که از ظلم و جور پر شده است قسط و عدل آکنده سازد . 

، تحقیق: د. محمد 95، ص4النبویه، ج ه(، منهاج السنه 728لحرانی الحنبلی، ابوالعباس أحمد عبد الحلیم )متوفای ا ابن تیمیه
ه1406األولی،  :رشاد سالم، ناشر: مؤسسه قرطبه، الطبعه . 

کر کالم آنها اطاله سخن، از ذ اهل سنت نیز بعد از ابن تیمیه، این سخن او را تکرار کرده که جهت پرهیز از برخی از علمای
 .خودداری می کنیم

 :با توجه به متن کالم ابن تیمیه، این شبهه دو بخش دارد



 .عقیده شیعه در مورد نسب حضرت مهدی با این روایات مطابقت ندارد .1

 .برای این که اعتقاد شیعیان با این روایت مطابقت کند، جمله پایانی روایات را حذف و یا دست به تحریف آن زده اند .2

کرده است که اصال برای  پاسخ این مطلب، تذکر این نکته الزم است که ابن تیمیه به روایاتی استناد قبل از ورود به
نیستند؛ پس ابن تیمیه و همفکران او نمی توانند با استناد به روایاتی  شیعیان حجت نیست و شیعیان ارزشی برای آن قائل

که ما در این مقاله ثابت خواهیم  ملزم به پذیرش آن ها نمایند. ضمن این دشمنان آن ها نقل کرده است، شیعیان را که
حجت نیست و آن ها را نیز قانع نخواهد کرد کرد که حتی این روایات برای اهل سنت نیز . 

474ص:   

 پاسخ اجمالی

اسمه »تب آنها عبارت ک شبهه دوم پرداخته و با روایات صحیح السند اهل سنت، ثابت خواهیم کرد که در در ابتدا به پاسخ
سنت، و از چندین نفر از صحابه رسول خدا صلی اهلل علیه وآله  بدون زیاده، با حداقل دو سند صحیح به نظر اهل« اسمی

در منابع اهل سنت آمده  ابن مسعود، ابو هریره، حذیفه، ابن عباس، ابو سعید خدری و عبد اهلل بن عمر وسلم از جمله
 .است

است که روایت این  بر این که طریق صحیح نیز دارند، به حد استفاضه هم می رسند و این نشانگر این این دسته عالوه
اثبات اعتقاد خود، دست به تحریف روایت زده اند، ادعایی باطل و  گروه صحیح است. بنابراین، این ادعا که شیعیان، برای

نت استنظر شیعیان، مطابق با این دسته از روایات اهل س کذب است، و . 

تمام طرق آن، غیر از یک  در آنها آمده است، ثابت می شود که« اسم ابیه اسم ابی»روایاتی که زیاده  سپس، به بررسی
یک راوی مضطرب الحدیث نقل شده است که گاهی روایت را  طریق )طریق مشهور( ضعیف است، و آن یک طریق نیز توسط

سخن او اعتماد کرد. و حتی  ه است ! و بنابراین برای اثبات زیاده نمی توان بهبدون این زیاده نقل کرد با این زیاده و گاهی
به خاطر اضطراب حجت نیست علمای اهل سنت، تصریح کرده اند که این روایت او  ! 

در روایات اضافه  مهدویت علمای اهل سنت خواهد آمد که بر خالف نظر ابن تیمیه، این زیاده توسط مدعیان همچنین کالم
معرفی کنند ! و یا حداقل مهدی شیعه را دروغ جلوه دهند است، تا بتوانند خود را به عنوان مهدی موعودشده   ! 

475ص:   

واسم ابیه اسم ابی»بخش اول: روایات معتبر اهل سنت، بدون تعبیر ». 

شده است را دارند، از طرق متعدد از رسول خدا صلی اهلل علیه وآله نقل« اسمه اسمی»روایاتی که تنها جمله  . 

 :الف( از طریق ابو هریره با سند صحیح

اسم »را بدون جمله  طبق روایات صحیح السند اهل سنت، این فرمایش رسول خدا صلی اهلل علیه وآله یکی از اصحابی که
نددانشمندان اهل سنت روایت او را در کتابهایشان متذکر شده ا نقل کرده، ابو هریره است و بسیاری از« ابیه اسم ابی : 



 :ابو عیسی ترمذی .1

آورده و در پایان، روایت ابو  پر آوازه اهل سنت، در کتاب سنن خود، ابتدا روایت عبد اهلل بن مسعود را ترمذی از محدثان
روایت حسن و صحیح است هریره را نقل کرده و تصریح کرده است که این : 

بن عُیَیْنَهَ عن عَاصِمٍ عن ِزرٍّ عن عبد اللَّهِ عن النبی صلی اهلل  عَطَّارُ حدثنا سُفَْیانُالْجَبَّارِ بن الْعَلَاءِ بن عبد الْجَبَّارِ الْ حدثنا عبد
الدُّنْیَا  عَاصِمٌ وأنا أبو صَالِحٍ عن أبی هُرَیْرَهَ قال: لو لم یَبْقَ من وسلم قال: یَلِی رَجُلٌ من أَهْلِ بَیْتِی یُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِی قال علیه

طَوَّلَ اهلل ذلک الْیَوْمَ حتی یَلِیَإال یَوْمٌ لَ ... 

 .قال أبو عِیسَی: هذا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ

است می آید. به نقل  گوید: رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمود: مردی از اهل بیت من که هم اسم من ابن مسعود می
ی مانده باشد، خداوند آن را آنقدر طوالنی کند تا تنها یک روز باق ابو هریره نیز رسول خدا فرموده است: اگر از عمر دینا

مردی از اهل بیت من که هم اسم من است بیاید این که . 

 .ابو عیسی گفته است: این رویت حسن و صحیح است

476ص:   

محمد شاکر  ، تحقیق: أحمد505، ص4ه(، سنن الترمذی، ج279ابوعیسی محمد بن عیسی )متوفای  الترمذی السلمی،
بیروت -ر: دار إحیاء التراث العربی وآخرون، ناش . 

 :بررسی سند روایت

برای تکمیل بحث، سند آن را  روایت را صحیح دانسته است و البانی نیز این روایت را تصحیح می کند، اما خود ترمذی این
 :به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهیم

 :سند روایت چنین است

رسول خدا صلی  -7ابی هریره  -6ابو صالح  -5عاصم بن بهدله  -4سفیان بن عیینه  -3عبد الجبار بن العالء  -2ترمذی  -1
 اهلل علیه وآله وسلم

 محمد بن عیسی بن سوره، أبو عیسی الترمذی صاحب سنن -1

تاو صاحب یکی از صحاح سته اهل سنت است و در وثاقت او در نزد اهل سنت هیچ شکی نیس  ! 

 عبد الجبار بن العالء بن عبد الجبار العطار -2

 :او از راویان صحیح مسلم است، ذهبی در مورد او می گوید

 عبد الجبار بن العالء بن عبد الجبار اإلمام المحدث الثقه أبو بکر البصری



 ...عبد الجبار بن عالء بن عبد الجبار، امام، محدث، ثقه

، 401، ص11النبالء، ج ه(، سیر أعالم 748د اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای شمس الدین ابوعب الذهبی الشافعی،
ه1413بیروت، الطبعه: التاسعه،  -مؤسسه الرساله  :تحقیق: شعیب األرنؤوط، محمد نعیم العرقسوسی، ناشر . 

 سفیان بن عیینه بن أبی عمران بن میمون -3

ذهبی در مورد او می گویدروایات او در همه صحاح سته اهل سنت موجود است،  : 

 اإلمام الکبیر حافظ العصر شیخ اإلسالم

 ...امام بزرگ، حافظ زمانه، شیخ االسالم و

، 454، ص8النبالء، ج ه(، سیر أعالم 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
ه1413بیروت، الطبعه: التاسعه،  -مؤسسه الرساله  :تحقیق: شعیب األرنؤوط، محمد نعیم العرقسوسی، ناشر . 

477ص:   

 عاصم بن بهدله ابی النجود االسدی الکوفی -4

 .او یکی از قراء ثمانیه و از راویان صحاح سته است

 :ذهبی در مورد او می گوید

 اإلمام الکبیر مقریء العصر

رسد( زمان خودامام بزرگ و مقرء )کسی که تمام قرائت ها در زمان خودش به او می   ! 

ش  256، ص5النبالء، ج ه(، سیر أعالم 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
ه1413بیروت، الطبعه: التاسعه،  -ناشر: مؤسسه الرساله  ، تحقیق: شعیب األرنؤوط، محمد نعیم العرقسوسی،119 . 

لمدنیذکوان أبو صالح السمان الزیات ا -5  

 :او نیز از روات صحاح سته اهل سنت است، ذهبی در مورد او می گوید

 القدوه الحافظ الحجه... ذکره اإلمام أحمد فقال ثقه ثقه من أجل الناس وأوثقهم

 ! پیشوا، حافظ، حجت... امام احمد او را یاد کرده و گفت: ثق ثقه و از گرامی ترین مردم و موثق ترین آنهاست

، 36، ص5النبالء، ج ه(، سیر أعالم 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  ی،الذهبی الشافع
ه1413بیروت، الطبعه: التاسعه،  -الرساله  تحقیق: شعیب األرنؤوط، محمد نعیم العرقسوسی، ناشر: مؤسسه . 



 :ابوهریره -6

ه بررسی رجالی او نیستاو نیز از مشهورترین صحابه است، و به نظر اهل سنت، نیازی ب  ! 

 .بنا بر این، این روایت از جهت سندی، صحیح و بدون اشکال است

 :ابن اثیر جزری .2

 .ابن اثیر جزری نیز روایت ابو هریره را از سنن ترمذی نقل کرده است

، طبق 330، ص10الرسول، ج ه(، معجم جامع األصول فی أحادیث544المبارک بن محمد ابن األثیر )متوفای ابن أثیر الجزری،
 .برنامه الجامع الکبیر

 :جالل الدین سیوطی .3

است که رسول خدا صلی  روایت ابو هریره را در کتاب الفتح الکبیر و جامع االحادیث این گونه آورده جالل الدین سیوطی
 :اهلل علیه وسلم فرمود

478ص:   

 .الَ تَذْهَبُ الدُّنْیَا واَلَ تَنْقَضِی َحتَّی یَمْلِکَ رَجُلٌ مِنْ َأهْلِ بَیْتِی یُوَاطِیءُ اسْمُهُ اسْمِی

، 3الجامع الصغیر، ج ه(، الفتح الکبیر فی ضم الزیاده إلی911الدین عبد الرحمن بن أبی بکر )متوفای السیوطی، جالل
ار الفکر، تحقیق: یوسف النبهانی، دار النشر: د306ص م2003 -ه 1423بیروت / لبنان، الطبعه: األولی،  -  

الجامع الصغیر وزوائده والجامع ) ه(، جامع االحادیث911الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن أبی بکر )متوفای السیوطی، جالل
الکبیر ، طبق برنامه الجامع157، ص8الکبیر(، ج . 

عبارت آورده است او روایت ابو هریره را در الفتح الکبیر، با این : 

 .یَلِی رَجُلٌ مِنْ َأهْلِ بَیْتِی یُوَاطِیءُ اسْمُهُ اسْمِی لَوْ لَمْ یَبْقَ مَِن الدُّنْیَا إاِلَّ یَوْمٌ لَطَوَّلَ اهلل

، 3الجامع الصغیر، ج ه(، الفتح الکبیر فی ضم الزیاده إلی911الدین عبد الرحمن بن أبی بکر )متوفای السیوطی، جالل
ق: یوسف النبهانی، دار النشر: دار الفکر، تحقی307ص م2003 -ه 1423بیروت / لبنان، الطبعه: األولی،  -  

 :ابن کثیر دمشقی .4

در پایان، بر صحیح بودن  ابو هریره را از طریق ابو عاصم که از راویان بخاری و مسلم است، نقل کرده و ابن کثیر، روایت
 :روایت تصریح کرده است



لم یبق من الدنیا إال یوم لطول  بو عاصم عن أبی هریره قال: قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم: لووأخبرنا أ :قال عاصم
یواطیء اسمه اسمی. هذا حدیث حسن صحیح اهلل ذلک الیوم حتی یلی الرجل من أهل بیتی . 

، تحقیق: ضبطه وصححه: 24ص ،1ه(، النهایه فی الفتن والمالحم، ج774أبو الفداء الحافظ ابن کثیر )متوفای الدمشقی، االمام
م1988 -ه 1408العلمیه، لبنان بیروت، الطبعه: االولی  االستاذ عبد الشافعی، دار النشر: دار الکتب  

 ب( از طریق ابن مسعود

راویان بخاری و مسلم  توسط عاصم از زر بن حبیش که از« واسم ابیه اسم ابی»مسعود بدون جمله  این روایت از ابن
کتابهایشان آورده اند؛ نقل از ابن مسعود، به دو طریق صورت  ده و بسیاری از بزرگان اهل سنت آن را درهستند، نقل ش

کرد طریق عاصم از زر و از طریق عمرو بن مره از زر که هر دو نقل را مطرح خواهیم گرفته است: از : 

479ص:   

 نقل توسط عمرو بن مره از زر از عبد اهلل بن مسعود با سند صحیح -1

 :این نقل در دو کتاب و با دو سند مختلف ولی دو متن شبیه به هم )ولی بدون زیاده اسم ابیه اسم ابی(آمده است

 :نقل اول در در المعجم الکبیر طبرانی

 انِیُّ ثنا أبو یَزِیدَ األَعْوَرُ عنثنا یُوسُفُ بن حَوْشَبٍ الشَّیْبَ السَّرِیِّ بن مِْهرَانَ النَّاقِدُ ثنا عبد اللَّهِ بن ُعمَرَ بن أَبَانَ حدثنا محمد بن
یَمْلِکَ  قال رسول اللَّهِ صلی اللَّهُ علیه وسلم ال یَْذهَبُ الدُّنْیَا حتی عَمْرِو بن مُرَّهَ عن زِرِّ بن حُبَْیشٍ عن عبد اللَّهِ بن مَسْعُودٍ قال

 .رَجُلٌ من أَهْلِ بَیْتِی یُوَافِقُ اسْمُهُ اسْمِی

اینکه مردی از اهل بیت من  از رسول خدا )ص( روایت شده است که فرمود: دنیا از بین نمی رود تا مسعود از عبد اهلل بن
 .که اسم او مطابق نام من است، حاکم شود

، تحقیق: حمدی 10208 ش 131، ص10ه(، المعجم الکبیر، ج360ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب )متوفای الطبرانی،
م1983 –ه 1404الطبعه: الثانیه،  الموصل، -مکتبه الزهراء  بن عبدالمجید السلفی، ناشر: . 

 :بررسی سندی این نقل

 :سند این روایت به صورت ذیل است

ابو  -5بن حوشب  یوسف -4عبد اهلل بن عمر بن ابان  -3محمد بن سری بن مهران  -2المعجم الکبیر  طبرانی صاحب -1
مسعود )صحابی( عبد اهلل بن -8زر بن حبیش  -7عمرو بن مره  -6یزید االعور   

 طبرانی صاحب المعجم الکبیر -1

 :او به اجماع اهل سنت ثقه و مورد اطمینان است، ذهبی در مورد او می گوید



سلیمان بن أحمد بن ایوب بن  االمام الحافظ الثقه الرحال الجوال محدث االسالم علم المعمرین أبو القاسم الطبرانی هو 86
الثالثه مطیر اللخمی الشامی الطبرانی صاحب المعاجم  

480ص:   

صاحب  طبرانی، امام حافظ ثقه، بسیار سفر کننده، محدث اسالم ! یکتای معمران )کسانی که بیش از صد سال عمر کردند(...
 سه معجم

، 119، ص16النبالء، ج ه(، سیر أعالم 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
ه1413بیروت، الطبعه: التاسعه،  -مؤسسه الرساله  :تحقیق: شعیب األرنؤوط، محمد نعیم العرقسوسی، ناشر . 

 محمد بن سری بن مهران -2

ذهبی در مورد او می گویداو نیز ثقه است،  : 

 .محمد بن السری بن مهران الناقد. بغدادی، ثقه

 .محمد بن سری بن مهران، متخصص علم رجال، بغدادی و ثقه است

اإلسالم ووفیات المشاهیر  ه(، تاریخ 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
لبنان/ بیروت، الطبعه: األولی،  -تدمری، ناشر: دار الکتاب العربی  ق د. عمر عبد السالم، تحقی269، ص22واألعالم، ج

ه1407  .م1987 - 

 عبد اهلل بن عمر بن ابان -3

 :ذهبی در مورد او می گوید

مولی عمیر القرشی االموی  االمام الثقه أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن عمر بن محمد ابن ابان بن صالح بن مشکدانه المحدث
 عثمان رضی اهلل عنه

مشکدانه، محدث امام ثقه، ابو عبد الرحمن، عبد اهلل بن عمر بن بن محمد بن ابان بن صالح بن عمیر قریشی اموی غالم 
 عثمان

، 155، ص11النبالء، ج ه(، سیر أعالم 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
ألرنؤوط، محمد نعیم العرقسوسی، ناشرتحقیق: شعیب ا ه1413بیروت، الطبعه: التاسعه،  -مؤسسه الرساله  : . 

 یوسف بن حوشب -4

، از قدیمی ترین ائمه جرح و تعدیل اهل سنت، در باره او می گوید327ابن ابی حاتم رازی متوفای  : 



عمر بن أبان وأبو  روی عنه عبد اهلل بنالعوام بن حوشب روی عن عبد اهلل بن سعید بن أبی هند  یوسف بن حوشب أخو
 .سعید األشج سمعت أبی یقول ذلک وسألته عنه فقال شیخ

481ص:   

است« شیخ»یوسف بن حوشب... از پدرم راجع به او سوال کردم، در مورد او گفت که  . 

327 الرازی التمیمی، ابومحمد عبد الرحمن بن أبی حاتم محمد بن إدریس )متوفای ابن أبی حاتم ، 9، الجرح والتعدیل، جه(
، ناشر: دار إحیاء التراث العربی921ش  220ص م1952ه 1271بیروت، الطبعه: األولی،  -  . 

 :و به گفته علمای اهل سنت، شیخ در کالم ابن ابی حاتم، از الفاظ توثیق است؛ ذهبی می گوید

کتابه من ألفاظ التوثیق وکذا الخطیب  قول أبی حاتم شیخ قال ولیس هذا بتضعیف قلت بل عده ابن أبی حاتم فی مقدمه
 البغدادی فی الکفایه

لفظ را از الفاظ توثیق می  گوید: شیخ، مراد او تضعیف نیست، بلکه ابن ابی حاتم در مقدمه کتاب خویش این ابی حاتم که می
 داند و همچنین خطیب بغدادی در الکفایه

، 8االعتدال فی نقد الرجال، ج ه(، میزان 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
بیروت، الطبعه:  -أحمد عبدالموجود، ناشر: دار الکتب العلمیه  ، تحقیق: الشیخ علی محمد معوض والشیخ عادل143ص

 .م1995 األولی،

استبنا بر این، او نیز مورد توثیق علمای اهل سنت  . 

 .خلف بن حوشب الکوفی ابویزید االعور -5

 :ابن حجر عسقالنی در تقریب التهذیب در باره او گفته

 خلف بن حوشب الکوفی ثقه من السادسه مات بعد األربعین خت عس

، تحقیق: 1728، رقم: 194ص 1ه(، تقریب التهذیب، ج852الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل )متوفای العسقالنی
سوریا، الطبعه -محمد عوامه، ناشر: دار الرشید  1986 - 1406األولی،  : . 

 :مزی در تهذیب الکمال در مورد او می گوید

الثقات"أثنی علیه سفیان بن عَُییْنَه. وَقَال النَّسَائی: لیس به بأس. وذکره ابنُ حِبَّان فی کتاب  

482ص:   

ح کرده است، نسائی در مورد او گفته است هیچ اشکالی ندارد، و ابن حبان او را در ثقات خویش سفیان بن عیینه او را مد
 ! آورده است



، تحقیق: د280ص 8ه(، تهذیب الکمال، ج742یوسف بن الزکی عبدالرحمن )متوفای المزی، ابوالحجاج بشار عواد معروف،  .
ه1400بیروت، الطبعه: األولی،  -ناشر: مؤسسه الرساله   .م1980 – 

 :عمرو بن مره -6

 :ابن حجر در باره او می نویسد

 عمر بن مره الشنی بفتح المعجمه وتشدید النون بصری مقبول من الرابعه د ت

، تحقیق: 4970، رقم: 417ص ،1ه(، تقریب التهذیب، ج852الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل )متوفای العسقالنی
سوریا، الطبعه -محمد عوامه، ناشر: دار الرشید  1986 - 1406األولی،  : . 

 :زِرّ بن حبیش -7

 :ابن حجر در باره او می نویسد

بعدها موحده ثم معجمه  وتشدید الراء بن حبیش بمهمله وموحده ومعجمه مصغر بن حباشه بضم المهمله زر بکسر أوله
انین وهو بن مائه وسبع وعشرین عأو اثنتین أو ثالث وثم األسدی الکوفی أبو مریم ثقه جلیل مخضرم مات سنه إحدی  

، تحقیق: 2008، رقم: 215ص ،1ه(، تقریب التهذیب، ج852الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل )متوفای العسقالنی
سوریا، الطبعه -محمد عوامه، ناشر: دار الرشید  1986 - 1406األولی،  : . 

 :عبد اهلل بن مسعود -8

یازی به بررسی رجالی ندارداو صحابی است و به نظر اهل سنت، ن . 

 .بنا بر این سند این روایت صحیح است

 :نقل دوم تاریخ واسط

ثنا یوسف بن حوشب قال  ثنا محمد بن عبدالرحمن بن فهد بن هالل قال ثنا عبداهلل بن علی السمسار قال حدثنا أسلم قال
ود عن النبی صلی اهلل علیه وسلم قال ال تذهب عبداهلل بن مسع ثنا أبو یزید األعور عن عمرو بن مره عن زر بن حبیش عن

یملک رجل من أهل بیتی یواطئ اسمه اسمی الدنیا حتی . 

483ص:   

اینکه مردی از اهل بیت من  مسعود از رسول خدا )ص( روایت شده است که فرمود: دنیا از بین نمی رود تا از عبد اهلل بن
 .که اسم او هم نام من است، حاکم شود

 -ناشر: عالم الکتب  ، تحقیق: کورکیس عواد،105، ص1ه(، تاریخ واسط، ج292سهل الرزاز )متوفای بن الواسطی، أسلم
ه1406بیروت، الطبعه: األولی،  . 



سند قبلی تا یوسف بن حوشب،  سند، عبد اهلل بن علی السمسار وجود دارد که مجهول است، اما به خاطر اینکه البته در این
به بررسی سندی ندارد و موید روایت قبل نیز به حساب می آید صحیح بود، مجهول بودن او ضرری نمی زند و نیازی . 

 :نقل توسط عاصم بن بهدله )ثقه مضطرب الحدیث( از زر از عبد اهلل بن مسعود -2

سنت، مضطرب الحدیث  کرده اند، ولی عاصم به گفته اهلعلمای اهل سنت تصریح به صحت سند این روایت  با وجود اینکه
نقل کرده است، در هر صورت، طبق مبانی علمای علمای اهل سنت،  است، و این روایت را گاهی با زیاده و گاهی بدون زیاده

ر از عبد اهلل بن زیاده که از ز این روایت صحیح است؛ و شیعیان می توانند به آن استدالل کنند، اما متن با متن بدون زیاده
بودن راوی، قابلیت استدالل ندارد مسعود نقل شده است، به خاطر مضطرب الحدیث . 

ه( در مسند241احمد حنبل )متوفای  .1 : 

حبیش آورده و جالب  مذهب حنابله در مسندش پنج روایت را بدون این جمله، از طریق عاصم و زر بن احمد حنبل پیشوای
داشته باشد، نیاورده است و این دلیل بر این است که این  وایت را که این جمله اضافه رااین است که ایشان حتی یک ر

وجود نداشته است گونه روایات اصالً : 

484ص:   

السَّاعَهُ اللَّهِ َعنِ النبی صلی اهلل علیه وسلم: الَ تَقُومُ  اللَّهِ حدثنی أبی ثنا سُفْیَانُ بن عُیَیْنَهَ ثنا عَاصِمٌ عن زر عن عبد حدثنا عبد
رَجُلٌ من أَهْلِ بیتی یواطی اسْمُهُ اسمی حتی یلی . 

رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمود: قیامت بر پا نمی شود تا این که مردی از اهل بیتم که هم اسم من است حاکم 
 .شود

ِزرِّ بن حُبَیْشٍ عن عبد اللَّهِ قال قال رسول اللَّهِ صلی  اللَّهِ حدثنی أبی ثنا عُمَرُ بن عُبَیْدٍ عن عَاصِمِ بن أبی النَّجُودِ عن حدثنا عبد
الْعَرَبَ رَجُلٌ من أَهْلِ بیتی اسْمُهُ یواطی اسمی وسلم: الَ تنقضی األَیَّامُ واَلَ یَذْهَبُ الدَّهْرُ حتی َیمْلِکَ اهلل علیه . 

عرب را مردی از اهل بیت که هم نام من رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمود: روز و روزگار سپری نمی شود تا این که 
 .است حکم فرما شود

 ...و

448 و 430و  376، ص1ه(، مسند أحمد بن حنبل، ج241اهلل أحمد بن حنبل )متوفای الشیبانی، ابوعبد  3572و 3571، ح
مصر –، ناشر: مؤسسه قرطبه 4279و 4098و 3573و . 

ه( در سنن275ابو داود سجستانی)متوفای .2 : 

ستانی نیز این روایت را بدون این جمله اضافه، نقل کرده استابو داود سج : 

الْعَرَبَ رَجُلٌ من أَهِْل بَیْتِی یواطیء اسْمُهُ اسْمِی سُفْیَانَ: لَا تَذْهَبُ أو لَا تَنْقَضِی الدُّنْیَا حتی یَمْلِکَ وقال فی حدیث . 



ود تا این که مردی از اهل بیت من که هم نام من رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمود: دنیا نمی رود یا منقضی نمی ش
 .است عرب را مالک شود

تحقیق: محمد محیی الدین  ،106، ص4ه(، سنن أبی داود، ج275األزدی، ابوداود سلیمان بن األشعث )متوفای  السجستانی
 .عبد الحمید، ناشر: دار الفکر

ه( در سنن279ابو عیسی ترمذی )متوفای .3 : 

485ص:   

یواطی اسمه اسمی»بزرگ و مورد اعتماد اهل سنت نیز دو روایت را که فقط جمله  حدثانترمذی از م را دارند نقل کرده و  «
است در پایان هردو روایت، به صحیح بودن آنها تصریح کرده : 

 سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ عن عَاصِمِ بن بَهْدَلَهَ عن ِزرٍّ عن عبد اللَّهِ بن أَسْبَاطِ بن ُمحَمَّدٍ الْقُرَشِیُّ الْکُوفِیُّ قال: حدثنی أبی حدثنا حدثنا عُبَْیدُ
یَمْلِکَ الْعَرَبَ رَجُلٌ من أَهْلِ بَیْتِی یُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِی قال قال رسول اللَّهِ صلی اهلل علیه وسلم: لَا تَذْهَبُ الدُّنْیَا حتی . 

ی سَعِیدٍ وَأُمِّ سَلَمَهَ وَأَبِی هُرَیْرَهَ وَهَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحقال أبو عِیسَی: وفی الْبَاب عن عَلِیٍّ وَأَبِ . 

رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمود: دنیا به پایان نمی رود تا این که مردی از اهل بیت من که هم نام من است عرب را 
 .مالک شود

و ابی هریره نیز روایت است و این روایت حسن و صحیح ابو عیسی گفته است: در این باب، از علی و ابی سعید و ام سلمه 
 .است

 :روایت دوم را نیز این گونه نقل کرده است

بن عُیَیْنَهَ عن عَاصِمٍ عن ِزرٍّ عن عبد اللَّهِ عن النبی صلی اهلل  الْجَبَّارِ بن الْعَلَاءِ بن عبد الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ حدثنا سُفَْیانُ حدثنا عبد
الدُّنْیَا  عَاصِمٌ وأنا أبو صَالِحٍ عن أبی هُرَیْرَهَ قال: لو لم یَبْقَ من ل: یَلِی رَجُلٌ من أَهْلِ بَیْتِی یُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِی قالوسلم قا علیه

 .إال یَوْمٌ لَطَوَّلَ اهلل ذلک الْیَوْمَ حتی یَلِیَ

 :بعد از نقل روایت می گوید

حٌقال أبو عِیسَی: هذا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِی . 

1331و 2230، ح505، ص5ه(، سنن الترمذی، ج279ابوعیسی محمد بن عیسی )متوفای  الترمذی السلمی، تحقیق: أحمد  .
بیروت -محمد شاکر وآخرون، ناشر: دار إحیاء التراث العربی   

486ص:   

ه( در مسند335ابوسعید شاشی )متوفای  .4 : 



ا بدون این جمله نقل کرده استشاشی از محدثان اهل سنت در قرن سوم نیز روایت عاصم ر : 

عاصم بن ابی النجود عن زر  زهیر نا عبد اهلل بن داهر الرازی نا عبد اهلل بن عبد القدوس عن األعمش عن حدثنا أحمد بن
اهلل علیه وسلم: ال تقوم الساعه حتی یملک رجل من اهل بیتی یواطی  عن عبد اهلل بن مسعود وقال: قال رسول اهلل صلی

یمأل األرض قسطا وعدال کما ملئت ظلما وجورا اسمه اسمی . 

را مالک شود. او زمین  قیامت بر پا نمی شود تا این که مردی از اهل بیت من که هم نام من است، زمین :رسول خدا فرمود
و جور پر شده است را از قسط و عدالت آکنده می سازد همان گونه که از ظلم . 

تحقیق: د. محفوظ  ،636و  635، ح111و  110، ص2ه(، مسند الشاشی، ج335توفای الهیثم بن کلیب )م الشاشی، ابوسعید
ه1410المنوره، الطبعه: األولی،  المدینه -الرحمن زین اهلل، ناشر:مکتبه العلوم والحکم  . 

ه( در معجم340ابو سعید اعرابی)متوفای  .5  

 :اعرابی، یک روایت را بدون این جمله زیاده از عاصم و زر بن حبیش آورده است

مسعود قال: قال رسول اهلل صلی  الجواب، نا عمار بن رزیق، عن عاصم بن أبی النجود، عن زر، عن عبد اهلل بن نا محمد، نا أبو
یواطئ اسمه اسمی هذه األمه رجل من أهل بیتی ال تنقضی الدنیا حتی یلی من»اهلل علیه وسلم:  » 

، دار 290، ص2األعرابی، ج ه( معجم ابن340أبو سعید أحمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درهم )متوفای البصری الصوفی،
 .النشر: طبق برنامه الجامع الکبیر

ه( در صحیح354ابن حبان تمیمی )متوفای  .6 : 

ین جمله آورده استابن حبان از علمای اهل نظر اهل سنت نیز روایت عاصم را بدون ا : 

487ص:   

بَهْدَلَهَ عَنْ ِزرٍّ َعنِ ابْنِ  مَُحمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ أَبُو شِهَابٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ فِی عَقِبِهِ حَدَّثَنَا ُمسَدَّدٌ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا
لَمَلَکَ ِفیهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی اسْمُهُ اسْمِی صلی اهلل علیه وسلم: لَوْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنْیَا إاِل لَْیلَهٌ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . 

، 284، ص13بلبان، ج ه(، صحیح ابن حبان بترتیب ابن 354محمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم )متوفای التمیمی البستی،
م1993ه 1414الطبعه: الثانیه،  بیروت، -مؤسسه الرساله تحقیق: شعیب األرنؤوط، ناشر: . 

 :در روایت دیگر نیز از زربن حبیش آورده است

ثْمَانُ بْنُ شُبُْرمَهَ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا عُ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَُضیْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَوْنٍ الرَّیَّانِیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا
 اهلل علیه وسلم: یَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِی یُوَاطِئُ اسُْمهُ اسْمِی النَّجُودِ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صلی عَاصِمِ بْنِ أَبِی

وَجَوْرًا لْمًاوَخُلُقُهُ خُلُقِی فَیَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَداْل کَمَا مُِلئَتْ ظُ . 



کند پس زمین را از عدل  اهلل علیه وسلم فرمود: مردی از امت من که هم نام و هم خلق من است ظهور می رسول خدا صلی
است و قسط پر می کند همان گونه که از ظلم وجور آکنده شده . 

، 15بلبان، ج رتیب ابنه(، صحیح ابن حبان بت 354محمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم )متوفای التمیمی البستی،
، تحقیق: شعیب األرنؤوط، ناشر:مؤسسه الرساله6825،ح237ص م1993ه 1414بیروت، الطبعه: الثانیه،  -  . 

 :تصحیح روایت توسط البانی

 :البانی از مفتیان وهابیت این روایت ابن مسعود را تصحیح کرده است

طبق برنامه مکتبه الشامله .7275، ح329، ص1البانی، محمد ناصر، صحیح الجامع الصغیر، ج  

 :نقل و یا تصحیح این روایت توسط دیگر علمای اهل سنت

 :از دیگر مصادری که این روایت را با این مضمون ذکر کرده اند می توان به آدرس های ذیل اشاره کرد

488ص:   

، تحقیق: 414، ح383، ص4ج ات(،ه(، کتاب الفوائد )الغیالنی354محمد بن عبد اهلل بن إبراهیم )متوفای الشافعی، أبو بکر
م1997 -ه 1417السعودیه / الریاض،، الطبعه: األولی  -الجوزی  حلمی کامل أسعد عبد الهادی، دار النشر: دار ابن  

و  10214، ح133و ص 10208ح ،131ه(، المعجم الکبیر، ص 360ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب )متوفای الطبرانی،
 136وص  10225و 10223روایات  135و ص 10221 ،10220، 10219، 10218، 10217، روایات 134و ص 10215

تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السلفی، ناشر: مکتبه الزهراء10230روایت137ص و 10229و 10227، 10226روایات   - 

م1983 –ه 1404الموصل، الطبعه: الثانیه،  . 

الفوائد المنتقاه واألفراد  (، جزء األلف دینار وهو الخامس منه368أحمد بن جعفر بن حمدان )متوفای القطیعی، أبو بکر
 - ه1414األولی: الطبعه الکویب، –اهلل البدر، دار النشر: دار النفائس  ، بدر بن عبد202، ص1الغرائب الحسان، تحقیق: ج

م1993  

 -، ناشر: دار الکتاب العربی 75، ص5ج ه(، حلیه األولیاء وطبقات األصفیاء،430ابونعیم أحمد بن عبد اهلل )متوفای األصبهانی،
ه1405بیروت، الطبعه: الرابعه،  . 

، 445، ص7، ج4، ص5ج ،134، ص2، ج386، ص1ه(، تاریخ أصبهان، ج430ابونعیم أحمد بن عبد اهلل )متوفای األصبهانی،
م1990-ه 1410بیروت، الطبعه: األولی،  - تحقیق: سید کسروی حسن، ناشر: دار الکتب العلمیه . 

، 5والساعه وأشراطها، ج ه(، السنن الوارده فی الفتن وغوائلها444عثمان بن سعید المقرئ )متوفای دانی، أبو عمروال
568، و567566و 563و 562و 556، احادیث: 1042ص . 

1416الریاض، الطبعه: األولی  -تحقیق: د. ضاء اهلل بن محمد إدریس المبارکفوری، دار النشر: دار العاصمه   



، 1أخبار المنتظر، ج ه(، عقد الدرر فی 685السلمی، جمال الدین، یوسف بن یحیی بن علی )متوفای:  المقدسی الشافعی
، طبق برنامه الجامع الکبیر91 - 90ص . 

، 472، ص11النبالء، ج ه(، سیر أعالم 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
یب األرنؤوط، محمد نعیم العرقسوسی، ناشرتحقیق: شع ه1413بیروت، الطبعه: التاسعه،  -مؤسسه الرساله  : . 

489ص:   

اإلسالم ووفیات المشاهیر  ه(، تاریخ 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
لبنان/ بیروت، الطبعه: األولی،  -: دار الکتاب العربی تدمری، ناشر ، تحقیق د. عمر عبد السالم379، ص18واألعالم، ج

ه1407  .م1987 - 

 -بیروت  -، ناشر: دار القلم 312، ص1ه(، مقدمه ابن خلدون، ج 808إبن خلدون الحضرمی، عبد الرحمن بن محمد )متوفای
، الطبعه: الخامسه1984 . 

 :ج( از طریق حذیفه بن یمان

نقل کرده « اسم ابیه اسم ابی»حذیفه، یکی از اصحاب رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم، این روایت را بدون جمله 
 :است

 :مقدسی شافعی .1

 :مقدسی شافعی روایت او را در کتابش این گونه نقل آورده است

اهلل علیه وسلم بما هو  ل اهلل صلیاهلل عنه قال: خطبنا رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فذکرنا رسو وعن حذیفه رضی
لطول اهلل عز وجل ذلک الیوم، حتی یبعث فی رجالً من ولدی اسمه اسمی.  کائن، ثم قال: لو لم یبق من الدنیا إال یوم واحد

ولدی هذا، وضرب بیده علی الحسین  سلمان الفارسی رضی اهلل عنه فقال: یا رسول اهلل، من أی ولدک؟ قال: هو من فقام
السالمعلیه  . 

 .أخرجه الحافظ أبو نعیم، فی صفه المهدی

دهد، برای ما خبر داد و  رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم برای ما خطبه خواند و از آنچه در آینده رخ می :حذیفه می گوید
زندان من که خداوند آن را آن قدر طوالنی کند تا اینکه مردی از فر سپس فرمود: اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی بماند

کدام فرزندان تواست؟  است در آن روز ظهور کند. سلمان فارسی پرسید یا رسول اهلل آن مرد از نسل هم اسم من
علیه السالم زد. این روایت را ابو نعیم اصفهانی در کتاب  حضرت فرمود: از این فرزند من و دست خودش را به حسین

است آورده« صفه المهدی» . 

490ص:   



، 1أخبار المنتظر، ج ه(، عقد الدرر فی 685السلمی، جمال الدین، یوسف بن یحیی بن علی )متوفای:  شافعیالمقدسی ال
، طبق برنامه الجامع الکبیر82ص . 

 :محب الدین طبری .2

 :محب الدین طبری نیز از طریق حذیفه روایتی که این جمله را ندارد نقل کرده است

ذلک الیوم حتی یبعث رجال من  قال لو لم یبق من الدنیا إال یوم واحد لطول اهلل النبی صلی اهلل علیه وسلم عن حذیفه أن
رسول اهلل؟ قال: من ولدی هذا وضرب بیده علی الحسین ولدی إسمه کاسمی فقال سلمان: من أی ولدک یا . 

ه باشد، خداوند آن ماند رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمود: اگر از عمر دنیا فقط یک روز هم باقی :حذیفه می گوید
هم نام من است بر انگیزاند. سلمان گفت: از کدام فرزندت ای رسول  روز را آنقدر طوالنی کند تا مردی از فرزندانم را که

 .از این فرزندم و دستش را به امام حسین علیه السالم زد :خدا؟ فرمود

، 136، ص1ذوی القربی، ج (، ذخائر العقبی فی مناقبه694محب الدین أحمد بن عبد اهلل بن محمد )متوفای الطبری، ابوجعفر
مصر –ناشر: دار الکتب المصریه   

می گویند: مهدی از  طبری مورد قبول است؛ زیرا قبل از این روایت، روایات دیگری را نقل کرده که این روایت از نظر
روایت می گوید فرزند فاطمه سالم اهلل علیها است. طبری بعد از نقل این : 

 .فیحمل ما ورد مطلقا فیما تقدم علی هذا المقید

 .آن روایات مطلق که در پیش گذشت با این روایت تقیید می شود و در نتیجه مهدی از نسل امام حسین علیه السالم است

، 371، ص1ذوی القربی، ج ه(، ذخائر العقبی فی مناقب694محب الدین أحمد بن عبد اهلل بن محمد )متوفای الطبری، ابوجعفر
مصر –ناشر: دار الکتب المصریه   

491ص:   

751محمد بن ابی بکر الحنبلی متوفای  .3 : 

عن األعمش عن زر بن حبیش عن  حدثنا محمد بن زکریا الهاللی حدثنا العباس ابن بکار حدثنا عبد اهلل بن زیاد وقال الطبرانی
 ل لو لم یبق من الدنیا إال یوم واحد لطول اهلل ذلکفذکر ما هو کائن ثم قا حذیفه قال خطبنا النبی صلی اهلل علیه وسلم

 .الیوم حتی یبعث رجال من ولدی اسمه اسمی ولکن هذا إسناد ضعیف

ه(، 751الجوزیه ( )متوفای الحنبلی، شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أبی بکر أیوب )مشهور به ابن القیم الزرعی الدمشقی
 –تحقیق: عبد الفتاح أبو غده، ناشر: مکتب المطبوعات اإلسالمیه  ،339، ح148ص، 1المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، ج

ه1403الطبعه: الثانیه،  حلب، . 

 :جالل الدین سیوطی .4



 .جالل الدین سیوطی، از مفسران و محدثان مشهور اهل سنت نیز روایت حذیفه را از طریق ابو نعیم نقل کرده است

الفقه وعلوم التفسیر والحدیث  ه(، الحاوی للفتاوی فی911الرحمن بن أبی بکر )متوفای الدین أبو الفضل عبد السیوطی، جالل
 -، تحقیق: عبد اللطیف حسن عبد الرحمن، ناشر: دار الکتب العلمیه 60ص ،2واالصول والنحو واالعراب وسائر الفنون، ج

م2000 -ه 1421الطبعه: األولی،  بیروت، . 

 :د: از طریق عبد اهلل بن عمر

مله کسانی که روایت رسول خدا صلی اهلل علیه وآله را بدون آن جمله اضافی نقل کرده، عبد اهلل بن عمر فرزند خلیفه از ج
 .دوم است

، روایت عبد اهلل بن عمر را این گونه گزارش کرده است«عقد الدرر»مقدسی شافعی در کتاب  : 

الزمان رجل من ولدی،  عمر، رضی اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم: یخرج فی آخر وعن عبد اهلل بن
ملئت جوراً اسمه کاسمی، وکنیته ککنیتی، یمأل األرض عدالً، کما . 

492ص:   

م اسم و هم فرزندان من که ه می گوید: رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمود: در آخر الزمان مردی از عبد اهلل بن عمر
از ظلم و جور پر شده است، از عدل آکنده می سازد زمین را همانگونه که کنیه من است ظهور می کند و . 

، 1أخبار المنتظر، ج ه(، عقد الدرر فی 685السلمی، جمال الدین، یوسف بن یحیی بن علی )متوفای:  المقدسی الشافعی
، طبق برنامه الجامع الکبیر95ص . 

ابن عباس ه: روایت از طریق : 

واسم ابیه اسم »جمله  اصحاب رسول خدا است، زربن حبیش نیز این روایت را از طریق ایشان بدون این ابن عباس یکی از
هایشان آورده اند. ابو سعید شاشی یکی از محدثان نقل کرده  نقل کرده و علمای اهل سنت روایت او را در کتاب« ابی

 :است

عن زر عن ابن عباس قال قال  خیثمه نا یعقوب بن کعب األنطاکی نا أبی عن عبد الملک بن أبی غنیه عن عاصم حدثنا ابن أبی
حتی یبعث اهلل رجال من أمتی یواطی اسمه اسمی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم: ال تنقضی الدینا . 

خداوند مردی از امت مرا که  ی رود تا این کهگوید: رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمود: دنیا به پایان نم ابن عباس می
 .هم اسم من است بر انگیزد

، تحقیق: د636، ح111، ص2ه(، مسند الشاشی، ج335الهیثم بن کلیب )متوفای  الشاشی، ابوسعید محفوظ الرحمن زین  .
ه1410الطبعه: األولی،  المدینه المنوره، -اهلل، ناشر:مکتبه العلوم والحکم  . 



باره خروج حضرت مهدی علیه  زانی از علمای به نام اهل سنت در علم کالم، در شرح مقاصد می گوید: درتفتا سعد الدین
روایت ابن عباس اشاره می کند السالم، روایات صحیحی وارد شده است و از جمله به : 

493ص:   

الساعه وقد وردت فی  أشراط بباب اإلمامه بحث خروج المهدی ونزول عیسی صلی اهلل علیه وسلم وهما من خاتمه مما یلحق
حدیث خروج الدجال متواتر المعنی أما خروج المهدی فعن ابن عباس  هذا الباب أخبار صحاح وإن کانت آحادا ویشبه أن یکون

العرب رجل من أهل بیتی یواطیء  عنه أنه قال قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم ال تذهب الدنیا حتی یملک رضی تعالی
 .اسمه اسمی

از نشانه های قیامت است  به باب امامت ارتباط دارد، بحث ظهور مهدی و نزول عیسی است، و این دو پدیده اتمه: آنچه کهخ
وارد شده است.روایت خروج دجال از نظر معنا متواتر است؛ اما در  که در این باب روایات صحیحی گرچه روایت آحاد اند

صلی اهلل علیه وسلم فرموده:  خدا بر او باد، نقل شده است که رسول خدا ظهور مهدی، از ابن عباس که رضوان رابطه با
از اهل بیت که هم اسم من است مالک شود دنیا به پایان نمی رود تا این که عرب را مردی . 

ر ، ناشر: دا307، ص2ج ه(، شرح المقاصد فی علم الکالم،791الدین مسعود بن عمر بن عبد اهلل )متوفای  التفتازانی، سعد
ه1401باکستان، الطبعه: األولی،  -المعارف النعمانیه   .م1981 - 

 و: از طریق ابو سعید خدری

نقل شده، طریق ابو سعید « واسم ابیه اسم ابی»یکی از طرقی که روایت رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم بدون جمله 
 .خدری است

تابن حماد، روایت ابو سعید خدری را اینگونه نقل کرده اس : 

حدثنا الولید عن أبی رافع عمن حدثه عن أبی سعید الخدری رضی اهلل عنه عن النبی صلی اهلل علیه وسلم قال اسم المهدی 
 .اسمی

، تحقیق1080، ح368، ص1ه(، کتاب الفتن، ج288حماد أبو عبد اهلل متوفای  المروزی، نعیم بن سمیر أمین الزهیری، دار  :
 1412 ، الطبعه: األولیالقاهره –النشر: مکتبه التوحید 

494ص:   

 ز: از طریق امیر مومنان علی بن أبی طالب علیه السالم

 :نقل ابو داود سجستانی در سنن -1

 :ابو داود در سنن خویش روایتی را از امیرمومنان )با سندی اختالفی( نقل می کند که آن حضرت فرمودند



شُعَیْبِ بن خَالِدٍ عن أبی إسحاق قال قال َعلِیٌّ رضی  هِ قال ثنا عَمْرُو بن أبی قَیْسٍ عنحُدِّثْتُ عن هَارُونَ بن الْمُغِیرَ قال أبو دَاوُد
اهلل علیه وسلم وَسَیَخْرُجُ من صُلْبِهِ رَُجلٌ یُسَمَّی  إلی ابنه الْحََسنِ فقال إِنَّ ابْنِی هذا سَیِّدٌ کما سَمَّاهُ النبی صلی اهلل عنه وَنَظَرَ

َذکَرَ قِصَّهً یَمْلَأُ الْأَرْضَ عَْدلًا شْبِهُهُ فی الْخُلُِق وال یُشْبِهُهُ فی الْخَلْقِ ثُمَّنَبِیِّکُمْ یُ بِاسْمِ  

او را چنین لقب داد، و  فرزند خویش حسن نگاه کرده و فرمود: پسر من سرور است، همانطور که پیامبر )ص( امیرمومنان به
او نام پیامبر شماست، و در اخالق شبیه او است، اما در ظاهر به او  از نسل او مردی همنام رسول خدا بیرون می آید که نام

ندارد، سپس قصه ای فرموده و گفتند: او زمین را پر از عدل می کند شباهت  ! 

، تحقیق: محمد 4290 ش 108، ص4ه(، سنن أبی داود، ج275األزدی، ابوداود سلیمان بن األشعث )متوفای  السجستانی
 .محیی الدین عبد الحمید، ناشر: دار الفکر

 :البته ما این روایت را در آدرس ذیل به صورت کامل بررسی کرده ایم

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=questionid=11980 

 :نقل نعیم بن حماد در الفتن -2

 :نعیم بن حماد نیز در کتاب فتن نقل می کند که آن حضرت فرمودند

سمی النبی صلی اهلل  عن ابن عیاش عمن حدثه عن محمد بن جعفر عن علی بن أبی طالب رضی اهلل عنه قال حدثنا غیر واحد
نبیکم یمأل األرض عدال کما ملئت جورا علیه وسلم الحسن سیدا وسیخرج من صلبه رجل اسمه اسم . 

