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 پیش گفتار

رسططدب به واسطططه وجود او اسططت و در این میا  ها به عالم وجود ماواسطططه فیا الها اسططت و  نزه از نع ت« امام»

  شوند.مند ماهای الها بهرهطه وجود اوب از انواع نع تها نیز به واسانسا 

نهایاِ هر انساناب رسید  به ک االت و قُرب الها است. خداوند میل به سوی این هدف را در فطرت انسا  هدف نکته: 

قرار داده است. اگر انسا  خوب تفکّر کندب چنین میلا را در وجودِ خود ما یابد. راه رسید  به این ک االتب ه ا  صراط 

از طرفا پی ود ِ صراط مستقیم بدو ِ هادی و راهن ا امکا  مستقیم است که به وسیله شرایعِ  س انا ارائه شده است. 

سیر هدایت گری و راهبری را به عهده گیرد که خود این راه را رفته و به  سا ما تواند در این م سوی دیگر ک ندارد. از 

شد. سیده با شد تا  1هدف نهایا ر شته با سا  هاب چنین فردِ برگزیده ای وجود دا ست از میا  خودِ ان سطة فیا الزم ا وا

میا  خالق و خلق باشطططدب و گر نه حرکت ک ال جویانة هر یز از انسطططا  هاب با هدف خواهد بود و میا  خالق و خلق 

 2ارتباطا نخواهد بود.

واسطة فیاِ نع ت هایِ الها  3باست عالوه بر این که هدایت کنندة بندگا  به سویِ پروردگار علیه السالم معصوم امام

یکا از قانو  هایِ خداوند برای نظام هستاب    است که نع ت هایِ خود را به وسیلة واسطه هایا . استبه مخلوقات 

سطه هاب ه ا  بندگا ِ برگزیده؛ یعنا حجّت های الها و اماما ِ معصوم: هستند. بنابراین  ساند.    وا به مخلوقات ما ر

 قرار دهد.خواستِ خدا بر این تعلّق گرفته که اماما  معصوم: را واسطة فیا 

 اسطة فیاِ کلّا.وبه دو صورت واسطة فیاِ نع ت هایِ الها است: واسطة فیاِ جزئاب  علیه السالم معصومامامِ  

 واسطة فیض جزئی

ن که دعا ما کند تا در واسطططة فیاِ جزئاب یا خودم مسططتقیم ع ل را انجام ما دهد یا ای علیه السططالم معصططومامامِ 

 ا دهند:نیز به ه ین دو صورتب امام را واسطه بینِ خود و خدا قرار م خداوند کاری انجام دهد. مردم

 شیوة نخستب این که از امام ما خواهند تا از خدا بخواهد حاجتِ  نها را بر ورده کند؛

 شیوة دومب این که به طور مستقیم از امام درخواست ما کنند تا حاجت  نها بدهد.

ست و در    تردیدی نیس شویق کرده اند. به عنوا  مثال امام شیوه اوّل درست ا ت و اماما  معصوم: نیز    را تأیید و ت

که صاحب کربال است در حالى شهید شد که مظلوم و اندوهگین  علیه السالم ه انا حسین»فرمود:  علیه السالم صادق

کار و غ گین و تشنه و صاحب دار و اندوهگین و گناهدار بودب و بر خداوند بلند مرتبه حقا است که غّصهو تشنه و غصه

عیب و  فتى به زیارت    حضرت نیاید و سپس نزد    حضرت دعا کند و به واسطه    حضرت به خداوند تقرّب جویدب 

                                                           
 .35سوره یونسب  یه : رک. 1

 .145ج عا از نویسندگا ب ص امامت پژوهی، . 2

 (. 7()سوره رعدب  یه هادٍ قَْومٍ إِنَّما أَنْتَ مُْنذِرٌ وَ لِكُلِ. با توجه به  یه: )3
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ام را بر ورده سطططاختهب و گناهانش را  مرزیدهب و ع رم را مگر    که حُز  و اندوهش را بر طرف کردهب و خواسطططته

 1«.او را زیاد کند؛ پس اى صاحبا  بصیرت عبرت بگیریدطوالنى کردهب و رزق و روزیِ 

صدوق شیخِ  ستا  والدتِ  شاره کرد که در کتب معتبر  2رح ه اهلل ه زنین در این رابطه ما توا  به دا شده ا شیعهب نقل 

با دختر ع وی خود ازدواج کرده بود؛ ولا از او صاحبِ فرزندی نشد. نامه ای به جنابِ  رح ه اهلل است؛ پدر شیخ صدوق

خواست تا دعا کند که خداوند فرزندانا صالح و فقیه به  علیه السالم نوشت و از حضرت مهدی 3حسینِ بن روحِ نوبختا

َستَمْلِكُ جَارِیَةً دَیْلَمِیَّةً تُرْ أَنَّكَ ال»او عطا کند. مدّتا گذشت تا    که جوابا از سوی امام رسید:  زَقُ مِنْ هَذِهِ، وَ 

صیبِ تو  4؛وَ تُرْزَقُ مِنْهَا وَلَدَیْنِ فَقِیهَیْنِ شدب ولا به زودی کنیزی دیل ا ن صاحبِ فرزند نخواها  تو از این ه سرت 

 «.ما شود که از او دارایِ دو پسرِ فقیه خواها شد

ست. قر    شیوة دوم ا سلی ا اما بحث درباره  ضرت  شیوة دوم را تأیید ما فرماید؛ به عنوا  ن ونه    گاه که ح  کریم 

خواسطططت تاج و تختِ بلقیس را نزدِ خود حابطططر بیندب به اطرافیا ِ خود فرمود: )یها  یلهها الُ هلهَُاُ  هیلکُمُ یهأُتِینىِ  علیه السطططالم

ُسلِ ِین(؛ ِشهها قهبُله  ه  یهأُتُونىِ مُ  -پیش از  نکه مطیعانه نزد من  یند -]کشور[ کدام یز از ش ا تخت او را اى سرا ِ» 5بِعهرُ

مستقی اً از اطرافیانش خواست که برایش چنین کارِ اعجاب انگیزی را  علیه السالم حضرت سلی ا «.  ورد؟براى من مى

هدَّ  6انجام دهند. جنابِ  صطططن بن برخیا ِهِ قهبُله  ه  یهرُت یزه ب ها ءهاتِ من    را پیش از    که » 7إِلهیُزه طهرُفُز(؛نیز گفت: ) هن

جالب این که  صن بن برخیا نگفت که از خدا ما خواهم تا    را بیاوردب بلکه «.  ورمچشم خود را بر هم زنى برایت مى

 به طور طور مستقیم گفت: خودم برایت ما  ورم!!.

 علیه السالم هنگامى که زیارتِ حسین»توصیه فرمود:  نیز شیوة دوم را تأیید ما فرماید؛ ایشا  علیه السالم امام صادق

ضرت را با حالى غ گین شنه زیارت کن؛ زیرا ب اندوهرا اراده کردیب پس    ح سنه و ت ناکب ناراحتب ژولیدهب غبار لودب گر

ج و ب ناراحتب ژولیدهب غبار لودب گرسططنه و تشططنه بودب و از    حضططرت حوائ   حضططرت کشططته شططدب در حالى که غ گین

 8«.هاى خود را بخواهب و سپس از  نجا برگرد و    مکا  شرین را وطن براى خود قرار مدهخواسته

                                                           
ا ِ َ » .1 یْنَ اَََ َََ هِ أَنْإِنَّ الْحُس ََِ اناً لَهْاَاناً َفََلَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَا نَاْس َََ [ وَ  َقٌّ عَلَا اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا یَأْتِیَُه كَرْبَلَاءَ قُتِلَ مَظْلُوماً مَكْرُوباً عَطْش

َشانٌ وَ لَ َسیْنِلَهْاَانٌ وَ لَا مَكْرُوبٌ وَ لَا مُذْنِ ٌ وَ لَا مَغْمُومٌ وَ لَا عَطْ جَلَّ إِلَّا نَاَّسَ اللَّهُ كُرْبَتَهُ، وَ  إِلَا اللَّهِ عَزَّ وَ 7ا ذُو عَاهَةٍ، ثُمَّ دَعَا عِنْدَهُ وَ تَقَرَّبَ بِالْحُ

 (.167ب ص69ب بابكامل الزیارات)«لِی الْأَبْصار؛ فَاعْتَبِرُوا یا أُو[، وَ مَدَّ فِی عُمُرِهِ، وَ بَسَطَ فِی رِزْقِهِأَعْطَاهُ مَسْأَلَتَهُ، وَ غَاَرَ ذُنُوبَهُ َذَنْبَهُ

علَلُ ب خصالب من ال یحضُرُهُ الاقیه: لاز عال ا ِ بسیار معروفِ شیعه در قر ِ چهارم هجری و صاحب کتاب های زیادی است؛ به عنوا  مثارح ه اهلل شیخ صدوق. 2
 ... . وكمال الدین ب الشرایع

 . بودعلیه السالم  از نُوّاب اربعه امام زما . 3

 . 309شیخ طوساب صالغیبة، . 4
 . 38سوره ن لب  یه . 5
 . جانشینِ او شد علیه السالم  صن بن برخیا بعد از حضرت سلی ا . 6
 . 40سوره ن لب  یه . 7

رُوباً شَعِثاً مُْغبَرّاً جَاِئعاً فَزُرْهُ، وَ َأْنتَ كَئِی ٌ  َزِینٌ مَكْرُوبٌ شَعِثاً مُْغبَرّاً َجائِعاً عَْطشَاناً، فَإِنَّ الْحُسَْینَ قُتِلَ َ زِیناً مَكْ 7إِذَا أَرَدْتَ زِیَارَةَ الْحَُسیْنِ . »8

 (. 131ب ص48ب باب اراتكامل الزی«)عَطْشَانًا، وَ سَلْهُ الْحَوَائِجَ، وَ انْصَِرفْ َعْنهُ، وَ لَا تَتَّخِذْهُ َوطَناً
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صوم ست اماما ِ مع شیعه معتقد ا سالم نکته:  سته های مردم را  علیهم ال ر ورده ما کنند و  نا  ببه اذ ِ پروردگار خوا

شکال ما ستند. زمانا این اعتقاد دارای ا سطة فیا پروردگار ه شود: اماما ِ م وا صومشود که گفته  سالم       ع  علیهم ال

 با نیاز از خدا هستند و بدو ِ اذ ِ او حاجت ها را بر ورده  ما کنند!. 

 واسطة فیض كلّی

شود که خداوند به مخلوقات نیز نع ت دهد و جها  را  ساطتِ فیاِ کلّاب فقط حضورِ امام در این عالمب موجب ما  در و

ابراین اگر ابر ما باردب اگر گیاها  شططکوفه ما دهند یا درختا  ر ر ما دهندب اگر روزی به جاندارا  بن 1پایداری بخشططد.

ست. برای اربات این مطلب ما توا  به روایات و زیاراتا که از  سطة وجود امام در این دنیا ا سد و...ب ه گا به وا ما ر

شدهب مراجعه کرد. به عنوا  مثال امام  صوم: نقل  سالم سجاداماما ِ مع ما کسانا هستیم که خداوند به »فرمود:  علیه ال

واسطة ما ن ا گذارد که  س ا  بر زمین بیفتدب مگر به اجازة خودمب و به واسطة ما زمین را نگهداشته تا بر اهلش موج 

ما)اهل بیت( نزندب و به واسطة ماست که بارا  ما بارد و رح ت نشر داده ما شودب و برکات زمین خارج ما شود؛ و اگر 

نیز در زیارت مطلقة اوّل امام  علیه السطططالم امام صطططادق  2«.رویِ زمین نبودیم زمین اهل خود را در خود فرو ما برد

سین سالم ح سالم خطاب به اهل بیت علیه ال ش ا زمین درختانش را ما رویاندب و به »ما فرماید:  علیهم ال سطة  به وا

صوالت و میوه هایش  ش ا زمین مح سطة  س ا  بارا  و روزی را بر وا ش ا خداوند از   سطة  را بیرو  ما ریزدب و به وا

ش ا خدا ابر و بارا  را برای  سطة  سازدب و به وا ش ا خدا غم و گرفتاری را بر طرف ما  سطة  خلق نازل ما کندب و به وا

  3« .خلق ما فرستد

 بنابراین با مراجعه به روایات و زیاراتب ما توا  چنین نتیجه گرفت:

ست و در هر دورا  در نظامِ هستاب امام و حجّتا وجود دارد و عالماوّ هیچ گاه از امام و حجّت خالا  الًب امامب حجّتِ خدا

 به مخلوقات است. نیست؛ رانیاًب در هر دورهب    حجّتب واسطة فیاِ خداوند برایِ حفظ دنیا و رسید ِ نع ت ها

باره غیبت امام دوازدهم برورت وجود امام معصوم با نظریه دیگر شیعه دربعضا ها چنین شبهه ما کنند که ادلّه  شبهه:

ورزد و از سوی دیگر با  تعارض دارد؛ چرا که شیعه از یز سو بر برورت وجود امام معصوم در جامعه تأکید و اصرار  ما

صطالح جامعه در  ضور ندارد و به ا صوم فعالً در جامعه ح ست امام مع صطرح نظریه غیبت معتقد ا سر ما ع ر غیبت به 

 برد.

 در تحلیل این شبهه نکات ذیل قابل توجه است:

                                                           
 . ب با تلخیص و ابافه129-135مح د حسین فاریابب صیادگاران ماندگار، . 1

یُنَزِّلُ الْغَیْثَ، وَ بِنَا یَنُْشرُ الرَّ ْمَةَ، ، وَ بِنَا یُمِْسكُ الْأَرْضَ أَنْ تَمِیدَ بِأَهْلِهَا، وَ بِنَا السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَا الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ نَحْنُ الَّذِینَ بِنَا یُمِْسكُ اللَّهُ». 2

 .(186ب ص34شیخ صدوقب مجلس أمالی، )«وَ یُخْرِجُ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، وَ لَوْ لَا مَا فِی الْأَرْضِ مِنَّا لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا

ْشجَارَهَا، وَ بِكُمْ تُ». 3 ْشجَارُ بِكُمْ تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَ ِشفُ اللَّهُ الْكَرْب،َ وَ بِكُمْ یُنَزِّلُ اخْرِجُ الْأَ مَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا، وبِكُمْ یَكْ للَّهُ أَثْمَارَهَا، وَ بِكُمْ تُنْزِلُ السَّ

   .(علیه السالا ب شیخ عباس ق اب زیارت مطلقة اوّل امام حسینمااتیح الجنان؛ 577-576ب ص4ب شیخ کلیناب جكافی«)الْغَیْثَ
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اب خداوند عالم . یکا از شططَو  و ویاین امام و مقام امامتب واسطططة فیا الها بود  اسططت که بنابر نصططوص روای1

ل وجود شریفش ام به اصتکوین را به واسطه وجودِ مبارک امام معصومب هدایت و اداره ما کند. روشن است این شأ ِ ام

شأ  سئله حضور یا غیبتِ خود در میا  مردم ارتباطا ندارد. پس این  صالً به م ست و ا سئولیتِ امام در دوره  پایبند ا و م

بروری است و  وغیبت نیز تحقق یافته و روشن ما شود که برورت وجود امام معصوم برای افابه فیا الها الزم 

 مسئله غیبت مانع    نیست.

        خود دارای فواید          علیه السططالم واسطططه فیا الها بود  و والیت تکوینا امام معصططومب غیبت امام مهدی . افزو  بر2

 به عنوا  مثال به چند ن ونه اشاره  ما شود: 1با ش اری است که با ادلّه برورت امام تعاربا ندارد.

ضرت مهدی سالم الن( ح سل انا  و  علیه ال صرّف در نفوس و دل های م سراپرده غیبت از راه های مختلن مانند ت در 

            انسطططا  هاب بسطططتر هدایت  نا  را به سطططوی پروردگار فراهم ما کندب چنا  که  یه شطططریفه زیر درباره نقش اماما      

 ن ودند.از  نا  پیشوایانى قرار دادیم که به فرما  ما راه مى و 2(؛وَ جَعَلْنَا مِنهُمْ أَئمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَاما فرماید: )

شاره به غیبت حضرت حجتصلا اهلل علیه و  له  رسول خدا ستفاده از وجود     علیه السالم بعد از ا در پاسخ از امکا  ا

ر او روشططنایا و قسططم به خدایا که مرا به نبوت برانگیختب ه انا مردم به نو»حضططرت در دوره غیبتب به جابر فرمود: 

 3«.هدایت ما جویند و به والیتش منتفع ما شوندب مانند بهره برد  مردم از خورشید پشت ابرها

به رفع گرفتاری ها و ک ز درماندگا  ما پردازد که این شأ  به عنوا ِ یکا  علیه السالم ب( گاها اوقات امام عصر 

 4«.الْبَلْوَى الْكَرْبِ، وَ مُزِیلِ الْهَمِّ، وَ كَاشِفِ  مُاَرِّجِ»د: از صفات    حضرت در برخا از دعاها ذکر شده استب مانن

ج( برخا نیز حفظ جبهه مسل انا  به ویژه شیعیا  از توطئه های دش نا  را یکا از فیوبات پر برکت وجود    حضرت 

 5توصین ما کنند.

 سامرا

 103کیلومتری ش ال بغدادب 111زیارتاِ عراق و مرکز استا  صالح الدین است که در  _ شهر سامرا از شهرهای مذهبا

 6کیلومتری شهر نجن قرار گرفته است. 276کیلومتری شهر کربال و  213کیلومتری کای ینب 

در عظ ت و تقدّس سططامراب کالم نورانا امام عصططر علیه السططالم کفایت ما کند؛ ابى مح د وجنانى گوید: کسططى که 

شهادت امام یازدهم علیه ح ضرت ده روز پیش از حادره ) سالم را دیده بود به من خبر داد که    ح ضرت مهدی علیه ال

                                                           
 . 128-133ص دکتر مح د حسن قدردا  قراملکابامامت، /شبهات كالمیپاسخ به . 1
 . 24سوره سجدهب  یه . 2

ب كمال الدین )«تَجَلَّلَهَا سَحَابٌنْ النَّاسِ بِالشَّمْسِ وَ إِ اَاعِوَالَّذِي بَعَثَنِی بِالنُّبُوَِّة، إِنَّهُمْ یَْستَضِیُئونَ بِنُورِه،ِ وَ یَْنتَاُِعونَ بِوَلَایَتِهِ فِی غَیَْبتِهِ ،كَانْتِ. »3

 (. 93ب ص52ب عالمه مجلساب جبحاراألنوار؛ 253ب ص1شیخ صدوقب ج

 (.102ب ص99ب عالمه مجلساب جبحاراألنوار«)دلگیریِ را از بین ما بردب و اندوه را دور ما کندب و سختا و فشارِ را از بین ما برد. »4

 . 45گلپایگاناب صب لطن اهلل صافا امامت و مهدویت. 5

  6. ره توشه عتبات عالیاتب ج عا از نویسندگا ب ص428.
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سالم( از خانه بیرو   مد و فرمود:  بار خدایا تو ما دانى که  1؛أَنَّهَا مِنْ أَ َ ِّ الْبِقَاعِ لَوْ ال الطَّرْدُ تَعْلَمُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ»ال

 «.راندندترین بالد است نزد منب اگر مرا ن ىره که وطن پدر و جد من است( دوستاین جا )سام

 .فرزندانش باشیم...  غایب از نظرها لبیز گوییم و خادمبه دعوت    امام  بما  مده ایم که در خانة پدری خود

 

 

 

 

 شهر مقدس قم/مجید جعفرپور

 ق1440فرال ظفرص                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . کافاب شیخ کلیناب ج1ب ص331ب ح1.10
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 (1)امام هادي علیه السالم

 

 و فرزندان القاب نام، نس ، كنیه،

 بر امامت امام هادي علیه السالم نص
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 فرزنداننس ، كنیه، القاب و نام، 

 نام

رگوارب امام دهم از اتفاق نظر دارند که نام شططرین    حضططرتب علا بن مح د سططالم اهلل علیه ا اسططت.    بز مورّخا 

 اماما  اهل بیت علیهم السالم است.

 پدر

شا  اما ست که پدر ای سالم ا شجره طیبه اهل بیت علیهم ال شاخه ای از  سالم  سالمب امام هادی علیه ال م جواد علیه ال

با علیه ال شهادت امام ر ست که پس از  صر به فردی ا سالمب در حالا که از یکا از اعجوبه های دنیا با ویژگا ها منح

 ت امت را به دست گرفت. اه گذشته بود؛ به جعل الهاب زمام امامع ر شرین جواد االئ ه علیه السالم هفت سال و چند م

 مادر

 شرح زیر است: نام شرین این بانو اختالف نظر دارندب بعضا از    اقوالب بهمورّخا  و راویا  دربارة 

 . سیده.3 3. سوسن؛2 2معروف به بانو ام فضل؛ 1. س انة مغربیهب1

دی علیه السالم او را ستوده و درباره او فرموده فابل عصر خویش بود. امام هااین بانوی عالا مقامب از زنا  عارف و 

 4«.است: سلول)یکا از القاب سوسن( از بدی ها و نجاسات پاک است

ه اختالف منجر ما شططد و باسططالم به گونة مثبتب وحدت اجت اعا و اتّفاق کل ه ای را بنا نهاد و با ت ام روم هایا که 

هت گیریِ تابناک جطع ما کردب مبارزه ن ود و اماما  اهل بیت علیهم السطططالم د رپرتو ه ین رشطططته های وحدت را ق

شدند سیاه قائل ن سفید و  ساس به ازدواج با کنیزا  اقحرکت کردند و تفاوتا بین  دام کردندب تا به هیاهویا ؛ و بر این ا

شهی سالم کنیزی ازدواج کرد و  سجاد علیه ال ن علا از او به دنیا  مد و بدی جاوید به نام زید ویرانگر خات ه دهند. امام 

 لسالم متولّد شد. امام جواد علیه السالم نیزکنیزی به نام س انه به ه سری برگزید و از او امام هادی علیه ا

  5این کنیز به دستور امام جواد علیه السالم و توسط مح د بن فرج به هفتاد دینار خریداری کرده بود.

                                                           
  1. بحاراالنوارب ج50ب ص114.

  2. ه ا ب ج13ب ص126. 

  3. عیون اخبار الرضاعلیه السالمب ج1ب ص48. 
  4. ره توشه عتباتب ج عا از نویسندگا ب ص459. 

  5 . دالیل اإلمامةب طبریب ص216. 
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شد و او را دامام جواد علی سالم خود عهده دار تربیت و تهذیب اخالق    بانوی بزرگوار  ستقرار یافت که ه ال ر خانه ای ا

سلوک    بانوا  بزرگوار  وزنا  و دخترا  اهل بیت علیهم السالم در    جا زندگا ما کردند و تحت تأریر هدایتب رفتار 

 تهجّد و قاریا  قر   شد.مرو  ورد و از ج له زنا  عابدب  اوندو پاکدامن قرار گرفت. از این رو به اطاعت و عبادت خد

در شخصیت این بانوی قدیسه ه ین قدر بس که یکا از اماما  اهل بیت علیهم السالم را به دنیا  ورد که خداوند  نا  

 1را پناهگاه و کشتا های نجات قرار داده است.

امّی عارفة بحقّی، و هی من أهلِ الجَنّة، ال یُقَرِّبُهَا »فرماید: امام هادی علیه السطططالم درباره مادر خویش ما 

یطانٌ مَارِدٌ، وَ ال یَنَالُها كَیدُ جَبّارٌ عَنیدٌ، وَ هِیَ مَكلوُءَةٌ بِعَینِ اللّهِ الَّتِی ال تَنَام، وَ ال تَتَخَلّفُ َََ  عَن اُمّهَاتِ ش

 2.«وَ الصَّالِحینَالصِّدّیِقیِنَ 

 والدت

در برخا از دعاها  3هجری به دنیا  مد.214یه السططالم در مدینه منورهب در روز دوم یا پنجم ماه رجب سططال امام هادی عل

ْسأَلُكَ بِالْمَوْلُودَیْنِ فِی»نیز به صططراحت تولد با سططعادت    امام ه ام را در ماه رجب تعیین کرده اند:   اللَّهُمَّ إِنِّی أَ

  4«.انِی وَ ابْنِهِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُنْتَجَ ِ، مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ الثَّرَجَ ٍ

 نامگذاري

ل َمنین علیه السططالم و امام تی ّن به نام جدّ بزرگوارم؛ امیراامام جواد علیه السططالم نام    حضططرت را از باب تبرّک و 

فصاحت و بالغت نظیر جدّم  زیرا درسجّاد علیه السالمب علا نامیدب که به حکم قوانین ورارت ه انند    بزرگوارا  بود؛ 

 لسالم بود.امیرال َمنین علیه السالم و در تقواب عبادت و طاعت ه انند جدم امام زین العابدین علیه ا

 كنیه 

ج نفر از اماما ب مکنّا به امام جواد علیه السططالم برای فرزند خویش کنیة ابوالحسططن انتخاب ن ود. قابل توجه این که پن

 الم.اند: امیرال َمنینب امام سجادب امام کایمب امام ربا و امام هادی علیهم الساین کنیه شده 

 القاب

 این امام معصوم استب عبارتند از: القاب شریفا که بیانگر برخا از ویژگا های

. 12 . وفاّ؛11. شهید؛ 10. رشید؛ 9. موبح؛ 8. دلیل؛ 7. عالِم؛ 6. عسکری؛ 5. مرتضا؛ 4. هادی؛ 3. نقا؛ 2. ناصح؛ 1

  5. طیّب.16. امین؛ 15. خالص؛ 14. متقا؛ 13نجیب؛ 

                                                           
  1.   .تحلیلی از زندگانی امام هادي علیه السالمب باقر شرین قریشاب ص21-20

  2. اثبات الوایةب مسعودیب ص228.
  3. كافیب شیخ کلیناب ج1ب ص497.

  4. اقبال االعمالب سید ابن طاووسب ج2ب ص647.
  5. عمدة الطال ب ص188؛ دالئل اإلمامةب معرفة والدة  با الحسن علا بن مح د علیهم السالم.  
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ساکن بود عسکر ما گفتندب از این رو  ست به محله ای که امام علیه السالم  شرایع  ورده ا نکته: شیخ صدوق در علل ال

 1به    بزرگوار عسکری گفتند.

 بر امامت امام هادي علیه السالم نص

ختنِ مردم لغو خواهد الزم یکدیگرند. از    جا که نصب الها بدو   گاه سانصب الها و نصّ شرعا در مسأله امامت م

یز کرده است و معرفاِ امام از نبودب هر گاه خداوند فردی را به عنوا  امام منصوب و معیّن کرده باشدب حت اً او را معرفا 

حاصل  ما شود که  امامب زماناطریقِ نصّ شرعا )کتاب و سنّت( انجام ما شود. از سویِ دیگرب فرضِ نصّ شرعا بر 

 نصب الها وجود داشته باشد؛ زیرا شریعت سرچش ه ای جز اراده خداوند ندارد.

ه در عصر غیبت به ش ار اعتقاد شیعه درباره نص در امامت از قر  سوم هجری مطرح نشده و از مجعوالتِ متکلّ ا ِ شیع

ب مورد توجّه و تأکید اهل رفتاختالف و نزاعِ مسل انا  قرار گن ا رود؛ بلکه از نخستین روزهایا که مسأله امامت مورد 

 و شیعیا ِ  نا  قرار داشته است. بیت علیهم السالم

 ه ما شود:برای امامت امام هادی علیه السالمب نصوص روایا متعددی وجود دارد که به یز مورد بسند

بغداد رفتب هنگام رفتن ه السالمب دو مرتبه از مدینه باس اعیل بن مهرا  گوید: حضرت ابى جعفر )امام مح د تقى( علیه 
کردم: قربانت گردمب من در این راه بر ش ا نگرانمب امر امامت پس از ش ا با کیست؟ حضرت  حضرت عرضه نخستینب ب

ب چو  نوبت دوم    حضرت «کنى در این سال نیست    غیبتى که گ ا  ما»من متوجه شد و فرمود: ه با لبى خندا  ب
صم ماه ب را ش ا بیرو  ما ردندب نزدم رفتم و عرض کردم کهب سوى معت ش ا  قربانت گردم:  رویدب امر امامت پس از 

سفر باید بر من  در این»من متوجه شد و فرمود: ه شدب سپس ب محاسنش خیسقدرى گریست که ه با کیست؟ حضرت ب
 2.«نگرا  بودب امر امامت پس از من با پسرم على است

او تزویج کردب ه بغداد طلبید و دخترم ام الفضل را به امام جواد علیه السالم را از مدینه ب بل مأمو  عباسىاوّ نوبتنکته: 
ضل ب ضرت ه راه ام الف شدب او ه ح شینش  صم جان شت و برادرم معت شت و پس از چندى مأمو  در گذ مدینه بازگ

 3ن ود.ام ام الفضل مس ومش دست زوجهه حضرت را از مدینه طلب کرد و ب

 فرزندان

. 2امام حسن عسکری؛ . 1در کتاب ها برای امام هادی علیه السالم چهار فرزند پسر نام برده شده است که عبارتند از: 

 4. مح ّد.4. جعفر؛ 3حسین؛ 

 

                                                           
  1. علل الشرایعب ترج ه ذهناب ج1ب ص773.

  2. كافی، شیخ کلیناب ج1ب ص333ب ح1.
  3. ااول كافیب ترج ه عالمه مصطفویب ج2ب ص110.

ب معرفة والدة  با الحسن علا بن مح د علیهم اإلمامةدالئل   در ه ین کتابب اسم دختری به نام دالله نیز به عنوا  فرزندا  امام هادی علیه السالم  مده است. 

  4.السالم.
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 معرفی فرزندان

 . محمد بن علی الهادي سالم اهلل علیهما1

شیرمرد دجیل(سید ابو جعفر  سبعُ الدلجهیل) سال  مح د معروف به  صریا)اطراف مدینه( به دنیا  مد.  228در  هجری در 
امامزاده سطططید مح دب فرزند بزرم امام هادی علیه السطططالمب فردی واال مقام و عالا رتبه بود تا  نجا که مردم گ ا         

افزو  بر اینب به  ما کردند امامتِ بعد از پدر به وی ما رسد؛ ولا مرم او در زما  حیات پدرم بر این پندار خات ه داد.
اعتقاد شطططیعهب امامت عهدی الها اسطططت که بر اسطططاس  یات و روایاتب اماما  دوازده گانه یکا پس از دیگری امام         

شوند. شده و به امامت امام  ما  سالم رد  سوی امام هادی علیه ال سید مح د از  صراحت امامت  ه زنین در روایات به 
ش صریح  سالم ت سکری علیه ال سن ع ست:ح سالم  ده ا صحن منزل امام هادى علیه ال على بن ع ر نوفلى گوید: در 

ت. به حضرت عرض کردم: قربانت گردمب بعد از ش ا این صاحب ماست؟ خدمتش بودم که پسرم مح د از نزد ما گذش
 1«.نه صاحب ش ا بعد از من حسن است»فرمود: 

سال  شأ  در  سفر کرد. در هنگام ورود در  بادیِ برای زیارت خانة خداب  هجری 252این امامزادة عظیم ال صد   2ب«بلد»ق

 مریا شد و درگذشت. این واقعة جانسوزب دو سال قبل از شهادت امام هادی علیه السالم اتفاق افتاد. 

       سططعد بن عبد اللَّه از ج اعتى از بنى هاشططم که یکى از  نها حسططن بن حسططن افطس اسططت روایت ما کند که گویند:

سن بودند و او را  ضرت ابو الح سالم( در منزل ح سر بزرم تر امام هادى علیه ال روز وفات مح د بن على بن مح د )پ

تعزیت ما گفتندب در صحن منزل براى حضرت فراشى گسترده و مردم گردم نشسته بودندب که غیر از خادما  و مردم 

    طالب و بنى هاشططم و قریش بودند. ناگها  امام حسططن عسططکری متفرقهب در حدود یز صططد و پنجاه تن از خاندا  ابو 

شناختیمب بعد از مدتى امام هادى  ستاد و ما او را ن ا  ستش ای ست را سالم را که با گریبا  چاک زده  مد و در د علیه ال

 ورد. جوا  علیه السططالم به او متوجه شططد و فرمود: پسططر جا ! خداى عز و جل را شططکر کن که در باره تو امرى پدید 

شکر کرد و  ست و خدا را  ست و ا ستایش خداى را که پروردگار جهانیا »گفت و فرمود:  (إِنَّا لِلَّهِ وه إِنَّا إِلهیُهِ راجِعُو ه)گری

م او کیست؟ ما پرسیدی (.إِنَّا لِلَّهِ وه إِنَّا إِلهیُهِ راجِعُو ه)خواهم و  خود از ناحیه ش ا ماه من از خدا ت امیت نع تش را نسبت ب

ست و او در    وقت ب :گفتند سالم ا سر امام هادى علیه ا ال سن پ شتب در     20نظر ما ه او ح سال یا اندکى زیادتر دا

 3امامت و جانشینى او اشاره فرمود.ه روز ما او را شناختیم و فه یدیم که امام هادى علیه السالم ب

نذرها و هدایای  ومعروف اسططت؛ ع وم مردم به زیارتش ما روند امامزاده سططید مح د به جاللت شططأ  و بروز کرامات 

ضرت عب شیعیا     منطقه به ح سیلة او از خدا حاجت ما طلبند.  سیار به  نجا ما برند و به و سالم و این ب اس علیه ال

 اشاره ما شود:چند ن ونه  بزرگوار به یز میزا  عقیده دارند و کرامات بسیاری از او نقل ما کنند؛ به عنوا  مثالب به

یز. اگر کسا به این سید بزرگوارب قسمِ دروغ بخوردب در فاصلة یکا دو روز خواهد مُرد؛ به ه ین دلیلب مردم شهر بلد 

محدث نوری در نجم الثاقب ما نویسططد: مردم  را با قسططم خورد  به    بزرگوارب حلّ و فصططل ما کنند. دعواهایِ خود

                                                           
  1. کافاب شیخ کلیناب ج1ب ص325ب ح2. 

نیز معروف است. منطقه دجیل و شهر بلد در پنجاه کیلومتری جنوب سامرا و هشتاد « بلد سید مح ّد»بلدب شهری شیعه نشین و جزء استا  صالح الدین و به    

  2.کیلومتریِ بغداد و کای ین است)عراقب سید اح د علویب ص616(.
  8.3ب ح327ب ص1ب شیخ کلیناب جكافی. 
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شین هم ما  شتن مالا متهم کنندب عراق حتا اعراب بادیه ن سم یاد کنند. اگر  نها را به بردا سید مح د ق سند به نام  تر

    را برما گردانند؛ ولا به سید مح د قسم ن ا خورند؛ چرا که عذاب    را دیده اند.

د تا    که امانت هر کس چیزی را از حرم سططید مح د برداردب هنگام مراجعت وسططیلة نقلیه ام حرکت نخواهد کردو. 

 حرم را به مکانش برگرداند.

سه. خانواده هایا که صاحب فرزند ن ا شوندب به این امامزاده متوسل ما شوند و به تجربه رابت شده است که بسیاری 

 1از  نا  صاحب فرزند ما شوند.

 .  سین بن علی الهادي سالم اهلل علیهما2

ن سیّد بزرگوار اطالعا نیافتم؛ ولا از بعضا از روایات مرحوم شیخ عباس ق ا در مفاتیح الجنا  ما نویسد: از احوال ای

سالمب به  سین بن علا الهادی علیه ال سالم و برادرم ح سکری علیه ال سن ع شود که از موالی ماب امام ح ستفاده ما  ا

رسططول گراماب امام حسططن و امام حسططین             سططبطین تعبیر ما شططده اسططت و این دو برادر را به اجدادشططا  دو سططبط

در روایت ابوالطیب نیز  مده است که صدای امام عصر علیه السالم به صدای ع ویش علیهم السالم تشبیه ما کردند. 

 2حسین بن علا بن ابا جعفر بن الربا علیهم السالم شباهت داشت.

س سن ع سین به امامت برادر خودب امام ح سید ح شت و از پیروا  او بود. وی را از امامزاده  سالم ای ا  دا کری علیه ال

عابدا  و زاهدا ِ زما  خود دانسططته اند. این بزرگوار در پایین پای مبارک امام هادی و امام عسططکری سططالم اهلل علیه ا 

 3دفن شده است.

 . جعار بن علی الهادي سالم اهلل علیهما3

شری برای معرفا جعفر بن علا به سالمسه توقیع  صر علیه ال سة امام ع سنده  دربارة ن که از ناحیه مقد سیدهب ب    جعفر ر

 ما شود:

 توقیع اوّل

در احتجاج شططیخ طبرسططى از شططیخ کلینى و او از اسططحاق بن یعقوب نقل ما کند که گفت: من از مح ّد بن عث ا       

شت ل بر پاره 4رح ة اللَّه علیه ا سه تقدیم کند )بعد اى از خواهش کردم نامه مرا که م ست به ناحیه مقد شکله ا سائل م م

قدیم کرد( توقیعى بدین مضططط و  در جواب سطططَاالت من به خط مولى صطططاحب الزما              از    که وى پذیرفت و ت

 علیه السّالم به افتخارم صادر شد:

عضطططى از افراد خاندا  ما )سطططادات( و اى که بخداوند تو را هدایت کند و بر اعتقاد حق رابت بدارد؛ اما این که پرسطططیده

ع وزادگا  ما منکر وجود من هستندب بدا  که بین خداوند و هیچ کس قرابت و خویشى نیست هر کس منکر وجود من 

                                                           
  1. عراقب سید اح د علویب ص616.  

  2. امالیب شیخ طوساب ص288ب مجلس11.
  . عراقب سید اح د علویب ص3.613
  4. نایب دوم امام عصر علیه السالم.
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ست و راهى که او ما شد از من نی ست با سر نوح ا سبت ب 1.رود راه پ من پیش ه و راهى را که ع ویم جعفر و اوالد او ن

 2.ا  یوسن است!اندب راه برادرگرفته

 توقیع دوم

صدوق در ک ال الدین ما سد: این توقیع ب شیخ  سرم مح ّد بن عه نوی سعید و پ ل و ث ا  )نائب اوّافتخار عث ا  بن 

سعد بن عبد اللَّ ست. این توقیع را  شده ا صادر  ّسالم( از ناحیه مقدسه  ست. دوم امام زما  علیه ال شعرى روایت کرده ا ه ا

بى اللَّه عنه گفت: من    را بشیخ ابو عبد اللَّه  شعرى ره جعفر ر سعد بن عبد اللَّه ا  بى اللَّه عنه دیدم توقیع اینخط 

 ست:ا

خداوند ش ا دو نفر را در راه بندگى خود موفق و بر دین مقدسش رابت بدارد و ش ا را با  نزه موجب خشنودى اوستب »

و گفتگویش با شطططخصطططى که او را مالقات کرده بود و « مختار»از « ى میث»بخت گرداندب  نزه گفته بودید که  نیز

ّسالم جانشینى غیر از جعفر بن على )جعفر کذاب( ندارد و او هم  ستدالل کرده بود که پدرم امام حسن عسکرى علیه ال ا

ستب ب صدیق کرده ا ش ا در خصوص او به امامت او را ت ستا   سید و از ت ام مض و  مکتوبى که از  نزه دو ش ا  هما ر

شططدیم. من از نابینائى بعد روشططنى و از بططاللت بعد از هدایت و از عواقب سططوء  اید مطلعوى نوشططتهه خبر داده بودندب ب

به النَّاسُ  ه ُ یُتُرهکُوا  ه ُ یهقُولُوا  مهنَّا وه ) فرماید: برم خداوند عز و جل ما خدا ماه هاى خطرناک پناه باع ال و فتنه  ه حهسططِ

ب 3(؛تهنُو ههُمُ ال یُفُ ها را  یا مردم گ ا  کردند ما  ن ند: ای ا   وردیمب رها ما مجرد اینه   کنیمب و دیگر امتحا   که گفت

 نخواهند داد؟!

سرگردانى قدم ما  ست. ما چگونه این مردم در فتنه افتاده و در حیرت و  ند  یا از دین خود کناره رو زنند و از چپ و را

 اند؟ود ساختهخاندب یا با حق و حقیقت دش نى ورزیده یا جهالت را پیشه د گشتهاند یا دچار شز و تردیگرفته

دست فراموشى ه که از این موبوع اطالع دارند ولى    را ب  یا اخبار و روایات صحیحه در این باره به  نها نرسیدهب یا این

اماما  بعد از گذاردب و اطالع ندارند که  یا غائب خالى ن ا دانند که خداوند زمین را از حجّت یاهر اند؟ ن اسطططپرده

شا  یکى پس از دیگرى  مدندب تا   پیا سب تقدیر و اراده الهى نوبت ب مبر سن بن على )امام ه که بر ح پدر بزرگوارم ح

سیده و او ب سکرى( ر سن ع شست و مردم را به ح شکار و ه جاى پدرا  خود ن ست راهن ائى کردب و نورى   حق و راه را

جوار رح ت خود دعوت کرد و او هم بر طریقه پدرا  خود رحلت ن ود و درسطططت ه بود تا  نکه خداوند او را بماهى تابا  

سرار امامت را ب شا ب ا شین خود ه مانند هر یز از  نا  در زما  خود ستب و بدین گونه سپرد جان سرار الهى ا که حامل ا

خداوند مکا  جانشین او را با مشیت و اراده نافذ خود مخفى  پایا  رسانید و در گذشت؟! و بعد از او همه وییفه خود را ب

مودب کم او گذشته استب از من برطرف ما فرداد که یاهر شوم و این م نوعیت را که از ح ساخت. اگر خداوند اجازه ما

شنه من حق را ب شکل و رو شکار و در بهترین  بح طور   شا  ما ترین داللت و وا ا در دادمب و خود ر ترین عالمت ن

یاهر ما یا  مردم  یام مان ود م خدا ق ّت  قدّ مب و حج بدب و ارادهشطططو رات الهى مغلوب ن اکردب ولى م            هم ه ام 

ه باید مردم هواى نفس خود را در خصطططوص یهور ما ترک گویند و ب کند. خوردب و توفیقش از حد خود تجاوز ن ا ن ا

                                                           
  . پسر نوح با بدا  بنشتب خاندا  نبوتش گم شد...1

  . الغیبةب شیخ طوساب ص290؛ بحار االنوارب عالمه مجلساب ج53ب ص180؛ مهدي موعودب علا دواناب ص2.1251
  3. سوره عنکبوتب  یه2.
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شته شیوه که دا شده و رابت ب انند و از  بانده ا   ستجوى بیهوده نن ایند که گناهکار  شیده ج  نزه حک تش بر  نها پو

 نها بدانند که حق با ماب و هم در  شططوند. خدا را کشططن کنند و در نتیجه از کار خود پشططی ا  ما قادر نخواهند بودب سططرّ

ستب هیچ کس جز ما این را ن ا صومین ا شدب و بر خکه د گوید مگر این خاندا  ما مع بندد! جز ما داوند افترا بروغگو با

سى این ادعا را نداردب مگر اینکه گ راه و خیره شد. ک صر که گفتم ب بنابرسر با بیح ه این مخت ما اکتفا کنندب و دیگر تو

 1بیشتر الزم نیستب و با این اشاره قناعت ن ایند.

 سومتوقیع 

بن على از ابو الحسین اسدى از  و او از اح د کبرىعُلّاز ج اعتى از عل اء و  نها از ته« غیبت»و نیز شیخ الطائفه در کتاب 

سحاق رح ة اللَّه علیه روایت کرده که وى )اح  شعرى و او از اح د بن ا سحاق( گفت: یکى از سعد بن عبد اللَّه ا د بن ا

شته و خود را ه اى بنزد من  مد و گفت: جعفر بن على )جعفر کذاب( نامهه شیعیا  ب سته و ادامام وى نو دعا کرده بود ان

سایر علکه  وم ه ه و ه ه در نزد من امام بعد از پدرم من هستمب و علم حالل و حرام و  نزه مورد احتیاج مردم است و 

 است.

          ب االمراح د بن اسططحاق گفت: وقتى    نامه را خواندم مکتوبى در این خصططوص به ناحیه مقدسططه حضططرت صططاح

سالم شته و نامه جعفر  علیه ال سپس جواب   درو )کذاب( را هم در نو شتم.  سال دا   بدین گونه از ناحیه    گذارده ار

 مقدسه حضرت صادر شد:

ه   گذارده و فرسططتاده بودى ب  درو اى را که در بسططم اهلل الرح ن الرحیم: خداوند تو را پاینده بدارد. مکتوب تو و نامه»

دقت ه ! اگر بشدمع اهاى چندى که در    روى داده است؛ مطلاختالف الفایش و خطه من رسید و از ت ام مض و     ب

شططریز و پرورم دهنده برخى از  نزه من از    نامه فه یدم! خداوند بىما شططدی نگریسططتى تو نیز متوجه  ما در   

گرداندب  ه حق را کامل ماما داده استب سپاسگزارم که ه یشه موجودات را بر نیکى که در باره ما ن وده و فضیلتى که ب

تردید نیسططتب وقتى در  گویم گواه اسططت و در روز قیامت که جاى بردب او بر  نزه من اکنو  ما و باطل را از میا  ما

صططدق گفتار من خواهد ه بسططَال کردب گواهى  بپیشططگاه ذات الهى اجت اع ن ودیم و از  نزه ما در باره    اختالف داریم

 داد.

او نوشته و نه بر ه مه بداوند صاحب این نامه را )یعنى جعفر کذاب( نه کسى که ناست که خا خواهم بگویم این  نزه ما

کس الزم ندانسططته اسططت.  تو و نه بر هیچ یز از مخلوق امام مفترض الطاعه قرار نداده و اطاعت و پی ا  او را بر هیچ

 .خواست خدا بدا  اکتفا کنیده م که بن ای پی انى را براى ش ا روشن مابه زودی من 

ها را مه ل نگذاشته استب اى اح د بن اسحاق! خدا تو را رح ت کندب خداوند بندگانش را بیهوده نیافریدهب و سرنوشت  ن

منظور ه مبرا  را به پیاگا  نها چشطططم و گوم و دل و فکر عطا فرمود.   ه بلکه  نها را با قدرت کامله خود  فریده و ب

اطاعت او وادارند و از ه سطططوى  نا  فرسطططتادب تا  نها را به نافرمانى الهى بعدل خداوند و ترسطططاند   نها از ه بشطططارت ب

  نها بفه انند.ه ب بدانند معصیتش نهى کنندب و  نزه را  نها از امر خداوند و دینشا  ن ا

                                                           
  . كمال الدینب شیخ صدوقب ج2ب ص1.512-511
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شن و عالئم غالبه کتابه سپس ب شکار و براهین رو ضل و دالئل   سطه ف شتگا  را بى بر  نها نازل فرهای وا ه مود و فر

 بر باشند. مبرا  واسطه و فرما ا فرستادب تا  نها میا  خدا و پیاسوى  نه

ا وى سخن گفت یکى را خلیل و دوست خود گرفت و  تش را بر وى گلستا  کردب و دیگرى را مخاطب خود ساخت و ب

ه او افراد الل و پیس را جازاه رده را زنده کرد و هم باذ  پروردگار مُه و عصایش را اژدهاى  شکارى گردانیدب و دیگرى ب

عنوا  ه له را ب ه علیه و صططلّى اللَّ دیگرى را منطق الطیر موهبت کرد و سططلطنت بر ه ه چیز داد.  نگاه مح ّد شططفا داد.

سیله طلوع او بر مردم ت ام کردب و طوماره رح تى براى جهانیا  برانگیخت و نع ت خود را ب نبوت را با وجود مبارکش  و

ستگویرا بمهر ن ود و او  ستاد و از را سوى ه ه مردم فر شکار خود را ه  سپس در یى او  یات و عالمات   ساختب  اهر 

 بخت بود قبا روح کرد. حالى که وى پسندیده و نیز

شین و وارث او على بن ابى طا    سر ع و و جان ّسالم و بعد از گاه خداوند منصب خالفت او را براى برادر و پ لب علیه ال

سل او بودنداو براى  شینا  وى که از ن سه یکى پس از دیگرى قرار دادب تا دین خود را ب بجان یله  نها زنده گرداند و نور و

ى فرق  شططکارى گذاشططت تا خود را کامل کندب و میا   نها و برادرا  و اوالد ع وى  نها و مردم طبقه پائین از کسططا  و

شوا از پ سیله حجّت خدا از افراد عادى و پی شودبدا  و شناخته  ت خود را از ارتکاب گناها  زیرا خداوند امام و حجّ ؛یرو 

و  نها را خزینه دار  ه اسطت.ها پاکیزه ن وده و از شطبهات منزه کرد ها پیراسطته گردانیده و از پلیدی حفظ کرده و از عیب

ردم ه ه یکسا  بودندب و ود متأیید فرموده است. اگر جز این ب بلار داده و با دالیعلم و امین حک ت و محل سر خود قر

یافتب این ل امتیاز ن ىکردب و دیگر حق از باطل و عالم از جاه سطططر و پائى دعوى امر اللَّه! و منصطططب خدائى ماهر بى

    ود نظر داشططته اسططت؟چه چیز خه دانم ب مفسططد باطل )جعفر کذاب( که بر خداوند دروغ بسططته و ادعاى امامت دارد؛ ن ا

         از حرام تشططخیص بدهد تواند حالل را خدا قسططم او ن اه ب بى در احکام دین خدا داشططته اسططتو دانای ه فقهاگر امید ب

صواب فرق بگذارد. سازد و محکم را از بالیدهب او قادر نیست که حق را از باعلم خود مىه و اگر ب و میا  خطا و  طل جدا 

گر او به تقوى و و ا اطالع ندارد. و اسططتحباب(    اصططالًمتشططابه تشططخیص دهدب و حتى از حدود ن از و وقت )وجوب 

ست که او چهل روز ن از واجبش را ترک کرد ستب خداوند گواه ا شته ا این منظور که با ه ب بپرهیزکارى خود اط ینا  دا

س دیده اب او را ه ه کهاى شر ش ا هم رسیده باشد. یرفه شاید خبر    ب بتواند شعبده بازى را یاد بگیرد؛ ترک ن از

 م نافرمانى وى از امر و نهى الهىب مشهور و رابت است.ها  رار و عالی است. عالوه بر این

شا  دهد و اگر حجتى دارد    را اقامه ن ایدب و چنا  ستب معجزه خود را بیاورد ن چه  و اگر ادعاى وى مبتنى بر معجزه ا

 اللَّهِ الُعهزِیزِ تهنُزِیلُ الُکِتابِ مِنه *حم اللَّه الرح ن الرحیم سطططمب) خداوند متعال در کتابش ما فرماید:دلیلى دارد ذکر کند! 

قُلُ  ه ره هیُتُمُ  *ذِرُوا مُعُرِبُو هما خهلهقُنها السَّ اواتِ وه الُأهرُضه وه ما بهیُنههُ ا إِلَّا بِالُحهقِّ وه  هجهلٍ مُسه ًّى وه الَّذِینه کهفهرُوا عه َّا  ُنُ الُحهکِیمِ*

سَّ اواتِ ائُتُونِا بِکِتابٍ مِنُ قهبُلِما تهدُعُو ِشرُکٌ فِا ال  هذا  هوُ  هرارهةٍ مِنُ  ه مِنُ دُو ِ اللَّهِ  هرُونِا ما ذا خهلهقُوا مِنه الُأهرُضِ  همُ لههُمُ 

تهجِیبُ له *عِلُمٍ إِ ُ کُنُتُمُ صطططادِقِینه لل مِ َّنُ یهدُعُوا مِنُ دُو ِ اللَّهِ مهنُ ال یهسطططُ یهوُمِ الُقِیامهةِ وه هُمُ عهنُ دُعائِهِمُ  هُ إِلىوه مهنُ  هبطططه

ره النَّاسُ کانُوا لههُمُ  هعُداءً وه کانُوا بِعِبادهتِهِمُ کافِرِینه *غافِلُو ه این کتابى اسططت که از جانب خداوند مقتدر حکیم   1(؛وه إِذا حُشططِ

برده شدهب نیافریدیم.  حق و مدتى که نامه استب جز بنازل شدهب ما  س انها و زمین و  نزه را که در بین  س انها و زمین 

 و  نها که کافر گشتندب از  نزه  نها را ترسانیدندب دورى گزینند.

                                                           
  1. سوره احقافب  یات6-1.
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ن را  فریدند؟ مگر در خلقت خوانندب چه چیز از زمی من نشطططا  دهید که  نها را که غیر از خداى یگانه ماه  نها بگو به ب

ها  ه  نها در خلقت  س ا ککه پیش از این )قر  (  مده باشد )و در    نوشته باشد اندب کتابى را ها شرکت داشته  س ا 

تر از کسى کیست گ راه .بیاورید؟ باین معنى باشدب اگر راستگو هستیده اند( و یا عالمتى که موجب یقین بدخالت داشته

که  نها را  اطلب از اینو    خدایا  بشططود؟  خواندب و تا روز قیامت دعایش مسططتجاب ن ا که غیر از خداى یگانه را ما

عبادت  نها را انکار     ود وهسططتند؟ وقتى این مردم برانگیخته شططدندب ه ین خدایا  دشطط ن  نها خواهند ب میخوانند غافل

 .«ما کنند

را بدین  اى اح د بن اسططحاق! خداوند توفیقات تو را افزو  کند  نزه را که گفتم از این زورگو )جعفر کذاب( بپرس و او 

گونه امتحا  کن و یز  یه قر   را از وى بپرس که تفسیر کندب و یا از یز ن از واجبى سَال کن تا حدود    و واجبات 

د. حسططاب او با خداسططت. خداوند حق را شططوارزم او ببرى و نقص وى بر تو  شططکار ه خوبى پى به    را بیا  ن ایدب و ب

عالوه خداوند جز در حسن و حسین علیه ا الّسالمب امامت را در هیچ ه دهد. ببراى اهلش حفظ کند و در جاى خود قرار 

         ما اجازه دهد که سطططخن بگوئیم    وقت حق  شطططکار و باطل از میا  ه دو برادرى قرار نداده اسطططت! هر گاه خداوند ب

بُنها اللَّهُ وه نِعُمه الُوهکِیلُ ق الطافب خداوند و مرح ت او هسطططتم وه حهشطططود. من شطططایرودب و تردید نیز برطرف مى ما                 سطططُ

 1.وه صهلَّى اللَّهُ عهلهى مُحه َّدٍ وه  لِ مُحه َّد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1. الغیبةب شیخ طوسا؛ ص290-289.
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 علیه السالم در مدینهامام هادي 

شودب تا این که امام  ستور داد تا راها مدینه  سا به یحیا بن هرر ه د ُسرّ هادی متوکل عبا سالم را از    جا به  علیه ال

به امام علیه السططالم داده اسططت؛  1من ر ی بیاوردب و در بطط ن از نسططبت هایا که توسططط عبداهلل بن مح د)والا مدینه(

دربارة تص یم بر قیام در برابر سلطنت وی و شورم بر علیه حکومتشب اطالعاتا کسب کند و نامة متوکل را به    امام 

 ه ام تحویل دهد.

شدب و هر  ساند. هنگاما که مردم مدینه چیحیا راها مدینه  صلا اله علیه و  له ر شهر پیامبر سریع تر خود را به  از ه 

سیدند؛ زیرا مردم مدینه امام هادی علیه  سبت به امام تر شدند و از ح لة طاغوت ن سیار نگرا   هدف او اطالع یافتندب ب

صلا اهلل علیه و  له بود و  سول خدا سجد ر ضرت ه واره در کنار م شتندب برای این که    ح ست دا سیار دو سالم را ب ال

د ما ساخت و به مست ندانشا  احسا  ما کرد و هیچ عالقه ای به دنیا عالِ ا     شهر را با علم و دانش خود بهره من

از مردم مدینه مشاهده کردب  نا  را به  رامش دعوت کرد و بیم و ناراحتا را از  نا  یحیا وقتا که    حالت را  2نداشت.

شد سبت به امام داده ن ستور هیچ گونه  زار و اذیتا ن سوگند یاد کرد که به او د ست؛ به ه ین دلیل مردم دور کرد و  ه ا

 3مدینه به قول او اط ینا  یافتند.

سخت ناراحت بودب  و در ای سامرا  سوی  سبت به ترک مدینه و رفتن به  سالم ن سفر خانواده ام به امام هادی علیه ال ن 

مام در و تقوای ا ه راه امام بودند و یحیا بن هرر ه نیز شططخصططاً در خدمت    حضططرت بود و از هدایتب پرهیزکاری

 شگفت بود.

 

 امام هادي علیه السالم در سامرا

پس   4بیست سال در سامرا به سر برد.بیش از هجری وارد سامرا شد و    حضرت  234امام هادی علیه السالم در سال

ساخت و به او  سالم مطّلع  سایا امام علیه ال شرفتاری و پار شتافت و او را از خو از ورودب یحیا بن هرر ه به نزد متوکل 

ستب  و این  سا کرده و چیزی جز چند قر   و کتاب دعا نیافته ا امام از ته ت هایا که به که گفت که خانة امام را بازر

شم و ناراحتا از امام در دل او زده اند مبنا بر قیام در برابر حک ست. بدین ترتیب    چه متوکل از خ ومت متوکّل مبرّا ا

شاهد کردب  سالم را در برابر خود م ستور داد تا امام را نزد او بیاورند. وقتا که امام علیه ال سپس د شتب از بین برد و  دا

                                                           
  1. او از طرف متوکل برای اقامه ن از و دیگر امور جنگا در مدینه تعیین شده بود.