495ص:   

، تحقیق1113ش  374، ص1ه(، کتاب الفتن، ج288اهلل نعیم بن حماد )متوفای المروزی، أبو عبد سمیر أمین الزهیری،  :
ه1412القاهره، الطبعه: األولی،  -ناشر: مکتبه التوحید  . 

 :نتیجه گیری بخش اول

و موافق نظر شیعه است  السالم آمدهرسول خدا صلی اهلل علیه وآله در مورد اسم مبارک حضرت مهدی علیه  روایتی که از
سنت نیز با چندین طریق نقل شده است که به اقرار علمای اهل  در منابع اهل -«واسم ابیه اسم ابی»یعنی بدون جمله  -

بن مره بن عبد اهلل بن  آنها دو سند آن یعنی سندی که به ابو هریره می رسد و سندی که از طریق عمرو سنت و طبق مبانی
عاصم بن بهدله به عبد اهلل بن مسعود می رسد، به گفته  ی رسد صحیح می باشد. همچنین سندی که از طریقمسعود م

است ولی خود عاصم مضطرب الحدیث است علمای اهل سنت صحیح . 

اسمه »و تنها جمله  مؤید این روایت هستند و در نتیجه این دسته از روایت که بخش اضافی را ندارند و بقیه طرق هم
استفاضه و یا حتی تواتر می رسد را ذکر کرده اند، تقویت می شود و این دسته به حد« یاسم . 



کرده و آن را تحریف کرده  ابن تیمیه و امثال او مبنی بر اینکه شیعیان این اضافه را از متن روایت حذف بنابراین، ادعای
مصادر خود آن ها و یا تالش برای پنهان کردن حقیقت  به کتب اهل سنت و اند، تنها و تنها ناشی از ناآگاهی و جهل او نسبت

 .است

اسم ابیه کاسم ابی»بخش دوم: روایات اهل سنت، با اضافه  » 

 :بررسی سندی این روایات .1

طبق مبانی اهل سنت،  نیامده که ثابت شد« واسم ابیه اسم ابی»روایتی بود که در پایان آنها، جمله  روایت دسته نخست،
تواتر می رسند. اما دسته دوم روایات که بر ضد شیعه به آنها  و تمام است، و حتی به حد تضافر و یاسند آنها کامل 
سندی آنها می پردازیم است، عموما ضعیف بوده و از درجه اعتبار ساقط هستند که در ابتدا به بررسی استدالل شده : 

496ص:   

 :أ. طریق تمیم داری از رسول خدا )ص(

را در کتاب المجروحین خویش نقل می کند که ابن حبان این روایت : 

( تمیم الداری قال: قلت یا  السری المدائنی( روی عن أبی عمران الجونی عن مجالد بن سعید عن الشعبی عن عبد اهلل بن
رأیت أکثر مطرا منها فقال النبی)ص(: نعم وذلک أن فیها التوراه وعصا  رسول اهلل رأیت للروم مدینه یقال لها أنطاکیه ما

اللیالی حتی یسکنها رجل من عترتی اسمه  ورضراض األلواح وسریر سلیمان بن داود فی غار... فال تذهب األیام وال موسی
لما وجورالخلقی وخلقه خلقی یمأل الدنیا قسطا وعدال کما ملئت ظ اسمی واسم أبیه اسم أبی یشبه خلقه . 

شود و بسیار باران در  گوید: به رسول خدا )ص( عرض کردم در روم شهری دیدم که به آن انطاکیه گفته می تمیم داری می
توارات و عصای موسی و تکه های الواح و تخت سلیمان بن داود در  آن می بارد. رسول خدا )ص( فرمود: بلی، در آن شهر

گزیند، مردی که نام او نام من و  نمی گذرد تا این که مردی از عترت من در آنجا مسکن است... پس روزها و شب ها غار آنجا
 شبیه من است، او دنیا را از قسط و عدالت آکنده می سازد همانگونه که از ظلم نام پدر او نام پدر من و در خلقت و خلق

 .وجور پر شده است

المحدثین والضعفاء  ه(، المجروحین من354ی حاتم )متوفایاإلمام محمد بن حبان بن أحمد بن أب التمیمی البستی،
ه1396حلب، الطبعه: األولی  -النشر: دار الوعی ، تحقیق: محمود إبراهیم زاید، دار34، ص2والمتروکین، ج  

 :اقرار ابن حبان و دیگر علمای اهل سنت به جعلی بودن این روایت

روایات عجیبی را از ابو  در باره عبد اهلل بن سری می گوید: او بستی قبل از نقل این روایت تمیم داری خود ابن حبان
جایز نیست؛ و سپس به عنوان مثال یکی از آنها را که همین روایت  عمران جونی نقل می کند که ساختگی است و نقل آنها

کند است ذکر می : 

497ص:   



الشأن صناعته أنها موضوعه ال  تی ال یشک من هذاالسری المدائنی شیخ یروی عن أبی عمران الجونی العجائب ال عبد اهلل بن
أمره لمن ال یعرفه، روی عن أبی عمران الجونی عن مجالد بن سعید عن الشعبی  یحل ذکره فی الکتب إال علی سبیل اإلنباه عن

أبی تمیم الداری قال:... حتی یسکنها رجل من عترتی اسمه اسمی واسم أبیه اسم عن .... 

خود اوست روایت  نی شیخی است که از ابی عمران جونی عجائبی را که بدون شک از ساخته هایمدائ عبد اهلل بن سری
که نقل روایت او باعث شود که دیگران از حال او آگاه شود  کرده است، و ذکر این روایات در کتاب ها جایز نیست؛ مگر این

اشکالی ندارد. بعد روایت فوق را نقل می کند که در این صورت ... 

المحدثین والضعفاء  ه(، المجروحین من354اإلمام محمد بن حبان بن أحمد بن أبی حاتم )متوفای میمی البستی،الت
ه1396حلب، الطبعه: األولی  -النشر: دار الوعی ، تحقیق: محمود إبراهیم زاید، دار34، ص2والمتروکین، ج  

داری را نقل کنند همین نظر ابن حبان را در باره  شمس الدین ذهبی و جالل الدین سیوطی نیز قبل از این که روایت تمیم
 :او گزارش کرده اند

 .قال ابن حبان: عبد اهلل یروی عن أبی عمران الجونی العجائب التی ال تشک أنها موضوعه

 ،4االعتدال فی نقد الرجال، ج ه(، میزان 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
بیروت، الطبعه:  -أحمد عبدالموجود، ناشر: دار الکتب العلمیه  ، تحقیق: الشیخ علی محمد معوض والشیخ عادل106ص

 .م1995 األولی،

، 1األحادیث الموضوعه، ج ه(، الآللیء المصنوعه فی911الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن أبی بکر )متوفای السیوطی، جالل
 -ه  1417بیروت، الطبعه: األولی،  -عویضه، ناشر: دار الکتب العلمیه  صالح بن محمد بن، تحقیق: أبو عبد الرحمن 424ص

م1996  

498ص:   

 :ابو الفرج بن الجوزی اشکالش را روی متن روایت متوجه کرده و می گوید

 .هذا حدیث ال یصح عن رسول اهلل

 .این روایتی است که صحت ندارد از رسول خدا صادر شده باشد

تحقیق: توفیق حمدان، دار  ،362، ص 1ه(، الموضوعات، ج 597الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد )متوفای القرشی، أبو
م،1995-ه  1415 األولی: الطبعه بیروت، –النشر: دار الکتب العلمیه   

 :شمس الذین ذهبی نیز در جای دیگر، این روایت را ضعیف السند و منکر قلمداد کرده است

اإلسناد رواه الخطیب فی تاریخه عن أحمد بن الحسن بن خیرون عن بن بطحاء هذا حدیث منکر ضعیف . 

 .این روایت منکر و ضعیف السند است که خطیب در تاریخش از احمد بن الحسن بن خیرون از ابن بطحاء نقل کرده است



، ناشر: 765، ص2لحفاظ، جا ه(، تذکره 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
األولی: الطبعه بیروت، –دار الکتب العلمیه  . 

 :ب. از طریق قره بن إیاس مزنی از رسول خدا )ص(

پدرش نقل کرده و طبری  در طریق نقل این روایت قرار دارد، معاویه بن قره است که او این روایت را از یکی از کسانی که
کرده اند و ابن عساکر روایت را این گونه گزارش : 

 وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن صَدَقَهَ ثنا محمد بن یحیی عَبْدُوِسِ بن کَامِلٍ السِّرَاجُ ثنا أَحْمَدُ بن مَُحمَّدِ بن نِیزَکٍ ح حدثنا محمد بن
اللَّهِ صلی  مُعَاوِیَهَ بن قُرَّهَ عن أبیه قال: قال رسول الْمُحَبَّرُ بن قَحْذَمَ عن األَزْدِیُّ قَاال ثنا دَاوُدُ بن الْمُحَبَّرِ بن قَحْذَمَ حدثنی أبی

اسْمِی وَاسْمُ أبیه اسْمُ أبی  کما مُلِئَتْ قِْسطًا وَعَداْل حتی یَبْعَثَ اللَّهُ رَجاُل مِنِّی اسْمُهُ اللَّهُ علیه وسلم: لَتُمأْلَنَّ األَْرضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا
 کَثُرَ فَتِسْعًا ال تَمْنَعُ السَّمَاءُ قَطْرِهَا واَل األَْرضُ شیئا من ِلَئتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا یَلْبَثُ فِیکُمْ سَبْعًا أو ثَمَانِیًا فَإِنْمُ فَیَمأْلَهَا قِسْطًا وَعَداْل کما

 .نَبَاتِهَا

499ص:   

ر آکنده می شود ظلم و جو پدرش نقل کرده که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرمود: هر آیینه زمین از معاویه بن قره از
خداوند مردی را از خاندان من که نام او نام من و نام پدرش نام پدر من  همچنانکه از قسط و عدل پر شده است. تا این که

جور پر شده است. او در میان شما هفت  بر انگیزد، پس او زمین را از قسط و عدل آکنده سازد همانگونه که از ظلم و است
نماید. آسمان قطره های بارانش را و زمین گیاهانش را دریغ نمی کند نه سال( درنگ مییا هشت سال یا بیشتر ) . 

تحقیق: حمدی بن عبدالمجید  ،32، ص19ه(، المعجم الکبیر، ج360ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب )متوفای الطبرانی،
الموصل، الطبعه -السلفی، ناشر: مکتبه الزهراء  م1983 –ه 1404الثانیه،  : . 

) الدمشقی الشافعی، أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبه اهلل بن عبد اهلل ابن عساکر ه(، تاریخ مدینه دمشق 571متوفای
 ، تحقیق: محب الدین أبی سعید عمر بن غرامه العمری، ناشر: دار296، ص49ج وذکر فضلها وتسمیه من حلها من األماثل،

1995 -بیروت  -الفکر  . 

به ضعف سند این روایتاقرار علمای اهل سنت  : 

 :مناوی بعد از نقل این روایت در فیض القدیر می گوید

إلی أنه ظلم بالغ مضاعف فإذا ملئت  الظلم یقال جار فی حکمه جورا إذا ظلم فجمع بینهما إشاره جورا وظلما الجور لتمألن األرض
 بیتی اسمه اسمی واسم أبیه اسم أبی فیملؤها عدال وقسطا العدل خالف الجور جورا وظلما یبعث اهلل رجال منی أی من أهل

السماء شیئا من قطرها وال األرض شیئا من  وکذا القسط وجمع بینهما لمثل ما تقدم فی ضده کما ملئت جورا وظلما فال تمنع
البزار طب  المنتظر خروجه آخر الزمان فإن أکثر فتسعا یعنی من السنین وهذا هو المهدی نباتها یمکث فیکم سبعا أو ثمانیا

الهیثمی رواه من طریق داود بن المحبر عن أبیه  وکذا فی األوسط عن قره بن إیاس المزنی بضم المیم وفتح الزای قال
 وکالهما ضعیف



500ص:   

 ! هیثمی گفته است این روایت را از طریق داود بن محبر از پدرش نقل کرده است و هر دوی آنها ضعیف هستند

دار النشر: المکتبه  ه، 1031شرح الجامع الصغیر، اسم المؤلف: عبد الرؤوف المناوی الوفاه:  262ص ،5فیض القدیر ج
ه، الطبعه: األولی1356 -مصر  -التجاریه الکبری   

 :در سند این روایت، چندین نفر از راویان تضعیف شده اند

 :احمد بن محمد بن نیزک .1

و میزان االعتدال، از ابن عقده نقل کرده است که در امر احمد بن محمد نیزک، نظر است شمس الدین ذهبی در المغنی : 

 .أحمد بن محمد بن نیزک عن أبی اسامه قال ابن عقده: فی امره نظر

، 57، ص1الضعفاء، ج ه(، المغنی فی 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
دکتور نور الدین عتر. طبق برنامه الجامع الکبیرتحقیق: ال  

، 1االعتدال فی نقد الرجال، ج ه(، میزان 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
ه: بیروت، الطبع -أحمد عبدالموجود، ناشر: دار الکتب العلمیه  ، تحقیق: الشیخ علی محمد معوض والشیخ عادل296ص

 .م1995 األولی،

 :ذهبی در الکاشف صریحاً نظر خودش را در باره او، این را این گونه اعالم می کند

ت 248أحمد بن محمد بن نیزک أبو جعفر... فیه کالم، مات   

معرفه من له روایه فی  ه(، الکاشف فی 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
جده، الطبعه: األولی،  -القبله للثقافه اإلسالمیه، مؤسسه علو  ، تحقیق محمد عوامه، ناشر: دار203، ص1کتب السته، جال

ه1413  .م1992 - 

 :داود بن محبر .2

 :دومین شخصی که در سند این روایت تضعیف شده، داود بن محبر است. بخاری او را منکر الحدیث خوانده است

501ص:   

 .داود بن المحبر منکر الحدیث شبه ال شیء کان ال یدری ما الحدیث

 .داود بن محبر، دارای روایات منکر است، انگار ارزشی ندارد، او نمی دانست که روایت چیست



تحقیق: محمود إبراهیم زاید،  ،42، ص1ه(، الضعفاء الصغیر، ج256محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل )متوفای البخاری الجعفی،
 ،- 1396 حلب، الطبعه: األولی، -ار النشر: دار الوعی د

 :نور الدین هیثمی نیز می گوید: او بسیار دروغگو است

 .دَاوُدَ بْنَ الْمُحَبَّرِ کَذَّابٌ

، 321، ص1الحارث، ج ه(، بغیه الباحث عن زوائد مسند282بن أبی أسامه / الحافظ نور الدین )متوفای الهیثمی، الحارث
المدینه المنوره، الطبعه: األولی  -السنه والسیره النبویه  ن أحمد صالح الباکری، دار النشر: مرکز خدمهتحقیق: د. حسی

1413 – 1992  

 :ابو نعیم اصفهانی می گوید: احمد بن حنبل و بخاری هردو، او را دروغگو دانسته است

بن حنبل والبخاری رحمهما اهللداود بن المحبر بن قحذم أبو سلیمان حدث بمناکیر فی العقل... کذبه أحمد  . 

 .داود بن محبر بن قحذم روایات مناکیر دارد که با عقل جور در نمی آید... احمد بن حنبل و بخاری او را تکذیب کرده است

، تحقیق: فاروق حماده، دار 78ص ،1ه(، الضعفاء، ج430الصوفی، أحمد بن عبد اهلل بن أحمد أبو نعیم )متوفای األصبهانی
الدار البیضاء، الطبعه -النشر: دار الثقافه  1984 - 1405األولی  :  

 :مقدسی در باره داود بن محبر می گوید

 .وداود بن المحبر الشیء فی الحدیث

 .داود بن محبر در روایت چیزی نیست )یعنی روایت او ارزشی ندارد(

الفریوائی، ناشر: دار السلف  ، تحقیق: د.عبد الرحمن1934، ص4(، ذخیره الحفاظ، جه 507طاهر )متوفای المقدسی، مطهر بن
م1996-ه  1416الریاض، الطبعه: األولی،  - . 

 :محبر بن قحذم .3

 :عقیلی در کتاب ضعفاء روایات محبر و پدرش )قحذم بن سلیمان( را وهم و غلط خوانده است

502ص:   

فی حدیثهما وهم وغلط محبر بن قحذم عن أبیه قحذم بن سلیمان . 

 .در روایت محبر بن قحذم از پدرش قحذم بن سلیمان، مطالب خیالی و غلط وجود دارد

تحقیق: عبد المعطی  ،1860، شماره 259، ص4ه(، الضعفاء الکبیر، ج322محمد بن عمر بن موسی )متوفای العقیلی، ابوجعفر
م1984 -ه 1404ه: األولی، الطبع بیروت، -أمین قلعجی، ناشر: دار المکتبه العلمیه  . 



 :مناوی در فیض القدیر از هیثمی نقل می کند

 .قال الهیثمی: رواه من طریق داود بن المجر عن أبیه وکالهما ضعیف

 .هیثمی گفته است: این روایت را داود بن محبر از پدرش نقل کرده که هردو )قره و پدر محبر( ضعیف اند

، 262، ص5الصغیر، ج ه(، فیض القدیر شرح الجامع1031ن زین العابدین )متوفای عبد الرؤوف بن علی ب المناوی، محمد
ه1356مصر، الطبعه: األولی،  -ناشر: المکتبه التجاریه  . 

 :و از این جهت که در سند این روایت، راویان ضیعف قرار دارد، مناوی در باره روایت می گوید

 .واسناده ضعیف

 .سند این روایت ضعیف است

، ناشر: 290، ص2الصغیر، ج ه(، التیسیر بشرح الجامع1031عبد الرؤوف بن علی بن زین العابدین )متوفای  المناوی، محمد
1408 الریاض، الطبعه: الثالثه، -مکتبه اإلمام الشافعی  م1988ه  . 

 :ج: از طریق ابو الطفیل از رسول خدا )ص(

الطفیل است. که این روایت از جهت سندی اشکال دارد یکی از کسانی که این روایت از او نقل شده است، ابو : 

 :ابن حماد روایت او را با این سند گزارش کرده است

اهلل عنه أن رسول  ورشدین عن ابن لهیعه عن إسرائیل بن عباد عن میمون القداح عن أبی الطفیل رضی حدثنا الولید
 .اهلل)ص( قال: المهدی اسمه اسمی واسم أبیه اسم أبی

الطفیل روایت شده است که رسول خدا )ص( فرمود از ابو  .اسم مهدی اسم من و اسم پدرش اسم پدر من است :

503ص:   

، تحقیق1081، ح368، ص1ه(، کتاب الفتن، ج288حماد أبو عبد اهلل متوفای  المروزی، نعیم بن سمیر أمین الزهیری، دار  :
 1412 األولی: الطبعه القاهره، –النشر: مکتبه التوحید 

قد سندی این روایتن : 

تضعیف شده اند و  سند ضعیف است؛ چون در سند آن افرادی است که از نظر رجال شناسان اهل سنت این روایت از نظر
ساقط است و نمی توان به آن استناد کرد برخی هم مهمل است و در نتیجه این روایت از درجه اعتبار . 

 عبد اهلل ابن لهیعه .1



 است که شمس الدین ذهبی بعد از نقل دیدگاه دیگران، نظرش خودش را در باره او این گونه اسم ابن لهیعه، عبد اهلل
 :بیان می کند

د ت ق 174عبد اهلل بن لهیعه أبو عبد الرحمن الحضرمی... ضعف... قلت العمل علی تضعیف حدیثه توفی   

عبد اهلل بن لهیعه ابو عبد الرحمان حضرمی... تضعیف شده است... من می گویم: در مقام عمل، بنا بر تضعیف روایت 
 .اوست

معرفه من له روایه فی  ه(، الکاشف فی 748شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفای  الذهبی الشافعی،
جده، الطبعه: األولی،  -القبله للثقافه اإلسالمیه، مؤسسه علو  ه، ناشر: دار، تحقیق محمد عوام2929، ص1الکتب السته، ج

ه1413  .م1992 - 

 :نسائی نیز در باره او می نویسد

 .عبد اهلل بن لهیعه الحضرمی قاضی مصر اختلط فی آخر عمره وکثر عنه المناکیر فی روایته

ط کرده است و روایات منکر از او بسیار نقل شده استعبد اهلل بن لهیعه حضرمی قاضی مصر است که در پایان عمرش خل . 

، طبق برنامه الجامع الکبیر54، ص1ه(، ذکر المدلسین، ج 303النسائی، ابوعبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی )متوفای . 

 :میمون قداح .2

ننوشته اند و  را شخص، میمون بن داود بن سعید قداح است که علمای رجال اهل سنت شرح حال او مشخصات کامل این
اسماعلیه می داند و می گوید او در ظاهر شیعه بوده ولی در باطن  در نزد آنها مجهول است؛ اما زرکلی او را از رؤسای فرقه

بوده است زندیق )کافر( : 

504ص:   

: اسم أبیه اضطراب، قیل سعید، القداح: رأس الفرقه )المیمونیه( من اإلسماعیلیه. فی نسبه وسیرته میمون بن داود بن
 سلمان الفارسی. کان یظهر التشیع ویبطن الزندقه. ولد بمکه وانتقل إلی دیصان، أو غیالن. وفی اإلسماعیلیه من ینسبه إلی

محمد ابن إسماعیل بن جعفر، وأدبه ولقنه  االهواز. واتصل بمحمد الباقر وابنه جعفر الصادق. روی عنهما.ویقال: إنه أدرک
 .مذهب الباطنیه

لبنان، چاپ: الخامسه،  – بیروت -، ناشر: دار العلم للمالیین 341، ص7ه(، األعالم، ج1410الدین )متوفای ، خیرالزرکلی
البیت طبق برنامه مکتبه اهل 1980مایو  -سال چاپ: أیار  . 

 د: از طریق از عبد اهلل بن مسعود از رسول خدا )ص(

اهلل علیه وآله  بد اهلل بن مسعود، صحابی رسول خدا صلیدر سلسله سند این روایت قرار گرفته، ع یکی از کسانی که
 :وسلم است. این روایت به دو طریق از او نقل شده است



 :طریق اول در مستدرک حاکم از علقمه بن قیس و عبیده سلمانی از عبد اهلل بن مسعود

 :نقل اول در مستدرک حاکم آمده است

الثقفی ثنا حبان بن سدیر  بن دارم الحافظ بالکوفه ثنا محمد بن عثمان بن سعید القرشی ثنا یزید بن محمد أخبرنی أبو بکر
علقمه بن قیس وعبیده السلمانی عن عبد اهلل بن مسعود رضی اهلل  عن عمرو بن قیس المالئی عن الحکم عن إبراهیم عن

سألناه عن شیء إال أخبرنا به  مستبشرا یعرف السرور فی وجهه فمارسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فخرج إلینا  عنه قال أتینا
 هاشم فیهم الحسن والحسین فلما رآهم التزمهم وانهملت عیناه فقلنا یا رسول وال سکتنا إال إبتدأنا حتی مرت فتیه من بنی

ا وأنه سیلقی أهل بیتی من بعدی اآلخره علی الدنی اهلل ما نزال نری فی وجهک شیئا نکرهه فقال إنا أهل بیت اختار اهلل لنا
یعطونه ثم یسألونه  حتی ترتفع رایات سود من المشرق فیسألون الحق فال یعطونه ثم یسألونه فال تطریدا وتشریدا فی البالد

أعقابکم فلیأت إمام أهل بیتی ولو حبوا علی الثلج فإنها رایات هدی  فال یعطونه فیقاتلون فینصرون فمن أدرکه منکم أو من
فیمألها قسطا وعدال کما ملئت جورا  إلی رجل من أهل بیتی یواطئ اسمه اسمی واسم أبیه اسم أبی فیملک األرض فعونهاید

 وظلما

505ص:   

بیرون آمد به صورتی که  مسعود روایت شده است که گفت به نزد رسول خدا )ص( آمدیم، او با خوشحالی از عبد اهلل بن
سوال نکردیم مگر اینکه پاسخ ما را داد، وهر گاه سکوت کردیم خود  شادی در چهره او دیده می شد، و راجع به هیچ چیزی

آنها بودند، عبور کردند،  به سخن کرد؛ تا اینکه گروهی از جوانان بنی هاشم که حسن و حسن نیز در میان ایشان شروع
اشکبار ! گفتیم ای رسول خدا ! چیزی در چهره شما می بینیم که آنرا  آنها همراه شد، و چشمانش وقتی آنها را دید، با

برتری داده است، و اهل بیت من بعد  داریم ! فرمودند: ما خاندانی هستیم که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا خشنود نمی
 ه پرچم های سیاه از مشرق بیرون آید، پس حق را طلب میخواهند دید، تا زمانی ک از من آوارگی و بی پناهی در بالد را

داده نمی شود، بار سوم آن را طلب می کنند اما به آنها  کنند، اما به آنها داده نمی شود، بار دوم نیز طلب می کنند اما به آنها
دریافت، به نزد امام اهل  را جنگ می کنند و پیروز می شوند، پس هر کس که از شما یا ذریه شما آنها داده نمی شود، و آنها

زیرا آنها پرچم های هدایت است، که آن را به یکی از اهل بیت من  بیت من آید، حتی اگر شده است با خزیدن بر روی برف،
پر از عدل و داد می کند  اسم او اسم من و نام پدر او نام پدر من است، او مالک زمین می شود و آن را می دهند که

از ظلم و جور شده استهمانطور که پر  . 

النیسابوری الوفاه:  ، اسم المؤلف: محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل الحاکم8434ش  511، ص4الصحیحین ج المستدرک علی
ه1411 -بیروت  -ه، دار النشر: دار الکتب العلمیه  405  م، الطبعه: األولی، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا1990 - 

506ص:   

ولبررسی سندی طریق ا : 

 :در سند روایت چندین اشکال وجود دارد

 ! أحمد بن محمد بن السری بن یحیی ابوبکر بن ابی دارم در سند آمده است که به گفته علمای اهل سنت کذاب است -1



 :ذهبی در مورد او می گوید

ول سنه سبع وخمسین ا السری بن یحیی بن أبی دارم المحدث أبو بکر الکوفی الرافضی الکذاب مات فی أحمد بن محمد بن
موسی والحمار وموسی بن هارون وعده روی عنه الحاکم وقال  وثالثمائه وقیل انه لحق إبراهیم القصار حدث عن أحمد بن

 رافضی غیر ثقه

 ! حاکم از او روایت نقل کرده است و گفته است که رافضی و غیر ثقه است

، 1االعتدال فی نقد الرجال، ج ه(، میزان 748ن عثمان )متوفای شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد ب الذهبی الشافعی،
بیروت،  -والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: دار الکتب العلمیه  ، تحقیق: الشیخ علی محمد معوض551ش  283ص

م1995األولی،  :الطبعه . 

 ! محمد بن عثمان بن سعید در سند وجود دارد که مجهول الحال است -2

حاکم نیشابوری هم سند را تصحیح نکرده است مین جهت، حتیو... و به ه  ! 

 :طریق دوم از عاصم از زر بن حبیش از عبد اهلل بن مسعود

 :این نقل مضامین فراوانی دارد که به آنها اشاره می کنیم

 :مضمون اول

واطیء اسمه اسمی واسم أبیه حدثنا ابن عیینه عن عاصم عن زر عن عبد اهلل عن النبی صلی اهلل علیه وسلم قال: المهدی ی
 .اسم أبی

ابن مسعود می گوید: رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمود: اسم مهدی، موافق اسم من و اسم پدرش، اسم پدر من 
 .است

 :نکته قابل مالحظه در این گزارش این است که ابن حماد بعد از نقل روایت می گوید

507ص:   

 .وسمعته غیر مره ال یذکر اسم أبیه

شنیدم« واسم ابیه اسم ابی»این روایت را بارها بدون جمله  . 

، تحقیق1076، ح367، ص 1ه(، کتاب الفتن، ج288حماد أبو عبد اهلل )متوفای  المروزی، نعیم بن سمیر أمین الزهیری،  :
 1412 األولی: الطبعه القاهره، –دار النشر: مکتبه التوحید 

 :مضمون دوم



رسول اهلل )ص(: الَ تَذْهَبُ الدُّنْیَا حتی یَبْعَثَ  بن دُکَْینٍ قال: حدثنا فِطْرٌ عن عاصم عن زِرٍّ عن عبد اهللِ قال: قال حدثنا الْفَضْلُ
أَهْلِ بَیْتِی یُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِی وَاسْمُ أبیه اسْمَ أبی اللَّهُ َرجاُلً من . 

مردی از اهل بیت مرا که  پایان نمی پذیرد تا این که خداوندمسعود می گوید: رسول خدا )ص( فرمود: دنیا  عبد اهلل بن
باشد بر انگیزد نامش موافق نام من و نام پدرش موافق نام پدرم می . 

، 513، ص7واآلثار، ج ه(، الکتاب المصنف فی األحادیث 235الکوفی، ابوبکر عبد اهلل بن محمد )متوفای إبن أبی شیبه
ناشر: مکتبه الرشد، تحقیق: کمال یوسف الحوت، 37647ح ه1409الریاض، الطبعه: األولی،  - . 

، تحقیق: حمدی بن 10213ح ،133، ص10ه(، المعجم الکبیر، ج360ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب )متوفای الطبرانی،
م1983 –ه 1404الطبعه: الثانیه،  الموصل، -عبدالمجید السلفی، ناشر: مکتبه الزهراء  . 

، تحقیق: 488، ص 4الصحیحین، ج ه(، المستدرک علی 405النیسابوری، ابو عبداهلل محمد بن عبداهلل )متوفای الحاکم
م1990 -ه 1411بیروت الطبعه: األولی،  -العلمیه  مصطفی عبد القادر عطا، ناشر: دار الکتب . 

 :مضمون سوم

زَائِدَهَ عن عَاصِمٍ  أبی یَعْقُوبَ الْکِرْمَانِیُّ ثنا عُبَیْدُ اللَّهِ بن مُوسَی عن ثنا محمد بنالْعَبَّاسُ بن مَُحمَّدٍ الْمُجَاشِعِیُّ األَصْبَهَانِیُّ  حدثنا
اللَّهُ ذلک الْیَوْمَ حتی یَبْعَثَ  اللَّهُ علیه وسلم: لو لم یَبْقَ مِنَ الدُّنْیَا إاِل یَوْمٌ لَطَوَّلَ عن زِرٍّ عن عبد اللَّهِ قال: قال رسول اللَّهِ صلی

َأهِْلی أَهْلِ بَیْتِی یواطیء اسْمُهُ اسْمِی وَاسْمُ أبیه اسْمَ أبی هُ فیه َرجاُل مِنِّی أو مناللَّ . 

508ص:   

آن را طوالنی کند تا این که  اهلل علیه وسلم فرمود: اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد خداوند رسول خدا صلی
موافق اسم من و اسم پدرش موافق اسم پدرم می باشد، بر انگیزد سم اومردی از من یا از خاندان و اهل بیتم که ا . 

تحقیق: محمد محیی الدین  ،106، ص4ه(، سنن أبی داود، ج275األزدی، ابوداود سلیمان بن األشعث )متوفای  السجستانی
 .عبد الحمید، ناشر: دار الفکر

، تحقیق: حمدی بن 10222ح ،135، ص10المعجم الکبیر، جه(، 360ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب )متوفای الطبرانی،
م1983 –ه 1404الطبعه: الثانیه،  الموصل، -عبدالمجید السلفی، ناشر: مکتبه الزهراء  . 

 :مضمون چهارم

سُفْیَانَ عَنْ عَاِصمٍ عَنْ ِزرٍّ  رٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٍّ عَنْعَمْرُو بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَحْ الْحُسَیْنُ بْنُ َأحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِاألُبُلَّهِ قَالَ حَدََّثنَا أَخْبَرَنَا
یَمْلِکَ النَّاسَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی یُوَاِطئُ اسْمُهُ  رَسُوُل اللَّهِ صلی اهلل علیه وسلم: ال تَقُومُ السَّاعَهُ حَتَّی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ

یهِ اسْمَ أَبِی فَیَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَداْلوَاسْمُ أَبِ اسْمِی . 

موافق نام من و نام  قیامت بر پا نمی شود تا این که امور مردم را مردی از اهل بیت من که نام او :رسول خدا فرمود
عدالت آکنده می سازد پدرش نام پدر من است، مالک شود. پس او زمین را از قسط و . 



، 236، ص15بلبان، ج ه(، صحیح ابن حبان بترتیب ابن 354محمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم )متوفای التمیمی البستی،
م1993ه 1414الطبعه: الثانیه،  بیروت، -تحقیق: شعیب األرنؤوط، ناشر:مؤسسه الرساله  . 

، تحقیق: محمد عبد 644، ص 1ج ه(، موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان، 807ابوالحسن علی بن أبی بکر )متوفای  الهیثمی،
بیروت -الرزاق حمزه، ناشر:دار الکتب العلمیه  . 

، 5والساعه وأشراطها، ج ه(، السنن الوارده فی الفتن وغوائلها444عثمان بن سعید المقرئ )متوفای الدانی، أبو عمرو
1416الطبعه: األولی  الریاض، -المبارکفوری، دار النشر: دار العاصمه  ، تحقیق: د. ضاء اهلل بن محمد إدریس1042ص  

509ص:   

 :بررسی طریق عاصم از زر بن حبیش از عبد اهلل بن مسعود

روات بخاری و مسلم  عاصم از زر، به صورت مضطرب نقل شده است؛ درست است که بسیاری از راویان، از این نقل توسط
ه او می رسد، مضطرب الحدیث و دارای که تمامی این اسناد ب هستند، اما باز از جهت سندی دچار اشکال است، زیرا عاصم

زیرا این روایت  از دشمنان حضرت علی علیه السالم، و به احتمال قوی اشکال روایت از او است؛ حافظه ای ضعیف است و
نقل شده است و سند صحیح دیگری که از طریق « اسم ابی اسم ابیه»از او از زر عبد اهلل بن مسعود بارها بدون اضافه 

حتی بعضی از  عمرو بن مره از زر( به عبد اهلل بن مسعود رسیده است بدون این زیاده است؛ و نی از طریقغیر او )یع
نقل او شده اند و به این نکته توجه داده اند که در مضمون  کسانی که این زیاده را از او نقل کرده اند، متوجه اضطراب در

حجر در ذیل نقل کالم  تقریبا امری متفق علیه بین علما است؛ ابنآن اشاره شد. اضطراب او در حدیث  اول همین بخش، به
 :علما در مورد او می گوید

حدیثه... وقال یعقوب بن  وهو بن أبی النجود األسدی... قال بن سعد کان ثقه إال أنه کان کثیر الخطأ فی عاصم بن بهدله
ن کل من اسمه عاصم سیء الحفظ... وقال بن خراش علیه فقال کا سفیان فی حدیثه اضطراب وهو ثقه... وقد تکلم فیه بن

بن قانع قال حماد بن سلمه  وقال العقیلی لم یکن فیه إال سوء الحفظ وقال الدارقطنی فی حفظه شیء... وقال فی حدیثه نکره
عثمانیا خلط عاصم فی آخر عمره... وقال العجلی کان  . 

510ص:   

است اما در نقل روایت اشتباه زیاد می کند ابن سعد گفته است که او ثقه ...عاصم بن بهدله یعقوب بن سفیان )فسوی(  ...
است... ابن علیه در مورد او گفته است هر کس که نام او  گفته است که در حدیث او اضطراب است اما شخص راستگویی

) عاصم بود، حفظش است که تنها مشکل  برای روایات( بد بود... ابن خراش گفته است حدیث او منکر است و عقیلی گفته
داشت... ابن قانع گفته است حماد بن سلمه گفته است که  او بدی حفظ او بود، دارقطنی نیز گفته است که حفظ او اشکال

دیوانه شد عجلی نیز گفته است که او عثمانی )دشمن حضرت علی( بود عاصم در آخر عمر  ! 

، ناشر: دار الفکر 67ش  35ص ،5ه(، تهذیب التهذیب، ج852یالشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل )متوفا العسقالنی
م 1984 - 1404بیروت، الطبعه: األولی،  - . 



امیرمؤمنان علیه السالم محسوب  بوده و عثمانی ها همگی از دشمنان« عثمانی»در باره او این است که او  نکته قابل توجه
همین یک نکته کفایت می کنداو نباشد،  می شده اند. اگر هیچ دلیل دیگری بر رد روایت . 

صحیح نیست، حتی اگر او  به روایت چنین اشخاصی، در مسائلی که آنرا به صورت مضطرب نقل کرده است، بنابراین، استناد
 ! از راویان بخاری و مسلم باشد

 :نتیجه گیری بررسی سندی روایات

» روایتی که جمله سه طریق آن، از نظر  را دارند در منابع اهل سنت از چهار طریق نقل شده است که« اسم ابیه اسم ابی
آن که توسط عاصم بن بهدله از زر بن حبیش از ابن مسعود  سند قطعا ضعیف و مورد اعتبار نیستند و تنها طریق چهارم

بهدله دچار اشکاالت عدیده  این دسته یعنی عاصم بن راوایان صحیح بخاری و مسلم هستند، اما راوی اصلی روایت شده از
اضطراب و ضعف حافظه است. بنا بر این نمی تواند متن مخدوش او مورد  از جمله دشمنی با امیرمومنان علی علیه السالم و

قرار گیرد استدالل . 

511ص:   

روایت بدون زیاده نقل شده  صحیح همیننقل، از طریق عمر و بن مره از زر از عبد اهلل بن مسعود با سند  در مقابل این
بدون اضطراب از ابوهریره نیز نقل شده است است. همچنین متن روایت بدون زیاده با سند صحیح و . 

بنا بر این نقل بدون  از طریق خود عاصم از زر، از ابن مسعود بدون این زیاده نیز نقل شده است ! و نیز همین روایت
ام حجت استزیاده، یا از باب قاعده الز . 

طریق ابوهریره )که بدون  خاطر اشکال سندی روایت عاصم از زر از عبد اهلل به خاطر اضطراب حجت نباشد، و حتی یا اگر به
اهلل بن مسعود که به نظر اهل سنت صحیح است، باقی است زیاده نقل شده است( و از طریق عمرو بن مره از عبد . 

اسم ابیه کاسم ابی»جعلی بودن عبارت اقرار علمای اهل سنت به باطل یا  .2 ». 

کدام از جهت سندی معتبر  هستند، هیچ« اسم ابیه کاسم ابی»بخش دوم گفته شد، روایاتی که دارای زیاده  همانطور که در
بطالن یا حعلی بودن این زیاده کرده است ؟ پاسخ این مطلب در کتاب  نیستند؛ اما آیا کسی از علمای اهل سنت، تصریح به

علمای اهل سنت آمده است سه تن از : 

 :عالمه کنجی شافعی .1

می گوید« البیان فی أخبار صاحب الزمان»عالمه کنجی شافعی در کتاب  : 

النجود عن زر عن عبد  عاصم بن أبی نعیم طرق هذا الحدیث عن الجم الغفیر فی )مناقب المهدی( کلهم عن وجمع الحافظ أبو
 .اهلل عن النبی صلی اهلل علیه وآله

از عاصم از زر از عبد اهلل  اسناد این روایت را از گروهی بسیار در کتاب مناقب مهدی آورده است که همگی حافظ ابو نعیم،
اند )یا زیاده و یا بدون آن( این روایت را نقل کرده . 



512ص:   

یق برای این روایت می آورد، می گویدطر 31بعد از این که  : 

عبید اهلل بن موسی عن زائده  عن زر وهو عمرو بن مره عن زر، کل هؤالء رووا )اسمه اسمی( إال ما کان من ورواه غیر عاصم
 ه علییرتاب اللبیب أن هذه الزیاده ال اعتبار بها مع اجتماع هؤالء األئم عن عاصم فإنه قال فیه )واسم أبیه اسم أبی(. وال

 .خالفها، واهلل أعلم

راویان، روایت را با جمله  غیر عاصم از طریق زر بن حبیش، عمرو بن مره از زر روایت کرده است. تمام این این روایت را ...
« واسم ابیه اسم ابی»موسی از طریق زائده از عاصم که در روایت او جمله  نقل کرده اند؛ مگر عبید اهلل بن« اسمه اسمی»

راویان بر خالف آن، روایت او مورد  ست. هیچ عاقلی شک ندارد که این جمله اضافه است و با توجه به اجتماع اینا آمده
 .اعتبار نیست

ه(، البیان فی أخبار صاحب 658الگنجی الشافعی، اإلمام الحافظ أبی عبد اهلل محمد بن یوسف بن محمد القرشی، )متوفای
483الزمان ص  . 

 ربیع بن محمد السعودی .2

لو لم یبق من الدنیا االّ »» روایت« الشیعه االمامیه االثنی عشریه فی میزان االسالم»وهابی است، در کتاب  او که از مولفین
را نقل کرده « فیه رجالً من اهل بیتی یواطئ اسمه اسمی واسم أبیه اسم ابی یوم واحد لطول اللّه ذلک الیوم حتی یبعث اللّه

می گوید و : 

 .وال ریب انّ هذا قد وضعه اصحاب محمد بن عبد اللّه النفس الزکیه، فانّه کان معروفا بکونه المهدی

بدون شک این روایت را طرفداران محمد بن عبد اهلل نفس زکیه جعل کرده است؛ زیرا او مشهور شده بود که مهدی موعود 
 .است

513ص:   

طبعه مکتبه العلم بجده  المولف: الشیخ ربیع بن محمد السعودی، 307ن االسالم ص االثنی عشریه فی میزا الشیعه االمامیه
1414الطبعه الثانیه   

 :استاد سعد محمد حسن از اساتید االزهر .3

اسم ابیه »که جمله  ، تصریح می کند که این روایاتی69، ص«المهدیه فی اإلسالم»حسن ازهری در کتاب  استاد سعد محمد
د، ساختگی استرا دارن« اسم ابی : 

اإلمامیه لتؤید بها  اسم أبی( أحادیث موضوعه، ولکن الطریف فی تصریحه أنه نسب الوضع إلی الشیعه أحادیث )اسم أبیه
 .وجهه نظرها علی حد تعبیره



گوید شیعیان  ، روایات ساختگی است ولی جالب اینجاست که )ابن تیمیه( به صراحت می«اسم ابی اسم ابیه»روایات 
توجیه کنند بدون زیاده را جعل کرده اند تا بتوانند نظر خود راروایات   ! 

: چاپ قم، –قم، چاپخانه: مهر  -، ناشر: مرکز الرساله 73مرکز الرساله، المهدی المنتظر فی الفکر اإلسالمی، ص 
ه1417األولی . 

 هدف از جعل این زیاده چیست ؟

، از جانب مدعیان «ابی اسم ابیه اسم»است، این است که جمله  در کتب شیعه و سنی به آن اشاره شده یکی از مطالبی که
در مورد افراد زیادی ادعای مهدویت شده است، که بعضی از  مهدویت جعل شده است. طبق گزارش منابع روایی و تاریخی،

، «هلل بن الحسنبن عبد ا محمد»کردند و بعضی دیگر در بین مردم به این لقب مشهور شدند؛ از جمله آنها  آنها خود چنین
محمد بن عبد اهلل بن المنصور»معروف به حسن مثنی، و از خلفای عباسی هستند که اسم هردوی آنان، محمد بن عبد اهلل  «

بزرگان شیعه سنی گفته اند که این جمله را برای تبلیغ آنها، جعل کرده اند است. و علماء و : 

 :محمد عبد اهلل بن حسن .1

514ص:   

ده اند که عبد اهلل بن حسن برای فرزندش محمد، ادعای مهدویت کردمنابع تاریخی آور : 

 :همانطور که گذشت، عالم وهابی ربیع بن محمد سعودی در این رابطه می گوید

 .وال ریب انّ هذا قد وضعه اصحاب محمد بن عبد اللّه النفس الزکیه، فانّه کان معروفا بکونه المهدی

مد بن عبد اهلل نفس زکیه جعل کرده است؛ زیرا او مشهور شده بود که مهدی موعود بدون شک این روایت را طرفداران مح
 .است

مکتبه العلم بجده  طبعه المولف: الشیخ ربیع بن محمد السعودی، 307االثنی عشریه فی میزان االسالم ص  الشیعه االمامیه
1414الطبعه الثانیه   

 :همچنین محمد بن علی بن طباطبا معروف به ابن طقطقی از علمای علم انساب می گوید

وریاسه وکرامه ونبالً. وکان فی  من سادات بنی هاشم ورجالهم فضالً وشرفاً ودیناً وعلماً وشجاعه وفصاحه کان النفس الزکیه
ذا فی نفوس طوائف من الناس. وکان یروی أن الذی بشر به، وأثبت أبوه ه ابتداء األمر قد شیع بین الناس أنه المهدی

حتی یبعث فیه مهدینا أو قائمنا، اسمه  صلوات اهلل علیه وسالمه، قال: لو بقی من الدنیا یوم لطول اهلل ذلک الیوم الرسول،
اإلمامیه فیروون هذا الحدیث خالیاً من: واسم أبیه کاسم أبی کاسمی واسم أبیه کاسم أبی. فأما . 

 ....فکان عبد اهلل المحض یقول للناس عن ابنه محمد: هذا هو المهدی الذی بشر به، هذا محمد بن عبد اهلل



شجاعت و فصاحت و  سادات بنی هاشم و از مردان بزرگ بنی هاشم از حیث فضل و شرف و تدین و علم و نفس الزکیه از
او همان مهدی موعود است و پدرش این تفکر را در اذهان  که ریاست و کرامت بود. و در آغاز امر بین مردم شایع شده بود

دنیا یک روزی باقی بماند،  بود و روایت می کرد که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرموده: اگر از عمر مردم تثبیت کرده
من است بر انگیزاند؛ قائم ما را که اسم او اسم من و اسم پدر او نام پدر  خداوند آن روز را طوالنی کند تا این که مهدی و

روایت کرده اند« اسم ابیه اسم ابی»امامیه این روایت را بدون جمله  اما . 

515ص:   

) عبد اهلل محض آمدنش بشارت داده شده  پدر محمد نفس الزکیه( برای مردم می گفت: این پسرم همان مهدی است که به
 .است این همان محمد بن عبد اهلل است

، دار 61، ص1السلطانیه، ج ه( الفخری فی اآلداب709ن طباطبا المعروف بابن الطقطقی )متوفایعلی ب الطقطقی، محمد بن
 .النشر: طبق برنامه الجامع الکبیر

الحسن پسرش محمد را به  اصفهانی نیز گزارش کرده است که گروهی از بنی هاشم جمع شدند و عبد اهلل بن ابو الفرج
 :عنوان مهدی موعود معرفی کرد

جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ وَصَالِحُ  بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ َعبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَأَبُو ِمنْ بَنِی هَاشِمٍ اجْتََمعُوا بِالْأَبْوَاءِ وَفِیهِمْ إِبْرَاهِیمُ مَاعَهًأَنَّ جَ
اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثَْمانَ فَقَالَ صَالِحُ بْنُ عَلِیٍّ اهِیمُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاْلحَسَنِ وَابْنَاهُ مُحَمَّدٌ وَإِبْرَ بْنُ عَلِیٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ ... 

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لِأَیِّ شَیْ ءٍ  فَلْنُبَایِعْهُ. عَلِْمتُمْ أَنَّ ابْنِی هَذَا هُوَ الْمَهْدِیُّ فَهَلُمَّ عَْبدُ اللَّهِ بْنُ الْحََسنِ وَأَثْنَی عَلَیْهِ ُثمَّ قَالَ قَدْ فَحَمِدَ اللَّهَ
الْفَتَی یُرِیدُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ  أَصْوَرَ أَعْنَاقاً وَلَا أَسْرَعَ إِجَابَهً مِنْهُمْ إِلَی هَذَا أَنْفُسَکُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ َعلِمْتُمْ مَا النَّاسُ إِلَی أََحدٍ تَخْدَعُونَ

جَمِیعاً وَمَسَحُوا عَلَی یَدِهِ هِ صَدَقْتَ أَنَّ هَذَا الَّذِی نَعْلَمُ. فَبَایَعُوا مُحَمَّداًوَاللَّ اللَّهِ. قَالُوا قَدْ .. 

ایشان ابراهیم بن محمد )اولین  هاشم در ابواء ) نام جایی است میان مکه و مدینه( گرد آمدند، و در میان گروهی از بنی
جعفر منصور )معروف به منصور دوانیقی(، صالح بن علی )عموی منصور(،  ابو خلیفه بنی عباس که بابراهیم امام معروف شد(،

بن عبد اللَّه پسر عمرو بن عثمان،  اللَّه بن حسن )که پسر حسن مثنی است( و دو فرزندش محمد و ابراهیم، و محمد و عبد
 و سپاس خدای را بجا آورد گفت:... پس از او عبد اللَّه بن حسن آغاز سخن کرده بودند. پس صالح بن علی در آن انجمن

معروف( است )که رسول خدا صلی اهلل ) آنگاه گفت: شما به خوبی دانسته اید که این فرزند من )یعنی محمد( همان مهدی
او بیعت کنیم علیه وآله خبر داده( پس بشتابید تا با . 

516ص:   

خوبی دانسته اید که مردم در  نیز در تائید گفته او( گفت: برای چه بیهوده خود را گول میزنید، به خدا به منصور )دوانیقی
 بن عبد اللَّه گردن ننهند، و از احدی بمانند او فرمان پذیر نشوند؟ همگی برابر فرمان هیچ کس مانند این جوان یعنی محمد

این سخنان( همگی با محمد بیعت کرده و  به خوبی می دانیم، پس )رویگفتند: آری به خدا راست گفتی، این چیزی است که 
 ...دست بدست او دادند

، طبق برنامه الجامع الکبیر141ه(، ص356االصفهانی، مقاتل الطالبیین، اسم المؤلف: أبو الفرج علی بن الحسین )متوفای  



 :نقد این احتمال

نداشتند که محمد بن عبد  اند که بنی الحسن هرگز چنین اعتقادی اقبال و عالمه مجلسی در بحار گفته سید بن طاووس در
 .اهلل الحسن همان مهدی موعود باشد

 :سید بن طاووس می نویسد

وآله وان تسموا بذلک ان أولهم  علیه السالم ما کانوا یعتقدون فیمن خرج منهم انه المهدی صلوات اهلل علیه ان بنی الحسن
بن الحسن علیه السالم مد بن عبد اهللخروجا وأولهم تسمیا بالمهدی مح . 

گرچه این نام را بر خود  علیه السالم اعتقاد نداشتند کسی که از آنها قیام می کند، مهدی موعود است فرزندان امام حسن
داشت محمّد بن عبد اللَّه بن حسن است می گذاشتند اولین کسی که خروج کرد و این نام را . 

بااالعمال الحسنه فیما یعمل  ه(، االقبال664ن موسی بن جعفر السید ابن طاووس )متوفایالدین علی ب ابن طاووس، رضی
1416االصفهانی، ناشر: مکتب اإلعالم اإلسالمی، الطبعه األولی  ، تحقیق: جواد القیومی88، ص3مره فی السنه، ج  

، تحقیق: محمد الباقر 304، ص47ج األطهار،ه(، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه 1111باقر )متوفای  المجلسی، محمد
بیروت -البهبودی، ناشر: مؤسسه الوفاء  م1983 -ه 1403لبنان، الطبعه: الثانیه المصححه،  -  . 

517ص:   

 :ابن طاوس برای تأیید نظریه خود چند روایت می آورد از جمله به این روایت اشاره می کند

اللَّهِ بْنِ الْحََسنِ قَالَ: یَا أَبَا خَالِدٍ إِنِّی خَارِجٌ  بی خالد الواسطی أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ َعبْدِقبله بکراریس من األمالی عن أ وروی فی حدیث
 أَنَّهُ مَقْتُول. وکل ذلک یکشف عن تمسکهم باهلل والرسول صلی اهلل علیه وَاللَّهِ مَقْتُولٌ ثُمَّ ذَکَرَ عُذْرَهُ فِی خُرُوجِهِ مَعَ عِلْمِهِ وَأَنَا
لهوآ . 

حسن گفت: ای ابا خالد من قیام  حسنی در امالی از ابو خالد واسطی نقل می کند که محّمد بن عبد اللَّه ابن یحی بن الحسین
خویش را با این که می دانست کشته می شود بیان نمود. ابن طاوس می  می کنم به خدا قسم کشته خواهم شد بعد عذر

خدا و پیامبر بوده اند نی الحسن منحرف از جاده حقیقت نشده و متمسک بهاینها دلیل است بر این که ب گوید: تمام . 

بااالعمال الحسنه فیما یعمل  ه(، االقبال664الدین علی بن موسی بن جعفر السید ابن طاووس )متوفای ابن طاووس، رضی
1416الطبعه األولی  االصفهانی، ناشر: مکتب اإلعالم اإلسالمی، ، تحقیق: جواد القیومی88، ص3مره فی السنه، ج  

 :محمد بن عبد اهلل ابی جعفر منصور .2

 .طبق منابع تاریخی، دومین فردی که ادعای مهدویت کرد و اسم او محمد فرزند عبد اهلل بود، مهدی عباسی است

رسول خدا صلی اهلل علیه  تیمیه و ابن کثیر، مهدی عباسی به این جهت به مهدی لقب گرفت تا این روایت طبق گزارش ابن
که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله بشارت آمدنش را داده است وآله در مورد او مصداق پیدا کند و او همان کسی باشد . 



 :ابن تیمیه حرانی از پایه گزاران وهابیت در باره او می نویسد

المهدی یواطیء اسمه اسمی  عند السلف والخلف أن النبی صلی اهلل علیه وسلم قال فی الحدیث المعروف ولهذا لما کان
یکون هو المهدی حتی سمی المنصور ابنه محمد ولقبه بالمهدی مواطأه  واسم أبیه اسم أبی، صار یطمع کثیر من الناس فی أن

باسمه واسم أبیه باسم أبیه ولکن لم یکن هو الموعود به السمه . 

518ص:   

وسلم در نزد قدما و  روایت )المهدی یواطیء اسمه اسمی واسم أبیه اسم( از رسول خدا صلی اهلل علیه ین جهت کهبه ا
او مهدی باشد، تا آنجایی که منصور، اسم پسرش را محمد  متأخران معروف بود، بسیاری از مردم طمع کردند در این که

خدا مطابقت کند؛  سول خدا و اسم پدرش هم با اسم پدر رسولمهدی ملقب کرد، تا اسم او با اسم ر گذاشت و او را به
 .ولی او مهدی موعود نبود

، تحقیق: د. محمد 98، ص4النبویه، ج ه(، منهاج السنه 728الحرانی الحنبلی، ابوالعباس أحمد عبد الحلیم )متوفای  ابن تیمیه
ه1406األولی،  :رشاد سالم، ناشر: مؤسسه قرطبه، الطبعه . 

می نویسد« مهدی»باره ملقب شدن او به  ابن کثیر در : 

 .وإنما لقب بالمهدی رجاء أن یکون الموعود به فی االحادیث

 .او به مهدی لقب گرفت به امید این که مهدی موعود روایات باشد

 ، ناشر: مکتبه151، ص10ه(، البدایه والنهایه، ج774ابن کثیر الدمشقی، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشی )متوفای
بیروت –المعارف   

اند ولی در مورد این  بیان شد روشن می شود که در طول تاریخ افرادی بوده اند که ادعای مهدویت کرده با توجه به آنچه
زیرا اسم خود و پدرانشان مطابق همان روایاتی است که این  دو نفر، احتمال جعل روایت به نفع خودشان بیشتر است؛

رسد ینکه این قسمت از روایت، افزوده طرفداران آنها باشد قوی به نظر میاحتمال ا جمله را دارند. پس . 

 .علمای اهل سنت، مهدی)ع( را فرزند حسن عسکری )ع( می دانند .3

که حضرت مهدی علیه  روایات دسته دوم این است که تعدادی از بزرگان علمای اهل سنت، تصریح می کنند جواب دیگری از
نشان می دهد که روایاتی که در آنها زیاده آمده است، مورد  عسکری علیه السالم است؛ و اینالسالم، فرزند امام حسن 

خواهد آمد تاویل می کنند علمای اهل سنت نیست، و آنها این روایات را قبول ندارند )یا همانطور که تایید این گروه از ) 
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 :فخر الدین الرازی .1

می گوید، حضرت صاحب الزمان فرزند امام حسن عسکری علیهما السالم است فخر رازی، مفسر نامدار اهل سنت نیز : 



اهلل فرجه الشریف، والثانی موسی  العسکری اإلمام )ع( فله إبنان وبنتان، أما اإلبنان فأحدهما صاحب الزمان عجل أما الحسن
ًُفی حیاه أبیها، وأم موسی درجت أیضاً درج فی حیاه أبیه وأم البنتان ففاطمه درجت . 

از آن ها صاحب الزمان  عسکری علیه السالم، دارای دو پسر و دو دختر بود، اما پسران آن حضرت؛ پس یکی اما امام حسن
در زمان زندگی امام عسکری از دنیا رفت. اما دختران ایشان و  عجل اهلل تعالی فرجه الشریف است و دومی موسی است که

ی از دنیا رفته اندموسی در زمان حیات امام عسکر همچنین مادر . 

79 78ه(، الشجره المبارکه فی أنساب الطالبیه، ص604الرازی الشافعی، فخر الدین محمد بن عمر التمیمی )متوفای . 

 :عاصمی مکی .2

 :عاصمی مکی از علمای شافعی مذهب است در باره والدت آن حضرت می نویسد

الحسن العسکری بن علی التقی بن  العسکری بن علی الهادی... ولده محمدا أوحده وهو اإلمام محمد المهدی بن اإلمام الحسن
 بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن الحسین بن علی بن محمد الجواد ابن علی الرضا بن موسی الکاظم

 .أبی طالب رضی اهلل تعالی عنهم أجمعین

مام حسن عسکری، همان امام م ح م د بن الحسن العسکری... استتنها پسر ا . 

فی أنباء األوائل  ه(، سمط النجوم العوالی1111عبد الملک بن حسین بن عبد الملک الشافعی )متوفای العاصمی المکی،
محمد معوض، ناشر: دار الکتب العلمیه علی -، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود150، ص4والتوالی، ج . 

آیا امام »عنوان  سنت بر این که حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری است در مقاله جداگانه تحت راف علمای اهلاعت
بررسی قرار گرفته است بر روی سایت مورد« حسن عسکری بدون فرزند از دنیا رفته است؟ . 
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ندارند و اال تصریح نمی کردند  را قبول نظرهای بزرگان اهل سنت به دست می آید که آنها روایات دسته اول و از بررسی
 .این دلیل دیگر بر این است که روایت دسته اول، ساختگی است .که اسم آن حضرت، مهدی و اسم پدرش حسن است

 ! اشکال: روایاتی که زیاده دارند، مفسر و مقید روایات بدون زیاده است

اسمی ابی( را بگویند و ذکر  ست که تتمه روایت )اسم ابیهبگوید: در روایت دسته دوم، راویان نخواسته ا حال اگر کسی
نکرده اند دلیل نمی شود که این جمله در روایت دسته نخست جعلی باشد آن را ضروری نمی دانستند؛ لذا اگر آنها بیان . 

 ! پاسخ اول: زیاده باید سند معتبر داشته باشد، تا بتواند مفسر باشد

 ! همانطور که ثابت شد، این زیاده با هیچ سند معتبری نقل نشده است، تا بتواند مفسر روایات ناقص و متمم آنها باشد



نیز نقل کرده بود، و به  تکیه برای زیاده، روایت عاصم از زر بود که خود عاصم روایت را به صورت ناقص تنها سند قابل
همین علت، زیادات او نمی تواند حجت باشد است و بهاقرار علمای اهل سنت، عاصم مضطرب الحدیث  . 

 ! پاسخ دوم: علمای اهل سنت، خود این زیاده را با نقیصه در تعارض دیده اند

زیاده و نقیصه شده اند و به  ابتدای مقاله آمد ابن تیمیه و بسیاری از علمای اهل سنت، قائل به تعارض بین همانطور که در
روایات ناقص را جعل کرده اند !!! یعنی بین این دو دسته روایت تعارض  ه بود که علمای شیعه،همین علت، ابن تیمیه گفت

است وگرنه می گفت روایات زیاده متمم روایات نقیصه اند دیده . 

سبب نظر علمای اهل سنت  نیز گروهی از علمای اهل سنت، روایات زیاده را جعلی دانسته بودند؛ و به همین و از سوی دیگر
جعلی است و نه اینکه یکی مفسر دیگری باشد این است که یکی از این دو دسته روایات غلط وبر  . 
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 :سخن عالمه کنجی شافعی، مؤید دیگری بر مطلب فوق است

 .والقول الفصل فی ذلک أن اإلمام أحمد مع ضبطه واتقانه روی هذا الحدیث فی مسنده فی عده مواضع واسمه اسمی

این روایت را در مسندش  لخطاب این است که امام احمد با دقتش در ضبط حدیث و اتقان او در روایات،ا سخن آخر و فصل
روایت کرده است« اسمی واسمه»در چند جا، بدون این جمله و فقط با جمله  . 

، ناشر: دار 277، ص3ج ه(، کشف الغمه فی معرفه األئمه،693الحسن علی بن عیسی بن أبی الفتح )متوفای اإلربلی، أبی
م1985ه 1405األضواء بیروت، الطبعه الثانیه،  . 

 :نتیجه

روایات اضافه شده، و یا  ، در این«واسم ابیه اسم ابی»اظهار نظرهای علمای اهل سنت که می گویند: جمله  با در نظر داشت
شود روایاتی که این جمله را  پدرش حسن عسکری است، روشن می این که می گویند، حضرت حجت، اسمش م ح م د، و نام

روایات بدون زیاده  دروغ است، وقتی جعلی بودن روایت این دسته نخست ثابت شد، ثابت می شود که دارند، جعلی و
 .صحیح است و بدون معارض باقی می ماند

ه از طرف خود بلک است که در این روایات تحریف صورت گرفته است در حالی که تحریفی در کار نیست؛ ابن تیمیه مدعی
بین تأویل و احتمال و تحریف تفاوت آشکار است علمای اهل سنت تأویل شده و در باره آن احتمال داده شده و . 

متن آنها قابل توجیه است«اسم ابیه...»بر فرض صحت روایات  .4 . 

کلمات مطرح شده در  ، باید«اسم ابیه کاسم ابی»در فهم این روایات، آن است بر فرض صحت روایات  نکته قابل توجه
 :روایت را با دقت مورد بررسی قرار دهیم
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کنیه امام حسین علیه السالم است« اسم ابیه» مراد از  .1  

اهلل علیه وآله این کنیه  ، کنیه امام حسین علیه السالم است و رسول خدا صلی«ابیه»می گوید: مراد از  عالمه کنجی شافعی
تا بفهماند که حضرت مهدی از نسل امام حسین است نه از نسل  لسالم قرار داده استرا اسم پدر حضرت مهدی علیه ا

السالم امام حسن )علیهما ). 

اربلی و عالمه مجلسی )که آنها  کتاب عالمه کنجی در دسترس ما نیست، کالم ایشان را از کتاب های عالمه عیسی از آنجایی که
کرده( می آوریم ، عالمه کنجی نقل485از کتاب کفایه الطالب ص  : 

ِمنْ وُلْدِ الُْحَسیْنِ دُونَ  َأبُو عَبْدِ اللَّهِ فَجَعْلُ الْکُنْیَهِ اْسماً کِنَایَهٌ عَنْ أَنَّهُ فَمَعْنَاهُ وَاسْمُ أَبِیهِ اسْمَ أَبِی أَیِ الْحُسَیْنُ وَکُنْیَُتهُ ُِ وَإِنْ صَحَّ
 .الْحَسَن

» اگر این جمله کنیه حسین بن علی است؛  حیح باشد، معنایش این است که مراد از آن،در روایت ص« اسم ابیه اسم ابی
او را برای پدر مهدی اسم قرار داده است. این کار رسول خدا،  زیرا کنیه حسین، ابو عبد اهلل است، و رسول خدا کنیه

است که مهدی از نسل حسین است نه از نسل حسن کنایه از این . 

، ناشر: دار 277، ص3ج ه(، کشف الغمه فی معرفه األئمه،693بن أبی الفتح )متوفایالحسن علی بن عیسی  اإلربلی، أبی
م1985ه 1405األضواء بیروت، الطبعه الثانیه،  . 

، تحقیق: محمد الباقر 86، ص51ج ه(، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار،1111باقر )متوفای  المجلسی، محمد
بیروت -اء البهبودی، ناشر: مؤسسه الوف م1983 -ه 1403لبنان، الطبعه: الثانیه المصححه،  -  . 

 :ابن طلحه شافعی نیز در پاسخ به اشکال ابن تیمیه، روایت را همین گونه تأویل کرده است

 :فالجواب: ال بد قبل الشروع فی تفصیل الجواب من بیان أمرین یبتنی علیهما الغرض

523ص:   

مله أبیکم »الکریم بذلک فقال  وقد نطق القرآن« الجد األعلی»علی « األب»عرب إطالق لفظه شائع فی لسان ال األول: إنه سایغ
» ( وقال تعالی حکایه عن یوسف78)حج/« إبراهیم ( ونطق به النبی وحکاه 38)یوسف/« واتبعت مله آبائی إبراهیم وإسحاق

لفظه األب تطلق علی الجد وإن عال، فهذا  جبرئیل فی حدیث اإلسراء أنه قال: قلت: من هذا؟ قال: أبوک إبراهیم. فعلم أن عن
 .أحد األمرین

ودارت بها ألسنتهم ووردت فی  وقد استعملها الفصحاء« الصفه»وعلی « الکنیه»تطلق علی « االسم»إن لفظه  :واألمر الثانی
کل واحد منهما یرفع ذلک بسنده إلی سهل بن سعد الساعدی أنه قال عن  مامان البخاری ومسلم،األحادیث، حتی ذکرها اإل

لفظه االسم علی الکنیه واهلل إن رسول اهلل سماه بأبی تراب ولم یکن له اسم أحب إلیه منه. فأطلق :علی .... 

محمد الحسن وأبو عبد اهلل الحسین،  ذکرناه من األمرین فاعلم أیدک اهلل بتوفیقه: إن النبی کان له سبطان: أبو فإذا أوضح ما
 عبد اهلل الحسین ولم یکن من ولد أبی محمد الحسن، وکانت کنیه الحسین أبا عبد ولما کان الخلف الصالح الحجه من ولد أبی

أبیه، وأطلق علی الجد لفظه األب. فکأنه قال: یواطئ  جل المقابله باالسم فی حقاهلل، فأطلق النبی علی الکنیه لفظه االسم أل



األلفاظ المختصره  وأنا محمد وکنیه جده اسم أبی، إذ هو أبو عبد اهلل وأبی عبد اهلل. لتکون تلک اسمه اسمی، فهو محمد
جز. وحینئذ تنتظم الصفات وتوجد بأسرها الحسین بطریق جامع مو جامعه لتعریف صفاته وإعالما أنه من ولد أبی عبد اهلل

الخلف الصالح محمد. وهذا بیان شاف کاف إلزاله ذلک اإلشکال، فافهمه مجتمعه للحجه  " 

 :پاسخ: قبل از جواب تفصیلی، دو امری که در هدف ما دخالت دارد باید روشن شود
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آن در قرآن کریم هم  اطالق می کنند، نمونه« اعال جد»را بر « اب»که در زبان عرب شایع است کلمه  امر نخست این است
واتبعت مله آبائی ابراهیم و »حکایت از حضرت یوسف می فرماید:  خداوند در مقام« مله ابیکم ابراهیم»آمده که فرموده: 

 فرمود: گفتم: این خدا به این سخن گفت و آن را از جبرئیل در روایت اسراء حکایت کرد. رسول خدا رسول« اسحاق
» کیست؟ جبرئیل گفت: پدرت ابراهیم. پس دانسته شد که کلمه بر جد اگر چه باال تر برود، اطالق می شود« اب . 

استعمال کرده اند و در  اطالق می شود و فصحاء عرب آن را« کنیه و هم بر صفت»هم بر « اسم»که لفظ  امر دوم این است
بخاری و مسلم آن روایات را ذکر کرده و سند آن را به سهل بن  ،زبانهایشان مرسوم شده و در روایات نیز وارد شده است

نامید و در « ابو تراب»علی را  رسانده و او از علی علیه السالم نقل کرده که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله سعد ساعدی
لفظ اسم را بر کنیه اطالق کرده است نزد رسول خدا اسم محبوب تر از آن نبود. پس . 

حسن و دیگری ابو عبد  برایت روشن شد به توقیق خدا بدان که رسول خدا دو نوه داشت، یکی ابو محمد امر وقتی این دو
فرزندان ابی عبد اهلل الحسین علیه السالم است نه از فرزند امام  اهلل الحسین. و از این جهت که خلف صالح و حجت خدا از

کرده و بر جد لفظ اب را. گویا  هلل علیه وآله بر کنیه اسم را اطالقحسین ابا عبد اهلل بود، رسول خدا صلی ا حسن، و کنیه
موافق نام من است، پس او محمد است و من محمدم و کنیه جد او، نام پدر  رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرموده: نام او

جامه و موجز، جامع تعریف صفات او به طریق  است؛ زیرا او ابو عبد اللَّه و پدر من عبد اللَّه است تا این الفاظ مختصره من
و خلف  فرزند ابی عبد اللَّه الحسین است با این بیان مختصر تمام صفات برای حجت خدا باشد و نشانه این باشد که او از

خواهد بود صالح او محمد یکجا جمع می شود. این بیان در زدودن این اشکال کافی . 
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، تحقیق488(، مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول )ع(، ص ه652طلحه )متوفای الشافعی، محمد بن ماجد ابن أحمد  :
 .العطیه. طبق برنامه کتابخانه اهل بیت

تصحیف شده است« اسم ابیه اسم ابی»احتماالً جمله  .2 : 

صورت که رسول خدا  احتمال داده است که ممکن است در این روایت تصحیف رخ داده باشد،. به این کنجی شافعی نیز
نوشته است« ابی»راوی آن را  فرموده باشد ولی« واسم ابیه اسم ابنی»صلی اهلل علیه وآله  : 

أبی»فصحفه فقال « ابنی»ویحتمل ان یکون الراوی توهم قوله  ». 



ر: دار ، ناش277، ص3ج ه(، کشف الغمه فی معرفه األئمه،693الحسن علی بن عیسی بن أبی الفتح )متوفای اإلربلی، أبی
م1985ه 1405األضواء بیروت، الطبعه الثانیه،  . 

 :ابن بطریق حلی در مورد این احتمال بیان زیبا و روشنی دارد که ذکر آن به خاطر توضیح مطلب خالی از فائده نیست

م أبیه اسم اسمه اسمی، واس تقدم فی الصحاح مما یماثل هذا الخبر، من قوله صلی اهلل علیه وآله: یواطئ اعلم أن الذی قد
ال یخلو من أحد قسمین أبی، هو ان الکالم فی ذلک : 

تدل علی أنه من ولد الحسین دون  النبی صلی اهلل علیه وآله أراد بقوله: واسم أبیه اسم أبی، انه جعله عالمه اما أن یکون
خالف  المهدی علیه السالم بال مراده ذلک، فهو المقصود، وهو المراد بالخبر، الن الحسن، الن ال یعتقد معتقد ذلک. فإن کان

قد انتظم اللفظ ] و [ المعنی وصار حقیقه فیه من ولد الحسین علیه السالم، فیکون اسم أبیه مشابها لکنیه الحسین فیکون . 

 "أنه قال: ابنی، فقال: هو،  أن یکون الراوی وهم من قوله: ابنی إلی قوله أبی، فیکون قد وهم بحرف تقدیره :والقسم الثانی
التحقیق،  السالم محمد بن الحسن باجماع کافه األمه... فقد اتضح بما قلناه وجه . والمراد بابنه الحسن، الن المهدی علیه"بی أ

 .وهلل المنه والحمد
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نام پدر او نام پدر من  از صحاح ذکر کردیم همانند این روایت که رسول خدا فرمود: نام مهدی نام من و آن روایتی را که
نیست . سخن در این روایت از دو حالت و دو قسم بیروناست : 

آن را نشانه این قرار  فرموده و« واسم ابیه اسم ابی»استکه رسول خدا صلی اهلل علیه وآله این جمله  قسم نخست این
حسن است.  حسین است و کسی معتقد نشود که او از فرزندان امام داده تا داللت کند که مهدی علیه السالم از فرزند امام

از فرزند امام حسین  خدا این باشد مقصود از روایت همین است؛ زیرا مهدی علیه السالم بدون اختالف اگر مراد رسول
است با این بیان لفظ و معنا نظم می یابد علیه السالم است، پس اسم پدر او مشابه کنیه امام حسین . 

» فرموده؛ اما راوی توهم کرده که حضرت« بنیا»که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله  قسم دوم این است گفته است، « ابی
ابنی»نوشته است. در این صورت مراد از « ابی»لذا آن را  فرزندش امام حسن است و حضرت می خواست بفرماید: اسم  «

دادیم توضیح  است؛ زیرا مهدی به اجماع تمام امت پدرش حسن عسکری است.... از آنچه ما پدر مهدی اسم فرزندم حسن
 .دلیل تحقیق روشن شد

مناقب امام األبرار،  ه( عمده عیون صحاح االخبار فی600الحسن السدی المعروف بابن البطریق، )متوفای الحلی، یحی بن
1407المدرسین بقم المشرفه: جمادی األولی  ، ناشر: مؤسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه437ص  

قل این احتمال می گوید: احتمال این که در این کلمه، تصحیف رخ داده باشد بعید سید محسن امین در اعیان الشیعه بعد ن
 :نیست

نقط وقد أورد هذا المضمون  التصحیف قریب جدا لتقارب الکلمتین فی الحروف وکون الخط القدیم أکثره بدون أقول: احتمال
 .أیضا أصحابنا فی کتبهم
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در حروف در بسیاری جاها نزدیک هم اند و از طرفی نوشته های قدیمی اکثراً احتمال تصحیف بعید نیست؛ زیرا دو کلمه 
 بدون نقطه بوده است

ناشر: دار التعارف  ، تحقیق وتخریج: حسن األمین،50، ص2ه(، أعیان الشیعه، ج1371محسن )متوفای  األمین، السید
م 1983 - 1403: چاپ سال لبنان، –بیروت  -للمطبوعات   

 :نتیجه گیری

 :از مجموع آن چه بیان شد این نتایج به دست می آید

ادعای ابن تیمیه که  با چند سند صحیح در نزد اهل سنت ذکر شده است، و« اسمه اسمی»سنت، با مضمون  روایات اهل .1
پنهان  او از روایات اهل سنت است، و یا به خاطر تالش او برای روایات ناقص، از جعلیات شیعه است، یا ناشی از ناآگاهی

» بعد از ثابت کردن این مطلب، قسمت اول روایت که موافق نظر شیعه است، یعنی کردن حقایق. و ثابت می « اسمه اسمی
با سند صحیح آمده است شود، و حال اهل سنت هستند که باید ثابت کنند زیاده نیز  ! 

ضعیف است و یا به خاطر اضطراب راوی، از حجیت ساقط « اسم ابیه اسم ابی»تمامی اسناد روایات اهل سنت با زیاده  .2
 .می شود

این دو دسته روایت  را نمی توان مفسر روایات ناقص گرفت؛ زیرا علمای اهل سنت، تصریح به تعارض روایات زیاده .3
نقیصه را جعلی دانسته اند و گروهی دیگر نام پدر حضرت مهدی  روایات زیاده یاکرده اند و همچنین گروهی از آنها صریحا 

فرجه الشریف را صریحا امام حسن عسگری علیه السالم معرفی کرده اند عجل اهلل تعالی  ! 

 .بر فرض صحت روایات زیاده، باز متن آنها به صورتی است که قابل حمل است .4

گرفته از روایات صحیحی  ا این که اسم پدر حضرت مهدی علیه السالم حسن است، برشیعیان در رابطه ب در نتیجه اعتقاد
روایات هم این عقیده ما را تأیید می کند است که در منابع شیعیان آمده و اهل سنت آمده و این . 

528ص:   

 آیا حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف از نسل امام حسن مجتبی )ع( است؟

عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( از نسل امام حسن مجتبی )علیه السالم( است؟آیا حضرت مهدی )  

 :طرح شبهه

از نسل امام مجتبی  اساسی در موضوع مهدویت، این است که حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف، یکی از اختالفات
 .است یا از نسل امام حسین علیهما السالم



ند که آن حضرت از نسل امام مجتبی علیه السالم است نه از نسل سید الشهداء اهل سنت، بر خالف شیعیان مدعی هست
 .علیه السالم

 :ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج السنه می نویسد

وقد روی عن علی رضی اهلل  أخبر به النبی صلی اهلل علیه وسلم اسمه محمد بن عبد اهلل ال محمد بن الحسن فالمهدی الذی
الحسین بن علی ولد الحسن بن علی ال من ولدعنه أنه قال هو من  . 

از علی علیه السالم روایت  خدا از او خبر داده، اسمش م ح م د بن عبد اهلل است، نه م ح م د بن الحسن، مهدی، که رسول
نه از نسل حسین بن علی شده است که او گفت: مهدی از نسل حسن بن علی است . 

، تحقیق: د. 95ص  4النبویه، ج  ه(، منهاج السنه 728س أحمد عبد الحلیم )متوفای الحرانی الحنبلی، ابوالعبا ابن تیمیه
ه1406األولی،  :محمد رشاد سالم، ناشر: مؤسسه قرطبه، الطبعه . 

 :منظور ابن تیمیه روایتی است که ابو داود سجستانی نقل کرده است

شُعَیْبِ بن خَالِدٍ عن أبی إسحاق قال قال َعلِیٌّ رضی  مْرُو بن أبی قَیْسٍ عنحُدِّثْتُ عن هَارُونَ بن الْمُغِیرَهِ قال ثنا عَ قال أبو دَاوُد
اهلل علیه وسلم وَسَیَخْرُجُ من صُلْبِهِ رَُجلٌ یُسَمَّی  إلی ابنه الْحََسنِ فقال إِنَّ ابْنِی هذا سَیِّدٌ کما سَمَّاهُ النبی صلی اهلل عنه وَنَظَرَ

َذکَرَ قِصَّهً یَمْلَأُ الْأَرْضَ عَْدلًا الْخُلُِق وال یُشْبِهُهُ فی الْخَلْقِ ثُمَّ نَبِیِّکُمْ یُشْبِهُهُ فی بِاسْمِ .... 
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است؛ چنانچه رسول  این پسر من آقا»علی علیه السالم در حالی که به فرزندش حسن می نگریست، گفت:  :ابواسحاق گوید
دنیا می آید که همنام پیامبر شما است که در سیرت و اخالق شبیه  خدا این نام را بر او نهاد است، از نسل او فرزندی به

داد خواهد کرد، نقل کرد سپس این قصه را که او زمین را پر از عدل و« اما از نظر قیافه شبهاتی ندارد آن حضرت است؛ . 

، تحقیق: محمد 0429ح ،108ص  4ه(، سنن أبی داود، ج 275األزدی، ابوداود سلیمان بن األشعث )متوفای  السجستانی
 .محیی الدین عبد الحمید، ناشر: دار الفکر

 :نقد و بررسی

دیگری در منابع روائی  سنت برای اثبات این اعتقاد سرنوشت ساز و مهم همین روایت است و دلیل با ارزش تنها دلیل اهل
اساسی است آن یافت نمی شود؛ البته این روایت نیز دچار اشکاالت : 

استروایت ابوداود مرسل  : 

 :اوال: این روایت از دو جهت مرسل است

و  33اهلل السبیعی متولد سال  روایت را از امیرمؤمنان علیه السالم نقل می کند، ابو إسحاق عمرو بن عبد الف: کسی که این
علیه  علیه السالم هفت ساله بوده. درست است که او یکبار امیرمؤمنان ه است که در زمان شهادت امیرمؤمنان129متوفای 



مبارکفوری در شرح این روایت از  را دیده؛ اما ثابت نشده است که روایتی از آن حضرت نقل کرده باشد؛ چنانچه السالم
 :منذری نقل می کند که این روایت مقطوع است

 .قال المنذری هذا منقطع أبو إسحاق السبیعی رأی علیا علیه السالم رؤیه

ا که ابو اسحاق سبیعی تنها یکبار علی علیه السالم را دیده استمنذری گفته: این روایت منقطع است؛ چر . 

ص  6جامع الترمذی، ج  ه(، تحفه األحوذی بشرح1353العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم )متوفای المبارکفوری، أبو
بیروت –، ناشر: دار الکتب العلمیه 403 . 
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اما این که چه کسی این « نقل شد ن هَارُونَ بن الْمُغِیرَهِ؛ برایم از هارونحُدِّثْتُ ع»اول سند می گوید:  ب: ابو داود در
 ذکر نمی کند؛ هارون بن المغیره، از طبقه نهم و ابوداود سجستانی از طبقه روایت را از هارون برای او نقل کرده است،

 .یازدهم روات اهل سنت هستند؛ پس روایت از این جهت نیز مرسل است

 :ابن خلدون در مقدمه خود در این باره می گوید

منقطعه وکذلک روایه أبی  الشیعی وإن خرج عنه فی الصحیحین فقد ثبت أنه اختلط آخر عمره وروایته عن علی وأما أبو اسحاق
 .داود عن هارون بن المغیره

دچار اختالل شد و روایت  آخر عمرشبخاری و مسلم از ابو اسحاق شیعی روایت نقل شده است؛ ولی او در  اگر چه در صحیح
ابوداود از هارون بن المغیره او از علی )علیه السالم( منقطع است؛ همچنین روایت . 

 -بیروت  -ناشر: دار القلم  ،314ص  1ه(، مقدمه ابن خلدون، ج  808الحضرمی، عبد الرحمن بن محمد )متوفای إبن خلدون
، الطبعه: الخامسه1984 . 

السلسه الضعیفه، بعد  ندین کتاب خود این روایت را به همین دو دلیل تضعیف کرده است. وی در کتابچ البانی وهابی در
 :از تضعیف روایتی از ترمذی می گوید

فی إسناده انقطاع  "داود سنن أبی"الکتابه حول حدیث الترجمه ال بد لی من أن أذکر له شاهداً وجدته فی  هذا، وقبل إنهاء
 ...حُدِّثْتُ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْمُغِیرَهِ :(4290) وجهاله؛ فلم تطمئن النفس إلیه، فقال أبو داود

السبیعی رأی علیاً رَضِیَ اللَّهُ عَْنهُ  هذا منقطع؛ أبو إسحاق(: »6/162) "المعالم"داود. فقال الخطابی عقبه فی  هکذا ساقه أبو
هارون بن المغیره أبو داود: حدثت عن رؤیه، وقال فیه ». 

 .قلت: یعنی أن شیخ أبی داود فیه لم یسم؛ فهو مجهول

531ص:   



 وأیضاً؛ فأبو إسحاق کان اختلط، وشعیب بن خالد لیس مذکوراً فیمن روی

 .عنه قبل االختالط

داود یافته ام، یاد آوری کنم،  ن ابوکتابت در باره این روایت، ناچارم از یک شاهد برای این روایت که در سن قبل از پایان
دارد؛ پس دل من به آن اطمینان نمی کند؛ ابو داود گفته: برای من از  در سند این روایت انقطاع و جهالت )راوی( وجود

منقطع است، ابو اسحاق سبیعی علی  روایت شد... خطابی بعد از نقل این روایت در کتاب المعالم گفته: این روایت مغیره
همچنین ابو داود گفته که برای من از هارون روایت شد السالم را تنها یکبار دیده است وعلیه  . 

ابواسحاق دچار اختالل  استاد ابوداود در این روایت برده نشده است؛ پس او مجهول است و همچنین من می گویم: نام
کرده اند، ذکر نشده است اختالل از او روایت نقل شده و شعیب بن خالد نیز در زمره کسانی که قبل از . 

ناشر: مکتبه المعارف  ،1097، ص 13ه(، السلسه الضعیفه وأثرها السیء فی األمه، ج1420ناصر )متوفای ألبانی، محمد
م2004 -ه 1425الریاض، الطبعه: الطبعه األولی،  – للنشر والتوزیع لصاحبها سعد بن عبدالرحمن الراشد  

 :همچنین در کتاب

1405 - الثالثه: الطبعه بیروت، –، ناشر: المکتب اإلسالمی 5462، ح186، ص 3ج مشکاه المصابیح، و کتاب ضعیف  1985 – 
، این روایت را تضعیف کرده است924سنن أبی داود، ح . 

نقل شده است« نظر إلی إبنه الحسین»در جای دیگر با تعبیر  : 

نظر إلی إبنه « »الحسن نظر إلی إبنه»به جای  روایت در دیگر منابع اهل سنت نقل شده است که در آن ثانیاً: همین
می نویسد دارد. شمس الدین جزری شافعی در أسنی المطالب« الحسین : 

المسند رحله زمانه عمر بن  ذریه الحسین بن علی لنصّ أمیر المؤمنین علی علی ذلک، فیما أخبرنا به شیخنا واألصحّ أنّه من
أبو  بن البخاری، أنبأنا عمر بن محمد الدارقزی، أنبأنا أبو البدر الکرخی، أنبأنا الحسن الحسن الرقی قراءه علیه، قال: أنبأنا أبو

أبو داود الحافظ قال: حدثت عن هارون بن المغیره، قال:  بکر الخطیب، أنبأنا أبو عمر الهاشمی، أنبأنا أبو علی اللؤلؤی، أنبأنا
فقال: إن  -ابنه الحسین  ونظر إلی -ال: قال علی علیه السالم قیس، عن شعیب بن خالد، عن أبی اسحاق ق حدثنا عمر بن أبی

وسیخرج من صلبه رجل یسمی باسم نبیکم، یشبهه فی الخلق، والیشبهه  ابنی هذا سید کما سماه النبی صلی اهلل علیه وسلم،
 .ثم ذکر قصه یمأل االرض عدال. هکذا رواه أبو داود فی سننه وسکت عنه .فی الخلق

532ص:   

امیرمؤمنان علیه  است که حضرت مهدی از نسل حسین بن علی علیه السالم است، به دلیل تصریح صحیح ایندیدگاه 
عمر بن الحسن.... از ابو اسحاق که علی علیه السالم در حالی  السالم بر این مطلب؛ طبق آن چه نقل کرده برای من استادم

بر او نهاد است، از  ت؛ چنانچه رسول خدا او این نام رااین پسر من آقا اس»حسین می نگریست فرمود:  که به فرزندش
که در سیرت و اخالق شبیه آن حضرت است؛ اما از نظر قیافه  نسل او فرزندی به دنیا می آید که همنام پیامبر شما است



به همین صورت نقل  قصه پر کردن زمین را از عدل و داد نقل کرد. ابو داود این روایت را در سنن سپس« شبهاتی ندارد
 .کرده و از قضاوت در باره آن خودداری کرده است

سیدنا علی بن أبی طالب  ه(، أسنی المطالب فی مناقب833أبی الخیر شمس الدین محمد بن محمد )متوفای  الجزری الشافعی،
ام امیرمؤمنان )ع( العامه، محمد هادی األمینی، ناشر: مکتبه اإلم ، تحقیق و تعلیق: الدکتور130کرم اهلل وجهه، تقدیم، ص

ایران اصفهان . 

 :تعارض با روایاتی که ثابت می کند حضرت مهدی )عج( از فرزندان امام حسین )ع( است

حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه  روایات، با روایاتی دیگری که در منابع اهل سنت نقل شده و تصریح دارد که ثالثاً: این
در تعارض است؛ از جمله مقدسی شافعی در عقد الدرر و محب الدین  یه السالم است،الشریف از نسل سید الشهداء عل

ذخائر العقبی نوشته اند طبری در : 

لو لم یبق من الدنیا »قال:  اهلل عنه قال: خطبنا رسول اهلل )ص( فذکرنا رسول اهلل )ص( بما هو کائن، ثم وعن حذیفه رضی
یبعث فی رجالً من ولدی اسمه اسمی ، حتیإال یوم واحد لطول اهلل عز وجل ذلک الیوم ». 
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، وضرب بیده علی «هو من ولدی هذا»فقام سلمان الفارسی رضی اهلل عنه فقال: یا رسول اهلل، من أی ولدک ؟ قال: 
 .الحسین علیه السالم

 .أخرجه الحافظ أبو نعیم، فی صفه المهدی

جهان سخن به میان  له برای ما خطبه می خواند که از سرنوشتاست که رسول خدا صلی اهلل علیه وآ از حذیفه نقل شده
روز، خداوند آن روز را آن قدر طوالنی می کند تا این که مردی  آمد؛ پس آن حضرت فرمود: اگر از دنیا باقی نماند؛ مگر یک

برمی انگیزد که اسم او اسم من است را از نسل من . 

در همین حال با « فرزندم از این»گفت: ای پیامبر خدا ! از کدامیک از فرزندانت؟ آن حضرت فرمود:  سلمان برخواست و
 .دستش به )شانه( حسین علیه السالم می زد

نقل کرده است« صفه المهدی»این روایت را ابو نعیم در کتاب  . 

ص  1أخبار المنتظر، ج  (، عقد الدرر فیه 685السلمی، جمال الدین، یوسف بن یحیی بن علی )متوفای:  المقدسی الشافعی
، طبق برنامه الجامع الکبیر95و 83 . 

ص  1ذوی القربی، ج  ه(، ذخائر العقبی فی مناقب694محب الدین أحمد بن عبد اهلل بن محمد )متوفای الطبری، ابوجعفر
مصر -، ناشر: دار الکتب المصریه 137  

در عقد الدرر و جالل الدین سیوطی در الحاوی للفتاوی نوشته اند نعیم بن حماد مروزی در کتاب الفتن، مقدسی شافعی : 



یخرج رجل من ولد الحسین من  ورشدین عن ابن لهیعه عن أبی قبیل عن عبد اهلل بن عمرو رضی اهلل عنهما قال حدثنا الولید
فیها طُرُقاً  قبل المشرق ولو استقبلتْه الجبال لهدمها واتخذ . 

علیه السالم از طرف  ده است که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرمود: مردی از نسل حسینعمرو نقل ش از عبد اهلل بن
ها را منهدم کرده و راه خود را از بین آن ها باز خواهد کرد مشرق خروج می کند، اگر کوه ها در برابر او بإیستند، آن . 

534ص:   

، تحقیق1095، ح371ص  1تن، ج ه(، کتاب الف288اهلل نعیم بن حماد )متوفای المروزی، أبو عبد سمیر أمین الزهیری،  :
ه1412القاهره، الطبعه: األولی،  -ناشر: مکتبه التوحید  . 

ص  1أخبار المنتظر، ج  ه(، عقد الدرر فی 685السلمی، جمال الدین، یوسف بن یحیی بن علی )متوفای:  المقدسی الشافعی
، طبق برنامه الجامع الکبیر284و  195 . 

الفقه وعلوم التفسیر والحدیث  ه(، الحاوی للفتاوی فی911الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن أبی بکر )متوفای السیوطی، جالل
62 ص 2واالصول والنحو واالعراب وسائر الفنون، ج   -، تحقیق: عبد اللطیف حسن عبد الرحمن، ناشر: دار الکتب العلمیه 

م2000 -ه 1421الطبعه: األولی،  بیروت، . 

خدا دستش مبارکش  در ضمن یک روایت طوالنی از رسول خدا صلی اهلل علیه وآله نقل می کند که رسول ابن صباغ مالکی
نسل او است را بر شانه امام حسین علیه السالم گذاشت و فرمود: مهدی از : 

اآلخرین غیرنا، فنبینا خیر األنبیاء ]  أهل بیت أعطینا ست خصال لم یعطها أحد من األولین وال یدرکها أحد من یا فاطمه إنا ...
بهما فی  بعلک، وشهیدنا خیر الشهداء وهو عم أبیک ] حمزه [، ومنا من له جناحان یطیر وهو أبوک [، ووصینا خیر األوصیاء وهو

مریم. ثم مهدی ] هذه [ األمه الذی یصلی خلفه عیسی بن  الجنه حیث یشاء وهو جعفر، ومنا سبطا هذه األمه وهما ابناک، ومنا
الجرح والتعدیل علیه السالم ( وقال: من هذا مهدی هذه األمه. هکذا أخرجه الدار قطنی صاحب ) ضرب علی منکب الحسین . 

آیندگان غیر از ما به آن  به ما اهل بیت علیه السالم شش ویژگی داده است که هیچ یک از پیشینیان و ای فاطمه! خداوند
او پدر تو است، و وصی ما بهترین اوصیاء است و او شوهر تو است،  رین پیامبران است ونخواهند رسید؛ پس پیامبر ما بهت

هر وقت بخواهد در بهشت  برترین شهید است و او عموی تو حمزه است، از ما است آن کسی که دو بال دارد و شهید ما
ست و مهدی این امت از ما است، همان امت و آن ها دو فرزند تو ا پرواز می کند و او جعفر است، از ما است دو سبط این

فرمود: مهدی از نسل  بن مریم پشت سر او نماز می خواند. سپس دست بر شانه حسین علیه السالم نهاد و کسی که عیسی
 .او است

535ص:   

 .این روایت را دار قطنی صاحب و جرح و تعدیل این گونه نقل کرده است

، تحقیق: 1114، ص2األئمه، ج ه(، الفصول المهمه فی معرفه 855أحمد )متوفایالمکی، علی بن محمد بن  ابن صباغ المالکی
ه1422قم، الطبعه: األولی،  سامی الغریری، ناشر: دار الحدیث للطباعه والنشر  



 :همین روایت را قندوزی حنفنی در ینابیع الموده از کتاب جرح و تعدیل دارقطنی نقل کرده است

ه الجرح والتعدیل: عن أبی سعید الخدری: أنومنها: أخرج الدارقطنی فی کتاب ... 

 ...دار قطنی در کتاب جرح و تعدیل از ابو سعدی خدری نقل کرده است که

، تحقیق سید علی 394ص ،3ه( ینابیع الموده لذوی القربی، ج1294الشیخ سلیمان بن إبراهیم )متوفای القندوزی الحنفی،
ه1416قم، الطبعه:األولی،  عه والنشرجمال أشرف الحسینی، ناشر: دار األسوه للطبا . 

مقدسی شافعی به نقل از امام باقر علیه السالم نقل می کند که آن حضرت فرمود: مهدی از فرزندان امام حسین علیه 
 :السالم است

ثالثمائه وثالثه للمهدی أصحابه،  الجعفی، قال: قال أبو جعفر علیه السالم: یا جابر... قال: فیجمع اهلل تعالی وعن جابر بن یزید
جابر، رجل  میعاد وقزع کقزع الخریف، فیبایعونه بین الرکن والمقام. قال: والمهدی، یا عشر رجالً، یجمعهم اهلل تعالی علی غیر

 .من ولد الحسین، یصلح اهلل له أمره فی لیله واحده

نفر  313مهدی را که  خداوند یارانجعفی نقل شده است که امام باقر علیه السالم فرمود: ای جابر !  از جابر بن یزید
پاییز پراکنده هستند، جمع می کند و آن ها در بین رکن و مقام با  هستند بدون هیچ قرار قبلی و در حالی که همانند برگ ها

که خداوند کار او را یک شبه  بیعت می کنند. سپس فرمود: ای جابر ! او مردی از نسل حسین علیه السالم است آن حضرت
 .اصالح می کند

536ص:   

ص  1أخبار المنتظر، ج  ه(، عقد الدرر فی 685السلمی، جمال الدین، یوسف بن یحیی بن علی )متوفای:  المقدسی الشافعی
، طبق برنامه الجامع الکبیر157 . 

دد در تضاد هستند؛ پس از حجیت خواهند در نتیجه، حتی اگر از ضعف روایت ابوداود صرف نظر کنیم، با این روایات متع
 .افتاد

علیهم السالم« حسنین»حضرت مهدی، از نسل  : 

که ثابت می کند حضرت  بپذیریم که روایت ابو داود هیچ مشکلی ندارد، بازهم با عقیده شیعه و روایاتی رابعاً: حتی اگر
، تعارضی ندارد؛ چرا که آن حضرت از جهت علیه السالم است مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف از نسل امام حسین

همسر امام علی بن  حسین علیه السالم و از جهت مادری از نسل امام مجتبی علیه السالم است؛ زیرا پدری از نسل امام
مجتبی علیه السالم بوده است؛ بنابراین حضرت مهدی، هم فرزند  الحسین، مادر امام باقر علیه السالم، فاطمه دختر امام

هم فرزند سید الشهداء علیهم السالم م مجتبی است واما . 

یعقوب، اسحاق و ابراهیم  نوع انتساب را پذیرفته و حضرت عیسی علیه السالم را از نسل پیامبران گذشته، قرآن کریم این
 :می داند، آن جا که می فرماید



وَهَارُونَ وَکَذَلِکَ  وَمِنْ ذُرِّیَّتِهِ َداوُودَ وَسُلَیْمَانَ وَأَیُّوبَ وَیُوسُفَ وَمُوسَی إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ کُلّا هَدَیْنَا وَنُوحا هَدَیْنَا مِنْ قَبْلُ وَوَهَبْنَا لَهُ
85 84االنعام/  وَعِیسَی وَإِلْیَاسَ کُلٌّ مِنْ الصَّالِحِینَ. نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ. وَزَکَرِیَّا وَیَْحیَی . 

آن هدایت نمودیم و از  را به او ]ابراهیم[ بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم و نوح را )نیز( پیش از و اسحاق و یعقوب
هارون را )هدایت کردیم( این گونه نیکوکاران را پاداش می  فرزندان او، داوود و سلیمان و ایّوب و یوسف و موسی و

یحیی و عیسی و الیاس را همه از صالحان بودند زکریّا و دهیم! و )همچنین( . 