  . ارشادب شیخ مفیدب ج2ب ص2.311-310
  3.. تحلیلی از زندگانی امام هادي علیه السالمب باقر شرین قریشاب ص226-225.

  4. مناق ، ابن شهر  شوبب ج4ب ص401؛  دهمین خورشید امامت امام هادي، ص79.     
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شت و هدایای فراوانا به ای سبت به    حضرت روا دا ُسرّ من ر ی نهایت احترام و تکریم ن ستور داد که در  شا  داد و د

 ب اند تا تحت نظر باشد.

هنگططاما کططه متوکططلب امططام هططادی علیططه السططالم را بططر اقامططت در سططامرا مجبططور کططرد؛ امططام نططاگزیر شططد 

خانططه ای از دلیططل بططن یعقططوب نصططرانا بخططرد و بططا افططراد خططانواده ام در    جططا سططاکن شططود و امططام در 

 1از دنیا رفت و ایشا  را در ه ا  خانه دفن کردند.   خانه سکونت داشت تا 

 زیارت مرقد امیرالمؤمنین علیه السالم

ه السالم را زیارت کردب تصادفاً در سال اوّل که امام علیه السالم به سامرا تشرین  وردب مرقد جدّم امام امیرال َمنین علی

ه زیارت غدیریه اسطططت برت کرد. این زیارت که معروف زیارتنامه    مرقد شطططرین را زیا روز عید غدیر بودب با خواند 

 است.و مرور یز دور معارف علوی الم فضایل امیرال َمنین علیه السفضیلت از  135مشت ل بر 

 ه شود:الزم است که به فرازهایا از این زیارتنامه که از استوارترین زیارتنامه ها است؛ اشار

 نخستین کسا که اسالم  ورد؛. 1

 شجاعت و سر سختا امیرمَمنا  علیه السالم در جنگ ها؛. جهاد و 2

ه فرد ایشططا )لیلة ب. خوابید     حضططرت در بسططتر پیامبرصططلا اهلل علیه و  له و فداکاری و از خودگذشططتگا منحصططر 3

 ال بیت(؛

ستة امیرمَمنا ؛ مانند: مخافت با هوای نفسب متقا و پرهیزگارب توانا4 صفات برج شاره به  شم و بر فرو خ یا. ا ورد  خ

فت خویشب که خودداری امام از حق خال غضبب چشم پوشا از بدی های مردمب از نافرمانا  سخت خش گین ما شدب

 انگیزة این خویشتنداریب ترس و ناتوانا نبودب بلکه تنها مصالح عالیة اسالم بود و بس...

 . بیا ِ جریا  غدیر؛5

های صططفینب ج ل و  لسططالم گرفتار شططده بود که عبارتند از: جنگ. اشططاره به مصططیبت هایا که امیرال َمنین علیه ا6

 نهروا .

 

 پناهندگی امام به  ائر  سینی  

ضرت ابى  شم جعفرى گفت: بر ح ابو على مح ّد بن ه ام رح ة اللَّه علیه گفت: مح ّد ح یرى برایم نقل کرد که ابو ها

دار و بی ار بودند به من فرمودند:               الحسطططن على بن مح ّد سطططالم اللَّه علیه ا وارد شطططدم در حال که حضطططرت تب

ستا  ما را به ح» شمب شخصى از دو ب از نزد    حضرت بیرو   مدم در «ائر)حسینا( بفرست تا برایم دعاء کنداى ابا ها

                                                           
  1. تاریخ بغدادب ج12ب ص57.
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این هنگام با على بن بالل مواجه شططدمب فرموده حضططرت را برایش بازگو ن وده و از وى دربارة شططخصططى که حضططرت 

 اند درخواست کرده و جویا شدم.فرموده

تند؛ زیرا ایشا  به خودشا  از حائر افضل و برتر هسگویم: حضرت کنمب ولى مىعلى بن بالل گفت: شنیدم و اطاعت مى

و برتر است از  منزلة کسى است که در حائر است )یعنى حضرت سید الشهداء( و دعای    جناب براى خودشا  افضل

 دعاء من براى ایشا  در حائر.

به او »من فرمودند: من محضر امام علیه الّسالم مشرف شده و گفتة على بن بالل را خدمتش عرض کردمب حضرت به 

کرده و حجر را اسطططتالم بگو: رسطططول خدا از بیت و حجر االسطططود افضطططل بودندب ولى در عین حال دور بیت طواف مى

خواهد در    جاها خوانده شود تا دعایِ دعاکننده را مستجاب فرماید کردندب خداوند متعال بقاع و موابعى دارد که مىمى

  1ابع است.و حائر)حسینا( از ج له این مو

 

 ویران كردن قبر امام  سین علیه السالم

 حکایت نقل ما کنیم: د  قبر سیدالشهدا علیه السالمب سهدر مورد ویرا  کر

  كایت اوّل

ستاد تا قبره کند که گفت: متوکل مرا ب نقل ما 2ابراهیم دیزج سین کربال فر سیله ه را تغییر دهم. یز نامه ب بن علا ح و

ه کنم که من ابراهیم دیزج را ب این بود: تو را  گاه ما بن ع ار قابى فرستاد که مض و  نامه مح ّد براى جعفر بن من

هنگامى که نامه مرا خواندى موایب بام که  یا  سطططوى کربال اعزام ن ودم تا قبر حسطططین را نبش )یعنى خراب( ن اید.

 .؟یا نه دهد ابراهیم این ع ل را انجام ما

ح ّد را انجام دادم و ممن معرفى کرد. من دسطططتور جعفر بن ه را ب ن مح ّد بن ع ار نامه متوکلگوید: جعفر ب دیزج ما

یزى دیدم و نه چیزى کار کردى؟ گفتم: مأموریت خود را انجام دادم؟ نه چه من گفت: چه نزد او مراجعت کردم. وى ب

سیدى؟ گفتم:  رىب ولى چیزى ندیدمه ب  یا کامالً یافتم. گفت: شت: ابراهیم اى م. جعفر بن مح ّد برع ق قبر ر توکل نو

سططین بسططت و    را قبر حه را نبش کردب ولى چیزى نیافت. من دیزج را دسططتور دادم تا  ب ب بن علا حسططین دیزج قبر

 شخم کرد.

شدم. وى ب ابو علا ع ارى ما صورت واقعه را از ابراهیم جویا  صى خود نزد ه گوید: من  صو من گفت: من با غالما  خ

شز از    به  قبر سین بن على روى    بود. بوى م سد ح سین رفتم و    را نبش کردم. بوریاى جدیدى یافتم که ج ح

دستور دادم تا خاک روى    ریختند. سپس  ب  حال خود نهادم. بعداًه شامه من رسید. من    بوریا را با جسد حسین ب

هر گاه    حیوا  نزد  ؛ت ن ایم. ولى گاو قدم روى    قبر ننهادبر قبر بستم و گاو را راندم تا    قبر را شخم بزنم و زراع

                                                           
  1. كامل الزیاراتب ترج ه ذهنا تهراناب ص831.

  . دیزج یهودی بود.2
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 حت اً بهاى غلیظ خوردم که هر کس این موبوع را بازگو کندمن براى غالمانم قسم .گشت بر ما برسید قبر حسین ما

 1او را خواهم کشت.

  كایت دوم

  کند که گفت: فضل بن مح ّد بن عبد الح ید نقل ما 

نظیر شططخص  گویا رفتمب وى را بد حال یافتم وام بودم براى عیادت او من در مرض موت ابراهیم دیزج که ه سططایه

رفاقت و دوستى برقرار  ای جویا شدم. بین من و ابراهیم به گونهمدهوم بود. من از    طبیبى که نزد او بود از حال وى 

دانست به او اشاره ن ى شدب دیزج که    طبیب را محرم راز خود ابود که او با من مأنوس بود و از دید  من خوشحال م

مرض او را تشخیص دهد  وانستنت بکرد و حابر نشد مرا از بد حالى خود  گاه کند. طبیب متوجه اشاره ابراهیم دیزج شد

 خلوت کرد.بع را طبیب برخاست و رفت و    مو بدین جهتکه    را استع ال ن ایدب  تجویز کندى براى او و دوای

متوکل مرا  طلبم؛ ا مرزم م ونددهم و از خدا تو خبر ماه من ب بخدا قسطمه وقتى من از حال دیزج جویا شطدم گفت: ب

ا شخم بزنیم و ارر    سین رعازم گردم و ما را دستور داد تا قبر ح بسوى قبر حسین که در زمین نینوا بوده مأمور کرد ب

لو غالما  و یارا  خود رفتم من ج گروهى از کارگرا  با بیل و کلنگ با ما بودند. بشدمیم. من شب وارد نینوا را محو ن ای

مسافرت خوابیدم  تگىِعلت خسه کنند و زمین    را شخم بزنند. سپس خودم ب و دستور دادم تا قبر امام حسین را خراب

صداهایو  شدید و  شم خورد. غالمانم ه ى بلند بخوابم رفتب ناگاه غوغاهایى  دار کردند. من در حالى که  مدند و مرا بیگو

ده اسططت! گفتم: غالما  خود گفتم: شطط ا را چه شططده اسططت؟ گفتند: موبططوع عجیبى ر  داه ترسططا  بودم برخاسططتم و ب

 چیست!؟

کنند. من با  نا  برخاستم  اند و ما را تیر بارا  ماگفتند: گروهى در موبع قبر حسین هستند که بین ما و قبر حائل شده

ست که  نا  مات سى ن ایم. دیدم ه ا  طور ا بوع را برر بوع در اوّ ا مو شب لیاگویند. این مو شب ل  لى بیا )یعنى 

سوى ه ب    تیرهابارا  کردند  وقتى شروع به تیر ود گفتم:  نا  را تیر بارا  کنید.غالما  خه ماه( بود. من ب 15 و14ب 13

 شت.کُ و را مااکرد و  که به تیر انداز خود اصابت ما گر اینم بگشت گشتند. هیچ تیرى بر ن ا خود ما باز ما

شد و  بم  شدمب تب و لرز عجیبى عار شت و ترس  سرعتمن از این منظره دچار وح س به  ین کوچ کردم. از نزد قبر ح

       دم. انجام نداده بو بودزیرا کلیه    دسطططتوراتى را که متوکل داده ب ده ن ودم که متوکل مرا خواهد کشطططت؛خودم را  ما

ب گذشته کشته شد و منتصر زیرا متوکل در ش  متوکل بر حذر مبام؛گوید: من به ابراهیم دیزج گفتم: از شرّ ابو برزه ما

ى براى ه که بقایام. ولى یز بالیى دچار جسططم من شططدین مطلب را شططنیدهدیزج گفت: من ا ن ود. ه کاریدر قتل او 

 بینم. خود ن ى

 2رد.   روز شب نشده بود که دیزج مُ گفتگوى ما اول صبح بود. گوید: این ابو برزه ما
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  كایت سوم

سال  عبد اللَّه بن رابیه نقل ما   مب بعداًکردعراق  به سویِجاى  وردم و از مکه ه ق رى حج ب 247کند که گفت: من در 

ضرت علا بن ابى طالب سالم قبر ح سلطا   علیه ال سا را در حالى که از  سپس زیارت  ببودم تر و  کربال عازمِکردمب 

را کشت و زرع  علیه السالم قبر امام حسین دیدم زمینِ بکرباله ف بشدم. پس از تشرّعلیه السالم زیارت قبر امام حسین 

سته اندن وده شخم مااند. گاوهایو  ب بر    ب ستندزدند در    محل ى را که  شغول کار کرد  ه شم خود من ب .ب م ه چ

 س امام حسینوقتى نزد قبر مقدّ ؛رسیدند  مدند تا نزدیز قبر ماگاوها مى و شدند گاوها بر    زمین رانده ما دیدم که

وسیله عصا ه رفتند.    زبا  بستگا  را ب سوى راست و چپ خود ماه بلکه برفتندب  جلو ن ا برسیدند ما علیه السالم

 1کردند. را به هیچ وجهى پای ال ن اعلیه السالم امام حسین ها قبر  زدند. ولى ر رى نداشت و    حیوا  شدت ماه ب

 

 مسلمانان از زیارت امام  سین علیه السالمشدنِ نع ام

شیخ در کتاب سم بن اح د کوفى که از تاریخ و جنگ طوسا امالى  کند که گفت:  قل مانمردم با اطالع بود  هاى از قا

شهرها براى  به متوکل سید: اهل  صم خبر ر سالم در نینوا ج ع بن معت سین علیه ال ج عیّت شوند و  امزیارت امام ح

 روند. سوى قبر حسین ماه ب بسیاری

سرا  خود را با گروه  سین را نبش و خراب کن زیادیمتوکل یکى از اف ستاد تا قبر ح شکر فر زیارت و ند و مردم را از از ل

خود را انجام داد. این  مأموریت از رسید  به کربالب پسجلوگیرى ن ایند.    افسر بن علا حسین  اجت اع کرد  نزد قبر

فتند: اگر ما تا گق رى انجام گرفت. اهل بادیه بر او شططورم و در اطراف وى اجت اع کردند و  237ال موبططوع در سطط

 لىمردم معجزات و دالی خواهد کرد.    خرین نفر کشته شویم کسى که از ما باقا ب اند از زیارت قبر حسین خوددارى ن

 داشتند. سین دیده بودند که این استقامتاز قبر ح

ست از    مردم بردارد و متو شت تا د شت. متوکل در جوابش نو سر جریا  را براى متوکل نو شود و این    اف جه کوفه 

 گردد.مصر بر رودب و سپس از کوفه به کوفه ماه ب بمنظور اصالح و اوباع اهل کوفهه وان ود کند که ب گونه

سین و زوّجریا  قبر  سالم ار امام ح سال  ین ه بهعلیه ال سید ق رى فرا 247صورت بود تا  سید: ه ب که ر متوکل خبر ر

سالم ماه اهل بادیه و کوفه ب سین علیه ال بوع براى  زیارت قبر مقدس امام ح شده و این مو روندب و ج عیت  نا  زیاد 

سوى کربال اعزام ن ود و دستور داد ه را با لشکر فراوانى ب نا  بازار بزرگى گردیده استب متوکل براى دومین بار افسرى 

ه خلیفه از او برى خواهد بودب سپس قبر حسین را خراب و    ذمّ بتا منادى ندا کند: کسى که قبر حسین را زیارت ن اید

اد و شهید کردب را کشت و زرع و مردم را از زیارت    محروم ن ودب متوکل  ل ابى طالب و شیعیا  را تحت تعقیب قرار د

 2.ه ة    جنایاتى که در نظر داشتب نرسیدولى به 
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 هجوم به خانة امام

م هادی علیه السالم سخن فرومایگا  در دربار عباسا که برای خدا هیچ عظ تا قایل نبودندب نزد متوکل از اما بعضا از

سلحانه بر بد حکومت او مچینا کردند و گفتند که نزد    حضرت نوشته ها و اسلحه و اموالا وجود داردب و از یز قیام 

اد تا شبانه به منزل امام د و به گروها از مأمورا  ترک دستور دمط ئن نیستند. متوکل ناراحت شد و در دل بی ناک گردی

 هجوم ببرند و او را غافلگیر کنند.

سته با  شدندب دیدند که امام در اتاقا در ب سالم یورم بردند و چو  وارد  بدین جهت ناگها  به خانة امام هادی علیه ال

سنگ ریزه چیزی نیست.    بزرگوار رو به قبله نشسته بود و پیراهنا از مو بر روی زمین نشسته و زیر پایشب جز شن و 

یه را تالوت ما فرمود: ) ِ َ أَمْاین   ََ َّذِینَ  َس َّذِینَ َمَنُوا وَ عَمِلُوا  ال َال ئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ ك یِّ َََّ اجْتَرَ ُوا الس

الِحاتِ َسواءً مَحْیاهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما یَحْكُمُونَ اند که اند پنداشته یا کسانى که مرتکب کارهاى بد شده 1(؛الصَّ

سانى قرار مى سته کردهدهیم که ای ا   ورده نا  را مانند ک شای شا  اند و کارهاى  اندب به طورى که زندگى  نها و مرگ

 کنند.یکسا  باشد؟ چه بد داورى مى

رة شرابب مست نشسته بود. ب در حالا که او کنار سفامام هادی علیه السالم را با ه ا  حال گرفتند و نزد متوکل بردند

سیار ناراح ضرت تعارف کرد؛ امام ب شراب را به    ح ش ش به امام افتادب جاما از  شد و فریاد زد: هنگاما که چ به »ت 

 «.خدا سوگند که هرگز شراب داخل گوشت و خو  من نشده است...

شعر بخوا . حضرت فرمود ست»: متوکل به امام گفت: برای ما  شده ا شعر روایت ن متوکل حرفش را . «به من چیزی از 

 تکرار کرد و گفت: چاره ای نیستب باید بخوانا.

و اندوه مبدّل سططاختب  امام علیه السططالم وقتا دید چاره ای نیسططتب این ابیات حز   ور را که عیش طاغوت را به گریه

 قرائت فرمود:

 لُقُلهلُ غُلُبُ الرِّجهالِ فهلهمُ تهنُفهعُهُمُ ا  هُمُ سُبهاتُوا عهلهى قُلهلِ الُأهجُبهالِ تهحُرُ

 لُواوه  ُسُکِنُوا حُفهراً یها بِئُسه ها نهزه  اقِلِهِمُ وه اسُتهنُزهلُوا بهعُده عِزٍّ مِنُ مهعه

 لُحُلهلُ  هیُنه الُأهسهاوِرُ وه التِّیجها ُ وه ا  مُ نهادهاهُمُ صهارِ ٌ مِنُ بهعُدِ دهفُنِهِ

   

 لُکِلهلُ امِنُ دُونِهها تُضُرهبُ الُأهسُتهارُ وه    هةً  هیُنه الُوُجُوهُ الَّتِا کهانهتُ مُنهعَّ

 قُتهتِلُ تِلُزه الُوُجُوهُ عهلهیُهها الدلودُ ته  ءهلههُمُ فهأهفُصهحه الُقهبُرُ عهنُهُمُ حِینه سها

  قهدُ  ُکِلُوا هصُبهحُوا الُیهوُمه بهعُده الُأهکُلِ وه   شهرِبُوا مها  هکهلُوا دههُراً وه قهدُ قهدُ طهاله 
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سططتند مانع از مرم  نا  هاى کوه شططب ها را سططحر کردند و دژبانا  خشططن  نا  را نگهبانى ما کردند و نتوانبر فراز قله

شدند گودال هاى قبر را و بد شدند از کا  ها و جایگاهشا  و جاى داده  شدند.  شوند. پس فرود  ورده  جایى فرود  ورده 

شا  فریادکننده صدا زد پس از دفن صورت هایى که غرق ها و تاج ها.  کجکه کجایند فرزندا  و خانوادهاى  نا  را  ایند 

شدند. قبر با بیانى گویا از  نا   سائل زینتب  رایش داده ما  سش کرد و کرم هاى زمین پدر نع ت بودند و با بهترین و ر

صورت ها باال و پائین ما رفت.  شامیدندخوردن در طول روزگارا بر     سحرد و   شب را  دندب بعد از خورد  کر ؛ پس 

 هایشا  را خوردند.  کرم ها بد  بغذاهاى لذیذ

که گریة شدیدی ن ود متوکل از شنید  این اشعار به خود لرزیدب و حال مستا از سرم پرید و زمام اختیار از دست داد و 

شد  ش ش خیس  شز چ سنش از ا برا  محا شدندنیز مجلس در و حا ستور داد تا ج. سخت ناراحت  ام های متوکل د

  2و    حضرت را محترمانه به منزلش باز گرداند. نار به امام دادچهار هزار دیسپس  1.شراب را از مجلس دور کنند

 بدگویی بطحاوي از امام

شدب به جهت ست که گفت: متوکّل بی ار  دملى که در بدنش  على بن مح دب از ابراهیم بن مح د طاهرى روایت کرده ا
ادر متوکّل نذر کرد که م   نزدیز به هالکت رسیدب و کسى جر ت نکرد که نیشتر به    برساند. بیرو   مدب و از شدّت 

. و فتح بن خاقا  به مال بسیارى از مال خود به سوى ابوالحسن حضرت على بن مح د بفرستد؛ اگر متوکّل عافیت یابد
پرسططیدى؛ زیرا که او خالى و از او مى فرسططتادى به نزد این مرد )یعنى: حضططرت على بن مح د(متوکّل گفت: کام مى

به خدمت    حضرت فرستاد  که در نزد او شرحى باشد که به    تو را از این درد و اندوه برهاند. پس متوکّلنیست از   
سوى او برگردانید با دواى    و  ستاده را به  ضرت فر شرح کرد. ح ضرت  شى خود را براى ح ست که:  و ناخو   این ا

تاده برگشت و ایشا  گذارند. و چو  فرسخیسانند و بر باالى    دمل مىگیرند و به گالب مىرا فرا مىپشگل گوسفند 
گندب که او داناتر است به کردند از گفتار حضرت. فتح با متوکّل گفت: به خدا سورا خبر دادب شروع کردند که ریشخند مى

بر کردند و  نزه فرموده بود به شگل را حا شتندب پس خواب بر او  جا  وردندب و    را بر باالى دمل  نزه گفتهب و پ گذا
سر باز کرد و  نزه در    بود از    بیرو   مدب  ساکن گردید. بعد از     شد و درد     مادر متوکّل را به عافیت  وغالب 

سه شرفى در کی ضیافتن او مژده دادندب پس ده هزار ا ستاد. و چو  رت فراى که به مُهرم م هور بودب به خدمت    ح
ر به نزد    حضرت ها و اسباب کارزاکرد که مال سخن چیناوى  متوکّل از    ناخوشى چاق شدب بطحاى علوى در نزد

سعید دربا  گفت ومى سر على بن مح د برو و  نزه را که در: در شب بىرندب متوکّل به  یابى از اموال نزد او مى خبر بر 
 من بیاور.و حربهب فرا گیر و    را به نزد 

: در شب به سوى خانه حضرت رفتم و نردبانى ه راه داشتم و    گوید که سعید حاجب با من گفتابراهیم بن مح د مى
ها گذاشططتمب را بر دیوار خانه حضططرت گذاشططتم و بر باالى بام رفتمب و چو  در تاریکى فرود  مدم و پا بر بعضططى از پلّه

اى سعیدب در جاى خود بام تا ش ع پیش راه تو »: پس    حضرت مرا  واز دادبرسمب ندانستم که چگونه به اصل خانه 
ضرت را دیدم که جُبّه ب « ورند ش عى به نزد من  وردند و از بام به زیر  مدم و    ح شم و من درنگى نکردم که  اى از پ
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ش رویش گستردهب و من شزّ از پشم بر سر گذاشتهب و دیدم که جان ازى بر باالى حصیر در پی ع امه ایو   پوشیدهب 
 .است نداشتم که    حضرت مشغول ن از بوده

ا تفتیش و رها شططدم و ه ه من داخل    حجره«. ها نزد تو حابططر اسططتب پیش رو و مالحظه کنحجره»: پس فرمود
بود به ه مهر شده یافتم ک کیسه ایاى که    حضرت تشرین داشتب تفحّص کردمب و در  نها چیزى نیافتمب و در حجره

 هر مادر متوکّل.مُ

ى را یافتم که در پس من    را برداشطتمب شط شطیر«. جان از در نزد تو اسطتب    را نیز مالحظه کن»: حضطرت فرمود 
شیده بودند و بر روى    چیزى نگرفته بودند.  نها را  شتمغالفى بود که    را نپو متوکّل رفتمب و چو  متوکّل  و نزد بردا

وى او ند. پس مادرم به سکبودب به نزد مادر فرستاد که حقیقت حال را معلوم  کیسهبه مهر مادر خود نظر کرد که بر    
ه مرا خبر داد که مادرم به او گفتخدمت بعضططى از گویدبیرو   مدب سططعید مى نگام ناخوشططى تو ه: من در کارا  خاصططّ

شرفى از مال خود بهچو  از تو مأ شدمب نذر کردم که اگر عافیت یابىب ده هزار ا ستم و چو   یوس و نومید  سوى او بفر
شدهب و کیسه سه زده  ست که بر این کی اى دیگر را گشودب دید که عافیت یافتىب    را برایش فرستادمب و این مهر من ا

شرفى در    بودب پس  صد ا سه ایچهار ب ی ه    دیگر به کی سه  سعید را(ن ود و مرا کی کرد که    را به  امر )یعنا 
ضرت ببرم. پس من    سه را ردّ را بردم وخدمت ح شیر و هر دو کی : اى  قاى ردم ن ودم و به    حضرت عرض کش 

 ن دشوار و گرا  بود.ب سخت بر مانجام دادممنب  نزه متوکّل مرا به    امر کرده بود که به جا  ورمب و من    را 

ضرت فر َسیَعْلَمُ)مود: ح ستم کردند که  1؛(أَيَّ مُنْقَلَ ٍ یَنْقَلِبُونَ ظَلَمُوا الَّذِینَ وَ  سانى که  شد که بدانند    ک و زود با

 2.«به کدام مکا  باز خواهند گشت

 محاارة اقتصادي امام

صادی قرار دهد و  صرة اقت صورت جدی در محا سالم را به  ص یم گرفت امام هادی علیه ال سانا که برمتوکل ت ای ک

ه این ترتیب امام علیه حقوق شططرعیة خود یا هدایای دیگری را به خدمت امام ما بردندب بدترین مجازات را قائل شططد. ب

ز رساند  حقوق شرعاِ السالم در طول خالفت متوکلب در نهایت فشار و سختا اقتصادی قرار داشت و نه تنها مَمنا  ا

ر    حضططرت محروم که از ترس سططلطة یال انة طاغوت از دیدار و تشططرّف به حضططوخود به خدمت امام م نوع بودندب بل

 بودند.

 و نابودي او نارین امام بر متوكّل

مطا  خطویش؛ یعنطا متوکطل را نفطرین کطرد. امام هادی علیه السطالم در بط ن دعطایا ططوالناب یطالم وططاغوت ز

ج لططه گنجینططه هططای درخشططا  اهططل بیططت ز ا 3ایطن دعططای شططرین کططه معططروف بططه نفططرین مظلططوم بططر یططالم اسططت؛

 علیهم السالم است.

                                                           
  . سوره شعراب  یه1.227

  . مناق ب ابن شهر شوبب ج4ب ص2.415
  . مهج الدعواتب سید ابن طاووسب ص3.271-266
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ست و از وی به بدترین نوع انتقام گرفت و  شک ش نش را درهم  ستجاب فرمود و ک ر د خداوند حکیم دعای ولیّش را م

پس از این دعاب متوکل زیاد زنده ن اند و بیش از سططه روز نگذشططت که توطئة قتل او توسططط منتصططر)پسططرم(ب وصططین 

ش نا  ترکا)از م ش ن ترین د سیله روزگار متوکل که از د شد و بدین و سا( و بُغای ترکا ع لا  شد دولت عبا قامات ار

 1درهم پیزیده شد.هجری 247در شب چهارشنبهب مصادف با چهارم شوال سال اهل بیت علیهم السالم بودب 

ر اسطتقبال کردنطد؛ و سطرو علویا  و پیروا  اهل بیت علطیهم السطالم از خبطر هالکطت متوکطل در نهایطت خوشطحالا

 2چرا که طاغوتا از میا  رفته بود که زندگا  نا  را با شکنجه های غیر قابل تح ّل مواجه کرده بود.

  كومت منتصر 

نوا  خلیفه به وی سالم غالما  ترک پس از کشتن متوکل بیرو   مدند و منتصر به انتظار    ها نشسته بود؛  نا  به ع

ه انتقام خو  پدرمب فتح را بکردب فتح بن خاقا )وزیر دربار عباسا( پدرم را به قتل رسانده و او دادندب و منتصر شایعه 

 ش اقدام کرد.کشته است.    گاه به بیعت گرفتن از اعضای خاندا  عباسا و دیگر ارگا  های سپاهب برای خوی

ا که نسبت به ایشا  روا از ج له عنایات منتصر سیاست درست و عادالنه ای را با علویا  و پیروا   نا  در پیش گرفت.

 داشت به شرح زیر است:

 دک را به علویا  باز گرداند؛. ف1

  زاد گذاشت؛ زیارت مرقد مطهر قبر امیرال َمنین علیه السالممردم را برای . 2

 بروند؛ امام حسین علیه السالممرقد منور زیارت  . مسل انا  را  زاد گذاشت تا به3

 اوقاف علویا  را از میا  برداشتب و موقوفات    ها را به خودشا  برگرداند؛قانو  منع . 4

. فرماندار مدینهب صالح بن علا را که نسبت به علویطا  بطدرفتاری مطا کطردب برکنطار کطرد و بطه جطای او علطا بطن 5

 3حسن را به کار گ ارد و به او سفارم کرد که نسبت به علویا  خوشرفتاری و احسا  کند.

ود که مرگش فرا بمت منتصططر که دل علویا  را شططادما  کردب مدت زیادی نگذشططته بود و هنوز اوایل حکومتش از حکو

شده از دنیا رفت س وم  شتر مورّخا  بر  نند که او مرم طبیعا از دنیا نرفتب بلکه م سید. بی ؛ غالما  ترک از ترس    ر

 و را اجرا کردند.ااسالما خات ه دهدب توطئة قتل  که مبادا  نا  را بکشد و بر نفوذ و تسلّط ایشا  بر جوامعِ

صوص وی به نام ابن طیفور شز مخ شوه دترک ها به پز سا هزار دینار ر صرب  ادند. ابن طیفور ب برای اجرای قتل منت

 ر ه ا  لحظه جا  سپرد.ددستور داد منتصر را که بی ار بود را حجامت کنند و با یز شا  زهر  لوده خو  گرفتند و او 

سزا ما گفت: وقتى این موبوع  گوید کهل ما و ال فضّ اب شنید: پدرم متوکل به فاط ه زهرا سالم اهلل علیها نا منتصر 

شدب ع ر طوالنى نخواهد کرد.  سى که پدر خود را بک ست. ولى ک را با مردى در میا  نهاد او گفت: قتل متوکل واجب ا

                                                           
  1. البدایة و النّهایةب ابن کثیرب ج1ب ص349.

  2. تحلیلی از زندگانی امام هادي علیه السالمب باقر شرین قریشاب ص381-369.
  3. الكامل فی التاریخب ابن اریرب ج5ب ص311ب به نقل از  تحلیلی از زندگانی امام هادي علیه السالمب باقر شرین قریشاب ص 383.
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جوا  مرم شوم؛ موقعى که منتصرب متوکل را کشتب بیشتر  منتصر گفت: این ع ل اطاعت خدا باشد من ترسا ندارم که

 1از هفت ماه زندگى نکرد.

 2هجری اتفاق افتاد و در محلا به نام جوسق دفن شد. 248مرم منتصر در روز شنبهب چهارم ربیع الثانا سال 

  كومت مستعین

ب پنجم ربیع الثانا روز یکشنبهپس از وفات منتصرب زمام حکومت عباسا را مستعین به دست گرفت و این قضیه در 

 سا در ارکا  دولتا نداشت.هجری اتفاق افتاد. مستعین ابزاری در دست ترک ها بود و او هیچ گونه نفوذ سیا 248سال 

صاحب کتاب الفخری دربارة مستعین ما نویسد: وی مردی بود که از نظر ر یب خرد و تدبیر ناتوا  و سستب و روزگار 

 3فتنه و دولتش سخت نگرا  و مضطرب بود. حکومتش پر از  شوب و

 بركناري و قتل مستعین

شدب به دنبال او فرست ست کردند که ترک ها از مستعین نارابا بودند و از او ما ترسیدند. وی راها بغداد  ادند و درخوا

سامرا برگرددب او نپذیرفت و ه زنا  رو به بغداد ر کنار کردند و معتز را از زندا  را ب دادب و  نها نیز او به راه خود ادامه به 

ادند؛ دو سپاه با هم رو به رو بیرو   وردند و به عنوا  خلیفه با وی بیعت کردند و سپاه عظی ا را برای اشغال بغداد فرست

س سپاه ادامه یافت و  شدند و جنگ بین دو  سته ای زیا  های جانا فراوانا متح ّل  رانجام به این نتیجه شدند و هر د

 عتز تسلیم ن اید.مکه مستعین خود از خالفت کناره گیری کند و خالفت را با شرایطا که توافق کردند به رسیدند 

      لیم کردب اما معتز به شططرایط ع ل نکرد و مسططتعین را در زندا ِ واسططط محبوس ن ود و سططمسططتعین خالفت را به معتز ت

و با توطئة قبلا از زندا  بیرو   وردند و به سطططامرا بردند. معتز به  نُه ماه در زندا  ماندب تا این که ترک ها او را مخفیانه

ساند سعید حاجب سعید او را به قتل ر ستعین را داد و  ستور قتل م سال از ع رم  ؛د سا و یز  در حالا که بیش از 

 4نگذشته بود.

 

 امام شهادت

سال پس از متوکل زنده بود و در این دورا ب  سالم هفت  سبت به    حضرت امام هادی علیه ال ستگاهِ خالفت ن شار د ف

و ا عباسا شناخته شده بودب  ام علیه السالم در میا  مخالفا  معت دک تر شدب اما خط کلّا با بند و باری ادامه یافت. ام

مشاهده ما کرد مردم دربارة علومب زهد و تقوای    حضرت سخن ما گویند و    حضرت را باالتر از دانش ندا  دیگر 

                                                           

  1. زندگانی  ضرت امام  سین علیه السالمب ترج ه ج45 بحاراالنوارب ص386.   

  2. االنباء فی تاریخ الخلااءب به نقل از تحلیلی از زندگانی امام هادي علیه السالمب باقر شرین قریشاب ص386.
  3. الاخريب ص222.

  4 . تاریخ الخلااءب سیوطاب ص358-359ب به نقل از تحلیلی از زندگانی امام هادي علیه السالمب باقر شرین قریشاب ص390.
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سالما سبت به  معت دها به ه ین دلیل ما دانند.  ا شعله ما کشید و از حسادت و بخل و کینه ای که ن  تش غضبش 

شه  سالم وادار کرد و نق ست درونا وی او را به ارتکاب بدترین جُرم در ا شد و ت ایالت پ شدت ناراحت  شتب به  امام دا

شه خویش را سپس نق ضرت بخوراند و  شنده ای به    ح شید که زهر ک س وم ک صوم را م  1کرد. اجرا کرد و    امام مع

ه ین که    بزرگوار زهر را تناول کرد به بسططتر افتادب در حالا که بد  مبارکش مسطط وم شططد و از بدترین دردها رنج      

 ما برد.

شش ماه و  سال و  سه روز امامت و چهل و یک سال و هفت ماه و  سه  سا و  سالم پس از  سرانجام امام هادی علیه ال

هجریب زهر در بد  مبارک حضرت ارر گذاشت و رو به س ت  254هیجده روز زندگاب در روز دوشنبهب سوم رجب سال 

ضرت  صریح فرمود و به    ح سالم ت سکری علیه ال سن ع سوره هایا از قر   را تالوت کرد و به امامت امام ح قبله 

شود و بر ب سم کفن و دفنش  شا  خود عهده دار مرا صیت ن ود که ای دنش ن از بگزارد و در خانة خود او را دفن کند و و

   2سپس چش ا  خود را بست و جا  را به جا   فرین تسلیم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
در برخا از نقل ها  مده که امام هادی        .485علیه السالمب باقر شرین قریشاب ص تحلیلی از زندگانی امام هادي ؛401ب ص4ابن شهر  شوبب ج مناق ، 

  1.علیه السالم به دست معتز مس وم شد)االنوار البهیة،ص298؛ دهمین خورشید امامت، امام هادي علیه السالمب ص147-146(. 
  2. تحلیلی از زندگانی امام هادي علیه السالمب باقر شرین قریشاب ص486.
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 سخنان

 روایت اوّل

( از    حضرت دربارة برنامة علیه السالم )یکا از یارا ِ امام هادیصابوناّ ه مح ّد بن  هح د بن إِبراهِیم جُعُفاّ معروف ب

صر شیعیا  در زما  غیبتِ امام ع سالم  ع لاِ وییفة ع وم  عَلَیْكُمْ بِالدُّعَاءِ وَ انْتِظَارِ »سَال کردب امام فرمود:علیه ال

؛ بر ش ا باد دعا کرد  و دارا وَ تَمَسَّكُوا بِمَا بَدَا لَكُمْ ،دُوا اللَّهَفَإِذَا بَدَا لَكُمْ فَا ْمَ ،فَإِنَّهُ سَیَبْدُو لَكُمْ عَلَمٌ ؛الْاَرَجِ

یاهر شودب هنگاما که برای ش ا یاهر شدب خدا « بزرگواری»بود ِ حالت انتظارِ فرج؛ پس به زودی برای ش ا شخصِ 

للَّهُمَّ أَنْتَ عَرَّفْتَنِی أ» بگویید: گفتم: چگونه دعا کنیم؟ امام فرمود: «.را سطططتایش کنیدب و ع ل کنید  نزه را ما یابید

َسكَ ُسولَكَ ،نَاْ َخُذُ  للَّهُمَّ الأ .ةَ أَمْرِكَوَ عَرَّفْتَنِی واُل ، وَ عَرَّفْتَنِی نَبِیَّكَ،َئِكَتَكالوَ عَرَّفْتَنِی مَ ،وَ عَرَّفْتَنِی رَ

ْتَ َا أَعْطَی َّا م ْتَ وَ ال ،إِل َا وَقَی َّا م ِكَ ال للَّهُمَّأ .وَاقِاَ إِل َائ َازِلِ أَوْلِی ْدَ إِذْ  وَ ال ،تُغَیِّبْنِی عَنْ مَن تُزِغْ قَلْبِی بَع

 1«.یَةِ مَنِ افْتَرَضْتَ طَاعَتَهُللَّهُمَّ اهْدِنِی لِواَلأ ؛هَدَیْتَنِی

 روایت دوم

سالم شد :فرمود امام هادى علیه ال بى با شنودى ه نیازى باز او ناراحتند. بى یزیادافراد  بهر که از خود را ک ى  رزو و خ

ست. فقره ب ست.  بمقدار کافى ا سوار بر مرکب چ وم ا شد  سیر نفس با ست. هر که ا حرص نفس و زیاد ناامید بود  ا

کارهاى نیز  حسططد از بین برندة اع ال.ه اموال مفتخرند و در  خرت به نادا  اسططیر زبا  خویش اسططتب مردم در دنیا ب

سندى م ست و روزگار خشم افزا. خودپ شتانع کسب دانش و موجب بىا ستب نادانى و بخل ز شى پیش مردم ا ترین ارز

 2شود.پدر و مادر موجب تنگدستى و خوارى مى ها است و نافرمانىِ خوی

 ومروایت س

علیه افزاید )منظور امام  کند و گرسنگى طعم غذا را ما بیدارخوابى خواب را لذیذتر ما :فرمود امام هادى علیه السالم

 3دارى و روزه گرفتن است(.زندهشویق به شبت السالم

 چهارمروایت 

ایشا  عازم  ؛بودم طرف خراسا  در خدمت حضرت هادى علیه السالمدر بازگشت از مکه به  :فتح بن یزید گرگانى گفت

شنیدم بعراق بودند سندمردم از او مى بهر کس از خدا بپرهیزد»فرمود:  ما بدر بین راه   بکنداطاعت و هر که خدا را  بتر

 4. «شوند مردم مطیع او ما

                                                           
. »خدایاب تو خودت و فرستاده ات و فرشتگانت و پیامبرت و والیا ِ امرت را به من شناساندی؛ خدایاب من نگیرم جز  نزه تو عطا کنا و هیچ نگهدارنده ای جز تو برایم 1

را به والیت کسا که اطاعتش را بر من واجب هدایت کرده ایب منحرف من ای؛ خدایاب منیست؛ خدایاب مرا از منازلِ دوستانت دور مگردا ب و دلم را پس از    که 

(.230ب ص2ب جمكیالِ المكارم؛ 336ب ص92ب عالمه مجلساب جبحاراألنوار؛ 332ب سید ابن طاووسب صمُهَجُ الدَّعَوات«)ساخته ایب هدایت فرمای      

  . مواعظ امامان علیهم السالمب ترج ه بحاراالنوارب موسا خسرویب ص3112
  3. ه ا .

  4. ه ا ب ص312.
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 پنجمروایت 

  1از شرم مط ئن نبام. بکسى که براى خود ارزشى قائل نباشد :فرمودامام علا النقا 

 مششروایت 

وسیله ه کند تا ب وسیله شکر خود سعادتى بیشتر کسب ماه فرمود: شکرگزار ب ب امام هادی علیه السالمابو الحسن سوم

 2نع ت و رواب  خرت است. بولى شکر بشکر او شده زیرا نع تها متاعندنع تى که موجب 

 مروایت هات

دنیا را سبب  گرفتارىِ قرار  دادب و  خرت را خانه پادام دنیا را جایگاه گرفتارىب فرمود: خداوندامام هادی علیه السالم  

 3براى رواب  خرت و رواب  خرت را عوض گرفتارى دنیا قرار داد.

 

 امام هادي علیه السالممعجزات 

 و رسوائا دشمنان معجزه امام. 1

سول خدا دخت گرامى ریها دختر فاط ه سالم اللَّه عل گوید: در زما  متوکلب زنى ادعا کرد که زینبابو هاشم جعفرى مى

ست صلّى اللَّه علیه و  له سال متوکل به او گفت: تو ز  جوانى هس .ا صلّى ر ز فقدا اتىب در حالى که چندین  سول خدا 

صلّى اللَّه علیه و  له   ز  گفت: ر گذرد.مى اللَّه علیه و  له سرم  سول خدا  ستش را به  ست که در کد شید و از خدا خوا

کرده بودم تا اینکه اآل  هر چهل سطططالب دوباره جوانى را به من برگرداند. و من تا به حالب خودم را به مردم معرّفى ن

 ریا  را به  نها گفت.! متوکلب فرزندا  کهنسال ابو طالبب عباس و قریش را ج ع کرد و جنیازمند شدم و ایهار کردم

متوکطل  سطت.وت کطرده اسطالم اللَّطه علیهطا در فطال  سطال فط برخى از  نا  روایت ن ودند کطه زینطبب دختطر فاط طه

بطود و  م پوشطیدهد   ز  گفطت: دروغ اسطت؛ چطو  کطار مطن از مطر گطویى؟به ز  گفت: در مورد این روایت چه مطى

گفتنطد:  .گطرى داریطدمتوکطل رو بطه  نهطا گفطت: جطز ایطن روایطت دلیطل دی ام یا زنده.دانست من مردههیچ کس ن ى

 گویم.یزى ن ىگفت: تا دلیلى نباشد که او را وادار کند از ادّعاى خود دست برداردب به او چ خیر.

 ل امام علیه السّالممتوکل دنبا بیاورد. بتواند دلیلى غیر از دلیل ماگفتند: امام على النقى علیه الساّلم را احضار کن. شاید 

گوید: زینب که در فال  سال و فال  فرستاد. وقتى حضرت  مد و قضیّه    ز  را به وى گفتب حضرت فرمود: دروغ مى

  ماه و فال  روزب وفات کرده است.

                                                           
  . ه ا .1

   . ه ا ب ص2.311

  3. ه ا .
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ند از ادعاى خود برگرددب کدم بدو  دلیلى که او را وادار متوکل گفت: اینها هم مثل سخن تو را گفتند: ولى من قسم خور

شم. شته با ست که او و کسانى دیگر  با او کارى ندا کند تا به حق ا وادار مىرحضرت فرمود: ناراحت نبامب اینجا دلیلى ا

رام است. او را ح بر درندگا  -علیها سالم اللَّه -امام فرمود: گوشت فرزندا  فاط ه متوکل گفت:    چیست؟ اقرار کنند.

شد  -علیها سالم اللَّه -در میا  درندگا  بینداز. اگر از فرزندا  فاط ه سانند.سیبى به وى ن ى با متوکل به ز  گفت:  ر

شوم.ز  گفت: او مى گویى؟اکنو  چه مى شته  ضرت فرمود: خواهد من ک سالم اللَّه اط ه فاى از فرزندا  اینجا عده ح

 هاى ه ه  نا  تغییر کرد.خواهى میا  درندگا  بینداز. در این هنگامب چهره نها را که مى علیها هسطططتند. هر کدام از

ضرت گفتند: چرا او به غیر خودم حواله مى ش نا  ح ضى از د شت که امام  متوکل هم عالقه دهد؟ خودم برود.بع دا

 وب رو به حضرت کرد و گفت:ود. از این رعلیه السّالم برود و بدو  اینکه او در قتل حضرتب دخالتى داشته باشدب کشته ش

ا بکن! امام فرمود: رمتوکل گفت: پس ه ین کار  روم.امام فرمود: اگر بخواهى مى روى؟اى ابو الحسططن! چرا خودت ن ى

شاء اللَّه مى شت. وقا   شیر وجود دا شد. در  نجا شش  تى امام به  نجا رفت و روم. نردبانى نصب کردند و حضرتب وارد 

تش را بر یز یز  نها شیرها  مدند و دور او حلقه زده و نشستند. و سرهایشا  را به زمین گذاشتند. حضرت دسنشستب 

شاره مىمى شید و ا شیر مىک ستند.کرد که به طرفى برودب و  ه او گفت: این خوب وزیر متوکل ب رفت تا اینکه ه ه برخا

گفت: اى ابو الحسن! ما  متوکل  تا امام از  نجا خارج شود. نیست. قبل از اینکه این خبر در شهر پخش شودب دستور بده

ست مىن ى شتیم که تو را سد. و یقین دا سیبى بر ستیم به تو   ست داریم که توخوا ضرت  گویى. اکنو  دو باال بیایى. ح

 مالیدند.برخاست و به طرف نردبا   مد. و شیرها دنبال او بودند و خودشا  را به لباس امام مى

شیرها نیز برگشتند. حضرت امام پایش را به اوّوقتى که  شاره کرد که بر گردند. ه ه  سرم را برگرداند و ا لین پله نهادب 

شیند. کند فرزند فاط ه سالم اللَّه علیها: هر کس گ ا  مىباال  مد و فرمود ستب برود و در  نجا بن متوکل رو به    ز   ا

دروغ گفتم. من دختر فالنى هسطططتم احتیاج وادارم کرد تا چنین ادعایى ز  گفت: به خدا قسطططم  کرد و گفت: برو پایین.

  1.متوکل گفت: او را میا  درندگا  بیندازید. مادر متوکل واسطه شد و نگذاشت او را پیش شیرا  بیندازند بکنم.

 . و شت خلیاه عباسا از امام 2

سى شکرم 2بخلیفه عبا سامرّا به ل سوار از ترکا  ب -در  سبش را پر از  -ودکه نود هزار  ستور داد که هر کدام خرجین ا د

اى درست شود.  نها هم فرما  او را اجرا کردند. وقتى که    خاک قرمز ن وده و در وسط بیابا ب در یز جا بریزند تا تپه

المخاکها مثل کوهى شططدندب خلیفه باالى    رفت. و  ضططرت هم خواسططت تا باال رود. به ح از امام على النقى علیه السططّ

هاى جنگى بپوشند و مسلح  گفت: اینجا احضارت ن ودم تا سوارا  مرا ببینى! و دستور داده بود که ت ام نیروهایشب لباس

)و هدفش از این کار این بود  از این رو سپاهب با بهترین زینت و با ت ام عده و با رعب و هیبتب حابر شده بودند. باشند.

ساند. و از امامک ش نانش را بتر ّسال ه د شت که نکند او به یکى از افراد اهل بیت پیامبر بگوید تا بر  معلیه ال شت دا وح

 علیه خلیفه قیام کند(.

الم گفت:  رى.  لشطططکرم را به تو نشطططا  بدهم؟ خواهى من هماین مانور را دیدب فرمود: مى هنگامى که امام علیه السطططّ

رب پر از مالئکه مسلح شد. هنگامى که خلیفه این شکوه و حضرت دعا کردب ناگها  بین  س ا  و زمین از مشرق تا مغ

                                                           
  . بحاراالنوارب ج50ب ص149ب ح1.35

  2. خلیفهب ه ا  متوکل بود و بعضىها مىگویند وارق بوده است.



35 
 

ّسالموقت عظ ت را دیدب غشّ کرد. ضرت على النقى علیه ال ش ا رقابت  ى که به هوم  مدب ح فرمود: ما در مورد دنیا با 

 1کنیم بلکه به کار  خرت مشغول هستیم. از  نزه دیدى وحشت نکن.ن ى

 َرزوى انگشترى از امام . 3

شتم انگشترى از امام على النقىمح ّد طبرى مىابو  ّسالم -گوید:  رزو دا نزد من باشد. ناگها  نصر؛ خادم امام  -علیه ال

علیه الّسالم دو درهم براى من  ورد. من از    دو درهم انگشترى ساختم و به دستم ن ودم. سپس به مجلسى وارد شدم 

د تا اینکه یز پی انه یا دو پی انه از    را نوشیدم. انگشتر به انگشتم نوشیدند. به من هم اصرار کردنکه  نجا شراب مى

شتر را گم کرده بودم. از این رو متوجه تنگ بود و ن ى شدب    انگ صبح  بو    را بزرخانم. وقتى که  ستم براى و توان

  2.شدم و توبه ن ودم

 خبر مرگ متوكل عباسا. 4

ّسالمروزی گوید: مى)حاجب متوکل( 3هافهزهر ست که امام على النقى علیه ال سوار  متوکل خوا پیاده راه برود و در مقابل او 

شودب تا مردم به او اعتنا نکنند.  برر تو ت ام مىکار وزیرم گفت: این بر مرکب ن وزیر   متوکل گفت: باید برود. شود.به 

شراف و فرماندها  نی ز با او باشند تا مردم گ ا  نکنند که تنها او را گفت: اگر ناچار باید برودب پس دستور بده بزرگا  و ا

  اى.فرستاده

سیار گرمب امام علیه السالمدند و دااین کار انجام گوید: افه مىزر ستا  بود و هوا ب امام را عرق ن وده بود.  چو  فصل تاب

گفتم: از پسططر  ردم. سططپسو عرقش را با دسططت ال پاک ک او را در  نجا نشططاندممالقات کردم و  بود نجا در داالنا که 

تَمَتَّعُوا )و این  یه شریفه را تالوت ن ود:  حضرت فرمود: از این بگذرب او تنها تو را نفرستاده است. ع ویت ناراحت نبامب

 4.(وَعْدٌ غَیْرُ مَكْذُوبٍ ذلِكَ ثَالثَةَ أَیَّامٍ دارِكُمْ فِی

شیعه بود که افه مىزر گفتم. هنگام عشا به منزل ىکردم و به او رافضى مزیاد با او مزاح مىگوید: نزد من یز نفر معلّم 

شنیده شنیده ام به تو بگویم. مدم و به او گفتم: اى رافضى! اینجا بیا تا امروز چیزى را که از امامتا   اى؟  نزه گفت: چه 

شنیده بودم به او گفتم. گفت: چو   گفتم:  رى. دى؟شنی ّسالمب! واقعا تو این را از على النقى علیه الگفت: اى حاج را 

الم این را گفته گفت: اگر امام على النقى علی گفتم: بگو. توب به گرد  من حق دارىب پس نصططیحتم را قبول کن. ه السططّ

 شود.یا کشته مى میردو  متوکل بعد از سه روز مىچ موایب بام و هر چه دارى انبار کن؛استب پس 

رج شد و رفت. وقتى که با خش گین شدم و به او ناسزا گفتم و بیرونش کردم. و او نیز خا گوید: از این سخن اوافه مىزر

شدب ک بررى دارد که من احتیاط کنم. اگر چیزى واقع  امب و ه من اقدام کردهخودم خلوت کردمب فکر ن ودم و گفتم: چه 

شدم و به خانه متوکل سبم  سوار ا بررى ندارد. از این رو  شدب باز  شتم بیرو   وردم و  رفتم. و هر چه  اگر واقع ن نجا دا

 نشستم.وى    مىرام فقط حصیرى ماند که و در خانه نزدیکا  مورد اط ینانمب پخش کردمبهاى اموالم را در خانه

                                                           
  1. اثباة الهداةب شیخ حُرّ عاملاب ج6ب ص249ب ح46؛ بحاراالنوارب ج50ب ص155ب ح44.

  2. بحاراالنوارب ج50ب ص155ب ح43. 
 3. در بحاراالنوار به جای زرافهب زراره  مده است)بحاراالنوارب ج50ب ص147(.

  4. »سه روز در خانههایتا  بهرهمند شویدب )و بعد از   ب بالى الهى خواهد رسید( این وعدهاى است که البته دروغ نیست« )سوره هودب  یه 65(.
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خاطر این احتیاطب خودم و اموالم محفوظ ماندیم ... بعد از    ماجراب ه وقتى که شب چهارم شدب متوکل کشته شد و ب

 1و خدمت امام على النقى علیه السّالم رسیدم و پیوسته در خدمت او بودم. و از ایشا  خواستم تا مرا دعا کند. شیعه شدم

 ناكاما متوكل در قتل امام . 5

ب ین هنگامى بود که متوکلگوید: در زما  خالفت متوکلب به سامرّا رفتم و بر سعید حاجبب وارد گشتم. و اابن اورمه مى

 خواهى خدایت را ببینى؟ىمرا به او سپرده بود تا بکشد. وقتى که وارد شدم به من گفت: امام على النقى علیه السّالم 

کنید ى است که خیال مىگفت: منظورم کس توانند او را ببینند.ها ن ى گفتم: سبحا  اللَّه! خداى من کسى است که چشم

 ن کار را خواهم کرد.ستور دارم که او را به قتل برسانم. و من فردا ایگفت: د امام ش است! گفتم: اکراهى ندارم.

ست وقتى که بیرو   مد تو نزد او برو. چیزى نگذشت که بیرو   مد و به من  شو. به جایى گاآل  پیزب نزد او فت: وارد 

 و زیاد گریه کردم. دماند. سالم ن وکه امام علیه السّالم در    زندانى بود وارد شدمب دیدم در  نجا قبرى کنده

توانند این و   نها ن ىخاطر این گریه نکن؛ چه فرمود: ب بینم.گفتم: از  نزه مى کنى؟حضططرت فرمود: براى چه گریه مى

الم قلبم  رام گرفت. که  ماند تا اینوز زنده ن ىرسططپس فرمود: او بیشططتر از دو  کار را بکنند. از فرمایش امام علیه السططّ

     ریزد.و رفیقش را که دیدىب مىخداوند خو  او 

شدند.راوى مى شته  شت که    دو نفر ک شتر از دو روز نگذ سم! بی دم حدیثى از پیامبر    گاه عرض کر گوید: به خدا ق

با »حضرت فرموده است:  اکرم صلا اهلل علیه و  له نقل شده که من معنى    را ن ا دانم. فرمود چه حدیثى؟ گفتم:   

 «. ورزید که به دش نى با ش ا برما خیزندروزها دش نى ن

ست س انها و زمین پایدار ا ستیم تا   سول خداامام فرمود: ایام و روزها ما ه شنبه پس ر  صلّى اللَّه علیه و  له ؛ اما روز 

شنب باست شنبهب على بن الحسین و مح ّد بن على و حسن و امام حسینب و سه هب امیر ال َمنینب و دوشنبهبو روز یز 

شنبه  سى و مح ّد بن على و من ]على بن مح ّد[ب و پنج سى بن جعفر و على بن مو شنبهب مو جعفر بن مح ّدب و چهار

ّس  سن علیه ال سرم که گروه حقالم فرزندم ح سر پ عدل و داد شوند و او زمین را پر از جویا  معتقد به او مىو ج عه پ

ش ا مى ش نى نورزید که در  خرت با  ست معناى ایام؛ با  نها در دنیا د شد. این ا شده با کند بعد از  نکه پر از یلم و جور 

 2.«دش نى خواهند کردب بعد فرمود: خداحافظى کن و برو که بر تو نگرانم و اط ینانى نیست

 

 

 

 

 

                                                           
  1. بحاراالنوارب ج50ب ص147ب ح32.

 .2 .7ب ح195ه ا ب ص 
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 مچهاردرس 

 

 امام  سن عسكري علیه السالم

 

 نس ، كنیه و القاب نام،

 علیه السالم امامت  ضرت عسكري نص بر

 خلااي هم عصر امام

 عسكري علیه السالم نقش ویژة امام

 شهادت خورشید سامرا 

 تجهیز امام
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 نام

ت.    بزرگوارب امام یازدهم سالم اهلل علیه ا اس تاریخ نگارا  اتفاق نظر دارند که نام شرین    حضرتب حسن بن علا

 از اماما  اهل بیت علیهم السالم است. 

سالم بهفهابو بکر فه سرم ابو مح دب از نظر غریزه خیرخواه»من نوشت: ه کى گوید: امام هادى علیه ال خاندا  ترین افراد  پ
ه ها و احکام امامت برشته .ستا تر و جانشین من او پسر بزرم است؛ و از نظر حجت و برها  معتبرترین ایشا  بمح د
  1«.ستا از او بپرس که ت ام احتیاجات ش ا نزد او بخواهى از من بپرسى رسدب پس هر چه ما او ما

 پدر

 علیه و  له است که با و یکا از یادگارهای گرا  بهای رسول خدا صلا اهلل پدر بزرگوارمب امام هادی علیه السالم

 ت سز به ایشا ب هرگز گ راه نخواهیم شد.