537ص:   

که حضرت مهدی  علیه السالم از جهت مادری به اسحق و یعقوب و ابراهیم ملحق شود، مانعی ندارد وقتی حضرت عیسی
السالم  ملحق شود؛ همان طوری که امام حسن و امام حسین علیه علیه السالم نیز از جهت مادری به امام مجتبی علیه السالم

می شوند صلی اهلل علیه وآله از طریق صدیقه طاهره سالم اهلل علیها به آن حضرت ملحق دو سبط رسول خدا . 

حضرت مهدی از نسل  از علمای اهل سنت وقتی دیده اند که نمی توانند روایاتی را که ثابت می کند جالب است که برخی
توجیه های عجیب زده و گفته اند که حضرت مهدی از جهت  دست بهامام حسین علیه السالم است، انکار و یا رد کنند، 

و از جهت پدری از نسل امام حسن علیه السالم است مادری از نسل امام حسین . 

 :مال علی قاری در مرقاه المفاتیح در این باره می نویسد

ین الحسنینبنی الحسن أو من بنی الحسین، ویمکن أن یکون جامعاً بین النسبت واختلف فی أنه من واألظهر أنه من جهه األب  .
ولدی إبراهیم وهما إسماعیل وإسحاق علیهم ] الصاله [ والسالم، حیث  حسنی ومن جانب األم حسینی قیاساً علی ما وقع فی

وقام مقام الکل ونعم العوض وصار خاتم  أنبیاء بنی إسرائیل کلهم من بنی إسحاق، وإنما نبیء من ذریه إسماعیل نبینا کان
 .األنبیاء

له ولد یکون خاتم األولیاء  أکثر األئمه وأکابر األمه من أوالد الحسین فناسب أن ینجبر الحسن بأن أعطی فکذلک لما ظهرت
إسحاق عن علی کرم اهلل اهلل تعالی وجهه ما هو صریح فی هذا المعنی  ویقوم مقام سائر األصفیاء... وسیأتی فی حدیث أبی

 .تعالی [ أعلم ] واهلل

است، امکان جمع بین  مهدی از نسل امام حسن است یا از نسل امام حسین علیهما السالم اختالف شده در این که حضرت
پدر حسنی و از طرف مادر حسینی است، تا قیاس شود بین آن  هر دو نسبت وجود دارد و جمع بهتر این است که او از جهت

اسرائیل همگی از نسل اسحاق  اسماعیل علیهم السالم. چرا که انبیاء بنیدو فرزند ابراهیم؛ اسحاق و  چه اتفاق افتاده بین
السالم به جای همه آن پیامبران و بهترین عوض و خاتم پیامبران است بودند؛ اما پیامبر ما از نسل اسماعیل علیه . 

538ص:   

مناسب است که در حق  است، پسهمه ائمه علیهم السالم و بزرگان امت از نسل امام حسین علیه السالم  همین طور وقتی
تمام برگزیدگان از نسل او باشد. به زودی روایت ابو اسحاق از  امام مجتبی جبران شود به این که خاتم األولیاء و جانشین

السالم را نقل خواهیم کرد که به این مسأله تصریح دارد علی علیه . 



المفاتیح شرح مشکاه المصابیح، ج  ه(، مرقاه1014لهروی )متوفاینور الدین أبو الحسن علی بن سلطان محمد ا مال علی القاری،
م2001 -ه 1422لبنان/ بیروت، الطبعه: األولی،  -الکتب العلمیه  ، تحقیق: جمال عیتانی، ناشر: دار90ص  10 . 

 :در جواب ایشان می گوییم

ابوإسحاق سبیعی پیدا نکرده اند و  از روایتبرای اثبات این مطلب دلیلی غیر از استحسانات عقلی و روایتی غیر  اوالً: ایشان
مرسل است و ارزش استناد ندارد. و نسب حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه  ما ثابت کردیم که این روایت از دو جهت

با این قیاس ها و استحسانات عقلی و روایات ضعیف السند قابل اثبات نیست الشریف . 

قیاس کرده با قضیه  پدری فرزند امام حسن علیه السالم باشد و این مسأله رابهتر است که از جهت  :اما این که گفته
استحسانات عقلی و بدون دلیل و مدرک صحیح قابل اثبات  فرزندان حضرت ابراهیم، در جواب می گوییم: انساب با قیاس و

این قضیه مهم دلیل صریح و صحیح وجود داشته باشد نیست، باید برای اثبات . 

که از جهت پدر حسینی و از  دو روایت را امکان پذیر می دانیم؛ ولی چرا روایت را این گونه جمع نمی کنید بینبلی ما جمع 
قابل اثبات است و اتفاق افتاده است؛ زیرا همان طور که پیش از این  جهت مادر حسنی باشد که از نظر واقعیت تاریخی نیز

امام مجتبی استمادر امام باقر علیه السالم از فرزندان  گفتیم، . 

539ص:   

پیامبر خدا است؛ اما کسی  کامال باطل است؛ زیرا درست است که خاتم األنبیا صلی اهلل علیه وآله برترین قیاس ایشان نیز
الشریف که خاتم األوصیاء است، از سایر ائمه علیهم السالم نیز برتر باشد نگفته است که امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه . 

السالم بوده، برای جبران این  وجود دارد که خداوند به این دلیل که اکثر پیامبران از نسل اسحاق علیه لیلیاصال چه د
باشد؟ مسأله برترین پیامبر از نسل اسماعیل قرار داده  

دهخداوند به خاطر این معیارها و این مناسبات، پیامبر و امام را انتخاب نمی کند؛ چنانچه خداوند در این باره فرمو : 

124اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَه. األنعام/ . 

 !خداوند آگاهتر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد

السالم هستند، را قبول دارد  مگر مال علی قاری امامت سایر ائمه علیه السالم که از نسل امام حسین علیه از این گذشته،
خداوند برای جبران این قضیه، آخرین امام را از نسل امام حسن علیه  که این قیاس را کرده و گفته است که مناسب است

قرار دهد؟ السالم  

 روایات اهل بیت علیهم السالم در باره نسب حضرت مهدی

امام مهدی عجل اهلل  علیهم السالم وارد شده است که گذشته، روایات صحیح السندی از طریق اهل بیت از همه این ها
از آن جایی که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله اهل بیتش را  تعالی فرجه الشریف از نسل امام حسین علیه السالم است و



تقاد خود را عمل کرده و اع داده و اطاعت از آنان را بر همگان واجب کرده است، شیعیان به گفته های آنان قرین قرآن قرار
 .از این سرچشمه پاک گرفته اند

 :روایت در این باره از حد تواتر نیز گذشته است که ما به جهت اختصار فقط به یک روایت اکتفا می کنیم

540ص:   

عِیسَی َعنْ عَبْدِ  نِی یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ َحمَّادِ بْنَِأبِی خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَ رَضِیَ اللَّهُ َعنْهُ قَاَل حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثَنَا أَبِی
رَحَِمُه اللَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی النَّبِیِّ صلی اهلل  عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ َتغْلِبَ

إِمَامٌ ابْنُ إِمَامٍ أَبُو الْأَئِمَّهِ  وَیَلِْثمُ فَاهُ وَهُوَ یَقُولُ أَنْتَ سَیِّدٌ ابْنُ سَیِّدٍ أَنْتَ ذَا الْحُسَْینُ عَلَی فَخِذَیْهِ وَهُوَ یُقَبِّلُ عَیْنَیْهِوَإِ علیه وآله
مأَبُو حُجَجٍ ِتسْعَهٍ مِنْ صُلْبِکَ تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُ أَنْتَ حُجَّهٌ ابْنُ حُجَّهٍ . 

علیه الّسالم بر دامنش بود  گوید: به خدمت رسول خدا صلی اهلل علیه وآله رسیدم؛ در حالی که امام حسین سلمان فارسی
بوسه می داد و می فرمود: تو آقائی و فرزند آقائی تو پیشوا و فرزند  و آن حضرت دیدگان او را می بوسید و دهانش را

تو بیرون آیند و نهم آنان قائم  پدر پیشوایانی، تو حجت و فرزند حجت و پدر حجت های نه گانه هستی که از پشت پیشوا و
 .آنان است

الغفاری، ناشر:  ، تحقیق: علی أکبر38، ح475ه(، الخصال، ص 381محمد بن علی بن الحسین )متوفای الصدوق، ابوجعفر
ش1362 ه1403جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه قم،   

 :نتیجه

دلیل و مدرک صحیح و از  مبنی بر این که حضرت مهدی از فرزندان امام مجتبی علیه السالم است، بدون اعتقاد اهل سنت
بنیای اعتقادی آن ها بر یک روایت ضعیف و غیر قابل اتکا بنا نهاده  طرف دیگر با روایات و مدارک دیگر در تعارض است و

 .شده است

  تعالی فرجه الشریفچه شباهت های با ذوالقرنین دارد ؟حضرت مهدی عجل اهلل

 حضرت مهدی )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( چه شباهت های با ذوالقرنین دارد ؟

541ص:   

 : پاسخ

 : در ابتدا باید مقداری از خصوصیات ذی القرنین گفته شود تا شباهت های امام زمان با وی مشخص گردد

نی ( حکومت کرداو بر تمام زمین ) مسکو -1  : 

 إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَآَتَیْنَاهُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا



84سوره کهف : آیه   . 

 . ما در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی بدو وسیله ای بخشیدیم

 : طبق روایات حضرت مهدی نیز حاکم تمام زمین خواهد شد

وإسکندر )ذی القرنین( ، والکافران  کلها أربعه : مؤمنان وکافران ، فالمؤمنان سلیمان بن داود ملوک الدنیا فروی أن جمیع
[ وهو المهدی 33] التوبه :  "لیظهره علی الدین کله  "خامس لقوله تعالی :  نمروذ وبختنصر ، وسیملکها من هذه األمه  

47ص  11تفسیر قرطبی ج   

کافر ؛ آن دو با ایمان  مالکان تمام جهان ) مسکونی( چهار نفر بوده اند ؛ دو نفر با ایمان و دو نفر روایت شده است که
دو کافر نمرود و بختنصر ؛ و از این امت نیز شخص پنجمی مالک تمام  سلیمان بن داوود و اسکندر ) ذوالقرنین ( بودند و آن

و او مهدی است "برتری بخشد  دین ( را بر سایر دین ها تا این ) "خواهد شد ؛ زیرا خداوند فرموده است : زمین  . 

 : سخاوی نیز از علمای بنام اهل سنت در کتاب خویش از کعب االحبار نقل می کند که گفت

القرنین ، وسلیمان بن داود  مکتوبا فی أسفار األنبیاء ما فی حکمه ظلم وال عیب . یملک الدنیا کما ملک ذو إنی ألجد المهدی
السالمعلیهما   . . 

542ص:   

چاپ مکتبه القرآن قاهره 56القناعه فیما یحسن اإلحاطه به من أشراط الساعه ص   

عیبی نیست ؛ دنیا را  بینم که نام او در کتاب های پیامبران آمده است و در حکومت او هیچ گونه ظلم و من مهدی را می
ا السالم مالک شدندعلیهم مالک می شود همانگونه که ذوالقرنین و سلیمان بن داوود  . 

 : به او از اسباب غیبی داده شده بود -2

امام زمان نیز اسباب غیبی  سوره کهف( بر این مطلب داللت دارد ؛ در مورد 84شده در عنوان قبل ) آیه  همان آیه اشاره
 . یاری کننده حضرت خواهد بود

 : او به همه جای زمین گذر نمود -3

فال تبقی مدینه وطأها ذو  طالب ) علیه السالم ( فی قصه المهدی قال : ویتوجه إلی اآلفاق علی بن أبی عن أمیر المؤمنین
 القرنین إال دخلها وأصلحها

261ص  2الزام الناصب ج   . 



همه سو روی می کند ؛ پس  علی بن ابی طالب )علیه السالم( در ماجرای مهدی روایت است که فرمودند : و به از امیر مومنان
باشد باقی نمی ماند مگر اینکه مهدی در آن وارد شده و آن را درست  ر زمین که ذوالقرنین به آن وارد شدههیچ شهری د

 . می نماید

 : او در ابتدا غیبتی طوالنی نمود و سپس در میان مردم آشکار شد -4

لیغیبن غیبه ال ینجو فیها من  مثله فی هذه األمه مثل الخضر علیه السالم ، ومثله مثل ذی القرنین ، واهلل یا أحمد بن إسحاق
بإمامته ووفقه ] فیها [ للدعاء بتعجیل فرجه الهلکه إال من ثبته اهلل عز وجل علی القول  . 

267ص  4معجم احادیث االمام المهدی ج   

543ص:   

ماجرای ذی القرنین است  این امت مانند ماجرای خضر علیه السالم است و ماجرای او مانند ماجرای او در ای احمد بن اسحاق
نجات نمی یابد ، مگر کسی که خداوند او را بر اعتقاد به امامت او نگه  ؛ قسم به خدا غیبتی می نماید که در آن از هالکت

باشد ، موفق گردانیدهباشد ؛ و او را بر دعای برای جلو انداختن فرجش در آن زمان  داشته  . 

 : او دارای عمری طوالنی بود

الحسن أنا إسماعیل قال وأنا إسحاق عن  الفضائل وأبو تراب قاال نا أبو بکر أنا أبو الحسن أنا عثمان وأحمد قاال أنا وأنبأنا أبو
الف سنهعن بعض مؤمنی أهل الکتاب أن ذا القرنین عاش ثالثه آ عبد اهلل بن زیاد بن سمعان قال بلغنی  

361ص  17تاریخ مدینه دمشق ج   

 به ما از عده ای از مومنین اهل کتاب خبر رسیده است که ذی القرنین سه هزار سال عمر کرد

 . وفی التوراه أن ذا القرنین عاش ثالثه آالف سنه والمسلمون یقولون ألفا وخمسمائه

25به نقل از آداب عصر الغیبه شیخ حسین کورانی ص  364تذکره الخواص سبط ابن الجوزی ص   

سال می دانند 1500سال عمر کرد و مسلمانان آن را  3000در تورات چنین آمده است که ذوالقرنین   . 

  در همه این موارد حضرت حجت اباصالح المهدی عج اهلل تعالی فرجه با ذوالقرنین شباهت دارد

 ادعای مشاهده وروایت

زمان را دیده اند ، چگونه  ادعاهای کسانی که می گویند امام« فمن ادعی المشاهده ... فهو کذاب مفتر  » با توجه به روایت
 قابل توجیه است ؟



 دیگر است که غیر صحیح داریم که یکی از آنها صحیح ومعتبر است واشکالی بر آن وارد نیست ویک نوع ما دو نوع مالقات
 است که ما هر دو آن را شرح میدهیم تا مطلب روشن شود

544ص:   

خود اراده ای در مالقات  اراده امام زمان وبا صالحدید امام زمان علیه السالم است وشخص مالقات کننده مالقات با . 1
کننده در این نوع  مالقات به دست امام زمان است نه شخص مالقات ندارد به این معنا که زمان مکان مدت وتعداد دفعات

فالن روز با حضرت دیدار خواهم  ودیدارها شخص نمیتواند با اراده خود مالقات را تکرار کند یا مثال بگوید من از مالقاتها
 بسیاری از بزرگان وعرفا وعلما اتفاق افتاده است وداستان آنها را علمای کرد این نوع مالقات صحیح است ومعتبر وبرای

صدوق در کمال الدین و.. نقل کرده اند ه مجلسی در بحار االنوار و میرزای نوری در نجم الثاقب وشیخبزرگی همچون عالم . 

معموال از اظهار آن خود داری می  قابل توجه است در مورد مالقاتهاییکه برای برخی از بزرگان اتفاق افتاده البته این نکته
م بیان نمیکنندهر کسی ه کنند و یا مامور به کتمان می باشند وبرای  

 .آن که را اسرار حق آموختند مهر کردند ودهانش دوختند

روشن است کسی که  مرگشان توسط نزدیکان مشخص میشود ویا شاگردان نزدیک آنها مطلع میشوند اما وغالبا یا بعد از
ام استطعمه مقاصد مادی میکند مورد اته مالقات خود را در مالء عام اعالم می کند واین امر معنوی را . 

گیرد واستمرار داشته باشد به  مالقات با امام زمان علیه السالم با اراده واختیار شخص مالقات کننده صورت اما این که . 2
محضر حضرت مشرف شود وحضرت را مالقات کند ، مردود است وطبق  این معنا که شخص هر زمان که بخواهد میتواند به

ی بن محمد سمری آخرین نایب حضرت در غیبت صغری کذاب استعلیه السالم به عل توقیع امام زمان : 

545ص:   

 ... وسیاتی شیعتی من یدعی المشاهده اال فمن ادعی المشاهده قبل خروج السفیانی والصیحه فهو کذاب مفتر

297ص  2احتجاج شیخ طبرسی ج  -395الغیبه شیخ طوسی ص  

سفیان و صیحه آسمانی،  ده اند، آگاه باشید هر کس قبل از خروجشیعیان ادعاکنند که مرا مشاهده نمو چه بسا افرادی از
 ...چنین ادعایی کند درغگو وافترا زننده است

سوء استفاده از عقاید و  حضرت اوال : به خاطر این است که جلوی شیادان وحقه بازان و دروغگویان که قصد این عبارت تند
ادعای ارتباط کند و مردم را فریب دهد و دیگر اینکه بعد از اتمام  احساسات مردم دارند گرفته شود تا هر کسی نتواند

که فلسفه غیبت خفاء  با شروع غیبت کبری راه ارتباط مستقیم با حضرت طبق مصالح غیبت مسدود شد چرا غیبت صغری و
همه برساند خالف ارتباط داشته باشد و ارتباط را به اطالع  وعدم دسترسی است واگر قرار باشد هر کس بتواند با حضرت

عمل شده است مصلحت وفلسفه غیبت  . 



اولی در ادعای مالقات  این فرمایش خود یک قاعده کلی را برای شیعیان بیان می کند و آن این که اصل و ثانیا: حضرت با
اصل طهارت و اصل حلیت که اصل اولیه در تمام اشیاء پاکی و  کذب و دروغ است مگر این که خالف آن ثابت شود همانند

که نجاست و حرمت آن ثابت شود حلیت است مگر آن . 

 هنگام رحلت امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریفچه کسی او را غسل داده و کفن می کند؟

فن می کند؟هنگام رحلت امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف چه کسی او را غسل داده و ک  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

546ص:   

 :پاسخ

 غسل و تجهیز پیکر معصوم توسط معصوم دیگر

  غسل پیامبر صلی اهلل علیه وآله توسط وصیش حضرت علی علیه السالم

 غسل فاطمه سالم اهلل علیها توسط امیرمومنان علیه السالم

 امام را فقط امام غسل می دهد

 کفن و دفن امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه توسط امام حسین علیه السالم

 بررسی روایات به ظاهر معارض

 روایات مربوط به غسل امام کاظم علیه السالم

 غسل پیامبر صی اهلل علیه وآله وائمه علیهم السالم توسط مالئکه

 :پاسخ

 الف: توسط معصومین گذشته

 ب: توسط مالئکه

معصوم ج: غسل توسط خود  

 :نتیجه نهائی



توجه به اینکه معصوم  زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( چه کسی او را غسل داده و کفن می کند، با هنگام رحلت امام
 را فقط معصوم غسل و کفن می دهد؟

 :پاسخ

 غسل و تجهیز پیکر معصوم توسط معصوم دیگر

امامان و معصومان، به عهده  که غسل و کفن و دفن پیامبران و در منابع شیعه به این مطلب اشاره دارد روایات فراوانی
مرحوم شیخ کلینی در کتاب ارزشمند کافی بابی را به این نام )االمام ال  اوصیاء و امامان و معصومان دیگر است تا آنجا که

تذکرکرده اس اال امام من األئمه علیهم السالم(، اختصاص داده و روایات مربوط به آن را یغسله . 

تکفین و تدفین معصوم را  که در این باره نقل شده است را بررسی می کنیم تا ثابت شود که تغسیل و در ابتدا احادیثی
پاسخ می دهیم که امام مهدی )عج( را چه کسی غسل می دهد؟ فقط معصوم می تواند انجام دهد؛ سپس به این سوال  

علی )علیه السالم (غسل پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( توسط وصیش حضرت   

علیه وآله معرفی شده است، و  دارد که درآنها حضرت علی علیه السالم به عنوان متولّی غسل پیامبرصل اهلل روایاتی وجود
وصی بودن آن حضرت است همچنین بیان شده است که علت این امر هم به خاطر . 

547ص:   

 :روایت عبداهلل بن مسعود از پیامبر صلی اهلل علیه وآله

الْجُنَیْدِ الرَّازِیُّ قَالَ َحدَّثَنَا أَبُو  حَمْزَهُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَِن عَلِیُّ بْنُ عَلِیُّ بْنُ أَْحمَدَ الدَّقَّاقُ َرحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا
بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:  عَنْ مِینَا مَوْلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِْن عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْحََسنُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ َعنْ أَبِیهِ عَوَانَهَ قَالَ

قُلْتُ فَمَنْ وَصِیُّکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلِیُّ   کُلَّ نَبِیٍّ وَصِیُّهُمَنْ یُغَسِّلُکَ ِإذَا ِمتَ قَالَ یَغْسِلُ قُلْتُ لِلنَّبِیِّ علیه السالم یَا َرسُولَ اللَّهِ
طَالِب علیه السالم بْنُ أَبِی ... 

کسی شما را غسل می دهد؟  مسعود گوید: به پیغمبر صلی اهلل علیه وآله عرض کردم وقتی از دنیا بروید چه عبد اللَّه بن
وصی شما کیست یا رسول اللَّه؟ فرمود علی بن ابی طالب غسل می دهد عرض کردمفرمودند: هر پیغمبری را وصی او  .... 

،تحقیق27ه(، کمال الدین و تمام النعمه، ص381محمد بن علی بن الحسین )متوفای الصدوق، ابوجعفر علی اکبر الغفاری،  :
بیت( ه. )مکتبه اهل1405قم،  ناشر: مؤسسه النشر االسالمی )التابعه( لجماعه المدرسین  

،تحقیق: محمد الباقر 507،ص22ج ه(، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار،1111باقر )متوفای  المجلسی، محمد
بیروت -البهبودی، ناشر: مؤسسه الوفاء  م1983 -ه 1403لبنان، الطبعه: الثانیه المصححه،  -  . 

 :روایت سلمان فارسی



یُغَسِّلُ  الْفَارِسِیَّ....قَالَ سَلْمَانُ فَأَتَیْتُ عَلِیّاً علیه السالم وَهُوَ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ ُسلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ عَنْ أَبَانِ
َیلِیَ غُْسلَهُ   علیه السالم أَنْ لَااللَّهِ صلی اهلل علیه وآله وسلم أَوْصَی عَلِیّاً رَسُولَ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله وَقَدْ کَانَ رَسُولُ

 .....غَیْرُه

داد. زیرا پیامبر صلی اللَّه علیه  علی علیه الساّلم آمدم در حالی که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله را غسل می سلمان گفت: نزد
بود که کسی غیر او غسلش را بر عهده نگیرد و آله به علی علیه الساّلم وصیّت کرده  

548ص:   

ه1405،ناشر: انتشارات هادی قم، الطبعه األولی، 143ه(، کتاب سلیم بن قیس الهاللی،ص 80سلیم بن قیس )متوفای . 

 روایت موسی بن جعفر از امام صادق علیهما السالم

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ ُسلَیْمَانَ عَنْ  هِ بْنِ الْفُضَیْلِ الطَّائِیِّ وَقُولَوَیْهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّ بْنِ ُمحَمَّدِ بْنِ عَیَّاٍش عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ أَحْمَدَ
عَنِ الْأَْزهَرِ بْنِ  إِسَْماعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ علیه السالم َعنْ أَبِی یُوسُفَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَحَْمدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

السالم( وَقَالَ کَانَ فِی  عِیسَی بْنِ اْلمُسْتَفَادِ مِْثلَهُ )عن موسی بن جعفر عن ابیه علیهما امٍ عَنِ أَبِی الْحَسَنِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْنَظَّ
فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله بِأَبِی  مِنَ السَّمَاءِ یَا عَلِیُّ غَسِّْلنِی وَلَا یُغَسِّلْنِی غَیْرُکَ قَالَ الصَّحِیفَهِ الَْمخْتُومَهِ الَّتِی نَزََلتْ

أَقْوَ عَلَیْکَ فَأَسْتَعِینُ  وَُِذَلِکَ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَنَا أَقْوَی عَلَی غُسْلِکَ وَحْدِی قَالَ بِذَا أَمَرَنِی جَبْرَئِیلُ أَنْتَ وَأُمِّی
الْأَنْبِیَاَء إِلَّا  تُغَسِّلَ ابْنَ عَمِّکَ فَإِنَّمَا السُّنَّهُ أَنْ لَا یُغَسِّلَ جَبْرَئِیلُ یَا مُحَمَّدُ قُلْ لِعَلِیٍّ إِنَّ رَبَّکَ یَأْمُرُکَ أَنْ نُ مَعِی فَقَالَبِغَیْرِی یَکُو

 لِمُحَمَّدٍ صلی اهلل علیه عَلَی أُمَِّتهِ مِنْ بَعْدِهِ فِیمَا قَدِ نْ حُجَجِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّوَصِیُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهِیَ مِ أَوْصِیَاؤُهُمْ وَإِنَّمَا یُغَسِّلُ کُلَ نَبِیٍ
لَکَ عَلَی غُسْلِی َأعْوَاناً هُمْ  ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ صلی اهلل علیه وآله وَ اعْلَمْ یَا عَلِیُّ أَنَّ اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ مِنْ قَطِیعَهِ مَا أََمرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ

أَنْتَ وَأُمِّی قَالَ جَبْرَئِیلُ وَمِیکَائِیلُ وَإِسْرَافِیلُ  قَالَ عَلِیٌّ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه واله مَنْ بِأَبِی نِعْمَ الْأَعْوَانُ وَالْإِخْوَانُ
الَّذِی جَعَلَ لِی أَعْوَاناً  قَالَ عَلِیٌّ فَخَرَرْتُ لِلَّهِ سَاجِداً وَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الدُّنْیَا أَعْوَاناً لَکَالْمَوْتِ وَإِسْمَاعِیلُ صَاحِبُ سَمَاءِ  وَمَلَکُ

تَعَالَی وَإِخْوَاناً هُمْ أُمَنَاءُ اللَّهِ . 

549ص:   

از آسمان نازل شد چنین  شده ای کهعلیه وآله به حضرت علی علیه السالم فرمودند: در نامه مهر و موم  پیامبر صلی اهلل
غسل ندهد، به رسول خدا صلی اهلل علیه وآله گفتم: پدر و مادرم  آمده است که یا علی تو مرا غسل بده و غیر تو کسی مرا

خدا نیز به آن امر کرده است.  من توانایی غسل شما را به تنهایی دارم؟ فرمود: جبرئیل به این امر کرده و ! به فدای شما
واله فرمودند: پس اگر توانایی بر این کار نداشتم آیا از دیگری کمک  رت علی علیه السالم به پیامبر صلی اهلل علیهحض

تا با من باشد؟ بگیرم  

را باید غسل بدهی، و فقط  محمد به علی )علیه السالم( بگو به درستی که خدا امر می کند که پسر عمویت جبرئیل فرمود: یا
اوصیای آنها و جز این نیست که هر نبی را وصی بعد از او غسل می  انبیاء را غسل نمی دهند مگر سنت بر این است که

علیه و آله به خاطر اجتماعی که  از حجت های خداست بر امت محمد)صلی اهلل علیه وآله( بعد از پیامبر صلی اهلل دهد؛ و این
است کردند بر قطع آنچه که خدا به آن امرکرده . 



کنند و چه خوب اعوان  اهلل علیه وآله فرمودند: یا علی کمک کارانی هستند که در غسل من به توکمک می صلیسپس پیامبر 
مادرم به فدایت! آنها کیستند؟ و برادرانی هستند؛ علی علیه السالم فرمود: پدر و  

ننده تو هستندفرمودند: جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت و اسماعیل صاحب آسمان دنیا که کمک ک . 

علی علیه السالم فرمودند: سر به سجده شکر گذاردم و گفتم سپاس خدا را که اعوان و برادرانی برایم قرارداد که آنها 
 .امناء خداوندند

550ص:   

،تحقیق: محمد الباقر 304ص 78ه(، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، 1111باقر )متوفای  المجلسی، محمد
م1983 -ه 1403الطبعه: الثانیه المصححه،  لبنان، -بیروت  -البهبودی، ناشر: مؤسسه الوفاء  . 

 روایت ابن عباس

ا مُحَمَّدُ بْنُ ُمسْلِمٍ حَدَّثَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَُحمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الصَّْیدَلَانِیُّ قَالَ مَُحمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ حَدَّثَنَا
عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا  قِلَابَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدٍ الْجَرْمِیِّ َعنِ ابْنِ ُمحَمَّدُ بُْن هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِی الْوَاسِطِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا

ِفدَاکَ أَبِی وَأُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ  عِنْدَهُ أَصْحَابُهُ قَامَ إِلَیْهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ فَقَالَ لَهُ آله وَمَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صل اهلل علیه و
عَلَی ذَِلکَ فَقَالَ لَهُ  إِلَّا أَعَانَتْهُ الْمَلَائِکَهُ لَا یَهُمُّ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِی کَانَ ذَلِکَ ِمْنکَ قَالَ ذَاکَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ لِأَنَّهُ یُغَسِّلُکَ مِنَّا إِذَا

قَالَ مَهْ َرحِمَکَ اللَّهُ ُثمَّ قَالَ لِعَلِیٍّ  اهلل علیه وآله فَمَنْ یُصَلِّی عَلَیْکَ مِنَّا إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْکَ فِدَاکَ أَبِی وَأُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ صل
مِصْرَ وَبُرْدِ  وَأَنْقِ غُسْلِی وََُفِّنِّی فِی طِمْرَیَّ هَذَیْنِ أَوْ فِی بَیَاضِ طَالِبٍ إِذَا رَأَیْتَ رُوحِی قَدْ فَارَقَتْ جَسَدِی فَاغْسِلْنِی علیه ویَا ابْنَ أَبِی

تَضَعُونِی عَلَی شَفِیرِ قَبْرِی یَمَانٍ وَلَا تُغَالِ کَفَنِی وَاحْمِلُونِی حَتَّی  

عمار بن یاسر از میان  ل خدا صلی اهلل علیه وآله بیمار شد، گروهی از اصحابش نزد او بودند وچون رسو :ابن عباس گوید
به قربانت! کدام یک از ما شما را غسل دهیم اگر این پیشامد به وجود  آنها برخاست و به او گفت یا رسول اللَّه پدر و مادرم

 آمد؟

فرشتگان به او کمک کنند،  رکت دادن هر عضوی از من را کندوظیفه علی بن ابی طالب است؛ زیرا قصد ح فرمودند: آن
کسی بر شما نماز می خواند؟ فرمود خاموش باش خدایت رحمت کند عرض کرد پدر و مادرم به قربانت! در این پیشامد چه . 

551ص:   

وب غسل بده و با این دو خ اهلل علیه وآله فرمودند: یا بن ابی طالب چون دیدی جانم از تنم برآمد تو مرا سپس پیغمبر صلی
یمانی، کفن بسیار گران بر من نپوشان، مرا بردارید و ببرید تا بر لب  پارچه لباس کفنم کن یا در پارچه سفید مصر و برد

نهید قبرم . 

 -الدراسات االسالمیه  تحقیق و نشر: قسم 732ه(، األمالی،ص381محمد بن علی بن الحسین )متوفای الصدوق، ابوجعفر
ه1417قم، الطبعه: األولی،  -بعثه مؤسسه ال . 

 روایت ابی عون



أَبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ ِفی مَرَضِهِ الَّذِی تُوُفیَ فِیهِ الْوَاِحدِ بنِ أَبی عَوْنٍ قَالَ: )قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعَلِی بنِ عَنْ عبدِ اِغْسِلْنِی یَا  :
 أَوْ تُیَسَّرُ، قَالَ عَلِیٌّ: فَغَسَّلْتُهُ، فَمَا آخُذُ عُضْوَاً غَسَّلْتُ مَیتَاً قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّکَ سَتُهَیَّأُ اللَّهِ مَا عَلِیُّ إِذَا مِتُّ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ

دٍعَلِیُّ انْقَطَعَ ظَهْرِی (. )ابنُ سع إاِلَّ تَبِعَنِی، وَالْفَضْلُ آخِذٌ بِحُضِْنهِ یَقُولُ: أَعْجِلْ یَا  ) 

) جامع االحادیث عبد الرحمن السیوطی الوفاه:  الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر(، اسم المؤلف: الحافظ جالل الدین
ه، دار النشر911جمادی االولی / /19 . 

 :ابی عون گوید: پیامبر صلی اله علیه وآله در مرضی که منتهی به موتش شد، به حضرت علی علیه السالم فرمودند

اهلل علیه واله تاکنون  که در گذشتم، غسلم بده، حضرت علی علیه السالم فرمودند: ای رسول خدا صلی لی ! زمانیای ع
فرمودند: همانا به زودی تو آماده می شوی و مقدور تو می شود، علی  میتی را غسل نداده ام؟ پیامبر صلی اهلل علیه وآله

اینکه از من تبعیت می کرد )اعضا  هیچ عضوی از اعضا را بر نداشتم مگرالسالم فرمودند: پس غسل دادم ایشان را و  علیه
گرفت وگفت ای علی عجله کن پشتم شکست خود حرکت می کرد( و فضل زیر بغل ایشان را . 

552ص:   

 :روایت امام حسین علیه السالم

وَشقرانُ یَحْفَظَانِ الْبَابَ  َعْنهُ غَسَّل النَّبِیَّ وَالْعَبَّاسُ یَصُبُّ المَاءَ، وَأُسَامَهُ بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ َعنْ جَدهِ: أَنَّ عَلِیًّا رَضِیَ اللَّهُ عَنْ جَعْفَرٍ  

ران از دروازه، محافظت همانا علی علیه السالم پیامبر صلی اهلل علیه وآله را غسل داد و عباس آب می ریخت و اسامه و شق
 .می کردند

، دار النشر18ص 16السیوطی، الحافظ جالل الدین عبد الرحمن جامع االحادیث )الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر( ج . 

جانشینان آنها است و این  روایت استفاده می شود، این است که تغسیل و تدفین و نماز پیامبران بر عهده آنچه از این چند
السالم هم به عنوان وصی رسول خدا صلی اهلل علیه وآله این سنت  کار سنتی است از پیامبران گذشته و حضرت علی علیه

داشته و متولی تغسیل و تدفین پیامبر صلی اهلل علیه وآله بود را به عهده . 

 غسل فاطمه سالم اهلل علیها توسط امیرمومنان علیه السالم

علی علیه السالم، با  صادق علیه السالم در باره غسل دادن حضرت فاطمه سالم اهلل علیها توسط حضرت روایات امام در
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها معصومه بود لذا باید معصوم  به همین نکته اشاره شده است، که چون« اال»آوردن کلمه 

علی علیه السالم بودانجام دهد و آن معصوم هم حضرت  دیگر غسل ایشان را . 

 :روایت امام باقر از امام حسین علیهما السالم

قَالَ  اللَّهِ )علیه السالم( عَنْ َفاطِمَهَ )سالم اهلل علیها( مَنْ َغسَّلَهَا عَلِیِّ بْنِ اْلحُسَیْنِ )علیهما السالم( قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ
لَمْ یَکُنْ لِیُغَسِّلَهَا إِلَّا صِدِّیقٌ لِأَنَّهَا کَانَتْ صِدِّیقَهً -نَغَسَّلَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِی . 



فرمودند: حضرت امیر. زیرا چون  صادق علیه الّسالم پرسیدند: چه کسی فاطمه علیها السالم را غسل داد؟ از امام جعفر
ت وی را غسل دهدغیر از شخص صدیق کسی حق نداش حضرت زهرای اطهر سالم اهلل علیها، صدیقه بود، . 

553ص:   

 2ج ه(، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه،1104محمد بن الحسن )متوفای الحر العاملی،
ه1414الطبعه: الثانیه،  تحقیق و نشر: مؤسسه آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث،2834ح533 . 

 :روایت خزار قمی از امام صادق علیه السالم

الْمُؤْمِنِینَ لِأَنََّها کَانَتْ  عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فَاطَِمهَ مَنْ غَسَّلَهَا فَقَالَ غَسَّلَهَا أَمِیرُ الْخَزَّازُ الْقُمِّیُّ فِی الْأَحْکَامِ الشَّرْعِیَّهِ ُسئِلَ أَبُو نِأَبُو الْحَسَ
ِإلَّا صِدِّیق صِدِّیقَهً لَمْ یَکُنْ لِیُغَسِّلَهَا  

، 3مناقب آل أبی طالب، ج  ه(،588أبی عبد اهلل محمد بن علی السروی المازندرانی )متوفایرشید الدین  ابن شهرآشوب،
تحقیق: لجنه من أساتذه النجف األشرف، ناشر 138ص:  م1956ه 1376المکتبه والمطبعه الحیدریه،  : . 

 :عالمه محمد تقی مجلسی درذیل این حدیث چنین می گوید

گوید فعل او مصدق  که بسیار راستگو باشد یا بسیار تصدیق نبی کند یا هر چهمعنی کثیر الصدق است  صدیق در لغت به
 .قول او باشد؛ اما در عرف حدیث به معنی معصوم است

،ناشر: مؤسسه 222، ص: 2مجلسی، محمدتقی بن مقصود علی، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، ج 
ق 1414اسماعیلیان،قم،سال چاپ:   

ی هم در این باره می گویدسیّد نعمت اهلل جزایر : 

 المراد بالصدیق هنا المعصوم

 .مراد از صدیق در این روایت، معصوم است

،ناشر64، ص: 1اهلل بن عبد اهلل: ریاض األبرار فی مناقب األئمه األطهار، ج  جزائری، نعمت مؤسسه التاریخ العربی،بیروت،  :
م چاپ: اول 2006 -ق 1427 . 

یه السالمروایت مفضل از امام صادق عل  

علیه السالم( قَالَ: ) الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بِْن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ عِدَّهٌ مِنْ
اسْتَعْظَمْتُ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ فَقَالَ کَأَنَّکَ ضِقْتَ  َغسَلَ فَاطِمَهَ قَالَ ذَاکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ کَأَنِّی قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ )علیه السالم( مَنْ

إِلَّا صِدِّیقٌ أَمَا عَلِمْتَ  یَکُنْ یَغْسِلُهَافَقَالَ لَا تَضِیقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّیقَهٌ وَ لَمْ  أَخْبَرْتُکَ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ قَدْ کَانَ ذَاکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ بِمَا
عِیسَی أَنَّ مَرْیَمَ لَمْ یَغْسِلْهَا إِلَّا . 



554ص:   

 !مفضل گوید: به امام صادق علیه السالم عرض کردم: چه کسی فاطمه سالم اهلل علیها را غسل داد؟ فرمود: امیر المؤمنین

دادم دلتنگ شدی؟  تعجب کردم؛ فرمودند: گویا از آنچه به تو خبر از گفته آن حضرت بزرگ شمردم و من این مطلب را
زیرا او صدیقه )معصومه( است و جز معصوم نباید او را  عرض کردم: چنین است، قربانت گردم. فرمودند: دلتنگ مباش،

که مریم را جز عیسی غسل نداد؟ غسل دهد، مگر نمی دانی  

ناشر: اسالمیه، تهران،  ،4، ح459، ص1ه(، الکافی، ج 328إسحاق )متوفای أبو جعفر محمد بن یعقوب بن الکلینی الرازی،
ه.ش 1362الطبعه الثانیه، . 

محمد صادق بحر  ، تحقیق: السید184، ص1ه(، علل الشرائع، ج381محمد بن علی بن الحسین )متوفای الصدوق، ابوجعفر
م1966ه 1385العلوم، ناشر: المکتبه الحیدریه النجف،   

معصومه بودند باید  این است که زنان را زنان غسل می دهند؛ ولی چون حضرت زهراء سالم اهلل علیها رهر چند سنّت ب
حضرت علی علیه السالم انجام شد معصوم دیگر ایشان را غسل می داد؛ که این کار توسط همسرش . 

در روایت سوم به عنوان شاهد تاریخی به غسل حضرت مریم هم اشاره می کند که فرزندش عیسی علیه السالم که معصوم 
 .است، او را غسل داد

 امام را فقط امام غسل می دهد

که است. در وصیت هایی  حدیثی وجود دارد که متولّی امر امام در غسل و کفن و دفنش، فقط امام بعدی روایاتی در منابع
این مطلب اشاره کرده اند که امام را فقط امام می تواند غسل  ائمه اطهارعلیهم السالم در باره غسلشان داشته اند به

 .بدهد

 وصیت امام سجاد )علیه السالم( به امام باقر)علیه السالم(

 :قطب الدین راوندی چنین نقل می کند

بُنَیَّ إِذَا أَنَا  إِلَیَّ أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السالم َأنْ قَالَ یَا لسالم قَالَ کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِبَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه ا مَا رَوَی أَبُو
الْإِمَامَ لَا یُغَسِّلُهُ إِلَّا إِمَامٌ مِثُْله مِتُّ فَلَا یَلِی غُسْلِی غَیْرُکَ فَإِنَّ  

555ص:   

، تحقیق ونشر مؤسسه اإلمام المهدی علیه السالم قم، 264،ص1،الخرائج والجرائح،جه(573الراوندی، قطب الدین )متوفای
ه1409الطبعه: األولی،  . 

 :امام باقر)علیه السالم( فرمودند: پدرم علی بن حسین )علیه السالم( در وصیتش بر من فرمودند



جز امام همانند او غسل نمی دهد ای پسرم هنگامی که ازدنیا رفتم کسی جز تو متولی غسل من نگردد؛ زیرا امام را . 

 :شبیه همین روایت در مصادر ذیل نیز آمده است

،ناشر: دار األضواء 351ص2ج ه(، کشف الغمه فی معرفه األئمه،693الحسن علی بن عیسی بن أبی الفتح )متوفای اإلربلی، أبو
م1985ه 1405بیروت، الطبعه الثانیه،  . 

،تحقیق: محمد الباقر 166ص، 46بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، جه(، 1111باقر )متوفای  المجلسی، محمد
م1983 -ه 1403الطبعه: الثانیه المصححه،  لبنان، -بیروت  -البهبودی، ناشر: مؤسسه الوفاء  . 

 وصیت امام صادقبه امام کاظم )علیهما السالم(

 :روایت ابن شهر آشوب از امام موسی بن جعفر )علیه السالم(

الْإِمَاَم لَا یُغَسِّلُهُ  بُنَیَ إِذَا أَنَا مِتُ فَلَا یُغَسِّلْنِی أَحَدٌ غَیْرُکَ فَإِنَّ بْنُ جَعْفَرٍ )علیه السالم( فِیمَا أَوْصَانِی بِهِ أَبِی أَنْ قَالَ یَا قَالَ مُوسَی
 إِلَّا إِمَامٌ

رفتم کسی غیر تو من را  السالم( فرمودند: پدرم به من وصیت کرد و فرمودند: ای پسرم زمانی که از دنیا ظم )علیهامام کا
 .غسل ندهد؛ چون امام را غسل نمی دهد مگر امام

 3مناقب آل أبی طالب، ج ه(،588رشید الدین أبی عبد اهلل محمد بن علی السروی المازندرانی )متوفای ابن شهرآشوب،
، تحقیق: لجنه من أساتذه النجف األشرف، ناشر351ص م1956ه 1376المکتبه والمطبعه الحیدریه،  : . 

 وصیت امام کاظم )علیه السالم( به امام رضا )علیه السالم(

 روایت ابوبصیر از امام کاظم )علیه السالم(

عن أبیه، عن أبی بصیر،  عن الحسن، أخبرنا أحمد، قال: حدثنا محمد بن علی الصیرفی، عن علی بن محمد، :روی الحسن، قال
أبی الموت قال: یا بنی ال یلی غسلی غیرک، فإنی غسلت أبی، و غسل  قال: سمعت العبد الصالح )علیه السالم( یقول: لما حضر

الحجه یغسل الحجه أبی أباه، و . 

556ص:   

فرمود: ای پسرم! غیر از تو  حتضار به منامام کاظم )علیه السالم( شنیدم که می فرمودند: پدرم هنگام ا ابوبصیر گوید: از
دادم وپدرم هم پدرش را؛ و حجت را فقط حجت غسل می دهد کسی متولی غسل من نشود؛ زیرا من پدرم را غسل . 

اإلسالمیه مؤسسه  ، محقق / مصحح: قسم الدراسات328محمد بن جریر بن رستم، دالئل االمامه،ص طبری آملی صغیر،
ق 1413قم چاپ: اول،  البعثهناشر: بعثت،ایران؛  



روایات شیعه، منصرف به آن  در« عبد صالح»این روایت، از امام کاظم علیه السالم است، این است که لقب  شاهد بر اینکه
می نویسد« نقد الرجال»حضرت است؛ مرحوم تفرشی در  : 

)علیه السالم(وکلما ورد عن أبی إبراهیم أو العبد الصالح أو عبد صالح أو عن الفقیه فهو: الکاظم   

 هر آنچه روایت از ابوابراهیم یا عبد صالح یا فقیه آمده باشد، از امام کاظم علیه السالم است

، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث316ص 5(، نقد الرجال، ج11التفرشی )وفات: ق  :  

1418األولی،شوال  قم،الطبعه –ناشر: مؤسسه آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث   

حجت خدا، نمی تواند متولّی امر  بیان شده است، کسی غیر از امام و« الّا»روایت که در بعضی از آنها حصر با  طبق این چند
 .غسل امام و حجت دیگر شود

 روایات امام رضا )علیه السالم( درباره غسل امام

 :روایت ابو معمر از امام رضا )علیه السالم(

الْإَِمامِ یَغْسِلُهُ  قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السالم عَنِ ُمحَمَّدٍ َعنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْحُسَیْنُ بْنُ
 (علیه السالم) الْإِمَامُ قَالَ سُنَّهُ مُوسَی بْنِ عِْمرَانَ

امام را امام غسل می دهد»از امام رضا علیه السالم در باره این قضیه که  :ابو معمر گوید سؤال کردم، فرمود: سنتی  «
 .است از موسی بن عمران علیه السالم

557ص:   

، ناشر2،ح385ص 1ه(، الکافی، ج 328أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق )متوفای الکلینی الرازی، اسالمیه، تهران،  :
ه.ش 3621الطبعه الثانیه، . 

 .طبق احتمال عالمه مجلسی وصی موسی )علیه السالم( یوشع حاضر شد و موسی را غسل داد

المعصوم ال یغسل االمام إال  االخبار أن موسی علیه السالم غسلته المالئکه، والمراد أنه کما غسل موسی فان الظاهر من
علیهما السالم معصوم، مع أنه یحتمل أن یکون حضر یوشع لغسله  

که موسی را معصوم غسل  این است که مالئکه موسی علیه السالم را غسل دادند و مراد این است، همچنان ظاهر از اخبار
هست که یوشع حاضر شد و موسی را غسل داد داد امام را هم باید معصوم غسل بدهد و این احتمال هم  

) محمد باقر ،تحقیق: محمد الباقر البهبودی، ناشر: 29ص27ج ئمه األطهاره(، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األ1111متوفای 
م1983 -ه 1403الطبعه: الثانیه المصححه،  لبنان، -بیروت  -مؤسسه الوفاء  . 



سخن وی را تایید کرده و این کار  امام رضا علیه السالم در جواب ابو معمر در باره غسل امام توسط امام، این در این روایت
با ذکر یک نمونه بیان کردند که معصوم توسط معصوم غسل داده می شود گذشته به شمار آورد و را از سنت پیامبران . 