 مادر

سالم اهلل  3یا سلیل 2مادر گراما امام حسن عسکری علیه السالمب بانویا بزرگوار و با تقوا به نام حُدهیثب یا سوسنب

  4اند.است که به ایشا  جدّه لقب داده علیها 

هجری با امام هادی علیه السالم ازدواج کرد و از ر رات   ب طلوع خورشید درخشا  امام حسن 231بانو حُدهیث در سال 

 5عسکری علیه السالم بود.

 والدت

 در مدینة منوره چشم به جها  گشود. 8ماه ربیع الثانا 7یا دهمب 6 عهب هشتمبامام حسن عسکری علیه السالم در روز ج

 كنیه

نفر از اماما ب مکنّا به این  ودد. قابل توجه این که کرانتخاب  م برای فرزند خویش کنیة ابومح دعلیه السال هادیامام 

 .سالم اهلل علیه ا ام حسن مجتبا و امام حسن عسکریکنیه شده اند: ام

                                                           
  1. كافیب شیخ کلیناب ج1ب ص327ب ح11.

  . ه ا ب ص2.503

  3. موسوعة االمام العسكري علیه السالمب ج1ب ص44. سلیل؛ یعنا بیرو  کشیده شده از هر گونه  فتب پلیدی و ناپاکا.
  4. الغیبةب کفع اب ص230.

  5. كشف الغمةب اربلاب ج2ب ص403.
  6. بحاراالنوارب عالمه مجلساب ج50ب ص235.

  . مصباح المتهجّدب شیخ طوساب ج2ب ص7.792
  8. كافیب شیخ کلیناب ج1ب ص503.
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 القاب

 ت علیهم السالمروایات اهل بیامام حسن عسکری علیه السالم دارای القاب فراوانا است که بخشا از    ها در 

ر منابع رجالا  مده است. دنقل شده است و برخا دیگر که راویا ِ    حضرتب ایشا  را به    لقب ها ما خواندند که 

 از ج له القاب    حضرتب عبارتند از:

 الن( القابا که ریشه روایا دارند

. مَمن باهلل؛ 10 6. ناطق عن اهلل؛9. طاهر؛ 8. نقا؛ 7ی و ؛ . م6 5. امین؛5 4. فابطططل؛4 3. زکاّ؛3 2. رفیق؛2 1عسطططکری؛. 1 

. سطططراج اهل 17 11. ولاّ اهلل؛16 10. عالم؛15 9. امین علا سطططرّ اهلل؛14. صطططامت؛ 13 8. صطططادق؛12 7. مرشطططد الا اهلل؛11

 13.. خزانة الوصیین18 12الجنة)مشعل درخشا  بهشتیا (؛

 معروفندب( القابا که ریشه ای روایا ندارندب ولا 

. 28. شطططفیع؛ 27 17. تقا؛26. خاص؛ 25 16. خالص؛24. شطططافا؛ 23. مُضطططاء؛ 22 15. مُربطططا؛21 14. مُهتدی؛20. هادی؛ 19

 18. مستودع.30. سهخاّ؛ 29موفا؛ 

 ج( القابا که در کتب رجالا معروف هستند

 22. عالم.34 21اخیر؛. 33 20. رجل؛32 19. فقیه؛31

                                                           
  . اثباة الهداةب شیخ حر عاملاب ج1ب ص1.651

  . ک ال الدینب شیخ صدوقب ج1ب ص2.307
  . بحاراالنوارب عالمه مجلساب ج36ب ص3.251

  4. الغیبةب شیخ طوساب ص97-96.

  5. کفایة األررب خزازب ص57 و 218.

  6. ه ا ب ص81.

  7. ه ا ب ص187.

  8. ه ا ب ص40.

  9. اإلنصافب سید هاشم بحراناب ص141.

  10. ه ا ب ص276.

  11.  ارباة الهداةب شیخ حر عاملاب ج1ب ص554.

  12. ه ا ب ص700.

  13. مهج الدعواتب سید ابن طاووسب ص335-334.
  . دالیل اإلمامةب طبریب ص14.223

  15. مناقبب ابن شهر  شوبب ج4ب ص421.

  16. مطالب السئولب ج2ب ص78.

  17. حیاة اإلمام العسکریب ص20.

  18. هدایة الکبریب خصیباب ص327.

  19. جامع الرواةب اردبیلاب ج2ب ص462-461.  

  20. ه ا .

  21. کافاب شیخ کلیناب ج4ب ص124ب ح5. 

  22. ناسخ التواریخب ج1ب ص36.
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 علیه السالم امامت  ضرت عسكري نص بر

انه وارد شده و در  نها به روایات بسیاری از سوی رسول خدا و اهل بیت علیهم السالم مبنا بر امامت پیشوایا  دوازده گ

سالم اهلل علی سکری  سن بن علا ع شا  از ج له امام ح صریحب به نام مقدّس ای صریح و غیر  شده صورت  شاره  ه ا ا

 ریح دارد.رم به صورت مستقل به امامت    حضرت تصاست. جز این که روایاتِ واردة از ناحیة پدر بزرگوا

 مورد از این روایات اشاره ما شود: سهدر این جا به 

 روایت اوّل

پسرم ه یحیى بن یسار قنبرى گوید: حضرت ابو الحسن )امام على النقى( علیه السالم چهار ماه قبل از وفاتش ب
 1حسن وصیت کرد و مرا با ج اعتى از دوستا  گواه گرفت.

 روایت دوم

چگونه خواهد بود حال  ؛جانشین بعد از من حسن است»فرمود:  داود بن قاسم گوید: شنیدم امام هادى علیه السالم ما
زیرا ش ا خودم را »فرمود:  بکردم براى چهب خدایم قربانت گرداند؟ عرض «.جانشین بعد از این جانشین؟ه ش ا نسبت ب

ست نامش ران ى ش ا روا نی بگوئید: حجت از  ل »فرمود:  کردم: پس چگونه از او یاد کنیم؟ ب عرض«ببرید بینید و براى 
 2.«مح د علیهم السالم

 روایت سوم

رى )امام دهم( علیه السالم رسیدمب و هنوز پسرم ابو جعفر ار گوید: خدمت حضرت ابو الحسن عسکعلى بن ع رو عط
سرانت را امام بدانم؟ کدام ب)قربانت( :کردم ستب عرضا کردم او امام )مح د( زنده بود و من گ ا  ما فرمود:  بیز از پ

حضرت نوشتم: ه ب عطار گوید: بعد )از وفات مح د( ب«مخصوص ندانید بامامته ش ا نرسدب هیچ یز را به تا امر من ب»
تر  رى( بزرمو ابو مح د )امام حسن عسک« زرگترمپسر به متعلقب ب» کیست؟ حضرت برایم نوشته امر امامت متعلق ب

 3بود. )مح د(از ابى جعفر

 

 خلااي هم عصر امام

که به ترتیب بود عاصر با سه تن از خلفای بنا عباس م بامام عسکری علیه السالم در دورا  شش سالة امامت خویش
 عبارتند از: معتزب مهتدیب معت د.

                                                           
  1. کافاب شیخ کلیناب ج1ب ص325ب ح1.

  2. ه ا ب ص328ب ح14.

  3. ه ا ب ص326ب ح7.
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 عسكري علیه السالم نقش ویژة امام

ا پرداختب    که امام حسططن عسططکری علیه السططالم بدا  ها معالوه بر امور مهم و مسططئولیت های ع وماِ امامت 
سازی ع لا مرحلة امامت فرزند شت و    نقش تدارک و  ماده  صا نیز دا صا بزرگوارم  حضرت نقشا مشخص و اخت

 د از:در این رابطه امام علیه السالم اقداماتا انجام داد که عبارتن حضرت حجت علیه السالم بود.

 امام عصر علیه السالم؛. نها  داشتن والدت 1

 . مژدة والدت به خواص؛2

 . ارائة    حضرت به خواص؛3

 . تصریح به امامت او؛ 4

 . زمینه سازی عصر غیبت: 5

 الن( نها  ساختن خود از دید مردم؛

 أیید برای حل مشکالت دینا و دنیوی؛به ن ایندگا  مورد تداد  شیعیا  ب( ارجاع 

 1تأیید کتب فقها و اصل های تصنین شدة یارا  امام. (ج

  شهادت خورشید سامرا

معت د عباسططا نفوذ معنوی و عل ا امام حسططن عسططکری علیه السططالم در جامعه را به خوبا درک کرده بود؛ وی ما 
تص یم به قتل امام دانست که ادامة حیات طیبة    حضرتب ه راه با سرنگوناِ حکومت یال انة او خواهد بود. از این رو 

هجری    بزرگوار را  260عسططکری علیه السططالم گرفت و مخفیانه توسططط ع ّال خود در روز اوّلِ ماه ربیع االوّل سططال 
مسطط وم ن ود و امام حسططن عسططکری علیه السططالم بعد از چند روز درد مسطط ومیّتب در روز هشططتمِ ربیع االوّل سططال 

  2هجری به شهادت رسید.260

علیه الّسالم روز ج عه وقت ن از صبح درگذشت و عسکری حسین بن عبّاد نقل است که گفت: امام حسن  از مح ّد بن
سیارى بنامه بدر    شب که هشت روز از ماه ربیع األوّل سال دویست و شصت هجرى گذشته بود دست خود ه هاى ب

و عقید خادم و  نرجس سالم اهلل علیها( )نام دیگر حضرتمردم مدینه نوشته بود و در    شب کسى جز صقیل کنیز براى
شیده با مُکه خداى تعالى مى    ست و برایش  وردیمب فرمود: صطهداند در نزد او نبودند. عقید گوید: از ما  ب جو کى خوا
صقیل گرفتب ابتدا ن از مى» ستردیمب  ب را از  ست الى در دامنش گ بو  وردیم و د خوانمب مرا  ماده کنیدب براى او  ب و
وى و دو دست خود را دو بار شست و بر سر و دو پایش مسحى کرد و ن از صبح را در بسترم خواند و قدح را گرفت ر

                                                           
  1. برای  گاها بیشتر: رک: با خورشید سامراب مح د جواد طبساب ص298-283.

  2. ارشادب شیخ مفیدب ص335.
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لرزید و صططقیل قدح را از دسططتش گرفت و در ه ا  سططاعت خورد و دسططتش مىهایش مى تا بنوشططد و قدح به دندا 
سامرّاء کندرگذشت و د سراى خود در  شد و به کرامت خداى تعالى نایل  للَّه علیه اصلوات ا ار پدرمر  سپرده  به خاک 

 1 مد و ع رم بیست و نه سال ت ام بود.

 تجهیز امام

بردم و در    بی ارى که منجر هاى او را به شهرها مىابو االدیا  گوید: من خدمتکار امام حسن علیه الّسالم بودم و نامه
شد شت و فرمودنامه ببه فوت او  سا ب چهارده روز این نها را به » :هایى نو ى بود و روز پانزدهم وارد جا نخواه مدائن بر

صداى وا سامرّا سراى من  شد و از  سل مىویال مىخواهى  وید: اى  قاى من! گابو االدیا  . «یابىشنوى و مرا در مغت
ش ا که خواهد بود؟ فرمود:  شین  شود امام و جان سخ نامه»چو  این امر واقع  ه و  بمطالبه کردهاى مرا از تو هر کس پا

ب «س از من خواهد بوده و قائم پ بکسطططى که بر من ن از خواند»فرمود:  بب گفتم: دیگر چه؟«قائم پس از من خواهد بود
مانع  و هیبت امام «.ه و قائم پس از من خواهد بود بفرمود: کسططى که خبر دهد در    ه یا  چیسططت بگفتم: دیگر چه؟

 ست؟شد که از او بپرسم در    ه یا  چی

در  مدم و به ناگاه  ه سطططامرّابب روز پانزدهم ها را به مدائن بردم و جواب  نها را گرفتم و ه ا  گونه که فرموده بودنامه
سرا دیدم و شیعیا  را بر در  را بر مغتسل یافتم  و برادرم جعفر بن علىّ را بر در صداى وا ویال از سراى او شنیدم و او

ین امام اسططت که امامت گویندب با خود گفتم: اگر ارم برادر تسططلیت و بر امامت تبریز مىام دیدم که وى را به مخانه
زندب پیش رفتم و تبریز و تسلیت کند و تار مىنوشد و در کا  ق ار مىدانستم که او شراب مىباطل خواهد بودب زیرا مى

ت برخیز و بر وى ! برادرت کفن شططده اسططگاه عقید بیرو   مد و گفت: اى  قاى من گفتم و از من چیزى نپرسططیدب   
صم او ر سن بن علىّ که معت س ّا  و ح شیعیا  که  ضى از  شد و بع سل ه ن ازگزار! جعفر بن علىّ داخل  شت و به  ا ک

 معروف بود در اطراف وى بودند.

سرا در مدیم شده بر تابوت دیدم و جعفر بن علىّ پیش رفت تا ب بچو  به  سن بن علىّ را کفن  ن از گزارد و  ر برادرمح
داى جعفر بن علىّ را رهاى پیوسته بیرو   مد و  چو  خواست تکبیر گوید کودکى گندم گو  با گیسوانى مجعّد و دندا 

اى رنگ پریده و زرد و جعفر با چهره. «اى ع و! عقب برو که من به ن از گزارد  بر پدرم سطططزاوارترم»گرفت و گفت: 
 عقب رفت.

اى بصططرى! جواب »: فرمود   کودک پیش  مد و بر او ن از گزارد و کنار  رامگاه پدرم به خاک سططپرده شططدب سططپس 
گاه نزد     ماند ه یا ؛ین دو نشطانهب باقى مىرا به او دادم  و با خود گفتم ا ب و  نها«هایى را که ه راه توسطت بیاورنامه

اء به او گفت: اى  قاى من!    کودک کیسططت تا بر او اقامه مىجعفر بن علىّ رفتم در حالى که او  ه  کشططید. حاجز وشططّ
شناسم. ما نشسته بودیم که گروهى از اهل قم  مدند و ام و او را ن ىحجّت کنیمب گفت: به خدا سوگند هرگز او را ندیده

یم؟ و ند: به چه کسى تسلیت بگویست و گفتاز حسن بن علىّ علیه ا الّسالم پرسش کردند و فه یدند که او در گذشته ا
ها و مردم به جعفر بن علىّ اشططاره کردندب  نها بر او سططالم کردند و به او تبریز و تسططلیت گفتند و گفتند: ه راه ما نامه

داد برخاسططت و هاى خود را تکا  مىها از کیسططت؟ و اموال چقدر اسططت؟ جعفر در حالى که جامهاموالى اسططتب بگو نامه
هاى فالنى و فالنى ه راه ش است خواهیدب راوى گوید: خادم از خانه بیرو   مد و گفت: نامهز ما علم غیب مىگفت:  یا ا

                                                           
  1. كمال الدینب شیخ صدوقب ج2ب ص474.
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ست.  نها نامه شده ا ست که نقش ده دینار    محو  ها و اموال را به او دادند و گفتند: و ه یانى که درو     هزار دینار ا
ام است و جعفر بن علىّ نزد معت د عبّاسىّ رفت و ماجراى    کودک را ها فرستاده ه و ام که تو را براى گرفتن این   

صقیل صقیل جاریه را گرفتند و از وى مطالبه    کودک کردندب  ستاد و  منکر او  گزارم دادب معت د کارگزارا  خود را فر
ابن الشّوارب قابى سپردند  و مدّعى شد که باردار است تا به این وسیله کودک را از نظر  نها مخفى سازد و وى را به شد

صططاحب زنج در بصططره پیش  مد و از این رو از    کنیز غافل و مرم ناگهانى عبید اللَّه بن یحیى بن خاقا  و شططورم 
 1.وه الُحه ُدُ لِلَّهِ رهبِّ الُعاله ِینه شدند و او از دست  نها گریخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1. ه ا ب ص476-475.
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 درس پنجم

 

 (2السالم)امام  سن عسكري علیه 
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 شناخت امام زمان علیه السالمروایت اوّل: 

گفطت: مطن گفطت: از پطدرم شطنیدم کطه مطىشطنیدم کطه مطى 1ابو علىّ بن ه ّام گوید: از مح ّطد بطن عث طا  ع طرىّب

بطودم کطه از    حضطرت از خبطرى کطه از پطدرا  بزرگطوارم روایطت شطده اسطتب  علیطه السطالم نزد امطام عسطکرى

وَ  مََاتَ أَنَّ األرْضَ ال تَخْلُو مِنْ  ُجَّةٍ لِلََّهِ عَلََا خَلْقَِهِ إِلََا یََوْمِ الْقِیَامََةِ، وَ أَنَّ مََنْ»پرسش کردنطد: 

ةً  إِمَامَ یَعْرِفْ لَمْ مانطدب ین از حجّطت الهطى بطر خالیطق تطا روز قیامطت خطالى ن طىزمط؛ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیََّ

فرمططود:  علیططه السططالم امططام«. زمططانش را نشناسططد بططه مططرم جاهلیّططت درگذشططته اسططت و کسططى کططه ب یططرد و امططام

یََا ابَْنَ گفتنطد: «. ؛ ایطن حطقّ اسطت هطم چنطا  کطه روزِ روشطن حطقّ اسطتِِنَّ هَذَا  َقٌّ كَمَا أَنَّ النَّهَارَ  َقٌّإ»

اى فرزنطد رسطول خطداب حجّطت و امطام پطس از شط ا کیسطت؟ ؛ سُولِ اللَّه!ِ فَمََنِ الْحُجََّةُ وَ الْإِمََامُ بَعَْدَكَ رَ

فرزندم مح ّطدب او امطام و حجّطت پطس از مطن اسطتب کسطى کطه ب یطرد و او را نشناسطد بطه مطرم جاهلیّطت »فرمود: 

ر    سططرگردا  شططوندب و اهططل باطططل در    درگذشططته اسططتب  گططاه باشططید کططه بططراى او غیبتططى اسططت کططه نادانططا  د

کنطد و گویطا بطه پطرچم هطاى هالک شوندب و دروغ گویند کسانى که براى    وقطت معطیّن کننطدب سطپس خطروج مطى

 2«.نگرم که بر باالى سر او در نجن کوفه برافراشته شده استسپیدى مى

 روایت دوم

شخاص مورد اعت اد گفت سکرى علیه اب :یکى از ا سالمه خط امام ع ست:  ل شته ا شت کتابى دیدم نو  کوه ةبر قلّ»در پ

شن کردیمب و طریقه بهاى نبوت و والیت بر  مدیم هاى بلند با گام شه هاى هفتگانه را با نور جوان ردى رو شیرا  بی ما 

فرزندا  ما پیشوایا   .در میا  ما ش شیر و قلم در دنیا و پرچم ح د و علم در  ینده است بسخاوتیم شجاعت و بارا  ژالة

و شططیعیا  ما گروه نجات یافته و  ...و بخشططشططند و کلید جود بها امت هاى روشططنِ و چراغ بسططوگندا  یقینو هم بدین

ستا  و متحدند بپاکانند ست گرا  ه دا شت و پناه و حافظ و نگهبا  براى ما و بر علیه  ش هه ب .پ هاى زندگى زودى چ

 3...جوشدمىهاى  تش بر  نها بعد از شراره

 روایت سوم

؛ احتیاط و دوراندیشى نیز اندازه دارد . اگر زیادتر شد اسراف است ؛سخاوت اندازه دارد :فرمود علیه السالمامام عسکرى 

تهور  باگر ابافه شد ؛اگر زیاد شد بخل است. شجاعت اندازه دارد ؛روى اندازه دارداقتصاد و میانه اگر زیاد شد ترس استب

 4باکى است.و بى

 

                                                           
 .علیه السالمدومین نائب خاص امام زما . 1

غَیْبَةً یَحَارُ فِیهَا الْجَاهِلُونَ، وَ یَهْلِكُ فِیهَا الْمُبْطِلُونَ،  هُإبْنِی مُحَمَّدٌ هُوَ اإلمَامُ وَ الْحُجَّةُ بَعْدِي، مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْهُ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً، أَمَا إِنَّ لَ». 2

هِ بِنَجَفِ الْكُوفَةِوَ یَكْذِبُ فِیهَا الْوَقَّاتُون،َ ثُ ََِ ب 409ب ص2ب شطططیخ صطططدوقب جكمال الدین )«مَّ یَخْرُجُ فَكَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَا الْأَعْلَامِ الْبِیضِ تَخْاِقُ فَوْقَ رَأْس

 (.  296ب مرحوم خهزّازب صكاایة األثر؛ 9ب ح38باب

 .324-323علیهم السالمب ترج ه بحاراالنوارب موسا خسرویب ص مواعظ امامان.  3
 .323. ه ا ب ص 4
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 روایت چهارم

 ید. از هر زیرکى در ادب تو ه ین بس که پرهیز کنى از  نزه از دیگرا  خوشت ن ى»امام عسکرى علیه السالم فرمود: 

بهترین برادرا  تو کسى است که از خطاى تو نسبت  دنیا خراب می اند. بکه  رام است بترس. اگر مردم دنیا عاقل باشند

 1.«دش نى است که دش نى خود را  شکار ن اید بترین دش نا  از لحاظ مکر و حیله فراموم کند. ناتوا خود ه ب

 روایت پنجم

نس خدا اُه زیبائى ج ال یاهر اسططت و عقل خوب داشططتن زیبائى باطن. هر که ب»امام عسططکرى علیه السططالم فرمود:  

اى قرار ز نن اید از خدا پرهیز ندارد. کارهاى زشت را در خانهمردم پرهی د. هر که از چهرةداشته باشد از مردم وحشت دار

 عبادت عادت دهید و اگر فرار داشته باشند   ه ها در نشاط باشند  نها را ب هر گاه دل .اند و کلیدم دروغگوئى استداده

سید  ب سى که امیدوار به ها را رها کنید. ر سى که ه ک شینى با ک ست از ه ن ستى بهتر ا شته ه اعت اد باو ه شر او ندا

  2بیند.هاى پریشا  مى خواب بباشى. کسى که زیاد در خواب باشد

این تالم است ه حاصل چ طلبى مانند خواب است و    این باشد که دنیامنظور امام علیه السالم م کن است نکته: 

 .مانند خوابدید  است

 روایت ششم

سن امام سکرى ح سالمعلیه ع سین االة: خمس المؤمن عالمامت» :فرمودند ال سین ا دىَ الخم  و[ وخم

مِ والجَهْرُ الجبین، وتَغایرُ الیمین، فِا التّخَتُّم و االربعین، زیارة ََْ  هاىنشطططانه 3؛«الرّ یم الرّ من اهلل بِبس

 سجده کرد ب راست دست در انگشتر حسینىب اربعین زیارت رکعتب یز و پنجاه ن از اقامه: است چیز پنج شیعهب و مَمن

 .الرحیم الرح ن اهلل بسم گفتن بلند و خاک بر

 روایت توضیح

 که اسطططت نافله زهاىن ا رکعت 34 ابطططافه به روزانه واجب ن از رکعت هفده ه ا  رکعتب یز و پنجاه ن از از مراد. 1

ست؛ واجب ن ازهاى بعن و نقص کننده جبرا  سیار که سحر در شب ن از اقامه ویژه به ا س مفید ب  و پنجاه ن از تبا

 ن از ستود  سرّ شاید. است  لهوعلیهاهللصلى خدا رسول معراج ارمغا  و شیعیا  مختصات از مذکور شکل به رکعت یز

 .بردمى معراج به را انسا  نیز و است  مده معراج از دستورم که باشد این مَمن معراج وصن به

 نوافل عدد در هاسنّى  میا در ولى دارند اتفاق شیعه با گانهپنج فرائا ن ازهاى رکعات عدد در گرچه سنّت اهل: نکته

 .شودن ى رکعت یز و پنجاه  نها اقوال از کدامهیچ که نحوى به است اختالف

 الن» نیز و ندارد شیعه به اختصاص مسأله این زیرا باوالً: دلیل سه به نیست مومن چهل زیارت اربعینب زیارت از مراد. 2

 است مردم نزد معهود و معروف اربعینب السالمعلیه عسکرى امام مقصود که دهدمى نشا  «االربعین» کل ه در «الم و

                                                           
 . ه ا . 1
 . ه ا . 2
 .348ب ص98ب عالمه مجلساب جبحاراالنوار؛ 787ب ص2ب شیخ طوساب جمصباح المتهجد؛ 52ب ص6ب شیخ طوساب جتهذی  . 3
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 از بسیارى در «اربعین» کل ه خالف است؛ بوده شده شناخته اربعین روز در السالمعلیه حسین امام زیارت مردمب براى و

 اربعینَ ا ادیثنا مِنْ  َاِظَ مَنْ»: السالمعلیه صادق امام روایت این ماننده است؛  مده «الم و الن» بدو  که روایات

 1.«فقیهاً عالماً یومَالقیامة اهللُ بَعَثَهُ  دیثاً

سالم عالئم از مَمن چهل زیارت برانیاً  ست سنّى و شیعه ع وم نزد ا صاص کارهاى از و ا ست ای ا  لاه اخت  از تا نی

 .ش ارد مَمن عالئم از السالمعلیه امام و باشند یافته امتیاز    با دیگرا 

 بر السالم مَمن راعلیهم بیت اهل بر خالص ای ا  که است امورى از اربعین روز در السالمعلیه الشهداء سید زیارت اما 

 در کربالء مقدس یندر سرزم السالمعلیه سیدالشهداء اربعین روز در که  نهائى نیست شز جاى و است کرده وادار   

 .گوارندبزر    بر عالق ند و بوده ایشا  خاص شیعیا  ن ایندمى اجت اع زیارت براى حضرت    قبر کنار

بوا  امامیه شیعه اعالم عل اى برالثاً سکرى امام شرین حدیث از علیهم اهلل ر سالمعلیه ع صاً ال صو  اربعین زیارت خ

 .اندفه یده را السالمعلیه سیدالشهداء

ست به را انگشتر عالئم    از سوم. 3 ست د ست کرد  را  ملتزم و دارند موایبت کار این بر امامیه شیعه افراد ع وم و ا

 .اندگرفته السالمعلیهم معصومین ائ ه از را  داب این و هستند

 چه چنا  باندرزیدهو مخالفت شیعه با کرد  راست دست به را انگشتر یعنى استحبابى ع ل این در سنت اهل از ج اعتى

 شیعه که است    اسالمى طریقه  له ووعلیهاهللصلى اهللرسول سنّت که دارند اقرار خودشا  که این با بسیارى موارد در

سول سنّت برعکس موارد    در شیعه با مخالفت و بدیت براى باز اندکرده ع ل  نها به  ع ل  لهوعلیهاهلللىص اهلل ر

 .کنندمى و کرده

شته مکروه( سنت اهل چهارگانه ائ ه از یکى) انس بن مالز: گفته حجر ابن  ست به که دا ست د شتر را  بلکه کنند انگ

شد چپ دست به باید  دست به باید انگشتر که: مالز قول به داد  ترجیح در ورزیده مبالغه هامالکى عل اء از باجى و. با

 2.شود چپ

 رفتار سنّت برخالف و کرد اخذ شعار را کرد  چپ دست به انگشتر که کسى لاوّ: گوید االبرار ربیع کتاب در زمخشرى

 3.بود معاویه ن ودب

ست به را انگشتر که شودمى معلوم شد نقل  نزه از    امیه بنى دوره مذموم ارافک از و شوم تبلیغات  رار از کرد  چپ د

 ت امى به ن وده روزب هاش ى خاندا  از چه    که بودند نبوى دستورهاى و اسالمى سنن کرد  وارونه فکر در که است

 .ن ایند اموى اسالم را اسالم و بردارند قدم  لهوعلیهاهللصلى اهلل رسول از رابته سنّت برخالف  شکارا و دهند تغییر  نها

ستحباب یا و کراهت به حکم از مطالب و هاحرف این ت امى: نتیجه  اقرار با و اندداده نگارم که بدعت یا و سنّت یا و ا

شا   این ه ه اندکرده ع ل    بر و داده رواج شیعه با مخالفت جهت به را بدعت و کرده بدعت به تبدیل را سنت خود

                                                           
 .49ب ص1ب شیخ کلیناب جکافى  . 1
 .264ص ب1ب جالفتاوى الفقهیة الکبرى.  2
 .210ب ص10ب عالمه امیناب جالغدیر.  3
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ستانهاى  و ندارد ارزم ما نظر در پشیزى قدر به و بوده هاقهستانى و هاماوردى و هاغزالى امثال افکار پدیده ارزمبى دا

 .اندتراشیده خودشا  از که است هایىبدعت و نیست  لهوعلیهاهللصلى اهلل رسول سنّت از خودشا  اقرار به

 اگر: گفته قهسططتانى .کنند حکایت و روایت را الحسططین مقتل که اسططت حرام واعظ غیر و واعظ بر: گویدمى غزالى: مثال

 اول که است سزاوار بکند ذکر را حضرت    شهادت تاریخ و بخواند را السالمعلیه حسین امام مقتل که کند اراده کسى

ست    منظورم. نکند پیدا شباهت هارافضى به تا بخواند را صحابه مقتل سالملیهع حسین مقتل ذاکر که ا  باید اول ال

شه حتى) کفر بر اج اع صحابه ع وم که صورتى در بخواند؛ را عفا  بن عث ا  مقتل مثالص  صادر او قتل به وافت عائ

شید برَاَكَ دقَفَ لَعثَالنَّ لُقتُاُ: کرد ست شده کافر تحقیق به که را خرفت پیر این بک  القتل واجب را او و کردند عث ا  (ا

 و دمطانطط  نجططا در روز سططططه و انطداختنططد مزبلططه بطه را وى جنططازه کشطططتنططدب را او کطه    از پس و دانسطططتنططد

 دنططدز فریططاد مططاز  بنى از قومى ن ططاینططد دفن کططه کردنططد ح ططل را او جنططازه مروا  مططاننططد نفر چنططد شطططبططانططه

بره در را او هرگططاه کططه ق فن م بر مردم بططه فردا بططاشطططیططد کرده د یم خ ه  نجططا  از را جنططازه لططذا و داد خوا

تنططد هودى کططه بردنططد( کوکططب حشَّ) بططه و برداشططط موات هططای نجططا در را خودشططططا  ا فن    و کردنططدمى د

 ... .کردند دفن

سل ا  پس: نتیجه  سال کرد  وارونه مقدمات که کنند گریه او بر و بخوانند را عث ا  مقتل هام شت و ما صر به برگ  ع

 خالفت که نبود ا نه نیرنگ و دسططیسططه از خالى هم سططقیفه مجلس و  وردند فراهم عث ا  دسططت به امیه بنى را جاهلى

 ... .ن ایند غصب را السالمعلیه على حضرت بالفصل

 به لغت در( عفر) رازی ؛اسططت گذاشططتن خاک بر را چیزى لغت در تعفیر. اسططت «الجبین تعفیر» مومن عالئم از چهارم. 4

 .است گذاشتن خاک بر ار پیشانى یعنى باشد (پیشانى: جبهه) حدیث این در جبین از مراد اگر و است( خاک: تراب) معنى

شانى که دانندن ى الزم سنت اهل: نکته  که: اندگفته حنبل بن اح د و مالز و ابوحنیفه چه چنا . بگذارند خاک بر را پی

 ذاشتن کن بر را پیشانى دانندمى جایز هاحنفى و 1گذاشتن لباس دامن بر و ع امه دور بر را پیشانى سجده در است جایز

 ن از ن ازگزار جلو در که کسططى ک ر بر و تخت بر را پیشططانى و کرد  سططجده جو و گندم بر دانندمى جایز و 2کراهت با

 3.باشد گذاشته خواندبمى او که ن ازى    مثل خواندمى

( مُهر) لوح تربتب زا  که شططده مع ول فداه ارواحنا عصططر ولى حضططرت زما  امام صططغراى غیبت زما  از یاهراً: 1 نکته

ست سوم حال تا که کرد  در ست؛ مر ستفاده چو  ا شکل قدرى    ح ل و خاک از ا  خاک از دارىمق رو این از شده م

 .شدبا  سا     ح ل و نگهدارى در که کردند درست (مُهرها) هالوح این    از و کرده گل را کربال

( مُهر) لوح( صطغرى غیبت زما  از( )عج)عصطر ولى حضطرت از اهللرح ه ح یرى جعفر بن عبداهلل بن مح د جلیل شطیخ

 4.دارد فضیلت و است جائز و نداشته اشکالى که اندفرموده نیز السالمعلیه امام و کرده سَال را قبر خاک از کرد  درست

                                                           
 .33ب ص1شیخ االسالم مرغینانىب ج الهدایة. رجوع شود به  1
 .189ب ص1ب جالفقه على ال ذاهب االربعه.  2
 .319ب ص1ب جالبحر الرائق البن نجیم.  3

 
 الفهضُل. طینِ القهبُرِ وهههلُ فیهِ فهضُلٌ؟ فهاهجابه: یهجُوزُ ذلِزه وفیه : وسهأهله عهنِ السَّجُدهةِ عهلى لوُحٍ مِن312ُب ص2اهللب جرح هطبرسى  ا تجاج . 4
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 این از قبل چه چنا  ستا سیدالشهداء مبارک قبر خاک از عبارت اهللرح ه ح یرى سَال در قبر طین از مراد و: 2 نکته 

 جواب در هست؟ ضیلتف    در  یا که کرده سَال کنندمى درست السالمعلیه الشهداء سید تربت از که تسبیحى از سَال

 مرد که است    ربتت تسبیح فضل از و باشد    از افضل که نیست تسبیح از چیزى و کندمى تسبیح    با مرد: فرموده

 .شودمى شتهنو گفتن تسبیح رواب او به و گرداندمى دست در را تربت تسبیح و کندمى فراموم را گفتن تسبیح

صریح    بر شرین حدیث که مومن عالئم از پنجم. 5 سم» گفتن بلند کرده ت ست «الرحیم الرح ن اهلل ب  امامیه شیعه ا

  ح د هاىسوره) ئتقرا که واجبى ن ازهاى در که هستند قائل السالمعلیهم عص ت بیت اهل از وارده روایات حسب بر

 در و شططود گفته بلند و جهراً اهلل بسططم اسططتب واجب اسططت جهریه ن ازهاى از و شططودمى گفته بلند  نها در را( توحید و

 اهللرسططول از تبعیت خودشططا ب ع ل این در و اسططت مسططتحب اهلل بسططم به جهر( خواند   هسططته) اخفاتى ن ازهاى

 ما براى مقام در این و است مذهب بروریات از و اندکرده السالمعلیه على حضرت امیرال َمنین امام و  لهوعلیهاهللصلى

نزططه کنططدمى کفططایططت ین کططه را   خرالططد یر کتططاب در رازى ف یر تفسطططط ب یح طططططط ک ت غیططب مفططا ل  ط ا

 :بیاوریم اینجا در را او فرمایش و گفته

سنن فى البیهقى روى سول کا : قال هریره ابى عن الکبیر ال صلوة فى یجهر  لهوعلیهاهللصلى اهلل ر سم ال  الرح ن اهلل بب

شیخ ا  رم الرحیمب  ابى بن على ا  اما و الزبیر ابن و ع ر ابن و عباس ابن و الخطاب بن ع ر عن الجهر روى البیهقى ال

بى طالب س یه یجهر کا  عنهباهللر  والدلیل اهتدى فقد طالب ابى ابن بعلى دینه فى اقتدى من و بالتواترب ربت فقد بالت

 1.دار حیثُ علىٍّ مهعه الحق ادر اللهم: السالمعلیه قوله علیه

سم هب جهر ن از در  لهوعلیهاهللصلى خدا پیامبر :کندمى نقل ابوهریره از کبیر سنن کتاب در بیهقى  الرحیم الرح ن اهلل ب

 اما و اسطت کرده ایترو زبیر ابن و ع ر ابن و عباس ابن و خطاب بن از ع ر را اهلل بسطم به جهر بیهقى سطپس کردبمى

بى طالب ابى بن على سم جهر به عنهاهللر س رابت تواتر به کار این تحقیق به پس کردمى اهلل ب  دین در هرکس و ت؛ا

 درباره  لهوعلیهاهللىصطططل خدا پیامبر قول    بر دلیل و یابدمى هدایت حت اً پس کند اقتدى طالب ابى بن على به خود

 .بگردد او که کجا هر به بگردا  على با را حق خدایا: فرمایدمى السالم کهعلیه على حضرت

 الفقهاء وج هور السریّهب او الجهریه الصالة فى کانت سواء بالتس یهب الجُهر هى السنّه: الشیعه قالت: گوید رازى فخر باز

 2.فیه یُخالفونهم

 است سز فقد لدینه اماماً علیاً  اتخذ من و و معنا السالمعلیه طالب ابى بن على وع ل لنا موافقة العقلیه الدالئل: گوید و

 3.ونفسه دینه فى الورقى بالعروة

 براى ار على هرکس و ماست با السالمعلیه طالب ابى بن على ع ل و است موافق ما با عقلى هاىدلیل

 .است زده چنگ خود دین در الهى محکم ریس ا  به تحقیق به بگیرد امام عنوا  به دینش

                                                           
 .205ب ص1رازىب ج ب فخرمااتیح الغی .  1
 .207ب صه ا   . 2
 .207ب ص1. ه ا  ب ج 3
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 به السالم جهرعلیه َمنینامیرال  و  لهوعلیهاهللصلى اهلل رسول که: شودمى معلوم روشن طور به رازى فخر کل ات این از

 ابى ابن معاویة از تبعیت که فقهاء تابع نه اندشططده بزرگوارا     تابع نیز شططیعه و اندکردهمى الرحیم الرح ن اهلل بسططم

 .شودمى استفاده رازى فخر خود کل ات از چنانزه اندبکرده اموى سفیا 

سم به جهر کرد  ترک: نکته سته و الرحیم الرح ن اهلل ب شى( همعاوی شخص و) امیه بنى از    گفتن  ه شته نا  در و گ

 .ن ایند مخفى و کنند رکت را    که اندورزیده اصرار فرمودهمى تس یه به جهر که السالمعلیه امیرال َمنین ع ل مقابل

لهتِ فله ّا بالتَّسطط یةِ الجههُر فى یُبالِغُ کا ه السططالمعلیه علیّاً ا ّ: گوید رازى فخر  مِنه ال نُعِ فى بالغُوا اُمیّة بنى الى الدَّوُلة وهصططه

عُیاً الجههُرِ سالمعلیه علىٍّ  رارِ ابُطال فى سه سالمعلیه على ه انا 1؛ ...ال س یه به جهر در ال  هنگامیکه پس کردمى مبالغه ت

سید امیه بنى به حکومت س یه به جهر از منع در  نها ر صرار ت سالمعلیه على  رار کرد  باطل در  نها سعى و کردند ا  ال

 .بود

سى: نتیجه سیر صاحب)  لو  بنى از تبعیت( شودمى ناراحت شدت به و کندن ى قبول را رازى فخر کالم ال عانى؛ روح تف

 عصر در سنت اهل ع وم نانزهدادهب چ ترجیح السالمعلیه امیرال َمنین و  لهوعلیهاهللصلى اهلل رسول از تبعیت بر را امیه

 اهلل بسططم ترک اصططل و( گویندمى  رام را اهلل بسططم)ن ایند مى اخفات تسطط یه در کنندمى پیروى امیه بنى از هم حابططر

 .اندن وده اعتراض بعد اندنشنیده مردم ولى ن وده اخفات یا کرده بروز معاویه از الرحیم الرح ن

 و مغرب و صططبح) جهرى ن از در و ن ود امامت مردم به و  مد مدینه به معاویه که کرده نقل کبیر تفسططیر در رازى فخر

 و گشططوده را اعتراض زبا  طرف هر از انصططار و مهاجرین ن ودب ت ام را ن از که    از بعد و کرد ترک را تسطط یه ب(شططام

سم پس ن ودى؟ دزدى را ن از ما از و کردى فراموم  یا معاویه اى: زدند فریاد  معاویه شد؟ چطور الرحیم الرح ن اهلل ب

 2.گرفت سر از و کرد اعاده را ن از دوباره

 و دهند تغییر ىاسططالم قوانین ت امى به و مسططتحبات و واجبات از شططرع احکام و سططنن به خواسططتندمى امیه بنى چو 

 اهلل رسططول اسططم اصططالً خواسططتمى و بود خیال این در که اسططت معاویه ه ا  بودندب اسططالم سططرسططخت دشطط نا 

 احکام جزئیات از ز این رواب سططازد موقوف را    شططودبمى انداز طنین بلند  واز با هامناره باالى در که  لهوعلیهاهللصططلى

 .برسد کلیات به تا کردمى ترک ن از در را تس یه و دادمى تغییر بود گرفته

  نا  ناحیه از و داده دست از را خود اقتدار دیگر هاشم بنى: گفت وى به داشتب معاویه با شعبه بن مغیرة که مالقاتى در

ست بهتر چه کندبن ى تهدید را تو حکومت خطرى سبت که ا  محبّت و بذل مورد را  نا  و نکنى گیرىسخت  نا  به ن

یه .دهى قرار عاو ند عث ا  و ابوبکربع ر: داد پاسطططخ م مد ند و   نا  از و رفت نده نامىب جز    هر ولى اسطططت ن ا

شهد» فریاد مرتبه پنج روز سول مح داً ا ّ ا سدبمى گوم به « لهوعلیهاهللصلى اهلل ر  اهمُ ال هذا مهع یبقى ع لٍ فاىل» ر

                                                           
 تس یه را به جاالسالم به طور جهر و علنى علیه)به گفته فخر رازى به تواتر و یقین حضرت على  206ب ص1رازىب ج تفسیر کبیر.  1

 ب سورة الفاتحه(.168ب ص1ب جتفسیر الکبیر ورد. مى

 
 .204و  198ب ص1. ه ا ب ج 2
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ّهِ ال ؟!لز ناً اِالّ والل ناً دف یه بنى ما براى چیزى چه دیگر وبطططع این با «دف نده باقى ام  خدا به اسططططتب ما

 1.گرفته نخواهم  رام نیندازمب هازبا  از و( کردنى دفن هم   ) نکنم دفن را پیامبر نام تا سوگند

شید مح د که بود رو این از با ر سدمى سنّتب اهل بزرم عل اى از ر ش ندا  از یکى: نوی : که بود گفته غربى بزرم دان

سته ست شای س ه ما که ا سازیم طال از را معاویه مج شور پایتخت میدا  در و ب  را سخن این علت وى از دهیم؛ قرار ک

 اگر کرد؛ تبدیل استبدادى نظام به دموکراسى نظام از را اسالمى حکومت سیستم که بود معاویه زیرا: داد پاسخ پرسیدندب

مسل ا   ه ه اروپائىب کشورهاى سایر و  ل ا  مردم و بود گرفته فرا را جها  سراسر اسالم بود نکرده را کار این معاویه

 2.بودیم عربى

 .کنید مراجعه 10 جلد بالغدیر گرانسنگ کتاب به معاویه جنایات با بیشتر  شنایى براى: 1 نکته

 اهلل نام کنار از را  لهوعلیهاهللصطططلى مح د نام مدینه در او پیروا  و رهروا  که ببیند که معاویه کجاسطططت: 2 نکته

 !! مجید یا اهللب یا: اندنوشته    جاى به و اندبرداشته نبوى مقدس بریح در سر بر

ست شرک مح د یا اهللب یا گفتن چو  ستن ک ز و توسل و اهلل یا گفت باید فقط ا ست شرک خدا غیر از خوا  از حتى ا

     له؟وعلیهاهللصلى مح د حضرت خدا پیامبر

 ع ل جامه معاویه وصیت به اندخواسته اینکه یا است؟ شده اهلل یا کنار از مح د یا نام برداشتن باعث امر ه ین فقط  یا

 !بپوشانند؟

ستادم حضور در عبدالوهاب بن مح د شاگردا  از یکى  با گستاخى ت ام با و  لهوعلیهاهللصلى النبى مسجد داخل  مد ا

صاى شاره  لهوعلیهاهللصلى پیامبر قبر به خودم ع صاى این: گفت و کرد ا ستخوانهاى از من ع  خاک این سیده زیرپو ا

 !!نیست ساخته کارى او از اما دهدمى مرا حاجت من عصاى زیرا استب بیشتر ارزشش

 سؤال چند

سا  اگر که خود اقرار ه ه این با رازى فخر. 1 سالمعلیه امیرال َمنین امام از تبعیت دین در ان  به و بوده نجات در کند ال

سم به جهر خودم ن ازهاى در  یا زدهب چنگ خداوندى حبل ّصب یا کرده؟مى اهلل ب شات و تع  اهل از عامى افراد با م ا

 بگذارد؟ پا زیر را حق دانسته که کرده وادار را وى سنّت

 دارد؟ تس یه به جهر در اختصاص السالمعلیه امیرال َمنین به ت سّز و زد  چنگ  یا. 2

سا  یا. 3  و مقتدا شرعیات و احکام و عقائد ت امى در را او و ن اید حضرت    به اقتداء باید خود دینى شئو  ت ام در ان

 بود؟ خواهد رستگارى و نجات در بداندب خود امام

 

                                                           
 ابن ابى الحدیدب شرح نهج البالغه؛ 212ب شرح حوادث سال 454ب ص3ب جمروج الذهب؛ 576ب صموفقیات زبیر بن بکّار.  1
 .101ب ص10ج
 .232ب صوحى ال ح دىالچاپ اول؛  260ب ص11ب رشید رباب جتفسیر ال نار.  2
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 هاتمروایت 

شعری به محضر امام حسن عسکری سخِ پرسش های خود د علیه السالم سعد بن عبداهلل ا ر مسائل دینا و رسید تا پا

هدایت فرمود تا پاسخِ  معلیه السال او را به محضر امام عصر علیه السالم اعتقادی را از    حضرت بپرسد. امام عسکری

ود به انتخاب امام و پرسططش هایش را از ایشططا  دریافت کند. یکا از    پرسططش ها این بود که چرا مردم ن ا توانند خ

 جانشین اقدام کنند؟

حضرت فرمود:  یا ما خواهند امام مصلح برگزینند یا امام مفسد؟ سعد پاسخ داد: امام مصلح. امام فرمود:  یا امکا  دارد 

که مردم در انتخاب خود دچار اشتباه شوند و به جای امام مصلحب امام مفسد برگزینند؟ سعد پاسخ داد:  ری. امام فرمود: 

ست. شده ا ست که تعیین امام به مردم واگذار ن سوی خداوند و با  1ه ین مطلب دلیل بر این ا ست امام از  )یعنا الزم ا

 2نصّ شرعا تعیین شود(.

 تمروایت هش

سن بن على علیه ا ضور امام یازدهمب ابى مح د ح شرفیاب ح شعرى گوید:  سعد ا سحاق بن  شدم و  اح د بن ا سالم     ال

سحاقب به درستى که ااى اح د بن » ما خواستم از وى درباره جانشین پس از او سَال کنم؛ او سخن  غازکرد و فرمود:

ه حجت خدا بر خلقش قیام خالى نگذاشطططته و نگذارد تا    زمانا کخداوند متعال از هنگاما که  دم را  فریدهب زمین را 

او برکات زمین را بیرو   ورد.  کند که به وسیله او بال را از اهل زمین دور کند و به وسیله او بارا  فرو فرستد و به سبب

رخاست و درو  خانه براوی گویدب من گفتم: ای فرزند رسول خداب امام و خلیفه پس از ش ا کیست؟    حضرت با عجله 

له به نظر ما  مد رفت و سپس برگشت و بر شانه او پسربزه اى بود که رویش چو  ماه شب چهارده بودب کودک سه سا

سر خود را به تو نشا  پاى اح د بن اسحاقب اگر نزد خدای تعالا و نزد حجت های او گرامى نبودىب من این » :و فرمود

ستى که او هم نا ست که زمین را ازن ا دادم. به در سا ا ست و    ک سول خدا و هم کنیه او ا عدل و داد پر کندب  م ر

لسالم وذو القرنین است. چنانزه از جور و ستم پر شده باشد. اى اح د بن اسحاقب مثل او در این امتب مثل خضر علیه ا

َةً الَ یَنْجُو فِیهَا مِنَ الْهَلَكَةِ إاِلَّ  ِهِ اللَّهُ تَهُمَنْ ثَبَّوَ اللَّهِ لَیَغِیبَنَّ غَیْب وَ وَفَّقَهُ فِیهَا  عَزَّ وَ جَلَّ عَلَا الْقَوْلِ بِإِمَامَت

ابد جز  نکه خداوند متعال او را بر ؛ به خدا یز غیبتى دارد که در    کسططى از هالکت نجات نیلِلدُّعَاءِ بِتَعْجِیلِ فَرَجِهِ

 .«راى تعجیل فرجش دعا کندقول به امامت وى رابت دارد و او را موفق سازد که ب

اى دارد که دل من بدا  مط ئن شططود؟    کودک به زبا  فصططیح فرمود: من باقى گفتم: اى موالى منب  یا او نشططانه

گذاشته خداى بر روی زمین و انتقام گیرنده از دش نا  او هستم. اى اح د بن اسحاقب پس از مشاهده این واقعیت دنبال 

سحا شتم و عرض اررى نگرد. اح د بن ا سید بخدمت    حضرت برگ شاد و خرم بیرو   مدم و چو  فردا ر ق گوید: من 

                                                           

: مُصْلِحٌ أَوْ مُاْسِدٌ  فَقُلْتُ: مُصْلِحٌ، قَالَ: هَلْ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِی یَا مَوْلَايَ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِی تَمْنَعُ الْقَوْمَ مِنِ اخْتِیَارِ الْإِمَامِ لِأَنْاُسِهِمْ. قَالَ». 1

یَ الْعِلَّةُ أَیَّدْتُهَا الْمُاْسِدِ بَعْدَ أَنْ لَا یَعْلَمَ أَ َدٌ مَا یَخْطُرُ بِبَالِ غَیْرِهِ مِنْ اَلَاحٍ أَوْ فَسَادٍ  قُلْتُ بَلَا، قَالَ: فَهِیَجُوزُ أَنْ یَقَعَ خِیَرَتُهُمْ عَلَا 

 (.464ب ص2شیخ طبرساب جا تجاج،  «)لَكَ بِبُرْهَانٍ یَقْبَلُ ذَلِكَ عَقْلُكَ  قُلْتُ نَعَم

  .400-404علا ربانا گلپایگاناب صنش اسالمی، امامت در بی. 2
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کردم: یا فرزند رسول خداب هر  ینه شادى من بدا  چه بر من منّت نهادى بزرم استب بفرمائید چه روشى از خضر و ذو 

 یا غیبتش هم طوالنى باشططد؟  القرنین دارد؟ فرمود: اى اح دب    طول غیبت اسططت. عرض کردم: یا ابن رسططول اللَّهب

سا که خداوند بلند  شتر معتقدا  به امر امامت او از    برگردندب مگر    ک سوگندب تا  نکه بی فرمود:  رىب به پروردگارم 

مرتبه نسططبت به والیت ما از او عهد و پی ا  گرفته و ای ا  را در دلش نوشططته و او را به وسططیله روح خود ک ز کرده 

بن اسحاقب این امری است از امر خدا و سرّی است از سرّخدا و غیبى است مخصوص خدا؛ نزه من به است. اى اح د 

 1«.تو گفتمب بگیر و پنها  دار و از شکرگزارا  بام تا در علّیین با ما باشى

سالم از هالکت نجات پیدا ما کنن سانا در زما  غیبت امام زما  علیه ال ساس این روایت ک ویژگا  د که دارای دوبر ا

 باشند:

؛ کسططا که خداوند متعال بر اقرار به امامت حضططرت صططاحب « عَزَّ وَ جَلَّ عَلَا الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِ اللَّهُ مَنْ ثَبَّتَهُ»ن( ال

واْ یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ ءَامَنُ) به  یه قر   اسطططت که ما فرماید:االمر علیه السطططالم رابت قدم بدارد و این کالم اشطططاره 

اعتقاد  -خداوند کسطططانى را که ای ا   وردندب با گفتار اسطططتوار 2؛(بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فاِ الحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ فاِ االَخِرَةِ...

 دارد.در زندگى این جها  و در    جها  برجاى و استوار مى -درست و پایدار

َسیْنِ وَ أَْاحَابِ  قَدَمَ لِی  ثَبِّتْوَ»شورا از خدای سبحا  ما خواهیم:از این رو در زیارت عا ِادْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُ

َسیْنِ  َسیْنِ الَّذِینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُ قدم صططدق یعنا اقتدای کامل به امام زما  علیه  3.«علیه السططالمالْحُ

 السالم!

لدُّعَاءِ بِتَعْجِیلِ فَرَجِهِ» ب( خداوند در زما  غیبت به او توفیق ما دهد که برای تعجیل در فرج  ؛ و«وَ وَفَّقَهُ فِیهَا لِ

 وَ أَكْثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِیلِ الْاَرَج،ِ فَإِنَّ» امام عصر علیه السالم)دائ اً( دعا کند. امام زما  علیه اسالم نیز امر فرمودند:

 4«.فَرَجُكُم ذَلِكَ

 روایت نهم

 السالم به شیعیان توایه هاي امام  سن عسكري علیه

یکُمُ بِتهقُوهى اللَّهِ دُقِ الُحهدِیثِ بوه الِاجُتِههادِ لِلَّهِ بوه الُوهرهعِ فِا دِینِکُمُ ب ُوصططِ  ب   وه  هدهاءِ الُأهمهانهةِ إِلهى مهنِ ائُته هنهکُمُ مِنُ بهرٍّ  هوُ فهاجِرٍ بوه صططِ
جُودِ وه طُولِ سل ُسنِ الُجِوهارِ بال صفهبِههذها جه بوه حُ ائِرِهِمُ لا اهلل علیه و  لهاءه مُحه َّدٌ  شه للوا فِا عه ُشههدُوا جهنهائِزههُمُ بصه وه عُودُوا  بوه ا
اهُمُ به دهقه فِا حهدِیثِهِ بفهإِ َّ الرَّجُله مِنُکُمُ إِذها وهرِعه فِا دِینِهِ ؛وه  هدلوا حُقُوقههُمُ بمهرُ نه خُلُقههُ مهعه النَّاسِ  بوه  هدَّى الُأهمهانهة بوه صه سَّ  بوه حه

ِشیعِاٌّ ُسرلنِا ذهلِزه بقِیله ههذها  یُناً .فهیه شه  فهإِنَّهُ مها ؛ٍوه ادُفهعُوا عهنَّا کُلَّ قهبِیح بجُرلوا إِلهیُنها کُلَّ مهوهدَّةٍ باتَّقُوا اللَّهه وه کُونُوا زهیُناً وه لها تهکُونُوا 

                                                           
 .385ب ص 2ب شیخ صدوقب جكمال الدین .1
 .27سوره حضرت ابراهیمب  یه . 2

 .77ب ص 2ب شیخ طوساب جمصباح المتهجد.  3

 .292شیخ طوساب کتاب الغیبة للحجةب ص  الغیبة،؛ 485ب ص 2ب شیخ صدوقب جكمال الدین. 4
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ُسنٍ فهنهحُ ُسوءٍ فه ها نهحُنُ کهذهلِزه بنُ  ههُلُهُقِیله فِینها مِنُ حُ ُسولِ اللَّه بلهنها حهقٌّ فِا کِتهابِ اللَّهِ .وه مها قِیله فِینها مِنُ   وه بِوه قهرهابهةٌ مِنُ ره
الوه  هکُثِرُوا ذِکُره اللَّهِ وه ذِکُره الُ هوُتِ  بیهدَّعِیهِ  هحهدٌ غهیُرُنها إِلَّا کهذَّابٌ ب التهطُهِیرٌ مِنه اللَّهِ لا اهلل ةه عهلهى النَّبِاِّ صططتِلهاوهةه الُقُرُ  ِ وه الصططَّ

 1.مهوه  هقُره ُ عهلهیُکُمُ السَّال وه  هسُتهوُدِعُکُمُ اللَّهه بحُفهظُوا مها وهصَّیُتُکُمُ بِهِ. إعهشُرُ حهسهنهاتٍ بةه عهلهى رهسُولِ اللَّهِعلیه و  له؛ فهإِ َّ الصَّال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1. تحن العقولب ابن شعبه حراناب 487-486.
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 مقدمه

 معجزه

هلل علیه و  له        اصططلا  بنا به نظر شططیعهب امام از جانب خدا منصططوب ما شططود و نصِّ صططریحا که از جانب رسططول خدا 
ضا    را ح ل بر صورت نکنندب یا بعما رسدب بر امامت او مُهرِ صحّت ما زندب ولا اگر ه ه مردم از نص  گاها پیدا 

 جّت را بر مردمب ت ام کند.های مختلن کنندب امامب معجزه ای را برای مردم  شکار ما کند تا امامتِ خویش را اربات و ح

صادق صیر گوید:  به امام  سالم ابو ب ش ا)اماما (  علیه ال ستادگانش و  عرض کردم: به چه علتى خداوند به پیامبرا  و فر
ای است که براى    که دلیل بر صدق و راستىِ گفتار ایشا  باشدب و معجزه عالمت و نشانه»عطا کرد؟ فرمود:  معجزه

و دروغِ دروغگو شططناخته خداوند فقط به پیامبرا  و رسططوال  و حجّت های خود عطا ما کندب تا درسططتى گفتارِ راسططتگو 
 1«.شود

سا صیر الدین طو ست:  رح ه اهلل  خواجه ن شرایط و ویژگا های امام را بیا  کردهب گفته ا شرط »در جایا که  هفت ین 
شناخت صدق  این است که امام بتواند معجزاتا انجام دهد که بر امامتِ او داللت ما کند؛ زیرا در برخا از اوقات برای 
شت«.2 عالمه حلّا رح ه اهلل درباره این که معجزهب راها  ادعا کننده امامت برای مردم راها جز معجزه وجود نخواهد دا

إمّا  ؛صَّا إلّا النَّیهَإلَ قَریِ: ال طَةُیَّامِمَاإل تِالَقَفَ»مسططتقل و معادل نص در تعیین امام اسططتب این گونه ما فرماید: 

؛3 عقیده امامیه بر  صلا اهلل علیه و  له أوِ اإلمَامِ المَعلوُمِ إمَامَتُهُ بِالنَّصِّ، أَو بِخَلقِ المُعجِزِ عَلاَ یَدِهِ بِقَولِ النَّبیِّ 
یا از اماما که امامت او با نصّ نبوی رابت صططلا اهلل علیه و  له این اسططت که برای اربات امامتب راها جز نص از پیامبر

شططده اسططت یا  فرید  معجزه به دسططت او وجود ندارد«.4 محقق حلّا رح ه اهلل نیز گفته اسططت: »فَقَالَتِ اإلمَامِیَّةُ: ال 

جزه  ع م نص و  ین امططامب  ی ع ت نهططا راه  ت گویططد:  ما  میططه  عجِز؛5 امططا لمُ لنَّصَّ وَ ا ّا ا ینِهِ إل عیِ لا تَ طَریِقَ إ

             .                                                                                                                            «است
 

 

                                                           

لِیَكُونَ دَلِیلًا عَلَا »الْمُعْجِزَةَ  فَقَالَ:  لِأَيِّ عِلَّةٍ أَعْطَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْبِیَاءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ أَعْطَاكُمُ  عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه. 1

علل )« الصَّادِقِ مِنْ كَذِبِ الْكَاذِبِ بِهِ، وَ الْمُعْجِزَةُ عَلَامَةٌ لِلَّهِ لَا یُعْطِیهَا إِلَّا أَنْبِیَاءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ  ُجَجَهُ، لِیُعْرَفَ بِهِ اِدْقُ  اِدْقِ مَنْ أَتَا
  (.147ب ص1جمسعودیب ب اثباة الهداة ؛ 100ب باب122ب ص1شیخ صدوقب ج، الشرایع

  .283ب علا ربانا گلپایگاناب صامامت در بینش اسالمیب رسالة اإلمامةب به نقل از 431خواجه نصیرالدین طوساب صب تلخیص المحصّل .2
  .73ب ص1ب عالمه حلّاب جالاین. 3
ست:  رح ه اهلل عالمه حلّا. 4 صوُمَ نَكوُأن یَ  ُجِیَ اإلمامُ»در جای دیگرفرموده ا ا هَمُعلَی ال یَالّتِ ةِنَاطِالبَ رِاألموُ نَمِ ةَصمَالعِ أنَّ، لِیهِلَعَ ااًن

ِا عَ لُّدُتَ هِدِلا یَعَ ةٍزَعجِمُ رُهوُأو ظُ یهِلَعَ هُتُصمَعِ مُعلَن یُمَ صٍّن نَمِ دَّبُ الَالا، فَعَتَ إلّا اللّهُ در این باره ما نویسططد: 1عالمه حلّا؛ هِدقِلا 

از امور باطنا است که کسا جز خداوند متعال بر     گاه نیست. پس جز نص چاره واجب است که بر امامتِ امام نص وجود داشته باشد؛ زیرا عص ت »

شود که بر صدق وی داللت کند ستب و یا معجزه ای به دست او )امام( یاهر  البابُ الحادي ) «.ای وجود ندارد از کسا که  گاه به عص ت او )امام( ا
   (.43ص عالمه حلّاب مِاتَاحُ البَابعَشَرَ مَعَ شَر یهِ النّافِعُ یَومِ الحَشر وَ 

  .210محقق حلّاب ص الدین، أاول فی المسلك .5
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 نکات

ر خالف کرامت که ه راه ب. بعضا معتقدند که کرامتب با معجزه فرق دارد؛ زیرا معجزهب ه راه ادعای امامت استب 1

 نیست.ادعا 

. برخا از بزرگا ِ اهل سنّت صدور معجزه از امام را ن ا پذیرند؛ به این دلیل که ابوبکر امام بودب ولا معجزه ای از او 2

 1یاهر نشد.

عالم ربّانا  ارر ارزش ندِب اتِزعجِالمُ وَ صِصوُنُّلابِ داةِالهُ إثباتُکتاب  بو معجزه نصّ با موبوعکامل ترین کتاب . 3

 است. ق( 1104ی اعاملا )متوف رّشیخ حُ

 

 معجزات امام  سن عسكري علیه السالم

 پاسخ به سؤال فراموش شده. 1

سن بن یرین مى سألح شغول کرده بود. از این روگوید: دو م ستم نامه ه مرا به خود م سم و   خوا از امام ها را  اى بنوی

کند و کجا پرسیدم که چگونه قضاوت مى قائم علیه الّسالمم. نامه را نوشتم و در بارة بپرس حسن عسکرى علیه الّسالم

شیند؟ و مىمى سراغ  دم مىن ستم از تبى که دو روز در میا  به  سم اماخوا سخى که یادم رفت.  یدب بپر  مد این گونه  پا

ّسالم سیده بودىب بدا  که او مانند داو بود: در مورد قائم علیه ال ضاوت مىوپر خواهد. و بیّنه ن ىکند و دب به علم خود ق

سراغ  دم مىمى ستى از تبى که دو روز در میا  به  سَال کنى اما فراموم کردى. پس در کاغذ بنویسخوا یا نارُ ) : یدب 

 دار بیاویز.و این را در گرد  شخص تب 2(؛إِبُراهِیمه کُونِا بهرُداً وه سهالماً عهلى

 3.دار خوب شدفرموده بودب و شخص تب لسّالمگونه ن ودم که امام علیه ا گوید: ه ا راوى مى

 هاى مختلف نزبابه  سخن گاتن امام عسكري علیه السالم. 2

الم را مى گوید: بارها امام عسططکرىیر خادم مىصططه نُ قالبا)کى و که رومىب تر دیدم که با غالمانشعلیه السططّ از اهل صططه

سل بودندس سخن مى به زبا  (ی سأله گوید.هاى  نها  ست که کردم و مىخیلى تعجّب مى از این م سى ندیده ا گفتم: ک

 گوید.حضرتب به    سرزمینها برود. پس چگونه به زبا   نها سخن مى

رو به من کرد و فرمود: خداوند حجّتش را از سایر مردم امتیاز دادهب و معرفت و شناخت هر چیز  ناگها  امام علیه الّسالم

شططدب میا  حجّت خدا و داند. و اگر این گونه ن ىها و ت ام اسططباب و حوادث را مى را به وى عطا ن ودهب و او ت ام زبا 

 4.سایر مردمب فرقى وجود نداشت

                                                           
 . امامت پژوهیب ج عا از نویسندگا ب ص169. 1

69. سوره انبیاءب  یه1    
  2. بحاراالنوارب عالمه مجلساب ج95ب ص66ب ص3.46

  3. كافیب شیخ کلیناب ج1ب ص509ب ح4.11
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 و َگاها از نیّات مردم . امام علیه السالم3

ز    کشیدم اشدمب خجالت مىرسیدم. گاهى که تشنه مىمى گوید: خدمت امام حسن عسکرى علیه السّالماء مىینالعه ابو

گفتم برخیزم و و گاهى هم با خود مى ؛«اى غالم! به او  ب بده»فرمود: مى حضرتب  ب طلب کنم. اما امام علیه الّسالم

 1«.اى غالم! مرکبش را حابر کن»فرمود: مى کردم که باز امام علیه السّالمین مورد فکر مىبروم. و در ا

 یافتن امام بر  ق. 4

مالقات کردم. به من گفت: پسر ع ویى دارد که « یرخه»مشهور به  2بیبصى از اهل سهگوید: با شخیحیى بن مرزبا  مى

 قائل است. ه امامت ابو مح ّد)امام عسکری( علیه السّالمو ب کندمورد امامت با او منازعه مى در

شانه سامرّا رفتم که با  پذیرم. پس براى کارىاى از او نبینمب امامتش را ن ىگفتم: تا ن ّسالمابه  برخورد  بو مح ّد علیه ال

سپس به ساخت و  شوف  شید و    را مک سر ک ستش را بر  سید د سوى من نظر  کردم. با خودم گفتم: اگر مقابل من ر

 هم شد.ن ودب بعد دوباره  نزه از سر برداشته بود به جاى خود نهادب    وقت به امامت او قائل خوا

هنگامى که مقابل من رسیدب ه ا  کرد که من در نظر داشتم. سپس به من نگاه کرد و بعد  لسّالم نگاه امام علیه ا

گفتم: صحیح و سالم ترکش ب کند؟چه مى -کردىکه در باره امامت با او منازعه مى - فرمود: اى یحیى! پسر ع ویت

  3.فرمود: دیگر با او منازعه نکن. سپس حضرت رفت کردم.

 متتشكیك در اما. 5

سُ حجّ ضم را ترک کرده و بیرو فیا  عبدى مىاج بن  صره فرزند مری سپس نامه گوید: در ب اى به ابو مح ّد علیه  مدم. 

ا رح ت کند که مَمن رخدا پسرت »حضرت در پاسخ نوشت:  نوشته و از او تقابا ن ودم تا براى پسرم دعا کند. الّسالم

 .«بود

سید که گوید: نامهمى صره ر شاى از ب ّسالممعلوم  شتهب  دب فرزندم در ه ا  روزى که امام علیه ال در نامهب فوت او را نو

 4وفات کرده است و او به خاطر اختالفى که میا  شیعیا  ر  دادب در امامت شز ن وده بود.

 تقسیم مردم به سه گروه. 6

 وستا  ش ا اختالف دارنددادم که دو خبر  عسکرى علیه الّسالم نوشتم اى به امام حسنگوید: نامهوى مىرهابو القاسم هِ

 و از او خواستم تا دلیلى را ارائه دهد.

سخ چنین مرقوم فرمود:  ضرت در پا ازه خاتم تواند به اندو هیچ کس ن ى دهدمتعال عاقل را مخاطب قرار مىخداوند »ح

صلّى اللَّه علیه و  له سوال   سرور ر صن حالب او رادلیل بیاورد و برها  اقامه کن پیامبرا  و  حرب سا -نعوذ باللَّه - د. با و

ا دالیل و معجزاتب که اکثر مردم ب این ب االشودو هر کس طالب هدایت باشدب هدایت مى کاهن و دروغگو قل داد ن ودند

                                                           
  4. بحاراالنوارب عالمه مجلساب ج50ب ص272ب ح1.41

  2. 5. سهیب: یکا از دهستا  های کوفه است؛ جزیره ای است در خوارزم و مکانا است میا  طبریه و رمله)معجم البلدانب ج3ب ص182(.
  3. بحاراالنوارب عالمه مجلساب ج50ب ص270ب ح35.

  4. ه ا ب ص274ب ح44.
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ساکت مىو در این موردب اگر خداوند به ما اجازه دهدب سخن مى گیرند رام مى شودب  اوند اگر خد شویم.گوییم و اگر مانع 

فرمود تا چه در حال بعن و چه در حال مایل بود که حقّ ما یاهر نشودب پیامبرا  را براى بشارت و بیم داد  ارسال ن ى

که خداوند کارم را به انجام رساند و حک ش را نافذ گرداند. و  قدرتب حق را اعال  ن ایند و ه یشه حق بگویند. تا این

 اند:مردم چند گونه

جویندب به جاى ز مىدارندب به حق ت سططّ برخى از مردم  گاه هسططتند و در راه نجات و رسططتگارىب قدم برمىگروه اوّل: 

 شناسند.دهند و پناهگاهى جز ما ن ىاندب شز و تردیدى به خود راه ن ىاستوارى چسبیده

ه این سططو و    سططو را ب گیرند و مانند کسططى هسططتند که تالطم دریا اوو برخى دیگرب حق را از اهلش ن ى گروه دوم:

 شود )و از خود استقاللى ندارد(.برد. و هر وقت موج  رام گیرد و او نیز  رام مىمى

سوم: شیطا  بر  نها غلبه کرده و کار  نها رد کرد  اهل عده گروه  ستند که  سانى ه سیله حاى دیگرب ک ست. و به و قّ ا

. ما مانند چوپا  سططت که دارند. پس چپ و راسططت را رها کنخاطر حسططادتى اه کنند. و این بباطلب حقیقت را دفع مى

 کند.هستیم که هر وقت بخواهدب گوسفندانش را گرد  ورده با ک تر کوششى این کار را مى

رزندا  او هستمب دیگر فترین  که پدرم به من وصیت کرد و من بزرم بعد از این چه از اختالف دوستا  ما گفتى؛ اما   

ندب او اولى به این کار کایت کمب بنشیند و حال مردم را بهتر رعسند حُنخواهد ماند. و هر کس در مه اى باقىشز و شبهه

ستب ست نرو نکنبسرار ما را فام و تو هم اه ا ستن ؛و دنبال ریا شته  د.که این دو کارب مایه هالکت ه اى که ه زنین نو

لَّه با سالمتى و ا  شاء ال و خیر و نیکى را ه راهت ن اید.خدایت تو را حفظ کند  خواهى به فارس بروىب به  نجا بروبمى

ب دعوت کن. و به  نا  بگو انتشوى. به دوستا  ما سالم برسا  و  نها را به تقواى الهى و اداى امو امنیّت وارد مصر مى

  .«شودسرار ما را فام ن ایدب دش ن ما محسوب مىهر کس اهکه 

اندمب منظور حضرت را متوجه نشدم. به بغداد که رسیدمب تص یم داشتم به فارس بروم گوید: وقتى که نامه را خوراوى مى

دانسته است مى تم در این هنگامب فه یدم که امام علیه الّسالمبه مصر رف سایل سفر به فارس مهیا نشد. از این رواما و

 1.که من به فارس نخواهم رفت

 بیزارى از مخالاان. 7

شیعیا ب نامهمىاح د بن مح ّد  سَال گوید: یکى از  شته و  ّسالم نو سکری علیه ال سانى که در  رد:کاى به امام ع با ک

الم اندب چگونه رفتار شططدهبه امامت هیچ یز از ائ ه قائل ن بپس از    و اندمتوقن شططده امامت موسططى کایم علیه السططّ

 .کنیم؟  نها را دوست بداریم یا از  نها بیزارى بجوییم؟

ضرت  سخ فرمود: ح ستم  که خدا به او رحم نکند. از او بیزارى بجوى. من از    2بم نکنبه ع ویت ترحّ»در پا ها بیزار ه

شا  ن از نخوا .  شو و بر مردگان بر ن شییع جنازه  نها حا شا  نرو و در ت ضان    و تو هم  نا  را دوست مدار. به عیادت مری

سى که امامى را انکار مى سى که فحال ک ستب یکى ردى را امام مىکند و ک ستداند که امام نی سى  . چنا ا چه حال ک

                                                           
  1. ه ا ب ج3ب ص181ب ح4.

  . معلوم ما شود کسا که در امامت امام کایم علیه السالم توقن کردهب ع ویِ سَال کننده بوده است که امام به اشاره ما فرماید.2
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سه تا مى سى که خدا را انکار مىکه خدا را  ست. منکرینِداندب با ک ساوى ا ین نفر ماب مانند منکرین اوّل ین نفرِ خر کندب م

 1.«کندکندب ه انند کسى است که از عدد ما کم مىو کسى که بر ما ابافه مى ما هستندب

 رهایا از زندان. 8

الگوید: در مورد تنگى ابو هاشططم جعفرى مى شططکایت کردم.  مزندا  و سططختى قید و بندب به امام عسططکری علیه السططّ

اد شدم و ن از را در پس نزدیز یهر از زندا   ز. «ن از یهر را در خانه خویش خواهى خواند»حضرتب در جواب نوشت: 

امب از اى که به ایشططا  نوشططتهخواسططتم تا در نامه ى اقتصططادى بودمب به ه ین دلیلحالب در تنگنا ام خواندم. در اینخانه

 دم.کراما شرم  بمکنحضرت تقاباى ک ز مالى نیز ب

سیدمب اماموقتى که به خانه سّ  ام ر شتستاد. و در نامهصد دینار براى من فر المعلیه ال شتىب »: اى برایم نو اگر نیازى دا

 2.«واهى از ما طلب کنب به    خواهى رسیدخشرم نکنب  نزه را که مى

 . سوء قصد به جان امام عسكري علیه السالم9

ّسالم دانى چه کسى چو  تو ن ى دند. ه سرم بدو گفت: از خدا بترس؛سپر 3«حریرنِ»را به  امام حسن عسکرى علیه ال

ست ّسالمدر خانه تو زندانى ا سم.را به یاد او  ورد و گفت: از تو در مورد او مى ؟ و عبادات و راز و نیازهاى امام علیه ال  تر

ص یم خودب اجازه گرفت.   حریر گفت: او را در میا  درندگا  مىنِ سپس براى اجراى ت ها نیز به او اجازه دادند.  اندازم. 

رّندگا  او را خواهند ت ام است و د و یقین کرد که دیگر کار امام علیه الّسالم و او حضرت را در میا  درندگا  رها ن ود.

دیدند باشند اما با ک ال تعجّب  حضرت عسکری علیه السالمدرید. هنگام صبح  مدند تا شاهد دریده شد  بد  مبارک 

 4.دندکررا  زاد  م علیه السّالماند. از این رو اماو درندگا  نیز اطراف    حضرتب نشسته خواندکه    حضرتب ن از مى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1. وسایل الشیعهب شیخ حُرِّ عاملاب ج18ب ص565ب ح40.  

  2. كافیب شیخ کلیناب ج1ب ص513ب ح23.
  3. نحریر: خادم و مسئول نگهداری حیوانات درّنده و سگ های خلیفه بود.

  4. كافیب شیخ کلیناب ج1ب ص513ب ح26.
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 نام

امام دوازدهم شیعیا ب ه ا  اماما است که رسول خدا صلا اهلل علیه و  له بشارت والدتش را سال ها پیش از تولّدم 
  1«.فهاطِ هةُ... مِنَّا مههُدِیل ههذِهِ الُأُمَّةِیها   هبُشِرِی»به حضرت فاط ه سالم اهلل علیها داده بود: 

ست:  صلا اهلل علیه و  له ا سم پیامبر خاتم  ش ة حیاتب هم ا سرچ ْسمِی، وَ  وُلْدِي، مِنْ الْمَهْدِيُ»نام این  ْسمُهُ ا إ

ْشبَهُ النَّاسِ بِی خَلْقاً وَ خُلْقاً، تَكُونُ بِهِ غَیْبَةٌ وَ  هَابِ كُنْیَتُهُ كُنْیَتِی، أَ ِضلُّ فِیهَا الْأُمَمُ، ثُمَّ یُقْبِلُ كَالشِّ  َیْرَةٌ، تَ

 2«.الثَّاقِ ِ یَمْلَؤُهَا عَداْلً وَ قِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً

 پدر 

 پدر امام زما  علیه السالمب امام یازدهم؛ یعنا امام حسن عسکری علیه السالم است.

 مادر

سططالم اهلل علیها اسططت.  3حضططرت نرجسبه نام بزرگوارب پرهیزگار و طاهرة مطهرهب  ابانویمادر امام عصططر علیه السططالم 

و  6ریحانه 5سططوسططنب 4برای این بانوی پاک نهادب اسططم های دیگری نیز بیا  شططده اسططت که عبارتند از: ملیکه یا ملیکاب

اُمّ  10اُمّ الخلنب 9اُمّ الحجّةب 8اُمّ القائمبکنیه هایا که این بانوی بانوا  به    ها مکنّا شطططده اسطططت عبارتند از:  7صطططقیل.

  14سبیة. 13ب خیرة اإلماءب12لقب های حضرت نرجس که در کتب به    ها اشاره شده اند؛ عبارتند از: سیدة اإلماء 11مح د.

سال رقا)میخائل سومب قیصر و پادشاه بین امپراتور روم شسرور بانوا  حضرت نرجس سالم اهلل علیها دختر یشوعا و نوة 

یکا از دوازده حواری خاص حضططرت  -هجری در قسطططنطنیه( اسططت. ملیکه از طرف مادر به شطط عو  253-228های 

 15منسوب است. -عیسا علیه السالم

 

                                                           
  1. بحاراالنوارب عالمه مجلساب ج36ب ص328. 

 2. ک ال الدینب شیخ صدوقب ج1ب ص286.   

  3. همان.

  4. بحاراالنوارب عالمه مجلساب ج51ب ص7.
  5. کافاب شیخ کلیناب ج1ب ص503.

  6. نجم الثاقبب محدث نوریب ج1ب ص135.

  7. هدایة الکبری، خصیبی، 328.
  8. ک ال الدینب شیخ صدوقب ج2ب ص417.

  9. ال زارب ابن مشهدیب ص660.

  10. الغیبةب شیخ طوساب ص272. 

  11. نجم الثاقبب محدث نوریب ج1ب ص231.

  12. ک ال الدینب ج2ب ص316.

  13. کافاب شیخ کلیناب ج1ب ص323.

  14. الغیبةب شیخ نع اناب ص235.

  15. نرگسب ه دم خورشیدب مح د باقر پورامیناب ص19.  
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 والدت

  ه عرصة گیتا نهاد.بهجری پا  255پانزدهم شعبا  سال ردانة دهرب امام عصر علیه السالم در سحرگاه روز ج عهب دُ

ود: اى ع ّه! امشب نزد رسیدمب به من فرم الّسالم علیه)امام عسکری( گوید: روزى به خدمت ابو مح ّدمىحکی ه خاتو  
گفتم:  ز نرگس خاتو .افرمود: ب گفتم: از چه کسى؟ ما ب ا ؛ چو  امشب خدا جانشین و خلیفه خود را یاهر خواهد کرد.

 شود.ر مىموسى است. فقط هنگام تولد  شکافرمود: حاملگى او مانند حاملگى مادر  نرگس که حامله نیست.

سیدب هر دو ستیم و ن از شب     شب در  نجا ماندم و با نرگس خاتو  در یز جا خوابیدم. وقتى که شب به نی ه ر برخا
الم گفته بود ی بخواندیم. با خود گفتم: صططبح نزدیز شططد       گاه امام اهر نشططد!   ولى  نزه را که ابو مح ّد علیه السططّ

ّسالم از اتعلی صدا زد و فرمود: ه ال شرمندگى به ات«. عجله نکن»اق خودم  شتم. نرگبا  س خاتو  نزدم  مد در اق برگ
را «  یة الکرسططى»و « إِنَّا  هنُزهلُناهُ» و« قُلُ هُوه اللَّهُ  هحهدٌ»حالى که درد زای ا  گرفته بود. پس او را به سططینه چسططباندم و 

شکم ما گوید: ناگها  نورى پرتو افکند حکی ه خاتو  مى اندم.خواند  نزه را که من خودر مىخواندم. پس    کودک در 
حسططن گرفتم. امام  را دیدم که رو به قبله سططجده کرده اسططت. او را عجّل اللَّه تعالى فرجه الشططرین و حضططرت مهدى

 صدا زد: اى ع ّه! فرزندم را نزد من  ور. عسکرى علیه السّالم

زانویش نشطاند و  بردم. حضطرت زبانش را در دها  فرزندم گذاشطت و روى ش امام علیه السّطالمکودک را پیگوید: مى
 ه سخن کرد و فرمود:بشروع  عجّل اللَّه تعالى فرجه الشرین حضرت مهدى فرمود: اى فرزند من! به اذ  خدا سخن بگو.

وه نُرِیدُ  ه ُ نه ُنَّ عهلهى الَّذِینه اُستُُضعِفُوا فِا الُأهرُضِ وه ) بُِسمِ اللَّهِ الرَّحُ نِ الرَّحِیمِ باعوذ باللَّه الّس یع العلیم من الّشیطا  الرّجیم
  1(.کانُوا یهحُذهرُو هوه نُ هکِّنه لههُمُ فِا الُأهرُضِ وه نُرِیه فِرُعهوُ ه وه هاما ه وه جُنُودههُ ا مِنُهُمُ ما  *نهجُعهلههُمُ  هئِ َّةً وه نهجُعهلههُمُ الُوارِرِینه

سینب مح سینب على ابن الح سن و الح ضىب فاط ه زهراب الح صطفىب على مرت  ّد بن علىب جعفر و درود خدا بر مح ّد م
 بن مح ّدب موسى بن جعفرب على بن موسىب مح ّد بن علىب على بن مح ّد و پدرم حسن بن على.

به یکى از  نها  علیه الّسالم ما سایه افکندند. و امام حسن عسکرىگوید: در این حال پرندگانى سبز بر حکی ه خاتو  مى
شاره کرد و صدا ن ود و فرمود:  که خداوند به او اجازه قیام دهد. و خداوند پشتیبا   این را بگیر و محافظتش ن ا تا این»ا

الم گفتم این پرنده و پرندگا  دیگر چهحکی ه خاتو  مى .«اوسطططت فرمود: این یکى ب بودند؟ گوید: به امام علیه السطططّ
برگردا  تا این که چشططط ش  اى ع ه! این کودک را به مادرم» نگاه فرمود: . «جبرئیل بود و  نها نیز مالئکه رح ت

 را به کودکمن هم . «دانندو بسططیارى از مردم ن ى بو بدا  که وعده خداوند حق اسططت دبو غ گین نباشطط روشططن شططود
شدب پاک و خمادرم برگرداندم. هنگامى که ام ّسالم متولد  ست او  یه:ام زما  علیه ال شده بود. و بر بازوى را جاءه ) تنه 

 3نوشته شده بود. 2(بالُحهقل وه زهههقه الُباطِلُ إِ َّ الُباطِله کا ه زههُوقاً

                                                           
و در زمین به  نها قدرت و ت کین بخشیم و به چشم فرعو  و . و ما اراده کردیم که بر مستضعفین زمین منت نهاده و  نا  را پیشوایا  و واررین زمین قرار دهیم». 

  هاما  و لشکریانشا   نزه را که از    بی ناک بودندب ن ایا  سازیم«. )سوره قصصب یات6-5(.1

  2. سوره اسراب  یه81.

  3. جلوه هاي اعجاز معصومین علیهم السالمب غالم حسن محرماب ص356-352.
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 كنیه

 ابوالقاسم است.؛ یعنا بر اساس روایاتب کنیه امام زما  علیه السالمب ه ا  کنیه پیامبر خدا صلا اهلل علیه و  له

 القاب

 ا شود:مدر منابع معتبرب القاب زیادی برای حضرت حجّت بیا  شده است که به تعدادی از    ها اشاره 

 . قائم؛2مهدی؛ . 1

سانا سعیدِ ابو سالم  صادق امام از: گوید خرا سیدمعلیه ال ست؟ یکا «قائم» و «مههدی»  یا: پر  عرض.  ری: فرمود ا

مِّیَ وَ ،خَاِیٍ أَمْرٍ كُلِ إِلَا یُهْدَى لِأَنَّهُ»: فرمود گویند؟ ما مههدی را او چرا: کردم ََُ  مَا بَعْدَ یَقُومُ لِأَنَّهُ الْقَائِمَ، س

َّهُ یَمُوتُ ِأَمْرٍ یَقُومُ إِن قائم  1؛عَظِیمٍ ب یده ای راهن ایا شطططده اسطططتب و از این جهت او را                زیرا برای هر امر پوشططط

 «.وقتا که مردم او را فراموم کنند او قیام به امر بزرگا ما کند ما گویند که در

  2«.الْمُنْتَظَرَ إِنَّ مِنْ بَعْدِ الْحَسَنِ ابْنَهُ الْقَائِمَ بِالْحَقِ »علیه السالم فرمود: امام باقر  . منتظر؛3

 . خاتم اوصیا؛ 6 4. خلن صالح؛5 3. حجّت؛4

وارد شططدم در حالى که وى در گهواره بود. به من  گوید: بر امام زما  عجّل اللَّه تعالى فرجه الشططریننصططر خادم مى ابو
صندل قرمز بیاور. پس من هم  وردم.  نگاه فرمود:  یا مرا مى سى؟فرمود: براى من  سرور و فرزند  بشنا گفتم:  رىب تو 

ستى. سَال نکردم. سرورم ه ستم»فرمود:  .فرماتم: پس برایم بیا  گف فرمود: من از این  صیا ه و خداوند  بمن خاتم او
 5«.توسط من بال را از اهلم و شیعیانم دفع خواهد کرد

  . صاحب الدار.12 10؛صاحب الزما . 11 9. منصور؛10 8. ولا عصر؛9 7. صاحب االمر؛8 6. بقیة اهلل؛7

جا غایب گشته است و چو   ست که در   ا    حضرت مقصود از خانهب خانه پدر و جدّدر توبیح این لقب گفت شده: 
 11.اند   حضرت جایز نبوده با کل ه )صاحب الدار؛ صاحب خانه( به    حضرت اشاره ما کرده تصریح به اسم

                                                           
 .  471ب شیخ طوساب صالغیبة. 1

  2. ک ال الدینب شیخ صدوقب ج2ب ص378.
  . ه ا ب ص3.424

  4. ه ا ب 434.

  5. بحاراالنوارب عالمه مجلساب ج52ب ص30ب ح25.
  6. کافاب شیخ کلیناب ج1ب ص411.

  7. ک ال الدینب شیخ صدوقب ج1ب ص288.

  8. نجم الثاقبب محدث نوریب ج1ب ص193. 

  9. معجم احادیث االمام ال هدی علیه السالمب ج5ب ص227.

  10. نجم الثاقبب محدث نوریب ج1ب ص149. 

  11. اصول کافاب ترج ه عالمه مصطفویب ج2ب ص118.
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 نص بر امامت امام عصر علیه السالم

است که در این جا به دو  روایات بسیاری از سوی اهل بیت علیهم السالم بر امامت امام زما  علیه السالم نقل شده

 مورد اشاره ما شود:

 روایت اوّل

ست صاحب ش ا بعد از ا این» ه من نشا  داد و فرمود:پسرم را ب علیه السالم رىامام حسن عسکع رو  هوازى گوید: 
 1.«من

 روایت دوم

سکخانه در سامرا  مدم و به : بکند بوء بن على از مردى از اهل فارس که نامش را برده نقلب ما سن ع رى ه امام ح
کردم: براى  عرض «.؟ىا  مده براى چه»فرمود:  بعلیه السالم چسبیدمب حضرت مرا طلبیدب من وارد شدم و سالم کردم

       ودمب گاهى بحضططرت  ب من ه راه خادما  در خانة«پس دربا  ما بام»خدمت شطط ا داشططتمب فرمود: ه اشططتیاقى که ب
 م.شد اجازه وارد ما خریدم و زمانى که در خانهب مردها بودندب بدو  از بازار مارفتمب هر چه احتیاج داشتند  ما

شدم و او در اتاق مرده ضرت وارد  صدایروزى )بدو  اجازه( بر ح سپس با بودب ناگاه در اتاق حرکت و  شنیدمب  ه من ى 
ستب حرکت مکن»فریاد زد:  سپس ب«به ای شتمب  شیده اکنیزک من جر ت در  مد  و بیرو  رفتن ندا سرپو ى ى که چیز 

شت:    شتب از نزد من گذ ضرت  ه راه دا صدا زدب کنیز نزد ح شدم و کنیز را هم  صدا زد که در ىب من وارد  گاه مرا 
ضرت ب شتب ح سفید و نیکو روى پرده «چه ه راه دارىب روپوم بردار از   »کنیز فرمود: ه بازگ ب کنیز از روى کودکى 

شتب سبزى که بو خود حضرت روى شکم ک   بردا یخته نبود از زیر گلو تا نافش سیاهى  مه ودک را بازکردب دیدم موى 
کنیز امر فرمود که او را ببردب سپس من    کودک را ندیدمب تا ه و ب ب«این است صاحب ش ا»یده استب پس فرمود: روی

 2امام حسن علیه السالم وفات کرد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1. کافی، شیخ کلینی، ج1، ص328، ح3.

  2. همان، ص329، ح6. 
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 درس هشتم

 

 (1مهدوي) معارف

 علیه السالم، سرچشمه  یاتامام زمان 
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 ، سرچشمه  یاتعلیه السالم امام زمان

وا ِ هشططتم این در عن 1سططالم ما دهد.علیه السططالم سططیّد ابن طاووس در زیارت روز ج عهب با هفت عنوا  به امام عصططر

المُ»ما کند: گونه خطاب  سَّ ش ة زندگاناالْحَیَاةِ عَیْنَ یَا عَلَیْكَ أل سرچ سالم بر تو ای  ستفاده «. ؛       از این عنوا  ا

است. برای شناخت سرچش ة حیاتب باید به « الُحهیهاة عهیُنُ»ب علیه السالم ما شود که یکا از اسم های حضرت حجّت

  یات و روایات مراجعه شود:

 الف( َیات

 :علیه السالم َیه اوّل: زنده شدنِ زمین با قیام امام زمان

 از پس را زمین خدا که بدانید 2(؛تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ اآلیَاتِ لَكُمُ  بَیَّنَّا قَدْ  مَوْتِهَا، بَعْدَ  األَرْضَ یُحاِ اللَّهَ  أَنَّ إعْلَمُواْ )

 .بیندیشید که باشد ایمبگردانیده روشن ش ا براى را[ خود]  یات راستى به. گرداندمى زنده مرگش

صوم از که روایاتى در سالم اماما  مع شدهب علیهم ال ضرت یهور نیز به این  یه نقل  سالم  مهدى ح بر قراریِ  وعلیه ال

 زمین خداوند»فرمود: علیه السالم مُستهنیر گوید: امام باقر بنِ سهالّمِ حدیثى در ج له از است؛ شده تفسیر او جهانا عدالت

سیلة قائم به را سالم و شدب مرده که    از بعد کندمى زنده علیه ال ست    اهل کفر زمینب مُرد ِ از منظور و با  کافر و ا

 3«.است مُرده

 

 

                                                           

لَامُ عَلَیْكَ. »1 سَّ لَامُ عَلَیْكَ یَا عَیْنَ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ، أل سَّ ِضهِ، أل لَامُ عَلَیْكَ یَا  ُجَّةَ اللَّهِ فِی أَرْ سَّ بِهِ   یَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي یَهْتَدِي بِهِ الْمُهْتَدُونَ، وَ یُاَرَّجُأل

ِاحُ لَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا الْوَلِیُّ النَّا سَّ لَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا الْمُهَذَّبُ الْخَائِفُ، أل سَّ لَامُ عَلَیْكَ یَا عَْینَ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ، أل سَّ َساِینَةَ النَّجَاةِ، أل لَامُ عَلَیْكَ یَا  سَّ  ، أل

لَّا اللَّهُ لَامُ عَلَیْكَ اَََ لَامُ عَلَیْكَ عَجَّلَ اللَّهُ لَكَ مَا وَعَدَكَ مِنَ النَّالْحَیَاةِ، ألسَََّ ر،ِ وَ ظُهُورِ الْأَمْرِ،  عَلَیْكَ وَ عَلَا َلِ بَیْتِكَ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، َلسَََّ صََْ

لَامُ عَلَیْكَ یَا مَوْلَايَ، أَنَا سَّ اللَّهِ تَعَالَا بِكَ وَ بَِلِ بَیْتِكَ، وَ أَنْتَظِرُ ظُهُورَكَ وَ ظُهُورَ الْحَقِّ عَلَا یَدَیْكَ، مَوْلَاكَ عَارِفٌ بِأُولَاكَ وَ أُخْرَاكَ، أَتَقَرَّبُ إِلَا  أل

َصلِّیَ عَلَا مُحَمَّدٍ وَ َلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَنْ یَجْعَلَنِی مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ لَكَ، وَ التَّ ْسأَلُ اللَّهَ أَنْ یُ ِارِینَ لَكَوَ أَ ْشَهِدیَن  ابِعِینَ وَ النَّا ْستَ عَلَا أَعْدَائِكَ، وَ الْمُ

لَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْكَ وَ عَلَا َلِ بَیْ َََ َََا ِ َ الزَّمَانِ، ا یِه بَیْنَ یَدَیْكَ فِی جُمْلَةِ أَوْلِیَائِكَ، یَا مَوْلَايَ یَا ا تِكَ، هَذَا یَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَ هُوَ یَوْمُكَ الْمُتَوَقَّعُ فِ

، وَ أَنْتَ یَا مَوْلَايَ كَرِیمٌ مِنْ أَوْلَادِ الْكِرَامِ، رَجُ فِیهِ لِلْمُؤْمِنِینَ عَلَا یَدِكَ، وَ قَتْلُ الْكَافِرِینَ بِسَیْاِكَ، وَ أَنَا یَا مَوْلَايَ فِیهِ ضَیْاُكَ وَ جَارُكَظُهُورُكَ، وَ الْاَ

 (.39-37ب سید ابن طاووسب صجَمالُ األسبوع«)اَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْكَ وَ عَلَا أَهْلِ بَیْتِكَ الطَّاهِرِینَ وَ مَأْمُورٌ بِالضِّیَافَةِ وَ الْإِجَارَةِ، فَأَضِاْنِی وَ أَجِرْنِی

 سید ابن طاووس ما گوید: من بعد از این زیارتب به این شعر مترنّم ما شوم و به    حضرت اشاره ما کنم و ما گویم:

 نتُ مِنَ البِالدِ اتَّجَهَت رِكابِی                                   وَ ضَیاُكَ  َیثُ كُ نَزِیلُكَ  َیثُ مَا                  
 ستمهمن بر تو نازل ما شوم هر کجا که راحله ام روی  وهرهد و مرا وارد کند    و در هر یز از شهرها که باشمب مه ا  تو 

 . 17سوره حدیدب  یه. 2

یُحْیِیهَا اللَّهُ َعزَّ وَ »(ب قهاله: إعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِ الْأَرْضَ َبعْدَ مَوِْتها)فِا قهوُلِ اللَّهِ عهزَّ وه جهله علیه السالم سهلَّامِ بُنِ الُ ُسُتهنِیرِب عهنُ  هبِا جهعُفهرٍ. عهنُ مَُُمِنِ الطَّاقِب عهنُ 3

 (.668ب ص2ب شیخ صدوقب جكمال الدین«)ِتهَا كُاْرَ أَهْلِهَا، وَ الْكَافِرُ مَیِّتٌ[ بَِموْبَْعدَ مَوِْتهَا َیَْعِنی علیه السالم جَلَّ بِالْقَائِمِ
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 «:مَعِین؛ َب روان مَاءِ»تأویلِ  علیه السالمَیه دوم: امام عصر

 ش ا[  شامیدنى]  ب اگر دهیدب خبر من به»: بگو 1(؛مَّعِینٍ بِمَاءٍ  یَأْتِیكمُ  فَمَن غَوْرًا مَاؤُكُم أَاْبَحَ  إِنْ  رَءَیْتُمْ أَ قُلْ)

 .« ورد؟ خواهد برایتا  روا   ب کسى چه رودب فرو[ زمین به]

 عدالتِ و علیه السططالم مهدى حضططرت یهور به این  یه نقل شططدهب علیهم السططالم اماما  معصططوم از که روایاتى در

سترجها  سیر او گ ست؛ شده تف صیر گوید: امام باقر حدیثى در ج له از ا سالم ابوب  امامى باره در  یه این»فرمود: علیه ال

کجاستب  دانیدن ى و شودب پنها  ش ا امام اگر: گویدمى( مهدى حضرت) کندمى الهى عدل به قیام که است شده نازل

 سپس«. دهد؟ شرح ش ا براى را حرام خدا و حالل و زمینب و  س ا  ها اخبار که فرستدمى امامى ش ا براى کسى چه

  2«. مد خواهد سرانجام و نیامد  یه این تأویل سوگند خدا به»: فرمود

 موجودات ه ة است. بر اساس  یه قر  ب سرچش ة علیه السالم مَّعِینٍ؛  ب روا (ب امام زما  بنابراین  یهب مقصود از )مهاءٍ

 وردیم؟. اگر  بب باعثِ پدیدار شد ِ  پدید  ب از را اىزنده چیز هر و 3حهىٍّ(؛ شهىءٍ کُلَّ الُ هاءِ مِنه جهعهلُنها است: )وه  ب از زندهب

نیز سببِ بقاء زمین و تداوم حیات ما شود. در علیه السالم  حیات و زندگانا ما شود؛ بر اساس روایاتب وجود امام عصر

 اگر زمین یز روز خالى از امامى از ما)اهل» فرمود:  علیه السالمامام باقر عه رو بن رابت از پدر خود نقل کرد کهحدیثاب 

کندب خداوند ما را حجّت در روى بردب و خدا مردم را به بدترین عذاب شططکنجه مىبیت( باشططدب )زمین( اهلش را فرو مى

  4«.زمین قرار دادهب و اما  براى اهل زمین هستیمب تا وقتى ما در میا   نها باشیم از فرو برد  در اما  هستند

ده کنندة قلب هایِ مردگا  است که تشنگا ِ معارفِ الها را با علم سرچش ة حیات و زنعلیه السالم بنابراین امام عصر

ب امام را به عنوا ِ  ب گوارا بر تشنه لبا  معرفا فرموده است: علیه السالمو حک ت سیراب ما کند. چنا  که امام ربا

  5«.الظَّمَإِ إلْإِمَامُ الْمَاءُ الْعَذْبُ عَلَا»

 ب( روایات

 ترِ سرچش ة حیاتب به دو روایت اشاره ما شود:برایِ شناخت بهتر و کامل 

                                                           
 . 30سوره مُلزب  یه. 1

لهام2ُ سَّ ِصیرٍب عهنُ  هبِا جهعُفهرٍ عهلهیُهِ ال ْابَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فِا قهوُلِ اللَّهِ عهزَّ وه جهلَّ: ) . عهنُ  هبِا به هَذِهِ الَْیَةُ نَزَلَتْ فِی »(ب فهقهاله: فَمَنْ یَأْتِیكُمْ بِماءٍ مَعِینٍقُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَ

ضِ وَ  َلَالِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ . لَا تَدْرُونَ أَیْنَ هُوَ، فَمَنْ یَأْتِیكُمْ بِإِمَامٍ ظَاهِرٍ، یَأْتِیكُمْ بِأَخْبَارِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْغَائِباً عَنْكُم إِمَامُكُمْ أَْابَحَ : إِنْالْقَائِمِ، یَقُولُ

لَامُ: وَ اللَّهِ مَا جَاءَ تَأْوِیلُ هَذِهِ الَْیَةِ، وَ لَا بُدَّ أَنْ یَجِی َََّ ََرة«)ءَ تَأْوِیلُهَا َرَامِهِ. ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ الس كمال  ؛116-115علا ابن بابویه ق اب  ،اإلمامةُ وَ التَبص
 (.326ب ص1ب شیخ صدوقب جالدین

 . 30سوره انبیاءب  یه. 3

دِّ عَذَابِهِ، إِ. »4 َََ اخَتْ بِأَهْلِهَا، وَ لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِأَش َََ هِ، وَ َأَمانًا ِفی لَوْ بَقِیَتِ الْأَرْضُ یَوْماً بِلَا إِمَامٍ مِنَّا، لَس ََِ نَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَا جَعَلَنَا  ُجَّةً فِی أَرْض

یخَ بِهِمُ الْأَرْضُ مَا دُمْنَا بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَ إِذَا أَرَادَ اللَّالْأَرْضِ لِأَهْلِ ا ََِ هُ أَنْ یُهْلِكَهُمْ وَ لَا یُمْهِلَهُمْ وَ لَا یُنْظِرَهُْم لْأَرْضِ، لَنْ یَزَالُوا فِی أَمَانٍ مِنْ أَنْ تَس

اءُ وَ أَ َ َذَهَ َ بِنَا مِنْ بَیْنِهِمْ، وَ رَفَعَنَا اللَّهُ ثُمَّ یَاْعَلُ ال َََ بَابُ العِلَّةِ الَّتیِ مِن أجلِهَا یَحتَاجُ إلاَ  ب204ب ص1ب شطططیخ صطططدوقب جكمال الدین) «لَّهُ مَا یَش

   (.64ب حأإلضطِرارُ إلاَ الحُجَّةِ وَ أنَّ األرضَ لَا تَخلوُ مِن  ُجَّةٍ بابُب 37ب ص23ب عالمه مجلساب  جبحاراالنوار ؛13ب حاإلمَامِ

 .1ب حبَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ اِاَاتِهِ ب200ب ص1کلیناب جب شیخ كافی.  5
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 در ش  معراج علیه السالمروایت اوّل: بیانِ ویژگی هايِ هشت گانة امام عصر

س ا  هفتم و از »فرمود:  صلا اهلل علیه و  له ابن عباس روایت کرده که رسول خدا  هنگاما که در شب معراج مرا به  

ش ا زمین خود را با  سیله قائمِ  ِسدرةُ ال ُنتههى و از    جا به حجاب هاى نور بردندب پروردگارم ندا کرد:... و به و    جا به 

سبیح ش نا  پاک گ 3و تکبیر 2و تقدیس و تهلیل 1ت سم  باد کنمب و از وجود د ستانم واگذار و ت جیدِ ذات مقد ردانمب و به دو

ن ایم. با یهور او سخنا ِ افرادِ با دین را پست و تعالیم خود را بلند گردانمب و شهرها و بندگانم را از علم خود زنده کنمب 

شتگانم مدد کنمب تا فرما ِو گنج ها و اندوخته سرار هر کس مطّلع گردانمب و با نیروى فر سازمب و او را به ا شکار   ها را  

 4«.مرا اجرا کند و دینم را رواج دهدب او ولىّ به حق من و هدایت گرِ حقیقى بندگا  من است

 بارتند از:عبه عنوا ِ سرچش ة حیات در این روایت معراجیه  علیه السالماوصافِ هشت گانة امام عصر 

 ؛علیه السالم ودِ امام زما ه وجاوّلب  باد شد ِ زمین به وسیلة تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر و ت جیدِ خداوند ب

 ؛ علیه السالمدومب تطهیرِ زمین از دش نا ِ خدا به سبب گوهرِ یکدانة عالمِ وجود

 ؛علیه السالم سومب بلند گرداند ِ تعالیمِ خداوند به وجود حضرت مهدی

 ؛علیه السالمچهارمب زنده کرد ِ شهرها و بندگا  به وسیلة امام عصر

 ؛علیه السالم رِ پنها ِ عالهم مُلز و ملکوت برایِ امام زما پنجمب یهورِ ت ام ذخائ

 ؛علیه السالم ششمب یهورِ ت ام اسرارِ پروردگار در قلب حضرت حجّت 

 خزینة امر خدا؛ علیه السالم هفتمب قلب امام زما 

 5ب ولاّ اهلل و هادیِ ت ام بندگا ِ خدا.علیه السالمهشتمب امام مهدی

                                                           
 . سُبحا ه اهلل. 1
 . ال إله االّ اهلل. 2
 . اهللُ  کبر. 3

ُسولُ اللَّه4ِ سَّ هاءِ : »صلا اهلل علیه و  له . ه عهنِ ابُنِ عهبَّاسٍ قهاله قهاله ره دُرهةِ إِلهى حُجُبِ النلورِب نهادهانِا رهبِّا جهلَّ له َّا عُرِجه بِا إِلهى ال سِّ ِسدُرهةِ الُ ُنُتهههىب وه مِنه ال ابِعهةِب وه مِنُهها إِلهى  سَّ ال
عُب وه إِیَّایه فهاعُبُدُب وه عهلهاَّ فهتهوهکَّلُب وه ُسولًا وه نهبِیّاًب وه بِأهخِیزه عهلِاٍّ خهلِیفهةً وه بهاباًب بِا فهثِقُ جهلهالُهُ: یها مُحه َّدُب  هنُته عهبُدِی وه  هنها رهبلزهب فهلِا فهاخُضه ِبیتُ بِزه عهبُداً وه حهبِیباً وه ره ب فهإِنِّا قهدُ ره

یُطها ِ مِنُفههُوه حُجَّتِا عهلهى عِبهادِیب وه إِمهامٌ لِخهلُقِاب بِهِ یُعُرهفُ  هوُلِیهائِا مِنُ  هعُدهائِاب وه بِهِ یُ هیَّزُ حِزُبُ ال حِزُبِاب وه بِهِ یُقهامُ دِینِاب وه تُحُفهظُ حُدُودِیب وه تُنُفهذُ  هحُکهامِاب وه بِزه وه بِهِ  شططَّ

ی بِالُأهئِ َّةِ مِنُ وُلُدِکه  هرُحهمُ عِبهادِی وه إِمهائِاب ََِ ی وَ تَهْلِیلِی وَ تَكْبِیرِي وَ وَ بِالْقَائِمِ مِنْكُمْ أَعْمُرُ أَرْض بِیحِی وَ تَقْدِیسََِ ََْ تَمْجِیدِي، وَ بِهِ أُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ  بِتَس

اْلَا، وَ كَلِمَتِیَ الْعُلْ خَائَِر یَا، بِهِ أُ ْیِی بِلَادِي وَ عِبَادِي بِعِلْمِی، وَ لَهُ أُظْهِرُ الْكُنُوزَ وَ الذَّأَعْدَائِی، وَ أُوَرِّثُهَا أَوْلِیَائِی، وَ بِهِ أَجْعَلُ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَاَرُوا بِیَ السُّ

مَائِرِ بِإِرَادَتِی، وَ أُمِدُّهُ بِمَلَائِكَتِی؛ لِتُؤَیِّدَهُ َََّ رَارِ وَ الض ََْ یَّتِی، وَ إِیَّاهُ أُظْهِرُ عَلَا الْأَس ََِ  عَلَا إِنْاَاذِ أَمْرِي، وَ إِعْلَانِ دِینِی، ذَلِكَ وَلِیِّی  َقّاً، وَ َمْهِديُّ بِمَش

 (. 92ب مجلس632ب شیخ صدوقب صأمالی«)عِبَادِي اِدْقاً

 . 327-329 یت اهلل وحید خراساناب ص ربّانی َیات اهلل،. 5
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الُحهیهاةب    حیاتا است که چش ة جوشا   از این حدیث معراج به خوبا استفاده ما شود. عهیُنُ « الُحهیهاة عهیُنُ »معنایِ 

قرار داده است. سرچش ة  علیه السالم است. خداوندِ متعال به ارادة غیبا از اوّلِ هستاب این معنا را برای امام زما 

  1است. علیه السالم جّتحیاتا که  بِ حیاتِ علم اهلل  در چش ة قلبِ حضرت ح

 :علیه السالمروایت دوم: اوصاف نُه گانه در معرّفاِ امام عصر

صر سالمدر دعای در زما ِ غیبت امام ع ست. این دعا به  علیه ال شده ا ش رده  ضرت   سند نُه ویژگاِ مهم برای    ح

 .است فرموده امال ه ّام بن مح د علا ابو به( علیه السالم زما  امام اوّل نائب)سعید بن عث ا  ع رو ابو واسطه با معتبر

 ذکر  نزه ه ه خواند ِ در باشطططد عذری تو برای اگر: اسطططت فرموده و کرده ذکر را دعا کتاب خود این در طاووس ابن

سبت پس کردیمب شته ه ّت دعا این خواند ِ به ن ضل دعاب این شناختیم ما پس بامب دا  مخصوصِ که بوده پروردگار ف

صر داده قرار شیعیا  س تا از این دعاب امام ع ست. در ق سالما ست:  علیه ال شده ا . پس او بندة تو 1»این گونه معرّفا 

ست و او را برای خودت برگزیدیب  سندیدیب 2ا سطة عل ت او را انتخاب کردیب 3. و او را برای یاریِ پیامبرت پ . و به وا

. و بر او نع ت 7. و او را بر غیب ها مطّلع سططاختاب 6ر گرداندیب . و از عیب ها او را دو5. و او را از گناها  بازداشططتاب 4

 2«.. و از ناپاکا پاکیزه ام ساختا9. و از پلیدی طاهر ن ودیب 8ارزانا داشتاب 

سالم ختم کالم: امام زما  ست؛ در زیارت نامه ای که در  علیه ال صاف او ست که خداوند معرّفِ او ش ة حیاتا ا سرچ

سامرا خ صرسردابّ مقدّس  ضرت ولاّ ع شودب ح سالموانده ما  سالم ما دهیم:  علیه ال المُ عَلَیْكَ »را این گونه  سَّ أل

سالمِ  3؛بِمَا عَرَّفَكَ بِهِ اللَّهُ، وَ نَعَتَكَ بِبَعْضِ نُعُوتِكَ الَّتِی أَنْتَ أَهْلُهَا وَ فَوْقَهَا عَرَفَكَ َسالمَ مَنْ سالم بر توب 

ه خدا تو را معرّفا فرمودهب و تو را به برخا صفاتت توصین کرده که سزاوارِ    صفات کسا که شناخته تو را    گونه ک

 «.و برتر از    ها هستا

ستودنا را ما توا  در دعای   شد.    تعرینِ  ستوده با ست که خدای حکیم امامِ زمانش به    تعرینب  ست ا تعریفا در

سا در کتاب خود در اع شیخ طو شعبا  پیدا ن ود.  شب خواند ِ این دعا شب نی ة  شعبا  ما فرماید: ام شب نی ة   ال 

   غایب پوشیده از نظرب »را این گونه معرّفا ما فرماید:  علیه السالم مستحبّ است؛ در قس تا از این دعاب امام عصر

ستب 1 ستب 2. که تولّدم بلند مرتبه ا شرین ا بش  سه صل و نه شتگا  گواها  اویندب 3. و ا و تأیید . و خدا یاور 4. و فر

                                                           
 . 346ه ا ب ص. 1

ولَكَ، أللَّهُمَّ عَرِّفْنِی رَسََُ . »2 كَ، لَمْ أَعْرِفْ رَسََُ كَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَاْسَََ ولَكَ، لَمْ أَعْرِْف ولَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی أللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَاْسَََ رَسََُ

َضلَلْتُ عَنْ دِینِی ْصرَةِ  ...ب ُجَّتَكَ، أللَّهُمَّ عَرِّفْنِی  ُجَّتَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی  ُجَّتَكَ،  َضیْتَهُ لِنُ ِسكَ، وَ ارْتَ ْصتَهُ لِنَاْ ْستَخْلَ فَإِنَّهُ عَبْدُكَ الَّذِي ا

ْاطَاَیْتَهُ بِعِلْمِكَ َصمْتَهُ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ بَرَّأْتَهُ مِنَ الْعُیُوبِ، وَ أَطْلَعْتَهُ عَلَا الْغُیُوبِ، وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ، وَدِینِكَ، وَ ا  طَهَّرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ، وَ نَقَّیْتَهُ مِنَ ، وَ عَ

(. این دعا به صورت کامل در ب ی ه کتاب  ورده 511-507بن طاووسب صب سیّد اجَمالُ األُسبوع؛ 411-409ب ص1ب شیخ طوساب جمِصباحُ المُتَهَجِّد)« الدَّنَسِ

 شده است.