 روایت احمد بن عمر از امام رضاعلیه السالم

الرِّضَا علیه السالم قَالَ  الِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِالْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّ ُمحَمَّدٍ َعنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ َعنِ الْحََسنِ بْنِ عَلِیٍّ الْحُسَیْن بْنُ
جُعِلْتُ فِدَاکَ  فَقَالَ مَا یُدْرِیهِمْ َمنْ غَسََلُه فَمَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ فَقُلْتُ  یَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ لَا یَغْسِلُهُ إِلَّا الِْإمَامُ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ یُحَاجُّونَّا

الْأَرْضِ فَقَدْ صَدَقَ قَالَ لَا هََکذَا قَالَ  تَحْتَ عَرْشِ رَبِّی فَقَدْ صَدَقَ وَ إِنْ قَالَ غَسَلَهُ فِی تُخُومِ  إِنْ قَالَ مَوْلَایَ إِنَّهُ غَسَلَهُ قُلْتُ لَهُمْ
سَلْتَهُ فَقَالَ نَعمإِنَّکَ غَ لَهُمْ قَالَ قُلْ لَهُمْ إِنِّی غَسَلْتُهُ فَقُلْتُ أَقُولُ لَهُمْ فَقُلْتُ فَمَا أَقُولُ  

558ص:   

واقفیه که منکر امامت امام ) بن عمر بود یا دیگری که گفت به حضرت رضا علیه السالم عرض کردم: آنها وشاء گوید: احمد
با ما مشاجره می کنند و می گویند: امام را جز امام غسل نمی دهد )پس  (رضا علیه السالم و نیز منکر وفات پدرش هستند

بودید( فرمود: آنها چه می دانند کی  گویید موسی بن جعفر)ع( در بغداد وفات یافته، در صورتی که شما در مدینه می چگونه
در  دادی؟ عرض کردم: قربانت، من به آنها گفتم: اگر موالیم بگوید، خودم او را او را غسل داده است؟ تو به آنها چه جواب

داده ام راست گفته؛ فرمود: این چنین  ت و اگر بگوید در دل زمین غسلزیر عرش پروردگار غسل داده ام راست گفته اس
 نگو! عرض کردم پس چه بگویم؟

 .فرمود: به آنها بگو من غسلش داده ام. عرض کردم: بگویم شما غسلش داده اید؟ فرمود: آری

ناشر: اسالمیه، تهران، الطبعه ،1،ح385ص 1ه(، الکافی، ج 328الکلینی الرازی، أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق )متوفای
ه.ش 1362الثانیه، . 

به شمار می آمده است  می دهد که مسأله غسل امام توسط امام در زمان ائمه مشهور بوده و از ضروریات این روایت نشان
از وی دور بوده است، به خودش نسبت داده است وامام رضا )علیه السالم( غسل پدرش را هرچند فرسنگ ها . 

ماعیل بن سهل با یک واسطه از امام رضا)علیه السالم (روایت اس  

حَدَّثَنَا بَعْضُ  عَنْ مَْنصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ مَسْعُودٍ عَنْ جََُعفرِ بْنِ أَحْمَدَ َعنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ
حَمْزَهَ وَ ابْنُ السَّرَّاجِ وَ ابْنُ  کُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا علیه السالم فَدَخَلَ عَلَْیهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی تُمَ اسْمَهُ قَالَأَصْحَابِنَا وَ سَأَلَنِی أَنْ أَکْ

فَقَالَ لَهُ أَبُو  السالم( أَنَّ الْإِمَامَ لَا یَلِی أَمْرَهُ إِلَّا إِمَامٌ مِثْلُهُ عَلِیٌّ)ابْنُ أَبِی حَمْزَهَ( إِنَّا رَوَیْنَا عَنْ آبَائِکَ )علیهم الْمُکَارِی........قَالَ لَهُ
) الْحَسَنِ فَأَخْبِرْنِی عَنِ اْلحُسَْینِ بْنِ عَلِیٍّ یُّ بْنُ إِمَاماً قَالَ فَمَنْ وَلِیُّ أَمْرِهِ قَالَ عَلِ علیه السالم( کَانَ إَِماماً أَوْ کَانَ غَیْرَ إِمَامٍ قَالَ کَانَ

یَعْلَمُونَ حَتَّی وَلِیَ أَمْرَ  عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ خََرجَ وَ هُمْ کَانُوا لَا قَالَ وَ أَیْنَ کَانَ عَلِیُّ ْبنُ الْحُسَْینِ کَانَ َمحْبُوساً فِی یَدِ الْحُسَیْنِ
 اْلحُسَیِْن علیه السالم أَنْ یَأْتِیَ کَرْبَلَاءَ فَیَلِیَ أَمْرَ إِنَّ َهذَا ]الَّذِی[ أَمْکَنَ عَلِیَّ بْنَأَبُو الْحَسَنِ علیه السالم  أَبِیهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ

إِسَارٍ فَیَلِیَ أَمْرَ أَبِیهِ ثُمَّ یَنْصَرِفَ وَ لَیْسَ فِی حَبْسٍ ولَا فِی أَبِیهِ فَهُوَ یُمْکِنُ صَاحِبَ الْأَمْرِ أَنْ یَأْتِیَ بَغْدَادَ ..... 

559ص:   



حضرت رضا علیه  گفت: یکی از اصحاب این چنین گفت ولی تقاضا کرد اسمش را نبرم؛ گفت: خدمت اسماعیل بن سهل
شدند السالم بودم؛ علی بن ابی حمزه و ابن سراج و ابن مکاری وارد . 

) ابن ابی حمزه یت است که کار غسل و کفن روا از پدران شما»رهبر این گروه واقفه( به هشتمین امام علیه السالم گفت: 
دهد، اگر شما امام پس از پدرت حضرت کاظم)ع( هستی، چرا بر پیکر او  و نماز امام معصوم را جز امام معصوم انجام نمی

نخواندی؟ نماز  

آیا حضرت حسین علیه السالم از نظر شما امام راستین نیست؟»حضرت در پاسخ این مرد فرمودند:   

فرمود: پس چه کسی بر او نماز خواند؟« چرا!»فت: علی بن ابی حمزه بطائنی گ  

حضرت سجاد علیه السالم»پاسخ داد:  » 

امام سجاد )علیه السالم( کجا بود؟ او که در زندان دژخیم اموی عبیداهلل زندانی بود»حضرت رضا علیه السالم فرمودند:  .» 

پس از انجام امور بی آنکه  شد و به کربال آمد و حضرت در پرتو اعجاز و قدرت ویژه امامت از زندان خارج آن»پاسخ داد: 
 «.زندانبانان بدانند، بازگشت

زندان و اسارت بود ممکن باشد،  اگر این کار بر امام سجاد علیه السالم که آن روزها در»السالم فرمودند:  حضرت رضا علیه
اسارت هم نبود، ممکن نباشد که از مدینه به بغداد بشتابد و بر پیکر مطهر  پس چرا به امام راستین دیگری که در زندان و

نماز بخواند و آنگاه به مدینه باز گردد؟ پدر » 

، تحقیق: محمد 29،ح270ص 48ه(، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار،ج،1111باقر )متوفای  المجلسی، محمد
بیروت -ء الباقر البهبودی، ناشر: مؤسسه الوفا م1983 -ه 1403لبنان، الطبعه: الثانیه المصححه،  -  . 

بدهد.این مسأ له تا آنجایی مشهور  روایات استفاده می شود، این است که امام را به جزء امام نمی تواند غسل آنچه از این
 الل می کردند؛ ولی امامصحت ادعای خویش در عصر حضرت رضا علیه السالم استد از این راه برای« گروه واقفیه»بوده که 

کردند که امام بعدی هرچند هنگام مرگ امام  رضا علیه السالم با جواب نقضی به آنها، استدالل آنها را باطل کرده و ثابت
مراسم  عنایت و قدرت خدادادی. )طی االرض( خود را به آن امام می رساند و خود شخصا قبلی در جای دوری باشد؛ ولی با

نماز او را انجام می دهد تدفین و تغسیل و . 

560ص:   

 :شیخ عباس قمی دراین باره چنین می گوید

اإلمام، و لو قبض إمام فی المشرق و  فی محله أنه ال یلی أمر المعصوم إال المعصوم و أن اإلمام ال یغسله إال اعلم أنه قد ثبت
 .کان وصیه فی المغرب لجمع اللّه بینهما

امام غسل ندهد و اگر  خود ثابت شده است که متولی دفن و کفن معصوم باید معصوم باشد و امام را جز بدان که در جای
خدا آنها را به هم می رساند امامی در مشرق از دنیا برود و وصی او در مغرب باشد، . 



به حزن العاشور،  نفس المهموم فی مصیبه سیدنا الحسین المظلوم و یلیه نفثه المصدور فیما یتجدد شیخ عباس قمی،
، ناشر: المکتبه الحیدریه،مکان نشر: نجف سال چاپ چاپ354ص ق 1421اوّل،:  :  

 کفن و دفن امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه( توسط امام حسین )علیه السالم(

کدام  حال با روشن شدن مسأله غسل امام. می خواهیم بدانیم که غسل و دفن و کفن امام زمان )علیه السالم( به عهده
 .معصوم خواهد بود؟

علیه السالم( و اصحابش ) دارد که در اواخر عمر حضرت مهدی )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، امام حسین روایاتی وجود
آنکه جدش امام حسین )علیه السالم( و یارانش را به مردم معرفی می  زنده می شوند و امام زمان )علیه السالم( بعد از

عهده می گیرد د و امام حسین )علیه السالم(، غسل، کفن، حنوط و دفن ایشان را بهدنیا می رو کند از . 

أَکْثَرَ  عَلَیْهِمْ وَ أَمَْددْناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنینَ وَ جَعَلْناکُمْ ثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ الْکَرَّهَ»سوره اسراء  6وتعیین مصداق آیه  روایاتی در بیان
دارایی ها و فرزندانی کمک خواهیم کرد و نفرات شما را  ا چیره می کنیم و شما را به وسیلهسپس شما را بر آنه»نَفیرا 

تعالی فرجه  ، نقل شده است که به موضوع غسل و کفن و دفن امام زمان )عجل اهلل«می دهیم بیشتر )از دشمن( قرار
 :الشریف( هم اشاره کرده است

561ص:   

السالم( روایت صالح بن سهل از امام صادق )علیه  

وبنین وجعلناکم أکثر نفیرا  بأموال وأمددناکم علیهم الکره لکم رددنا ثم) …عن أبی عبد اهلل علیه السالم  عن صالح بن سهل
یضُ الُْمذَهَّبُ لِکُلِّ بِیضَهٍ مَعَُه عَلَیْهِمُ الْبِ الْکَرَّهِ فِی سَبْعِینَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِینَ قُتِلُوا (، خُرُوجُ الْحُسَیْنِ )علیه السالم( فِی

لَا شَیَْطانٍ الْإِمَامُ  حَتَّی لَا یَشُکَّ فِیهِ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَنَّهُ لَیْسَ بِدَجَّالٍ وَ الْمُؤَدِّی إِلَی النَّاسِ أَنَّ الْحُسَْینَ قَدْ خَرَجَ فِی أَصْحَابِهِ وَجْهَانِ وَ
 فِیهِ وَ بَلَغَ عَنِ الْحُسَْینِ الُْحجَّهُ الْقَائِمُ بَْینَ أَظْهُرِ فَإِذَا اسْتَقَرَّ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ أَنَّهُ الْحُسَیْنُ لَا َیشُکُّونَ ذٍالَّذِی بَیْنَ أَظْهُرِ النَّاسِ یَوْمَئِ

حُفْرَتَهُ اْلحُسَیْنَ وَ َلا یَلِی  کَفْنَهُ وَ حَنُوَطهُ وَ إِیلَاجَهُ فَیَکُونُ الَّذِی یَلِی غُسْلَهُ وَ النَّاسِ وَ صَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ بِذَلِکَ جَاءَ الْحُجَّهَ اْلمَوْتُ
عَلَی عَْینَیْهِ یَقَعَ حَاجِبَاهُ زَادَ إِبْرَاهِیمُ فِی حَدِیثِهِ ثُمَّ یَْملِکُهُمُ اْلُحسَیْنُ حَتَّی الْوَصِیَّ إِلَّا الْوَصِیُّ وَ . 

رجعت امام حسین علیه الساّلم با هفتاد  ، خروج و«ثُمَّ رََددْنا لَکُمُ الْکَرَّهَ» هالسالم می فرماید: مقصود، ازآی امام صادق علیه
دارد؛ و  شدند در حالی که که کاله خودهای زرّین بر سر دارند که هر کاله خودی، دو رو تن از اصحابش است که با او کشته

جعت کرده و بیرون آمده تا مؤمنان در مورد او دچار ر به مردم خبر می دهند که این حسین علیه الساّلم است که با اصحابش
عجل اهلل ) نکنند که او شیطان یا دجّال است. این در حالی است که هنوز حجت بن الحسن شک و تردید نشوند و خیال

حسین علیه الّسالم است، و ایشان را به خاطر همین  فرجه( در میان مردم است، و چون در دل مؤمنان استوار شود که او
را غسل می  دوازدهم که حجت است فرا رسد، همان امام حسین علیه الساّلم خواهد بود که او تصدیق کردند، اجل امام

جنازه وصی نشود مگر وصی و امام دهد و کفن و حنوط می کند و به خاکش می سپارد، و عهده دار تجهیز . 

562ص:   



تدفین ایشان، امام  حدیث آورده است که پس از رحلت امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( و هیم در اینو ابرا
به قدری حکومت می کنند که از کثرت سن، ابروهایش روی  حسین)علیه السالم( عهده دار حکومت جهانی ایشان می شوند و

پوشاند دیدگان مبارکش را می . 

تحقیق: السید  ،281،ص 2ه( تفسیر العیاشی، ج320، محمد بن مسعود بن عیاش )متوفایالسمرقندی العیاشی السلمی
 .طهران – هاشم الرسولی المحالتی، ناشر: المکتبه العلمیه اإلسالمیه

، ناشر: 251،ح206ص 6ه(، األصول من الکافی،ج 328أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق )متوفای الکلینی الرازی،
ه.ش 1362لطبعه الثانیه،اسالمیه، تهران، ا . 

، تحقیق: محمد الباقر 46،ح56ص51ج، ه(، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار،1111باقر )متوفای  المجلسی، محمد
بیروت -البهبودی، ناشر: مؤسسه الوفاء  م1983 -ه 1403لبنان، الطبعه: الثانیه المصححه،  -  . 

ادق )علیه السالم(روایت عبداهلل بن قاسم از امام ص  

َعبْدِ اللَِّه بْنِ الْقَاسِمِ  شَمُّونٍ عَنْ عَْبدِ اللَّهِ بْنِ َعْبدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ ُمحَمَّدِ بْنِ الَْحسَنِ ْبنِ عِدَّهٌ مِنْ
الْحُسَیْنِ )علیه السالم( فِی سَبْعِینَ مِنْ أَصْحَابِهِ  ثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ الْکَرَّهَ عَلَیْهِم، خُرُوجُ»...السالم(... الْبَطَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ )علیه

الْمُؤْمِنُونَ فِیهِ َو أَنَّهُ لَیْسَ  النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْحَُسیْنَ قَدْ خَرَجَ حَتَّی لَا یَشُکَّ الْبَیْضُ اْلمُذَهَّبُ لِکُلِّ بَیْضَهٍ وَجْهَانِ الْمُؤَدُّونَ إِلَی عَلَیْهِمُ
السالم( جَاءَ  الْمَعْرِفَهُ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّهُ الْحُسَْینُ )علیه الْحُجَّهُ اْلقَائِمُ بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ فَإِذَا اسْتَقَرَّتِ بِدَجَّالٍ وَ لَا شَیْطَانٍ وَ

عَلِیٍّ (علیه السالم) وَ لَا یَلِی الْوَصِیَّ إِلَّا  یُکَفِّنُهُ وَ یُحَنِّطُهُ وَ یَلْحَُدهُ فِی حُفْرَتِهِ الْحُسَیْنَ بْنَ َغسِّلُهُ وَالْحُجَّهَ اْلمَوْتُ فَیَکُونُ الَّذِی یُ
 .الْوَصِی

، ناشر: اسالمیه، تهران ،250،ح206، ص8ه(، الکافی، ج 328أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق )متوفای الکلینی الرازی،
ه.ش 1362الطبعه الثانیه، . 

563ص:   

است که اولین شخصی که  که از مختصر البصائر و بحار االنوار نقل می کنیم به این نکته هم اشاره شده در روایت دیگری
غسل و تدفین فرزندش امام مهدی عجل اهلل فرجه می شود رجعت می کند، امام حسین )علیه السالم( است که متکّفل . 

ز امام صادق )علیه السالم(روایت عقبه ا  

مُحَمَّدٍ الْإِیَادِیِّ یَرْفَعُهُ إَِلی أَحْمَدَ  الْحَمِیدِ الْحُسَیْنِیُّ رَوَاهُ بِطَرِیقِهِ عَنْ أَحَْمدَ بْنِ لِی السَّیِّدُ الْجَلِیلُ بَهَاءُ الدِّینِ عَلِیُّ بْنُ عَْبدِ مِمَّا رَوَاهُ
قَالَ  أَ حَقٌّ هِیَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِیلَ لَهُ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ یَخْرُجُ؟ عَبِْد اللَّهِ )علیه السالم( سُئِلَ عَنِ الرَّجْعَهِ أَبِیهِ َعنْ أَبِی بْنِ عُقْبَهَ عَنْ

یَوْمَ یُنْفَخُ فِی »تَعَالَی فِی کِتَابِهِ  وَ مَعَهُ النَّاسُ کُلُّهُمْ؟ قَالَ: لَا بَلْ کَمَا ذَکَرَ اللَّهُ :الْحُسَیْنُ یَخْرُجُ عَلَی أَثَرِ الْقَائِمِ علیه السالم. قُلْتُ
قَوْمٌ بَعْدَ قَوْمٍ« أَفْواجاً الصُّورِ فَتَأْتُونَ . 



بْنِ  لُوا مَعَهُ وَ مَعَهُ سَبْعُونَ نَبِیّاً کَمَا بَعَثُوا مَعَ مُوسَیقُتِ السالم( وَ یُقْبِلُ الْحُسَیْنُ )علیه السالم( فِی َأصْحَابِهِ الَّذِینَ وَ عَنْهُ )علیه
کَفْنَهُ وَ حَنُوطَهُ َو یُوَارِیهِ  فَیَکُونُ الُْحسَیْنُ )علیه السالم( هُوَ الَّذِی یَلِی غُسْلَهُ وَ عِمْرَانَ فَیَدْفَعُ إِلَیْهِ الْقَائِمُ )علیه السالم( الْخَاتَمَ

 .فِی حُفْرَتِهِ

باسناد خود از احمد بن  از بهاء الدین سید علی بن عبد الحمید حسینی« منتخب البصائر»سلیمان در کتاب  شیخ حسن بن
الساّلم پرسیدند: آیا رجعت صحیح است؟ فرمود: آری. گفتند:  عقبه از پدرش روایت می کند که از حضرت صادق علیه

می آید آید کیست؟ فرمود: حسین علیه الساّلم است که بعد از ظهور قائم علیه السّالم نخستین کسی که می . 

« یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً َیوْمَ»مردم با او هستند؟ فرمود: نه بلکه چنان است که خدا میفرماید  عرض شد آیا همه
شدند در حالی  ام حسین )علیه السالم( با یارانش که با وی کشتهو هم آن حضرت فرمود: ام .مردمی بعد از مردمی می آیند

اوست، بازگشت به دنیا می کنند. قائم، انگشتر خود را  که هفتاد پیغمبری که با حضرت موسی بن عمران برانگیخته شدند با
دهد و کفن می کند و  السالم( می دهد چون قائم رحلت کند، امام حسین علیه الساّلم او را غسل می به امام حسین)علیه

 .حنوط کرده در قبر می گذارد

564ص:   

النجف األشرف الطبعه:  -، ناشر: منشورات المطبعه الحیدریه 48الحلی، الحسن بن سلیمان، مختصر بصائر الدرجات،ص
م 1950 - 1370األولی،   

، تحقیق: محمد 103،ح39ص53ج طهار،ه(، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األ1111باقر )متوفای  المجلسی، محمد
بیروت -الباقر البهبودی، ناشر: مؤسسه الوفاء  م،1983 -ه 1403لبنان، الطبعه: الثانیه المصححه،  -   

امام حسین علیه السالم است  از بین امامان کسی که امام زمان علیه السالم را غسل و کفن و دفن می کند، طبق این روایات
زنده می شود و حکومت جهانی فرزندش را ادامه می دهد لت امام مهدی علیه السالمکه هنگام نزدیک شدن رح . 

 بررسی روایات به ظاهر معارض

فقط توسط اوصیاء و معصومان  فراوانی که ذکر شد به این نتیجه رسیدیم که غسل انبیاء و امامان و معصومان در راوایات
 ادیثی به چشم می خورد که در آنها غسل امام و یا معصوم به غیر امام و یااح دیگر انجام می شود؛ ولی در مقابل این روایات،

 .غیر معصوم موکول شده است

 روایات مربوط به غسل امام کاظم علیه السالم

 روایت ابی سمّال از امام رضا)علیه السالم(

عَْبدِ اللَّهِ علیه  أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السالم أَنَّا قَدْ رَوَیْنَا عَنْ أَبِی إِلَی حُکَیْمٍ عَنْ إِبْرَاهِیَم بْنِ أَبِی سَمَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ مُعَاوِیَهُ بْنُ
 لْحَقُّ قَالَ فَدَخَلْتُفَکَتَبَ إِلَیَّ أَنَّ الَّذِی بَلَغَکَ هُوَ ا الْإِمَامُ وَ قَدْ بَلَغَنَا هَذَا الْحَدِیثُ فَمَا تَقُولُ فِیهِ السالم أَنَّ الْإِمَامَ لَا یُغَسِّلُهُ إِلَّا

تَخَلَّفُوا عَنْهُ قُلْتُ وَ مَنْ هُمْ قَالَ  وَلِیَهُ فَقَاَل لَعَلَّ الَّذِینَ حَضَرُوهُ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِینَ أَبُوکَ مَنْ غَسََّلهُ وَ مَنْ -عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ
لَائِکَهُ اللَّهِ وَ َرحْمَتُهحَضَرُوا یوسف علیه السالم مَ حَضَرُوهُ الَّذِینَ . 



روایت شده است که امام را جز  نوشتم بر امام رضا )علیه السالم( که بر ما از ابا عبداهلل )علیه السالم( :ابو سمال گوید
نظر شما در این باره چیست؟ امام غسل نمی دهد این حدیث بر ما رسیده است  

565ص:   

داخل شدم و گفتم پدرت  بر شما رسیده حق است، سمال گوید: بعد از آن جریان بر امام رضا علیه السالم امام نوشت آنچه
شاید کسانی که بر این کار حاضر شدند بهتر بودند از کسانی که  :را چه کسی غسل داد و چه کسی متولی امر او شد، فرمود

کاظم )ع(( حاضر شدند همان کسانی  بودند؟ فرمود: بر او )امامتخلف کردند )حاضرنشدند(، گفتم آنها چه کسانی  از این امر
بودند که بر یوسف حاضر شدند که آنها مالئکه خدا .  

، محقق / مصحح: مظفر، مشتاق،؛ قم،مؤسسه النشر اإلسالمی الطبعه 77حلی، حسن بن سلیمان بن محمد، مختصر البصائر، ص
ق 1421االاول:   

سالمروایت طلحه از امام رضا علیه ال : 

علیه  عَنْ طَلَْحهَ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السالم إِنَّ قال: قلت للرضا ُمحَمَّدٍ َعنِ الْمُعَلَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ُجمْهُورٍ عَنْ یُوُنسَ الْحُسَیْنُ بْنُ
غَابَ عَْنهُ الَّذِینَ حَضَرُوا ُیوسُفَ فِی  حَضَرَ یُغَسِّلُهُ قَدْ حَضَرَهُ خَیْرٌ مِمَّنْأمَا تَدْرُونَ َمنْ  السالم: إِنَّ الْإِمَامَ لَا یُغَسُِّلهُ إِلَّا الْإِمَامُ، فَقَالَ

 . الْجُبِّ

نمی دانید چه کسی برای  امام رضا علیه السالم عرض کردم: امام را جز امام غسل نمی دهد؟ فرمود: آیا طلحه گوید: به
از او غایب است همان کسانی که در چاه نزد یوسف حاضر  آنکهغسلش حاضر می شود؟ کسی حاضر شود که بهتر است از 

خانواده اش از او غایب بودند شدند، زمانی که ابوین و . 

27 ه(، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج1111باقر )متوفای  المجلسی، محمد ، تحقیق: محمد 2،ح289، ص
یروتب -الباقر البهبودی، ناشر: مؤسسه الوفاء  م1983 -ه 1403لبنان، الطبعه: الثانیه المصححه،  -  . 

السالم حاضر شدند، زیرا آنها  دو روایت استفاده می شود این است که مالئکه برای غسل امام کاظم علیه آنچه از ظاهر این
 .بودند که در چاه به یاری یوسف رسیدند

566ص:   

 :پاسخ

د و شاید از نظر تقیه صادر شده باشد. همچنان که عالمه مجلسی بر تقیه این دو روایت، غسل دادن امام را نفی نمی کن
 حمل می کند

کال منهما صحیح فی نفسه إذ  محموالن علی التقیه إما من أهل السنه أو من نواقص العقول من الشیعه مع أن لعل الخبرین
 حضور اإلمام و حضور المالئکه ال ینافی حضوره والخبر الثانی لم ینف صریحا  الرحمه فی الخبر األول إشاره إلی اإلمام و فی

السالم عند الغسل سیأتی فی باب تاریخ موسی علیه السالم أخبار کثیره داله علی حضور الرضا علیه . 



العقل، هر کدام که باشد در  خبر را بر تقیه حمل کرد یا به جهت وجود مخالف و یا به خاطر شیعیان ضعیف شاید بشود این دو
امام است و در خبر دوم نیز صریحا حضور امام را نفی نکرد و حضور  صحیح است؛ چون رحمت در خبر اول اشاره بهجای خود 

با حضور امام منافات ندارد مالئکه نیز . 

27 ه(، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج1111باقر )متوفای  المجلسی، محمد ، تحقیق: محمد 2،ح289، ص
بیروت -لبهبودی، ناشر: مؤسسه الوفاء الباقر ا م1983 -ه 1403لبنان، الطبعه: الثانیه المصححه،  -  . 

 غسل پیامبر صی اهلل علیه وآله وائمه علیهم السالم توسط مالئکه

 روایت امام صادق علیه السالم

قُبِضَ َرسُولُ اللَّهِ  بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ )علیه السالم( لَمَّا مُحَمَّدٍ وَ أَحَْمدُ بْنُ إِْسحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ َیحْیَی عَنْ  أَحْمَدُ بْنُ
الْقَدْرِ قَالَ فَفُتِحَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ بَصَرُهُ  یَهْبِطُونَ فِی لَیْلَهِالْمَلَائِکَهُ وَ الرُّوحُ الَّذِینَ کَانُوا  )صلی اهلل علیه وآله( هَبَطَ َجبْرَئِیلُ وَ مَعَهُ

حَتَّی إِذَا  لَهُ غَیْرُُهمْ وَ یُصَلُّونَ مَعَهُ عَلَیْهِ وَ یَحْفُِرونَ لَهُ وَ اللَّهِ مَا حَفَرَ مُنْتَهَی السَّمَاوَاتِ إِلَی الْأَرْضِ یُغَسِّلُونَ النَّبِیَّ مَعَهُ فَرَآهُمْ فِی
 السالم سَمُْعهُ فَسَمِعَهُ یُوصِیهِمْ بِهِ فَبَکَی وَ سَمِعَهُمْ نَزَلَ فَوَضَعُوهُ فَتَکَلَّمَ وَفُتِحَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه وُضِعَ فِی قَبْرِهِ نَزَلُوا مَعَ مَنْ

حَتَّی إِذَا مَاتَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ )علیه  إِلَّا أَنَّهُ لَیْسَ یُعَایِنُنَا بِبَصَرِهِ بَعْدَ مَرَّتِنَا هَذِهِ یَقُولُونَ لَا نَأْلُوهُ جُهْداً وَإِنَّمَا هُوَ صَاحِبُنَا بَعْدَکَ
 کَهَ ِمثْلَ الَّذِی صَنَعُوااهلل علیه وآله( َأیْضاً یُعِینُ الْمَلَائِ وَ الْحُسَْینُ مِثْلَ ذَلِکَ الَّذِی رَأَی وَ رَأَیَا النَّبِیَّ )صلی السالم( رَأَی الْحََسنُ

حَتَّی إِذَا مَاتَ الْحُسَْینُ رََأی عَلِیُّ بْنُ  مِثْلَ ذَلِکَ وَ رَأَی النَّبِیَّ وَ عَلِیّاً یُعِینَانِ الْمَلَاِئکَهَ بِالنَّبِیِّ حَتَّی إِذَا مَاتَ اْلحَسَنُ َرأَی مِنْهُ الُْحسَیْنُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَِلیٍّ مِثْلَ  الْمَلَائِکَهَ َحتَّی إِذَا مَاتَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ رَأَی أَی النَّبِیَّ وَ عَلِیّاً وَ الْحَسَنَ یُعِینُونَمِثْلَ ذَلِکَ وَ رَ الْحُسَیْنِ ِمنْهُ

وَ  مُحَمَّدُ بْنُ عَِلیٍّ رَأَی جَعْفَرٌ مِثْلَ ذَلِکَ وَ رَأَی النَّبِیَّ الَْحسَنَ وَ الْحُسَیْنَ یُعِینُونَ الْمَلَاِئکَهَ حَتَّی إِذَا مَاتَ ذَلِکَ وَ رَأَی النَّبِیَّ وَ عَلِیّاً وَ
مِنْهُ مِثْلَ ذَلِکَ هَکَذَا یَجِْری إِلَی  یُعِینُونَ اْلمَلَائَِکهَ حَتَّی إِذَا مَاتَ جَعْفَرٌ رَأَی مُوسَی عَلِیّاً وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَْینَ وَ عَِلیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ

نَاآخِرِ  

567ص:   

جبرئیل با فرشتگانی که در  قبض روح شد، -صلّی اللَّه علیه و آله -السالم فرمودند: وقتی که پیامبر اکرم امام صادق علیه
 الّسالم چشمان خود را باز کرد و آنان را دید که از انتهای آسمان ها تا زمین شب قدر هبوط می کردند، پایین آمد. علی علیه

 .کشیده شده اند

قبری حفر نمودند و کسی غیر از  با کمک علی علیه الّسالم غسل دادند و بر آن حضرت نماز خواندند و برای او آنگاه پیامبر را
 .آنان برای حضرت قبری نکند

که پیامبر صلی اهلل علیه  پیامبر در قبرش گذاشته شد، سخن گفت و گوش علی علیه الساّلم باز شد و شنید و هنگامی که
از مالئکه شنید که می گفتند: هر آنچه از دست ما بر آید برای کمک به  ی علیه الّسالم را به آنان سفارش می کرد ووآله، عل

) او اهلل علیه وآله است و او دیگر ما را با  حضرت علی علیه السالم( انجام خواهیم داد، او پیشوای ما بعد از پیامبر صلی
خواهد شنیدرا  چشم سر نخواهد دید، و تنها صدای ما . 

بود، دید و دید که پیامبر صلی  مؤمنان علیه الساّلم از دنیا رفت و امام حسن مانند آنچه را که پدرش دیده تا اینکه امیر
 .اهلل علیه واله نیز به مالئکه کمک می کرد



صلی اهلل علیه واله و  پیامبر امام حسن علیه الساّلم، امام حسین علیه الساّلم مثل همین را دید و دید که و هنگام وفات
 .علی علیه السالم نیز به مالئکه کمک می کردند

پیامبر صلی اهلل علیه وآله و  امام حسین علیه الّسالم، امام سجّاد علیه الساّلم مثل همین را رؤیت نمود که و هنگام شهادت
کمک می کردند امام علی وامام حسن علیهما السالم به مالئکه  

568ص:   

پیامبر صلی اهلل علیه و آله و  سجّاد علیه الساّلم، امام باقر علیه الّسالم مانند همین را مشاهده کرد که و وقت وفات امام
السالم به مالئکه کمک می کردند امام علی و امام حسن و امام حسین علیهم . 

صلی اهلل علیه و آله و امام علی و  دید. که پیامبرباقر علیه الساّلم، امام صادق علیه الّسالم مثل همین را  و موقع رحلت امام
السالم به مالئکه کمک می کردند امام حسن و امام حسین و امام سجاد علیهم . 

 .و هنگام فوت امام صادق علیه الساّلم، امام کاظم علیه الساّلم همین طور مشاهده فرمودند و همین طور است تا آخر

محقق / مصحح: کوچه  225،ص1الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّی اهلل علیهم،ج ق(، بصائر 290حسن،) صفار، محمد بن
ق 1404النجفی، چاپ:دوم،  باغی، محسن بن عباسعلی، قم، مکتبه آیه اهلل المرعشی  

، تحقیق: محمد الباقر 290ص 27ه(، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار،ج1111باقر )متوفای  المجلسی، محمد
م1983 -ه 1403الطبعه: الثانیه المصححه،  لبنان، -بیروت  -بهبودی، ناشر: مؤسسه الوفاء ال . 

 .همین روایت را قطب الدین راوندی با اندکی تفاوت از امام رضا علیه السالم نقل می کند

: محقق / مصحح778ص2ق(، الخرائج و الجرائح،ج 573راوندی، سعید بن هبه اهلل) قطب الدین مام المهدی مؤسسه اإل :
ق1409الشریف، قم،الطبعه االولی،  علیه السالم، مؤسسه امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه  

 .همچنین سید بحرانی این روایت را از امام هادی علیه السالم نقل می کند

،ایران، ، مؤسسه المعاراإلسالمیه434ص4ق( مدینه معاجز األئمه اإلثنی عشر،ج 1107بحرانی، سید هاشم بن سلیمان،)
ق 1413الطبعه االولی،  

 :پاسخ

باطن در مراسم غسل و  روایت می شود برداشت کرد این است که مالئکه که خود معصوم هستند در عالم آنچه که از این
کنند. و این منافاتی با غسل معصوم توسط معصوم دیگر  کفن و دفن ائمه شرکت می کنند و به معصوم بعدی کمک می

 .ندارند

569ص:   



چنین پیامبر صلی اهلل علیه وآله و سایر امامانی که قبل از این امام از دنیا رفته اند نیز در تجهیز امام بعد، کمک می هم
 .کنند

 غسل امام سجاد )علیه السالم( توسط ام ولد )کنیز(

ا روایات تعارض روایت نقل شده است که امام سجاد )علیه السالم( به ام ولد خود سفارش کرد او را غسل دهد که این ب
 .دارد

 مُحَمَّدُ بْنُ الَْحسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَْن مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ َیحْیَی عَنِ 

لیهما السالم أَوْصَی ع عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ مُوسَی الَْخشَّابِ َعنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ َعنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
فَغَسَّلَتْهُ أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُ وَلَدٍ لَهُ إَِذا مَاتَ . 

کرده ام ولدش، وی را  السالم از پدر بزرگوارش نقل می کند که امام علی بن حسین علیه السالم وصیت امام صادق علیه
 .غسل دهد و زمانی که از دنیا رفت ام ولد غسلش داد

تحقیق: السید  444ص1ج ه(، تهذیب األحکام،460ر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن )متوفایابوجعف الطوسی، الشیخ
ش 1365طهران، الطبعه الرابعه، حسن الموسوی الخرسان، ناشر: دار الکتب اإلسالمیه . 

 :پاسخ

 :عالمه مجلسی، این روایت را ضعیف دانسته و سپس چنین می گوید

علی نهج الحق، ألنه معلوم  إنما أوصی بذلک تقیه، لئال یتعرض المخالفون لغسله، فیتمکن اإلمام من غسله لعله علیه السالم
إمام. و یحتمل أن تکون معاونه لإلمام علیه السالم فی غسله من مذهب الشیعه و أخبارهم أن اإلمام ال یغسله إال . 

غسل او نشوند تا امام  ده باشد تا دشمنان متعرض و مزاحمعلیه السالم این وصیت را از باب تقیه فرمو شاید امام سجاد
پیدا کند زیرا غسل امام نزد مذهب شیعه معلوم است و اخبار آنها  باقر علیه السالم طبق روش حق، تمکن ازغسل دادن را

ک کردن به امام به خاطر کم دارد که امام را غیر امام غسل نمی دهد و احتمال هم دارد که وصیت بر ام ولد بر این داللت
 .باقر علیه السالم باشد

570ص:   

،محقق / مصحح254، ص3بن محمد تقی، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، ج مجلسی، محمد باقر رجائی، مهدی، ناشر:  :
ه1406کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی، قم، چاپ: اول . 

توان معارضه با احادیث  این یک روایت آن هم با سند ضعیف،به ظاهر با روایات قبلی تعارض دارد؛ ولی  این روایت هر چند
ندارد. ضمن این که بزرگان شیعه این روایت را حمل بر تقیه کرده  فراوانی که تصریح می کند امام را امام غسل می دهد

 .اند



 :شیخ حرعاملی در ذیل این روایت می گوید

الْغُسْلِ وَ الْمُشَارَکَهُ فِیهِ کَمَا مَرَّ  إِلَّا إِمَامٌ فَمَعْنَی الْوَصِیَّهِ هُنَا الْمُسَاعَدَهُ عَلَی  الْإِمَامَ لَا یُغَسِّلُهُالْمَرْوِیُّ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَهٍ أَنَّ :أَقُولُ
الْأَخْبَارِ وَ  اقِرُ علیه السالم کَمَا وَقَعَ التَّصْرِیحُ بِهِ فِیبَاطِناً هُوَ الْبَ بَیَانُ الْجَوَازِ أَوِ التَّقِیَّهُ وَ إِنْ کَانَ الْمُتَوَلِّی لَهُ فِی حَدِیثِ أَسْمَاءَ أَوْ

 .اللَّهُ أَعْلَمُ

دهد و وصیت در اینجا به  که در روایات فراوان نقل شده است، این است که امام را غیر امام غسل نمی من می گویم: آنچه
واز است و یا از باب تقیه است هرچند از نظر باطن و اینکه به معنی ج معنی مساعدت و مشارکت است مانند حدیث اسماء یا

تصریح شده است متولی این کار امام باقر علیه السالم بوده است همچنان که در اخبار به آن واقع، . 

،تحقیق و 535،ص 2ج ه(، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه،1104محمد بن الحسن )متوفای الحر العاملی،
ه1414الطبعه: الثانیه،  ل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث،نشر: مؤسسه آ . 

می کند و بیان می کند که  مجلسی در کتاب روضه المتقین و بحار األنوار این وصیت را حمل بر مقدمات غسل همچنین عالمه
السالم آسیبی نرسد این وصیت برای تقیه بوده است تا به امام باقر علیه  

571ص:   

محقق /  371ص ،1القدیمه(، ج -بن مقصود علی، روضه المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه )ط قیمجلسی، محمد ت
ه1406فرهنگی اسالمی کوشانبور، قم، چاپ: دوم،  مصحح: موسوی کرمانی، حسین و اشتهاردی علی پناه، ناشر: مؤسسه . 

، تحقیق: محمد الباقر 303ص 78األئمه األطهار، جه(، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار 1111باقر )متوفای  المجلسی، محمد
م1983 -ه 1403الطبعه: الثانیه المصححه،  لبنان، -بیروت  -البهبودی، ناشر: مؤسسه الوفاء  . 

امر تغسیل و تدفین و  برسی روایات فراوان که به حد مستفیض می رسد به این نتیجه می رسیم که متولی بنابر این با
این روایت توان تعارض با روایات قبلی را ندارد تکفین معصوم و امام به عهده معصوم و امام دیگر است و  

در باره امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف نازل شده « بقیه اهلل خیر لکم ان کنتم مومنین»آیا آیه 
 است؟

در باره امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( نازل شده است؟« نینبقیه اهلل خیر لکم ان کنتم موم»آیا آیه   

 :پاسخ

مصداقی از آن نیز در زمان  آیات بسیاری داریم که موضوع اولیه آیه در زمان انبیای گذشته بوده است اما در قرآن کریم
ز انبیای کرام نقل شده است به این می شود . تمامی ماجراهایی که ا رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله وسلم محقق

است است که آن ماجرا ربطی به عصر رسول گرامی اسالم و وقائع زمان آن حضرت داشته دلیل بوده  . 

 از واضح ترین آنها می توان به آیه



(73رَحمَهُ اهللِ وَبَرَکَاتُهُ عَلَیُکم أهلَ البَیتِ )هود   

باد بخشایش و برکتهای خداوند بر شما اهل این خانه  

اشاره نمود که در شان حضرت ابراهیم و خاندانش نازل شده است اما رسول خدا از خداوند طلب نمودند که آن را در 
 : ذریه وی نیز قرار دهد

572ص:   

والبرکه بقوله : رحمه اهلل  علی آل إبراهیم هم إسماعیل وإسحاق وأوالدهما ، وقد جمع اهلل لهم الرحمه قوله : کما صلیت
یجمعا لغیرهم ، فسأل النبی صلی اهلل علیه وآله وسلم إعطاء ما تضمنته اآلیه علیکم أهل البیت إنه حمید مجید ولم وبرکاته  

325ص  - 2ج  -الشوکانی  -نیل األوطار   

واسحاق واوالد ایشان  فرمودند همانطور که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی مقصود اسماعیل قول رسول خدا که
است چون در قرآن فرموده : بخشایش و برکتهای خداوند بر  داوند برای ذریه وی رحمت وبرکت را جمع فرمودهاست وخ

خدا صلی  که او ستایش شده بخشنده است واین دو مطلب برای هیچ کس جمع نشدند .پس رسول شما اهل این خانه باد
آمده است به وی عطا شود اهلل علیه وآله وسلم از خداوند خواست که آنچه را که در این آیه  . 

قال تعالی : ) رحمه اهلل وبرکاته علیکم أهل البیت إنه حمید مجید ( فسأل ) ص ( إعطاء ما تضمنته هذه اآلیه مما سبق إعطاؤه 
 إلبراهیم

176ص  - 1ج  -محمد بن أحمد الشربینی  -مغنی المحتاج   

است .پس رسول خدا  خانه باد که او ستایش شده بخشندهبخشایش و برکتهای خداوند بر شما اهل این  : خداوند فرمود
 وی به - بود شده عطا ابراهیم به که –آیه شامل وی می شود  صلی اهلل علیه وآله وسلم از خداوند خواست که آنچه را این

کند عطا  

وبه همین دلیل در روایات می بینیم که هنگام سالم کردن به اهل بیت رسول خدا و درود فرستادن بر ایشان همین آیه را 
 :تالوت می کرده اند

573ص:   

 ثم نهض الیمانی وهو یقول رحمه اهلل وبرکاته علیکم أهل البیت

347ص  - 1ج  -الشیخ الکلینی  -الکافی   

یش و برکتهای خداوند بر شما اهل این خانه بادشخص یمنی ایستاد وگفت : بخشا  

 . آیه مورد بحث نیز همینطور است



 : بقیه اهلل به معنی کسی یا چیزی است که خداوند برای مردم باقی گذاشته است

 بقیه اهلل خیر لکم ( أی ما یبقیه اهلل لکم بعد إیفاء الحقوق )

86ص  - 9ج  -القرطبی  -تفسیر القرطبی   

تر است برای شما یعنی آنچیزی که خداوند برای شما بعد از دادن حق دیگران باقی گذاشته استبقیه اهلل به  

باشد. یکی از مهمترین آنها  اهلل عام است و شامل هر چیزی می شود که خداوند برای مردمان باقی گذاشته پس معنی بقیه
می نماید کسی است که خواهد آمد وجامعه را پر از عدل و داد . 

ودیگران هم به حضرت  در بعضی کتب اهل سنت آمده است که خود حضرت خود را بقیه اهلل نامیده ن دلیل حتیبه همی
 . ولی عصر بقیه اهلل می گویند

ومع أتباعه فعند ذلک خروج  أیضا قال : المهدی منا منصور بالرعب ...وصاح صایح من السماء بأن الحق معه وعن أبی جعفر
إلیه ثالث مائه وثالثه عشر رجال من أتباعه ، فأول ما ینطق هذه اآلیه قائمنا ، فإذا خرج أسند ظهره إلی الکعبه واجتمع بقیه  ) : 

م علیک علیکم ، فال یسلم مسلم علیه إال قال : السال اهلل خیر لکم إن کنتم مؤمنین ( ثم یقول : أنا بقیه اهلل وخلیفته وحجته
األرض یا بقیه اهلل فی ... 

چاپ دار الحدیث1135 -1133ص  2ج  -ابن الصباغ مالکی  -الفصول المهمه فی معرفه األئمه   

574ص:   

انداختن ترسش در دل دشمنان  باقر( نقل شده است که گفت مهدی از ماست) اهل بیت( وخداوند او را با از ابا جعفر)امام
حق با او و اطرافیانش است . در آن هنگام قیام کننده ما قیام می کند .  مان ندا می دهد کهیاری می کند ... منادی از آس

وقتی ظهور کند به کعبه تکیه داده و سیصد وسیزده نفر همراه وی جمع می شوند پس پس اولین چیزی که می گوید این  . 
 من بقیه اهلل در زمین هستم وخلیفه خداوند و مؤمنین ( سپس می گوید ای مردم آیه است : ) بقیه اهلل خیر لکم إن کنتم

ای بقیه اهلل حجت او بر شما .پس هیچ کس به وی سالم نمی کند مگر اینکه می گوید سالم بر تو ... 

 : مرحوم آیت اهلل مرعشی در کتاب شرح احقاق الحق مدارک دیگری نیز از کتب اهل سنت برای این مطلب نقل فرموده اند

وعن أبی جعفر من خبر طویل  : ط القاهره ( قال 209) ص  "العرائس الواضحه  "عبد الهادی األبیاری فی  الشیخ منهم العالمه
إلیه ثالثمائه وثالثه عشر رجال من أتباعه ، فأول ما ینطق بهذه اآلیه : أنه إذا خرج أسند ظهره إلی الکعبه واجتمع بقیه اهلل  ) : 

علیکم فال یسلم علیه أحد إال قال : السالم علیک یا بقیه  بقیه اهلل وخلیفته وحجتهخیر لکم إن کنتم مؤمنین ( ثم یقول : أنا 
 ... اهلل فی األرض

العرائس  "ط مصر ( . روی الحدیث عن أبی جعفر بعین ما تقدم عن  209) ص  "جالیه الکدر  "ومنهم العالمه المذکور فی 
 . " الواضحه

575ص:   



332ص  - 13ج  -السید المرعشی  -شرح إحقاق الحق   

عبد الهادی ابیاری است که در  کسانیکه از علمای اهل سنت این روایت را در کتبشان نقل کرده اند( عالمه شیخ ) از ایشان
واز ابا جعفر) امام باقر علیه السالم( روایتی است طوالنی در مورد  چاپ مصر گفته است 209کتاب العرائس الواضحه ص 

اولین چیزی که می خواند این  نفر از طرفدارانش نزد وی جمع شده 313به کعبه تکیه داده وقتی مهدی ظهور کند  اینکه
مؤمنین ( سپس می گوید من بقیه اهلل هستم وخلیفه او وحجت خداوند بر شما  آیه است که : ) بقیه اهلل خیر لکم إن کنتم

هر کس به وی سالم می کند می گوید سالم بر تو ای بقیه اهلل پس  ... 

است که همین روایت را که در العرائس الواضحه بود نقل  "جالیه الکدر  "ایشان همین عالمه ای که ذکر شد در کتاب  واز
  کرده است

 آیا روایتی در مدح مردم آخر الزمان از معصومین علیهم السالم وارد شده است ؟

است ؟آیا روایتی در مدح مردم آخر الزمان از معصومین علیهم السالم وارد شده   

 : توضیح سؤال

معصومین دیگر برتری دارند؟  روایتی وجود دارد مبنی بر این که مردم آخر الزمان از مردم زمان پیامبر یا آیا حدیثی یا
 آنان و فتنه های آخر الزمان که هیچ یک از دوران را فرا نگرفته بود خداوند یعنی: با وجود ندیدن امام و پیامبر و معجزات

مردم آخر الزمان با وجود عبادت نسبت به  الزمان وعده ی خاصی داده باشد؟ آیا چنین امیدواری هست که به مومنین آخر
 آنان برتری داشته باشند؟

576ص:   

 : پاسخ

 :در مورد سئوال شما دوست گرامی به عنوان نمونه چند روایت زیر را تقدیم می کنیم

 :روایاتی در مدح مردم آخرالزمان

 :عجیب ترین و بزرگ ترین مردم

یَلْحَقُوا النَّبِیَّ  أَعْظَمُهُمْ ثَوَاباً قَوْمٌ یَکُونُونَ فِی آخِرِ الزَّمَانِ لَمْ صلی اهلل علیه و آله و سلّم یَا عَلِیُّ أَعْجَبُ النَّاِس إِیمَاناً وَ قَالَ النَّبِیُّ
عَلَی بَیَاض وَ حُجِبَ عَنْهُمُ الْحُجَّهُ فَآمَنُوا بِسَوَادٍ  

آخر الزمان زیست می  ترین مردم از جهت ایمان، و عظیم ترین ایشان از جهت یقین گروهی هستند که در یا علیّ ! عجیب
از ایشان غائب است، ولی ایشان به نوشته ای)کتاب های روایات  کنند، زیرا ایشان به دیدار پیامبر نپیوسته اند، و حجّت

آورده اند معصومین( ایمان . 

366، ص  4هق ( ، ج  381ن ال یحضره الفقیه ، شیخ صدوق)م  . 