 .587ابن مشهدیب ص ،المزار الكبیر.  3
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ست    گاه که وعده گاهِ یهورم برسدب  ست که کُند 6. و فرشتگا  مددکارا ِ او هستندب 5کننده ام ا . و ش شیرِ خدا

 1«.. و بردباری است که کارِ با منطق انجام ندهد8. و نور خداست که خاموم نشودب 7نشودب 

شد به این نتیجه  ش ة حیات بیا   سرچ صربا توجه به مطالبا که دربارة  سیم که امام ع سالماعلیه ما ر ب  بِ گوارا و ل

ضرت ن شنة    ح ست که ما ت صلا این ا شکل ا ست؛ اما م ست که حیات بخشِ ت ام مخلوقات ا شدیمب اگر شیرینا ا

شود. نقطة  غازینِ این حرکتب تبیینِ شروع ما  سرچش ة حیات  سویِ  شودب حرکت به  شنگا ایجاد  برورتِ  ت صحیحِ 

برورت را نه تنها با عقل و اندی معرفت به گوهر یکدانة صورتا که مخاطبب این  ست به  شهب بلکه با روح و قلبِ عالهم ا

از عقل به قلب رسید و  وخویش درک کند. اگر منتظرِ واقعاِ    غایب از نظرها به باور قلبا در این شناخت دست یافت 

 است.  از علم به باور دست پیدا کرد؛ به مقامِ بعدی ما رسد که یادِ حضرت

هب این شخص  سفر کرددر صورت تقویتِ پاکا قلب و دست یافتن به ورع و پرهیزگاریب و مداومت در یادسپاریِ    یارِ

ما رود که حابطر  ما رسططد که به جز    حضططرتب به محبوبا فکر نکند. این حبّ و شططیدایا تا  نجا به پیشبه جایا 

 کند.  لیه اسالم اهلل ع است جا ِ خویش را فدایِ یوسن فاط ه

 

 علیه السالم چگونگیِ ارتباطِ معنوي و همیشگی با امام عصر       

  متوجه حضرت شوید.و روزی یز ساعت با حضرت خلوت کنیدب . 1

سین»زیارت . هر روز با خواند ِ 2 سالم به خود امام زما  2« ل یا سل کنید علیه ال ضرت فرمود:  ؛تو هم چنا  که    ح

کردید به خداى تعالى و به سطططوى ما توجّه ن ائید؛ پس بگوئید چنا  چه حضطططرت رّب العال ین            هر گاه شططط ا اراده »

ید: ) المٌما فرما َََ ین عَلاَ س ََِ ید:  3(؛َلِ یَاس َا دَاعِیَ»یعنى: شططط ا نیز بگوئ ْكَ ی المُ عَلَی َََّ َّهِ، الس َّانِیَّ  الل وَ رَب

 زیارت  ل یاسین است(.«)...َیَاتِهِ

                                                           

لًاب فهته َّ». 1 لِهها فهضططُ دُقاً وه عهدُلًاب لها مُبهدِّله لِکهلِ هاتِزه وه لها مُعهقِّبه لَِیهاتِزهب نُورُکه الُ ُتهأهلِّقُب وه تُ کهلِ هتُزه اللَّهُمَّ بِحهقِّ لهیُلهتِنها وه مهوُلُودِههاب وه حُجَّتِزه وه مهوُعُودِهها الَّتِا قهرهنُته إِلهى فهضططُ صططِ

ُستُورُ ُشرِقُب وه الُعهلهمُ النلورُ فِا طهخُیهاءِ الدَّیُجُورِب الُغهائِبُ الُ ه ِارُهُ وَ مُؤَیِّدُهُ إِذَا َنَ مِیعَادُهُ، وَ ، جَلَّ مَوْلِدُهُ، وَ كَرُمَ مَحْتِدُهُ، وَ الْمَلَائِكَِبیهاؤُکه الُ ُ ُشهَّدُهُ، وَ اللَّهُ نَا ةُ 

 ،ار الكبیرالمز ؛843ب ص2شیخ طوساب ج مِصباحُ المُتَهَجِّد،«)یَصْبُوالْمَلَائِكَةُ أَمْدَادُهُ، سَیْفُ اللَّهِ الَّذِي لَا یَنْبُو، وَ نُورُهُ الَّذِي لَا یَخْبُو، وَ ذُو الْحِلْمِ الَّذِي لَا 
 (. 411-410ابن مشهدیب ص

نکر)متنِ کاملِ زیارت  ل . زیارت  ل یاسطططینب تلقینِ یز دور عقاید شطططیعه اسطططت: توحیدب نبوتب امامتب مهدویتب رجعتب معادب تولّاب تبرّیب امر به معروف و نها از م2

ب هنگاما که    حضرت رسالت جهاناِ خویش را انجام داد و عدل و داد را 7م زما : بعد از یهورِ امارجعتیاسین در ب ی ه کتاب  ورده شده است(. توبیحا درباره 

خواهد بود؛ یعنا ایشا  به دنیا باز ما گردند. ه زنین  علیه السالم با سیدالشهدا 7به صورت کامل بر پا کرد؛ بر اساس بسیاری از روایاتب ادامه نهضت جهانا امام عصر

سا که بر حضرت مهدی سین سالمعلیه ال    ک شا  را کفن و دفن ما کندب امام ح ست) 7ن از ما خواند و ای ساب جبحاراألنوارا (.    وقت 56ب ص51ب عالمه مجل

كتاب هم برما گردندب یزید بن معاویه و اصططحابش نیز بازما گردندب و در دنیا یز بار انتقام خو ِ این مظلوما  گرفته ما شططود) علیه السططالم اصططحاب سططیدالشططهدا
 ( و در  خرت نیز انتقام نهایا از    یال ا  گرفته خواهد شد.76ب ص53ب عالمه مجلساب جبحاراألنوار ؛23ب ح282ب ص2ج عیاشاب التاسیر، 

 . 130سوره صافاتب  یه. 3
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به ایشا  ؛ «نسهالحه ابنهیه  زه بِ ا ُعهستهل ُ اب کنِدرِ ا  مهالزَّ به احِا صهیه ثنابغِ ا  مهالزَّ بهاحِا صهیه»زیاد بگویید:  ذکر را. این 3 

   .توسل به او پیدا کنید تا رفاقت با حضرت زیاد شودشود.  ما پیدا رفاقت کم کمتوسل کنیدب 

قا هر وقت متّ. دکنینخیت پیدا باید پاک شویدب طاهر شویدب تا با او سِپاک و طاهر استب علیه السالم  امام زما . 4

  1.رسید ب فراهم است علیه السالم خدمت امام زما  ةشدیدب زمین

ها یهور نکرده باشد و قرین دل  نها نشده باشدب     پذیرم حضرت نشده باشندب تا حضرت در دلِ ةتا انسا  ها  ماد. 5

 خارجا برای انسططا  چیزی را عوض نخواهد کرد و پیدا کرد  این  مادگا ه ا  انتظار فرجا اسططت که افضططل یهورِ

 2.شود ش رده ما اع ال

 اشته باشد.تا    حضرت توجّه ویژه ای به ش ا د قسم دهید علیه السالم خدا را به حق امام زما . 6

 

  بهائیان ةو توب علیه السالم مهدي عنایت  ضرت

ستند و  صفهانا ه سید هرندی که از طالب و بزرم زادگا  ا شا  جناب حاج پدر قای  با سید  ای  عل ای از ب رندیه ر

طبططای و بزرم لیططل خ بودنططد ج فهططا   مودنططد؛ اصططط فر ن ود کططه  نقططل  گوارم  بزر قول پططدر   : ایشططططا  از 

ب محله ای منبر بروم د که در یزسر ما بردمب به دعوت ج عاب قرار شه مدرسه ب ةمن در ایام جوانا که هنوز در حجر»

سکونت د ست منبر برومب چند خانواده بهائا  سایگا منزلا که قرار ا ارند و باید فکر  نها را هم البته به من گفتند: در ه 

امر را تقبل کردیم.  های مردمب چو  ما جوا  بودیم با یز شور و خلوصب این    سفارشات و خیرخواها ةبا ه ب بکنا

 سطه شطدیمب که پایا  جلسطات بودب یز مجلس مه انا تشطکیل شطد و پس از صطرف شطام ما عازم مدربعد از ده شط

ساس این فرقه را  شکار های بهایا گری داد سخن داده و بطال  ا ناگفته ن اند: در این ده شب درباره پوچ بود  بساط

ردم که پیدا بود قصد مرا کنفر را مشاهده  در راه مدرسه داشتم به مدرسه ما  مدم که ناگها  چند. و برمال ساخته بودم

ا بوسططیدب دیگری به دارندب تا نزدیز شططدند و خیلا از من نوازمب تشططکر و قدردانا و تجلیل کردندب یکا دسططت مرا م

که بای من تبرک ...  ید ع ما را روشطططن کرد قاً شططط ا چشطططم  قاب ح جا را دا؛   که قصطططد ک ند  ید عد پرسططط ید؟ ب  ر

  به منزل ما بیایید وخواهش ما کنیم امشططب را به مدرسططه نروید  :به مدرسططهب  نها گفتند من گفتم که ما خواهم بروم

                                    ب            مقداری راه  مدیم به درب بزرم و محک ا رسیدیمب در را باز کردندب وارد شدیم

ستند. وارد اطا  سط و باالب ب شتب از پایینب از و شدیم ناگها  چندین نفر دیگر را دیدم که ه ه ناراحت و در را از پ ق که 

ند ند و جواب سطططالم هم نگفت نداد مد  من نشططططا   به   ها هیچ توجها  ند و  ن ته ا   خشططط گین نشطططسططط

و من پیش خود ح ل کردم به اینکه شاید بین خودشا  ناراحتا دارند. بعد که ما نشستیمب یکا از اینها به تندی خطاب 
                                                           

قوی نشودب کار ما درست نخواهد شد و قوّت ارتباط ما با ولاّ امر عجَّل اهللُ فهرهجههُ الشَّرین در اصالح نفس 7.  یت اهلل بهجت)ره( فرموده بود: تا رابطه ما با ولا امر امام زما 1       
 است. 

؛ کفایة األررب مرحوم خزازب 377ب ص2ک ال الدینب شیخ صدوقب ج«)انْتِظَارُ الْاَرَجِ شِیعَِتنَا أَْعمَالِ أَفْضَلُ»...فرمود: 7. حضرت عبدالعظیم حسنا گوید: امام جواد2

 (.281ص
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که هدید بودسططط به من کرد  با ت تاب ه راه  باالی منبر ما گویا؟ ) این ع که  هایا اسطططت  چه حرف ها   (.ید ... این 

ست ما گوید چاقو و  ؟من رو کردم به یکا که چرا این  قا اینگونه حرف ما زند  شد  خنجره گا گفتند: بلا در  ماده 

له ای دارید؟ شب خیلا بلند است و من گفتم: که خوب چه عج. و گفتند: امشبب شب  خر تو است و ترا خواهیم کشت

  .ب کشططتن که کاری نداردب ولا توجه کنید که سططخنا بگویمهسططتید حلّسططه های مُ  دمهم شطط ا هسططتمب من یز نفر 

 :گططفططتططم ؛بططا تططأمططل و مشططططورت و بططگططو مططگططو بططه مططا مططهططلططت دادنططد کططه مططن حططرفططا را بططگططویططم

سططتاده اند که درس بخوانم و به مقاما برسططم و کاری ند دارم که مرا با زح ت به شططهر فررهمن پدر و مادر پیری در هه

ید ها دسطططت از کشطططتن من بردار خاطر  ن به  ها خیلا گرا  اسطططت. شططط ا    .بکنم. اکنو  خبر مرم من برای  ن

راحتش کنید. دوباره من گفتم که: شططب بلند اسططت و  زودجواب ایشططا  تندی و تلخا بود که چه حرف هایا ما گویدب 

واجب  ةباشطططد. گفتم: شططط ا با این کار یز امامزاد  تحرف  خرینگفتند: ؛ حرف دیگری هم دارمعجله ای ندارید ولا 

سال ست خواهند کرد و  بریحا در سال به زیارت من خواهند  التعظی ا را پدید ما  ورید که مردم بر مرقد من  های 

پس بیایید  ؛ین و لعن خواهند کرد مد و برای من طلب رح ت و ادای احترام و برای قاتلین من که شطط ا ها باشططیدب نفر

صدا سر و  شوید. باز ه زنا   صرف  شد که او رابرای خاطر خودتا  از این بدناماب از این کار من  ی ه گا    ها بلند 

            .                                                                                                     بکشیدب و خالصش کنید

رسم این است که دم مرم یز وبویا  ببرای کشتن من دارید تص یمِ قطعامن دوباره گفتم: پس اکنو  که ش ا  

 . جا  وریمه بسازیم و توبه ای و ن ازی ب

 اینبه اصرارب این پیشنهاد ما را قبول کردند و برای اینکه احت ال ما دادند شاید من مسئله وبو را بهانه کرده امب برای 

سایه ها خبر دهم بو به حیاط ه و خنجر ب چاقومرا در حلقه ای از  بکه در حیاط فریاد کنم و به ه  ستب برای انجام و د

 .  وردند

  َا ِا اَ یَ كَبِ ستغاثُلمُأ»: من بعد از وبوب ن از را شروع کردم و قصد کردم که در سجده  خر هفت مرتبه بگویم

د بودند که درب را باز کنند ردّها مُ ن از بود که درب خانه را زدندب این بینِبا حضور قلب مشغول ن از شدم. در ؛ «انمَالزَّ

پس از ات ام ن ازب  .وارد شد و  مد پهلوی من و منتظر ماند که من ن از را ت ام کنم شخصایا نه؟ ناگها  درب باز شد و 

چاقو و این بیسطت نفری که لحظه ای پیشب ه ه دسطت به . اه افتادیمدسطت مرا گرفت به قصطد بیرو  برد  از خانهب ر

صبند؛  خنجر س ه بودند که بر دیوار ن شندب گویا ه ه مج و ما از خانه  صدایا از    ها بیرو  ن ا  مدبودند که مرا بک

مدرسه هم باز شد و ما داخل  که رسیدیمب درِ  مدرسهدرِ به دمِ .مدرسه بسته بود گذشته و درِ ب از نی هشب .بیرو  رفتیم

            .                                                                                                                            مدرسه شدیم

قای بزرگوار   تا خدمتا کنیم. به    ا ید  یاور ما تشطططرین ب به حجرة کوچز  نگفتم:  ید بروم»: دجواب فرمود با  «.من 

خود  مدم که این چه ه دنبال کبریت بودم که چراغ را روشطططن کنمب ناگها  بمن از ایشطططا  جدا و وارد حجره شطططدم.  

شد؟ چگونه  مدم و اکنو  کجایم؟ ب ست؟ من کجا بودم؟ چه  ستانا ا شدمه دا ولا ارری از او  بدنبال    بزرگوار روا  

ما وارد شططدند و ه گا ایهار  ةگرفتند و به حجراز خادم سططراغ ما را و  مدند  ا هاییه ا  شططبب ه ا  ب صططبحِ. نیافتم

که دیشب ش ا را از مرم و ما را از گ راها و باللت نجات داد شخصا  ش ا را قسم ما دهیم به جا      داشتند که

         هیچ کسداشطططتیم و به ما ه زنا  این راز را در دل . راز ما را فام نکن و ه گا شطططهادتین گفته و اسطططالم  وردند
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و گفتند: جریا     شططب را بازگو کنید.  مدند تا مدتا بسططیار بعد از   ب اشططخاصططا از تهرا  و به منزل ما  بن ا گفتیم

سپس بعد از    وعاظ . هایشا  جریا  را گفته بودند و  نها هم مسل ا  شده بودند معلوم شد که    بیست نفر به رفیق

صفها ب مرتب جری صرا سالم ا  را روی منابر ما گفتند و مردم را متوجه وجود با برکت و نورانا حضرت ولا ع                                                                        علیه ال

                                                                                                                                       1«.ما کردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 256ب ص1ب قابا زاهدیب جعلیه السالم شیاتگان  ضرت مهدي. 1



75 
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 (2معارف مهدوي)

 

 علیه السالم امام زمان َماده شدن جهت یاريِبهترین راه براي 

 منتظران در زمانِ غیبتِ امام زمانعلیه السالم چه وظایف مهمی دارند 
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 علیه السالم امام زمان شدن جهت یاريَِماده بهترین راه براي 

ت ورزی نسبت به    حضرت است. جالب ب محبّعلیه السالمامام زمان  ماده شد  جهت یاریِیکا از بهترین راه ها برای 

عبد اللَّه بن ع ر بن خطّاب گوید:  است: علیه السالمخود دوستدار امام زمان ببر اساس حدیث معراجب خداوند متعال ین کها

اى درخشا  در میا   نا  بودب پس و حجّت قائم ه انند ستارهپس از نام برد  هر یز از اماما ( »...) فرمود:6ل خدارسو

هسططتند؟ فرمود: اینا  اماما  هسططتند و این یز نیز قیام کننده اسططت که  عرض کردم: پروردگار من اینا  چه کسططانى

ستب و حالل ست بدار کننده حالل من و حرام دارنده حرام من ا ش نا  من انتقام خواهد گرفتب اى مح ّد او را دو از د

 1.«دارمدارم و هر کس را که او را دوست بدارد نیز دوست مىکه من او را دوست مى

مَنْ أَ َ َّ أَنْ »... ما فرماید: علیه السالم نیز درباره لزوم محبت و دوستا حضرت مهدی صلا اهلل علیه و  له پیامبرخدا

َاا ِ َ الزَّمَانِ الْمُنْتَظَرَ یَلْقَا ا ْسالمُهُ، فَلْیَتَوَلَّ الْحُجَّةَ  ُسنَ إِ ؛ ... هر کس دوست للَّهَ، وَ قَدْ كَمُلَ إِیمَانُهُ، وَ  َ

دارد خدا را مالقات کند در حالا که ای انش کامل و اسططالمش نیکو باشططدب پس باید دوسططتدار حضططرت حجتب صططاحب 

 2«.الزما  منتظر باشد

 

 چه وظایف مهمی دارند   علیه السالم منتظران در زمانِ غیبتِ امام زمان :سؤال

 «مِکیالُ ال هکارِم»ویاین منتظرا  به نقل از کتاب 

صفهانا»اهلل  یت سوی ا شهور به « سید مح دتقا مو سید « فقیه اح د بادی»م از عل ای بزرم « عبدالرزاق»فرزند 

سال  ست. وی  صفها  ا صفها  در ق1301ا شا  در خاندانا  به ا شه یافت پرورمدنیا  مد. ای  پاکا و تقوا ن اد که ه ی

های معروف و مشهوری رشد یافته که پیوسته مورد احترام و مراجعه مردم قرار . در این خاندا  رجال و شخصیتاندبوده

ی خود و عل ای اصفها  به تحصیل پرداخت ن ود و نزد بزرگا  خانواده رشد  اند. سید مح د تقا در ه ین محیطگرفته

                                                                                                           ی اجططططتططططهططططاد دریططططافططططت کططططرد.و از بططططرخططططا از ایشطططططططا  اجططططازه

صفهانا عال ا فابل  یت اهلل مرحوم  شد. در وری توانا بود که از عل ای بزرم اصفها  محسوب ماو سخنموسوی ا

ها چهار جلد پیرامو  حضططرت دورا  ع ر کوتاه اما پر برکتش حدود هفده جلد کتاب و رسططاله نگاشططت که از میا    

                                                           
هَذَا الْقَائِمُ مُحَلِّلٌ  َلَالِی، وَ مُحَرِّمٌ  َرَامِی، وَ یَا رَبِّ مَنْ هَؤُاَلءِ  قَالَ هَؤُالَءِ األَئِمَّةُ، وَ : فَقُلْتُ . وَ الْحُجَّةُ الْقَائِمُ كَأَنَّهُ الْكَْوكَ ُ الدُّرِّيُّ فِی وَسْطِهِمْ».  1

 (.24ب ح94 ص ب نع انابالغیبة «)یُحِبُّهُ مَنْ ، وَ ُأ ِ ُأُ ِبُّهُ یَا مُحَمَّدُ، أَ ِْببْهُ، فَِإنِّی. یَنْتَقِمُ مِنْ َأعْدَائِی

ُسنهادِ یهرُفهعُهُ إِلهى الر. 2 شاذا  ب بِالُإِ ا عهنُ  بهائِهِ عهنُ عهلِاٍّالفضائل البن  سالم  به ُسولُ اللَّهِ: قهاله علیه ال مَنْ أَ َ َّ أَنْ یَلْقَا اللَّهَ عَزَّ وَ : »صلا اهلل علیه و  له قهاله لِا  هخِا ره

َسرَّهُ أَنْ یَلْقَا اللَّهَ وَ هُوَ  َسنَ؛ وَ مَنْ أَ َ َّ أَنْ یَلْقَا اللَّهَ وَ لَجَلَّ وَ هُوَ مُقْبِلٌ عَلَیْهِ غَیْرُ مُعْرِضٍ عَنْهُ، فَلْیَتَوَلَّ عَلِیّاً؛ وَ مَنْ  ا عَنْهُ رَاضٍ، فَلْیَتَوَلَّ ابْنَكَ الْحَ

َسیْنَ؛ وَ مَنْ أَ َ َّ أَنْ یَلْقَا اللَّهَ وَ قَدْ مُحِّصَ عَنْهُ ذُنُوبُهُ، فَ جَّادَ؛ وَ مَنْ أَ َ َّ أَنْ یَلْقَا اللَّهَ خَوْفٌ عَلَیْهِ، فَلْیَتَوَلَّ ابْنَكَ الْحُ َسیْنِ السَّ لْیَتَوَلَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُ

ادِقَ؛ وَ مَنْ أَ َ َّ أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الْبَاقِرَ؛ وَ مَنْ أَ َ َّ أَنْ یَلْقَا اللَّهَ تَعَالَا وَ كِتَابُهُ بِیَمِینِهِ، فَلْیَتَوَلَّ جَعْ تَعَالَا قَرِیرَ الْعَیْنِ، فَلْیَتَوَلَّ صَّ اَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ال

َضا؛ وَ مَنْ أَ َ َّ أَیَلْقَا اللَّهَ تَعَالَا طَاهِراً مُطَهَّراً، فَلْیَتَوَلَّ مُوَسا الْكَاظِمَ ْستَبِْشراً، فَلْیَتَوَلَّ عَلِیَّ بْنَ مُوَسا الرِّ نْ ؛ وَ مَنْ أَ َ َّ أَنْ یَلْقَا اللَّهَ َضا ِكاً مُ

َسنَاتٍ، فَلْیَتَوَلَّ مُحَمَّدَ  َسیِّئَاتُهُ  َ ِسیرًا، الْجَوَا[ مُحَمَّداًَیَلْقَا اللَّهَ وَ قَدْ رُفِعَتْ دَرَجَاتُهُ، وَ بُدِّلَتْ  َساباً یَ ِسبَهُ  ِ دَ؛ وَ مَنْ أَ َ َّ أَنْ یَلْقَا اللَّهَ، وَ یُحَا

كَرِيَّ؛ وَ مَنْ أَ َ َّ أَنْ یَلْقَا اللَّهَ وَ فَلْیَتَوَلَّ عَلِیّاً الْهَادِيَ؛ وَ مَنْ أَ َ َّ أَنْ یَلْقَا اللَّهَ وَ هُوَ مِنَ الْاَائِزِینَ، فَلْ ََْ نَ الْعَس َََ قَدْ كَمُلَ إِیمَانُهُ، وَ یَتَوَلَّ الْحَس

ْسلَامُهُ، فَلْیَتَوَلَ َصابِیحُ الدُّجَا، وَ أَئِمَّةُ الْهُدَى، وَ أَعْلَامُ التُّ  َُسنَ إِ قَا، مَنْ أَ َبَّهُمْ وَ تَوَلَّاهُمْ، كُنْتُ َضامِناً الْحُجَّةَ َاا ِ َ الزَّمَانِ الْمُنْتَظَرَ، فَهَؤُلَاءِ مَ

 (.176و  175ب ابن شاذا  ق اب ص الاضائل؛ به نقل از 296ب ص36ب عالمه مجلساب جبحار األنوار)«عَالَا بِالْجَنَّةِلَهُ عَلَا اللَّهِ تَ
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شرین( و غیبت و انتظار و ویاین منتظرا  مافرجهتعالااهللمهدی)عجل شا  هم به ال شد.  راری از ای سا و عربا با فار

                                                از    جطط ططلططه اسططططت. «عططلططیططه السططططالم ِائِلططقهلِ عططاءِالططدل دِوائِا فهم فِکططارِالطط هکططیططالُمِ»بططر جططا مططانططده کططه 

سنجش خوبا»مکیال ال کارمب به معنای  سفارم خود « ها معیار  ست و این کتاب به  صرا سالمامام ع شته و علیه ال    نو

یل  به تفصططط تاب  گذاری شطططده اسطططت. در این ک بارةنام  ته شطططده اسطططت در عا برای فرج سطططخن گف ید د .                                         فوا

 شنا  علیه السالم را با ویاین و حقوق بنده نسبت به امام زما  منتظرا به راستاب هیچ کتابا ه زو  مکیال ال کارمب 

های بهشطططتب هشطططت باب اسطططت که در هر کدام به ی کتاب مکیال ال کارمب مانند تعداد دروازههاکند. تعداد بابن ا

شناختن امام زمان ست:  شده ا بوعا خاص پرداخته  سالممو ضرت علیه ال س تا از حقوق    ح شا ب ق ب اربات امامت ای

تایج دعا برای فرجب بهترین اوقات دعاب چگون مامب ن ما برای ا ماب لزوم دعای  به  کالین نسطططبت  گا دعا برای فرج و ت

                                                                                                                                                                        .  مططططططططططططططططططططططططططنططططططططططططططططططططططططططتططططططططططططططططططططططططططظططططططططططططططططططططططططططرا 

سال  یت اهلل  صفهانا در ماه رجب  شنبه اواخر برای ق 1348موسوی ا سه  شب  زیارت به عراق رفت و چو  بازگشتب 

 برکشید جها  از رخت سالگا 47سنّ  در رمضا ب 25 که در شبماه شعبا  ه ا  سال بی ار شد و در بستر افتاد. تا این

                                                                                                                                        1شد. سپرده خاک به شریفش سید عبدالرزاق موسوی پدر اصفها  کنار فوالد تخت قبرستا  در و

 مكارِالمَ  كیالُاستان نگارش كتاب مِد 

ای جداگانهتادم که کتاب به فکر افروزی  :دربارة سبب تألین کتاب ما نویسدسید مح دتقا موسوی اصفهانا  یت اهلل 

بز جالبا    را به رشتة تحریر ب و به سبنگارمعلیه السالم بارة فوائد دنیوی و اُخرویِ دعا کرد  برای فرج امام عصردر

شدب تا این که کسا را کار ما ام اینب مانع از انجپا در پاهای در ورم. اما حوادث زما  و رویدادهای دورا  و ناراحتا

ام و اماما که در انتظارم شکسته سخن نتوا  او را توصین ن ود؛ یعنا موال و حبیب دلِ  در خواب دیدم که با قلم و

                                                                                                                                        :فرمود انگیز چنینهستیم او را به خواب دیدم که با بیانا روح

 «.بگذار «علیه السالم ِائِلقهلِ عاءِالدل دِوائِا فهم فِکارِال هکیالُ مِ»این کتاب را بنویس و عربا هم بنویس و نام او را »

 1330ولا توفیق یاریم نکردب تا این که در سال گذشته  بای از خواب بیدارب و در پا اطاعت فرمانش شدمه زو  تشنه

سفر کردم و چو  در    جا بی اری وه شیوع یافتب با خداوند ق به مکة معظ ه  ستم که هر گاه مرا از  بلند مرتبهبا  عهد ب

ت نهاد و مرا م. پس خداوند بر من منّکنتألین کتاب را شروع  بها نجات دهد و بازگشتم را به وطن  سا  گرداندگرفتاری

      2.به سالمت به وطن بازگرداندب پس به تألین کتاب اقدام ن ودم تا به عهدی که با خداوند بسته بودمب ع ل کرده باشم

در عصر غیبت بیا   علیه السالم نسبت به حضرت مهدی نتظرا م وییفه و تکلینِ هشتاد بدر این کتاب گرا  سنگ

 :شده که به شرح زیر است

                                                           

شته1 شهادتِ این عالم بزرگوار نو ضا  ال بارک »اند: . در باب کیفیت  شهید در ماه رم سالتب علت به )ه.ق(1348سید  ستا  در ک سا بی ار صفها  مریم بن عی ستری ا  ب
صدی مبارکب ماه 25 شب. شدند ستا  مت ستگا  و اطرافیا     مرحوم را از اتاق بیرو  « ِسرل اهلل خا »  و بود بهائیت باله فرقه سرا  از که بی ار شتب ه ه ب نام دا

شا  ما شته به ای ستکا  دا سه ّا را که در ا شا کرده و  شت] از  خر لحظه    در خوراندب اطرافیا  و دامادهای ای سته بزرگوار سید    که اندشنیده[ اتاق در پ  صدا پیو
                       و به این ترتیب این عالم جلیل القدر به فیا شهادت نائل  مد.                                                                     «حسین یا حبیبا»: زدهما

 . 34-35ب ص1جب مكیالُ المكارم. 2
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ایهار محبت نسبت به    . 3؛ رعایت ادب نسبت به او. 2؛ های    حضرتشناخت صفات و  داب و ویژگاتحصیل . 1 

شتیاق به دیدار . 6؛ انتظار فرج و یهور    حضرت. 5؛ محبوب ن ود  او در میا  مردم. 4؛ حضرت به طور خاص ایهار ا

حضور در . 9؛ ین بود  مَمن از فراق    حضرتاندوهگ. 8؛ علیه السالم ذکر مناقب و فضائل    حضرت. 7؛    بزرگوار

ضرت ضائل    ح ضرت. 10؛ مجالس ذکر مناقب و ف ضائل    ح شکیل مجالس ذکر مناقب و ف شعر در . 11؛ ت سرود  

ضرت ضایل و مناقب    ح ضرت. 12؛ ف ضایل و مناقب    ح شعر در ف شد  نام و یا . 13؛ خواند   قیام به هنگام یاد 

خود را به گریه کنندگا  . 16؛ گریاند  بر فراق    حضططرت. 15؛ گریسططتن بر فراق    حضططرت. 14؛ القاب    حضططرت

تداوم درخواست . 18بلند مرتبه؛ از خداوند علیه السالم عصر درخواست معرفت امام. 17؛ شبیه ن ود  بر فراق    حضرت

                                                                                                                                  1؛معرفت    حضرت

. 20 2(؛یَا اللَّهُ یَا رَ ْمَانُ یَا رَ ِیمُ، یَا مُقَلِّ َ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَا دِینِكَ) :مداوت به خواند  دعای غریق. 19

                                                                                                                                     ؛ تسلیم بود  و عجله نکرد . 22؛ یهور    حضرت هایشناختن عالمت. 21 3؛دعا در زما  غیبت    حضرت

ضرت. 23 ضرت. 24؛ صدقه داد  به نیابت    ح سالمتا    ح صد  ه نیابت    ه حج برفتن ب. 25؛ صدقه داد  به ق

 ؛نیابت    حضرت طواف بیت اهلل الحرام به. 27به جا  ورهد؛ فرستاد  نایب که از طرف    حضرت حج . 26؛ حضرت

ساختن دیگری تا از طرف    حضرت طواف ن اید. 28 صومین. 29؛ نایب  سول خدا و ائ ه مع شاهد ر به نیابت  :زیارت م

سعا در خدمت کرد  . 31؛ استحباب اعزام نایب برای زیارت از سوی    حضرت. 30؛علیه السالمامام عصر از موالی ا 

تص یم قلبا بر یاری کرد     حضرت در زما  حضور و . 33؛ اهت ام ورزید  به یاری    حضرت. 32؛ حضرت به    

له و35؛ بعد از فرایا ه ه روزه و هر ج عه علیه السطططالم تجدید بیعت با    حضطططرت. 34؛ یهور او     پیوندِ با . صطططِ

ضرت سالم ح سیله  علیه ال شش به و ِصله و پیوندِ با36 4؛مالبخ ستا ِ .  سیله  :اماما  صالحِ شیعیا  و دو شش به و بخ

                                                           
ُسولَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَ نَاَْسكَ، عَرِّفْنِی أللَّهُمَ. »1 ُسولَكَ،فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَاَْسكَ، لَمْ أَعْرِفْ نَبِیَّكَ؛ أللَّهُمَّ عَرِّفْنِی رَ لَمْ أَعْرِفْ  ُجَّتَكَ؛  رِّفْنِی رَ

لَلْتُ عَنْ دِینِی َََ به زُراره  موزم داد تا در زما  غیبت  7این ه ا  دعایا اسطططت که امام صطططادق؛ «أللَّهُمَّ عَرِّفْنِی  ُجَّتَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی  ُجَّتَكَ، ض

 (.512ب ص 2ب شیخ صدوقب جكمال الدین)خوانده شودعلیه السالم  حضرت مهدی

ِسنها ٍ قهاله قهاله  هبُو عهبُدِ اللَّه2ِ ِصیبُكُمْ» 7. عهنُ یُونُسه بُنِ عهبُدِ الرَّحُ هنِ عهنُ عهبُدِ اللَّهِ بُنِ  ُشبْهَةٌ، فَتَبْقَوْنَ بِال عَلَمٍ یُرَى، وَ الَإِمَامٍ هُدًى، وَ الَ یَنْجُو مِنْهَا إِالّ مَنْ  َستُ

بِی عَلَا دِینِكَ. فَقُلْتُ: یَا اللَّهُ یَا رَ ْمَاُن . قُلْتُ كَیْفَ دُعَاءُ الْغَرِیقِ  قَالَ: یَقُولُ یَا اللَّهُ یَا رَ ْمَانُ یَا رَ ِیمُ یَا مُقَلِّ َ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْدَعَا بِدُعَاءِ الْغَرِیقِ

َََارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَا  َََارِ، وَ لَكِنْ قُلْ كَمَا أَقُولُ لَكَ: یَا مُقَیَا رَ ِیمُ یَا مُقَلِّ َ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْص لِّ َ دِینِكَ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُقَلِّ ُ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْص

  (.352ب ص 2ب شیخ صدوقب جكمال الدین «)الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَا دِینِكَ

َسكَ، ». 3 ُسولَكَ، وَ عَرَّفْتَنِی مَالئِكَتَك،َ وَ عَرَّفْتَنِی نَبِیَّكَ، وَ عَرَّفْتَنِی وُلَاةَ أَمْرِكَ؛ أللَّهُأللَّهُمَّ أَنْتَ عَرَّفْتَنِی نَاْ مَّ ال َخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَیْتَ، وَ ال وَ عَرَّفْتَنِی رَ

تَ طَاعَتَهُوَاقِاَ إِلَّا مَا وَقَیْتَ؛ أللَّهُمَّ ال تُغَیِّبْنِی عَنْ مَنَازِلِ أَوْلِیَائِكَ، وَ  ب مُهَجُ الدَّعَوات)«ال تُزِغْ قَلْبِی بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنِی؛ أللَّهُمَّ اهْدِنِی لِوَالیَةِ مَنِ افْتَرَضَْ

 (.230ب ص2ب جمكیالِ المكارم؛ 336ب ص92ب عالمه مجلساب جبحاراألنوار؛ 332سید ابن طاووسب ص

ست که مَمن بخشا از 4 صورت ا سالم  دارایاِ خود را برایِ امام زما .  این پیوند به این  شد و در این ع لِ علیه ال شته با سال به این ع ل مداومت دا هدیه کندب و هر 
ستطاعت خو سانندب اال این که رروت ند به مقدار توانایا ام تکلین دارد و فقیر به مقدار ا شرینب مرد و ز  یک شود. در روایات شرینب غنا و فقیرب حقیر و  د مکلّن ما 

سخنا  اماما  ست که در  ستحبّات مَکّده ای ا ست؛ چو  یاهراً این ع ل از م شده ا ِصله امام بیا  ن صرف مال درراه  سالم  مقدار معینا برای م به عنوا  علیهم ال

ست)« فریضه» شده ا صفهاناب جمكیالُ المكارماز    تعبیر  سید مح د تقا موسوی ا صادق301ب ص2ب  کارى نزد خدا محبوب تر از : فرمود 7(. در ه ین رابطه امام 

تر و بیشططتر ما دهدب و این رسططانید  دراهم به امام نیسططت. ه انا خدا درهم امام را در بهشططت مانند کوه احد قرار ما دهد )یعنى رواب    را از اع ال خیر دیگر بزرم 
ست که داد  یز درهم به امام مانند داد   صود این ا ست و یا مق سوس ا شبیه معقول به مح ست به دیگرا (. خداى تعالى در کتابش ما ت دراه ى به اندازه کوه احد ا

ْضعَافًا كَثِیرَةًفرماید:) َضاعِاَهُ لَهُ أَ َسنًا فَیُ ًضا  َ ست    کس که به ]بندگا ِ»(؛ مَّن ذَا الَّذِى یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْ [ خدا وام نیکویى دهد تا ]خدا[    را براى او چند کی
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شحال کرد  مَمنین. 37 1؛مال ضرت. 38؛ خو ضرت. 39؛ خیرخواها برای    ح دیدار مَمنین . 40؛ زیارت کرد     ح

سالم کرد  بر  نا  ستاد. 41؛ صالح و  ضرتدرود فر ضرت. 42 2؛  بر    ح هدیه . 43؛ هدیه کرد  رواب ن از به    ح

                                                                                                                                 3؛ن از مخصوص

توسل و . 46؛ اهداء قرائت قر   به    حضرت. 45 4؛ن از هدیه به    حضرت به گونه مخصوص در وقت معین. 44

دعوت . 48؛ دادخواها و توجه ن ود  و عرض حاجت به    حضرت. 47؛ طلب شفاعت از خداوند به وسیله    حضرت

         ؛                                                                                                                            رعایت حقوق    حضرت و موایبت بر ادای  نها و رعایت ویاین نسبت به    بزرگوار. 49؛ کرد  مردم به    حضرت

تقیه کرد  از اشرار و مخفا داشتن راز . 52؛ م باید ع لش را  شکار سازدعالِ. 51؛  خشوع دل هنگام یاد    حضرت. 50

سفارم یکدیگر به . 55؛ درخواست صبر از خدای تعالا. 54؛ هابر کرد  بر اذیت و تکذیب و سایر محنتص. 53؛ از اغیار

                                                           
و در  (.2ب حعلیه السالم بابُ ِالَةُ اإلمامب 537ب ص1ب شیخ کلیناب جكافی«)(ب امام فرمود: به خدا این وام خصوص صله امام است245سوره بقرهب  یه«)بیفزاید؟برابر 

شود»روایتا دیگر فرمود:  صرف  ست از دو میلیو  دره ى که در راه خیرِ دیگر  سدب بهتر ا ِصله امام زما 6ب ح538ه ا ب ص«)یز درهم که به امام بر در 7(. این که 
چاپ کرد ِ کتاب هایا زما  غیبت با مصرف کرد ِ مال به قصدِ صله ایشا  در مصارف و مخارجا انجام ما گیرد که ما داند    حضرت به    ها ربایت دارد؛ مانندِ 

شیعیا  و دوستانش به خصوص ساداتِ علوی و عل ایِ ترویج کننده شرعِ  که مربوط به    حضرت استب بر پا کرد ِ مجالسِ یاد وریِ    حضرت و دعوت به اوب صله

 (. 306ب ص2ب سید مح د تقا موسوی اصفهاناب جمكیالُ المكارم مقدّس و...)

له کندب باید هر کس نتواند ما : »فرمود7در بعضططا از روایات این مورد به صططورت جداگانه مورد ترغیب و تشططویق قرار گرفته اسططت؛ چنا  که امام صططادق. 1 را صططِ
ستا ِ]شیعیا  ِصله کند که [ دو صالحِ ما را دیدار ن اید که روابِ زیارت ما صالحِ ما را ستا ِ  شودب و هر کس نتواند ما را زیارت کندب دو شته ما  ِصله ما برای او نو روابِ 

 (.73ب ص2ب شیخ صدوقب جمَن الیَحضُرُهُ الاقیه)برایش نوشته ما شود

َََلِّ عَلَا وَلِیِّ أَمْرِكَ، الْقَائِمِ»د  به    حضطططرتب ما  توا  از این ج الت اسطططتفاده کرد: برای درود فرسطططتا .2 وَ الْعَدْلِ الْمُنْتَظَرِ، ا ْاُاُْه  الْمُؤَمَّلِ، اللَّهُمَّ وَ ا

ساب ج بتهذی «)بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِینَ، وَ أَیِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ سید ابن طاووسب جاقبال ؛110ب ص3شیخ طو ب مااتیح الجنان؛ 60ب ص1ب 

؛ یا به صورت مختصر به این صورت نقل شده است( علیه السالم شیخ عباس ق اب دعایِ افتتاحب این دعا به واسطه مح د بن عث ا  بن سعید از ناحیه مقدّس امام عصر

 «.  اَلِّ عَلی مَوالنا و سَیِّدِنا اا ِ ِ الزَّمانِ، بِعَدَدِ ما أ اطَ بِهِ عِلمُكَأللهمَّ »ما توا  بر    حضرت صلوات فرستاد: 

صا به عنوا  هدیه به    حضرت3 شخص مَمنِ منتظر ن از مخصو سالم  . این که  سالم یا یکا از اماما علیه ال ش اره ای  علیهم ال به جای  ورد و هیچ حدّ و وقت و 
ست و مَمنِ من شیوه ن از: دو رکعت ن از برای این ن از نی تظر به مقدار محبّت و توانایا ام به محبوبش هدیه تقدیم ما کند و بر حسب طاقتش او را خدمت ما کند. 

سه مرتبه بگوید:   سجودب  سبیحِ رکوع و  سالم بگوید:  پس از«. َالَّا اللَّهُ عَلَا مُحَمَّدٍ وَ َلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ»بخواند: در هر رکعت پس از ت شهد و  اللَّهُمَّ »ت

لِّ عَلَا مُحَمَّدٍ وَ َلِ مُحَمَّدٍ الطَّیِّبِ لَامُ، یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ، اَََ لَامُ، وَ مِنْكَ السَََّ لَ التَّحِیَّةِ وَ أَنْتَ السَََّ ینَ الطَّاهِرِینَ الْأَخْیَارِ، وَ أَبْلِغْهُمْ مِنِّی أَفْضَََ

مِ النَّبِیِّینَ، وَ سَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ. اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهَا مِنِّی، مَّ إِنَّ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ هَدِیَّةٌ مِنِّی إِلَا عَبْدِكَ وَ نَبِیِّكَ وَ رَسُولِكَ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَالسَّلَامِ. اللَّهُ

ِایِّ نَبِیِّكَ، وَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَ أَبْلِغْهُ إِیَّاهَا عَنِّی، وَ أَثِبْنِی عَلَیْهَ لَامُ، وَ وَ سَّ َضلَ أَمَلِی وَ رَجَائِی فِیكَ، وَ فِی نَبِیِّكَ عَلَیْهِ ال َسنِ وَ ابْنَةِ نَبِیِّكَا أَفْ ، وَ الْحَ

َسیْنِ:، یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِ ِسبْطَیْ نَبِیِّكَ، وَ أَوْلِیَائِكَ مِنْ وُلْدِ الْحُ َسیْنِ  سبوع«)نِینَ، یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ، یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَالْحُ سططید ابن طاووسب ، جمال األُ

 (. 17-16ص

ست: 4 سید ابن طاووس روایت کرده ا سول خدا». مرحوم  شت رکعت ن از بخواندب  چهار رکعت را به ر ست  دماب روز ج عه ه ستحب ا هدیه کند و صلا اللهعلیه و  له م
شنبه چهار رکعت ن از بخواند و    را به امیرال َمنینسالم اهلل علیها  را به حضرت فاط هچهار رکعت  سالم  هدیه کندب و روز  هدیه کندب و به ه ین صورتب هر علیه ال

ه هشت رکعت ن از بخواندب  چهار رکعت هدیه کندب سپس روز ج ععلیه السالم  روز از هفته به یکا از اماما :هدیه کند تا روز پنجشنبه که چهار رکعت را به امام صادق
سول خدا شنبه چهار رکعت ن از بخواند و    را به امام کایمسالم اهلل علیها  هدیه کند و چهار رکعت را به حضرت فاط هصلا اهلل علیه و  له  را به ر  هدیه کندب و روز 
هدیه علیه السالم  هدیه کند تا روز پنجشنبه که چهار رکعت را به امام عصرعلیهم السالم   ر روز از هفته به یکا از اماماهدیه کندب و به ه ین صورتب هعلیه السالم 

سَّ »کند. بین هر دو رکعت از این ن ازهاب این دعا را بخواند:  ْسبُنَا رَبُّنَا مِنْكَ بِال لَامُ،  َ سَّ لَامُ، وَ إِلَیْكَ یَعُودُ ال سَّ لَامُ، وَ مِنْكَ ال سَّ لَامِ. أللَّهُمَّ إِنَّ أللَّهُمَّ أَنْتَ ال

َصلِّ عَلَا مُحَمَّدٍ وَ َلِ مُحَمَّدٍ، وَ بَلِّغْهُ إِیَّاهَا، وَ  (6)نام معصططوم و نام پدرم گفته شططود؛ مثالً: مح ّد بن عبداهللهَذِهِ الرَّكَعَاتِ هَدِیَّةٌ مِنِّی إِلَا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَ

 (.24ه ا ب ص«)كَ، وَ فِی رَسُولِكَ اَلَوَاتُكَ عَلَیْهِ وَ َلِهأَعْطِنِی أَفْضَلَ أَمَلِی وَ رَجَائِی فِی
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تظاهر با . 57؛ پرهیز از مجالسا که نام    حضرت در  نجا مورد ت سخر باشد. 56؛ صبر در زما  غیبت    حضرت

اتفاق و اجت اع بر نصرت . 60؛ هذیب نفست. 59؛ ناشناس ماند  و پرهیز از شهرت یافتن. 58 1؛ست گرا  و اهل باطل

 ؛    پیوسته به یاد    حضرت بود . 62؛ موفق شد  بر توبه واقعا و بازگرداند  حقوق به صاحبا   نها. 61؛    حضرت

که  این. 65 2؛یاد    حضطرت فراموشطاِدعا به درگاه الها برای جلوگیری از . 64؛ به  داب    حضطرت ع ل ن ود . 63

سبت  شدبدنت ن شع با ضرت خا سته خود. 66 3؛به    ح ضرت بر خوا ستة    ح ستن خوا احترام کرد  . 67؛ مقدم دان

بزرم داشططتن اماکنا که به قدوم    . 68(؛  نزدیکا  و منسططوبین به    حضططرت )مانند سططادات علوی و عل ای دینا

تکذیب . 71؛ وقت گذارا  یهور تکذیب و دروغ شطط رد . 70؛ وقت یهور را تعیین نکرد . 69؛ اندحضططرت زینت یافته

ضرت در زما  غیبت صه    ح ضرت با عافیت و ای ا . 72؛ کرد  مدعیا  نیابت خا ست دیدار    ح اقتدا و . 73؛ درخوا

                                                                                                                                   4؛خواند  ن از    حضرت. 75؛ حفظ زبا  از یاد غیر خدا و مانند   . 74؛ تأسا جستن به اخالق و اع ال    حضرت

امام یارت قبر موالی ا  ز. 77؛ علیه السالم گریستن در مصیبت موالی ا  شهید مظلوم حضرت ابا عبداهلل الحسین. 76

 ؛    علیه السالمحسین

مهیا . 80؛ ت کرد  در ادای حقوق برادرا  دینااهت ام و ه ّ. 79؛ ه در  شکار و پنها میّبسیار لعنت کرد  بر بنا اُ. 78

    5(. کرد  سالح و اسب در انتظار یهور    حضرت )منظور  ماده بام بود 

                                                           
وای بر این امّت از : »ما فرمودصططلا اهلل علیه و  له  شططنیدم رسططول خدا: از طریق عامّه روایت  ورده از حذیفه که گفت كشََفُ الغُمَّةبه نقل از  بحاراالنواردر . 1

ست گر که چگونه ما کشند و شاها ِ  سانند مگر کسا که اطاعت از    ها را ایهار کندب پس مَمن متّقا با زبا  با    ها تظاهر ما کند و با  پاد فرمانبردارا  را ما تر

 (.  356ب ص2سید مح د تقا موسوی اصفهاناب ج  بمِكیالُ المَكارِم«)دل از    ها فرار ما کند

لُبْنَا »...اسططت: علیه السططالم  من امال فرمود و امر کرد که    را بخوانم و    دعاى غیبت قائم. ابو علىّ گوید: این دعا را شططیخ ابو جعفر عه رىّ براى 2 اللَّهُمَّ وَ لَا تَسََْ

ِسنَا ذِكْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ، وَ الْ لَاةَ عَلَیْهِإِیمَانَ وَ قُوَّةَ الْیَقِینَ لِطُولِ الْأَمَدِ فِی غَیْبَتِهِ، وَ انْقِطَاعِ خَبَرِهِ عَنَّا، وَ لَا تُنْ صَّ ...؛ ... الْیَقِینِ فِی ظُهُورِهِ، وَ الدُّعَاءَ لَه،ُ وَ ال

خبرى ما از اوب یقین ما را سطططلب مکنب و یاد و انتظار و ای ا  و قوّت یقین ما را در یهورم و دعا و درود ما را بر او از خاطر ما خدایاب به واسططططه غیبت طوالنیش و بى

 (.513ب ص2صدوقب ج ب شیخكمال الدین«)مهبر...

صادق3 سنا  از امام  سالم . مح د بن  ست:  علیه ال ِضعٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلَیْكَ بِقَلْ ٍ»در دعای روز ج عه روایت کرده ا ِشعٍ وَ إِلَا  خَا وَ إِلَا وَلِیِّكَ بِبَدَنٍ خَا

ِضعٍ ِشدِینَ بِاُؤَادٍ مُتَوَا بع؛ خدایاب من الْأَئِمَّةِ الرَّا بع و به سوی ولیّت با بدنا فروتن و ب اماما ِ هدایت کننده با قلبا متوا  «)به درگاه تو تقرّب ما جویم با دلا خا
صفهانا در ذیل این دعا ما فرماید: این دعا بر حصول تقرّب به خدای بلند مرتبه با خشوع و فروتنِا 230سید ابن طاووسب ص، جَمالُ األسبوع (.  یت اهلل موسوی ا

در این جا به قرینه یاد کرد ِ اماما : و به قرینه این که این تعبیر در چندین دعا و حدیث از موالی ا  حضطططرت « ولاّ»  برای ولاّ او داللت داردب و منظور از بد

   (. 367ب ص2ب سید مح د تقا موسوی اصفهاناب ج مِكیالُ المَكارِماست) علیه السالم روایت  مدهب ه ا  امام زما 7حجّت

ْستَعِینُدو رکعت استب در هر رکعت سوره ح د بخواند و هنگاما که به  یه ) علیه السالم ن از امام عصر». سید ابن طاووس گوید: 4 ( رسیدب    إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَ

ار بخواندب سپس رکوع و سجود را انجام دهدب و رکعت دوم را نیز به  یه را صد بار تکرار کندب و پس از صدمین بارب سوره ح د را تا به  خر بخواند و سوره توحید را یز ب

فَ الْغِطَاءُ، »ه ین ترتیب به جا  ورد. پس از ن ازب این دعا را بخواند:  مَاءُ، وَ أللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلَاءُ، وَ بَرِحَ الْخَاَاءُ، وَ انْكَشََ عَتِ السََّ اقَتِ الْأَرْضُ بِمَا وَسَِ وَ ضََ

َالِّ عَلَا مُحَمَّدٍ وَ َلِ مُحَمَّدٍإِلَیْكَ یَ دَّةِ وَ الرَّخَاءِ. أللَّهُمَّ  شِّ ْشتَكَا، وَ عَلَیْكَ الْمُعَوَّلُ فِی ال ، الَّذِینَ أَمَرْتَنَا بِطَاعَتِهِمْ، وَ عَجِّلِ اللَّهُمَّ فَرَجَُهْم ا رَبِّ الْمُ

َا  َّدُ ی َا مُحَم َّدُ،بِقَائِمِهِمْ، وَ أَظْهِرْ إِعْزَازَهُ، ی َا مُحَم َا عَلِیُّ ی َا عَلِیُّ ی َّدُ ی َا مُحَم َايَ، ی َا كَافِی َإِنَّكُم َانِی ف َّدُ، إكْاِی َا مُحَم َا عَلِیُّ ی َإِنَّكُمَا  عَلِیُّ، ی رَانِی ف ََُ أُنْص

رَايَ، یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ، إ ْاَظَانِی فَإِنَّكُمَا  َافِظَايَ ََِ ا ِ َ الزَّمَانِ، یَا مَوْلَايَ یَا  بنَاا َََ ا ِ َ الزَّمَانِ، یَا مَوْلَايَ یَا ا َََ یَا مَوْلَايَ یَا ا

  (.281-280سید ابن طاووسب ص، جَمالُ األسبوع)«الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَاَا ِ َ الزَّمَانِ، الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ، أَدْرِكْنِی أَدْرِكْنِی أَدْرِكْنِی، 

 .147-489ب ص2سید مح د تقا موسوی اصفهاناب ج  بمِكیالُ المَكارِم. 5



81 
 

ن منتظرا  را ما توا  این گونه بر اساس ویاین هشتاد گانه ای که از کتابِ مکیال ال کارم به  نها اشاره شدب ویای

                                                 1دسته بندی کرد:

  یطه فردي ل.اوّ

 . وییفه عقیدتا1

الْمَوَدَّةَ فاِ  م عَلَیْهِ أَجْرًا إاِللُكُأأَسَ  قُل الَ» وییفه ه ه مردم است: علیه السالم ت و ابراز محبت به امام مهدیمودّ 

سا  را در بر ما گیرد و بر نیاتمودتب محبّ 2؛«الْقُرْباَ سر وجود ان سرا ست که  شق امام  رفتار و گفتار محبّ بتا ا و عا

سالم زما  سول خدا علیه ال صن محبّ صلا اهلل علیه و  له تأریر ما گذارد. ر صاحب االمردر و سالم ا  حضرت   علیه ال

ابِرِینَلِل طُوبَا» ما فرماید: َااَهُمْ اللَّهُ فِی كِتَابِهِ ،غَیْبَتِهِ فِی صَّ وَ  ،طُوبَا لِلْمُتَّقِینَ عَلَا مَحَجَّتِهِمْ؛ أُولَئِكَ وَ

ْ ِ) :قَالَ ِالْغَی َّذِینَ یُؤْمِنُونَ ب هاله:  3؛(ال َّهِ هُمُ الُ ُفُلِحُو ه)وه ق َّهِ  هال إِ َّ حِزُبه الل خوشطططا به حال صطططبر  4؛( ُولئِزه حِزُبُ الل

ت ایشططا )اماما (ب ه انا  که خداوند در کتابش وصططفشططا  کنندگا  در غیبتشب خوشططا به حال اقامه کنندگا  در محبّ

 نا  حزب خداوند هستندب  گاه باشید » و فرمود: 5«.متقین( کسانا هستند که به غیب ای ا  و باور دارند») فرموده است:

 «.)گرویدگا  به   ( رستگارندگ ا  حزب خداوند است که که بى

 وییفه عاطفا .2

ا در قلب خویش تقویت منظور از ویاین عاطفاب ویایفا است که از قلب نشأت ما گیرد و شیعة منتظر باید    موارد ر

ست؛ چرا که اطاعتِ ع لاِ حقیقا از اطاعت قلبا من شخص ا شأ ما پذیرد و بدو  ن اید. لزوم رعایت این ویاین نیز م

 گونه در رفتار پدید ما  ید.انگاِ نفاق   دوگ

علیه  ب    حضرت سخنانا از امام حسن عسکری علیه السالم ابراهیم بن مهزیار)ابو اسحاق( پس از دیدار با امام زما  

قل ما کند: السطططالم ْلِ الطَّاعَةِ وَ اإلِخْال أَنَ قُلُوبَ وَ اعْلَمْ»...  را برای او ن ْكَ عٌ، نُزَّصِأَه ْلَ الطَّیْرِ إِلَا  إِلَی مِث

                                                           
نقل شده و یز درسنامه تربیتا برای سالکا ِ کوی  علیه السالم دعایا شرین از حضرت امام عصربرای تعیین ویاین اقشار مختلن و تکلین منتظرا  در زما  غیبتب . 1

الطَّاعَةِ وَ بُعَْد الْمَعْصِیَِة، وَ اِدَْق  أللَّهُمَّ اْرزُقْنَا َتوْفِیقَ» :و ویاین جامعه منتظر معین شده است مج وعه ویاین فردی در این دعا. یار و رهروا ِ راه انتظار است

مْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَ الْمَعْرِفَةِ، وَ طَهِّرْ بُطُوَننَا مِنَ الْحَرَامِ الْحِكْمَةِ، وَ ا النِّیَّةِ، وَ عِرْفَانَ الْحُرْمَةِ، وَ أَكْرِمْنَا بِالُْهَدى وَ اإلسْتِقَامَةِ، وَ سَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَ

نِ اللَّغْوِ وَ الْغِیبَةِ، وَ تَاَضَّلْ عَلَا عُلَمَائِنَا ، وَ اسْدُدْ أَْسمَاعَنَا عَ وَ الشُّبْهَِة، وَ اكْاُفْ أَیْدِیَنَا َعنِ الظُّلْمِ وَ السَّرِقَةِ، وَ اغْضُضْ َأبْصَارَنَا َعنِ الْاُجُورِ وَ الْخِیَانَةِ

ا َةِ، وَ عَلَا  الْمَوْعِظَةِ، وَ عَلَا مَرْضَا الْمُسْلِِمینَ بِالشِّاَاءِ وَ الرَّبِالزُّهْدِ وَ النَّصِیحَةِ، وَ عَلَا الْمُتَعَلِّمِینَ بِالْجَهْدِ وَ الرَّغْبَِة، وَ عَلَا الْمُسْتَِمعِینَ بِاالتِّبَاعِ وَ

الشَّبَابِ بِاإلِنَابَةِ وَ التَّوْبَةِ، وَ عَلَا النِّسَاءِ بِالْحَیَاءِ وَ الْعِاَّةِ، وَ عَلَا األغْنِیَاءِ مَوْتَاهُمْ بِالرَّأْفَةِ وَ الرَّ ْمَةِ، وَ عَلَا مَشَایِخِنَا بِالْوَقَارِ وَ السَّكِینَةِ، وَ عَلَا

الْخَلَاصِ وَ الرَّا َةِ، وَ عَلَا الْأُمَرَاءِ بِالْعَدْلِ وَ ،ِ وَ عَلَا الْاُقَرَاءِ بِالصَّبْرِ وَ الْقَنَاعَةِ، وَ عَلَا الْغُزَاةِ بِالنَّصْرِ وَ الْغَلَبَةِ، وَ عَلَا الْأُسَرَاءِ بِبِالتَّوَاضُعِ وَ السَّعَة

عُمْرَِة، ، وَ بَارِكْ لِلْحُجَّاجِ َو الزُّوَّارِ فِی الزَّادِ وَ النَّاَقَةِ، وَ اقْضِ مَا أَْوجَْبتَ عَلَْیهِمْ مَِن الْحَجِّ وَ الْالشَّاَقَةِ، وَ عَلَا الرَّعِیَِّة بِاإلنْصَافِ وَ ُ سْنِ السِّیرَةِ 

 (.350ب مرحوم کهفعه اب صألبلدُ األمین «)بِاَضْلِكَ وَ رَ ْمَتِكَ یَا َأرْ َمَ الرَّاِ مِینَ
 23سوره شوریب  یه  .2

 .3سوره بقره ب  یه  .3

 .22. سوره مجادله ب یه 4

 .60ب  خهزازب ص كاایة األثر. 5
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َا قاى  1...؛أَوْكَارِه ند پرندگانى که میل به  شطططیانه دارند مشطططتاق ل و بدا  که قلب هاى مردم دیندار و بااخالص مان

 «.خواهد بود... )مهدی(تو

 اتنک

 2ب عبارتند از: دینداری و اخالص. علیه السالم . دو بالِ پرواز به سوی امام عصر1

ت  نها درونا و ه راه با میل و رغبت اسططت؛ یعنا محبّ 8حقیقاب مشططتاق دیدار یوسططن فاط ه قلب های منتظرا ِ . 2

 3؛ (فهاجُعهلُ  هفُئِدهةً مِنه النَّاسِ تههُوِی إِلهیُهِمُ) فرماید:خداوند در این  یه مى» تاده فرمود:نیز به قُ علیه السططالم اسططت. امام باقر

 که بفرماید: دل هاى مردم را متوجه    کنب نه این فرمود: دل خدا نبود و گر نه باید مى ةخان مردم به ةمنظورم عالق

هستیم که هر کس ما را دوست داشته  علیه السالم دعاى ابراهیم هاى مردم را متوجه  نها کن. به خدا قسمب ما مش ولِ

چنین باشططد از عذاب جهنم در روز قیامت ای ن ش مقبول نیسططتب در صططورتى که او قبول اسططت و گر نه حجّ باشططد حجّ

 4«.است

 

 . وییفه رفتاری3

مهم ترین ویاین شططیعیا  منتظر را باید در مقام ع ل دانسططت؛ چرا که عقیده و عاطفه تا در مقام ع ل یاهر نشططودب               

در جایگاه ویاین ع لا شیعیا  دیده ن ا تواند منشأ ارر باشد. به ه ین دلیل است که بیشترین توصیه ها در روایات را 

بسیار پسندیده استب اما  نزه که محبّ واقعا را محبوب  علیه السالم ما شود. بنابراین محبّت قلبا نسبت به امام زما 

امام خویش قرار ما دهدب تقوا و خویشتن داری است. از این رو منتظر باید بندة حقیقا خداوند باشد و بدو  این اطاعتب 

صادقن ا ت ستند. امام  سالم واند خود را پیرو امامانا بداند که خود را بندگا  الها ما دان در این رابطه فرمودند:  علیه ال

حَابِی إنَّ» ََْ حَابِی مِنْ فَلَیْسَ التُّقَا وَ النُّهَا أَهْلِ مِنْ یَكُنْ لَمْ فَمَنْ التُّقَا؛ وَ النُّهَا أُولُو أَا ََْ  ه انا 5؛ أَا

 «. نیست من یارا  از نباشد پرهیزگارى و خرد اهل هرکس براین بنا پرهیزگارند؛ و خردمند من یارا 

    

 

                                                           
 . 448ب ص2ب  شیخ صدوقب جكمال الدین. 1

لِلَّهِ مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ »نقل ما کند که    حضرت فرمود: 6از رسول خدا 7. اخالص یعنا ه ه کارها را فقط برای خدا انجام دهد؛ در این صورت است که امام ربا2

هاى حک ت از اى چهل روز را با اخالص به سر نیاوردب جز    که چش ه؛ هیچ بندهاَبَا ًا، إِلَّا جَرَتْ یَنَابِیعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَا لِسَانِهِ عَزَّ وَ جَلَّ َأرْبَِعینَ

 (.321ب ح69ب ص2ب شیخ صدوقب ج7عیون أخبارِالرِّضا«)شودقلب او بر زبانش جارى مى

 «.پس دل هاى برخى از مردم را به سوى  نا  گرایش ده» ؛37یه سوره ابراهیمب . 3

 .312-311ب ص8ب شیخ کلیناب جكافی  .4

 ...عهنُ دهاوُده بُنِ فهرُقهدٍ قهاله سه ِعُتُ  هبها عهبُدِ اللَّهِ ع یهقُولُ  -به نقل از رجال کشا  166ص 65ب عالمه مجلساب ج بحار االنوار.  5
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 دوم.  یطه اجتماعی

 ایجاد محبّتِ امام در مردم    

انسطططا  منتظر برای  ماده سطططاختن جامعه برای پذیرم امامب باید مردم را عالق ند به امام ن اید که این مهم با معرفا 

ضور  صحیح امام امکا  پذیر شنه و عالق ند ح سترده کرد  محبت امام در میا  ه ه مردمب جامعه را ت ست. باید با گ ا

صادق صوم کرد. امام  سالم امام مع ُضونَا ال وَ النَّاسِ، إِلَا  َبِّبُونَا»فرمود:  علیه ال  مهربا  ما با را مردم 1؛ إِلَیْهِمْ تُبَغِّ

حضرت    نقل کرده که  علیه السالم حدیثا را از تفسیر امام عسکرى شهید رانى«. نکنید دش ن ایشا  با را ما و کنید

سجاداز سالم امام  ست: علیه ال سا  و کارى » نقل کرده ا شنا خداوند به موسى وحى فرمود: مرا در نظر بندگانم دوست ب

هم؟ خداوند بکن که من هم مخلوقات خودم را دوسطططت بدارم. موسطططى عرض کرد: خداونداب این کار را چگونه انجام بد

اى را که از در من روگردا  شده ها و احسا  هاى مرا براى  نا  بیا  کن تا مرا دوست بدارند. اگر تو بنده فرمود: نع ت

ام بر گرداناب براى تو بیش از یز سططال عبادت رواب داردب که روزهایش را به سططویم برگردانى و گ راهى را به  سططتانه

شب هایش را شى و  شى. روزه گرفته با شب خوانده با عرض کرد: خداونداب این بنده کیست؟ خداوند فرمود:  موسى ن از 

کسى که امام زما   بنده گنهکار مت رد و سرکش است. موسى دوباره عرض کرد: بنده گ راه کدام است؟ خداوند فرمود:

شریعت معتقد شدب با این که به     شریعت و دین او با سى که جاهل به  سد و ک شنا ست خود را ن ولى به خداوندم  با

 2«.کند تا به رباى او دست یابدعبادت ن ى

  :عبارتند از معلیه السال امام زما  ویاین منتظرِمهم ترین  بنابراین ما توا  این گونه نتیجه گرفت که

 عَرِّفْنِی للَّهُمَأ» بشناسد و این مهم میسر نخواهد شد مگر این که ه یشه از خدا بخواهد: خوبا   حضرت را به  اوّلب

كَ كَ ،نَاْسَََ ولَكَأ ؛لَمْ أَعْرِفْ نَبِیَّكَ ،فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَاْسَََ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی  ،للَّهُمَّ عَرِّفْنِی رَسََُ

ولَكَ لَلْتُ عَنْ دِینِی ،تُعَرِّفْنِی  ُجَّتَكَفَإِنَّكَ إِنْ لَمْ  ،للَّهُمَّ عَرِّفْنِی  ُجَّتَكَأ ؛لَمْ أَعْرِفْ  ُجَّتَكَ ،رَسََُ  3؛«ضَََ

صادق ست که امام  سالم این ه ا  دعایا ا ضرت مهدیربه زُ علیه ال سالم اره  موزم داد تا در زما  غیبت ح  علیه ال

 خوانده شود.

 ا کند.را با    حضرت  شن علیه السالم امام زما  مقدّس ب مردم گ راه و دور شده از  ستا دوم

 

 

 

 

                                                           
 ؛ به نقل از صفات الشیعه  162بص 71ه ا ب ج . 1

 .4ب ص2ه ا ب ج.  2

 .337ب ص 1ب شیخ کلیناب جكافی 3
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 درس دهم

 

 (3معارف مهدوي)

 

 الزم است  علیه السالم چه شرایطی برايِ سربازي در  كومت امام زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 الزم است  علیه السالم چه شرایطی برايِ سربازي در  كومت امام زمانسؤال: 

ش سه ا دا ست که در برپایا دولتِ مهدوی و حکومت عدل جهانا  شد و افتخار نهایت  رزویِ منتظرِ واقعا    ا ته با

دارد که این شرایط در  یاوری و ه راهاِ  خرین حجّت حقّ را به دست  ورد. اما رسید  به چنین سعادتِ بزرگا شرایطا

 حدیث زیرب نسبت به    ها تأکید شده است: 

ْاحَابِ الْقَائِمِ: فَلْیَنْتَظِرْ، وَ لْیَعْمَلْ »فرمود:  علیه السططالم گوید: امام صططادقابو بصططیر  َسرَّهُ أَنْ یَكُونَ مِنْ أَ مَنْ 

نِ األخْالقِ، وَ هُوَ مُنْتَظِرٌ؛ فَإِنْ مَاتَ وَ قَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِنَ األجْرِ مِثْ ََِ نْ لُ أَجْرِ مَبِالْوَرَعِ وَ مَحَاس

َصابَةُ الْمَرْ ُومَةُ هر کس که بود  در شطط ار یارا  قائم شططادمانش  1؛أَدْرَكَهُ فَجِدُّوا وَ انْتَظِرُوا هَنِیئاً لَكُمْ أَیَّتُهَا الْعِ

سازد؛ باید به انتظار باشدب و با حال انتظار به پرهیزگارى و اخالق نیکو رفتار کند و اوست منتظر؛ پس اگر اجلش برسد و 

پس از درگذشت او قیام کندب پادام او ه انند پادام کسى است که امام قائم را درک کرده باشدب  علیه السالم ائمامام ق

 «.  پس بکوشید و منتظر باشیدب گوارا باد ش ا را اى ج اعتى که مش ول رح ت خدا هستید

 نکات

 . در این روایت به سه ع ل دستور داده شده است: انتظارب ورعب اخالق نیکو. 1

. انتظارب به معنایِ چشم به راه بود ب امری فطری و ذاتا است که الزمة   ب تالم برای رسید  به هدفِ مورد انتطار 2

هور؛ یعنا عدالت و شکوفایا را در ب انگیزه و شوق به سویِ تحقّقِ اهداف ی علیه السالم است. انتظارِ یهور امام عصر

منتظرا  پدید ما  ورد. بنابراین انتظار با نشستن و دست روی دست گذاشتن سازگاری ندارد. انتظار با چشم به در دوختن 

 2و حسرت خورد  نیز ت ام ن ا شود؛ بلکه در حقیقتِ انتظارب حرکت و نشاط و شور  فرینا نهفته است.

الْمُنْتَظِرُ لِأَمْرِنَا، »فرمود: 7ر فرج رواب های زیادی بیا  شده است؛ به عنوا  مثال امیرال َمنین. در روایاتب برای انتظا3

 «. منتظر امر ماب مانند کسا است که در راه خدا به خو  غلطیده است 3؛فِی سَبِیلِ اللَّهِ كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ 

سول خدا. در برخا از روایاتب انتظار فرج از برترین اع 4 ست: ر شده ا ش رده  لُ »فرمود:  صلا اهلل علیه و  له ال  ضه   هفُ

ست 4انُتِظهارُ الُفهرهجِ؛  ُمَّتِا  هعُ هالِ صادق«. برترین کارهاى امت منب انتظار فرج ا سالم امام  لُ»فرمود:  علیه ال ضه  األعُ هالِ   هفُ

لُ»فرمود:  علیه السالم ه زنین امام جواد«. استبا فضیلت ترین ع ل هاب انتظار فرج  5انُتِظهارُ الُفهرهجِ؛ ضه ِشیعهتِنها   هعُ هالِ  هفُ

 «.برترین اع ال شیعیا  ماب انتظار فرج است 6انُتِظهارُ الُفهرهجِ؛

. با توجه به این روایاتب معلوم ما شطططودب انتظار فرج از جنس ع ل اسطططت. در ع لب حرکت وجود دارد و در ع ل نیز 5

ارِعُونَ فاِ الخَیرَاتِ وَ هُمْ لهَا قرار گرفته اسطططت. چنا  که خداوند ما فرماید: )سطططرعت و سطططبقت  َََ أُوْلَئكَ یُس

                                                           
 . 200ب نع اناب صلغیبة ا. 1

 . 136ب ج عا از نویسندگا ب ص1جنگین َفرینش، . 2

 . 625ب شیخ صدوقب صخصال؛ 115ب ابن شُعبه حهرّاناب صتُحَفُ العقول. 3

 .218ب ص50ب عالمه مجلساب جبحاراألنوار؛ 21پدر شیخ صدوقب صب اإلمامة و التبصرة. 4

 . 208ب ص75ب عالمه مجلساب جبحاراالنوار؛ 207ب ص2ب عالمه إربلاب جكشف الغُمَّه. 5

 . 377ب ص2ب شیخ صدوقب جكمال الدین؛ 281ب خزّازب صكاایة األثر. 6
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ابِقُونَ ه زنین در دعای  .جویندمى سططبقت  نها انجام در که  نانند و ورزندمى شططتاب نیز کارهاى در که  نانند 1(؛سَََ

شود:  سته ما  َسارِعِینَللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِا»عهد از خداوند خوا َصارِهِ وَ أَعْوَانِهِ، وَ الذَّابِّینَ عَنْهُ، وَ الْمُ فِی  إِلَیْهِ  نْ أَنْ

ْشهَدِینَ بَیْنَ یَدَیْهِ ْستَ ابِقِینَ إِلَا إِرَادَتِهِ، وَ الْمُ سَّ َضاءِ  َوَائِجِهِ، وَ الْمُحَامِینَ عَنْهُ، وَ ال خداوندا! مرا قرار  2؛قَ

سالم )امام زما بده! از یاورا  و مدافعا  او شتیبا علیه ال سرعت ما ورزندب و از پ صد او  هاى (ب و  نها که در انجام مقا

 «.شونداندب و  نا  که در رکابش شهید مىوىب و کسانى که در ارادت به حضرتش سبقت گرفته

لحظه ها بهره مند اهل سرعت و سبقت بودند؛ فرصت ها را از دست ندادند و از  علیه السالم . اصحاب سیّدالشهدا6

 3شدند.

 «.دِینه بهیُنه یهدهیُهوه الُ ُسُتهشُهه»است:  علیه السالم . پایا  سرعت و سبقتب شهادت در محضر امام زما 7

صل دینب 8 سالم. ه انا ا سالم و  اعتقاد به امامت و والیت اهل بیت علیهم ال ست که حقیقت ا شا  بود  ا سلیم ای و ت

ست. ولا  ن سیله رعایتِ ای ا  نیز ه ین ا سداری و مراقبت از    به و صل را از تباها حفظ ما کندب روحیه پا زه این ا

نام دارد. به ه ین جهت اماما  معصططوم: که خود را به امر پروردگارب متکفّلِ دسططت « ورع»احکام الها اسططت که ه ا  

سفارم زیادی به ورع کرده اندب با این ت ستا  خویش ما دانندب  ست که گیری و نجاتِ دو عبیر که رعایت ورعب ک کا ا

  4دوستدارا  اهل بیت: به خود ایشا   ما کنند.

. کاری که از دوستدارا  اهل بیت: بر ما  ید این است که ایشا  را به وسیله ورع و اجتهاد در نجاتِ خودشا  ک ز و 9

دارد و عبادات هم حُکم دانه های  یاری کنند. ورعب حُکم نخ تسطططبیح دارد که ه ه دانه های    را در کنار هم نگه ما

شودب  ستندب و اگر این نخ پاره  ستب دانه ها در کنار هم قرار گرفته و منظّم ه سالم ا سبیح دارند. تا وقتا این نخ )ورع(  ت

، فَإِذَا الْعِبَادَةِ نِظَامُ ألْوَرَعُ»فرمود:  علیه السططالم دانه ها هم ما ریزند و دیگر    تسططبیح باقا ن ا ماند. امام سططجاد

لْكُ اتَّبَعَهُ النِّظَامُ سِّ ست؛ اگر  5؛انْقَطَعَ الْوَرَعُ ذَهَبَتِ الدِّیَانَةُ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ ال شته در ورنده عبادات ا ورع به ر

  از هم  ورع بریده شودب دینداری هم )از بین( ما رودب به ه ا  صورت که اگر رشته پاره شودب رشته شده نیز به دنبال  

شد سالم امیرال َمنین«. ما پا سفارم فرمود:  علیه ال صاریب  ب ن نامه ای به عث ا  بن حُنهین ان أَعِینُونِی »نیز در 

 «. با پرهیزکارى و تالم فراوا  و پاکدامنى و راستىب مرا یارى دهید 6؛بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِاَّةٍ وَ سَدَادٍ

رفتیمب در     صلا اهلل علیه و  لهفرمود: روزى با پدرم به مسجد حضرت رسول ه السالمعلی در روایتا دیگرب امام صادق

سالم کرد و فرمود:  سته[ بودندب پدرم نزدیز رفت و بر  نها  ش شیعیا ِ ماب بین قبر و منبر ]ن وَ اللَّهِ إِنِّی »جا گروهى از 

                                                           
 . 61سوره مَمنو ب  یه. 1

 .96صب 53ب عالمه مجلساب جبحاراألنوار. 2

نهج «)هاى نیز را غنی ت ش اریدگذرندب پس فرصتها چو  ابرها مىو فرصت، فَانَْتهِزُوا فَُرصَ الْخَیْرِ؛ وَ الْاُرْاَةُ َتمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ»فرمود: 7. امیرال َمنین3
 (. 21ب سید رباب حک تالبالغه

 . 423-424ب سید مح د بنا هاش اب ص7معرفت امام عصر. 4

 .37ب ح308ب ص67ب عالمه مجلساب جبحاراألنوار؛ 40ب مجلس703شیخ طوساب ص امالی. 5

 .45ب سید رباب  نامه نهج البالغه .6
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َأَعِی َأُ ِبُّكُمْ، وَ أُ ِ ُّ رِیحَكُمْ وَ أَرْوَا َكُمْ، ف َا عَلَال َا إِلَّا  نُون َالُوا واَلیَتَن َإِنَّكُمْ لَنْ تَن َادٍ، ف ِكَ بِوَرَعٍ وَ اجْتِه ذَل

سیله پرهیزکارى  ش ا را دوست دارمب ما را بر این محبّت به و ش ا و نفهس  ؛1  به خدا قسم من بوى  بِالْوَرَعِ وَ  اإلجْتِهَادِ

«. زکارى و تالم و کوششب کسى به والیت و دوستى ما نرسدو سعى و تالمِ خود یارى کنیدب و بدانید جز به پرهی  

ا ها(. از این رو کسا که . اخالق دو رکن اصلا دارد: رکن اوّلب کسب فضایل)خوبا ها(؛ رکن دومب دفع رذایل)زشت10

 اشد.باشدب باید به نیکویا این دو رکن را دارا ب علیه السالم دوست دارد سربازِ امام زما 

سالم هوایِ یاریِ امام عصر. شخصا که 11 سر ما پروراندب خود را به خوبا ها ما  راید و از زشتا ها و  علیه ال را در 

پلیدی هایِ اخالقا دوری ما گُزیند و در مسیر انتظارب ه واره مراقبِ افکار و اع ال خویش است و گر نه افتاد  به دامِ 

ادتر خواهد کرد و این حقیقتا است که در بیا ِ هشدار دهندة    امامِ بدی هاب رفته رفته فاصلة او را با معشوقِ خوبا ب زی

ِصلُ بِنَا مِمَّا نَكْرَهُهُ، وَ ال نُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ»موعودِ موجود تأکید شده است:  ُسنَا عَنْهُمْ إِلَّا مَا یَتَّ هیچ چیز ما  2؛فَمَا یَحْبِ

یِ ایشططا  به ما ما رسططد؛ اع الا که خوشططایندِ ما نیسططتب و از را از شططیعیا  جدا نکرده اسططتب مگر    چه که از کارها

 «.شیعیا  انتظار نداریم

 

الوه عچیست كه منتظران َن  ضرت در برَورده كردن َن  علیه السالم سؤال مهم:  اجت امام زمان

 بر سرعت، باید از یكدیگر سبقت بگیرند 

هُ الَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَ وَعَدَ اللَّاین  یه ما فرماید: ) ب سططوره نور وجود دارد. خداوند در55پاسططخ این سططَال در  یه

ْستَخْلِاَنَّهُمْ فاِ األ لِحَتِ لَیَ صَّ ْستَخْلَفَ الَّذِینَ عَمِلُواْ ال  وذِىوَ لَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّ ،ن قَبْلِهِمْمِرْضِ كَمَا ا

ضاَ َشیئًا  الیَعْبُدُونَناِ  ،عْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًاوَ لَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَ ،لَهُمْ ارْتَ ْشرِكُونَ باِ   وَ مَن كَاَرَ بَعْدَ ذَالِكَ  ،یُ

ِسقُونَ سته کارهاى و  ورده ای ا  که ش ا از کسانى به (؛ خدافَأُوْلَئكَ هُمُ الْاَا ست داده وعده اندبردهک شای  حت اً که ا

 دادب قرار[ خود] جانشین دبودن  نا  از پیش که را کسانى که گونه ه ا  دهد قرار[ خود] جانشین سرزمین این در را  نا 

شا  که را دینى    و سندیده برای ست پ شا  به ا ستقر سود شا  و کندب م  عبادت مرا[ تا] داندبگر مبدل ای نى به را بی 

 .نافرمانند که  نانند گراید کفر به    از پس کس هر و نگردانندب شریز من با را چیزى و کنند

 نکات

  3الُ یعاد(. یُخُلِنُ ال اللَّهه (ب خداوند وعده داده است و وعده الها تخلن ناپذیر است: )إِ َّوهعهده اللَّهُ. با توجه به ج له )1

ست: حکومت جهانا: )2 سه تا وعده جهانا داده ا ُستهخُلِفهنَّهُمُ فىِ. خداوند در  یهب  لهیُ هکِّنهنَّ لههُمُ (؛ دین جهانا: )رُضِاأل لهیه

 (.فِهِمُ  همُنًالهیُبهدِّلهنَّهُم مِّن بهعُدِ خهوُ(؛ امنیت جهانا: )لههُمُ دِینههُمُ الَّذِى ارُتهضىه

                                                           
 . 92ب علا بن حسن طبرساب صمشكاة االنوار؛ 43ب مجلس722شیخ طوساب ص امالی. 1

 .499ب ص2ب شیخ طبرساب جا تجاج. 2
 .9سوره  ل ع را ب  یه . 3
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. مقصود از دین جهاناب کدام دین است؟ با توجه به  یه فوقب این دین باید دینا باشد که مورد ربایت پروردگار باشد: 3

(. بر اساس  یه اک الب دین مورد ربایت پروردگارب اسالمِ ه راهِ با والیت است که لههُمُ دِینههُمُ الَّذِى ارُتهضىه لهیُ هکِّنهنَّ لههُمُ )

 1دِیناً(. اإلسُالمه لهکُمُ رهبِیتُ  وه  نِعُ هتىِب عهلهیُکُمُ   هت ه ُتُ  وه دِینهکُمُب لهکُمُ   هکُ هلُتُ  در روز غدیر به    تأکید شده است: )الُیهوُمه 

.  یا تا کنو  اسالمِ روز غدیر که دین مورد ربایت پروردگار استب جهانا شده است؟ متأسفانه جواب منفا است؛ اما 5

سالم خداوند وعده این دین جهانا را به امام زما  سینب خداوند در مورد امام  علیه ال ساس زیارت  ل یا ست. بر ا داده ا

 2«.به ِنههُ السَّالمُ عهلهیُزه یها وهعُده اللَّهِ الَّذِی»ست: وعده ام را ب انت فرموده ا علیه السالم عصر

ست؛ چنا  که امام ربا6 سالمِ پویاب بحث امامت ا ساس روایاتب اصل و ریشة ا إِنَّ اإلمَامَةَ »فرمود:  علیه السالم . بر ا

ْسالمِ أُسُ سا که دنبالِ بر ورده کرد ِ حاجتِ امام زما  3«.النَّامِی اإل سالم به ه ین دلیل ک ستب ابتدا باید  علیه ال ا

خود مباحث امامت و علومِ اهلِ بیت: را بیاموزد و پس از    به اندازة توانایا به دیگرا  نیز یاد بدهد تا در این صطططورت 

؛ خدا رح ت کند بنده رَ ِمَ اللَّهُ عَبْداً أَ ْیَا أَمْرَنَا»د: که    حضرت فرمودربارة او به اجابت برسد؛ چرا 7دعای امام ربا

الم هِرهوی گوید:«. ای را که امر ما را زنده بدارد چگونه امر ش ا را  ؛؟به ایشا  عرض کردم: وه کهیُنه یُحُیِا  همُرهکُم عهبدُالسَّ

نَ النَّاسهسَ؛ فَإِنَّ وَ یُعَلِّمُهَا النَّا ،یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا»زنده بدارد؟ فرمود:  علوم ما را  4؛تَّبَعُونَاامِنَا لَكَال لَوْ عَلِمُوا مَحَاسََِ

 «.بیاموزد و به مردم یاد بدهد؛ زیرا مردم اگر نیکا های سخنا ِ ما را بدانندب حت اً از ما پیروی ما کنند

   مانجهانی شود، چگونه می توان امام ز علیهم السالمل:  ال كه قرار است مذه  اهل بیت سؤا 

 را یاري كرد  علیه السالم

ضورم به گونه ای  شود؛ یاری کرد  در زما  ح سب افرادب زما  ها و مکا  ها متفاوت ما  چگونگاِ یاری کرد  بر ح

با دعوت خاص و در زما  غیبتش به صورتا دیگر انجام ما شودب پس گاها یاری کرد  به وسیله تقیّه استب و گاها 

ستب و گاها با جهاد کرد  در رکاب اوب و گاها به دعا کرد  برای تعجیل فهرهج و یهورمب و  شا  ا سویِ ای کرد  به 

ب و گاها با تألین و نشر کتاب هاب و  علیه السالم گاها با ذکر فضایلب صفاتب دالیل و معجزات و نشانه های امام عصر

ب و گاها با یاری کرد ِ علیهم السالم اهل بیت و گاها با محبوب ساختن بیت: یاد گرفتن و یاد داد  علوم اهلگاها با 

 5انجام ما شود.  علیهم السالم اهل بیت دوستا  و محبّا ِ
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 .13ح

 . 327ب ص2ب سید مح د تقا موسوی اصفهاناب جمكیال المكارم. 5
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 در زمان غیبت وجود دارد  راه كارهایی براي رسیدن به ثبات قدمسؤال:  چه 

  :شده است ش رده در زما ِ غیبت راه حل برای رسید  به ربات قدم بر اساس روایاتب پنج

 یقین قوي؛  ،اوّل

 احیح؛  شناختِ  ،دوم

 باشد.  علیهم السالم تسلیم اهل بیت ،سوم

 این سه راه حل اشاره شده است:در روایت زیر به 

و  ب( رابت ن ا ماندب مگر  نکه یقینش قویعلیه السططالم بر اعتقاد به امامت او)مهدی» فرمود:علیه السططالم  امام سططجاد

شد ست با بایتا نکندو از  نزه ما حکم مى بشناختش در ساس ناراحتا و نار سلیم ما اهل بیت  بکنیم  در دلش اح و ت

 1«.باشد

 ان الهیچهارم، امتح

ذَاكَ الَّذِي یَغِی ُ عَنْ »...نقل کرده که    حضرت فرمود:  صلا اهلل علیه و  له جابر بن عبداهلل انصاری از رسول خدا

( کسططا علیه السططالم او)مهدی 2؛بِاإلِیمَانِ قَلْبَهُ اللَّهُ امْتَحَنَ إاِلَّ مَنِ بِإِمَامَتِهِ، الْقَوْلِ عَلَا ِشیعَتِهِ غَیْبَةً، الَ یَثْبُتُ

اسططت که از )بین( پیروانش غایب ما شططود؛ فقط کسططا بر قول به امامتش رابت ما ماند که خداوند قلبش را به ای ا  

 «.امتحا  کرده باشد

 دعا  پنجم،

صادق ِسنا  گوید: امام  سالم در حدیثا عبداهلل بن  سپس عل ا »فرمود:  علیه ال شویدب  شبهه دچار ما  به زودی به 

سا نخواهی شرایط فقط ک شد؛ در این  ش ا با شت که راهن ای  شد و اماما نخواهید دا شانگر با ش ا ن شت که برای  د دا

یَا اللَّهُ یَا رَ ْمَانُ »گفتم: دعای غریق چگونه است؟ امام فرمود: بگوید: «. نجات    ما یابد که دعا کند به دعای غریق

   3«.قَلْبِی عَلَا دِینِكَیَا رَ ِیمُ، یَا مُقَلِّ َ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ 

                                                           
َض »... .  1 ِسهِ  َرَجاً مِمَّا قَ َاحَّتْ مَعْرِفَتُهُ، وَ لَمْ یَجِدْ فِی نَاْ َسلَّمَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِفَالَ یَثْبُتُ عَلَیْهِ إِالَّ مَنْ قَوِيَ یَقِینُهُ، وَ  ب شططیخ كمال الدین) «یْنَا، وَ 

 (.324ب ص 1صدوقب ج

 .282ب ص1ب ابن شهر  شوبب جمناق  .2

ِسنها ٍ قهاله قهاله  هبُو عهبُدِ اللَّه3ِ سالم: . عهنُ یُونُسه بُنِ عهبُدِ الرَّحُ هنِ عهنُ عهبُدِ اللَّهِ بُنِ  ِصیبُكُمْ» علیه ال الَ یَنْجُو ُشبْهَةٌ، فَتَبْقَوْنَ بِال عَلَمٍ یُرَى، وَ الَإِمَامٍ هُدًى، وَ  َستُ

رَ ِیمُ یَا مُقَلِّ َ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَا دِینِكَ. فَقُلْتُ: یَا  مِنْهَا إِالّ مَنْ دَعَا بِدُعَاءِ الْغَرِیقِ. قُلْتُ كَیْفَ دُعَاءُ الْغَرِیقِ  قَالَ: یَقُولُ یَا اللَّهُ یَا رَ ْمَانُ یَا

الْأَبْصَارِ، وَ لَكِنْ قُلْ كَمَا أَقُولُ لَكَ:  قَلِّ َ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَا دِینِكَ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُقَلِّ ُ الْقُلُوبِ وَاللَّهُ یَا رَ ْمَانُ یَا رَ ِیمُ یَا مُ

  (.352ب ص 2ب شیخ صدوقب جكمال الدین «)یَا مُقَلِّ َ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَا دِینِكَ
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سططالم اهلل علیه اب از خداوند پنج  پس از درخواسططت معرفت نسططبت به خدا و رسططول و امام زما  1در دعای عصططر غیبتب

ْستَعْمِلْنِی بِطَاعَتِكَ، وَ لَیِّنْ قَلْبِی لِوَلِیِّ أَمْرِكَ، »ما کنیم: درخواسططت  وَ عَافِنِی أللَّهُمَّ فَثَبِّتْنِی عَلَا دِینِكَ، وَ ا

تَرْتَهُ عَنْ خَلْقِك َََ خدایاب مرا بر دینِ خود  2؛مِمَّا امْتَحَنْتَ بِهِ خَلْقَكَ، وَ ثَبِّتْنِی عَلَا طَاعَةِ وَلِیِّ أَمْرِكَ الَّذِي س

سازب و مرا از  نزه  رابت قدم گردا ب و مرا به طاعت خودت مشغول بدارب و قلبم را برای )ای ا  و اوامرِ( ولاّ امرت مطیع 

خلق خویش را به امتحا      زمودیب عاقبت به خیری عطا فرماب و مرا به طاعت ولاّ امرت رابت قدم بدار؛ ه ا  ولاّ 

 در این دعا نیز اوّلین درخواست ما از خداوند متعالب ربات قدم در دین است. «. امری که از چشم خلق پنها  داشته ای

 

 السالمعلیه انواع دعا در  ق امام عصر 

 دعاهایا که در حق امام عصرعلیه السالم ما شودب سه نوع هستند: 

ست؛ مانند دعایِ َالَوَاتُكَ عَلَیهِ وَ لِوَلِیِّكَ،  كُنْ اللَّهُمَ»نوع اوّل: دعای سالمتاِ    حضرت ا َسن  الحُجَّةِ بنِ الحَ

 وَ  َافِظاً، وَ قَائِداً وَ نَاِاراً، وَ دَلِیالً وَ عَیْناً،  َتَّا تُْسكِنَهُ عَلی َبائِهِ، فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی كُلِّ َساعَةٍ، وَلِیّاً

  3«.أَرْضَكَ طَوْعاً، وَ تُمَتِّعَهُ فِیهَا طَوِیالً

صططحیح    اسططت که قبل از خواند  دعایِ سططالمتا امام زما             4نکته: بر اسططاس فرمودة امام معصططوم علیه السططالمب

شود؛    گاه این دعا  ستاده  صلوات فر شود)الحه دهلُلِ رهبِّ العهاله ینه( و پس از     سالمب ابتدا ح د خدا به جا  ورده  علیه ال

 خوانده شود.

فَ الْغِطَاءُ، عَظُمَ ا أللهُمَّ» نوع دوم: دعای فرج    حضطططرت اسطططت؛ مانند دعایِ َََ          لْبَالءُ، وَ بَرِحَ الْخَاَاءُ، وَ انْكَش

تَكَا، وَ عَ تَعَانُ، وَ إِلَیْكَ الْمُشََْ مَاءُ، وَ أَنْتَ الْمُسََْ اقَتِ األرْضُ، وَ مُنِعَتِ السَََّ لَیْكَ وَ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ، وَ ضَََ

 َََ ََِّدَّةِ وَ  الرَّخَاءِ. اللَّهُمَّ ا ََْتَ عَلَیْنَا الْمُعَوَّلُ فِی الش لِّ عَلَا مُحَمَّدٍ وَ َلِ مُحَمَّدٍ، أُولِی األَمْرِ الَّذِینَ فَرَض

رِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُطَاعَتَهُمْ، وَ عَرَّفْتَنَا بِذَلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ، فَاَرِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ، فَرَجاً عَاجِالً قَرِیباً، كَلَمْحِ الْبَ َََ ، یَا ص

                                                           
كَ، عَرِّفْنِی أللَّهُمَ» .1 َََ كَ، لَمْ أَعْرِفْ نَبِیَّكَ، نَاْس َََ أللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَبِیَّكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَبِیَّكَ، لَمْ أَعْرِفْ  ُجَّتَكَ،  فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَاْس

َضلَلْتُ عَنْ دِینِی أللَّهُمَّ عَرِّفْنِی  ُجَّتَكَ، صدوقب جكمال الدین)...«فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی  ُجَّتَكَ،  شیخ  سطه ابو (. 512ب ص 2ب  سند معتبر با وا این دعا به 

سعید سالم نائب اوّل امام زما )ع رو عث ا  بن  ست( علیه ال سبوعجمال سید بن طاووس در . به ابو علا مح د بن ه ّام امال فرموده ا ب این دعا را ذکر 522صب االُ

اگر برای تو عذری باشططد در خواند ِ ه ه  نزه ذکر کردیمب پس نسططبت به خواند ِ این دعا ه ّت داشططته بامب پس ما شططناختیم این دعاب فضططل : کرده و فرموده اسططت
 (.شده است متنِ کاملِ این دعا در ب ی ه کتاب  ورده)پروردگار بوده که مخصوصِ شیعیا  قرار داده است

 .ه ا . 2

سن بام». 3 ضرت حجّة بن الح ست و نگاهدار و راهبر و یارى گر و راهن ا و دیدبا ِ ولیَّت ح سرپر که درودهاى تو بر او و بر  -خدایاب در این لحظه و در ت ام لحظاتب 

ب شیخ كافی)« مند سازى زمین گردانیدهب و مدّت زما  طوالنى در    بهرهن ایند[ ساکن ب تا او را به صورتى که خوشایند اوست ]و ه ه از او فرمانبرى مى-پدرانش باد

 (. 103ب ص3ب شیخ طوساب جتهذی ؛ 172ب ص4کلیناب ج

سناد4ِ سا بِإ ست: مح ّدُ بنُ عی ست؛ چرا که در ابتدای روایت  مده ا شده ا صوم: نقل  ست از کدام یز از اماما ِ مع شخص نی ادِ. این دعا دقیقاً م صَّ قیِنه یا عهنِ هِ عهنِ ال
 الصَّالِحیِن!!؟. 
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رَاي،َ یَا مَوْالنَا یَمُحَمَّدُ یَا عَلِ ََِ رَانِی فَإِنَّكُمَا نَاا ََُ َانِی فَإِنَّكُمَا كَافِیَايَ، وَ انْص ا یُّ، یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ، إكْاِی

اعَةَ سَّ اعَةَ  الَاا ِ َ الزَّمَانِ، أألمَانَ األمَانَ األمَانَ، ألْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ، أَدْرِكْنِی أَدْرِكْنِی أَدْرِكْنِی، أل سَّ

  1«.یَا أَرْ َمَ الرَّا ِمِینَ، بِمُحَمَّدٍ وَ َلِهِ الطَّاهِرِینَ  الْعَجَلَ، الْعَجَلَ السَّاعَةَ، ألْعَجَلَ

 نکات

شیخ جلیل امین االسالم فضل بن حسن طبرسا مَلن کتاب تفسیر  :چنین نقل شده است« اصبالنَّ الزامُ»در کتاب . 1

ست: « ز النجاحکنو»در کتاب « مج ع البیا » ست دعایا این گفته ا ضرت مهدیا سالم که ح الحسن و  ب    به علیه ال

؛ یعنا حرم کای ین سططالم در شططهر بغداد در مقابر قریش -رح ت خدای متعال بر او باد-مح د بن  ح د بن  با لیث 

خداوند  ببرده بود و به برکت این دعابه او تعلیم داد و  بو الحسن از زندا  از ترس کشتن به مقابر قریش پناه  اهلل علیه ا

 2.او را از کشته شد  نجات داد

ر زما  غیبت به دکه مردم اشاره شده است به  زمایش بزرگا  بلبخش اوّ  :ین دعا از سه بخش تشکیل شده است. ا2

مَمنا  از     برداریِ ا ب به لزوم فرمعلیهم السطططالم بعد از درود بر پیامبر و اهل بیت ببخش دومشطططده اند؛    مبتال 

سبب جایگاه واالیا که دارنبزرگوارا  ما ست که از خداوند در پایا ِ  سومببخش  ؛دپردازد به  شده ا سفارم  دعا چنین 

  . وده و ما را یاری ن ایندنامور ما را کفایت  ببر ما دارند علیهم السالم بخواهیمب به سبب حقوق و منزلتا که معصوما 

 

سوم:  برخا  ستند؛نوع  سالم ه سالمتا امام زما  علیه ال ستند که هم دعای فرج و هم دعای  مانند دعایا  3از دعاها ه

 4که امام ربا علیه السالم به مُقاتِل یاد داد:

مُقاتل بن مقاتل گوید: امام ربططا علیه السططالم فرمود: در قنوت ن از ج عه چه ما گویا؟ گفتم:  نزه مردم ما گویندب 

لَحْتَ» نها ما گویندب نگو؛ بلکه بگو:  امام فرمود:  نزه ََْ َكَ بِمَا أَا ْدَكَ وَ خَلِیاَت لِحْ عَب ََْ َاءَكَ وَ  اللَّهُمَّ أَا أَنْبِی

ْسلُكْ ْسلُكْهُ َوَ ا ُسلَكَ، وَ  ُاَّهُ بِمَالئِكَتِكَ، وَ أَیِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مِنْ عِنْدِكَ، وَ ا [ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ رُ

َاداً،خَلْاِ َشیْئاً، وَ ال تَجْعَلْ  5هِ رَ ْشرِكُ بِكَ  ُسوءٍ، أَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْناً، یَعْبُدُكَ ال یُ یَحْاَظُونَهُ مِنْ كُلِّ 

                                                           
شته شدب و امیدم ناامید شد و زمین . »1 بر ما تنگ  مدب و  س ا ب [ با ه ه پهناورى]خدایاب بال و مصایب ما بزرم شدب و بیزارگى ما بسى روشن و پرده از روى کار بردا

سانى بر لطن توستیگانه اعترح تش را از ما منع کردب و تنها تویى یاور و معین ماب و مرجع شکایت ماب و  خدایاب درود فرست بر مح د و  ل  .ماد ما در هر سختى و  
صاحب امر الهى  ساندىب پس به حق منزلت و  [و مقام خالفت]مح د که  شنا شا  را به ما  سطه این مطاع بود  مقام شا  را واجب کردى و به وا ستند و بر ما اطاعت ه

اى مح د و اى علىب ش ا مرا کفایت کنید که ش ا کافى هستیدب و مرا یارى کنید که ش ا  . شم بهم زد  یا زودتر عطا فرماقدر  نها که به ما گشایشا نزدیز چو  چ
اى موالى منب اى صاحب الزما ب فریادرس فریادرس فریادرسب مرا دریاب مرا دریاب مرا دریابب ه ین ساعت ه ین ساعت ه ین ساعتب زود زود . یارا  من هستید

 (.  176ب کهفعه اب صمصباح« )ترینِ مهربانا ب به حق مح د و خاندا ِ معصومشی مهربا  زودب ا

 .193-194ب مح ود عراقاب صدارالسالم؛ 43ب ص2ب علا یزدی حائریب جالزام الناا . 2
ورِ    حضرت ب یردب خدا او را از باشد و اگر پسش از یههر که چهل صبح این عهد را بخواند از یاورا ِ قائم ما : فرمود علیه السالم مانند دعای عهد که امام صادق. 3

ب 1ب شیخ طوساب جمصباح المُتَهَجِّد)قبر بیرو   وهرهد که در خدمت    حضرت باشد و خداوند به هر کل ه به او هزار حسنه کرامت فرماید و هزار گناه از او محو کند

 (.227ص
 . امل این دعایِ نورانا در ب ی ه کتاب  ورده شده استنقل کرده که متن کعلیه السالم  ربادعایِ دیگری نیز یونس بن عبدالرح ا  از امام . 4
براى او از [ در این صورت]؛ جز پیامبرى را که از او خشنود باشدب که (مِن رَُّسولٍ، فَإِنَّهُ یَْسلُكُ مِن بَینِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْاِهِ رََادًا إِلَّا مَنِ ارْتَضاَ)اشاره به  یه . 5

 (.  27سوره جنب  یه )پیش رو و از پشت سرم نگاهبانانى بر خواهد گ اشت
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لْطَاناً، وَ ائْذَنْ لَهُ فِی جِهَادِ عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِ، وَ اجْعَلْنِی مِ ارِهِ،لِأَ َدٍ مِنْ خَلْقِكَ عَلَا وَلِیِّكَ سََُ إِنَّكَ  نْ أَنْصَََ

  1«.ءٍ قَدِیرٌكُلِّ شَیْ عَلا

 نکات

در هر  ولا خواندنش . هر چند امام ربططا علیه السططالم سططفارم فرموده که این دعا در قنوت ن از ج عه خوانده شططودب1

 زما  و هر مکانا بسیار سزاوار است.

ست: بخش اوّلب دعا برای ف2 شده ا شکیل  سه بخش ت سالم؛ بخش. این دعا از  صر علیه ال دومب دعا برای  رج امام ع

ست  سالم ب درخوا سلطنت بر امام عصر علیه ال سه دعایِ ویژه)عدم  سومب  ذ  جهاد و قرار اسالمتاِ    حضرت؛ بخش 

 گرفتن جزء یارا     حضرت(.

َََارِهِ». ج له 3       بیا      را حکومتِ مهدوی ا دور در او را نقش و اسطططت دعاکننده حق در ب دعایا«وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَنْص

ستار یعنا کند؛ ما سالم امام که شود ما مقاما خوا با علیه ال  دعای در که مقاما. کند ما طلب متعال خداوند از  ر

 حرکت ترین مهم اند. رمودهف تأکید    بر معصوم علیهم السالم اماما ِ بقیه دعاهاب و یاسین  ل زیارت عهدب دعای ندبهب

سالم ه ة فعالیتِ و صر علیه ال فرج  برای ریزی برنامه و یهور برای سازی باید زمینه غیبتب دورا  در منتظرا ِ امامِ ع

شد شتن با و خدا راه در مجاهدین و کربال شهدای از گرفتن با الگو و با  دورا  در خدا دین کرد ِ یاری و دینا دغدغه دا

 .شوند  مادهیهور  دورا  در امام    یاریِ برای غیبتب

 

 داستان تشرّف ابو الحسینِ كات  و دعاي فرج

گفته اسططت: ابو جعفر مح د ابن هارو  بن موسططى تهلَّعُکبهرِى براى ما نقل کرد که  2مح د بن جریر طبرى در کتاب خود

گرفتمب ولى براى او نقل کرده بود که گفت: کارى از ابو منصور بن صالحا  به گرد  « ابو الحسین بن ابى البغل کاتب»

میا  من و او اتفاقى افتاد که موجب پنهانى من شد. او مرا خواست و تهدید ن ود. ولى من ه زنا  پنها  ما زیستم و 

شتن مى شب را )در حرم مطهر بر خوی صد ن ودم که  شب ج عه به طرف مقابر قریش رفتم و ق سیدم تا    که یز  تر

شب سالم اهلل علیه ا( بیتوته کنم.     ستم که  -کلیددار -ب باد و بارانى بود. به ه ین دلیل از ابو جعفر قیّمکای ین  خوا

درها را ببنددب و سعى کند محلى را خلوت ن ایدب تا من در خلوت به دعا و سَال از خداوند پرداخته و از داخل شد   دمى 

 که از او ای ن نبودم و ما ترسیدم مرا ببیندب در اما  باشم.

                                                           
( را نیز اصالح فرما؛ و با فرشتگانت گرداگردم را علیه السالم خدایاب به وسیله  نزه که کار پیامبرا  و فرستادگانت را اصالح فرمودیب امر بنده و جانشینت)امام عصر. »1

د؛ روح القدس از جانب خودتب قدرت شدیدی به او عطا کن؛ و مراقب و نگهبانا در پیش رو و از پشت سرم بگ ارب تا نگذارند هیچ بدی به او برسفرا بگیر؛ و به وسیله 

  فریدگانت از یز هیچ برای قدرت و چیرگا و نگرداند؛ تو شریز را چیزی  و پس از شرایط ترسناکا که داردب محیطا سراسر  رام برایش فراهم کنب تا تو را بپرستد و

ش ن خودم به نبرد برخیزد؛ و مرا نیز از یارانش قرار ده؛ ه انا تو بر هر چیزی توانا هستا اجازه او به و مده؛ قرار ولیّت بر ش ن تو و د ب مصباحُ المُتَهَجِّد«)بده تا با د

 (.413ب سید ابن طاووسب صجمالُ األسبوع ؛367ب ص1شیخ صدوقب ج

 . 552طبریِ شیعاب صب دالئل اإلمامة. 2
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سید و باد و بارا  راه  ابو جعفر کلیددار هم شب به نی ه ر ست تا    که  مد  مردم را به حرمِ مطهر  پذیرفت و درها را ب

ود بودمب صداى پائى از بستب و من با فراغت بال به دعا و زیارت و ن از مشغول شدم. در ه ا  موقع که سرگرمِ کار خ

حضرت  دم و پیامبرا   دم مردى زیارت ما کند و برطرف قبر مطهر امام کایم علیه السالم شنیدم. وقتى نگاه کردم دی

لسالم رسیدب ولى او را نام اولو العزم: درود ما فرستد. سپس بر یز یزِ اماما  درود فرستاد تا به صاحب الزما  علیه ا

شاید فراموم کردب یا این که امام زما  سالم را ن ى نبردب من تعجب ن ودم و گفتم:  سدب یا این کهعلیه ال مذهب او  شنا

 چنین است که امام دوازدهم را قبول ندارد.

ه ه ا  صططورت زیارت کرد و بعد از زیارت دو رکعت ن از گزاردب  نگاه  مد به جانب قبر امام مح د تقى علیه السططالم و ب

او را  حشططت کردم؛ زیراوبر پیامبرا  و اماما ِ معصططوم علیهم السططالم درود فرسططتاد و دو رکعت ن از خواندب من از او 

 شناختم.ن ى

ر و عبایا بر سططاى حنز دار بر ولى دیدم جوانى که عالئم مردى در وى کامل اسططتب لباس سططفیدى پوشططیده و ع امه

سین بن ابى البغل! چرا د ساخت و گفت: یا ابا الح عاى فرج ن ا خوانى؟ دوم دارد. در این وقت    جوا  مرا مخاطب 

 فت: دو رکعت ن از ما خوانى و سپس ما گوئى:گفتم:  قاى منب دعاى فرج کدام است؟ گ

تْرَ، یَا عَظِیمَ الْمَنِّ، یَا  أَظْهَرَ الْجَمِیلَ، یَا مَنْ» سِّ َستَرَ الْقَبِیحَ، یَا مَنْ لَمْ یُؤَاخِذْ بِالْجَرِیرَةِ، وَ لَمْ یَهْتِكِ ال وَ 

ِسعَ الْمَغْ َسنَ التَّجَاوُزِ، وَ یَا وَا اْحِ، یَا  َ صَّ ِسطَ الْیَدَیْنِ بِالرَّ ْمَةِ، یَا مُنْتَهَا كُلِّ نَجْوَى، وَ كَرِیمَ ال اِرَةِ، یَا بَا

ْستِحْقَاقِهَا ْستَعِینٍ، یَا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ ا َشكْوَى، یَا عَوْنَ كُلِّ مُ سپس ده مرتبه بگو: غَایَةَ كُلِّ  ب ده یَا رَبَّاهْ. 

مَاء،ِ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ َلِهِ الطَّاهِرِینَ، إِلَّا مَا یَا مُنْتَهَا غَایَةِ رَغْمرتبه بگو:  ََْ ََْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ األَس بَتَاهْ، أَس

لَحْتَ  َالِی تَ هَمِّی، وَ فَرَّجْتَ غَمِّی، وَ أَاََْ اْتَ كَرْبِی، وَ نَاَّسََْ    گاه هر حاجتى دارى از خدا بخواه.   1ب«كَشَََ

ُصرَانِی »و صد مرتبه بگو: سپس گونة راست را روى زمین بگذار  یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ، إكْاِیَانِی فَإِنَّكُمَا كَافِیَايَ، وَ انْ

ِارَايَ اا ِ َ الزَّمانِ»ب بعد از    گونة چپ را بر زمین بگذار و صططد مرتبه بگو: «فَإِنَّكُمَا نَا و    را « أدرِكنا یَا 

سپس با یز نفس بگو:  سیار تکرار کن!  سر بردار که خداوند با کرامت خود حاجت «الغَوثَ الغَوثَ ألغَوثَ»ب ب    گاه 

 تو را روا خواهد ن ود.

هنگاما که مشغول به ن از و دعا شدمب    جوا  از حرم بیرو  رفتب چو  فارغ شدمب رفتم که از ابو جعفرِ کلیددار سراغ 

ست. تعجب کردم  شد؟ دیدم درها هم چنا  قفل ا سته بودب چگونه او داخل  سَال کنم با این که در ب    مرد را بگیرم و 

شاید حرم درِ دیگری دارد که سم. رفتم به طرف و پیش خود گفتم:  شنا ابو جعفر کلیددار؛ دیدم که او از اطاقى  من ن ا 

 ید. من سراغ    مرد را از او گرفتم که چگونه داخل حرم شد. ابو جعفر گفت: اندب بیرو  مىکه روغنِ چراغ در    گذارده

                                                           

شتى را مى. »1 شکار ما کناب و ز سى که زیبائى را   سى که گناه کار را )فورى( مَاخذه ن ىاى ک شانىب اى ک سا ِ کنى و پرده را ن ىپو سى که داراى اح درىب اى ک
شوده ست هایت را براى رح ت گ سى که د ستب اى ک سیع ا شت و سى که  مرز شا ما کناب اى ک شم پو سى که کری انه چ ستاب اى ک ىب اى نهایتِ هر ابزرم ه

ستحقاق بندگا ب نع تت را  غاز ک سى که قبل از ا شکایتى به تو پایا  ما پذیردب ای ک ز کارِ هر درمانده ایب اى ک سى که هر  سپس ده مرتبه ردهنجوایىب اى ک اى. 
س اءب و به حق بگو:  ست ما کنم به حق این ا مح د و خاندا ِ معصومشب که دلگیریِ مرا از بین ببریب و اندوهِ اى پروردگارب ده مرتبه بگو:  اى نهایت  رزو؛ از تو درخوا

 «.مرا دور کناب و سختا و فشارِ مرا از بین ببریب و وبعِ زندگاِ مرا سالم و مرتّب سازی
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ست و من هنوز درها را باز نکردهچنا  که مى سته ا راى او نقل کردمب ابو جعفر گفت: ام. من جریا  را ببینى درها ه ه ب

ضرتش را دیده ست ح شبى که حرم خلوت ا صلوات اللَّه علیه بودهب مکرّر در مثل چنین  صاحب الزّما   ام. این مرد موال 

«  کر »من بر  نزه از دسططت داده بودم تأسططن خوردم.    گاه نزدیز طلوع فجر از حرم بیرو   مدم و به سططویِ محلة 

سراغ مرا ما گیرند و  رفتم؛ ه ا  جایى که صالحا   صحاب ابن  سر نزده بود که دیدم ا در    پنها  بودم. هنوز  فتاب 

 محل مرا از دوستانم ما پرسند.

شته بود:  نها از وزیر براى من اما   ورده بودند و نامه شا  دادند که نو سته »اى به خط وى ن من با «. ه چیز خوب ا

ر خود نشانید و طورى با من د ابن صالحا  رفتم. او به احترام من برخاست و مرا کنایکى از دوستا  مورد اط ینانم به نز

      مرا به صططاحب الزّما  رفتار کرد که نظیر    را از او به یاد نداشططتمب سططپس گفت: کار را به جائى رسططاندى که شططکایت

ست کردم. گفت: خوم ب سالم ن ودى؟ گفتم: من دعا کردم و از وى درخوا شب؛ یعلیه ال شب ج عه در ه حالتب دی عنى 

سالم مرا به انجام کارهاى نیز امر مى صاحب الزّما  علیه ال سخت گرفت خواب دیدم که موال  فرماید و چندا  بر من 

 که هراسناک شدم.