 :برادران پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلّم در آخرالزمان

أَصْحَابِهِ  اهلل علیه و آله و سلّم ذَاتَ یَوْمٍ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَهٌ مِنْ بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السالم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی ُِ عَنْ أَبِی
فَقَالَ لَا إِنَّکُمْ أَصْحَابِی وَ إِخْوَانِی قَوْمٌ فِی  حَوْلَهُ ِمنْ أَصْحَابِهِ أمَا نَْحنُ إِخْوَانُکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَقِّنِی إِخْوَانِی مَرَّتَیْنِ فَقَالَ مَنْ

مِنْ أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَ أَرْحَامِ  بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُخْرِجَهُمْ یهِمُ اللَّهُالزَّمَانِ آمَنُوا وَ لَمْ یَرَوْنِی لَقَدْ عَرَّفَنِ آخِرِ
مَصَابِیحُ الدُّجَی  لَی َجمْرِ الْغَضَا أُولَئِکَالظَّلْمَاءِ أَوْ کَالْقَابِضِ عَ أََشدُّ بَقِیَّهً عََلی دِینِهِ مِنْ خَرْطِ الْقَتَادِ فِی اللَّیْلَهِ أُمَّهَاتِهِمْ لَأَحَدُهُمْ

مُظْلِمَه یُنْجِیهِمُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ فِتَْنهٍ غَبَْراءَ  

و آله روزی در جمعی از اصحاب  امام محمد باقر علیه الساّلم روایت نموده که پیغمبر اکرم صلّی اللَّه علیه ابو بصیر و او از
 من بنمایان. اصحاب عرض کردند: یا رسول اللَّه! مگر ما برادران شما نیستیم؟ ادران مرا بهخود دو بار فرمود: خداوندا! بر

که به من ایمان می آورند، با این که مرا  فرمود: نه! شما اصحاب من می باشید، برادران من مردمی در آخر الزمان هستند
به من  از صلب پدران و رحم مادرانشان بیرون بیایند، نام پدرانشان، پیش از آن که ندیده اند. خداوند آنها را با نام و

خاردار )قتاد( با دست در شب ظلمانی، دشوارتر  شناسانده است. ثابت ماندن یکی از آنها بر دین خود، از صاف کردن درخت
می باشند،  را در دست نگاه دارد. آنها چراغهای شب تار« غضا»پاره ای از آتش چوب درخت  است. و یا مانند کسی است که

 .پروردگار آنان را از هر فتنه تیره و تاری نجات می دهد

577ص:   

124، ص  52بحار األنوار ، عالمه مجلسی ، ج  . 

 :مردم آخرالزمان دقیق و متعمّق

 :و یا به این روایتی که به دقّت و تعمّق مردم آخر الزمان اشاره دارد توجّه نمائید

مُتَعَمِّقُونَ فَأَنْزَلَ  عَزَّ وَ جَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ لیه السالم عَنِ التَّوْحِیدِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَبْنُ الْحُسَْینِ ع سُئِلَ عَلِیُّ
الصُّدُورِ فَمَنْ رَامَ وَرَاءَ ذَلِکَ فَقَدْ هََلک بِذاتِالْآیَاتِ مِنْ سُورَهِ الَْحدِیدِ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُوَ عَلِیمٌ  اللَّهُ تَعَالَی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ  

الزمان مردمی محقِّق و  علیه السالم راجع به توحید پرسش شد، فرمود: خدای عزّوجلّ دانست که در آخر از امام چهارم
عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  َو هُوَ»و آیات سوره حدید را که آخرش « أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ»موشکاف آیند.از این رو سوره  است نازل  «

 .فرمود، پس هر که برای خداشناسی غیر از این جوید هالک است

، باب أدنی ما یجزئ من معرفه التوحید40، باب283توحید صدوق، ص   

 :رافضه در آخرالزمان

محمّد قال: حدّثنی أبی  علیّ بن محّمد بن علیّ بن موسی عن علیّ بن موسی بن جعفر عن أبیه عن جعفر بن حدّثنا الحسن بن
حدّثنی أبی الحسین بن علیّ؟ قال: قال أمیر المؤمنین علیه الساّلم: قال  :محمّد بن علیّ قال: حدّثنی أبی علیّ بن الحسین قال

یاقوت أحمر و زبرجد أخضر و درّ و مرجان و  یله أسری بی إلی السّماء قصورا منرسول اللّه صلّی الّله علیه و آله: رأیت ل لی
لبن و أنهار من عسل  ترابها الزّعفران، و فاکهه و نخل و رمّان، و حور و خیرات حسان، و أنهار من عقیقا، بالطها المسک األذفر و



خدم و ولدان، و فرشها اإلستبرق و السّندس و الحریر و و خیام و  تجری علی الدّرّ و الجوهر،و قباب علی حافّتی تلک، و غرف
القصور و ما فیها خلقها اللّه و حملها  قلت: یا حبیبی جبرئیل لمن هذا القصور و ما شأنها؟ فقال لی جبرئیل: فهذه فیها أطناب،

یسمّون  وذیه غیرهم،خلیفتک بعدک علی أمّتک، و هم یدعون فی آخر الزّمان باسم ی أضعافا مضاعفه لشیعه أخیک علیّ و
بالحقّ، و هم السّواد األعظم، و لشیعه ابنه الحسن من بعده، و  الرّافضه، و إنّما هو زین لهم، ألنّهم رفضوا الباطل و تمسّکوا

بن علیّ من بعده، و لشیعه ابنه  الحسین من بعده، و لشیعه ابنه علیّ بن الحسین من بعده، و لشیعه ابنه محمّد لشیعه أخیه
 ابن جعفر من بعده، و لشیعه علیّ بن موسی من بعده، و لشیعه ابنه محمّد بن بن محمّد من بعده، و لشیعه ابنه موسیجعفر 

علیّ من بعده، و لشیعه ابنه محمّد المهدیّ من  علیّ من بعده، و لشیعه ابنه علیّ بن محمّد من بعده و لشیعه ابنه الحسن بن
شیعه الحقّ و موالی اللّه  دک أعالم الهدی و مصابیح الدّجی، شیعتهم جمیع ولدک و محبّیهماألئمّه من بع بعده، یا محمّد فهؤالء

الحقّ و اتّبعوه، یتولّونهم فی حیاتهم و یزورونهم من بعد وفاتهم،  و موالی رسوله، رفضوا الباطل و اجتنبوه، و قصدوا
ملهم قاصدین علی محبّتهم، رحمه اللّه علیه إنّه غفور رحی متناصرین  . 

578ص:   

از پدرش محمد بن علی  حضرت علی بن موسی الرضا علیه الساّلم از پدرش از حضرت صادق علیه الّسالم از حسن بن علی از
المؤمنین علیهم الساّلم حدیث کند که فرمود: رسول خدا صلّی  از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین بن علی از امیر

سرخ و زبر جد سبز و درّ و مرجان و  بی که مرا به آسمانها بردند قصرهایی دیدم که از یاقوتاله به من فرمود: ش اللَّه علیه و
زیبا  و خاکش از زعفران، و دارای میوه و نخل خرما و انار بود، و حوریه و زنهای طالی خالص بود، کاه گل آنها از مشک خوشبو

نهر خیمه ها و غرفه هایی بنا شده بود و در آنها  ار آن دوو نهرهای شیر و عسل که بر روی درّ و جواهر می گذشت و در کن
حبیب من  فرشهایش از استبرق و سندس و حریر بود و طنابهایی در آنها بود؛ گفتم: ای خدمتکارها و پسرانی بودند، و

بر آن قصرها و آنچه در آن است و چندین برا جبرئیل این قصرها از آن کیست؟ و قصه آنها چیست؟ جبرئیل گفت: این
آزار  پس از تو بر امّت علی است، و ایشان را در آخر الزمان به نامی که دیگران را مخصوص شیعیان برادرت و جانشین تو

نام برای آنان زینت است، زیرا ایشان باطل را  دهد بخوانند، آنها را رافضه )واگذارندگان( خوانند، در صورتی که این
 واد اعظم اینانند، و اینها مخصوص شیعیان فرزندت حسن پس از اوست، و برایو س واگذارده و به حق چنگ زده اند،

از اوست، و برای شیعیان فرزندش  شیعیان برادرش حسین پس از اوست، و برای شیعیان فرزندش علی بن الحسین بعد
زندش علی بن فرزندش جعفر بن محمد پس از اوست، و برای شیعیان فر محمد بن علی پس از اوست، و مخصوص شیعیان

فرزندش حسن بن علی پس از او،  از اوست، و برای شیعیان فرزندش محمد بن علی بعد از او؛ و برای شیعیان الحسین بعد
ای محمد اینان امامان پس از تو نشانه های هدایت و چراغهای  .و برای شیعیان فرزندش محمد المهدی پس از اوست

دوستان خدا و  امی فرزندان تو هستند، و دوستداران آنها پیروان حق وها هستند، شیعیانشان تم روشن در تاریکی
حق نموده و از آن پیروی کرده اند، آنها را در زمان زندگی  رسولند، که باطل را واگذارده و از آن دوری کرده اند، و آهنگ

کنند، رحمت خدا بر ایشان  پس از مرگشان زیارت کنند، در صدد یاری آنهایند و به دوستی آنها اعتماد شان دوست داشته و
 .باد زیرا او آمرزنده و مهربان است

579ص:   

476دالئل االمامه ، محمد بن جریر الطبری ) الشیعی( ، ص  . 



امام زمانشان اعمال و  د که در زمان غیبتداشت که باید این گونه روایات مشوّقی برای شیعیانی باش البته باید توجه
علیهم السالم بوده و مطیع اوامر آن بزرگواران هستند و خدای ناکرده  کردارشان کامالً مطابق و منطبق با دستورات اهل بیت

این گونه روایات موجب عجب و غرور آنها گردد مبادا . 

 :روایاتی در مذمّت مردم آخرالزمان

آنها کسانی هستند که تابع و  از مردم آخر الزمان وارد شده که طبعاً« گروهی»وانی در نکوهش روایات فرا از سوی دیگر
نیستند مانند این روایات عامل به روایات اهل بیت معصومین علیهم السالم : 

 :مسجد نشینان دنیا دوست

وَ حُبُّ  یَأْتُونَ الْمَسَاجِدَ یَقْعُدُونَ فِیهَا حَلَقاً ذِکْرُهُمُ الدُّنْیَا مَّتِیاهلل علیه و آله و سلّم یَأْتِی فِی آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُ وَ قَالَ صلی
 الدُّنْیَا لَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَیْسَ لِلَّهِ بِهِمْ حَاجَه

 گویند با اینان همنشین مردمی می آیند که در مساجد حلقه وار می نشینند و از دنیا و عالیق آن سخن می در آخرالزمان
 .مشو که خداوند را به اینان حاجتی نیست

به بعد 454، ص  22بحار األنوار ، عالمه مجلسی ، ج  . 

 :سه ابتالء برای مردم آخرالزمان

فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ  یَفِرُّونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ کََما یَفِرُّ الْغَنَمُ عَنِ الذِّئْبِ اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله و سلّم سَیَأْتِی زَمَانٌ َعلَی أُمَّتِی قَالَ رَسُولُ
یَخْرُجُونَ مِنَ  الثَّالِثُ الثَّانِی سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ سُلْطَاناً جَائِراً وَ أَشَْیاءَ الْأَوَّلُ یَرْفَعُ الْبَرَکَهَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَی بِثَلَاثَهِ

 الدُّنْیَا بِلَا إِیمَانٍ

فرار می کنند چنانچه  اللَّه علیه و آله فرمود: به زودی زمانی برای مردم فرا رسد که از دانشمندان رسول خدا صلّی
شان بر می دارد. به سه چیزمبتال می کند: اول: برکت را از اموال گوسفند از گرگ می گریزد. در آن صورت خداوند آنان را

ستمگر بر آنان مسلط می گرداند. سوم: بدون ایمان از دنیا می روند دوم: سلطانی . 

580ص:   

 :دینداری در آخرالزمان

  اْلجَمْرَهِ الْقَابِضِ عَلَیالنَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ مِنْهُمْ عَلَی دِینِهِ کَ النَّبِیِّ صلی اهلل علیه و آله و سلّم أَنَّهُ قَالَ یَأْتِی عَلَی عَنْ أَنَسٍ عَنِ

 ای پسر مسعود زمانی بر مردم بیاید که صبرکننده ی بر دینش مانند کسی است که آتش در دست خود بگیرد

به بعد 454، ص  22بحار األنوار ، عالمه مجلسی ، ج  . 

 :فرار از این گروه مردم



عُبَّادُُهمْ عَلَی  یَکُونُونَ عَلَی الْجَوْرِ وَ عُلَمَاؤُهُمْ عَلَی الطََّمعِ وَ مَانٌ ُأمَرَاؤُهُمْاهلل علیه و آله و سلّم یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَ وَ قَالَ صلی
فَعِنْدَ ذَلِکَ کَسَادُ أُمَّتِی کَکَسَادِ الْأَْسوَاقِ وَ لَیْسَ  نِسَاؤُهُمْ عَلَی زِینَهِ الدُّنْیَا وَ غِلْمَانُهُمْ فِی التَّزْوِیجِ الرِّیَاءِ وَ تُجَّارُهُمْ عَلَی أَکْلِ الرِّبَا وَ

خَیْرٌ مِنَ اْلقِیَامِ َلا یَعِیشُونَ الْأَخْیَارُ فِیهِمْ فَعِنْدَ ذَلِکَ الزَّمَانِ الْهَرَبُ وَ -مُسْتَقِیمٌ الْأَمْوَاتُ آیِسُونَ فِی قُبُورِهِمْ مِنْ خَیْرِهِمْ فِیهَا . 

کنندگانشان، ریاکارند و  امّت من فرا رسد که امیرانشان ستمگرند و دانشمندانشان حریصند و عبادت فرمود: زمانی بر
آرایشند و پسرانشان به فکر ازدواجند. در این هنگام کساد اّمت من  تاجرانشان رباخوارند و زنانشان به فکر زینت و

بین آنان زندگی نمی کنند، در  آنان ناامیدند و نیکان بازارهاست و رواجی ندارد. مردگان داخل قبرها از خیر همچون کساد
 .این زمان فرار بهتر از اقامت است

به بعد 454، ص  22بحار األنوار ، عالمه مجلسی ، ج  . 

 :به صورت آدمی و قلوب شیاطین

لِلدِّمَاءِ ال یَتَناهَوْنَ  سَفَّاکُونَ -یَاطِینِ کَأَْمثَالِ الذُّبَابِ الضِّرَارِقُلُوبُ الشَّ النَّاسِ زَمَانٌ وُجُوهُهُمْ وُجُوهُ الْآدَمِیِّینَ وَ قُلُوبُهُمْ یَأْتِی عَلَی
 -سُنَّهٌ یهِمْعَنْهُمُ اغْتَابُوکَ السُّنَّهُ فِیهِمْ بِدْعَهٌ وَ الْبِدَْعهُ فِ ارْتَابُوکَ وَ إِنْ حَدَّثْتَهُمْ کَذَّبُوکَ وَ إِنْ تَوَارَیْتَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ إِنْ تَابَعْتَهُمُ

فِیمَا بَیْنَهُمْ مُشَرَّفٌ صِبْیَانُهُمْ عَارِمٌ وَ  حَلِیمٌ وَ الْمُؤْمِنُ فِیمَا بَیْنَهُمْ مُسْتَضْعَفٌ وَ الْفَاسِقُ وَ الْحَلِیمُ بَیْنَهُمْ غَادِرٌ وَ الْغَادِرُ بَیْنَهُمْ
ذُلٌّ وَ طَلَبُ مَا فِی أَیْدِیهِمْ فَقْرٌ  الُْمنْکَرِ الِالْتِجَاءُ إِلَیْهِمْ خِزْیٌ وَ الِاْعتِدَادُ بِهِمْ وَ لَا یَنْهَی عَنِ وَ شَیْخُهُمْ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ نِسَاؤُهُمْ شَاطِرٌ

الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ   شِرَاَرهُمْ فَیَسُومُونَهُمْ سُوءَیُسَلِّطُ عَلَیْهِمْ -أَوَانِهِ اللَّهُ قَطْرَ السَّمَاءِ فِی أَوَانِهِ وَ یُنْزِلُهُ فِی غَیْرِ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَحْرِمُهُمُ
فَیَدْعُو خِیَارُهُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ َلهُم أَبْنَاءَهُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِسَاءَهُمْ  . 

581ص:   

هاشان قلبهای آدمی است و قلب اللَّه علیه و آله فرمود: زمانی برای مردم فرا رسد که صورتهاشان به شکل رسول خدا صلّی
کارهای منکر که انجام داده اند دست برنمی دارند اگر از آنان پیروی  شیطانی است همچون گرگهای گرسنه خونریزند، از

غائب شوی تو را غیبت کنند را متّهم سازند و اگر با آنان سخن گویی تو را تکذیب کنند و اگر از آنان کنی تو . 

خائن نزد ایشان حلیم و  سنّت. صبور و حلیم نزد ایشان حیله گر و خائن است و آنان بدعت است و بدعت، سنّت در میان
مرتبه، کودکانشان شرورند و زنانشان خبیث و بدجنس و پیرشان  صبور، مؤمن در میان آنان مستضعف است و بدکار، بلند

نهی از منکر نمی کند امر به معروف و . 

دستانشان است فقر و  آنان ذلت و زاری است. و طلب کردن از آنچه درآنان خواری است و تکیه کردن به  پناه بردن به
زمان مناسب بر ایشان حرام کرده و در زمان غیر مناسب باران می  ناداری است. به همین جهت، خداوند بارش آسمان را در

می کشند و زنانشان را زنده  پسرانشان را بدترینشان را بر ایشان مسلّط گرداند تا عذابی سخت بر آنان وارد سازند، بارد و
اما مستجاب نمی شود نگه می دارند، خوبانشان دعا می کنند  . 

به بعد 454، ص  22بحار األنوار ، عالمه مجلسی ،ج  . 

 :ابتالء به چهار خصلت



دِینُهُمْ وَ  بُطُونُهُمْ آلِهَتُهُمْ وَ نِسَاؤُهُمْ قِبْلَتُهُمْ وَ دَنَانِیرُهُمْ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله وسلّم یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ قَالَ رَسُولُ
قُلُوبُهُمْ مَسَاجِدُُهمْ مَعْمُورَهٌ وَ  -إِلَّا دَْرسُهُ اسْمُهُ وَ مِنَ الْإِْسلَامِ ِإلَّا رَسْمُهُ وَ لَا مِنَ الْقُرْآنِ شَرَفُهُمْ مَتَاعُهُمْ لَا یَبْقَی مِنَ الِْإیمَانِ إِلَّا

السُّلْطَانِ وَ قَحْطٍ مِنَ الزَّمَانِ وَ  ِحینَئِذٍ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ جَوْرٍ مِنَ الْهُدَی ُعلَمَاؤُهُمْ أََشرُّ خَلْقِ اللَّهِ عَلَی وَجْهِ الَْأرْضِ خَرَابٌ عَنِ
یَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ قَالَ نَعَمْ کُلُّ دِرْهَمٍ عِْندَهُمْ صَنَم ابَهُ وَ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ أَالْحُکَّامِ. فَتَعَجَّبَ الصَّحَ ظُلْمٍ مِنَ الْوُلَاهِ وَ  . 

582ص:   

است و زنانشان، قبله آنان و  اللَّه علیه و آله فرمود: زمانی برای مردم فرا رسد که شکمهاشان خدایانشان رسول خدا صلّی
 کاالهایشان است از ایمان فقط نامی و از اسالم تنها نشانی و از قرآن فقط و افتخارشان، دینارهایشان، دینشان و شرف

 .درسی باقی می ماند

روی زمینند. در این  آباد و قلبهایشان از هدایت خراب و ویران است. دانشمندانشان بدترین مردمان ساختمان مساجدشان
کند، ستم سلطان و قحطی دوران و ظلم والیان و حکمرانان و   میهنگام خداوند آنان را به چهار خصلت آزمایش و مبتال

 .قاضیان

پرستند فرمود: آری، هر درهمی  کردند و گفتند: ای رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله! آیا آنان بتها را می پس صحابه تعجّب
 .نزد آنان بتی است

به بعد 454، ص  22بحار األنوار ، عالمه مجلسی ، ج  . 

رالزمانزنان آخ : 

 : و در رابطه با )برخی( زنان آخر الزمان داریم که

السَّاعَهِ وَ هُوَ شَرُّ  قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَظْهَرُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ وَ اقْتِرَابِ الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم َُ رَوَی
 الشَّهَوَاتِ مُسْرِعَاتٌ إِلَی اللَّذَّاتِ مُسَْتحِلَّاتٌ مُتَبَرِّجَاتٌ مِنَ الدِّینِ َداخِلَاتٌ فِی الْفِتَنِ مَائِلَاتٌ إِلَی اتٌ عَارِیَاتٌالْأَزْمَِنهِ نِسْوَهٌ کَاشِفَ

 لِلْمُحَرَّمَاتِ فِی جَهَنَّمَ خَالِدَاتٌ 

نزدیک به قیامت( زنانی ظاهر شوند: ) گوید: از امیر مؤمنان علیه الساّلم شنیدم که میفرمود: در آخر الزّمان اصبغ بن نباته
 غیر شوهران، رها کردگان آئین، داخل شدگان در آشوبها قائالن به شهوات و بی حجابان برهنگان، خود آراستگان برای

محرّمات الهی، و واردشوندگان در دوزخ ها، حالل شمارندگانمسائل جنسی، شتاب کنندگان به سوی لذّات و خوشگذرانی  . 

391، ص 3هق (، ج  381من ال یحضره الفقیه، شیخ صدوق) . 

 :معصیت و نسبت دادن آن به خداوند

583ص:   

قدَّرَهَا  عمَلوُنَ بِالمَعَاصی ثُمَّ یَقُولُونَ : اهللُ فی آخِرِ الزَّمانِ قَومٌ یَ جَابِرْ عَنْ النَّبی صلَّی اهللُ عَلَیهِ وَآلِهِ أنَّه قَالَ : یَکُونُ رُوِیَ عَنْ
سَیْفَهُ فِی سَبیلِ اهلل عَلَینَا ، اَلرَّادُّ عَلَیهِمْ یَوَْمئِذٍ کَالشَّاهِرِ  . 



آمند که مرتکب معصیت  صلی اهلل علیه و آله و سلّم روایت نموده: در آخرالزمان مردمانی خواهند جابر از رسول خدا
خداوند بوده که ما مرتکب گناه گردیم. در آن روزگار کسی که  خواهند شد و بعد از آن خواهند گفت: این خواست و تقدیر

است شمشیر کشیده و به قیام برخیزد در حقیقت در راه خداوند به قیام بر خواسته بر علیه این گروه .  

242، ص 2، ج  هق ( 436رسائل المرتضی ، سیّد مرتضی)  . 

 :فرزندان آخر الزمان

فَقِیلَ یَا رَسُولَ  الْأَطْفَالِ فَقَالَ وَیْلٌ لِأَوْلَادِ آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ النَّبِیِّ صلی اهلل علیه و آله و سلّم أَنَّهُ نَظَرَ إِلَی بَعْضِ رُوِیَ عَنِ
 وَ رَضُوا -الْفَرَائِضِ وَ إِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادُهُمْ مَنَعُوهُمْ مِنْ آبَائِهِمُ الْمُؤْمِنِینَ لَا یَُعلِّمُونَهُمْ شَیْئاً مِنَ االلَّهِ مِنْ آبَائِهِمُ الْمُشْرِکِینَ فَقَالَ لَ

هُمْ مِنِّی بِرَاءٌ عَنْهُمْ بِعَرَضٍ یَسِیرٍ مِنَ الدُّنْیَا فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِی ءٌ وَ  

آخر زمان از روش  له و سلّم به بعضی از کودکان نظر کرد و فرمود: وای بر فرزنداناهلل علیه و آ رسول اکرم صلی
فرمود نه، از پدران مسلمانشان که چیزی از فرائض دینی را به  پدرانشان. عرض شد یا رسول اللَّه از پدران مشرک آنها؟

این خشنودند که آنها در آمد مالی  و تنها ازنمیدهند، و اگر فرزندان، خود از پی فراگیری بروند منعشان میکنند  آنها یاد
فرمود: من از این پدران بری و بیزارم و آنان نیز از من بیزارند داشته باشند هر چند ناچیز باشد. سپس . 

584ص:   

408ص  21ج  -السید البروجردی  -جامع أحادیث الشیعه   

 :اوضاع و احوال مردم در آخر الزمان

الکعبه ثم أقبل علینا بوجهه  حججنا مع رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله حجه الوداع فأخذ بابعباس قال :  عن عبد اهلل بن
فقال : بلی یا رسول اهلل ، فقال -الناس منه یومئذ سلمان رضی اهلل عنه  وکان أدنی -فقال : أال أخبرکم بأشراط الساعه ؟   : 

وتعظیم المال ، وبیع الدین بالدنیا ، فعندها یذاب  میل مع األهواءإن من أشراط القیامه إضاعه الصاله ، واتباع الشهوات ، وال
یذوب الملح فی الماء مما یری من المنکر فال یستطیع أن یغیره . قال سلمان قلب المؤمن وجوفه کما وإن هذا لکائن یا  : 

وعرفاء ظلمه ، وامناء خونه ، فقال  عندها امراء جوره ، ووزراء فسقه ، رسول اهلل ؟ قال : إی والذی نفسی بیده . یا سلمان إن
عندها یکون المنکر معروفا ، والمعروف  وإن هذا لکائن یا رسول اهلل ؟ قال : إی والذی نفسی بیده . یا سلمان إن : سلمان

ل : قا ویصدق الکاذب ، ویکذب الصادق ، قال سلمان : وإن هذا لکائن یا رسول اهلل ؟ منکرا ، وائتمن الخائن ویخون األمین ،
، وقعود الصبیان علی المنابر ، ویکون الکذب طرفا ،  إی والذی نفسی بیده . یا سلمان فعندها إماره النساء ، ومشاوره اإلماء

قال سلمان : وإن هذا  مغنما ، ویجفو الرجل والدیه ، و یبر صدیقه ، ویطلع الکوکب المذنب ، قال ، والزکاه مغرما ، والفیئ
سلمان وعندها تشارک المرأه زوجها فی التجاره ، ویکون المطر قیظا ، و  ال : أی والذی نفسی بیده . یالکائن یا رسول اهلل ؟ ق

الکرام غیظا ، ویحتقر الرجل المعسر ، فعندها یقارب األسواق إذا قال هذا یغیظ لم أبع شیئا وقال هذا : لم أربح شیئا فال  : 
یلیهم أقوام  یا رسول اهلل ؟ قال : إی والذی نفسی بیده . یا سلمان فعندهاوإن هذا لکائن  : تری إال ذاما هلل ، قال سلمان

ولیطؤون حرمتهم ، ولیسفکن دماءهم ، ولتمألن قلوبهم رعبا ،  إن تکلموا قتلوهم ، وإن سکتوا استباحوهم لیستأثروا بفیئهم ،
قال إی والذی نفسی بیده . یا  ا رسول اهلل ؟وجلین خائفین مرعوبین مرهوبین ، قال سلمان : وإن هذا لکائن ی فال تراهم إال

 المغرب یلون أمتی فالویل لضعفاء أمتی منهم ، والویل لهم من اهلل ، ال سلمان : إن عندها یؤتی بشئ من المشرق وشئ من
یاطین ، جثتهم جثه اآلدمیین وقلوبهم قلوب الش یرحمون صغیرا ، وال یوقرون کبیرا وال یتجاوزون عن مسئ ، أخبارهم خناء ،



بالرجال ، والنساء  رسول اهلل ؟ قال : إی والذی نفسی بیده . یا سلمان ، وعندها تکتفی الرجال قال سلمان : وإن هذا لکائن یا
بیت أهلها ، ویشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال ، ویرکبن ذوات  بالنساء ، ویغار علی الغلمان کما یغار علی الجاریه فی

؟ فقال صلی اهلل علیه وآله : إی  السروج فعلیهن من أمتی لعنه اهلل ، قال سلمان : وإن هذا لکائن یا رسول اهلل الفروج
،  تزخرف المساجد کما تزخرف البیع والکنائس ، و یحلی المصاحف ، وتطول المنارات والذی نفسی بیده . یا سلمان إن عندها

یا رسول اهلل ؟ قال صلی اهلل علیه وآله : إی  قال سلمان : وإن هذا لکائن وتکثر الصفوف بقلوب متباغضه وألسن مختلفه ،
قال سلمان  ذکور أمتی بالذهب ، ویلبسون الحریر والدیباج ، ویتخذون جلود النمور صفافا ، والذی نفسی بیده . وعندها تحلی

ه . یا سلمان وعندها یظهر الربا ، ویتعاملون والذی نفسی بید : وإن هذا لکائن یا رسول اهلل ؟ قال صلی اهلل علیه وآله : إی
فقال صلی اهلل علیه وآله : إی  ،ویوضع الدین ، و ترفع الدنیا ، قال سلمان : وإن هذا لکائن یا رسول اهلل ؟ بالغیبه والرشاء

یا  : وإن هذا لکائنالطالق ، فال یقام هلل حد ، ولن یضر اهلل شیئا ، قال سلمان  والذی نفسی بیده . یا سلمان وعندها یکثر
وعندها تظهر القینات والمعازف ، ویلیهم أشرار أمتی  رسول اهلل ؟ قال صلی اهلل علیه وآله : إی والذی نفسی بیده . یا سلمان

سلمان وعندها تحج أغنیاء  لکائن یا رسول اهلل ؟ قال صلی اهلل علیه وآله : إی والذی نفسی بیده . یا ، قال سلمان : وإن هذا
 فقراؤهم للریاء والسمعه ، فعندها یکون أقوام یتعلمون القرآن لغیر اهلل ، للنزهه ، وتحج أوساطها للتجاره ، وتحجأمتی 

ویتغنون بالقرآن ، ویتهافتون بالدنیا ، قال سلمان :  ویتخذونه مزامیر ، ویکون أقوام یتفقهون لغیر اهلل ، ویکثر أوالد الزنا ،
انتهکت المحارم ،  قال صلی اهلل علیه وآله : إی والذی نفسی بیده . یا سلمان ذاک إذااهلل ؟  وإن هذا لکائن یا رسول

، وتظهر اللجاجه ، ویفشو الحاجه ، ویتباهون فی اللباس  واکتسبت المآثم ، وسلط األشرار علی األخیار ، ویفشو الکذب
المنکر ، حتی یکون  ر بالمعروف والنهی عنالمطر ، ویستحسنون الکوبه والمعازف ، وینکرون االم ویمطرون فی غیر أوان

وعبادهم فیما بینهم التالوم ، فأولئک یدعون فی ملکوت السماوات :  المؤمن فی ذلک الزمان أذل من األمه ، ویظهر قراؤهم
یا  وآله : إی والذی نفسی بیده . واألنجاس ، قال سلمان : وإن هذا لکائن یا رسول اهلل ؟ فقال صلی اهلل علیه األرجاس

 أن السائل لیسأل فیما بین الجمعتین ال یصیب أحدا یضع فی یده شیئا ، قال سلمان فعندها ال یخشی الغنی إال الفقر حتی
نفسی بیده . یا سلمان عندها یتکلم الرویبضه ،  سلمان : وإن هذا لکائن یا رسول اهلل ؟ قال صلی اهلل علیه وآله ، إی والذی

یکن یتکلم ، فلم  اهلل فداک أبی وأمی ؟ قال صلی اهلل علیه وآله : یتکلم فی أمر العامه من لم فقال : وما الرویبضه یا رسول
إال أنها خارت فی ناحیتهم فیمکثون ما شاء اهلل ثم ینکتون فی مکثهم  یلبثوا إال قلیال حتی تخور األرض خوره ، فال یظن کل قوم

أومأ بیده إلی األساطین فقال ثم -قال : ذهب وفضه  -لهم األرض أفالذ کبدها  فتلقی مثل هذا ، فیومئذ ال ینفع ذهب وال  : 
 .فضه

585ص:   

آن رسول خدا )ص( از  عباس نقل شده که گفت: با رسول خدا به زیارت حج رفتیم، همان حجی که بعد از از عبد اللَّه بن
پس روی نازنین خود را به طرف ما کرد و در کعبه را گرفت و س رسول خدا )ص( -دنیا رفت، و یا به عبارت دیگر حجه الوداع

خواهید شما را خبر دهم از عالمات قیامت؟ فرمود: می  

پاسخ رسول خدا )ص( عرضه  سلمان رضی اللَّه عنه از هر کس دیگر به آن جناب نزدیک تر بود، لذا او در و در آن روز
یعنی از میان  -مت این است که نماز ضایع می شودعالمت های برپائی قیا داشت: بله یا رسول اللَّه، حضرت فرمود: یکی از

مقامی عظیم پیدا می کند و مردم آن  می رود و از شهوات پیروی می شود و مردم به سوی هواها میل می کنند، مال مسلمین
 بسیاری شود، در آن زمان است که دل افراد با ایمان در جوفشان، برای منکرات را تعظیم می کنند، دین به دنیا فروخته می

حل می گردد. سلمان با تعجب عرضه  که می بینند و نمی توانند آن را تغییر دهند آب می شود آن چنان که نمک در آب
خواهد رسید؟ داشت: یا رسول اللَّه: به راستی چنین روزی  



مسلمانان را امرای جور به  آن خدایی که جانم به دست او است، ای سلمان در آن هنگام سرپرستی و والیت فرمود: آری، به
ستمگر و امنایی خائن دارند دست می گیرند امرایی که وزرایی فاسق و سرشناسانی . 

جانم به دست او است  براستی چنین وضعی پیش خواهد آمد یا رسول اللَّه؟ فرمود: آری به آن خدایی که :سلمان پرسید
ود، خائن امین قلمداد می گردد و امین خیانت می کند، دروغگو ش ای سلمان در این موقع منکر، معروف، و معروف، منکر می

راستگو تکذیب می گردد تصدیق می شود و . 

586ص:   

خدایی که جانم به دست  تعجب پرسید: یا رسول اللَّه به راستی چنین چیزی خواهد شد؟ فرمود: آری به آن سلمان با حالت
و کنیزان طرف مشورت قرار می گیرند و کودکان بر فراز منبر می  سنداو است ای سلمان در آن روزگار زنان به امارت می ر

پدر و مادرش جفا ولی به  نوعی زرنگی و زکات خسارت، و خوردن بیت المال نوعی غنیمت شمرده شود، مرد به روند و دروغ
کند دوستش نیکی می نماید و ستاره دنباله دار طلوع می . 

به دست او است ای سلمان!  چنین چیزی خواهد شد؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم یا رسول اللَّه آیا :سلمان باز پرسید
باران در فصلش نیامده بلکه در گرمای تابستان می بارد و افراد کریم  در این موقع زن با شوهرش در تجارت شرکت کند و

 "می شوند وقتی یکی می گوید: زدیکخشمگین می گردند، مرد فقیر تحقیر می شود، در این هنگام بازارها به هم ن سخت
طوری می گویند که هر شنونده می فهمد دارد به خدا بد و  "سودی نبرده ام من "و آن دیگری می گوید: "من چیزی نفروختم

می گوید بیراه . 

، ای به دست او است حتما چنین وضعی خواهد شد یا رسول اللَّه؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم سلمان پرسید: آیا
لب بجنبانند کشته می شوند و اگر چیزی نگویند دشمنان همه  سلمان در این هنگام اقوامی بر آنان مسلط می شوند که اگر

ناموسشان تجاوز نموده،  برای خود حالل می کنند تا با بیت المالشان کیسه های خود را پر کنند و به چیزشان را مباح و
کنند و در آن روز مؤمنین را جز در حال ترس و وحشت و رعب و  ز وحشت و رعبخونشان را بریزند و دلهاشان را پر ا

 .رهبت نمی بینی

587ص:   

خدایی که جانم به  یا رسول اللَّه آیا چنین روزگاری بر مؤمنین خواهد گذشت؟ فرمود: آری به آن :سلمان عرضه داشت
ی از مغرب تا امت اسالم را سرپرستی کنند، در آن چیز دست او است ای سلمان در این هنگام چیزی از مشرق می آورند و

عذاب خدا، آری نه صغیری  ناتوانان امت من، از شر شرقی و غربی ها و وای به حال آن شرقیان و غربیان از روز وای به حال
است،  از هیچ مقصری عفو می کنند، اخبارشان همه فحش و ناسزا را رحم می کنند و نه پاس حرمت کبیری را دارند و نه

بدن آدمیان است ولی دلهاشان دلهای شیاطین جثه آنان جثه و . 

به دست او است ای  یا رسول اللَّه آیا چنین روزی خواهد رسید؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم :سلمان عرضه داشت
خانواده نسبت به دختر  زنان به زنان و همانطوری که پدر و اهل سلمان، در این هنگام مردان به مردان اکتفاء می کنند و

زنان به مردان و زنان  دهند نسبت به پسر نیز غیرت به خرج می دهند، مردان به زنان شبیه می شوند و غیرت به خرج می
بر آنان باد بر مرکب ها سوار می شوند که از طرف امت من لعنت خدا . 



که جانم به دست او است  فرمود: آری به آن خدایی پرسید: یا رسول اللَّه آیا چنین وضعی پیش می آید؟ سلمان از در تعجب
شود آن چنان که کلیساها و معبد یهودیان زینت می شود، قرآنها به  ای سلمان، در این هنگام مساجد طال کاری و زینت می

خشمگین است و زبان هایی که هر  آرایش و مغازه ها بلند وصف ها طوالنی می شود اما با دلهایی که نسبت به هم زیور آالت
 .یک برای خود منطقی دارد

588ص:   

دست او است، در آن روز  رسول اللَّه آیا این وضع پیش می آید؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم به سلمان پرسید: یا
ید و فروش می گرددحریر و دیبا می پوشند و پوست پلنگ کاالی خر مردان و پسران امت من با طال خود را می آرایند و . 

دست او است، ای سلمان  رسول اللَّه آیا این نیز واقع خواهد شد؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم به سلمان پرسید: یا
شود و معامالت با غیبت و رشوه انجام می شود و دین خوار و دنیا  در آن روز ربا همه جا را می گیرد و یک عمل آشکار می

می شود بلند مرتبه . 

دست او است ای سلمان در  رسول اللَّه آیا این نیز واقع خواهد شد؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم به سلمان گفت: یا
گردد و البته خدای تعالی از این بابت هرگز متضرر نمی شود این هنگام طالق زیاد می شود و هیچ حدی جاری نمی . 

جانم به دست او است ای  این نیز واقع خواهد شد؟ فرمود: آری به آن خدایی کهیا رسول اللَّه آیا  :سلمان عرضه داشت
می شوند و اشرار امت من بر امت، والیت و حکومت می کند سلمان در این زمان کنیزان آوازه خوان و نوازنده پیدا . 

دست او است ای سلمان در  م بهرسول اللَّه آیا چنین وضعی خواهد شد؟ فرمود: آری به آن خدایی که جان سلمان پرسید: یا
به حج می روند و طبقه متوسط برای تجارت و فقرا به منظور  این موقع اغنیای امت من صرفا به منظور گردش و تفریح

را نوعی مزمار و آلت  می روند، در این هنگام است که اقوامی قرآن را برای غیر خدا می آموزند و آن خودنمایی و ریا حج
اسالمی می پردازند اما برای غیر خدا در آن روزگار زنا زادگان زیاد می  ی کنند، اقوامی دیگر به تعلم فقهموسیقی اتخاذ م

با قرآن آوازه خوانی می کنند و بر سر دنیا سر و دست می شکنند شوند . 

589ص:   

جانم به دست او است  یا رسول اللَّه آیا چنین وضعی خواهد شد؟ فرمود: آری به خدایی سوگند که :سلمان عرضه داشت
مردم عالما و عامدا در پی ارتکاب گناه باشند و اشرار بر  ای سلمان این وقتی است که حرمت ها و قرق ها شکسته شود و

مردم در لباس به یکدیگر  دروغ فاش و بی پرده و لجاجت ها ظاهر گردد و فقرا فقر خود را علنی کنند، اخیار مسلط شوند،
و نرد و موسیقی را کاری پسندیده بشمارند و در مقابل امر به  در غیر فصل ببارد و مردم شطرنجمباهات کنند و باران 

منفورترین فرد امت شود و قاریان  منکر را عملی نکوهیده بدانند تا آنجا که یک فرد با ایمان ذلیل ترین و معروف و نهی از
ملکوت آسمانها رجس و نجس نامیده می شوند این مردمند که در عابدان را مالمت کنند و عابدان قاریان را . 

که جانم به دست او است  پرسید: یا رسول اللَّه آیا چنین وضعی پیش می آید؟ فرمود: آری به آن خدایی سلمان از در تعجب
 فقیر شدن ندارد، حتی یک سائل در طول یک هفته یعنی بین دو ای سلمان در این هنگام است که توانگر هیچ دلواپسی جز

و احدی نیست که چیزی در دست او بگذارد جمعه سؤال می کند . 



جانم در دست او است ای  یا رسول اللَّه آیا چنین روزگاری خواهد رسید؟ فرمود: آری به آن خدایی که :سلمان باز پرسید
ست؟ فرمود: چیزی و رسول اللَّه پدر و مادرم فدای تو، رویبضه چی سلمان در این زمان رویبضه تکلم می کنند، پرسید: یا

است که مردم، دیگر زیاد  در می آید و در امور عامه سخن می گوید که هرگز سخن نمی گفت، در این هنگام کسی به سخن
قومی چنین می پندارد که زمین تنها در ناحیه او نعره کشید بعد تا هر  زنده نمی مانند ناگهان زمین نعره ای می کشد و هر

و خود آن  -دارد بیرون می ریزد که خدا بخواهد هم چنان می مانند و سپس واژگونه می شوند و زمین هر چه در دل زمانی
 دست خود به ستونهایی که در آنجا بود اشاره نموده و فرمود مثل این، ولی در آن گاه با -جناب فرمود: یعنی طال و نقره را

ایآن روز دیگر نه طالیی فائده دارد و نه نقره  . 

590ص:   

309، ص  6بحار األنوار ، عالمه مجلسی ، ج   . 

با اینکه در زمان امام صادق امام زمان علیهما السالم متولد نشده بودند ، چطور ایشان فرموده اند به امام 
 زمان سالم کنید ؟

ده اند به امام زمان سالم کنید با اینکه در زمان امام صادق امام زمان علیهما السالم متولد نشده بودند ، چطور ایشان فرمو
 ؟

 :پاسخ

در ابتدا باید  . دعا برای سالمت است ودعا هم برای شخص موجود ممکن است هم کسی که موجود نیست اوال: معنای سالم
اهل سنت نیز موجود است به معنی دعای برای سالمت  معنی سالم مشخص شود . سالم همان طور که در کتب لغت وتفسیر

ودبه کار می ر  : 

 معنی السالم هو الدعاء بالسالمه

347ص/1اإلیضاح فی علوم البالغه ج  

 .معنای سالم دعای برای سالمت است

 :شبیه همین عبارت در کتابهای زیر آمده است

فتح الباری  -194ص/9زاد المسیر ج -94ص/12روح المعانی ج -29ص/3الکشاف ج -202ص/21التفسیر الکبیر ج
13ص/11ج  

بودن وی شرط  سالم می کنی برای وی دعای به سالم کرده ای . وبرای دعا کردن برای شخص موجود پس وقتی به کسی
کسانی که درآن زمان موجود نبوده انددعاکرده اند نیست . در بسیاری روایات اهل سنت آمده است که رسول خدا برای  : 

ان أبا الهیثم حدثه عن  قال ثنا دراج أبو السمح اهلل حدثنی أبی ثنا حسن قال سمعت عبد اهلل بن لهیعه حدثنا عبد 11691
ان رجال قال له یا رسول اهلل طوبی لمن رآک وآمن بک قال طوبی  أبی سعید الخدری عن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم



مائه  شجره فی الجنه مسیره بی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی لمن آمن بی ولم یرنی قال له رجل وما طوبی قال لمن رآنی وآمن
 عام ثیاب أهل الجنه تخرج من أکمامها

591ص:   

71ص/3مسند أحمد بن حنبل ج  

است )طوبی  عرض کرد درخت بهشتی طوبی برای کسی باشد که تو را دیده و به تو ایمان آورده شخصی به رسول خدا
ست . ودرخت بهشتی را دیده وایمان آورده ا اصطالحی در دعاست(.حضرت فرمودند درخت بهشتی برای کسی باشد که من

بهشتی ودرخت بهشتی ودرخت بهشتی ودرخت بهشتی برای کسی باشد که به من  ودرخت بهشتی ودرخت بهشتی ودرخت
درختی است در بهست که  آورده ولی من را ندیده است . شخصی به حضرت عرض کرد طوبی چیست . فرمودند ایمان

شاخه های ان بیرون می آید ازطولش به اندازه هزار ماه راه است که لباس بهشتیان  . 

و  519ص/2ج مسند أبی یعلی -213ص/16صحیح ابن حبان ج - 96ص/4المستدرک علی الصحیحین ج این روایت در
دانسته اند چندین کتاب دیگر آمده است ودر بسیاری از آنها این روایت را صحیح . 

عصر چطور به  ن است که در زمان حضرت ولیچنی ،سوال -گذشت یک سوال اول در که –مورد بحث  ثانیا: در روایات
یابقیه اهلل که معنی آن چنین است: اگر زمان او را درک  ایشان سالم می کنند ، حضرت پاسخ دادند می گویی السالم علیک

 کردی چنین می گویی ؛

الشریف قبل از تولد ایشان  مطلب ، ما برای دفع شبهه از زیاراتی که برای امام زمان عج اهلل تعالی فرجه اما عالوه بر این
 : ذکر شده است چنین پاسخ می گوییم که

 : ثالثا: تمامی مردم قبل از تولد در این عالم ، وجود روحانی داشته و درک وفهم دارند اهل سنت در ذیل آیه شریفه

(172أنفُسِهِم ألَستُ بِرَبِّکُم قَالُوا بَلَی )سوره أعراف آیه  رَبُّکَ مِن بَنِی آدَمَ ِمن ظُهُورِهِم ذُرِّیَّتَهُم وَأشهَدَُهم عَلَی وَإذ أخَذَ  

592ص:   

خودشان گرفت)از خودشان  پروردگارت از فرزندان آدم ذریه ایشان را گرفت)خلق کرد( وایشان را شاهد بر وهنگامی که
گفتند آری اقرار گرفت( که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همگی  

جهات با نظر شیعه منافات دارد اما  اقرار کرده اند .اگر چه روایاتی که ایشان در این زمینه آورده اند در بعضی به این مطلب
 : اصل وجود در عالم ذر را اثبات می نماید

عن مسلم بن یسار  بن سعید عن مالک عن زید بن أبی أنیسه عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید أنا قتیبه 11190
بنی آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم علی أنفسهم ألست  عمر بن الخطاب سئل عن هذه اآلیه وإذ أخذ ربک من الجهنی أن

اهلل علیه وسلم یسأل  أن تقولوا یوم القیامه إنا کنا عن هذا غافلین فقال عمر سمعت رسول اهلل صلی بربکم قالوا بلی شهدنا
وجل خلق آدم فمسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذریه فقال خلقت  عز عنها فقال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم إن اهلل

للنار وبعمل أهل النار یعملون وبعمل أهل الجنه یعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذریه فقال خلقت هؤالء هؤالء للجنه  ... 



347ص/6سنن النسائی الکبری ج  

از وی سوال شد پس  سول خدا شنیدم که در این زمینهدر مورد این آیه سوال شد...پس عمر گفت از ر از عمر بن خطاب
پشت وی کشید پس از آن ذریه او را خارج کرد . پس  فرمود خداوند عز وجل آدم را خلق کرد پس دست راست خود رابر

 دوباره بر پشت کردم وایشان عمل اهل بهشت را )کارهای نیک را ( انجام خواهند داد . سپس گفت آنها را برای بهشت خلق
برای آتش آفریده ام و ایشان کارهای اهل آتش  وی دستی کشید پس از آن ذریه ای را خارج کرد پس گفت ایشان را

داد را)کارهای بد را( انجام خواهند  ... 