 گفتم: ال اله اال اهللب گواهى ما دهم که  نها بر حق و هر حقى به  نها ما پیوندد؛ چرا که دیشططب موال صططاحب الزما 

شرح دادم و او از این  سپس ماجراى حرم مطهّر را  سالم را در بیدارى دیدم که به من چنا  و چنین ما فرمود.  علیه ال

مطلب تعجب کرد. بعدها کارى بزرم و نیکوىا به خاطر این معنا از وى به ع ل  مد و من هم به برکت وجود مبارک 

 1انش را ن ا کردم.امام زما  علیه السالم نزد او به جائى رسیدم که گ 

 

 دعاي فرج و گشایش امور

ی ما الم ما فر تاب دارالسطططّ باقر  هجری1266سطططال :  دمال مح ود عراقا )ره( در ک حاج میرزا  عه تبریزب  مام ج  با ا

من مه ا  امام ج عه بودم؛ ولا  . جار تبریزی منزل داشطططتیمالتل زُلِتبریزی)ره(ب در تهرا  بودم و در خانه  قا مهدی مه

ایشا  به خاطر این که از طرف شاه اجازه نداشت به تبریز مراجعت کند و با من هم انسا داشتب مرا نزد خود نگه داشت 

من هم چو  فکر ن ا کردم مسططافرت طول بکشططدب تهیه ندیده بودم و به ه ین   .و مخارج خورد و خوراکم را ما داد

سا را  شار بودم و چو  ک ستم قرض بگیرمجهت از نظر مخارج جانبا در ف شناختمب ن ا توان روزی در میا    .هم ن ا 

تاالر واقع استب  تاالر حیاطب با امام ج عه نشسته بودم. برای استراحت و ن از برخاستم و به اتاقا که در باالی شاه نشینِ

شدم. بعد از ن ازب در طاقز صر  شغول خواند  ن از یهر و ع ش ةرفتم و م شودم دیدم اتاق کتابا دیدم.    را بردا ته و گ

سهب های ترج ه جلد ضرت حجّ پنجاه و یز تا پنجاه و  ست که در احواالت ح ست. تبحاراالنوار ا سالم ا وقتا  علیه ال

بعد از  2در باب معجزات    حضططرت را دیده و خواندم. «کاتب ابا البغلِابو الحسططین ابن » داسططتا ِ تشططرّفِنظر کردمب 

ستا  خواند   ستمب ن از و با خود گفتم: باین دا ست این ع ل را تجربه ن ایم. برخا شدتا که دارمب خوب ا ا این حالت و 

                                                           
 .612-614ب علا دواناب صبحاراألنوار 51-53ب ترج ه جلدمهدي موعود؛ 246ب سید ابن طاووسب صفَرَجُ المَهموم. 1

  .304ب ص51ب عالمه مجلساب جبحاراألنوار. 2
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را طلب کردم. بعد هم از غرفه پایین  مدم و در  در کارم جا  وردم و از خدای متعال برای خود فرجه دعا و سطططجده را ب

ستم بتاالر ش ش  .نزد امام ج عه ن ست ای شد و نامه ای به د سفیدی جلویش ناگاه مردی از در وارد  ست ال  ا  داد و د

شت. وقتا نامه را خواند    را با دست ال به من داد و گفت: این صغر استها مال تو  گذا . مالحظه کردم دیدم  قا علا ا

سرای امیر شته و در نامه ای به امام ج عه  بتاجر تبریزیب که در  ست ال گذا ست توما  پول در د شتب بی تجارتخانه دا

شته که این را  ستغار  .به فالنا بدهیدنو شد  دعا و ا منب تا زما  ورود  ةوقتا خوب دقت کردمب دیدم که از زما  ت ام 

ستدب وقت  سد و به این جا بفر ش ارد و نامه ای بنوی ست توما  ب سرای امیر بی شتر از    که کسا از  ست الب بی نامه و د

واقعه   .من پرسید خندیدم. امام ج عه از علت تعجبِ جریا  را که دیدم تعجب کردم و سبحا  اهلل گویا   .بود نگذشته

گفتم: زود برخیز. او هم   .را برای او نقل کردم. گفت: سطططبحا  اهلل پس من هم برای فرج خود این کار را انجام دهم

شت؛  صر را خواند و بعد از ن ازب ع ل مذکور را انجام داد. خیلا نگذ ست و به ه ا  اتاق رفت. ن از یهر و ع امیری برخا

را که سبب احضار او به تهرا  شده بودب ذلیل و معزول کرده و به کاشا  فرستادند و شاه به عنوا  عذرخواها نزد امام 

شا  را با احترام به تبریز برگردانید شدت و حاجت به کار   .ج عه  مد و ای بعد از   ب این ع ل را ذخیره کردم و در مواقع 

سریع و غریبا م سا نداده و به کار نبرده ام؛  .شاهده ما ن ودمما بردم و  رار  بطرار به ک اما در غیر موارد حاجت و ا

که    بزرگوار عجل اهلل تعالا فرجه الشططرین این دعا را دعای فرج نامیده اندب معلوم ما شططود که در وقت  زیرا از این

 1«.فشار و شدت ارر ما ن اید
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 سؤال: دعا براي تعجیل فرج امام عصر علیه السالم چه فواید و بركاتی دارد 

 ب«علیه السالم للقَاِئمِ ِلدُّعَاءِ ا فَواِئدِ فِی االمَكارِم مِكیالُ » کتاب از اول جلد در اصفهانا موسوی اهلل  یت مرحوم

 است: کرده ذکر علیه السالم زما  امام فرج تعجیل برای دعا جهت فایده نود

  1اند: و بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که فرج ش ا در    است؛. اطاعت از امر موالیش کرده استب که فرموده1

شود؛ 2  شد  نع ت ها ما  سبب زیاد  ست؛ 3. این دعا  ست؛ 4. ایهار محبّت قلبا ا شانة انتظار ا . زنده کرد  امر 5. ن

. اداء 8. نجات یافتن از فتنه های  خر الزما  اسططت؛ 7 3.  باعثِ ناراحتا شططیطا  لعین اسططت؛6 2اماما ِ معصططوم: اسططت؛

.  تعظیم خداوند و دین 9صاحب حقاب واجب ترین امور است(؛  کرد ِ قس تا از حقوق    حضرت است )که اداء حق هر

. شططفاعت    حضططرت در 11 4در حقّ دعا کنندهب دعا ما کند؛ علیه السططالم . حضططرت صططاحب الزما 10خداوند اسططت؛ 

عاب . این د13ا  شاء اهلل شامل حال او ما شود؛  صلا اهلل علیه و  له.  شفاعت پیامبر12قیامت شامل حال او ما شود؛ 

ست؛  ضل و عنایت او شود؛ 14امتثالِ امر الها و طلب ف ستجابت دعا ما  ست؛15. مایة ا سالت ا .  16 5. اداء کرد ِ اجر ر

                                                           
 (.292شیخ طوساب کتاب الغیبة للحجةب ص   الغیبة،؛ 485ب ص 2ب شیخ صدوقب جكمال الدین) «فَرَجُكُم ذَلِكَ وَ أَكْثُِروا الدُّعَاءَ بِتَْعجِیلِ الْاَرَجِ، فَإِنَّ. »1
شنیدم امام : عبدالسَّالم هِرهوی گوید:: یاد گرفتن و یاد دادنِ علومِ اهل بیت. 1 :چند مورد ذکر شده است؛ به عنوا  مثال: اماما در روایات برای زنده کرد ِ امر . 2

سالمربا شا  عرض کردم«. زنده بدارد؛ خدا رح ت کند بنده ای را که امر ما را رَ ِمَ اللَّهُ عَبْداً أَ ْیَا أَمْرَنَا: »فرمود علیه ال چگونه امر   وَ كَیْفَ یُحْیِی أَمْرَكُم: به ای

زیرا مردم اگر علوم ما را بیاموزد و به مردم یاد بدهد؛  كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا؛ یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ: »ش ا را زنده بدارد؟ فرمود

ب شیخ صدوقب معانی األخبار ؛69ب ح28ب باب307ب ص1ب  شیخ صدوقب جعلیه السالمعیون اخبارالرضا «)نیکا های سخنا ِ ما را بدانندب حت اً از ما پیروی ما کنند

ساب جبحاراألنوار؛ 180ص صادق: به دیدار یكدیگر رفتن و گاتنِ  دیث به یكدیگر. 2(. 13ب ح30ب ص2ب عالمه مجل سالمامام  تَلَاقَوْا وَ : »فرمود علیه ال

َا، فَرَ ِمَ  َاءَ أَمْرِن یثِ إِ ْی ِالْحَدِ َةِ، وَ ب یثِ تَجَلِّیَ الْقُلُوبِ الرَّائِن ِالْحَدِ َإِنَّ ب َا؛تَحَادَثُوا الْعِلْمَ؛ ف َا أَمْرَن َّهُ مَنْ أَ ْی لب عل ا  2الل طا ید و م کدیگر برو ید ِ ی به د

سیله حدیثبرا با هم ( احادیث) سا را که امر ما را زنده بدارد( ینه زن)دل های  لودهب پاک و  گفتگو کنید؛ زیرا به و شودب خدا رح ت کند ک عَوالِی «)امرِ ما زنده ما 
علیه یاد کرد ِ امام عصرالزم به ذکر است که بهترین حدیث و سخنب (. 14ب ح202ب ص1ب عالمه مجلساب جبحاراالأنوار؛ 27ب ح67ب ص4ب إبن  با ج هورب جاللَئالِی

 .  تنها است و دعا کرد  برایِ فرجِ    امامِ غریب و السالم

مهلت داده شده است و پس از یهور    حضرتب توسط ایشا  به قتل ما رسد: 7. شیطا  ناراحت ما شود؛ چرا که بر اساس روایاتب شیطا  تا هنگام قیام امام زما 3

پرسیدم این که خداوند به شیطا   علیه السالم به سند خود از اسحاق بن ع ار نقل ما کند که از حضرت صادق« االنوار المضیئة»سید على بن عبد الح ید در کتاب 

صادب«)یافتگانىب تا روز معیّنِ معلوم در حقیقتب تو از مهلت»(؛ الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ إِلافرمود: ) سوره حجرب  یات 81-80 یات سوره  -37و 

روز قیام قائم ماست؛ وقتى خداوند او را برانگیخته ما کند )و  ماده قیام است( در مسجد کوفه استب در    وقت شیطا  »(ب این وقت معلوم کى خواهد بود؟ فرمود: 38
ر امروزب قائم پیشانى او را گرفته و گردنش را ما زند.    موقع روز وقت معلوم استب  یدب و ما گوید: اى واى از خطدر حالى که با زانوهاى خود راه ما رودب به  نجا مى

 (.                              178ب ح376ب ص 52ب عالمه مجلساب جبحاراألنوار«)که مدت او به  خر ما رسد

ست؛ چنا  که خداوند متعال ما فرماید: )4 سا  ه ین ا شکرِ اح ضای  َسانُهَلْ جَزَ. چو  مقت َسانِ إِلَّا الْا ْ سوره اءُ الْا ْ ست؟ ) سا  ا سا  جز اح (؛ مگر پادام اح

ب تبعیّت و نصرت است؛ چرا که یکا از اقسامِ نصرت و یاریِ    حضرتب یاری کرد  علیه السالم (.  بدو  شز دعا کرد  برای تعجیل فرج امام عصر60الرح نب  یه 
برای یاری کنندگا  دین علیه السالم  مکا  یکا از انواعِ یاری کرد  به زبا  است. به ه ین دلیل موالی ا  حضرت حجّتبه زبا  استب و دعا کرد  برای قطب عالم ا

َسبِیلِكَ مُجَاهِدِینَ، وَ عَلَا مَنْ أَ»و پیروا ِ خویش این چنین دعا ما فرماید:  ْصرَةِ دِینِكَ مُؤَیِّدِینَ، وَ فِی  ُسوٍء وَ اجْعَلْ مَنْ یَتْبَعُنِی لِنُ رَادَنِی وَ أَرَادَهُمْ بِ

ُصورِینَ من و ایشا  پیروزشا   ؛ ]خدایا[ و کسانا که برایِ یاریِ دین تو از من پیروی ما کنندب نیرومند کنب و  نا  را جهادگر در راه خودت قرار دهب و بر بدخواها ِمَنْ

 (.302ب سید ابن طاووسب صمُهَجُ الدَّعَوات«)گردا 

صرتا حدودی دعا ب. 5 سالم رای تعجیل فرجِ امام ع ستعلیه ال ست و دلیل    بر این معنا فرموده خداوند متعال ا سالت ا ْسأَلُكُم عَلَیْهِ أَجْرًا إِال قُل ال: )ب ادای مزد ر  أَ

سالت]به ازاى    : »بگو. ؛ (الْمَوَدَّةَ فاِ الْقُرْباَ ستى درباره [ ر ستمب مگر دو ستار نی ش ا خوا شى از  شاوندا پادا شوریب  یه.«)خوی سول (. 23سوره  مودّتِ خاندا ِ ر

استب و دعا کرد  برایِ     علیه السالم این زما  موالیِ ما حجّت بن الحسنب اجر رسالت است و مهم ترین خاندا  و  نزدیز ترینِ ایشا  در صلا اهلل علیه و  لهخدا
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. دعا کننده در 19. باعث  مرزم گناها  ما شططود؛ 18. سططبب وسططعت روزی اسططت ا  شططاء اهلل؛ 17مایة دفع بالسططت؛ 

شو رَّف  ما  شه ضرت مُ ضرت به دنیا رجعت ما کند؛20د؛  بیداری یا خوابب به دیدار    ح . از 21 1. در زما  یهور    ح

صاحب الزما 22 2خواهد بود؛ صلا اهلل علیه و  لهبرادرا  پیامبر ضرت  سالم . فرج موالی ما ح زودتر واقع خواهد  علیه ال

سبب پیروی از پیامبر و اماما 23شد؛  سالم .  شود؛  علیهم ال ست؛24ما  .  رار نیکا 25 3. وفای به عهد و پی ا  الها ا

. سبب زیاد 27. فضیلت رعایت و اداء امانت برایش حاصل ما شود؛ 26به والدین برای دعا کنندة فرج حاصل ما شود؛ 

شراف نور امام  سالمشد  إ شود؛  علیه ال شد28در دل او ما  شد  ع رم خواهد  ا   . دعا برای فرجب موجب طوالنا 

شود؛ 29شاء اهلل؛  ش نا  به 30. موفق به تعاو  در کارهای نیز و تقوا ما  صرت و یاری خداوند و پیروزی بر د . به ن

شود؛ 31ک ز خداوند توفیق ما یابد؛  شود؛ 32. به نور قر   هدایت ما  صحاب اعراف معروف ما  . به رواب 33. نزد ا

شاء اهلل؛  شود ا   شاء اهلل در اما  ما ماند؛  . از عقوبت34طلب علم نائل ما  . در هنگام مرم به او 35های اُخروی ا  

صلا اهلل علیه و  . این دعای برای فرجب اجابت دعوت خدا و رسول خدا36مژده ما رسد و با او به نرما رفتار ما شود؛ 

ترین افراد نزد خداوند  . محبوب38محشور و در درجة    حضرت خواهد بود؛  علیه السالم . با امیرال ومنین37است؛   له

شود؛  شود؛ صلا اهلل علیه و  له  . عزیزترین و گراما ترین افراد نزد پیامبر39ما  شت 40ما  شاء اهلل از اهل به . ا  

شود؛  صلا اهلل علیه و  له . دعای پیامبر41خواهد بود؛  . کردارهای بدِ او به کردارهای خوب تبدیل 42شامل حالش ما 

. 45. ا  شططاء اهلل با این دعا عقوبت از اهل زمین دور ما شططود؛ 44در عبادت او را تأیید فرماید؛ . خداوند 43ما شططود؛ 

. پادام خونخواها حضرت 47. رواب احترام به بزرم تر و توابع نسبت به او را دارد؛ 46رواب ک ز به مظلوم را دارد؛ 

شهدا سالم سیدال ستگاِ دریافت احادیث اما48را دارد؛ علیه ال شای صوم: را ما یابد؛ .  . نور او برای دیگرا  نیز 49ما  مع

                                                           
لت ادا ما شودب و چو  ادایِ اجر رسالت بر ه ه امّت واجب استب پس بر ه گا  واجب است که نسبت حضرت از اقسام مودّت است و به وسیله    اندکا از اجر رسا

 (.417ب ص1ب سید مح د تقا موسوی اصفهاناب ج مِكیالُ المَكارِم)ند  رار    را رعایت کنندمودّت داشته باشند و به هر مقدار که ما توا علیه السالم  به امام زما 

را بخواندب از یاورا  قائم خواهد بودب و اگر پیش از یهور    حضططرت ب یرد « دعاى عهد»فرمود: هر کس چهل بامداد این  علیه السططالم جعفر صططادق در روایتا امام. 1
در دعای عهد از خداوند درخواست  کند. خداوند )هنگام یهور( او را از قبر بیرو   ورد؛ و با هر کل ه این دعاب هزار رواب به او عطا فرمایدب و هزار گناه از نامه ع ل او محو

یْاِی، مُجَرِّدًا أللَّهُمَّ وَ إِنْ كَانَ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَا عِبَادِكَ  َتْماً، یَحُولُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ، فَأَخْرِجْنِی مِنْ»ما کنیم:  اهِراً سََ  قَبْرِي، مُؤْتَزِراً كَاَنِی، شََ

ِضرِ وَ الْبَادِيقَنَاتِی، مُلَبِّیاً دَعْ ضرت جدائى انداختب مرا ؛ پروردگاراب اگر مرم را که براى بندگانت یز امر حت ى قرار دادهوَةَ الدَّاعِی فِی الْحَا اى میا  من و    ح

کنندب  نها که در شهر حابرند یا  نا  که کوچ مى ام در میا ام را به دست گرفتهاز قبرم بیرو   ور تا در حالى که کفنم را پوشیده و ش شیرم را از غالف در ورده و نیزه

 (. 663ب ابن مشهدیب صالمزار الكبیر«)کننده    حضرت را اجابت کنمقرار گیرم و دعوت 

؛ خداونداب برادرا  مرا لَقِّنِا إخوَانِااللّهُمَّ »در بین ج عى از اصحاب دو بار فرمود:  صلا اهلل علیه و  له روزی پیامبر خدا»فرمود: علیه السالم  . ابوبصیر گوید: امام باقر2

ستیم؟ فرمود: «. به من بن ایا ش ا نی سول اللَّهب مگر ما برادرا   صحاب عرض کردند: یا ر ْاحَابِی لَا، إِنَّكُمْ»ا ، وَ إِخْوَانِی قَوْمٌ مِنْ َخِرِ الزَّمَانِ، َمَنُوا بِی وَ لَمْ أَ

ْالَابِ َبَائِهِمْ وَ أَرْ َامِ أُمَّهَاتِهِمْیَرَوْنِی، لَقَدْ عَرَّفَنِیهِمُ اللَّهُ ْسمَاءِ َبَائِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُخْرِجَهُمْ مِنْ أَ ْسمَائِهِمْ، وَ أَ َشدُّ بَقِیَّةً عَلَا دِینِِه  بِأَ ، لَأَ َدُهُمْ أَ

َصابِیحُ الدُّجَا، یُنْجِیهِمُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ؛ مِنْ خَرْطِ الْقَتَادِ فِی اللَّیْلَةِ الظَّلْمَاءِ، أَوْ كَالْقَابِضِ عَلَا جَمْرِ َضا، أُولَئِكَ مَ صحاب الْغَ ش ا ا   نهب 

ش از    که از صلب پدرا  اند. خداوند  نها را با نام و نام پدرانشا ب پی ورندب با اینکه مرا ندیدهمن هستیدب برادرا  من مردمى در  خر الزما  هستند که به من ای ا  مى
ت در شب یل انىب دشوارتر استب  و رهحِم مادرانشا  بیرو  بیایندب به من شناسانده استب رابت ماند  یکى از  نها بر دین خودب از صاف کرد  درخت خاردار )قهتهاد( با دس

ست که پاره سى ا ا»اى از  تش چوب درخت یا مانند ک ضه ست نگاهداردب  نها « غه ستندب پروردگارب  نا  را از هر فتنه تیره و تارى نجات ما را در د شب تار ه چراغ هاى 

 (. 4ب ح84ب ص1ب مح د بن حسن صفّارب جبصائرالدرجات«)دهد

؛ :قلبا نسبت به اماما  مودّت. 2و تسلیم به  نزه از    ها وارد شده است؛ : ماما ِ معصومیقینِ قلبا به امامت و والیت ا. 1: وفای به عهد با شش امر حاصل ما شود. 3
ش نا ِ اماما . 3 سانا که بر  نا  جلو افتادند و خالفت را غصب کردند؛ : بُغا د شا ؛ .  4و ک ایهار اعتقاد قلبا به . 5اطاعت و پیروی از  نا  در ت ام اوامر و نواهاِ ای

ب سید مح د تقا موسوی اصفهاناب مِكیالُ المَكارِم)ها در هر حال به مقتضای    یاری کرد ِ   . 6؛ (به مقدار توانایا و استطاعت) نا  به وسیله زبا  و اعضای بد 

 (.  442ب ص1ج 
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علیه  . دعای امیرال ومنین51. هفتاد هزار نفر از گناه کارا  را شططفاعت ما کند؛ 50]در روز قیامت[ درخشططا  ما شططود؛ 

. 54. از تشنگاِ قیامت در اما  ما ماند؛ 53. با حساب داخل بهشت ما شود؛ 52روز قیامت شاملش ما شود؛  السالم

. روز قیامت هدیه های ویژه 56.  مایة خرام روی ابلیس و مجروح شد  دل اوست؛  55در بهشت جاودا  خواهد بود؛ 

. در سایة گستردة خداوند قرار 58. خداوند عز و جل از خدمت کارا  بهشت نصیبش ما فرماید؛ 57ای دریافت ما دارد؛ 

. مجلسا 60. پادام نصیحت مَمن را دارد؛ 59ول    دعا باشد؛ ما گیرد و رح ت بر او نازل ما شود ماداما که مشغ

ضرت قائم سالم  که در    برای ح شتگا  گردد؛ علیه ال ضور فر شودب محل ح . دعا کننده مورد مباهات خداوند 61دعا 

طاعت . این دعا ا64. از نیکا ِ مردم محسوب ما شود؛ 63. فرشتگا  برای او طلب  مرزم ما کنند؛ 62قرار ما گیرد؛ 

ست؛  شا  را واجب کرده ا ست که خداوند اطاعت شود؛ 65از اولیای امر ا سندی خدای عز و جل ما  . مایة 66.  مایة خر

. دعاگوی فرج 68. این دعا خوشططایندترین اع ال نزد خداوند اسططت؛ 67ما شططود؛  صططلا اهلل علیه و  لهخشططنودی پیامبر

. حساب او  سا  ما شود؛ 69و حکومت دهد ا  شاء اهلل تعالا؛ حضرتش از کسانا خواهد بود که خداوند در بهشت به ا

ست؛ 71. این دعا برای او در عالم برز  انیس و مونس مهربانا خواهد بود؛ 70 . باعث دوری غم ها 72. بهترین اع ال ا

. 75نند؛ . فرشططتگا  درباره دعا کننده دعا ما ک74. دعای هنگام غیبت بهتر از دعای هنگام یهور اسططت؛ 73ما شططود؛ 

سجاد سالم دعای امام  شود؛ -که نکات و فواید متعددی دارد  - علیه ال . دعایِ برای تعجیلِ فرجب 76 1شامل حالش ما 

. 79. سبب کامل شد  ای ا  است؛ 78. چنگ زد  به ریس ا  الها است؛ 77ت سز به رقلین )کتاب و عترت( است؛ 

. گویندة این دعا رواب 81 3یِ برای فرجب از تعظیم شططعائر خداوند اسططت؛. دعا80 2مانند روابِ ه ة بندگا  به او ما رسططد؛

                                                           

، بِمَقَامِهِمُ أللَّهُمَّ وَ َالِّ عَلَا أَوْلِیَائِهِمُ، الْمُعْتَرِفِینَ»چنین دعا کرده است: علیه السالم  پس از دعا کرد  درباره موالی ا  صاحب الزما علیه السالم . امام سجاد1

كِینَ بِوِلَایَتِهِمُ سِّ ِسكِینَ بِعُرْوَتِهِمُ، الْمُتَمَ ْستَمْ َسلِّمِینَ لِأَمْرِهِمُ، الْمُجْتَهِدِینَ فِی الْمُتَّبِعِینَ مَنْهَجَهُمُ، الْمُقْتَاِینَ َثَارَهُمُ، الْمُ ، الْمُؤْتَمِّینَ بِإِمَامَتِهِمُ، الْمُ

لَوَاتِ الْمُبَارَكَاتِ الزَّاكِیَاتِ النَّامِیَاتِ الْغَادِیَاتِ ال طَاعَتِهِمُ، الْمُنْتَظِرِینَ صَّ َسلِّمْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَا أَرْوَا ِهِْم، أَیَّامَهُمُ، الْمَادِّینَ إِلَیْهِمْ أَعْیُنَهُمُ، ال رَّائِحَاتِ، وَ 

ئُونَهُمْ، ََُ لِحْ لَهُمْ ش ََْ ال، وَ خَیْرُ الْغافِرِینَوَ تُ ْ عَلَیْهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّ ِیمُ وَ اجْمَعْ عَلَا التَّقْوَى أَمْرَهُمْ، وَ أَا َََّ ِم ، وَ اجْعَلْنَا مَعَهُمْ فِی دَارِ الس

روی کنندب و به  نا  چنگ زنندب و به ؛ خدایاب درود فرسططت بر دوسططتا ِ  نا  که مقامشططا  را اعتراف دارندب و از روم و  رار ایشططا  پیبِرَ ْمَتِكَ، یَا أَرْ َمَ الرَّا ِمِینَ

ندب و دیده ها به سوی  نا  والیتشا  ت ّسز جویندب و به امامتشا  اقتدا کنندب و تسلیم امرشا  باشندب و در اطاعتشا  کوشش کنندب و منتظر روزگار حکومت ایشا  باش
ه در هر صبح و شام بفرستب و امرشا  را بر تقوی ج ع گردا ب و وبعشا  را به ساما  برسا ب بدوزندب بر  نا  و ارواح ایشا  سالم و درودهایِ بابرکتب پاکیزهب ن و کنند

به رح تِ خ نا  قرار دهب  با   الم(  ما را در بهشطططت)دارالسطططّ ندگا ب و  با ب و بهترین  مرز پذیر و مهر به  که تویا تو پذیر  به ایشطططا  را ب با  ترین و تو ودت ای مهر

 (. 353ب ص1ب سید ابن طاووسب جاقبالب دعای چهل و هفتمب معروف به دعای عرفه؛ 220ب صاحیاه سجادیه«)مهربانا 

( است؛ هر که این سوره را یز بار بخواند مثل این است که یز قُلْ هُوَ اللَّهُ أَ َدٌمهثهل تو مانند )»فرمود:علیه السالم  به امیرال َمنین صلا اهلل علیه و  له . رسول خدا2

ل و هر که دو بار بخواند دو سططوم قر   راب و هر که سططه مرتبه بخواند مثل این اسططت که ت ام قر   را خوانده اسططت. ه زنین هر کس تو را با د سططوم قر   را خواندهب
وم از رواب اع ال بندگا  و سدوست داشتهب معادل رواب یز سوم از اع ال بندگا  به او ما دهندب و هر که تو را با دل دوست داشته باشد و با زبا  یاریت کندب به او د

؛ 77ب ح153ب ص1ب برقاب جمحاسِن«)را ما دهندب و هر کس تو را با دل دوست داشته باشد و با زبا  و دستِ خود یاریت کندب معادل روابِ ت ام بندگا  به او ما دهند

ساب جبحاراألنوار صفهانا ذیل این روایت ما 54ب ح93ب ص27ب عالمه مجل سوی ا ستا به زبا     (.  یت اهلل مو شهاد این که منظور از محبّت و دو ست گوید: وجه ا

ته است؛ پس هر    که به است که محبّت قلباب با زبا  ایهار ما شودب و منظور از محبّت با دستب ایهار محبّتِ قلبا به وسیله دست استب با هر کاری که از او ساخ
درخواست یاری و  علیه السالم ش را به سویِ  س ا  بلند کندب و از درگاه خداوند برای موالی ا  صاحب الزما ب دست هایعلیه السالمخاطر محبّت نسبت به امیرمَمنان

ستدارِ امیرال َمنین صداق ما یابد که دو سالم فرج کندب در حقّ او م ست و زبا  ابراز ما دارد)علیه ال ستاِ    جناب را با د ستب و دو سید مح د تقا مِكیالُ المَكارِما ب 

 (.546ب ص1سوی اصفهاناب ج مو

َشعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ: )خداوند متعال ما فرماید. 3 شانه(وَ مَن یُعَظِّمْ  ش اردب بى( بندگى)هاىِ ؛ و هر کس ن از ( کار)گ ا ب این خداوند را با عظ ت ب

ستپرهیزگارى دل سالم چو  وجود امام(. 32سوره حجب  یه)ها ستب بدو ِ تر علیه ال شانه ها ا سامِ تعظیم از مهم ترینِ ن ضرتب بهترین اق ش رد ِ    ح دید با عظ ت 
 .  استب و از ج له اقسامِ تعظیمب دعا برایِ    حضرت است
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شد؛  صلا اهلل علیه و  لهکسا را دارد که با پیامبر شده با علیه  . رواب کسا دارد که در زیر پرچم حضرت قائم82شهید 

سالم شد؛ ال شده با صاحب الزما 83 1شهید  سالم . رواب احسا  به حضرت  شتن 84 2را دارد؛ علیه ال . دعا رواب گراما دا

شخص کریم را دارد؛ 85عالِم را دارد؛  شتنِ  سالم. دعا 86. پادام گراما دا  کننده در میا  گروه اماما  معصوم علیهم ال

شود؛  . در روز 89. از بدیِ حسابِ در روز قیامت در اما  ما ماند؛ 88. درجات او در بهشت باال ما رود؛ 87محشور ما 

 3ما شود.. به شفاعت حضرت زهرا سالم اهلل علیها رستگار 90ما رسد؛  رین درجات شهداقیامت به باالت

سیار که بر دعای    ب غافل مانده و از این روابِ بعلیه السالم عصر سن است که شخصا از دعا برای فرج امامأجای ت

 .ب استب محروم ب اندحضرت مترتّ

 َیت اهلل مرعشی نجایدر تشرّف علیه السالم  توایه هاي امام زمان

   حضرت توصیه هایا به ایشا   5در مسجد سهلهب علیه السالم با امام زما  4 یت اهلل مرعشا نجفا پس از مالقات

 ما فرماید که به شش مورد از    ها اشاره ما شود:

سوره ها بعد از ن ازهای واجب:  خواند ِبر فرمود: تأکید  .1 سوره »این  سین؛ بعد از ن از یهر:  سوره یا صبح:  بعد از ن از 

لز عد از ن از عشططططاء: سطططوره مُ عه؛ و ب عد از ن از مغرب سطططوره واق عد از ن از عصطططر: سطططوره نوحب ب هأب ب  «.نهب

              سطططوره ای خواسطططتا رح د ه ل بعد از سطططورهوّبر دو رکعت ن از بین مغرب و عشطططاء که در رکعت ا :تأکید فرمود. 2

ما خواناب و در رکعت دوم بعد از سططوره ح دب سططوره واقعه را  ما خوانا و فرمود: کفایت ما کند این ن از از خواند  

                                                           

روزى که هر گروه از مردم را به پیشططوایانشططا   (؛إِمَامِهِمْیَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِدر باره کالم خداى متعال: ) علیه السططالم . فُضططیل بن یهسططار گوید: از امام صططادق1

سراءب  یه ُضرَّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ،»پرسیدمب فرمود:  (71بخوانیم)سوره ا َضیْلُ، إعْرِفْ إِمَامَكَ، فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ إِمَامَكَ، لَمْ یَ وَ مَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ  یَا فُ

ْسكَرِهِ، ال ثُمَّ َاا ِ ُ هَذَا الْأَمْرِ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ كَانَ قَاعِداً فِی عَ ْاحَاِبِه «بَلْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَعَدَ تَحْتَ لِوَائِهِ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَقُومَ  ، قَالَ وَ قَالَ بَعْضُ أَ

ُسولِ اللَّهِ ْشهِدَ مَعَ رَ ْستُ شناختىب جلو افتاد  یا تأخیر در این امر)یهور( »؛ و  له صلا اهلل علیهبِمَنْزِلَةِ مَنِ ا شناس؛ زیرا هر گاه امامت را  ضیلب امامت را ب اى ف

مانند کسى که زیر  برری به تو نرساندب کسى که امامش را بشناسد و پیش از قیام صاحب االمر ب یردب مانند کسى است که در لشکر    حضرت بوده است؛ نهب بلکه

ب شیخ کلیناب كافیشهید شده باشد)صلا اهلل علیه و  له در این جا یکى از اصحابش گفت: مانند کسى است که در رکاب رسول خدا «. نشسته باشدپرچم    حضرت 

 (.2حب 329نع اناب ص الغیبة،؛ 2ب حبَابُ أَنَّهُ مَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ لَمْ یَضُرَّهُ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَب 371ب ص1ج

 .  در پیش افتاد ِ فرج و یهورب تاریر زیادی دارد و اهت ام ورزید  بر دعایِ فرجب احسا  به موالیِ خائن و غایب از نظرها است علیه السالم دعا کرد  برای امام عصر. 2
 .356-553ب ص1ب سید مح د تقا موسوی اصفهاناب ج مِكیالُ المَكارِم. 3
شرط دیدارب مصلحت الها و . در دورا  غیبت م کن است؛ ولا وییفه مردمب انجام تکلین و جلب ربایتِ    حضرت است علیه السالم مالقات و دیدارِ امام عصر. 4

برخا از . است ُر  دهدمالقات    گوهر یگانهب مع والً در حالت ابطرار و گرفتاری است و به نُدرت در حالت عادی م کن . اذ  امام استب نه عالقه و اشتیاق مردم
 .  ب به نقل تشرّفاتِ دیگرا  پرداخته اندعلیه السالم بزرگا  برایِ تقویتِ اعتقادِ مردم به امام زما 

 تسب به امام زما . مسجد سهله پس از مسجد کوفه از مشهورترین مساجد اسالما که در قر  اوّل در نزدیکاِ مسجد کوفه ساخته شده است. این مسجد از مساجد من5
س ست. بنابر برخا روایاتب محلّ زندگا وی پس از  المعلیه ال ضرهما از امام باقریهورا صادق ب نیز خواهد بود. ابو بکر خه گوید: نقل ن ودهب مى سالم اهلل علیه ا یا امام 

سول خدا شتم: بعد از حرم خداوند بلند مرتبه و حرم ر به دا ضرت فرمود: صلا اهلل علیه و  له  محضر مبارکش عر ست؟ ح چه مکانى از زمین از مکا  هایِ دیگر برتر ا
ستب این زمین پاک و پاکیزه بوده و » سهله( قرار داردب از اى ابو بکرب    زمین کوفه ا سهیل) سجد  صیاء انبیاء بوده و در    م سل و او سل و غیر مر در    قبور انبیاء مر

شود و  ر و  شکار مىخصوصیات این مسجد    است که حق تعالى هیچ پیامبرى را مبعوث نفرمودهب مگر    که وى در    ن از خوانده است و نیز از    عدل الهى یاه

 (. 11ب ح30ب ابن قولوهیهب صكامل الزیارات«)فرمایدب در این زمین منازل انبیاء و اوصیاء صالح استلى قیام ن وده و پس از    عدالت را بر پاى مىدر    قائمِ حق تعا

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_(%D8%B9%D8%AC)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_(%D8%B9%D8%AC)
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اللَّهُمَّ »: گانه این دعا را بخوا  بعد از ن ازهای پنج»  :تأکید فرمود. 3سططوره واقعه بعد از ن از مغربب چنا  که گذشططت

  2«.نَمیِبِرَ مَتِكَ یَا أَر َمَ الرَّا ِ  1بعَنِّی الْهُمُومَ وَ الْغُمُومَ، وَ وَ ْشَةَ الصَّدْرِ، وَ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ سَرِّحْ

 : رکعت  خردر  به ویژه پنج گانهتأکید بر خواند  این دعا بعد از ذکر رکوع در ن ازهای  . 4

 3«.مهِقِّ حَا بِثنَأغِ وَ ،انَجزِی عَ لَم عَ  َّرَتَ وَ  ،دٍمَّحَمُ َلِ وَ  دٍ مَّحَلی مُعَ  لِّ اَ مَّاللّهُ»

یادی از  نها ن ا  ادارند ولارث وتأکید بر خواند  قر   و هدیه کرد  رواب   ب برای شیعیانا که واررانا ندارندب یا  .5

 .کنند

 .علیه السالم تأکید بر زیارت سیدالشهداء .6

 

 4بغداديداستان تشرّف  اج علی 

 :نویسدنیدهب چنین مامرحوم عالمه نوری که خود حاج علا بغدادی را از نزدیز دیده و حکایت او را از زبانش ش

بودم عازم نجن اشرف شدم برای زیارت مبعثب سپس « أویال هةُنّجه»در ماه رجب سال گذشته که مشغول تألین کتاب 

که در بغداد ساکن  رفتم دمت جناب  قا سید حسین کای ینا)ره(ف و زیارت به خبه کای ین مشرف شدم و پس از تشرّ

)ارواحنا فداه( را نقل  اهلل بود و از ایشططا  تقابططا کردم جناب حاج علا بغدادی را دعوت کند تا مالقاتش با حضططرت بقیة

شا  قبول ن ود.  شا  نیز کندب ای صالای صدق و  شاهده او  رار  سی ایش به حاج علا بغدادی را دعوت ن ود که با م ح از 

شتندب یقین و قطع به صحت  برا  در    مجلس با ت ام دقتا که در امور دینا و دنیوی دا قدری هویدا بود که ت ام حا

نجن  ه ین دلیل به به ب هشططتاد توما  سططهم امام به گردنم بود: حاج علا بغدادی نقل کرده اسططت. واقعه پیدا کردند

شیخ »و بیست توما  دیگر را به جناب  بدادم 5«انصاری شیخ مرتضا»را به جناب اشرف رفتم و بیست توما  از    پول 

دادم و تنها بیست توما  دیگر به « شیخ مح دحسن شروقا»و بیست توما  به جناب  ب«ن مجتهد کای ینایمح دحس

بدهم و مایل بودم که « شیخ مح دحسن کای ینا  ل یس»گردنم باقا بودب که قصد داشتم وقتا به بغداد برگشتم به 

                                                                                          .                                وقططططتططططا بططططه بططططغططططداد رسططططططیططططدمب در ادای    عططططجططططلططططه کططططنططططم

رفتم سالم اهلل علیه ا  تقا ای بود که به کای ین به زیارت حضرت موسا بن جعفر و حضرت امام مح دروز پنجشنبه

                                                           
 . 71-72ب حسن بن فضل طبرساب صمكارمُ األخالق. 1
 «. ربانا دور کنب به رح ت خودت ای مهربا  ترین مهخداویاب ناراحتا و اندوهب و ترس و هراس در سینهب و وسوسه شیطا  را از من ». 2
 «. خدایاب بر مح د و خاندا  او درود بفرستب و بر ناتواناِ ما رحم کنب و به حقّ ایشا  به فریادِ ما برس. »3

سین نوری در معرفا حاج علا بغدادی ما.  4 سدمرحوم حاج میرزا ح ست. از هر : نوی ست و او از تجّار و فردی عاما ا سم کرادی بغدادی ا سر حاج قا حاج علا مذکورب پ
مدح کردند. ه زنین مرحوم  کس از عل ا و ساداتِ عظام کای ین و بغداد که از حال او جویا شدمب او را به خیرب صالحب صدقب امانت و دوری از عادات بدِ اهل عصر خود

شیخ عباس ق ا در کتاب شیخ ما در ما مااتیح الجنان حاج  ست که  صالح متقا حاج علا بغدادی ا سعید  شودب حکایت  ست نقل  سب ا سد: از چیزهایا که منا نوی

دیکا به ما واقع شده ال أوی و نجم الثاقب نقل فرموده است که اگر نبود در این کتاب شرین مگر این حکایت محکم و صحیحب که در    فواید بسیار و در زمانا نزجنة
 نه کافا بود.      استب هر  ی

 . معروف به شیخ اعظمب صاحب کتاب رسائل و مکاسب که در سطوح عالاِ حوزه خوانده ما شود. 5
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بیست توما  را دادم و وعده رسیدم و مقداری از    « ینساشیخ مح دحسن کای ینا  ل ی»خدمت جناب پس از    و 

پنجشنبه عصر به قصد بغداد حرکت کردمب ولا جناب شیخ خواهش کرد  به ا  روز . سپستدریج بدهمرا به ه بقیکردم 

ستم و گفتم: باید مزد کارگرا ِ عربافا را بدهم که ب انمب عذر خوا شه سم چنین بود که مزد ت ام هفته را  ؛کارخانه  چو  ر

سططید  ه بودم؛به طرف بغداد حرکت کردمب وقتا یز سططوم راه را رفت ا کردم. به ه ین دلیلپرداخت م در شططب ج عه

های خود را برای نزدیز شططدب سططالم کرد و دسططت هنگاما که . یدبزرگواری را دیدمب که از طرف بغداد رو به من ما

انقه کردیم و هر دو یکدیگر را و مرا در بغل گرفت و مع 1«اهالً و سطططهالً»مصطططافحه و معانقه با من گشطططود و فرمود: 

کجا  بحاج علا»ایستاد و فرمود: . بر سر ع امه سبز روشنا داشت و بر رخسار مبارکش خال سیاه بزرگا بود. بوسیدیم

امشب شب ج عه استب »فرمود: . گردمرا زیارت کردم و به بغداد برما سالم اهلل علیه ا کای ینحرم گفتم: ب «روی؟ما

 دوسططتا ِکه از  مشططهادت دهبرای تو برگرد تا  ما تواناب»: فرمودن ا توانم.  ای سططرور منبگفتم:  «.به کای ین برگرد

زیرا  ؛شهادت دهده ین را[ ینسامح دحسن کای ینا  ل ی] و شیخ هستاب ما دوستا ِو از  علیه السالمامیرال َمنین مجد

 2«.دو شاهد بگیرید است: که خدای تعالا امر فرموده

ا جناب شیخ را دیدمب از ای بودب به  نزه من در دل نیت کرده بودمب که وقتاین مطلب اشارهحاج علا بغدادی ما گوید: 

.   را در کفن خود بگذارماهل بیتم و   یا ِشیعاو تقابا کنم که چیزی بنویسد و در    شهادت دهد که من از دوستا  و 

رسانندب چگونه    رساننده را کسا که حق او را به او ما»فرمود: ب دها؟و چگونه شهادت ما از کجا مرا شناختاگفتم: 

شططیخ »مود: شطط ا کیسططت؟ فر یلِگفتم: وکب «ل من رسططاندیی نزه به وک»فرمود:  بگفتم: چه حقا؟ب «شططناسططد؟ن ا

 «. وکیل من است»فرمود:  بگفتم: او وکیل ش ا است؟!ب «مح دحسن

سیداینجا  سید جلیل به ذهنم ر ست که این  صدا زد با    که مرا ن ا کی سم  به خودم جواب دادمب  شناخت؟که مرا به ا

سططادات از من چیزی  باز با خودم گفتم: حت اً این سططید از سططهم. امشططناسططد و من او را فراموم کردهشططاید او مرا ما

صلا اهلل علیه و  ِ پیامبرندافرز ش ا وقبه او گفتم: از حق. از این رو به او چیزی بدهم خُ سخواهد و خوم داشتم از ما

ی من تبسطط ا کرد و او به رو. به دیگرا  بدهم گرفته ام که قای شططیخ مح دحسططن اجازه  ازپولا نزد من بود که   له

فرمود:  بام قبول اسطططت؟هگفتم:  نزه را دادب «پرداخت کردیاز حقوق ما را به وکالی ما در نجن  مقداری ببله»فرمود: 

 «.بله»

تم: البته عل ا در گرفتن با خود گف بداند و تعجب کردم!را وکیل خود ما بزرم یِبا خودم گفتم: این سید کیست که عل ا 

 «. برگرد و جدم را زیارت کن»سپس به من فرمود: . سادات وکیل هستند سهمِ

هنگاما رفتیم. ف کای ین ماچپ مرا در دست راست خود نگه داشته بود و با هم قدم زنا  به طر او دستِ ؛من برگشتم

انار  بنارنج بلی و ا ه زو باتسفیدی جاری است و درختا  مرکّ صافِ دیدم در طرف راست ما نهر  بِ ببه راه افتادیم که

ب ها چیست؟گفتم: این نهر و این درخت. اندبر سر ما سایه انداخته ب نها نبود فصلِب    هم در وقتا که او انگور و غیر  نه

ستا ِ» فرمود: سَالا دارم. «. ستابا او  میوه ها زیارت کندب اینما را و  بما را زیارت کند که جدّ  ماهر کس از دو گفتم: 

                                                           
 .خوم  مدید.  1

 (. 282()سوره بقرهب  یهرِجالِكُم وَ اسَْتشِْهدُوا شَهِیدَیْنِ ِمنْ. اشاره به  یه )2
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شیخ عبدالرزاقب مدرّ: گفتم«. بپرس»فرمود:   ع رِ گفت: کسا که در ت امِشنیدم ما و س بود. روزی نزد او رفتممرحوم 

و در میا  صفا و مروه  بجا  ورده و چهل ع ره ب و چهل حجّ بها را به عبادت مشغول باشدو شب بخود روزها روزه بگیرد

ضرت امیرال َمنین بب یرد ستا  ح سالم و از دو شد علیه ال برای او چیزی  واهلل ب ری»فرمود: . ای نداردبرای او فائده بنبا

ست سَالا دارم. فرمود: «. نی به خوا  :گفتم«. بپرس»گفتم: ای  قای من  سینرو سالم های امام ح خوانند: ما علیه ال

شهداسلی ا  اع ه سیدال سَال کردب که زیارت  سالم ش از شخصا  ست علیه ال ستب  ؟چطور ا او در جواب گفت: بدعت ا

شخص در خواب دیدب که هُ سَال کرد که در میا  این هُ 1جاودهشب     ستب  س ا  ا ست؟ودهدر میا  زمین و   ب ج کی

 ب گفت:                                                                       هستند سالم اهلل علیه ا فاط ه زهرا و خدیجه کبری گفتند: حضرت

کوچکا  نامه هایِروند و دید ما علیه السالم گفتند: چو  امشب شب ج عه استب به زیارت امام حسین بروند؟کجا ما

یْنِ مِنَ أَمَانٌ»:  نها نوشطططته شطططده ریزند که درج ماودهرا از هُ َََ  2؛فِا لهیُلهةِ الُجُ ُعهةِ  علیه السطططالم النَّارِ لِزُوَّارِ الْحُس

ست از  تش برای زوار نامهاما  سینای ا سالم ح شب ج عه علیه ال ست؟. «در  صحیح ا  ببله»فرمود: ب  یا این حدیث 

را در شب ج عه زیارت  علیه السالم کسا که امام حسینگویند: گفتم: ای  قای من صحیح است که ما«. راست است

 .و اشز از چش ا  مبارکش جاری شد و گریه کرد ب«واهلل ب ری»فرمود: ب کندب برای او اما  است؟

پس ... در این موقع به جایا رسیدیمب که جاده پهن بود و دو طرفش باغات بود و شهر کای ین در مقابل قرار گرفته بود

م که خود را در صططحن مقدس کای ین کنار کفشططداری دیدیمب هیچ کوچه و بازاری را ندیدیم. پس داخل چند قدم رفتی

شدیم از طرف  ست.  قا بر درِ رواق مطهرب معطل « باب ال راد»ایوا   شرقا حرم و طرف پایین پای مقدس ا س ت  که 

ستاد. پس فرمود:  شد و اذ  دخول نخواند و بر درِ حرم ای برای »فرمود:   .ن ا توانم خوب بخوانمم: گفت«. زیارت کن»ن

شروع کرد و بر پیامبر وگفتم: بلا« تو بخوانم؟ سالم داد  به امام گفتسالم  ماما ا یز یزِ . او  سکری و پس از   ع

سالم سا؟امام زمانت را ما یا »: فرمود رو به من کرد و علیه ال سمن ا گونهگفتم: چب «شنا سالم »فرمود:  ؟بشنا به او 

 یكَلَ عَ» ا کرد و فرمود:  قا تبسّ «. نِسَ الحَ ابنَیَ ،انِمَالزَّ  َا ِا اَ یَ ،اهللِةَجَّا  ُیَ یكَلَعَ المُلسَّ أ»گفتم: ب «کن

.    پس داخل حرم شدیم و خود را به بریح مقدس چسباندیم و بریح را بوسیدیم«. هُكاتُرَبَ وَ اهللِةُ مَرَ الم وَالسَّ 

یارت بخوا »به من فرمود:  گاه یارت بخوانم؟». فرمود: ن ا توانم خوب بخوانمگفتم:  «.ز له« من برای تو ز ب گفتم: ب

ست ب«خواها؟کدام زیارت را ما»فرمود:  ضل ا ست زیارت امین اهلل»فرمود: . گفتم: هر زیارتا که اف ضل ا سپس  3ب«اف

                                                           
 . سایبانا بر سر   ب که بر پشت شتر ما گذارند و زنا  در    ما نشینندهُودهج ه ا  کهجاوه است؛ چیزی ه زو  سبدی بزرم و . 1
 .12ب ح402ب ص45ب عالمه مجلساب جبحاراألنوار. 2

سند معتبر از جابر جُعفى که امام مح ّد باقر.  3 ست در کتاب مزار به  سالمابن ابى قرّه روایت کرده ا بعد از واقعه سالم اهلل علیه ا  پدرم على بن الحسین»فرمود:  علیه ال
ن ود و  مد و از اختالط ایشا  نفرت مىاى از موى در صحرا زد و چند سال در  نجا اقامت کرد و از کثرت حز  و اندوه و وفور دش نا  به میا  مردما  ن ىکربال خی ه

شد. پس روزى پدرم متوجّه زیارت شد و من با    حضرت بودم و بر این مطّلع ن ىبرد و کسى از    صحرا به طرف عراق به زیارت پدر و جدّ بزرگوار خود تشرین مى
ارک    حضرت هیچ کس ه راه نبود به غیر از دو شترى که سوار بودیم. پس چو     حضرت به نجن کوفه رسید در موبعى ایستاد و    قدر گریست که محاسن مب

هر که از »فرمود:  علیه السالم(. امام مح ّد باقر43ب سید عبدالکریم بن اح د ابن طاووسب صفَر ةُ الغَريّرائت فرمود)به  ب دیده ایشا  تهر شد و زیارت امین اهلل را ق

صلا مُهر رسول خدااى از نور باال ببرهند و یا یکى از اماما  معصوم: بخواندب فرشتگا  این دعا را بر نامه علیه السالم شیعیا  ما این زیارت و دعا را نزد قبر امیر ال َمنین
کنندب و در روز قیامت این دعا با  علیه السططالم بر    بزنند و هر یز قبول فرمایند تا تسططلیم حضططرت صططاحب الزّما  علیهم السططالم و هر یز از اماما اهلل علیه و  له 

 من بشتابدب إ  شاء اللَّه تعالى)ه ا (.پایا  به استقبال    مَبشارت هاى با پایا  و سالم و تحیّت فراوا  و کرامت ها و نع ت هاى بى



105 
 

 1،هِرضِ أی فِ اهللِ یِنَمیِأا ا یَمَیكُلَعَ المُلسَّ أ»: ه این صورت خواندشد و    زیارت را ب زیارت امین اهلل  خواند ِمشغولِ

 هِیِّبِنَ نَنَا سََُ مَعتُبَاتَّ وَ ،هِابِتَكِا بِمَلتُمِعَ ، وَهِادِهَجِ قَّ َ ی اهللِا فِمَدتُاهَا جَمَكُنَّأ دُشََهَأ ،هِادِبَعِ لیَعَ یهِتَجَّ ُ وَ

 عَ مَ ةَجَّا الحُمَكُائَعدَأ مَلزَ أَوَ ،هِارِیَاختِبِ یهِلَإا مَكَُض بَقَفَ ،هِارِوَجِ لیَإ ا اهللِمَاكُعَدَ یَتّ َ ،الی اهلل علیه و َله

 .تا  خر زیارت 2ب«...هِلقِخَ عِمیِجَ لیَعَ ةِغَالِالبَ جِجَالحُ نَا مِمَكُالَمَ

ور  فتاب در حرم ننوری مانند  ؛های حرم را روشططن کردندب ولا دیدم حرم روشططنا دیگری هم دارددر این هنگام شطط ع

 توجهه به هیچ وجه مها مثل چراغا بودند که در  فتاب روشن باشد و    چنا  مرا غفلت گرفته بود کدرخشد و ش عما

 .شدمها ن ااین ه ه از  یات و نشانه

شدب از طرف پایین پا به طرف پشت سر  قا به من فرمود:  مبیعنا به طرف شرقا حرم مطهر  مدی ؛وقتا زیارت ا  ت ام 

. کنمزیارت ما به استگفتم: بله شب ج عب «را هم زیارت کنا؟ سالم اهلل علیه ا جدم حسین بن علا داری  ایلت یا »

به ج اعت ملحق »: ودن فرمبه م قا از اذا  مغرب فارغ شطططدند.  اذا  گویا در این وقت  . قا برایم زیارت وارث را خواند

سجدی ما با «. شو و ن از بخوا  سترفتیم هم به م سر قبر مقدس ا شت  شده بودب خودِ نجا ن از ج اعت اق بکه پ  امه 

شا   صن اوّ به تنهایاای شد و من در  شغول ن از  ست امام ج اعت م ستادم و ن از در طرف را واندمب وقتا ن ازم خل ای

شتم با عجله از مسجد بیرو   مدم و در میا  حرم گشتمب او ر بت ام شدب نگاه کردم دیدم او نیست ا ندیدمب البته قصد دا

 .او را پیدا کنم و چند قِرانا به او بدهم و شب او را مه ا  کنم و از او نگهداری ن ایم

ت که در محضر او انجام شدب این ه ه معجزات و کراما بد که بود؟ناگها  از خواب غفلت بیدار شدمب با خود گفتم: این سیّ

با    که  بدانستو اسم مرا ما بگشتمو حال    که به هیچ قی تا برن ا باز میا  راه برگشتم بمن امر او را اطاعت کردم

و جواب  بلو  ب جاری در غیر فص بهاو دید  درخت بالع از خطورات دل منو جریا  شهادت او و اطّ باو را ندیده بودم

پرسیدم:  قایا که با من  وباالخره به کفشداری  مدم ... . و بسالم عرض کردم علیه السالم سالم من وقتا به امام زما 

 له. ب: گفتمب د رفیق تو بود؟این سیّ :ب ن کفشداری پرسیددر گفتند: بیرو  رفتب  شرف شد کجا رفت؟

صه او را پیدا نکردمب به منزل میزبانم رفتم و سانیدمصبح به شب را  خال صبحِ ر سن  و  شیخ مح دح زود خدمت  قای 

خود گذاشت و به من به این وسیله فه اندب که این قصه را به کسا ایهار  او دست به دها ِ برفتم و جریا  را نقل کردم

 3.ق فرمایدنکنم و فرمود: خدا تو را موفّ

 

 

 

                                                           
 .این زیارت را خواندند( 8امام کایم و امام جواد) ورده اند؛ چرا که برای دو امام( دو تایا)مثنّاب یرها به صورت . 1
کردیدب و به کتابش سططالم بر شطط ا اى دوامین خدا بر روی زمینشب و دو حجّت او بر بندگانشب شططهادت مى دهم که شطط ا دو امام در راه خدا    چنا  که باید جهاد . 2

ش ا را به جوارم خواندب و با اختیارا )درود خدا بر او خاندانش)هاى پیامبرم ع ل ن ودیدب و روم  ش ا را به جانب خود قبا روح ن ودب و را پیروى کردیدب تا خدا  تش 

 (.40ب ابن قولویهب صكاملُ الزّیارات) .دش نانتا  را ملزم به حجت کردب با  نزه تو راست از حجت هاى رسا بر ه ه مخلوقاتش

   .315-317ب ص53ب عالمه مجلساب جبحار األنوار ؛31ب حکایت 573-585ب ص2ب مُحهدِّثِ نوریب جالنَّجمُ الثّاقِ .  3
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 چه ویژگی هایی دارند  علیه السالم :   ضرت مهديسؤال

بر اساس برخا از روایاتب مقصود از معرفت امام را شناخت در دو بُعد برش رده اند: شناخت مشخصات و شناختِ صفاتِ 

َََكَّ مَنْ»فرمود:  علیه السطططالم امام؛ در روایتا امام کایم أَرْبَعَةٍ فَقَدْ كَاَرَ بِجَمِیعِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ  فِی ش

ِصهِ وَ نَعْتِهِ َشخْ شز کند به ه ه  1؛تَعَالَا، أَ َدُهَا مَعْرِفَةُ اإلمَامِ فِی كُلِّ زَمَانٍ وَ أَوَانٍ بِ سى که در چهار چیز  ک

ست یکى از  نها معر شده ا ستى او را به  نزه خداى متعال نازل کردهب کافر  صر و زمانى بای ست که در هر ع فت امام ا

 «.شخص و صفاتش بشناسد

 شناخت مشخصات امام

مططانا زر عصططر و منظططور از ایططن نططوع شططناختب شططناختنِ شناسططنامه ای و خصوصططیاتِ مصططداقاِ حجّططت خططدا در هطط 

شطهادتب  وا  تولطد است. مشخصات شناسطنامه ای ه زطو : نطامب کنیطه هطاب القطابب نطام پطدر و مطادرب مکطا  و زمط

چشطمب  ورتب رنطگمیزا  سنّب طول مطدّت  امامطتب ادوار مهطم زنطدگا و... . مشخصطات جسط انا ماننطد: رنطگ صط

 چگونگا ابروا )مثالً به پیوسته یا جدا(ب کیفیت بیناب شانه هاب دست و پا و... .

 شناخت ااات امام 

شناختِ مقامات الهاِ امام و خ صفاتِ امامب  شناخت  سته احراز مقام منظور از  شای ست که اماما را  صفاتا ا صلت ها و 

امامت ما گرداند. شناخت شخصیتاِ امامب مرتبه ای واالتر از شناخت شخصا امام است که هر چند به دست  وردنش 

ستیابا به این امر مهمب راه های متعددی وجود  سیاری دارد. برای د برورتب ارزم و اه یت ب ستب ولا  شوار ا سیار د ب

و زیارت نامه  2دربارة امام و امامت در مروب علیه السططالم ؛ به عنوا  مثال مراجعه به منابع روایا مثل خطبه امام ربططادارد

 به ویژه زیارت جامعة کبیره که از بهترین منابع شناختِ صفاتاِ امام به ش ار ما روند.  علیهم السالم های معصومین

 عبارتند از: علیه السالماستب برخا از ویژگا های امام عصربر اساس روایاتا که از اهل بیت: نقل شده 

 پیامبران و جانشینانفضایل  ةوارث هم. 1

در  علیه السالم حضرت مهدی؛ هستند پیامبرا  و جانشینا فضایل  ةوارث ه  علیه السالمامام عصر ببر اساس روایات

رَ الْخَ یا» زما  یهور بر کعبه تکیه ما زند و ما فرماید: یْثٍمَعْشَََ  ،الئِقِ أاَل وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَا َدَمَ وَ شَََ

َشیْثٌ َسامٍ ؛فَهَا أَنَا ذَا َدَمُ وَ  َسامٌ ،أاَل وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَا نُوحٍ وَ وَلَدِهِ  أاَل وَ مَنْ  ؛فَهَا أَنَا ذَا نُوحٌ وَ 

أاَل وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَا مُوسَا  ؛فَهَا أَنَا ذَا إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ ،أَرَادَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَا إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ

َشعَ َشعُ ،وَ یُو َشمْعُونَأاَل وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَا عِ ؛فَهَا أَنَا ذَا مُوَسا وَ یُو َسا وَ  َسا وَ  ،ی فَهَا أَنَا ذَا عِی

مْعُونُ َََ لَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا ؛ش َََ فَهَا أَنَا ذَا مُحَمَّدٌ وَ  ،أاَل وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَا مُحَمَّدٍ وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ا

                                                           
 . 135ب ص69ب عالمه مجلساب جبحاراالنوار؛ 141ب ص1ب شیخ ُحرّ عامِلاب جاثبات الهداة؛ 413ب ص2ب شیخ صدوقب جكمال الدین. 1

 . 1ب حبَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ اِاَاتِهِب 201ب ص1ب شیخ کلیناب جكافی. رک: 2 
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أاَل وَ مَنْ  ؛فَهَا أَنَا ذَا الْحََسنُ وَ الْحَُسیْنُ ،ا الْحََسنِ وَ الْحَُسیْنِأاَل وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَ ؛ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

 1«.فَهَا أَنَا ذَا األَئِمَّةُ ، أَرَادَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَا األَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ

ساس روایاتب ویژگا حضرت  دم سالم نکته: بر ا سالم علیه ب علم؛ ویژگا حضرت نوحعلیه ال ب  فهم و درایت؛ ویژگا ال

علیه  ب مناجات؛ ویژگا حضرت عیساعلیه السالم ب صداقت و محبت؛ ویژگا حضرت موساعلیه السالمحضرت ابراهی 

را یز  علیهم السالم ه ه ویژگا های پیامبرا  و اماما  معصوم علیه السالم از این رو امام عصر 2ب عبادت است؛السالم

 جا دارند.

 

 وضع مردم . َگاهی از2

ما بر اخبار  3؛ءٌ مِنْ أَخْبَارِكُمإِنَّا نُحِیطُ عِلْماً بِأَنْبَائِكُمْ، وَ الَ یَعْزُبُ عَنَّا شَیْ »فرمود:  علیه السالم حضرت مهدی

 «.ش ا  گاه هستیمب و هیچ چیز از اوباع ش ا بر ما پوشیده و مخفا نیست

 

 . عنایت به شیعیان 3

ینَ لِذِكْرِكُمْ، وَ لَوْ الَ ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ  إِنَّا غَیْرُ مُهْمِلِینَ»فرمودند: علیه السططالم امام زما  لِمُرَاعَاتِكُمْ، وَ الَ نَاسََِ

ْاطَلَمَكُمُ األَعْدَاء ش ا را از خاطر نبرده ایمب که  4؛اللَّأْوَاءُ، وَ ا ش اب کوتاها نکردیم و یاد  ستا  سرپر سیدگا و  ما در ر

 «.دشواری ها و مصیبت ها بر ش ا فرود ما  مد و دش نا ب ش ا را ریشه کن ما کردنداگر جز این بود 

 

 سالم اهلل علیه ا . پیروي از  ضرت فاطمه4

صر سالم فرمودند: امام ع َسنَةٌ»علیه ال سوَةٌ  َ سوُلِ اهللِ لِی أُ سول خدا 5؛وَ فِی إِبنَةِ رَ  صلا اهلل علیه و  له دختر ر

 «.برای من الگویا نیکو است

ست که چرا امام زما  سَالا که در این سا قرار گیردب این ا ست مورد برر سب ا سال جا منا سوه معلیه ال  ٴطططط که خود ا

ا  دیگرب حضرت ولا ماید؟ و یا به بیفر معرفا ما سالم اهلل علیه ا زهرا حضرت را خود ٴحسنه ٴاسوه طططط است حسنه

 ؟             اندگو نیکوی خود قرار دادهرا ال سالم اهلل علیه ا نورانا حضرت فاط هعصر)ارواحنا له الفداه(ب کدام قس ت از زندگانا 

                                                           
 .398ب خصیباب ص الهدایةُ الكبرى؛ 443ب حسن بن سلی ا  حِلّاب صمختصر البصائر .1

 .38ب ص39ب عالمه مجلساب جبحار االنوار؛ 98ابن شاذا ب صفضائل . 2

 .497ب ص2ب شیخ طبرساب جإ تجاج. 3
  . ه ا . 4
 .178ب ص 53ب عالمه مجلساب جبحاراالنوار. 5
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صلا اهلل  رسول اهلل تِشهادپس از  سالم اهلل علیه ا مات حضرت فاط هاقدا ٴبرای پاسخ به این سَالب باید به مج وعه

 چه و داشت ایر ره چه اماتاقد این ٴه مج وعهبه دقّت توجه ن ائیم و پس از    باید به این نتیجه برسیم ک علیه و  له 

ه    تأسا کند و از ب بعلیه السالم مهدیحضرت  بسالم اهلل علیه ا مود که سبب شد یوسن فاط هفر معرفا را الگوئا

                                                                                                                                        د؟کن   به بهترین اسوه و الگو یاد 

صة ضرت فاط ه اقداماتِ خال سول اهلل شهادتِپس از  سالم اهلل علیه ا ح  ٴمبارزه .1عبارتند از: صلا اهلل علیه و  له  ر

ضر عال انه صبا  حق اهلمعرّ .2در برابر یال ا ؛  سالم اهلل علیه ا زهرا تح سالم بیتفا کرد  غا درهم  .3؛ علیهم ال

 1خط بطال  کشید  بر جبت و طاغوت. .4کوبید  قدرت پوشالا سرا  سقیفه؛ 

 اب رده شودبپا ب اسالم اهلل علیه  از این اقدامات فاط ا علیه السالم الگو گرفتن مهدوی که بتوا  به چگونگاِبرای این

»...   :گواها داده ما شودگونه  جا این   درحرمِ سامرّاب  سدر سرداب مقدّ علیه السالم امام عصرنامه  زیارتمراجعه به 

طَا ََْ هَدُ أنَّ اهللَ اا ََْ غیراً، اكَأَش َََ  الْجِبْتَ تُبْطِلَ  َتّا تَمُوتُوَأَنَّكَ  َیٌّ ال  كَبیراً، عُلُومَهُ لَكَ وَأَكْمَلَ ا

و در بزرگا علوم خود را  ب( در کودکا برگزیدعلیه السطططالم دهم که خدا تو را )یعنا امام زما گواها ما 2؛والطّاغُوتَ

 .«میری تا جبت و طاغوت را از بین ببری ای و ن او تو زنده ببرای تو کامل کرد

شا  داد  راهِ سالم اهلل علیه ا طور که حضرت فاط ه نتیجه: ه ا  سیر هدایت به توحید  با ن امامت به مردم که تنها م

صر )عجّ ضرت ولا ع شیدب ح سیر گ راها جبت و طاغوت ک ستب خط بطال  بر م شرین( نیز با ا ل اهلل تعالا فرجه ال

صدیقه کبری ضرت  سا به ح صبا  والیت سالم اهلل علیه ا تأ ب در ابتدای قیام عدل مهدوی با بنیا  گذارا  یلم و غا

و این مبارزه با  مایدفرمعرفا ما  مردم جها نها برما دارد و به  و پرده از چهره نفاق  بما پردازد ارزهبه مب :اهل بیت

صبغ بن نباته گوید: خدمت امیر اه یلم و ستم را تا    جا ادامه ما دهد که جها  پر از جها  پر از عدالت شود. در روایتا

کردم: اى امیر  کشططدب عرض اسططت و زمین را خط ما فرو رفته فکردر مدم و دیدم    حضططرت علیه السططالم  ال َمنین

اى؟ در روى زمین( رغبت کرده    )خالفتِه مگر ب ید؟کشطط زمین خط ماه و ب فرو رفته ایدفکر  درمَمنا ! چرا شطط ا 

یا رغبت کنمب ولى درباره مولودى که فرزند یازده خالفت یا به خداب هرگز روزى نبوده که به نهب ب»فرمود:  هم من دن

 3«.ر کندب چنا  که از جور و ستم پر شده باشداو ه ا  مهدى است که زمین را از عدل و داد پُ بکردماستب فکر مى

 

                                                           

ساءب ٴاست؛ سوره جبت و طاغوت در کنار هم فقط یز بار در قر    مده. 1 ِصیبًا مِّنَ الْكِتَابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَیَقُولُونَ لِلَّذِینَ  ﴿: 51 ٴ یه ن أَلَمْ تَرَ إِلَا الَّذِینَ أُوتُواْ نَ

َسبِیالً اند و طاغوت ای ا  دارند و در باره کسططانى که کفر ورزیدهاى که به جبت اند ندیدهیافتهنصططیبى [  سطط انى]؛  یا کسططانى را که از کتاب  ﴾كَاَرُواْ هَؤُالء أَهْدَى مِنَ الَّذِینَ َمَنُواْ 

 .  ترندیافتهاند راهگویند اینا  از کسانى که ای ا   وردهمى

 .103ب ص 99ب عالمه مجلساب ج بحار االنوار؛ 657ب ابن مشهدیب ص المزار الكبیر.   2

بهغِ بُنِ نُبهاتهةه 3 ا، وَ اللَّهِ، لَ»تُ فِا الُأهرُضِ  ه رهغُبهةً مِنُزه فِیهها؟ب فهقهاله:فهوهجهدُتُهُ مُتهفهکِّراًب یهنُکُتُ فِا الُأهرُضِب فهقُلُتُ: یها  همِیره الُ َُُمِنِینهب مها لِا  هرهاکه مُتهفهکِّرب اً تهنُکُ 7قهاله:  هتهیُتُ  همِیره الُ َُُمِنِینه. عهنِ الُأهصطططُ

َشرَ مِنْ وُلْمَا رَغِبْتُ فِیهَا ْسطاً، كَمَا  دِي؛ هُوَ الْمَهْدِيُّ الَّذِي یَمْلَأُ الْأَرْضَ، وَ لَا فِی الدُّنْیَا یَوْماً قَطُّ، وَ لَكِنِّی فَكَّرْتُ فِی مَوْلُودٍ، یَكُونُ مِنْ ظَهْرِي، الْحَادِيَ عَ عَدْلًا وَ قِ

 (. 7ب حبَابٌ فِی الْغَیْبَةِ ب332ب ص1ب شیخ کُلیناب جكافی«)مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً
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 . سایه افكندنِ ابر ساید بر سر مبارك ایشان5

ِسهِ یَظْهَرُ فِی َخِرِ الزَّمَانِ، وَ عَلَا»فرمود:  صلا اهلل علیه و  له رسول خدا مْسِ، تَدُورُ غَمَامَةٌ  رَأْ تُظِلُّهُ مِنَ الشَّ

یحٍ هَذَا الْمَهْدِيُّ ََِ وْتٍ فَص َََ ( در  خر الزما  یهور ما کندب ابرِ علیه السطططالم )مهدی 1؛مَعَهُ  َیْثُمَا دَارَ، تُنَادِي بِص

ما سفیدی باالی سرم حرکت ما کندب و در برابر خورشید وجود مقدسش سایه ما اندازد. از میا  ابر فرشته ای بانگ 

 «. زند: این مهدی استب از او پیروی کنید

 

 . بیعت نكردن با ستمگران6

أَخْرُجُ، وَ ال بَیْعَةَ   ِینَ أَخْرُجُ وَ إِنِّی»نوشطططت:  2در توقیعا)نامه ای( به مح د بن عث ا  علیه السطططالم امام مهدی

با هیچ طاغوت و سطططت گریب عهد و پی انا بر عهده من در حالا قیام ما کنم که  3؛لِأَ َدٍ مِنَ الطَّوَاغِیتِ فِی عُنُقِی

 «.ندارم

ب حکومت حاکم و خلیفه علیه السالم تا امام حسنِ عسکری علیه السالم نکته: با توجه به متو  تاریخاب از امیرال َمنین

صر ستب ولا امام ع سر    بزرگوارا  بوده ا سالم ای بر  ست گری بر  علیه ال ست که بیعت هیچ طاغوت و  تنها اماما ا

وَ ال تَجْعَلْ لِأَ َدٍ مِنْ خَلْقِكَ »نیز از خداوند درخواست ما کند:  علیه السالم عهدة او نخواهد بود. چنا  که امام ربا

 «.مده قرار ولیّت بر  فریدگانت از یز هیچ برای قدرت و چیرگا و 4؛عَلَا وَلِیِّكَ سُلْطَاناً

 

 بهره مند شدن مردم در زمان غیبت .7

وَ أَمَّا وَجْهُ اإلنْتِاَاعِ بِی فِی غَیْبَتِی، فَكَاالنْتِاَاعِ بِالشَّمْسِ إِذَا »در ادامه نامه قبل نوشتند:  علیه السالم امام عصر

ه زو  بهره وری از خوردشید به و امّا کیفیت بهره وری از من در دورا  غیبتم ب  5؛غَیَّبَتْهَا عَنِ األَبْصَارِ السَّحَاب

 «.هنگاما است که ابرب    را از دیدگا  بپوشاند

 

 

                                                           
 .24ب ص51ب عالمه مجلساب جبحار األنوار .1
 . 7نایب دوم امام زما . 2

 .485ب ص2ب شیخ صدوقبجكمال الدین. 3
 .413ب سید ابن طاووسب صجمالُ األسبوع ؛367ب ص1ب شیخ طوساب جمصباحُ المُتَهَجِّد.  4

 .485ب ص2ب شیخ صدوقبجكمال الدین. 5
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 . رفع گرفتاري از مردم8

ِشیعَتِیَ أَنَا خَاتَمُ»فرمود :  علیه السططالم امام مهدی ِایَاءِ، وَ بِی یَرْفَعُ اللَّهُ الْبَالءَ عَنْ أَهْلِی وَ  من  خرین  1؛األَوْ

( هستمب و خداوند به وسیلة من بال و گرفتاری را از خانواده ام و پیروانم دور ما علیه و  له صلا اهللجانشینا )رسول خدا

 « . سازد

 

 . در امنیت بودن مردم9

مَاء»فرمودند :  علیه السططالم امام زما  ه انا من  2؛ وَ إِنِّی ألَمَانٌ ألَهْلِ األَرْضِ، كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ ألَهْلِ السََّ

 « . باعث امنیت اهل زمین هستمب چنا  که ستارگا  سبب امنیت برای اهل  س ا  هستند

 

 . انتقام گیرنده از دشمنان 10

هِ، فِی أَنَا بَقِیَّةُ اللَّهِ»فرمودند :  علیه السططالم امام مهدی ََِ من ذخیرة الها در زمینب و  3؛وَ الْمُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِه أَرْض

 « . ام گیرنده از دش نا  خدا هستمانتق

 

 . مجهّز بودن به سالح رُع  و ترس11

دْهُ  »درخواسطت نصطرت و یطاری مطا کنطد:  علیطه السطالم ایطن گونطه بطرای امطام عصطر علیه السالم امام ربا وَ أَیَِّ

 «. و او  را با رعب و ترس یاری ام کن 4 ؛بِالرُّعْ  بِالنَّصْرِ، وَ انْصُرْهُ

 

  ن گنج هايِ زمین.ظاهر شد12

رِ، تُطْوَى لَهُ األَرْضُ، وَ تَظْهَرُ لَهُ  الْقَائِمُ»فرمودند:  علیه السطططالم امام باقر ََْ ورٌ بِالرُّعْ ِ، مُؤَیَّدٌ بِالنَّص ََُ مِنَّا مَنْص

ْشرِقَ وَ الْمَغْرِبَ ُسلْطَانُهُ الْمَ رت الها تایید ما شططودب قیام کنندة ما با رعب یاری شططدهب و به نصطط 5؛ الْكُنُوزُ، یَبْلُغُ 

 «.زمین برای او رام شدهب و ت ام گنج هایِ خود را برایش  شکار ما کندب حکومتش مشرق و مغرب عالم را فرا ما گیرد

                                                           
 .441ب ص2ب شیخ صدوقب جالدین كمال .1
 .485ه ا ب ص .2
 384ه ا ب ص . 3

 . 409ب ص1ب شیخ طوساب جمصباح المتهجد. 4
 .331ب ص1ب شیخ صدوقب جكمال الدین. 5
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 داستان تشرّف سید رشتی

: در سطال هطزار و دویسطت و هشطتاد بطه ویطدگسطید اح طد رشطتا  مرحوم محدث نوری در کتاب خود نقل مطا کنطد:

معطروف تبریطزى  تطاجرِ بحطاج صطفر علطى ةرشطتب بطه تبریطز  مطدمب و در خانط اللّه الحرام از دار ال طرزِقصد حجّ بیت 

هى اصطفهانى قافلطه اى را جهطت رفطتن بطه دِسطرگردا  مانطدمب تطا حطاج جبّطار جلطودار سِط  بچطو  قافلطه نبطود .دمانم

 .حرکطططططت دادب بطططططه تنهطططططایى از او مرکبطططططى را کرایطططططه ن طططططودم و حرکطططططت کطططططردم 1«طرابطططططوز »

حطاج مطالّ بطاقر  :ل رسطیدیمب سطه نفطر دیگطر بطه تشطویق حطاج صطفر علطى بطه مطن ملحطق شطدندوقتى به منطزل اوّ

دادب و نطزد عل طا معطروف بطودب و حطاج سطید حسطین تطاجر  انجطام مطا تبریزىب که به نیابطت از جانطب دیگطرا  حطجّ

 2«ارزنطة الطروم»نطه شطدیم تطا بطه تبریزىب و مردى به نام حاج علىب که کطارم خطدمت بطه افطراد بطودب بطه اتفطاق روا

شدیمب در یکطى از منطازل بطین ایطن دو شطهرب حطاج جبّطار جلطودار نطزد مطا  مطد و « طرابوز »رسیدیمب و از  نجا عازم 

چطو  در سطایر  ؛گفت: این منزل که در پیش داریم بطس ترسطناک اسطتب زودتطر بطار کنیطد کطه ه طراه قافلطه باشطید

مطا هطم حطدود دو سطاعت و نطیمب یطا سطه  .کطردیم لهب به دنبال قافلطه حرکطت مطابا رعایت مقدارى فاص منازل غالباً

یطا سطه ربطع فرسطخ از محطل حرکطت  3فرسطخ بطه انطدازه نطیم ؛ساعت به صبح مانده بطه اتّفطاق قافلطه حرکطت کطردیم

دور شده بودیمب که هوا تاریطز شطدب و بطه ططورى بطرف گرفطتب کطه دوسطتا  هطر کطدام سطر خطود را پوشطانده بطه 

کطه  نهطا رفتنطد و مطن تنهطا شطدمب از اسطب  تطا    بم کطن نشطد باندندب من هرچه تالم کردم با  نها بطرومسرعت ر

زیطرا نزدیطز بطه ششصطد تومطا  بطراى  ؛کطه بطه شطدت مضططرب بطودم راه نشسطتمب درحطالا  مطدهب در کنطارِ پایین

پطس از تأمّطل و تفکّطرب بنطا را بطر ایطن گذاشطتم  !.دانستم عاقبت کار چطه خواهطد شطد مخارج راه ه راه داشتمب و ن ا

کطه از  نجطا حرکطت کطردیمب و بطاز گطردم که در ه ین موبع ب انمب تا سپیده طلوع کنطدب سطپس بطه ه طا  محلطى 

در برابطر خطود بطاغى دیطدمب و در  بدر    حطال .از  نجا چند نفر نگهبا  ه راه خطود برداشطتهب بطه قافلطه ملحطق شطوم

ک طى  ةفاصطل ةزد که بطرفش بریطزدب بطه ططرف مطن  مطدب بطه انطداز به دست به درختا  بیل ما باغبانى بیل ب   باغ

عطرض کطردم: دوسطتا  رفتنطد و مطن جطا مانطده امب اطالعطى از جطاده نطدارمب مسطیر را  ب«کیسطتى؟»ایستاد و فرمود: 

مب پطس از فراغطت از مطن مشطغول نافلطه شطد «.نافلطه بخطوا  تطا راه پیطدا کنطا»به زبا  فارسى فرمود:  .گم کرده ام

زیططارتِ ب مططن «جامعططه بخططوا »دانططمب فرمططود:  ب گفططتم: واللّططه راه را ن ططا«؟نرفتططى»دب دوبططاره  مططد و فرمططود: هجلططته

از جطاى  .کطه مکطرّر بطه زیطارت عتبطات مشطرّف شطده ام جامعه را حفظ نداشطتمب و تطاکنو  هطم حفطظ نطدارمب بطا   

بطى اختیطار  ب«نرفتطىب هنطوز هسطتى؟»بطاز ن ایطا  شطد و فرمطود:  .مبرخاستم و ت ام زیارت جامعطه را از حفطظ خوانطد

عاشططورا را نیططز از حفططظ زیططارتِ ب و «عاشططورا بخططوا »دانططمب فرمططود:  راه را ن ططاب هسططتمبلططه گریسططتم و گفططتم: 

کطه ت طام لعطن  زیطارت عاشطورا شطدمب تطا     خوانطد ِنداشتمب و تاکنو  نیز ندارمب پس برخاسطتم و از حفطظ مشطغولِ

تطا صطبح هسطتمب فرمطود:  بهنهط :گفطتم ب«نرفتطىب هسطتى؟»م و دعاى علق ه را خواندمب دیدم باز  مطد و فرمطود: و سال

رفطت بطر االغطى سطوار شطدب و بیطل خطود را بطه دوم گرفطتب و فرمطود:  «.من اکنو  تطو را بطه قافلطه مطا رسطانم»
                                                           

سیاه قرار دارد. 1 شور ترکیه که در کنار دریای  ست در ک شهری ا ستا ِ ترابزو  . طرابوز  یا ترابزو  یا ترابوزا   شهرب مرکز ا ستاین  ترابزو  بر راه تجاری تاریخِا . ا
 .  ابریشمب میا ِ استانبول و تبریز قرار دارد و سال ها مرکز تجاریِ بین ال للاِ مهمِ این منطقه بوده است

روسیه و شهرهای ایرا ب و حد حد ش الا    بایزید و طرابزو ب و حد شرقا مست لکات . در  سیا؛ شامل قسم اعظم ارمنستا  ترکیه( عث انیه )الیتا است در ترکیه و. 2
سیواس و بایبورد و ارزنجا  ستا  و بتلیس و دیار بکرب و حد غربا     شش هزار قدم ما بخش اعظم    را تلا بلند فرا گرفته . جنوبا    کرد ست که ارتفاع    به  ا

 . رسد
  .اسبه شده استمقدار هر فرسخ بر حسب کیلومتر به طور تقریبا بین پنج تا پنج و نیم کیلومتر مح. 3
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اسطب خطود را کشطیدمب مقاومطت کطرد و حرکطت نکطردب  افسطارِگطاه  سطوار شطدمب   «. ردین من بر االغ سطوار شطو»

اسطب  افسطارِدادمب پطس بیطل را بطه دوم چطپ گذاشطتب و افسطار را بطه ایشطا  ب «اسب را به من بطده افسارِ» :فرمود

گطاه دسطت خطود را بطر زانطوى     .متابعطت کطرد باسطب در نهایطت ت کطین .را به دست راست گرفطت و بطه راه افتطاد

و بطاز فرمطود:  1ب«نافلطهب نافلطهب نافلطه»: سطه مرتبطه فرمطود ب« ا چطرا نافلطه ن طى خوانیطد؟شط»من گذاشطت و فرمطود: 

شطط ا چططرا »و بعططد فرمططود:  2ب«عاشططوراب عاشططوراب عاشططورا»: سططه مرتبططه فرمططود ب«خوانیططد؟ ن ططا شطط ا چططرا عاشططورا»

ایططره وار راه را د بدر هنگططام طططى مسططافت  3«.جامعططهب جامعططهب جامعططه»ب سططه مرتبططه فرمططود: «خوانیططد؟ جامعططه ن ططا

وبطو  کطه در کنطار نهطر  ب فطرود  مطدهب مشطغولِهسطتند  اینطا  دوسطتا  شط ا»پی ودب یز مرتبه برگشت و فرمود: 

پطس    جنطاب  ؛ولطى نتوانسطتم بمطن از االغ پیطاده شطدمب کطه سطوار مرکطب خطود شطوم «.براى ن از صطبح هسطتند

مطن در  .و بیل را در برف فرو بطردب و مطرا بطر مرکطب نشطاندب و سطر اسطب را بطه جانطب دوسطتا  بازگردانطد بپیاده شد

کطه در        حال به این خیال افتادم که این شطخص کیسطت کطه بطا مطن بطه زبطا  فارسطى حطرف زد؟ و حطال   

ه ایطن سطرعت مطرا بطه نبطودب و او چگونطه بط )مسطیحیت(مطذهبى جطز مطذهب عیسوى حدود زبانا جز ترکطى و غالبطاً

گطاه بطه دوسطتا   پس بطه پشطت سطر خطود نظطر کطردمب کسطى را ندیطدمب و از او ارطرى نیطافتمب    بدوستانم رساند؟!

                                                                                                                 4.خود ملحق شدم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ست. 1 شا خاص وعده داده ا ست بلکه به پادا ست که خداوند رواب    را معین نفرموده ا شب یکا از عبادت هایا ا َضاجِعِ  تَتَجَافاَ: )خواند ِ ن از  جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَ

کسططانا که به  یات الها ]؛ (تَعْلَمُ نَاْسٌ مَّا أُخْاِاَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءَ  بِمَا كاَنُواْ یَعْمَلُونفَلَا * یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُناِقُونَ

داند چه هیچ کس ن ى .کنندایم انفاق مىخوانندب و از  نزه روزیشا  دادهپروردگارشا  را از روى بیم و ط ع مى[ و]شود  از خوابگاه ها جدا مىپهلوهایشا  [ ای ا  دارند
 (.  17-16سوره سجدهب  یات )دادند براى  نا  پنها  شده است نزه انجام مى[ پادام]بخشِ دیدگا  است به  چیز از  نزه روشنى

صادق. 2 شکواره امام باقر و امام  شوراب ا ست   سالم اهلل علیه ا زیارت عا ساب اع ال ماه محرمب صمصباح المُتَهَجِّد)ا شیخ طو مداومت بر خواند ِ این (. 772-773ب 

سا  در دنیا و  خرت ما شود شبانه روزدرباره شیخِ انصاری نقل است که ایشا  از سنّ بلوغ تا  خر ع رب عالوه بر واجبات . زیارتب سببِ سعادت ندیِ ان که در )و نوافل 
شانه های شیعه ازهاب به خواند ِ یز جزء قر  ب ن از جعفر طیّارب زیارت جامعه و زیارت عاشورا در هر و ادعیه و تعقیباتِ ن ( مج وع پنجاه و یز رکعت است و یکا از ن

صاري)روز مقیّد بود شیخ ان صیتِ  شخ شیخ اعظمب صزندگانی و  صاری نواده  ضا ان شورا، منزلگاه انتظار و ابتالنقل از  ب به249ب مرت ب مجید زیارت عا

 (.24جعفرپورب ص
سوی ام. 3 سالم  ام هادیزیارت جامعه کبیره از  ستعلیه ال شیعیا  به یادگار مانده ا شَو ِ . برای  ضایلب مناقبب مقامات و  ست که در    ف این زیارت از ج له زیاراتا ا

 .به صورت کامل و جامع بیا  شده است: اهل بیت

 .712-715ب ص2ب محدّث نوریب جالنَّجمُ الثّاقِ . 4
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 داراي چه ویژگی هایی است  علیه السالم سؤال:  كومت امام زمان

سطت کطه ا  مشطخّص دارایِ سطه دورا علیطه السطالم به عنوا  مقدمه ما توا  گفت: حکومطت جهطاناِ امطام مهطدی

 عبارتند از:

 دورا  اوّلب دورا ِ  مادگاب انتظار و نشانه هایِ یهور؛

 دورا  دومب دورا ِ تحقّقِ انقالب و مبارزة با یلم و فساد؛

 1دورا  سومب دورا ِ حکومتِ جهاناِ حقّ و عدالت.

 دارایِ دو شأ  است:علیه السالم  قابل توجه این که امام زما 

 مشترک است.علیه السالم  معصوم شأ  نخست: امامت و والیت که با دیگر اماما ِ

 شأ  دوم: قائ یّت و منجا بود : 

 است.علیه السالم اوّالًب مخصوصِ امام عصر

 رانیاًب ه ة ادیا  و مذاهب به    اعتقاد دارند.

س انا به چشم ما خورد. قیامِ  ست که در ه ة  موزه هایِ   شارتا ا ستهب ب شای حکومت عدل جهانا و خالفتِ مَمنا  

سالم دیِ موعودجهانا مه ست که  خرین نفهس را بر زندگاِ مادی و علیه ال ست گرا  ا ضتا بزرم و حت اب علیه  ب نه

ست؛ اما در  ست و نیازی به دلیل نی سته اند. اگر چه تحقّق این وعدهب بر خداوند متعال الزم و حت ا ا سا  ها ب معنویِ ان

  2    تأکید شده است.سخنا ِ اماما  معصوم: و دانش ندا ِ مسل ا  بر حت ا بود ِ

 ز:دارایِ ویژگا هایا است که برخا از    ها عبارتند ا علیه السالمحکومت جهانا امام عصر

 

 . گسترش عدالت اجتماعی1

            اگر از ع ر دنیا جز یز روز باقا ن انده باشدب خداوند    روز را به قدری طوالنا »فرمود:  علیه السالم امام حسین

   که مردی از فرزندا  من خروج کند و زمین را پر از عدل و داد سازدب هم چنا  که پر از یلم و جور شده  ما کند تا

 3«.باشد

                                                           
 . 259شیرازیب ص یت اهلل مکارم  ب(عج) كومت جهانی مهدي . 1

 . 170ب خدامراد سلی یا ب صدرسنامه مهدویت. 2

ْسطاً كَمَا  وُلْدِي، مِنْ رَجُلٌ یَخْرُجَ لَوْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا یَوْمٌ وَا ِدٌ، لَطَوَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ الْیَوْمَ،  َتَّا. »3 مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً؛ فَیَمْلَأَهَا عَدْالً وَ قِ

   (.318ب ص 1ب شیخ صدوقب جكمال الدین)«كَذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الی اهلل علیه وَله یَقُولُ
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 . تصحیح انحرافات اعتقادي 2

( هوای نفس را به هدایت الها برما گرداندب زمانا که مردم علیه السطططالم مهدی»)فرمود:  علیه السطططالم امیرمَمنا 

خواسته های نفسانا برگردانده اندب و    گاه که مردم تفسیر به ر ی کنندب او  را و نظریات را به قر   هدایت الها را به 

 1«.گشایش دهد

 . از بین رفتن مشكالت3

سجاد سالم امام  ئم ما اهل زمانا که قا 2؛ِشیعَتِنَا الْعَاهَة إِذَا قَامَ قَائِمُنَا أَذْهَ َ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ»فرمود:  علیه ال

 «.بیت قیام کندب خداوند متعال از شیعیا  ما سختا و گرفتاری را بر ما دارد

 . پاك شدن زمین از خیانت كار  4

سالم امیرال َمنین سالم مهدی»)فرمود:  علیه ال ست گر را بر کنار کردهب و علیه ال با های بد را برکنارب و حاک ا   ( قا

 3«.دما کنین را از وجود هر ناپاکا پاک زم

 .  اكمیت دین وا د5

( از میا  ملت ها و ادیا ب اختالف را علیه السالم ای مفضّلب به خدا سوگند که)مهدی»فرمود: علیه السالم امام صادق

 4«.بر ما دارد و دین ه گا  یکا ما شود

 . رفاه اقتصادي6

صادق سالم امام  سالم در دولت)مهدی»فرمود:  علیه ال سا به دنبال علیه ال ستحق ما گردد تا زکاتش را بپردازدب (ک م

ولا شططخصططا را ن ا یابد که از او قبول کند؛ مردم با  نزه خداوند از فضططل خویش روزیِ  نها کرده اسططتب از چیزهایِ 

 5«.دیگر با نیاز شده اند

                                                           
)صطططبحا  نهج البالغة)«عَطَاُوا الْقُرَْنَ عَلَا الرَّأْيعَلَا الْهُدَى، إِذَا عَطَاُوا الْهُدَى عَلَا الْهَوَى، َوَ[ یَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَا الْقُرَْنِ إِذَا  الْهَوَى یَعْطِفُ». 1

  (.195صالح(ب سید رباب ص 
 .541ب ص 2ب شیخ صدوقب جخصال 2

  (.120ب ص51عالمه مجلساب ج ببحاراالنوار«) قُضَاةَ السَّوْءِ، وَ لَیَقْبَِضنَّ عَْنكُمُ الْمُرَاضِینَ، وَ لََیعْزِلَنَّ َعنْكُمْ أُمَرَاءَ الْجَوْر عَنْكُمْ لَیَنْزِعَنَ». 3
  (.436ب حسن بن سلی ا  حِلّاب ص مختصر البصائر«)األَدْیَانِ اإلخْتِلَافُ، وَ یَُكونُ الدِّینُ كُلُّهُ َوا ِداً وَ الْمِلَلِ عَنِ فَوَ اللَّهِ یَا مُاَضَّلُ، لَیُرْفَعُ ». 4
ب شیخ إرشاد «)هُ مِنْ فَضْلِهِبِمَالِهِ وَ یَأْخُذُ مِْنهُ زَكَاَتهُ فَال یَجِدُ َأ َداً یَقْبَلُ مِنْهُ، ذَلِكَ اسْتَْغنَا النَّاسُ ِبمَا رَزَقَُهمُ اللَّمَنْ یَصِلُهُ  مِنْكُمْ الرَّجُلُ یَطْلُ ُ». 5

  (.381ب ص 2مفیدب ج
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که هرگز  امّت من در دورا  مهدی به نع ت هایا ما رسططند»فرمود: صططلا اهلل علیه و  له در روایتا دیگر رسططول خدا

ردب مانند    دیده نشده است؛  س ا  بارانش را پا در پا ما فرستدب و زمین نیز چیزی از گیاها  را در خود نگه ن ا دا

 1«.ما فرستد بلکه    را بیرو 

 . از بین رفتن كینه7

اگر قائم ما قیام  2؛اءُ مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادالشَّحْنَ وَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا... وَ لَذَهَبَتِ»فرمود:  علیه السالم امیرال َمنین

 «.کند... عداوت و کینه از سینه ها بیرو  ما رود

 

 . مساوات8

( علیه السالم )مهدی 3؛ َتَّا ال تَرَى مُحْتَاجاً إِلَا الزَّكَاة النَّاسِ  بَیْنَ  وَ یُسَوِّي»فرمود:  علیه السالم امام باقر

 «.تساوی ما کند که دیگر نیازمندی یافت ن ا شود تا به او زکات دهنداموال را میا  مردم چنا  به 

 

 . امنیت اجتماعی9

وَ ارْتَاَعَ فِی أَیَّامِهِ الْجَوْرُ وَ َمَنَتْ بِهِ  بِالْعَدْلِ   َكَمَ  علیه السالم إِذَا قَامَ الْقَائِمُ»فرمود:  علیه السالم امام صادق

یهور کندب به عدالت حکم کرده و ستم در حکومتش برچیده ما شودب و به سبب  السالمعلیه  زمانا که قائم 4؛السُّبُل

 «.وجود    حضرت راه ها و جاده ها امن ما شود

 

 . تكامل عقول و اندیشه ها10

عَ یَدَهُ عَلَا رُءُوسِ الْعِبَادِ، فَجَمَعَ»علیه السططالم فرمود: امام باقر وَ أَكْمَلَ بِهِ  عُقُولَهُمْ، بِهِ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا، وَضَََ

ساخته و اخالقشا   5؛أَخْالقَهُمْ سر بندگا  ما گذارد و عقول  نها را مت رکز  هنگاما که قائم ما قیام کندب دستش را بر 

 «.را به ک ال ما رساند

 

                                                           
یْئاً مِنْ نَبَاتِهَا إِالّ أَخْرَتَتَنَعَّمُ أُمَّتِی فِی زَمَنِ الْمَهْدِيِّ نِعْمَةً لَمْ یَتَنَعَّمُوا ». 1 مَاءَ عَلَیْهِمْ مِدْرَاراً، وَ ال تَدَعِ األرْضُ شَََ لُ اللَّهُ السَََّ «)  جَتْهُمِثْلَهَا قَطُّ؛ یُرْسََِ

   (.473ب ص 2ب عالمه إربلاب جكشف الغمة

 .626ب ص2ب شیخ صدوقب جخصال  .2

 .390ب ص52ب عالمه مجلساب جبحار األنوار. 3

 .384ب ص2شیخ مفیدب جب إرشاد. 4
 .336ب ص 52ب عالمه مجلساب جبحار األنوار. 5
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 .  اكمیت جهانی11

با عنایت  (علیه السالم )مهدی 1؛األرْضِ وَ مَغَارِبَهَا عَلَا یَدِهِ مَشَارِقَ اللَّهُ  فَیَاْتَحُ»فرمود:  علیه السالم امام باقر

 «.خداوندب شرق و غرب زمین را فتح ما کند

 . شكوفایی علم و دانش12

علم ودانشب بیست و هفت حرف است و ت ام    چه پیامبرا  برای مردم  ورده اندب دو »فرمود:  علیه السالم امام صادق

را نشناخته اندب اما هنگاما که قائم ما قیام کندب بیست و پنج حرف دیگر را  شکار                 حرف بیش نبوده و تا کنو  جز    دو

 2«.ما ن اید

 

   . دوستی ویژه میان مردم13

أَخِیهِ، فَیَأْخُذُ الْمُزَامَلَةُ، وَ یَأْتِی الرَّجُلُ إِلَا كِیسِ  إِذْ قَامَ الْقَائِمُ جَاءَتِ» فرمود:صططلا اهلل علیه و  له رسططول خدا

هنگاما که قائم قیام کندب دوسططتا و یگانگا برقرار ما شططودب به صططورتا که هر کس هر چه نیاز  3؛ َاجَتَهُ ال یَمْنَعُهُ

 «.دارد بدو  هیچ منعا از جیب برادر دینا ام بر ما دارد

 

 سیستانی مجتهد محمّد باقر سید اهلل َیت داستان تشرّف مر وم

 مجتهد مح ود ت اهلل سید ی مرحوم و سیستانا علا سید اهلل  یت )پدر سیستانا مُجتهد مح ّد باقر سید اهلل  یت مرحوم

ستانا( از شهد در بزرم عل ایِ سی ضر به    که برای مقدس م سالم زما  امام مح  زیارت ختم ودبش شرفیاب علیه ال

  کند. ما  غاز شهر مساجد از مسجدی در هفته هر ج عهب چهل در عاشورا

 زیارت به ولمشطططغ    در من که مسطططجدی    نزدیز خانة از ناگها   خرینب های ج عه از یکا در»: فرمود ایشطططا 

شورا شعاعِ عا شاهده را نوری بودمب  ستم جای از داد؛ دست من به عجیبا حال کردم. م     در به نور    نبالد به و برخا

 تابید. ما عجیبا نور خانه درو  از بودب ای فقیرانه و کوچز خانة. رفتم خانه

 خانطه    هطای اتطاق از یکطا در علیطه السطالم عصطر ولطا حضطرت کطردم مشطاهده کردنطدب بطاز را در وقتا زدمب در

 وقتطا بودنطدب کشطیده    روی بطه سطفید ای پارچطه کطه کطردم مشطاهده را ای جنطازه اتطاق    در و داشتندب تشرین

 و گطردی مطا مطن دنبطال بطه ایطن گونطه چطرا» :فرمودنطد مطن بطه حضرت کردمب سالم ریزا  اشز و شدم وارد من

 بعطد«. بیطایم!! شط ا دنبطال مطن تطا( کردنطد جنطازه    بطه اشطاره) باشطید ایطن شطوی؟ مثطل مطا متح ّطل را ها رنج

                                                           
 345ب ص: 2ب شیخ صدوقب جكمال الدین .1

 علیه السالمذَا قَامَ الْقَائِمُ َ رْفاً، فَجَِمیعُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ  َرْفَانِ، فَلَمْ یَعْرِفِ النَّاسُ َ تَّا الْیَوْمِ َغیْرَ الْحَرْفَْینِ، فَإِ  سَبْعَةٌ وَ ِعشْرُونَ الْعِلْمُ». 2

  (.320ی ا  حِلّاب صب حسن بن سلمختصر البصائر ...«)أَخْرَجَ الْخَْمسَةَ وَ الِْعشْرِینَ  َرْفاً فَبَثَّهَا فِی النَّاسِ
 .372ب ص52ب عالمه مجلساب جبحاراالنوار .3
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 نیامطده تطا چشطم بیطرو  خانطه از سطال هفطت ب(پهلطوی ربطاخا )حجابا بطا دورة در که است بانویا این»:فرمودند

 1«.نبیند را او نامحرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .158ب ص  3ب اح د قابا زاهدیب ج ( عج) شیاتگان  ضرت مهدي. 1
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 منابع

 

 : ترج ه استاد فوالدوند.قر   کریم

 م. 1379نهج البالغه: مح د بن حسین شرین الرباب ترج ه مح ددشتاب قمب مشهورب 

 بیروتب مزیدیب فرید اح د تحقیق  مُدیب تهغلِبا سالم بن مح د بن علا الدین سین: الدین  صول فا األفکار  بکارُ 

 .ق 1424 العل یةب دارالکتب

 ق. 1403اإلحتجاج علا اهل اللجاج: اح د بن علا طبرساب تحقیق: مح ّد باقر خرسا ب مشهدب نشر مرتضاب 

 ق. 1425اربات الهداة بالنصوص وال عجزات: مح د بن حسن شیخ حُر عاملاب بیروتب اعل اب 

قیق مَسسة  ل البیت:ب قمب کنگره شیخ مفیدب االرشاد فا معرفة حجج اهلل علا العباد: شیخ مفید مح د بن مح ّدب تح

 ق.1413

اصول الکافا: ابوجعفر مح د بن یعقوب کلیناب ترج ه سیّد جواد مصطفویب تهرا ب کتاب فروشا عل یه اسالمیهب 

 م. 1369

 م. 1376 ألمالا: شیخ صدوق ابوجعفر مح د بن علا بن حسین بن بابویه ق اب تهرا ب کتابزاب 

 ق. 1414مح د بن الحسنب تحقیق مَسسة البقةب قمب دارالثقافةب  األمالا: شیخ طوسا

 ق. 1409دار الکتب اإلسالمیةب ب : على بن موسى ابن طاووسب تهرا   الحهسهنهة فیِ ا یهع هلُ مهرَّةً فِا السَّنهةِع الِ األبِ قبالُاإل

الشَّرین: علا بن زین العابدین یزدی حائریب تحقیق علا  إلزامُ النّاصِب فِا إرباتِ الحُجَّةِ الغائب عجّله اهللُ تعالا فهرهجههُ 

 ق. 1422عاشورب بیروتب مَسسة األعل اب 

 م. 1385امام شناسا و پاسخ به شبهات )امامت در حدیث(ب علا اصغر ربواناب قمب انتشارات مسجد مقدس ج کرا ب 

  م. 1387دانشگاه علوم اسالمى ربوىب  ج عى از نویسندگا ب مشهدب: امامت پژوهى 

 م. 1380ب 3 یة اهلل شیخ لطن اهلل صافا گلپایگاناب قمب مَسسه انتشارات حضرت معصومه: امامت و مهدویت

 ق. 1387با خورشید سامرا: مح د جواد طبساب ترج ه عباس جاللاب قمب بوستا  کتابب 

 ق. 1403احیاء التراث العرباب بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئ ة االطهار: مح د باقر مجلساب بیروت دار 

البرها  فا تفسیر القر  ب سید هاشم بن سلی ا  بحراناب تحقیق قسم الدراسات اإلسالمیة مَسسة البعثةب قمب مَسسة 

 م. 1374بعثهب 
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بصائر الدرجات فا فضائل  ل مح د:: مح د بن حسن صفارب تحقیقِ محسن بن عباسعلا کوچه باغاب قمب مکتبة  یة 

 ق. 1404ا النجفاب  اهلل مرعش

 ق. 1418البلدُ األمین وه الدِّرعُ الحهصیِن: ابراهیم بن علا عاملا کفع اب بیروتب موسسة االعل ا لل طبوعات 

 التِّبیا  فا تفسیر القر  : مح د بن حسن طوساب بیروتب دار احیاء التراث العرباب با تا.

بن علا ابن شعبه حهراناب تحقیق علا اکبر غفاریب قمب جامعه : حسن علیهم السالم تُحهنُ العُقول عهن  لِ الرَّسول

 ق. 1404مدرسینب 

 م. 1360التحقیق فا کل ات القر   الکریم: سید حسن مصطفویب تهرا ب بنگاه ترج ه و نشر کتابب 

 ق. 1380کتاب التفسیر : مح د بن مسعود عیاشاب تحقیق سید هاشم رسولا محالتاب تهرا ب ال طبعة العل یةب 

تفسیر کنزُ الدَّقائق و بهحرُ الغهرائب: مح د بن مح د ربا ق ا مشهدیب تحقیقِ حسین درگاهاب تهرا ب سازما  چاپ و 

 م. 1368انتشاراتب 

 م. 1374تفسیر ن ونه:  یت اهلل ناصر مکارم شیرازیب تهرا  دارالکتب االسالمیةب 

 ق. 1415هاشم رسولا محالتاب قمب اس اعیلیا ب تفسیر نور الثقلین: عبد علا بن ج عة العروسا الحویزیب سید 

 م. 1383تفسیر نور: محسن قرائتاب تهرا ب مرکز فرهنگا درسهایا از قر  ب 

 ق. 1330ج الُ األُسبوع بِک هالِ العه هلِ ال هشروع: علا بن موسا ابن طاووسب قمب دارالرباب 

 م.1393 حس حضور: حسن مالیاب قمب بنیاد فرهنگا حضرت مهدی موعود)عج(ب

 م.  1390حکومت جهانا مهدی )عج(: ناصر مکارم شیرازیب قمب نسل جوا ب 

الخصال: شیخ صدوق ابوجعفر مح د بن علا بن حسین بن بابویه ق اب تحقیق علا اکبر غفاریب قمب جامعه مدرسینب 

 م. 1362

 م.ه 1352میّهب دارالسَّالم: مح ود عراقا میث اب تصحیح سید مح ود زرندیب تهرا ب کتابفروشا اسال

 م. 1389درسنامه مهدویت: خدامراد سلی یا ب قمب بنیاد فرهنگا حضرت مهدی موعود)عج(ب 

 ق.  1404الدر ال نثور فا تفسیر ال ارور: جالل الدین سیوطاب قمب کتابخانه  یة اهلل مرعشا نجفاب 

 ق. 1413راسات مَسسة البعثةب قمب بعثتب دالئلُ اإلمامة: مح د بن جریر بن رستم طبری  ملا صغیرب تحقیق قِسمُ الدِّ

ب 7رهبّانا  یاتِ اهلل و مُنتهاه اآلمال جه یع  نبیا و اوصیا::  یت اهلل شیخ حسین وحید خراساناب قمب مدرسة اإلمام باقر العلوم

 م. 1396

 م. 1383ره توشه عتبات عالیات: ج عا از نویسندگا ب تهرا ب مشعرب 
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 م. 1393ر و ابتال: مجید جعفرپورب قمب بیت األحزا ب زیارت عاشورا منزلگاه انتظا

 .ق 1325 السعادةب مطبعة مصرب الجُرجاناب الشرین علا بن مح د بن علا: ال واقن شرح

 1411شواهد التنزیل لقواعد التفضیل: عبیداهلل بن اح د حسکاناب تهرا  سازما  چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالماب 

 ق.

 م.  1383: اح د قابا زاهدیِ گلپایگاناب قمب حاذقب علیه السالمشیفتگا  حضرت مهدی

 م. 2004ق و بیروتب دارالفکرب  1334صحیح مسلم: مسلم بن حجاج نیشابوریب استانبولب دارالطباعة العامرةب 

  م. 1376ب قمب دفتر نشر الهادیب سالم اهلل علیه ا الصحیفهةُالسَّجّادیّة: علا بن الحسین

 م. 1397د علویب قمب نشر معروفب عراق: سید اح 

 م. 1385علل الشرایع: شیخ صدوق ابوجعفر مح د بن علا بن حسین بن بابویه ق اب قمب کتابفروشا داوریب 

عوالا اللئالا العزیزیة فا االحادیث الدینیة: مح د بن زین الدین ابن ابا ج هورب تحقیق مجتبا عراقاب قمب دار سید 

 ق. 1405الشهداء للنشرب 

: شیخ صدوق ابوجعفر مح د بن علا بن حسین بن بابویه ق اب محقق: مهدی الجوردیب علیه السالمعیو  اخبار الربا

 ق. 1378تهرا  نشر جها ب 

 ق. 1397الغیبة للنُع انا: مح د بن ابراهیم ابن ابا زینبب تحقیق علا اکبر غفاریب تهرا ب نشر صدوقب 

 م. 1371ب دار الکتب االسالمیةب قاموس قر  : سید علا اکبر قرشاب تهرا 

فهرهجُ ال هه وم فا مهعرِفهةِ نههجِ الحهالل مِن عِلمِ النلجوم)تاریخ عل اء النلجوم(: علا بن موسا ابن طاووسب قم دارالذخائرب 

 ق.   1368

 م. 1363الفهضائل: ابوالفضل شاذا  بن جبرئیل ابن شاذا  ق اب قمب رباب 

االسالم مح د بن یعقوب کلیناب تحقیق: علا اکبر غفاری و مح د  خوندیب تهرا ب دارالکتب الکافا: ابوجعفر رقة 

 ق. 1407االسالمیةب 

 ق.  1409کتابُ العین: خلیل بن اح د فهراهیدیب قمب هجرتب 

 ق. 1381کشنُ الغُ ة فا معرفة األئ ة: علا بن عیسا اربلاب تحقیق سید هاشم رسولا محالتاب تبریزب بنا هاش اب 

 موسوی ابراهیم سید تحقیق حلاب عالمه به معروف مطهر بن یوسن بن حسن: االعتقاد تجرید شرح فا ال راد کشنُ

 .م 1373 شکوریب انتشارات قمب زنجاناب

کفایةُ األرر فِا النَّصِّ عهلها األئ َّةِ اإلرنها عهشهره: علا بن مح د خزاز رازیب تحقیق عبداللطین حسینا کوهک ریب قمب 

 ق. 1401بیدارب 
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ک ال الدین و ت ام النع ة: شیخ صدوق ابوجعفر مح د بن علا بن حسین بن بابویه ق اب تحقیق علا اکبر غفاریب 

 ق. 1395تهرا ب اسالمیةب 

 .ق 1414 صادرب دار بیروتب منظورب ابن مکرم بن مح د: العرب لِسا ُ 

ب قمب مدرسة اإلمام 7مح ّد بن اح د ابن شاذا ب تحقیق مدرسه امام مهدی مِائةُ مهنقهبهة مِن مناقِب  میرِال َُمنینه و األئ َّة:

 ق. 1407ال هدی)عج(ب 

 م. 1375مج عُ البحرین: فخرالدین بن مح د طُرهیحاب تحقیق سید اح د حسینا إشکوریب تهرا ب مرتضویب 

 م. 1372مج ع البیا  فا تفسیر القر  : فضل بن حسن طبرساب تهرا ب انتشارات ناصر خسروب 

 م. 1384ب 8ال هحهجَّةُ البهیضاءُ فا تههذیبِ األحیاءِ: محسن فیا کاشاناب قمب حسنین

 ق. 1421مُختهصهرُ البهصائر: حسن بن سلی ا  بن مح ّد حِلّاب تحقیق مشتاق مظفّرب قمب مَسسة النَّشر اإلسالماب 

 ق. 1419قمب جامعه مدرسینب  ال زار الکبیر: مح د بن جعفر ابن مشهدیب تحقیقب جواد قیوما اصفهاناب

 ق.  1385مشکاة االنوار فا غُرهرِ األخبار: علا بن حسن طبرساب نجنب ال کتبة الحیدریةب 

 ق. 1411مَسسة فقه الشیعهب  د: شیخ طوسى مح ّد بن الحسنب بیروتببِّ عهتهال ُ الحُ سه د وه جِّ ههتهال ُ مصباحُ

 ق. 1405ابراهیم علا عاملا کفع اب قمب دارّ الربا)زاهدی(ب ال صباح لِلکفعه ا)جُنَّة األما ِ الواقیة(: 

معانا االخبار: شیخ صدوق ابوجعفر مح د بن علا بن حسین بن بابویه  ق اب تحقیق علا اکبر غفاریب قمب جامعه 

 ق. 1403مدرسینب 

 م. 1386مفاتیح الجنا : شیخ عباس ق اب ترج ه مهدی الها ق شه ایب قمب انتشارات قمب 

 ق. 1412 الشامیةب دارالعلم بیروتب دمشق اصفهاناب راغب مح د بن ینحس :القر   غریب ادات فال فر

مُقتهضهبُ األرهرِ فِا النهّصِّ عهلها األئ هّة اإلرنها عهشهره: اح د بن عبدالعزیز جوهری بصریب تحقیق نزار ال نصوریب قمب 

 انتشارات طباطبایاب با تا.

:  یت اهلل سید مح د تقا موسوی اصفهاناب ترج ه مهدی حائری قزویناب قمب 7عاء للقائممکیال ال هکارم فا فهوائد الدل

 م. 1382مسجد مقدس صاحب الزما )ج کرا (ب 

من ال یحضره الفقیه: شیخ صدوق ابوجعفر مح د بن علا بن حسین بن بابویه ق اب تحقیقِ علا اکبر غفاریب قمب 

 ق. 1413جامعه مدرسینب 

 ق. 1379لب:: مح د بن علا ابن شهر  شوب مازندراناب قمب عالمهب مناقب  ل ابا طا

 ق.  1417ال یزا  فا تفسیر القر  : سید مح د حسین طباطبایاب قمب جامعه مدرسینب 
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تحقیق ابوطالب کرمانا و مح ّد حسن مُحرّرب قمب  على بن موسى ابن طاووسبمُههجُ الدَّعهوات وه مهنههجُ العِبادات: 

 ق.  1411دارالذخائرب 

 ق. 1419الهدایة الکبری: حسین بن ح دا  خصیباب بیروتب البالغب 

 ق. 1407تهذیب األحکام: مح د بن الحسن طوساب تحقیق سید حسن ال وسوی خِرسا ب تهرا ب دارالکتب اإلسالمیةب 

مح د رشاد سالمب مَسسة قرطبةب  منهاجُ السلنَّةِ النَّبویَّة: ابوالعباس اح د بن عبدالحلیم بن تی یه حهرّاناب تحقیق دکتر

 ق. 1406

اإلمامة و التهبصرة مِنه الحهیرهة: علا بن حسین ابن بابویه )پدر شیخ صدوق(ب قمب مَسسه امام مهدی عجل اهلل تعالا 

 ق. 1404فرجه الشرینب 

 ق. 1371ال حاسن: اح د بن مح د بن خالد برقاب تحقیق جالل الدین محدثب قمب دارالکتب اإلسالمیةب 

کتاب الغیبة للحجة: شیخ طوسا مح د بن الحسنب تحقیق عباداهلل تهرانا و علا اح د ناصحب قمب دار ال عارف 

 ق. 1411اإلسالمیّةب 

 م. 1384النَّجمُ الثَّاقِب فا  حوالِ اإلمامِ الحُجَّةِ الغائب)عج(: میرزا حسین نوری طبرساب قمب مسجد مقدس ج کرا ب 

هُ الخاطر: حسین بن مح د بن حسن بن نصر حلواناب قمب مدرسة اإلمام ال هدی عجّل اهلل تعالا نُزههةُ النّایر و تهنبی

 ق. 1408فرجه الشرینب 

 م. 1356کامل الزیارات: جعفر بن مح د ابن قولویهب تحقیق عبدالحسین امیناب نجنب دار ال رتضویّةب 

تهرا ب سازما  انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و  پاسخ به شبهات کالما/ امامت: دکتر مح د حسن قدردا  قراملکاب

 م. 1388اندیشه اسالماب 

 م.  1391: سید مح د بنا هاش اب تهرا ب نیز معارفب علیه السالممعرفت امام عصر

 .م 1370 رباب شرین قمب طبرساب فضل بن حسن: االخالق مکارم

 م.  1391فلسفه زیارت و  یین   : مرتضا واعظ جوادیب قمب إسراءب 

 م.  1394ام مهدی)عج( موجود موعود:  یت اهلل جوادی  ملاب تحقیق سید مح د حسن مخبرب قمب إسراءب ام

  م. 1390برورت طرح معارف مهدویت: مهدی نیلا پورب اصفها ب مرغ سلی ا ب 

 م. 1394مح د حسین فاریابب قمب فقاهتب : یادگارا  ماندگار

 م. 1396رت مهدی موعود)عج(ب یگانه دهر: حسن مح ودیب قمب بنیاد فرهنگا حض
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