593ص:   

در  علیهم السالم قبل از حضور عام در مورد عالم ذر ، در مورد وجود نورانی رسول گرامی اسالم و ائمه اطهار جدا از روایات
داریم این عالم در کتب شیعه وسنی روایات بسیاری : 

عن یحیی بن کثیر عن أبی  همام الولید بن شجاع بن الولید البغدادی حدثنا الولید بن مسلم عن األوزاعی حدثنا أبو 3609
یسی هذا حدیث لک النبوه قال وآدم بین الروح والجسد قال أبو ع سلمه عن أبی هریره قال قالوا یا رسول اهلل متی وجبت

من حدیث أبی هریره ال نعرفه إال من هذا الوجه حسن صحیح غریب  

585ص/5سنن الترمذی ج  

روح و بدن بود ) روح  کردند که چه زمانی شما به نبوت مبعوث شدید؟ فرمودند هنگامی که آدم در بین از رسول خدا سوال
 ... و بدنش از هم جدا بود( ...این حدیث نیکو و صحیحی است

شقیق أن رجال سأل النبی  بکر قال حدثنا عفان قال حدثنا وهیب قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد اهلل بن حدثنا أبو 36553
بین الروح والجسد صلی اهلل علیه وسلم متی کنت نبیا قال کنت نبیا وآدم  

329ص/7مصنف ابن أبی شیبه ج  

آنکه آدم در بین روح  سوال کرد که شما از چه زمانی پیغمبر بودید ؟ فرمودند من پیغمبر بودم و حال شخصی از رسول خدا
 و بدن بود ) روح و بدنش از هم جدا بود(

بن ثابت ، عن أبی  [ ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسین ، عن أبی سعید العصفوری عن عمر ] و محمد بن یحیی - 6
اهلل خلق محمدا وعلیا وأحد عشر من ولده من نور عظمته ،  ی بن الحسین علیه السالم یقول : إنحمزه قال : سمعت عل

رسول اهلل صلی اهلل  ضیاء نوره یعبدونه قبل خلق الخلق ، یسبحون اهلل ویقدسونه وهم األئمه من ولد فأقامهم أشباحا فی
 .علیه وآله

594ص:   

153 - 530ص  - 1ج  -الشیخ الکلینی  -الکافی   



از ذریه او را از نور  علیه السالم شنیدم که فرمودند بدرستیکه خداوند عزوجل محمد وعلی و یازده نور از امام سجاد
نور خودش قرار داد که او را عبادت می کردند قبل از آنکه  عظمتش خلق کرد پس ایشان را بصورت سایه هایی در سایه

شوند مخلوقات دیگر خلق . 

اهلل بن عبد الرحمن  مد بن الحسن ، عن سهل بن زیاد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدومح علی بن محمد - 19
أال آکل طعاما بنهار أبدا حتی یقوم قائم آل محمد ، فدخلت علی أبی  ( قال : حلفت فیما بینی وبین نفسی 1األصم ، عن کرام ) 

بنهار أبدا حتی یقوم قائم آل محمد ؟   علیه أال یأکل طعاماعلیه السالم قال : فقلت له : رجل من شیعتکم جعل هلل عبد اهلل
لما قتل  وال ثالثه التشریق وال إذا کنت مسافرا وال مریضا فإن الحسین علیه السالم قال : فصم إذا یا کرام وال تصم العیدین

حتی نجدهم عن جدید األرض بما  لنا فی هالک الخلق عجت السماوات واألرض ومن علیهما والمالئکه ، فقالوا : یا ربنا ائذن
حجابا من الحجب  صفوتک ، فأوحی اهلل إلیهم یا مالئکتی ویا سماواتی ویا أرضی اسکنوا ، ثم کشف استحلوا حرمتک ، وقتلوا

 یاعلیهم السالم وأخذ بید فالن القائم من بینهم ، فقال : یا مالئکتی و فإذا خلفه محمد صلی اهلل علیه وآله واثنا عشر وصیا له
قالها ثالث مرات -سماواتی ویا أرضی بهذا أنتصر ] لهذا [   . 

534ص  - 1ج  -الشیخ الکلینی  -الکافی   

595ص:   

قائم آل محمد ظهور  است که گفت :قسم خوردم که در روز غذا نخورم) روزها همه روزه باشم( تا اینکه از کرام نقل شده
عرض کردم که شخصی از شیعه شما چنین نذری نموده است  به حضرت کند .پس به نزد امام صادق علیه السالم رفتم .پس

وقربان روزه نگیر  بگیر با اکرام)یعنی ثواب فراوان به تو داده خواهد شد( ولی روز عیدفطر ؟ حضرت فرمودند پس روزه
رستیکه وقتی که روزه نگیر ونیز وقتی که مریض هستی .پس بد وسه روز ایام تشریق در حج را نیز ونیز زمانیکه مسافری

پس گفتند خداوندا به ما . السالم در کربال شهید شدند زمین وآسمان وموجودات آنها ومالئکه ناله کردند امام حسین علیه
برگزیدگان تو هالک کنیم تا از صفحه روزگار محو شوند . پس خداوند  اجازه بده تا مردم را به سبب انجام محرمات وکشتن

حجابی را از حجاب های خود  ی مالئکه من و ای آسمان های من و ای زمین من آرام باشید سپسوحی نمود که ا به ایشان
ذریه او علیهم السالم بودند واشاره نمود به یکی از ایشان که در  برداشت ؛ پس در پشت ان رسول خدا ودوازده نفر از

وسیله این شخص یاری می کنم  زمین من ، بهایستاده بود پس فرمود ای مالئکه من و ای آسمانهای من و ای  بین ایشان
 .)حسین را( واین مطلب را سه بار فرمود

السالم حتی قبل از بعثت  سالم کردن به مقام واالی بقیه اهلل االعظم نه تنها در زمان امام صادق علیه پس می بینیم که
بوده است رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله وسلم نیز ممکن . 

روایت کرده اند که رسول  (45) سوره زخرف آیه "وَاسأل َمن أرَسلَنا مِن قَبلِکَ "در ذیل آیه شریفه  همچنین اهل سنت
والیت علی بن أبی طالب بعد از من مبعوث گردیدند خدا فرمودند تمامی پیامبران با عهد به نبوت من و  . 

596ص:   

جابر قال ثنا محمد بن خالد  نا عبد اهلل بن محمد بن غزوان قال ثنا علی بنمحمد بن المظفر الحافظ قال حدث حدثنا أبو الحسن
بن سوقه عن إبراهیم عن األسود عن عبد اهلل قال قال النبی صلی اهلل  بن عبد اهلل قال ثنا محمد بن فضیل قال ثنا محمد

علی ما بعثوا قال قلت علی ما بعثوا قال  وسلم یا عبد اهلل أتانی ملک فقال یا محمد وسل من أرسلنا من قبلک من رسلنا علیه



اال عن  قال الحاکم تفرد به علی بن جابر عن محمد بن خالد عن محمد بن فضی ولم نکتبه علی والیتک ووالیه علی بن أبی طالب
 بن مظفر وهو عندنا حافظ ثقه مأمون

95ص/1معرفه علوم الحدیث ج  

ئمه اطهار علیهم السالم حتی قبل از خلقت انبیا دارداین روایات به خوبی بیانگر وجود معنوی و روحانی ا  . 

 آیا وهابیت اعتقادی به منجی دارند ؟

 آیا وهابیت اعتقادی به منجی دارند ؟

 پاسخ

 : رویکرد وهابیت نسبت به مهدویت

 99وهابیت و اهل سنت حدود  رویکرد وهابیت نسبت به مهدویت ، توجه شما را به این نکته جلب می کنم که در رابطه با
شیعه هم عقیده هستند . یعنی این ها معتقد هستند که آقا رسول  درصدشان در رابطه با مهدویت ، پنجاه شصت درصد با

جهان را پر از عدل و داد  داده به وجود آقا حضرت مهدی سالم اهلل علیه که آن نازنین وجود خواهد آمد و اکرم بشارت
است . در این زمینه ما اختالف آن چنانی با اهل سنت حتی با وهابیت  نه که از ظلم و ستم لبریز شدهخواهد کرد ؛ همان گو

دارد سر فرصت بحث خواهیم  البته اگر فرصتی شد در رابطه با مهدویت نوعی و شخصی که چه شاخصه های . هم نداریم
 . کرد

597ص:   

روایات در صحاح سته و حتی  وهابیت هم وقتی در برابر انبوهی از این است که ابن تیمیه ، بزرگ تئورین نکتۀ جالب توجه
شود ، صراحتاً می گوید در صحیح بخاری و مسلم در بارۀ حضرت مهدی مواجه می  : 

إن األحادیث التی یحتج بها علی خروج المهدی أحادیث صحیحه ، رواها أبو داود والترمذی وأحمد وغیرهم من حدیث ابن 
 . مسعود وغیره

211، ص 4ج السنه النبویه ، ج منها  . 

هستند . این روایات را ابو  توانیم احتجاج کنیم بر آن احادیث بر قیام حضرت مهدی ، این احادیث صحیح احادیثی که می
 . داود ، ترمذی و احمد نقل کرده اند

گوید احادیث مربوط به  و می، شاگرد و ناشر افکار ابن تیمیه هم در این زمینه مفصل بحث کرده است  خود آقای ابن قیم
 . حضرت مهدی ، احادیث حسن و صحیح هستند

 : جالب تر از این ها آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی، عبارت خیلی ظریفی دارد



اترا تواترها . وهی متواتره تو من أهل العلم ، واألحادیث فیه مستفیضه ، بل متواتره وقد حکی غیر واحد أمر المهدی معلوم
به  تدل علی أن هذا الشخص الموعود -بحق  -وصحابتها ، ورواتها ، وألفاظها ، فهی  معنویا ، لکثره طرقها ، واختالف مخارجها ،

 . أمره ثابت وخروجه حق

االتفاق : علی ثبوت أمر المهدی،  العلم أثبتوا أشیاء کثیره بأقل من ذلک . والحق أن جمهور أهل العلم ، بل هو وقد رأینا أهل
فال یلتفت إلی کالمه فی ذلک -فی هذا الباب  -من شذّ من أهل العلم  وأنه حق ، وأنه سیخرج فی آخر الزمان . وأما  . 

598ص:   

زیادی از اهل علم  علیه السالم واضح است و احادیث پیرامون آن مستفیضه بلکه متواتر است و تعداد مسئله حضرت مهدی
اند . و تواتر آن تواتر معنوی است به خاطر کثره طرق احادیث  تر بودن احادیث حضرت مهدی علیه السالم را نقل کردهمتوا

ثابتی دارد و خروج او حق  لفظ احادیث و راویان و الفاظ بحق داللت بر این دارد که این شخص موعود امر آن، و اختالف در
 .است

علما بلکه اتفاق علما بر ثبوت  را با روایاتی کمتر از این ثابت کرده اند . و قول حق ازعلما مسائل زیادی  و ما دیده ایم که
که او در آخر الزمان خارج خواهد شد . و اما عده قلیلی از علما )در  مسئله مهدویت است و همین قول حق است و به حق

مسئله( توجهی به صحبت درباره او نکرده اند این  . 

، فی ذیل محاضره عبد المحسن العباد 1388، السنه األولی  3میه بالمدینه المنوره ، العدد مجله الجامعه اإلسال  . 

دارد . در مجلۀ التمدن  الدین البانی که از او به بخاری دوران تعبیر می کنند ، شبیه این عبارت را همچنین آقای ناصر
 . 642، ص  22، سال  28و  27اإلسالمی الدمشقیه ، شمارۀ 

رسماً اعالم کرد 1976العالم اسالمی که در حقیقت مرکز فرهنگی وهابیت است ، در برج می رابطه   : 

فإنّ االعتقاد بظهور المهدی یعتبر واجباً علی کل مسلم وهو جز من عقائد أهل السنه والجماعه وال ینکر ذلک إالّ کلّ جاهل أو 
 . مبتدع

سنت و جماعت است و  همۀ مسلمان ها . این عقیده ، جز عقائد اهلحضرت مهدی ، یک امری است واجب بر  اعتقاد به ظهور
را انکار کند جز جاهل و نادان و بدعت گذاری کسی نمی تواند این عقیده  . 

599ص:   

که آیا حضرت مهدی سالم  وهابیت ، نسبت به وجود حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداه والدت آن حضرت و این مشکل ما با
ه به دنیا آمده یا نه ، مورد اختالف با وهابیت است که این  255سال  امام عسکری علیه السالم است و در اهلل علیه از نسل

صراحتاً در کتاب های خودشان گفته اند که  قاطعانه در برابر این عقیدۀ شیعه ایستاده اند . علمای زیادی از اهل سنت ها
نفر  120از نرجس خاتون و امام عسکری به دنیا آمده است .آمار  58یا در سال  255 حضرت مهدی سالم اهلل علیه در سال

ولی عصر اواحنا له الفداء از علمای اهل سنت جمع آوری شده است که همگی اعتراف دارند بر والدت حضرت  

هجری 255نظرات علمای بزرگ اهل سنت معترف بر والدت حضرت مهدی در سال   



چند نمونه از علمای  ابطه با والدت آقا حضرت مهدی سخن گفته اند ، فقطشخصیت های اهل سنت که در ر در رابطه با
شخصیت های برجسته را عرض می کنم انساب که حرف اول را آن ها می زنند و بعد چند نفر از  . 

هدی این که آقا حضرت م بن عبد اهلل از اعالم قرن چهارم در کتاب سر السلسله العلویه صراحت دارد بر جناب ابو نصر سهل
دانند فرزند امام عسکری به دنیا آمد و او را قائم و حجت می  . 

39سر السلسله العلویه ص   

بعد می گوید : هیچ اشکالی در نسب آن حضرت نیست ؛ ولی به خاطر برخی از مسائل سیاسی برادرش جعفر آمد و ادعا کرد 
 . میراث امام عسکری را

ه صراحت دارد 606، صاحب کتاب تفسیر کبیر ، متوفای  جناب فخر رازی از شخصیت های برجستۀ اهل سنت  : 

600ص:   

 . فله ابنان وبنتان . اما اإلبنان فأحدهما صاحب الزمان والثانی موسی درجه فی حیات أبیه

الزمان و دیگری موسی بوده که  السالم( دو تا دختر و دو تا پسر داشتند . یکی از فرزندان آن ها صاحب امام عسکری )علیه
 . در زمان حیات پدرش از دنیا رفته است

78الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه ، ص  . 

 :جناب محمد امین که از شخصیت های بلند آوازۀ اهل سنت در شناخت انساب و قبائل عرب است ، صراحت دارد

 . محمد المهدی وکان عمره عند وفات أبیه ، خمس سنین

364رفه قبائل العرب ، صفی مع  

 . عمر حضرت مهدی ، هنگام وفات پدرش پنج سال بوده است

الطالب فی أنساب آل أبی طالب  و دیگر بزرگان ابن عنبه در عمده 130کتاب المجزی فی انساب الطالبین ، ص جناب عمری در
این تعبیر را دارند 199، ص  . 

والدت آقا امام زمان در  صراحت دارد بر 274، ص 7فی التاریخ ، ج آقای ابن اثیر جزری ، صاحب الکامل جالب این است
در قید حیات بوده است ه که در هنگام وفات آقا امام عسکری این آقا 255سال   . 

 : آقای ابن خلکان از استوانه های علمی اهل سنت می فرماید

 . کانت والدته یوم الجمعه منتصف شعبان سنه خمس وخمسین ومأتین

176، ص 4عیان ، جوفیات األ  



هجری بوده است 255والدت حضرت مهدی ، روز جمعه نیمۀ شعبان ، سال   . 

 : آقای ذهبی در کتاب های متعددش در این زمینه سخن گفته است . در تاریخ اسالم ، دارد

سته وخمسین وأما ابنه محمد بن الحسن الذی یدعوه الرافضه القائم الخلف الحجه ، فولد سنه ثمان وخمسین وقیل سنه  . 

601ص:   

260تا  251تاریخ اسالم ، در وفیات   

 37، ص 5دارد . شبیه این عبارت در کتاب العبر فی خبر من غبر ، ج 119، ص 13همین تعبیر را در سیر اعالم النبالء ، ج
 . دارد

به دنیا آمده است 256یا  258حضرت مهدی ، فرزند امام عسکری سال   . 

حقیقت تراث وهابیت را در کتاب األعالمش زنده کرد ، که از وهابیون معاصر ما نیز هست ، می  آقای زرکلی وهابی که در
 : گوید

 ولد فی سامرا ومات ابوه وله من العمر خمس سنین . و قیل فی تاریخ مولده لیله نصف شعبان سنه خمس و خمسین و مأتین

داد . می گویند او در نیمیه  ر نداشت ، پدر خود را از دستسامرا به دنیا آمد ؛ در حالی که پنج سال بیشت حضرت مهدی در
به دنیا آمده است 255شعبان سال   . 

آقا ولی عصر ارواحنا له الفداه است ؟« النَّجْمُ الثَّاقِب » آیا مراد از   

آقا ولی عصر ارواحنا له الفداه است ؟« النَّجْمُ الثَّاقِب » آیا مراد از   

 : توضیح سؤال

سیرت به خدای خود پناهم مگر آن شهاب ثاقب مددی کند خدا راز رقیب دیو   

10در قران خداوند می فرماید :صافات  .  

شهاب »کوتاه برای استراق سمع به آسمان نزدیک شوند، که  خَطِفَ اْلخَطْفَهَ فَأَتْبَعَهُ ِشهَابٌ ثَاقِبٌ مگر آنها که در لحظه ای إِلَّا مَنْ
می کند آنها را تعقیب« ثاقب ! 

 : و یا درسوره طارق

 وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاکَ َما الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ

 !سوگند به آسمان و کوبنده شب



 !و تو نمی دانی کوبنده شب چیست

 !همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکیهاست

به اسمانهای باال را نمیدهد کیست ؟ منظور از شکافنده تاریکی و شهاب ثاقبی که اجازه نزدیک شدن شیاطین  

602ص:   

 :ایا منظور همان امام عصر می باشد ؟

 : جواب

سوره حجر کالمی دارند که خالصه آن چنین است 18عالمه بزرگوار مرحوم سید محمد حسین طباطبایی در ذیل آیه   : 

 . مفسرین وجوه مختلفی را برای توجیه این آیه ذکر کرده اند که همگی آنها با توجه به پیشرفت علم مردود شده است

معنی را به این صورت به  الهی در بیشتر مواقع در بیان تمثیل معقول به مشهود است شاید خداوند ، عالم از آنجا که کلمات
 . تصویر کشیده است

 : وتقریب صورت آن

است که از لحاظ رتبه ملکوت  مالئکه در آن هستند واز ورود شیاطین جلوگیری می کنند کنایه از عالم ملکوتی آسمانی که . 1
به زمین ما باالتر از این عالم است . مانند نسبت آسمان ما  . 

حوادث آینده اطالع مقصود از نزدیکی شیاطین به آن آسمان ورودشان به عالم ملکوت مالئکه است تا از اسرار خلقت و . 2
 . یابند

شیاطین خارج است ) همانطور  پرتاب شهاب فرستادن مطالب ملکوتیه ونورانیه ایست که تحمل آنها از قدرت مقصود از . 3
اهلل علیه وآله وسلم را تحمل کنند که کفار در قیامت نمی توانند نور رسول خدا صلی .) 

انیدن مطالب حقه باشد که فرشتگان با اظهار حق آنها را طرد می کنندیا مقصود از نفوذ شیاطین ، نفوذ برای پوش . 4  . 

124ص  17تفسیر المیزان ج   

اما در مورد کسی که از این آسمان حفاظت می کند مطلبی ندارد .فقط اشاره به فرشتگان نموده است . که این در بعضی 
 . روایات موجود است

ه است ودر آن صراحتا این موجود را ملکی از مالئکه می داندذکر شد 9ص 13این روایت در تفسیر المیزان ج  . 

603ص:   



آمده است که مقصود  روایتی است که در آن 67شماره  489النجم الثاقب در کتاب خصال شیخ صدوق در ص اما در مورد
معنی نفوذ است (وآن  تمامی اسمانها نفوذ کرده است )ثقب به از نجم الثاقب ستاره ای است در آسمان هفتم که نور آن در

امیر مومنان وستاره اوصیا معروف است ستاره به ستاره . 

 مواریث انبیاء

 پیراهن ابراهیم و یوسف علیهماالسالم

بود؟ گفتم: خیر، فرمود: چون  صادق علیه الساّلم روایت کرده که فرمود: آیا می دانید که پیراهن یوسف چه مفضّل از امام
جامه بهشتی آورد و بر او پوشانید و به واسطه آن سرما و گرما بر وی  شد، جبرئیل برایش یکآتش برای ابراهیم افروخته 

بر اسحاق آویخت، اسحاق نیز آن را  رسانید و چون مرگ ابراهیم علیه الّسالم فرا رسید آن را در بازوبندی نهاد و زیان نمی
یوسف آویخت و آن در بازوی وی بسته بود تا کارش  آمد، یعقوب آن را بر بر یعقوب آویخت و هنگامی که یوسف به دنیا

رائحه آن را استشمام کرد و این  جا کشیده شد و چون یوسف آن پیراهن را از میان آن بازوبند بیرون کشید، یعقوب بدان
 همان قول خدای

» تعالی است که ود که از بهشت آمده بود. راوی گوید: گفتم فدای پیراهن ب و آن این« إِنِّی لَأَجِدُ ِریحَ یُوسُفَ لَوْ ال أَنْ تُفَنِّدُونِ
بود. و سپس فرمود: هر  رسید؟ فرمود:به اهلش رسید و هنگامی که قائم ما ظهور میکند با او خواهد شما آن پیراهن به که

یهم الّسالم رسیدمحمّد صلّی اللَّه علیه و آله و سّلم و یا آل محمّد عل پیامبری که علمی یا چیز دیگری را به ارث برد همه به . 

604ص:   

283، ص: 1ترجمه پهلوان، ج -کمال الدین  

 عصای موسی علیه السالم

الدرجات از محمد بن فیض روایت کرده که: امام محمد باقر علیه السّالم فرمود صفار در بصائر عصای موسی علیه الساّلم  :
بن عمران رسید و فعال آن عصا در نزد ماست، در همین نزدیکی  نخست مال حضرت آدم بود، سپس بشعیب و از او بموسی

صحبت میکند عصا مثل روزی که آن را از درخت بریدند سبز بود، و هر گاه با آن سخن بگویند آن را دیدم، آن . 

داین عصا برای قائم ما بامانت گذارده شده، تا همان طور که موسی از آن استفاده میکرد، او نیز آن را بکار بر ..  

1110مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

الدین از ریان بن صلت روایت کرده که گفت: بحضرت رضا علیه الّسالم عرضکردم و صدوق در کمال آیا صاحب االمر شما  :
االمری که زمین را پر از عدل و داد میکند چنان که از ظلم پر  هستید؟ فرمود: من صاحب االمر هستم ولی نه آن صاحب

که وقتی ظهور میکند  من میتوانم چنین کسی باشم با این ضعف بدن که در من می بینی؟! قائم کسی است شده باشد چگونه
وی زمین دراز دارد. بطوری که اگر دست بطرف بزرگترین درخت ر بسن پیر مردان و بصورت جوانان است، و بدنی نیرومند

صدایش خورد شود! عصای  را از بیخ بکند. و چنانچه در میان کوه ها نعره کشد، سنگهای سخت از هیبت کند میتواند آن
 .موسی و انگشتر سلیمان با اوست



1112مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

 انگشتر سلیمان علیه السالم

که گفت: بحضرت رضا علیه الّسالم عرضکردمالدین از ریان بن صلت روایت کرده  صدوق در کمال آیا صاحب االمر شما  :
االمری که زمین را پر از عدل و داد میکند چنان که از ظلم پر  هستید؟ فرمود: من صاحب االمر هستم ولی نه آن صاحب

قتی ظهور میکند که و من میتوانم چنین کسی باشم با این ضعف بدن که در من می بینی؟! قائم کسی است شده باشد چگونه
دارد. بطوری که اگر دست بطرف بزرگترین درخت روی زمین دراز  بسن پیر مردان و بصورت جوانان است، و بدنی نیرومند

صدایش خورد شود! عصای  را از بیخ بکند. و چنانچه در میان کوه ها نعره کشد، سنگهای سخت از هیبت کند میتواند آن
 .موسی و انگشتر سلیمان با اوست

605: ص  

1112مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

 تابوت سکینه

 تابوت سکینه

» که از انبیای گذشته به حضرت مهدی علیه السالم می رسد تابوت سکینه و یا چهارمین میراثی است که « صندوق عهد
 .هنگام ظهور همراه آن حضرت می باشد

بوسیله عمال فرعون از  اشت و به دریا افکند و هنگامی کهصندوقی است که مادر موسی او را در آن گذ این تابوت همان
در دستگاه فرعون نگهداری می شد و سپس به دست بنی  دریا گرفته شد و موسی را از آن بیرون آوردند، همچنان

اسرائیل این صندوق خاطره انگیز را محترم می شمردند و به آن تبرک می جستند اسرائیل افتاد، بنی .  

و یادگارهای دیگری را  روزهای عمر خود، الواح مقدس که احکام خدا بر آن نوشته بود به ضمیمه زره خود نموسی در واپسی
این ترتیب، اهمیت این صندوق در نزد بنی اسرائیل بیشتر شد.  سپرد و به« یوشع بن نون»در آن نهاد و به وصی خویش 

معنوی خاصی داشت. از اینرو  با خود می بردند و اثر روانی و که میان آنان و دشمنان واقع می شد، آن را آنها در جنگهایی
آن محتویات مقدس در میانشان بود، با سر بلندی زندگی می کردند گفته اند تا زمانی که این صندوق خاطره انگیز با .  

( سوره بقره248، ذیل آیه 2تفسیر نمونه، ج ) 

قرار می گیرد، از جمله حضرت  در اختیار حضرت مهدی علیه السالم آمده است که این تابوت، بعد از ظهور، و در منابع روایی
 راستی مهدی علیه السالم تابوت سکینه را از غار انطاکیه و سِفْرهای تورات را ختمی مرتبت صلی اهلل علیه و آله فرمود: به

یهودیان مسلمان می شوند عده زیادی از از کوهی در شام بیرون می آورد و به وسیله آن با یهود محاجّه می کند، سپس .»  

606ص:   

  335،ص:2منتخب األثر، صافی گلپایگانی،ج 



 کاربرد تابوت سکینه در زمان ظهور

هر شهری )که از  فرد تابوت سکینه در دوران ظهور حضرت مهدی علیه السالم آن است که آن را به از خواص منحصر به
حریق شده و از جغرافیای جهان محو خواهد شد و  د، طعمهفرمان آن حضرت تخلف کرده است( و یا کشوری ارسال کن

اسلحه  عصای موسی، انگشتر سلیمان و تابوت سکینه، مجهز ساخته که پیشرفته ترین بدینسان خدای قهار، حضرت را با
  .بشری نیز در مقابل آن، توان مقابله و استقامت را نخواهد داشت

( 520، ص1؛ کامل سلیمان، روزگار رهایی، ج310محمد راجی، خصائص المهدی، ص ) 

 پرچم و شمشیر و....پیامبر خاتم صلی اهلل علیه و آله

شیعیان شما میرسد؟  سراج روایت میکند که گفت: بحضرت صادق علیه الّسالم عرضکردم: کی موقع فرج در کافی از یعقوب
سلطنت آنها سست گردید و مردم چشم بآن دوختند و خلعت  م کشمکش نمودند و پایهفرمود: هنگامی که اوالد عباس با ه

 العرب اعنّتها

یمنی و سفیانی ظاهر  خود را بیرون آورند و شوکت هر صاحب شوکتی از میان برداشته شد و شخص شامی و و عرب لگامهای
مدینه بمکه رفت رسول خدا از گشت، و سید حسنی از جا حرکت نمود و صاحب االمر با میراث . 

اسب پیغمبر است،  رسول خدا چیست؟ فرمود: شمشیر و زره و عمامه و عبا و عصا و پرچم و زین و برگ عرض کردم: میراث
را میپوشد و پرچم می افرازد و عبا و عمامه را میپوشد، و  چون وارد مکه می شود شمشیر از غالف بیرون می آورد و زره

داوند اجازه میطلبد که رسما ظهور کندمیگیرد، و از خ عصا را بدست .... 

607ص:   

1091مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

 سنگ موسی بن عمران

آل محمد صلّی اللّه علیه و  از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما الساّلم منقول است که: چون قائم به سندهای معتبر
کوفه شود، منادی آن حضرت در میان اصحاب آن حضرت ندا کند که: کسی  توجهآله و سلّم از مکه ظاهر شود و خواهد که م

یک شتر است، پس به هر منزل که  با خود برندارد، و سنگ حضرت موسی علیه الساّلم را با خود بردارد و آن بار توشه و آب
که بخورد سیراب شود، و  گرسنه ای که بخورد سیر شود و هر تشنه ای فرود آیند چشمه ای از آن سنگ جاری شود، هر

همین باشد تا آنکه آن حضرت با اصحاب خود در نجف اشرف نزول اجالل فرماید توشه ایشان . 

669، ص: 1حیاه القلوب، ج   

 کتاب پیغمبران



ائمه هدی عطا کرده  وارد شده است که هر معجزه که خدا به پیغمبری داده بود همه را بر رسول خدا و در احادیث بسیار
در زمان قلیلی طی میکرده اند بلکه در یک روز کمتر چندین  است و قادر بوده اند بر طی ارض که مسافت بسیار بعیدی را

صحف شیث و ادریس و  بگردند و کتابهای جمیع پیغمبران را مانند توریه و انجیل و زبور و صحف آدم و مرتبه در دور دنیا
بود و آثار جمیع پیغمبران مانند عصای موسی و پیراهن ابراهیم و  علیه الساّلم همه در نزد ایشانابراهیم و الواح موسی 

انبیاء نزد ایشان بود و  موسی که دوازده چشمه از آن جاری میشد و انگشتر سلیمان و بساط و سایر آثار یوسف و سنگ
 .اکنون همه نزد صاحب االمر علیه الّسالم میباشد

608ص:   

44ن، ص: حق الیقی  

 عالئم ظهور

 حتمی

 عالئم حتمی

 صیحه و نداء آسمانی-1

رحمه اللّه از حضرت صادق  بسیاری داللت دارد بر آن که آن از حتمیّات است، و در حدیث مفضّل بن عمر است که اخبار
ه ظاهر گردد و علیه الساّلم در مّکه داخل شود و در جانب خانه کعب علیه الّسالم است که آن حضرت فرمود: حضرت قائم

می گوید: ای گروه خالیق!  بلند شود از پیش قرص آفتاب منادی ندا کند که همه اهل زمین و آسمان بشنوند، و چون آفتاب
 نام و کنیه جدّش رسول خدا صلّی الّله علیه و آله و سلّم یاد نماید، و نسب آگاه باشید که این مهدی آل محمّد است او را به

بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علیّ بن  بزرگوارش حضرت امام حسن عسکری بن علیّ بن محمّد بن علیّ مبارک او را به پدر
طاهرین  می رساند و چنان نسب آن بزرگوار را به اسماء کرام آباء -اللّه علیهم اجمعین سالم -الحسین بن علیّ بن ابی طالب

با او بیعت نمایید تا هدایت یابید، و مخالفت حکم او  او بیان کند که همه مردم از شرق تا غرب عالم بشنوند، پس بگوید که
خواهید شد ننمایید که گمراه . 

ون کردیم، پس از آن خالئق چ نقبای انس و نجبای جنّ گویند: لبّیک ای خواننده به سوی خدا، شنیدیم و اطاعت پس مالئکه و
دریاها از مشرق تا مغرب عالم روی به مکّه معظّمه آورند و به خدمت آن  آن ندا را بشنوند از شهرها و قریه ها و صحراها و

برسند حضرت . 

شما در وادی یابس  غروب آفتاب شود از طرف مغرب شیطان فریاد نماید که ای گروه مردمان! پروردگار و چون قریب به
معاویه بن ابی سفیان است، با او بیعت نمایید تا هدایت یابید،  بن عنبسه، از فرزندان یزید بنوارد شده است و او عثمان 

تکذیب نمایند، و منافقان و اهل تشکیک  مخالفت ننمایید که گمراه شوید، پس مالئکه و نقبا و نجبای جنّ و انس او را و با او
خواهند شد و ضالل و گمراهان به آن ندا گمراه .  

609ص:   



آن هم در عداد عالیم حتمیّه  از آسمان ظاهر شود که آن ندا قبل از ظهور حجه اللّه علیه السّالم است که نیز ندای دیگری و
بیست و سیّم ماه رمضان است که همه ساکنین زمین از شرق تا غرب عالم  است که البتّه باید واقع شود و آن ندا در شب

مع علیّ و شیعته، و شیطان نیز در وسط  ئیل است که به آواز بلند ندا کند که: الحقّرا خواهند شنید و آن منادی جبر آن ندا
همه کس بشنود که: الحقّ مع عثمان و شیعته روز در میان زمین و آسمان ندا کند که .  

2-   خروج سفیانی

) از وادی یابس ورت و آبله رو و چهار شانه ص یعنی بیابان بی آب و علف که در ما بین مّکه و شام است( و آن مردی است بد
اوالد یزید بن معاویه است. و آن ملعون پنج شهر بزرگ را متصرّف می  و ازرق چشم، و اسم او عثمان بن عنبسه است و از

می فرستد و بسیاری از لشکر  دمشق و حمص و فلسطین و اردن و قنّسرین است، پس از آن لشکر بسیار به اطراف شود که
و بی حیایی بسیار در آن صفحات می نمایند. و در کوفه و نجف اشرف  کوفه خواهند آمد و قتل و غارتاو به سمت بغداد و 

نماید و یک قسمت از آن را به جانب  بسیار واقع شود و بعد از آن یک حصّه از لشکر خود را به جانب شام روانه قتل مردان
روانه  د و خرابی بسیار وارد آورند، و بعد از آن به سمت مکّهروز قتل عامّ نماین مدینه مطهّره، و چون به مدینه رسند سه

بین راه لشکر حضرت حجّه اللّه بر آن ها ظفر یابند و  شوند و لکن به مکّه نرسد، و امّا آن حصّه که به جانب شام روند و در
بالد بسیار عظیم شود  ر اطرافنمایند و غنایم آن ها را بالکلّّیه متصّرف شوند. و فتنه آن ملعون د تمام آن ها را هالک

علیه الّسالم حتّی آن که منادی او ندا کند که هر کس سر یک نفر از  خصوصا بالنسبه به دوستان و شیعیان علیّ بن ابی طالب
مال دنیا از حال یکدیگر خبر دهند و  علیّ بن ابی طالب علیه الساّلم را بیاورد هزار درهم بگیرد، پس مردم به جهت دوستان

دوستان علیّ بن ابی طالب است سایه از همسایه خبر دهد که او ازهم . 

610ص:   

، حقّ تعالی -مدینه است که ما بین مکّه و -از لشکر که به جانب مکّه روند چون به زمین بیداء رسند بالجمله، آن قسمت
پس جمیع آن لشکر که به سی صد  این مالعینان را بخود فرو بر، ملکی را می فرستد در آن زمین و فریاد می کند ای زمین

طایفه جهنیّه که مالئکه صورت  با اسبان و اسلحه به زمین فرو روند مگر دو نفر که با همدیگر برادرند از هزار می رسند
که بشیر است برو به مکّه و بشارت ده حضرت صاحب األمر علیه الساّلم را  های ایشان را بر می گردانند و به یکی می گویند

سفیانی خبر ده و بترسان او را هالکت لشکر سفیانی، و دیگری را که نذیر است می گویند برو به شام و به به . 

کوفه حرکت کند و در آنجا  جانب مکّه و شام روانه گردند. چون سفیانی این خبر را بشنود از شام به جانب پس آن دو نفر به
الم به کوفه رسد آن ملعون فرار کند و به شام برگردد، پس حضرت السّ  خرابی بسیار وارد آورد و چون حضرت قائم علیه

بریده و روح پلیدش را وارد جهنّم  عقب او فرستد و او را در صخره بیت المقدّس به قتل آورند و سر نحس او را لشکر از
  .گردانند

 فرو رفتن لشکر سفیانی-3

 .است در بیداء که ذکر شد

 قتل نفس زکیّه-4

است از آل محمّد علیهم الّسالم در مابین رکن و مقاماست، و آن پسری  .  



2122-2120، ص: 3منتهی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل علیهم السالم)فارسی(، ج   

السالم فرمود پیش از ظهور قائم )علیه السالم( پنج نشانه است. یمانی امام صادق علیه سفیانی. جارچی که از آسمان جار  .
زمین فرو بردنی در بیداءکشد )صیحه آسمانی(.  کشتن نفس زکیه .

611ص:   

362، ص: 2کمال الدین / ترجمه کمره ای، ج   

 غیرحتمی

 عالمات غیر حتمیه

 :اوّل

 .خراب شدن دیوار مسجد کوفه است

  :دوّم

 .جاری شدن نهری است از شطّ فرات در کوچه های کوفه

 :سیّم

 .آباد شدن شهر کوفه است بعد از خراب شدن آن

 :چهارم

 .آب در آوردن دریای نجف است

  :پنجم

 .جاری شدن نهری است از فرات به غریّ که نجف اشرف باشد

  :ششم

 .ظاهر شدن ستاره دنبال دار است در نزدیک ستاره جدیّ

 :هفتم

 .ظاهر شدن قحطی شدید است قبل از ظهور آن حضرت



  :هشتم

 .وقوع زلزله و طاعون شدید است در کثیری از بالد

 :نهم

یوح است، یعنی قتل بسیار که آرام نمی گیردقتل ب . 

 :دهم

 .تحلیه مصاحف و زخرفه مساجد و تطویل منارات است

  :یازدهم

 .خراب شدن مسجد براثا است

  :دوازدهم

ظاهر شدن آتشی است در سمت مشرق زمین که تا سه روز یا هفت روز در میان زمین و آسمان افروخته می شود که محلّ 
 .تعجّب و خوف باشد

  :سیزدهم

 .ظاهر شدن سرخی شدید است که در اطراف آسمان پهن می شود که همه آسمان را می گیرد

  :چهاردهم

 .کثرت قتل و خونریزی است در کوفه از جهت رایات مختلفه

 :پانزدهم

 .مسخ شدن طایفه ای است به صورت قرده و خنازیر

  :شانزدهم

 .حرکت کردن بیرق های سیاه است از خراسان

  :هفدهم

 .آمدن باران شدیدی است در ماه جمادی الثّانیه و ماه رجب که مثل آن هرگز دیده نشده

 :هیجدهم



 .مطلق العنان شدن عرب است که به هر جا که خواهند بروند و هر چه خواهند بکنند

  :نوزدهم

 .خروج سالطین عجم است از شأن و وقار

612ص:   

 :بیستم

ماه باشد و دو طرف آن  رق که مانند ماه درخشنده و روشنی دهنده باشد و به شکل غرّهای است از مش طلوع نمودن ستاره
چنان درخشندگی داشته باشد که چشمها را خیره نماید کج باشد به نحوی که نزدیک است از کجی به هم وصل شود و . 

  :بیست و یکم

و فسق و فجور و ظلم  از این عالمت، غلبه کفر کفر و فسوق و معاصی است تمام عالم را، و شاید مقصود فرو گرفتن ظلمت
کثرت میل خلق است به اطوار و حاالت کفّار و مشرکین از گفتار و  است در عالم و انتشار این امور است در تمام بالد و

است و ضعف و سستی حال ایشان  تعیّش و اوضاع دنیویّه و تشبّه به ایشان در حرکات و سکنات و مساکن و البسه، کردار و
به آداب شرعیّه خصوصا در جزء این زمان که یوما فیوما حاالت مردم در تزاید  در امر دین و آثار شریعت، و عدم تقیّد ایشان

کفر و عمل نمودن به آن در امور ظاهریّه. و  اشتداد است در تشبّه به اهل کفر از جمیع جهات دنیویّه، بلکه در اخذ قواعد و
دارند و بسا باشد  به اقوال و اعمال ایشان می نمایند و وثوق تمام در کلیّه امور به آن ها اد کاملبسیار است که اعتقاد اعتم

عقاید دینیّه اسالم را از دست می دهند، بلکه اطفال خردسال  که سرایت به سوی عقاید کثیری خواهد نمود که بالمرّه اصل
گذارند که آداب و قواعد دین  مرسوم است که در بدایت امر نمی قواعد ایشان تعلیم می نمایند چنان که فعال را به آداب و

از ایشان بعد از بلوغ منجر به فساد عقیده و عدم تدیّن به دین اسالم  اسالم در اذهان ایشان رسوخ نماید و حال کثیری
شد و بر این منوال تعیّش خواهند نمود خواهد . 

613ص:   

اگر نیکو تأمّل نمایی می  ص دارند و اهل و عیال ایشان که تبعه ایشانند، بلکهکه معاشرت با چنین اشخا و هکذا حال کسانی
مقدار یسیر از عباد اللّه که آن هم غالب ایشان از ضعفاء االیمان و  بینی که کفر بر عالم محیط شده است الّا اقلّ قلیل و

است و اکثر از اهالی از اهل فکر و  منافقیناإلسالمند! چه آن که اکثر بالد معموره در تصرّف کفّار و مشرکین و  نواقص
 .شرک و نفاقند مگر بر سبیل ندرت

مذهبیّه چنانچه متفرّق و متشتّتند  اثنی عشرّیه باشند ایشان هم به جهت اختالف در عقاید اصولیّه دینّیه و و اهل ایمان که
 ز عوام و خواصّ بسیاری از ایشان به جهتاست و این قلیل از اهل ایمان هم ا که اهل حقّ در میان ایشان نادر و قلیل

اکل حرام و ظلم و تعدّی هر یک بر دیگری در  ارتکاب به اعمال قبیحه و افعال شنیعه و محرّمه از اقسام معاصی و محرّمات و
ر اسمی که مگ بر انفس خود می نمایند که از اسالم و ایمان چیزی در نزد ایشان باقی نمانده امور دینیّه و دنیویّه چنان ظلم

 .غیر مطابق با مسمّی است، و رسمی که مخالف با آثار شریعت است



منکوب و از وجود ایشان به  باقی نخواهد ماند فعال از اسالم اثری مگر بسیار قلیل که آن هم مغلوب و پس در روز یمین
معروف در نزد مردم بالمرّه منکر و منکر معروف شده است. و از اسالم  ظاهر شرع در ترویج دین اثری مترتّب نخواهد شد و

علیه الساّلم و سجّیه مرضیه ائمّه  نمانده مگر مجرّد اسم و رسم ظاهری، و گویا بالمرّه طریقه امیر المؤمنین علی باقی
به  شریعت بالمرّه پیچیده شود، ودست رفته است و نزدیک است العیاذ باللّه طومار  از -سالم اللّه علیهم اجمعین -طاهرین

است و آنچه رسول خدا صلّی اللّه علیه و  مرأی و مسمع همه خلق است که آنچه ذکر شود یوما فیوما در تضاعف و اشتداد
جزء  [ در1در اوّل ظهورش غریب بود و بعد از این هم بر می گردد و غریب می شود ] آله و سلّم به آن خبر داد که اسالم

ظاهر و هویدا شداین زمان  . 

614ص:   

باید این قلیل از عباد  که تمام عالم پر شود از ظلم و جور بلکه فی الحقیقه عین ظلم و جور است. پس و قریب به آن است
 نمایند از روی تضرّع و ابتهال که حق تعالی تعجیل فرماید فرج آل محمّد علیهم اللّه المؤمنین علی الدّوام لیال و نهارامسألت

الم راالسّ .  

 :و از بعض خطب حضرت امیر المؤمنین علیه الّسالم نقل شده که فرمودند

النّاقوس، و کبس الکابوس، و تکلّم الجاموس، فعند ذلک عجائب و أیّ عجائب اذا صاح انار النّار بنصیبین و ظهرت رایه  !
بقسطنطنیّه  قال علیه الّسالم(: و اذعن هرقلبعضهم بعضا صبا کلّ قوم )الی ان  عثمانیّه بواد سود، و اضطربت البصره و غلب

علی طور لبطارقه سفیانی، فعند ذلک توقّعوا ظهور متکلّم موسی من الشّجره .  

 :و هم در بعضی از کلمات درر بار خود فرموده است در عالمات ظهور حضرت قائم علیه الساّلم

الرّشا، و شیّدوا البنیان، و بایعوا الدّین  ، و أکلوا الرّبا، و اخذواالصاّله، و اضاعوا األمانه، و استحلّوا الکذب اذا أمات النّاس
بالدّماء و شاوروا النّساء، قطعوا االرحام، و اتّبعوا األهواء، و استخفّوا بالدّنیا، و استعملوا السّفهاء، . 

، و القرّاء فسقه، و ظهرت شهادات الزّور، خونه ضعفا، و الظّلم فخرا، و کانت األمراء فجره، و الوزراء ظلمه، و العرفاء و کان الحلم
البهتان و االثم الطّغیان و استعلن الفجور، و قول . 

اختلفت األهواء، و نقضت  و زخرفت المساجد، و طوّلت المنائر، و اکرم األشرار و ازدحمت الصّفوف، و و حلیّت المصاحف،
اره حرصا علی الدّنیا، و علت أصوات الفسّاق و استمع منهم، و فی التّج العقود، و اقترب الموعود، و شارکت النّساء أزواجهنّ

الخائن، و اتّخذت القیّان المعازف، و لعن آخر هذه  زعیم القوم أرذلهم، و اّتقی الفاجر مخافه شرّه، و صدّق الکاذب و ائتمن کان
ذوات الفروج السّروج االمّه أوّلها، و رکب . 

615ص:   

قضاء لذمام بغیر حق عرفه، و  لّرجال بالنّساء، و شهد الشّاهد من غیر أن یستشهد و شهد اآلخربالرّجال، و ا و تشبّه النّساء
أمرّ من  اآلخره، لبسواجلود الضّأن علی قلوب الذّئاب، و قلوبهم انتن من الجیف، و تفقّه لغیر الدّین، و آثروا عمل الدّنیا علی

المقدّس، لیأتیّن علی النّاس زمان یتمنّی أحدهم أنّه  مساکن یومئذ بیتالصّبر، فعند ذلک الوحا الوحا، العجل العجل، خیر ال
 [1] .من سکانه



( شایسته دیدم در اینجا نقل کنم ملخّص کالم شیخ خود مرحوم ثقه االسالم نوری مؤلّف گوید(: که را در  -طاب الّله ثراه -
[ و نجات این جماعت 2د از هفتاد و سه فرقه فرموده: ]عشریّه اهل نجاتن کلمه طیّبه بعد از آن که اثبات کرده که فرقه اثنی

کثرت تردّد و آمد و شد کفّار  اعصار، در غایت ضعف و پستی و قلّت و سستی است به سبب امور چند که عمده آن در این
تحبّب مسلمین با ایشان و فرو گرفتن امتعه و اقمشه و آالت و اثاث البیت  است به بالد مقدّسه ایران، و شدّت مراوده و

اسباب راحت بدن و آسودگی جز آن که  کفر و شرک، هر شهر و دهکده را، تا آن که نمانده چیزی از ضروریّات زندگی و اهل
 مفاسد، و مضارّی است بی شمار که رسمی هست و نتایج این کار و آثار این رفتار از آن ها در آن نشانه و اسمی و یادگار و

 :در دین اسالم پیدا شده

محبّت و دوستی آن ها را که  بغض قلبی کفّار و ملحدین که از ارکان دین و اجزاء ایمان است، از دل برده و یکی آن است که
آتش است آورده، بلکه مراوده و آمیزش با آن ها مایه افتخار و سبب  در مناقضت با دوستی خداوند و اولیائش چون آب و

که ایمان آوردند به خداوند و روز  و حال آن که حقّ تعالی می فرماید در آیه ال تجدوا قوما نمی یابی قومی را مباهات شده
پسران یا برادران یا عشیره مخالفت کند خدا و رسول او را هر چند پدران یا  بازپسین دوست دارند کسی را که دشمنی و

باشند چه رسد به بیگانه پس دوست ایشان را حظّی از ایمان نباشد او . 

616ص:   

  .و نیز فرموده: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ، اآلیه

پیغمبری از پیغمبران  کرده که خداوند وحی فرستاد به سویالفقیه از جناب صادق علیه السّالم روایت  و در من ال یحضره
نخورند غذای اعدای مرا، و نروند به راههای اعدای من، پس می شوید از  خود که بگو به مؤمنین نپوشند لباس اعدای مرا، و

من چنانچه ایشان دشمنان منند دشمنان .  

آخر آن فرموده: و متشکّل  علیه الّسالم نقل کرده و درجعفریّات به همین مضمون از حضرت امیر المؤمنین  و در کتاب
  .نشوند به شکل های اعدای من

داشته خداوند را،  مروی است که جناب صادق علیه الّسالم فرمود: کسی که دوست دارد کافری را دشمن و در امالی صدوق
دا دشمن خدا استفرمود: دوست دشمن خ و کسی که دشمن شود کافری را دوست داشته خدا را، آن گاه .  

کسانی که به خود بستند محبّت ما  الشّیعه از جناب امام رضا علیه الّسالم روایت کرده که فرمود: بدرستی که از و در صفات
است بر شیعیان ما از دجّال.راوی گفت: به چه سبب؟فرمود: به دوست  اهل بیت را کسانی اند که فتنه ایشان سخت تر

با باطل و مشتبه می شود پس  داشتن دوستان ما، زیرا که چون چنین شود مختلط می شود حقّ دشمنان ما و دشمن داشتن
درباره اهل جبر و تشبیه و غالت فرمود چنانچه در خصال مروی است که:  شناخته نمی شود مؤمن از منافق. و نیز آن جناب

داشته ما را، و کسی که  ن را دوستدوست دارد ایشان را دشمن داشته ما را، و کسی که دشمن دارد ایشا هر کس
بیازارد ایشان را نیکی  بریده از ایشان مواصلت کرده با ما، و کسی که مواصلت کند ایشان را بریده است با ما، و کسی که

کند ایشان را اهانت کرده ما را، و کسی  است با ما، و کسی که نیکی کند ایشان را آزرده است ما را، و کسی که اکرام کرده
ردّ  ما را، و کسی که ردّ کند ایشان را پذیرفته از ما، و کسی که بپذیرد از ایشان ه اهانت کرده ایشان را اکرام نمودهک

بدی کند با ایشان احسان نموده با ما، و کسی که  نموده ما را، و کسی که احسان کند ایشان را بدی نموده با ما، و کسی که



عطیّه دهد  وده، و کسی که تکذیب کند ایشان را تصدیق نموده ما را، و کسی کهتکذیب نم تصدیق کند ایشان را ما را
داده ما را ایشان را محروم کرده ما را، و کسی که محروم کرده ایشان را عطّیه . 

617ص:   

چنین باشد حال سایر  که از شیعیان ما است نگیرد از ایشان دوستی و ناصری، و چون حال این قسم کفره ای پسر خالد! هر
  .کفّار اگر بدتر نباشد کمتر نخواهد بود

به آداب شریعت و منکرند  دل بغض دین و طریقه مسلمین و عداوت متدیّنین و علما و صالحین که متأدّبند دوّم: آن که در
متنفّر است از  کم ثابت و برقرار شود چه هر کس به حسب فطرت به قلب و زبان معاشرت و مشابهت به آن جماعت را کم

کرده، خصوص اگر آن مخالف  منکر رسوم خویش که آن ها را از روی محبّت و خیال التذاذ و منفعت اختیار مخالفت طریقه و
طریقه و شیوع و بروز این مفسده به مقامی رسیده که نزدیک شد  ناهی و رادع باشد به قدر امکان او را از پیروی آن

عبوس شده و آن را که  اب دین معامله با یهود مسکین که از دیدنش قلب منزجر و صورتاهل علم و ارب معامله کنند با
از دیدن صاحب عمامه که وجودش منغّص عیش و مانع لهو و  تمکّن رساندن اذیّتی است به او در صدد آن بر آمده بلکه

دیگران بلکه حکایت  استخفاف زیاده ازانزجار و استهزاء و سخریّه و اشاره به چشم و دست به نحو  طرب است تنفّر بیش از
اسباب مضحکه مجالس لهو و زینت محافل طرب خود کرده اند و  حرکات و سکنات اهل علم را در اوقات تحصیل و عبادت از

ازاستهزاء به زبان و  مضامین نظم در آورند و همان کارها که کفّار هنگام دیدن مؤمنین می کردند گاهی در لباس شعر و
میسور ابرو و چشم و استحقار و استخفاف به مقدار اشاره به . 

618ص:   

روش فسّاق و فجّار با آن  مواضع متعدّده حکایت فرموده و وعده عذاب دنیا و آخرت به آن داده به همان و خداوند در
ل مباینت دارد و با لزوم تعظیم و احترام ایشان نهایت مناقضت و کما جماعت در این اعصار چنین کنند و این بغض و منافرت

یکدیگر جمع نشود هرگز با . 

فرمودند: ایمان نیست مگر حبّ و  دایره ایمان را منحصر فرموده اند به حبّ فی اللّه و بغض فی اللّه و و در اخبار بسیار
بغض اعدای خداوند و آنچه دوست دارند بغض خداوند و آنچه پسندیده و دوست دارد، و .  

مگر دوست داشتن ما آنچه را  ت که حضرت امیر المؤمنین علیه الساّلم فرمودند: اگر نبود در مامذکور اس و در نهج البالغه
خداوند حقیر کرده، هرآینه کفایت می کرد ما را در مخالفت ما خدا را، و  که خداوند دشمن دارد و تعظیم کردن ما آنچه را که

گرداندن از امر او رو .  

که غالب عوام از ضروریّات مسائل  آخر الزّمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جایی رسیدهکار امّت پیغمبر  و بالجمله، رشته
نصاری و زنادقه و دهریّین چندان کلمات کفر و سخنان منکرانه که مورث  بی خبرند، بلکه از تردّد و مجالست و انس با

دانند از همّ خود نشمارند ندانند و اگر است در میان مردم شایع شده که فوج فوج از دین بیرون روند و ارتداد . 

دین خنده زنند و سخریّه  معاصی بزرگ چون خوردن روزه شهر رمضان در محضر خالیق مفتخرند و بر پیروان اکابر و اعیان به
ک دانند و در سلک بی خبران و بی ذوقان شمارند، و گاهی ایشان را خش و استهزاء کنند و ایشان را بی شعور و بی ادراک

مدایح و توصیف حکما و اهل صنایع فرنگ  نامند، و بر افعال خداوند عزّ و جلّ پیوسته اعتراض کنند و ایراد گیرند، و مقدّس



در  زینت مجالس نمایند و صنایع و اعمالشان را که نتیجه فی الجمله تکمیلی است و کثرت عقل و هوش ایشان را ورد زبان و
انبیا و اوصیاء علیهم الساّلم برابر سازند، و از  یرون دانند و با معاجز و خوارق عاداتعلم طبیعی و ریاضی از قوّت بشر ب

خواب روند یا  صحبت علم دین و ذکر معاد ملول و منزجر شوند و اگر در محفلی گرفتار شوند به مجالس علما گریزان، و از
بی فایده انگارند، و از اموال نجسه که از چندین راه حرام و  دل را به جای دیگر فرستند، و رعایت فقرا و اهل دین را لغو و

معظّم و الزم االحترام  ایتام به دست آورده و در مصارف حرام و معاصی عظام خرج می کنند خود را غنی و از خون ارامل و
و گدا و ذلیل پندارند شمرند، و علما و اتقیا را خورنده مال مردم و حلوایی . 

619ص:   

بنی امیّه سخن محبوب و  نقره و طال و لباس مردان زری و دیبا و ریش های تراشیده به هیأت بنی مروان و وفاستعمال ظر
خداوند و آثار ائمّه اطهار علیهم الساّلم کتب ضالل و مؤلّفات کفره را  زبان مرغوب لسان فرانسه و انگلیس، و بدل کتاب

جلیس انیس و . 

مسلمانان از سفر  یسوی محشورند رسوم مذهب و کیش خود را از دست ندادند، ودر بالد فرنگ با ع یهودان که سال ها
مانده که شایع نشده و قبحش از انظار برداشته نیست، و  چندماهه به آن صوب دل از مسلمانی کشیدند. کمتر معصیتی

نیافته، اهل حقّ از  ی راهباقی است که از آن جز صورت و اسمی و در آن از چندین راه خلل و فساد کمتر طاعتی و عبادتی
مأیوس و در خلوات بر ضعف ایمان و غربت اسالم و شیوع منکر  اقامه معروف و نهی منکر عاجز، و با قدرت، از تأثیر آن

 .گریان و مغموم

امّت این مفاسد و غیر آن در  ظاهر شد صدق اخبار حضرت ختمی مرتبت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به وقوع و الحمد للّه که
 تفسیر خود از ابن عبّاس روایت کرده که گفت: حجّ کردیم با رسول خدا صلّی او چنانچه شیخ جلیل علیّ بن ابراهیم قمی در

نمود به ما و فرمود: آیا خبر ندهم شما را به  اللّه علیه و آله و سلّم پس گرفت حلقه در کعبه را پس روی مبارک را متوّجه
اللّه.پس  ترین مردم در آن روز به آن جناب سلمان رضی اللّه عنه، پس گفت: بلی یا رسول عالمات قیامت؟ و بود نزدیک

به آرای باطله و تعظیم ارباب مال، و فروختن دین به  فرمود: از عالمات قیامت ضایع کردن نماز است و پیروی شهوات و میل
منکرات، پس  مک در آب از آنچه می بیند ازمی شود قلب مؤمن در جوفش چنانچه آب می شود ن دنیا، پس در آن وقت آب

شد یا رسول اللّه؟ قدرت ندارد بر تغییر آن.سلمان گفت: بدرستی این ها هرآینه خواهد  

620ص:   

معروف منکر، و امین  به آن که جانم در دست او است ای سلمان، پس در آن گاه منکر معروف می شود و فرمود: آری قسم
دروغگو و تکذیب کرده می شود صادق د امین، و تصدیق کرده می شودمی شود خائن، و خیانت می کن . 

ای سلمان! می شود در  ها خواهد شد یا رسول اللّه؟! فرمود: آری قسم به آن که جانم در دست او است، سلمان گفت: این
امت، یعنی دادن آن منبرها و می شود دروغ ظرافت و زکات غر آن زمان ریاست زنان و مشارکت کنیزان و نشستن اطفال بر

مسلمین صرف نکنند، و جفا می  دانند و مال کفّار را که به غلبه گیرند غنیمت خود کنند یعنی در مصارف را ضرر در مال خود
صدیق خود و طلوع می کند ستاره دنباله دار کند مرد پدر و مادرخود را و بیزاری می جوید از . 

بدرستی که در آن وقت  ؟! فرمود: آری قسم به آن که جانم در دست او است،ها خواهد شد یا رسول اللّه سلمان گفت: این
آید، و جوانمردان تمام شوند، و حقیر می شود فقیر پس در  شریک می شود زن با شوهرش در تجارت، و باران در تابستان



چیزی. پس نمی بینی مگر  به نزدیک یکدیگر شود که ناگاه این گوید نفروختم چیزی و آن گوید نفعی نکردم آن وقت بازارها
 .مذمّت کننده برای خدا

ای سلمان، پس در آن  ها خواهد شد یا رسول اللّه؟! فرمود: آری قسم به آن که جانم در دست او است، سلمان گفت: این
بکشند ایشان را، و اگر سکوت کنند مستأصل کنند ایشان را،  زمان والی شوند بر آن ها کسانی که اگر سخنی بگویند

هرآینه پر شود دل های  غنیمت ایشان را و پایمال کنند حرمت ایشان را و بریزند خون های ایشان را و هرآینه برگزینند
هراسان ایشان از فساد و ترس پس نمی بینی ایشان را مگر ترسان و . 

621ص:   

بدرستی که در آن زمان  یا رسول اللّه؟! فرمود: آری قسم به آن که جانم در دست او است، ها خواهد شد سلمان گفت: این
زینت های مختلفه درآیند پس وای بر ضعفای امّت من از آن ها  آورده شود چیزی از مشرق و چیزی از مغرب و به رنگ ها و

از بدکاران، جثّه ایشان جثه  بزرگ را و نمی گذرنداز خداوند، رحم نمی کنند صغیر را و توقیر نمی نمایند  و وای بر آن ها
 .آدمیان است و دل ایشان دل شیاطین

ای سلمان، در آن وقت  ها خواهد شد یا رسول اللّه؟! فرمود: آری قسم به آن که جانم در دست او است، سلمان گفت: این
شک برده می شود بر دختران، و مردان شبیه به بر مردان چنانچه ر اکتفا کنند مردان بر مردان و زنان به زنان و رشک برند

باد لعنت خداوند شبیه به مردان شوند و سوار شوند زنان بر زین، پس بر این زنان از اّمت من زنان و زنان . 

بدرستی که در آن وقت  ها خواهد شد یا رسول اللّه؟! فرمود: آری قسم به آن که جانم در دست او است، سلمان گفت: این
کنند معبد یهود و نصاری را، و زینت داده می شود قرآن ها و دراز   کاری کنند مسجدها را چنانچه نقش و تذهیبنقش و طال

زبان هایشان مختلف است مناره ها، و بسیار می شود صف ها که دلشان با یکدیگر کینه و عداوت دارد و می شود . 

در آن وقت آرایش  ها خواهد شد یا رسول اللّه؟! فرمود: آری قسم به آن که جانم در دست او است، و سلمان گفت: این
بگیرند پوست پلنگ به جهت جامه زیر درع کنند مردهای امّت من به طال و بپوشند حریر و دیباج، و . 

622ص:   

ای سلمان، در آن وقت  نم در دست او استها خواهد شد یا رسول اللّه؟! فرمود: آری قسم به آن که جا سلمان گفت: این
بفروشند به وعده به قیمت معیّن، بعد آن متاع را بایع از مشتری بخرد  ظاهر می شود ربا و معامله عینه کنند )یعنی متاعی را

شود دین و بلند شود دنیا از آن قیمت و این نوعی است از حیله تحلیل ربا(، و دادوستد شود رشوه، و پست به کمتر . 

ای سلمان، و در آن  ها خواهد شد یا رسول اللّه؟! فرمود: آری قسم به آن که جانم در دست او است، سلمان گفت: این
ضرری نرسانند به خدای تعالی وقت طالق زیاد شود و جاری نشود حدّی برای خداوند و هرگز . 

در آن وقت ظاهر  انم در دست او است، وها خواهد شد یا رسول اللّه؟! فرمود: آری قسم به آن که ج سلمان گفت: این
کند چون عود و طنبور و والی شود بر ایشان شرار امّت شوند کنیزان خواننده و آالت لهو که حکایت مقامات آواز را . 



ای سلمان، در آن وقت  ها خواهد شد یا رسول اللّه؟! فرمود: آری قسم به آن که جانم در دست او است، سلمان گفت: این
تجارت، و فقرای ایشان برای ریا و سمعه، پس در آن وقت پیدا  کنند اغنیا برای نزهت، و متوسّطین ایشان برایحجّ می 

شوند قومی که علم دین  گیرند قرآن را برای غیر خداوند، او را برای خود خوانندگی بگیرند و پیدا شوند قومی که یاد
 خوانندگی به قرآن و بر روی یکدیگر بریزند برای دنیا.سلمان گفت: این ها آموزند برای غیر خدا و بسیار شود اوالد زنا و

سلمان، این در وقتی است که دریده می  خواهد شد یا رسول الّله؟! فرمود: آری قسم به آن که جانم در دست او است، ای
 ر شود لجاجت و شایع شودمسلّط شوند بدان بر خوبان و منتشر شود دروغ و ظاه شود حرمتها و کسب کرده شود معاصی و

باران، و نیکو دانند و شمرند و گیرند نرد و  فقر و احتیاج و افتخار کنند به لباس، و ببارد بر ایشان باران در غیر وقت
خوارتر از  قبیح دانند امر به معروف و نهی از منکر را تا آن که می شود مؤمن در آن وقت شطرنج و طبل و آالت ساز را و

شوند در ملکوت آسمانها ارجاس و انجاس مت میان قرّاء و عبّاد فاش می شود پس آن ها خواندهکنیز، و مال . 

623ص:   

ای سلمان، پس در آن  ها خواهد شد یا رسول اللّه؟! فرمود: آری قسم به آن که جانم در دست او است، سلمان گفت: این
معه پس نمی یابد احدی را که بگذارد در کف او چیزیتا ج وقت نترسد غنی بر فقیر تا آن که سائل سؤال کند از جمعه . 

  .سلمان گفت: این ها خواهد شد یا رسول اللّه؟! فرمود: آری قسم به آن که جانم در دست او است، انتهی الخبر

ین او مخالفی ضررهای کلّی به د در دین و عصبیّت در مذهب چنان از خلق برداشته شده که اگر از کافری یا و بالجمله، غیرت
جزئی مالی که از برادر مسلم به او رسیده، و اگر دسته دسته مردم از  برسد اندوهگین نشود به مقدار همین که از ضرر

برگردند هرگز غمگین نشوند دین .  

2137-2126، ص: 3منتهی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل علیهم السالم)فارسی(، ج   

 نواب اربعه

  سفرا در غیبت صغری

امامان عالی مقام( مدح  مینویسد: دربانان و سفرائی که در غیبت صغری )از طرف« خرایج»در کتاب  ین راوندیقطب الد
عثمان بن سعید عمری است. که ابتداء حضرت امام علی النقی علیه  بسیاری از آنها شده است، نخست: شیخ موثق ابو عمرو

ابقاء نمود و آن مرد بزرگ  حسن عسکری علیه الساّلم او را باین سمت منصوب داشت و سپس فرزندش امام الساّلم او را
حیات آنها بعهده گرفت و بعد از آن دو بزرگوار قیام بانجام کارهای امام  هم کارهای آن دو امام علیهما السالم را در زمان

علیه السّالم نمود؛ توقیعات و جواب مسائل شیعیان هم بدست او صادر میگشت زمان . 

بهمه کارهای او را  سعید بجوار رحمت حق شتافت، فرزندش محمد بن عثمان بجای وی نشست و رسیدگی چون عثمان بن
روح نوبختی جانشین وی گردید، و بعد از درگذشت او ابو  بعهده گرفت. وقتی او هم وفات یافت، أبو القاسم حسین بن

از طرف حضرت  رگ نرسیدند مگر اینکه قبالسمری بجای او نشست هیچ یک از اینان بدین منصب بز الحسن علی بن محمد
میگشت و شخص قبل از او جانشین خود را تعیین مینمود.  صاحب االمر )عجل اهلل تعالی فرجه( فرمان انتصاب آنها صادر



 نمی گردید گفتار آنها را حضرت صاحب االمر که دلیل براستگوئی و صحت نیابت آنها بود، از آنها آشکار شیعیان هم تا معجزه
 .نمی پذیرفتند

624ص:   

خودتان قرار  ابو الحسن سمری فرا رسید و مرگ وی نزدیک گردید بوی گفتند: چه کسی را جانشین چون هنگام رحلت
  :میدهید؟ او در جواب توقیعی درآورد که نوشته بود

میّت ما بینک و بین ستّه ایّام، فاجمع  فانّک الرّحمن الرّحیم، یا علیّ بن محمّد الّسمریّ، اعظم اللّه اجر اخوانک فیک، بسم اللّه
تعالی ذکره، و ذلک  مقامک بعد وفاتک، فقد وقعت الغیبه التّامّه، فال ظهور الّا بعد اذن اللّه امرک و ال توص الی احد فیقوم

 .بعد طول االمد و قسوه القلوب، و امتالء االرض جورا

فهو کذّاب مفتر، و ال حول و  من یدّعی المشاهده، اال فمن ادّعی المشاهده قبل خروج السّفیانی و الصّیحه و سیأتی من شیعتی
 .ال قوّه الّا باللّه العلیّ العظیم

روز دیگر خواهی مرد،  سمری! خداوند پاداش برادرانت را در مرگ تو بزرگ گرداند، چون که تو تا شش ای علی بن محمد
وصیت منما که غیبت کامل واقع شده است دگی کن و بهیچ کس بعنوان جانشین خودپس بکارهای خود رسی . 

پر شدن زمین از ستم  مگر بعد از اجازه پروردگار عالم؛ و این بعد از گذشت زمانها و قساوت دلها و من آشکار نمیشوم
د. آگاه باش که هر کس پیش از ادعا میکنند مرا دیده ان خواهد بود. عنقریب در میان شیعیان کسانی پیدا میشوند که

ال قوه اال باللَّه العلی  آسمانی ادعا کند که مرا دیده است، دروغ گو است و افترا می بندد، و ال حول و خروج سفیانی و صیحه
  .«العظیم

690مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

 ابوعمرو عثمان بن سعید عمری

 اصل ونسب ولقب وکنیه

برده، آنگاه میگوید:  هلل علیه می فرماید: شیخ طوسی جمعی از اصحاب ائمه را که مدح شده اند ناما عالمه مجلسی رحمه
مرد جلیل القدری است که امام علی النقی و امام حسن عسکری  سفرائی که از جانب ائمه بنیکی یاد شده اند نخستین آنها

بن سعید عمری استرا توثیق فرموده اند، و او شیخ موثق عثمان  علیهما السالم او . 

625ص:   

میگویند این است که گفته شده« عمری»وی از تیره عرب بنی اسد بوده و علت اینکه او را  : 

 .وی اصال اسدی است ولی او را بجدش منسوب داشتند و بدین نام شهرت یافت



» و« ابن عثمان»گفته اند: حضرت امام حسن عسکری علیه الّسالم فرمود: کنیه  گروهی از شیعیان در یک شخص « ابو عمرو
خوانده شد. عثمان بن « عمری»بود برهم زنند و از آن وقت « عمرو ابو»جمع نمیشود و دستور دادند که کنیه او را که 

میگویند زیرا بخاطر پنهان  هم« سمّان»ست، و او را سامره بوده ا« عسکر»نیز گویند، زیرا وی از قریه  سعید را عسکری
داشت، روغن فروشی میکرد داشتن منصب سفارتی که از جانب امام زمان )ع( . 

میدادند و او از ترس آنها  که شیعیان اموالی را که برای امام حسن عسکری علیه السّالم می آوردند بوی رسم وی چنین بود
امام میرسانید بدین گونه بخانه را میان خیک روغن پنهان نموده و ! 

665مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

 اخذ مدال وثاقت از امام هادی علیه السالم

اسحاق قمی روایت نموده  حدیث، از هارون بن موسی تلعکبری برای ما )شیخ طوسی( بسند خود از احمد بن جمعی از راویان
الساّلم رسیدم و عرضکردم: آقا! من گاهی سعادت درک  لنقی علیهاند که وی گفت: روزی بخدمت حضرت امام علی ا

نمیگردد از این فیض بی نصیب میمانم و در اینجا همه اوقات این فیض برایم میسر حضورتان را دارم و گاهی . 

است.  مردی موثق و امین بپذیریم و از چه کسی پیروی نمائیم؟ فرمود: این ابو عمرو )عثمان بن سعید( سخن چه کسی را
بشما میرساند از جانب من میرساند آنچه وی برای شما نقل کند، از طرف من میگوید. و آنچه . 

626ص:   

666مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

 اخذ مدال وثاقت از امام عسکری علیه السالم

علیه الساّلم شرفیاب شدم  میگوید: بعد ازشهادت امام هادی علیه الساّلم روزی بخدمت امام حسن عسکری احمد بن اسحق
سعادت درک حضورتان را دارم و گاهی از این فیض بی نصیب  و همان سؤال را از آن حضرت نیز کردم. )که من گاهی

نمائیم؟ (آن حضرت هم  این فیض برایم میسر نمیگردد.سخن چه کسی را بپذیریم و از چه کسی پیروی میمانم وهمه اوقات
وثوق امام گذشته )امام علی النقی( بود و هم نزد من ،در زمان  ثق و امین است، هم موردفرمود: این ابو عمرو مردی مو

موثق میباشد. آنچه بشما برساند از جانب من میگوید و از طرف من میرساند حیات و ممات . 

این حدیث با هم باره  ابو علی ابن همام و او از ابو العباس حمیری نقل میکند که ما اغلب اوقات در هارون بن موسی از
ستائیم مذاکره میکنیم و مقام واالی عثمان بن سعید را می . 

  مهدی موعود علیه السالم، متن،

حسینان روایت نمودند که  بن علی بن نوح سیرافی بسند خود از محمد بن اسماعیل و علی ابن عبد اللَّه وابو العباس احمد
دیدیم گروهی از شیعیان و دوستان حضرت نیز در حضورش  م،گفتند: در سامره خدمت حضرت امام حسن عسکری رسیدی

» شرفیاب هستند در آن وقت اند در خانه.  خادم حضرت آمد و عرضکرد: آقا! جمعی با حالت افسرده و غبارآلود، آمده« بدر
ن بن سعید را آنجا که حضرت بخادم فرمود: برو و عثما هستند ... تا« یمن»حضرت فرمود: اینان عده ای از شیعیان ما در 



مال خدا موثق و  نگذشت که عثمان بن سعید آمد. حضرت بوی فرمود: ای عثمان تو وکیل من و بر ضبط نزد من بیاور! چیزی
بگیر امین هستی برو و اموالی را که این چند نفر یمنی آورده اند . 

627ص:   

میدانیم و امروز با این  ز شیعیان برگزیدهحضار عرض کردیم: آقا! بخدا قسم ما عثمان بن سعید را ا راوی میگوید: ما
فرمودی و بخوبی میدانیم که او وکیل شما و در ضبط اموال خدا مورد  فرمایش مقام او را در خدمتگزاری حضرتت آشکارتر

محمد بن عثمان وکیل فرزند  شماست. فرمود: آری گواه باشید که عثمان بن سعید عمری وکیل من است و فرزندش وثوق
شماست من مهدی . 

شیعه منجمله علی بن  علیه الرحمه فرموده است جعفر بن محمد بن مالک فزاری بزاز از جماعتی از وهمچنین شیخ صدوق
خبری طوالنی مشهور نقل کرده که همه آنها گفتند: بخدمت  هالل و محمد بن معاویه بن حکیم و حسن بن ایوب بن نوح در

دیگر غیر از ما  تا در خصوص امام بعد از وی از حضرت جویا شویم چهل نفر علیه الّسالم رفتیم حضرت امام حسن عسکری
 .نیز در مجلس حضرت بودند

حضرتت سؤال کنیم که  بن سعید عمری برخاست و عرض کرد: یا ابن رسول اللَّه! میخواهم مطلبی را از در این وقت عثمان
 :خود داناتر میباشید. حضرت فرمود

با حالتی خشمگین برخاست که بیرون رود و فرمودای عثمان بنشین! سپس حضرت  : 

صدا زد و او برخاست و  نیاید. کسی از ما هم بیرون نرفت، بعد از لحظه ای حضرت، عثمان بن سعید را هیچ کس بیرون
 ایستاد، حضرت فرمود: بگویم برای چه نزد من آمده اید؟

کیست؟ عرض کردند: آری یا ابن  از من بپرسید امام بعد از منبفرمائید یا ابن رسول اللَّه! فرمود: آمده اید  حضار گفتند
 پاره ماه بود و از هر کس بپدرش امام حسن عسکری علیه الساّلم بیشتر شباهت رسول اللَّه! در این وقت جوانی را که مانند

وی کنید و پراکنده میباشد از وی پیر داشت در برابر خود دیدیم. حضرت فرمود: بعد از من این امام شما و جانشین من
شود. پس هر  میرسید. بدانید که بعد از امروز دیگر او را نخواهید دید تا عمر او کامل نگردید که در امر دین خود بهالکت

نماینده امام شماست و نیابت بوی تفویض میگردد چه عثمان بن سعید از جانب او بشما خبر میدهد، بپذیرید. او . 

628ص:   

666ص: -668مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

 وثاقتش در بین شیعه

بن موسی از محمد بن همام از عبد اللَّه بن جعفر حمیری روایت نموده اند که جماعتی از هارون بعد ازشهادت امام حسن  :
عثمان بن سعید نیز نزد وی بخانه احمد بن اسحاق رفتیم، دیدیم  عسکری علیه الّسالم سالی بعزم حج بیت اللَّه در بغداد

ای پسندیده است در باره  عثمان بن سعید گفتم: این شیخ )و اشاره باحمد بن اسحاق نمودم( که نزد ما ثقه است. من به
الساّلم را که در باره مقام واالی او رسیده بود بازگو کردم و  شما چنین و چنان میگوید، سپس حدیث امام عسکری علیه



بزرگواری که تو را بوثاقت  کسی هستید که در راستگوئی شما تردیدی نیست. شما را بخداوند و دو امامشما  گفتم: اکنون
الساّلم را که صاحب الزمان است دیده ای؟ ستوده اند قسم میدهم آیا پسر امام حسن عسکری علیه . 

گوئی گفتمگریست، سپس گفت: جواب تو را میدهم بشرطی که تا من زنده ام بکسی ن عثمان بن سعید تعهد میکنم که  :
مقصودش این بود که از سایر گردنها ضخیمتر و زیباتر و  بکسی نگویم. آنگاه گفت: آری او را دیده ام و گردنش چنین بود

کردم: نام وی چیست؟ گفت: از بردن نام او نهی شده اید مناسبتر بود. عرض . 

حضرت را غسل داد و  به شهادت رسیدند،عثمان بن سعیدآمده که چون امام حسن عسکری علیه الساّلم  ودر غیبت شیخ
باین کار شد که در ظاهر باین کار پردازد، و ما هم حکم بظاهر  کفن و حنوط و دفن نمود. او شخصا )از جانب امام( مأمور

ّسالم صاحب علیه ال آن را نپذیرد ظواهر حقایق را نپذیرفته و زیر پا گذارده است. توقیعات حضرت میکنیم اگر کسی
خواص پدر امام زمان علیهما السالم صادر میگشت بدست عثمان بن سعید و فرزندش محمد بن عثمان برای شیعیان و . 

629ص:   

  آن توقیعات متضمن امر و نهی و جواب سؤاالت شیعیان از حضرتش و بهمان

آن ها را می شناختند تا این  اق عدالتزمان امام حسن عسکری علیه السّالم نوشته میشد. شیعیان نیز باالتف خطی بود که در
محمد بن عثمان او را غسل داد و پس از وی بجای او منصوب گشت، و  جعفر -که عثمان بن سعید رحلت نمود، و پسرش ابو

او را ستودند داری -که پدرش متکفل بود بوی تفویض شد، تمام شیعیان عدالت و وثاقت و امانت همه اموری را . 

شد و دستور دادند که  داری و عدالت او -که از جانب امام حسن عسکری علیه الساّلم تصریح بر امانت زیرا پیشتر گفتیم
عثمان بن سعید، در امور دینی خود بوی مراجعه کنند مردم در حال حیات حضرت و بعد از رحلت وی و زمان پدرش . 

666وص: 667مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

 مرقد آن بزرگوار

سمت غربی بغداد، در اول محل  اللَّه بن محمد می گفت: قبر عثمان بن سعید در شارع میدان )خیابان میدان( صر هبهابو ن
راست کسی که داخل می شود واقع است، و قبر در خود قبله مسجد  و مسجد دروازه طرف« حبله»معروف جنب دروازه 

 .میباشد

دیواری بر روی قبر بنا  ابو نصر هبه اللَّه بن محمد ذکر کرده دیدم من قبر او را در همین محلی که :شیخ طوسی میگوید
قسمت محراب دری به محل قبر که در جای تنگ و تاریک واقع  کرده بودند که محراب مسجد هم در آن دیوار بود. از یک

تا سنه  408یعنی سال  دآنجا میرفتیم و بطور آشکار زیارت میکردیم. قبر وی از موقع آمدن من ببغدا بود باز میشد ما به
منصور محمد بن فرج آن دیوار را فرو ریخت و قبر را بیرون  و اندی بهمین صورت باقی بود بعد از آن رئیس ابو 430

آن نهاد. قبر در زیر سقفی بود که هر کس میخواست وارد میشد و زیارت میکرد گذاشت و صندوقی روی . 

630ص:   



میگویند: وی پسر دایه امام  محله بزیارت او تبرک می جستند و میگفتند: او مردی صالح است و گاهی هم تمام همسایگان
است، بهمان حالت میباشد 447پوشیده است، و تا امروز که سال  حسین علیه الّسالم است؛ و حقیقت امر بر آنها . 

669مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

  محمد بن عثمان عمری

ال وثاقت از امام عسکری علیه السالماخذ مد  

 محمد بن عثمان عمری

امام حسن عسکری علیه  عثمان بن سعید رحلت نمود، پسر او ابو جعفر محمد بن عثمان طبق دستور حضرت چون ابو عمرو
علیه الّسالم بجای پدر نشست الساّلم و نص پدرش عثمان بن سعید از جانب امام قائم . 

سخن شوم، و احکام دین  ه از امام حسن عسکری علیه الّسالم همین سؤال را نمودم )که با کی طرفنموده ک ابو علی روایت
بپذیرم؟(فرمود خود را از چه کسی بگیرم، و گفته چه کسی را : 

المأمونان العمریّ و ابنه ثقتان فما ادّیا الیک فعنّی یؤدّیان؛ و ما قاال لک فعنّی یقوالن و اسمع لهما و اطعهما فانّهما الثقتان . 

آنچه بتو بگویند از جانب من  سعید و فرزندش دو نفر موثق اند. هر چه آنها بتو برساننداز من میرسانند و یعنی: عثمان بن
موثق و امین هستند میگویند. پس از آنها بشنو و اطاعت کن، که آنها . 

670مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

  عجل اهلل فرجهتوقیعی از ناحیه مقدسه امام زمان 

فامی، برای ما روایت  جمعی از علماء از محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق( و او از احمد بن هارون :هم کلینی میگوید
از پدرش عبد اللَّه بن جعفر نقل کرد که: توقیعی از ناحیه مقدسه  نمودند که وی گفت: محمد بن عبد اللَّه بن جعفر حمیری

رضی اللَّه عنه صادر گشت و از  م برای ابو جعفر محمد بن عثمان قدس اللَّه روحه در تعزیت پدرشعلیه الّسال امام زمان
 :جمله مرقوم بود

631ص:   

با سعادت زیست و با افتخار مرد، خدا او را  وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ.تسلیم فرمان و راضی بقضای الهی هستیم. پدرت إِنَّا لِلَّهِ
موالیان خود نزدیک  سروران خود علیهم السالم ملحق سازد. او پیوسته در آنچه او را بخدا و یاء خدا ورحمت کند، و باول

گرداند و او را بیامرزد مینمود تالش و کوشش داشت، خداوند روی او را تر و تازه . 

رحمت فرماید. تو مصیبت م توقیع نوشته بود: خداوند ثواب تو را زیاد گرداند و در این مصیبت صبر نیکو و در فصل دیگر
ما هر دو وحشتناک است خداوند او را در جایی که دارد شاد  زده ای و ما هم اندوهناک هستیم فراق پدرت برای تو و

جانشین او گردد و برای او  سعادت او این بود که مثل تو فرزندی داشت که بعد از او بماند و بدستور وی گرداند از کمال



 للَّه، زیرا شیعیان بوجود تو و آنچه خداوند در تو و نزد تو قرار داده است، ! من هم میگویم: الحمدطلب رحمت و مغفرت کند
کار خود توفیق دهد خداوند دوست و نگهبان  مسرورند پروردگار عالم تو را یاری کند و نیرو بخشد و پشتیبانی نماید و در

نیز آمده است این حدیث در خرایج راوندی« تو باشد . 

برای من روایت نمود و  )هجری( 280روایت شده که گفت: محمد بن حمویه بن عبد العزیز رازی در سال  محمد بن همامواز 
کرد که: بعد از وفات عثمان بن سعید توقیعی بدین مضمون برای من  گفت: محمد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی برای ما نقل

خشنود باشد، و روح پدرش را  درش مورد اعتماد ما بود، خدا از او و پدرشپسر او را حفظ کند. او در زمان پ آمد: خداوند
وی نشسته است آنچه از ما بگوید گفته ماست و بفرمان ما عمل  شاد گرداند، پسرش در نزد ما مانند اوست و در جای

را تأیید کند. پس گفته او را قبول کن و نظر ما را در باره او بدان میکندخداوند او . 

632ص:   

تلعکبری روایت نموده اند که همه  از ابو القاسم جعفر بن محمد ابن قولویه و ابو غالب زراری و ابو محمد وجماعتی از علماء
 یعقوب روایت کرده اند که گفت: از محمد ابن عثمان خواهش نمودم، نامه ای که آنها از محمد بن یعقوب کلینی از اسحاق بن

بودم بحضور امام علیه الساّلم تقدیم بدارد در آن مسائل مشکله خود را نوشته  .او هم پذیرفت -

که خداوند از او و پیش از وی  محمد ابن عثمان»توقیعی بخط امام زمان علیه الّسالم باین عبارت صادر گشت:  در جواب من
لینی نیز آورده استدر خرایج این روایت را از ک« او نامه من میباشد از پدرش خشنود باشد، مورد وثوق من است و نامه . 

672وص: 673مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

  وفات و مرقد محمد بن عثمان عمری

در روایتی آمده که:محمد بن عثمان برای خود قبری حفر کرد و گفت: فرمان یافته ام که خود را آماده کنم. سپس بعد از دو 
 .ماه از دنیا رفت

امام زمان )ع( را  رخ داد و جمعا وی در حدود پنجاه سال سفارت 304یا  305ال آخر جمادی االولی س و درگذشت وی در
الکوفه در بغداد به خاک سپردند. گویا مزار وی اینک در وسط  عهده دار بود . وی را در کنار مادرش در خیابان باب

 .صحراست

  نوشته:سید محسن امین عاملی / مترجم:علی حجتی کرمانی275،ص: 6سیره معصومان ،ج 

  حسین بن روح نوبختی

  توقیع از جانب امام زمان عجل اهلل فرجه

بیرون آمده چنانچه در بحار  توقیعی که از جانب حضرت حجّت علیه الساّلم از برای شیخ ابو القاسم بن روح در بعضی از نسخ
است لفظ از حمله اخبار و ثقات نقل شده بدیناز جماعتی  : 

633ص:   



بما هو علیه، و انّه عندنا بالمنزله و المحلّ  اللّه الخیر کلّه و رضوانه، و اسعده بالتّوفیق، وقفنا علی کتابه و وثقنا نعرفه عرّفه
علی رسوله محمّد و آله و  ریک له، و صلّی اللّهاحسانه الیه انّه ولیّ قدیر، و الحمد لّله الّذی ال ش الّذین یسرّانه، زاد الّله فی

  .سلّم تسلیما کثیرا

بشناساند و عالم گرداند او  بالغت آیات آن که: ما می شناسیم او را )یعنی حسین بن روح را( خداوند حاصل مضمون فقرات
 وب او و مطّلع گردیدیم بر امانتفرماید به توفیق خود، ما مطّلع شدیم بر مکت را طریقه همه خیر و رضای خود و او را یاری

منزلت بلند آن چنانی است که مسرور می  او، و به دین داری او وثوق و اعتماد داریم بدرستی که او در نزد ما به مکان و
است و  فرماید خدای تعالی احسان خود را درباره او ،بدرستی که او صاحب همه نعمت ها سازد آن منزلت و مکان او را زیاد

نیست، و صلوات خداوند و سالم او بر رسول او  ه چیز قادر است، و حمد خداوند را سزا است که شریک از برای اوبر هم
 .محمّد و آل او باد

2145، ص: 3منتهی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل علیهم السالم)فارسی(، ج   

 اخذ نیابت ازمحمد بن عثمان

که: محمد بن عثمان قدس اللَّه  ز ابو علی محمد بن همام برای من روایت نمودهارون بن موسی تلعکبری و او ا از ابو محمد
گفت: اگر حادثه رحلت من بوقوع پیوست جانشین من حسین بن روح  روحه پیش از رحلتش رؤسای شیعه را جمع کرد و

در کارهای خود بوی  که مأمور شده ام او را بجای خویش تعیین نمایم. پس شما هم باو مراجعه کنید و نوبختی است. چه
 .اعتماد نمائید

634ص:   

ابراهیم و عمویم عبد اللَّه  محمد نقل کرده که گفت: دائی من جعفر بن احمد نوبختی میگفت: پدرم احمد بن وهبه اللَّه بن
نوبخت، نقل کردند که: چون حال احتضار محمد بن عثمان شدت گرفت،  یعنی اوالد بن ابراهیم و گروهی از بستگان ما

اللَّه باقطانی و ابو سهیل اسماعیل  معروفین شیعه مثل ابو علی بن همام و ابو عبد اللَّه بن محمد کاتب و ابو عبد جماعتی از
پرسیدند:  تماع نموده بنزد محمد بن عثمان رفتند ووجنا و سایر سرشناسان و بزرگان، اج بن علی نوبختی و ابو عبد اللَّه بن

 .اگر برای شما اتفاقی افتاد جانشین شما کیست؟

االمر سفیر و وکیل و  گفت: این حسین بن روح بن ابو جعفر نوبختی جانشین من و میان شما و حضرت صاحب محمد بن عثمان
ه نمائید و در کارهای مهم خود اعتماد باو داشته باشید. بوی مراجع مورد وثوق و طرف اطمینان اوست. پس شما در امور خود

مأموریت را داشتم و آن را ابالغ نمودم من این . 

679وص: 680مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

 حسن برخورد با مخالفان

حسن سلوک داشت که مخالفین  بزرگوار چنین مذکور داشته اند که چنان تقیّه می نمود در بغداد و چنان با از احواالت این
 .هر یک از مذاهب اربعه مدّعی بودند که او از ماست



2145، ص: 3منتهی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل علیهم السالم)فارسی(، ج   

 وفات و مرقد حسین بن روح

هجری وفات یافت 326ابو نصر گوید: ابو القاسم حسین بن روح در ماه شعبان سال  . 

که قبر ابو القاسم حسین بن روح  دخترزاده ام کلثوم دختر محمد بن عثمان رضی اللَّه عنه نقل کرده محمد کاتب هبه اللَّه بن
علی بن احمد نوبختی در آنجا واقع است و از آنجا بتل و دروازه دیگر و پل  جنب دروازه ایست که خانه« بغداد»نوبختی در 

میروند. رضی اللَّه عنه شوک . 

635ص:   

684سالم، متن، ص: مهدی موعود علیه ال  

  علی بن محمد سیمری

 توقیع از جانب امام زمان عجل اهلل فرجه

مکتب گفت در همان سالی که  میفرماید: جماعتی از علماء از شیخ صدوق روایت نمودند که حسن بن احمد بن شیخ در غیبت
بخدمت وی رسیدم. آن بزرگوار  بغداد بودم. چند روز پیش از رحلتش ابو الحسن علی بن محمد سمری وفات یافت من در

ناحیه مقدسه صادر شده بود باین عبارت برای مردم خواند توقیعی که از . 

فانّک میّت ما بینک و بین ستّه ایّام، فاجمع  الرّحمن الرّحیم، یا علیّ بن محمّد الّسمریّ، اعظم اللّه اجر اخوانک فیک، بسم اللّه
اللّه تعالی ذکره، و  [ فال ظهور الّا بعد اذن1وفاتک، فقد وقعت الغیبه التّامّه، ]مقامک بعد  امرک و ال توص الی احد فیقوم

جورا ذلک بعد طول االمد و قسوه القلوب، و امتالء االرض . 

فهو کذّاب مفتر، و ال حول و  من یدّعی المشاهده، اال فمن ادّعی المشاهده قبل خروج السّفیانی و الصّیحه و سیأتی من شیعتی
الّا باللّه العلیّ العظیمال قوّه  . 

روز دیگر خواهی مرد،  سمری! خداوند پاداش برادرانت را در مرگ تو بزرگ گرداند، چون که تو تا شش ای علی بن محمد
وصیت منما که غیبت کامل واقع شده است پس بکارهای خود رسیدگی کن و بهیچ کس بعنوان جانشین خود . 

پر شدن زمین از ستم  مگر بعد از اجازه پروردگار عالم؛ و این بعد از گذشت زمانها و قساوت دلها و من آشکار نمیشوم
ادعا میکنند مرا دیده اند. آگاه باش که هر کس پیش از  خواهد بود. عنقریب در میان شیعیان کسانی پیدا میشوند که

ال قوه اال باللَّه العلی  است و افترا می بندد، و ال حول وآسمانی ادعا کند که مرا دیده است، دروغ گو  خروج سفیانی و صیحه
 .«العظیم

636ص:   



چون روز ششم شد،  بن مکتب میگوید: از روی این توقیع نسخه ها نوشتیم و از نزد وی بیرون آمدیم راوی حسن بن احمد
جانشین شما کیست؟ گفت: خدا را امری است که خود رساننده  نزد وی بازگشتیم، دیدیم نزدیک است جان بدهد. باو گفتند

جان بجان آفرین تسلیم کرد، و این آخرین کالمی بود که از وی شنیده شد آنست. این را گفت و .  

688مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

 وفات و مرقد علی بن محمد سمری

نزدیک نهر آب « المحول باب»جنب « شارع خلنجی»ده معروف به ابو الحسن سمری رضی اللَّه عنه در جا گفته شده: مقبره
وفات یافت )هجری( 329واقع است، و آن بزرگوار در سال « ابو عتاب» . 

689مهدی موعود علیه السالم، متن، ص:   

 وظیفه مردم در زمان غیبت کبری

نه از هجرت بوده  سی صد و بیست و کتاب کمال الدّین نقل شده که وفات علیّ بن محمّد سمری در سال از شیخ صدوق در
مخصوص حضرت حجه اللّه علیه الساّلم که از جانب او مأمور به  است و بنا بر این مدّت غیبت صغری که سفرا و وکال و نوّاب

سفارت عثمان بن سعید  بودند، قریب به هفتاد و چهار سال خواهد بود که قریب به چهل و هشت سال ایّام سفارت و نیابت
سال مدّت سفارت شیخ ابو القاسم حسین بن روح و شیخ ابو  و پسر او محمّد بن عثمان بود. و قریب بیست و شش عمروی

گردید سمری بود، و بعد از گذشتن این مّدت سفارت منقطع شد و غیبت کبری واقع الحسن علیّ بن محمّد . 

مفتری خواهد بود بر حضرت  اهده نماید، کذّاب وسفارت و نیابت خاصّه نماید و یا بر طبق آن دعوی مش پس هر که ادّعای
شریعت به امر آن حضرت راجع به سوی علما و فقها و مجتهدین است که  ، بلکه مرجع دین و احکام-عجّل اللّه فرجه -حجّت

جّله اسحاق بن یعقوب که یکی از ا ایشان نیابت ثابت است علی سبیل العموم چنان که توقیع شریف در جواب مسائل از برای
توسّط محمّد بن عثمان بن سعید عمروی عریضه به خدمت حضرت صاحب األمر  و اخیار علمای شیعه و حمله اخبار است که به

شریف جواب مسائل او را فرمود، از  الّسالم عرضه کرده بود و مسائل چندی سؤال نموده بود که آن حضرت در توقیع علیه
 :آن جمله فرمود

637ص:   

الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا، فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّه اللّه علیهمو امّا الحوادث  . 

 :و در روایت دیگر از حضرت امام محمّد باقر علیه الساّلم چنین امر شد که

لته علیکم به حکما، فانّی قد جع کان منکم قد روی حدیثنا، و نظر فی حاللنا و حرامنا، و عرف احکامنا، فارضوا انظروا الی من
حدّ الشّرک  بحکم اللّه استخفّ و علینا ردّ و الرّادّ علینا الرادّ علی اللّه و هو فی حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما

األمناء علی حالله و حرامه باللّه و در روایت دیگر: مجاری االمور بید العلماء باللّه . 

صاحب نظر و اهل استنباطند که  ن که: علماء و حفظه علوم و اخبار و آثار ایشان کهاین دو حّجت پروردگار آ مستفاد از فرمان
ایشان، باید مکلّفین رجوع به ایشان نمایند در اخذ مسائل حالل و حرام و  از روی معرفت و دانش عارفند به احکام صادره از



استجماع ایشان مر شرایط فتوی را از قوّه  با منازعات که آنچه ایشان می فرمایند حجّت است از برای عامّه مکلّفین قطع
اضطرار  سایر شرایط اجتهاد. و از برای ایشان است نیابت عامّه که خلق من باب الجاء و استنباط و عدالت و بلوغ و عقل و

غیبت کبری نفرمودند بلکه حکم فرمودند به انقطاع  مکلّفند به رجوع نمودن به ایشان، دیگر تعیین نایب مخصوصی در زمان
 .(انتهی) نیابت خاصّه و سفارت،
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 درباره مرکز

  بسمه تعالی

 هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ 

دانند یکسانند ؟و کسانى که نمى دانندآیا کسانى که مى  

9سوره زمر/   

 

 :مقدمه

اهلل حاج سید حسن فقیه امامی  هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت 1385تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال  موسسه
خود را در روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت  )قدس سره الشریف(، با فعالیت خالصانه و شبانه

های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است زمینه . 

 

 :مرامنامه

آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه  تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به موسسه
و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد  علوم اسالمی، و با توجه به تعدد و پراکندگی

مدیریت آثار تولید » اجرای طرحی در قالب  و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای علمی
پژوهشی  تالش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقاالت« مراکز شیعه شده و انتشار یافته از سوی تمامی

مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های  صین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقاتبرای متخص
صورت رایگان در اختیار عالقمندان قرار دهد گوناگون تولید و در فضای مجازی به . 
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 بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین )کتاب اهلل و اهل البیت علیهم السالم(.1

2. یزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینیتقویت انگ  

 ... جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و.3

 سرویس دهی به محققین طالب و دانشجو.4

 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه.5

6. فین برای دیجیتالی نمودن آثار خودزمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤل . 

 

 :سیاست ها



 عمل بر مبنای مجوز های قانونی.1

 ارتباط با مراکز هم سو.2
 پرهیز از موازی کاری.3

 صرفا ارائه محتوای علمی.4

 ذکر منابع نشر.5

 . بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد
 

 : فعالیت های موسسه

1. کتاب، جزوه و ماهنامه چاپ و نشر  

 برگزاری مسابقات کتابخوانی.2
 ...تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و.3

 ... تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و.4
 www.ghaemiyeh.com :ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس.5

 ...تولید محصوالت نمایشی، سخنرانی و.6
 راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سواالت شرعی، اخالقی و اعتقادی.7

 ...و SMSطراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، .8

 برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم )مجازی(.9
10. )مجازی( برگزاری دوره های تربیت مربی  
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