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  اول كالم

  سالم! اي امام زيبايي ها

 راه به تو دور و بي نهايت شده است

 اين فاصله مايه خجالت شده است

 انگار كه خواندن دعاي فرجت

 در وقت سحر ز روي عادت شده است

 سالم بر مهدي فاطمه،

 !سالم بر تويي كه خود انتظار آمدن را مي كشي، اما نمي دانم چرا نمي آيي

 .تظر آمدنت باشيمما بايد تا كي من

 .عمرمان مي گذرد و مي رود اما هنوز در انتظار آمدنت هستيم

 !همه جمعه ها را شمرده ام اين جمعه هم رسيد و تو نيامدي

 آخر دلم به كي خوش باشد؟

 ما كه نماز شب خوندن و شب زنده داري بلد نيستيم،! آقاجان

 نمي شيم،ما كه گوشه حوزه ها بزرگ نشديم، ما كه مقدس اردبيلي 

 .دنيا دارد از هم مي پاشد! آقاجان

 ديگر دخترها و پسرها را نمي شود از هم تشخيص داد،

 !ديگر درمراسم هاي عروسي مردها و زن ها سر يك ميز مي نشينند

 قول مي دهم اسمتان شما دنيا اسم شما رو از ياد برده اما من به

  .را هميشه پايدار نگه دارم تا بياييد

   اي موال و سرور من،  مناي نور ديده 
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  اي قامت رعناي عدالت و اي عزيزترين

 زيرا جمعه اي ديگر رسيده است. اشك فراق از ديدگانم مي چكد

 .و مرغ دلم به هواي كوي تو، هوايي شده است

 تو مي آيي،. تو مي آيي، با يك سبد نور، با يك سبد اميد

 اما نمي دانم دركدام جمعه؟

 آيا زنده مي مانم تا ظهور پرحضورت را درك نمايم و يا اگر از اين ديار كوچ كردم، گاهي وقتها فكر مي كنم

 آنگاه كه تو بيايي آيا من از خاك برمي خيزم و در ركابت غالمي مي كنم؟

 د چرا؟نهمه مي گويند غروب جمعه دلگير است، اما نمي گوي

 .يگر خاموش مي ماندجمعه هم از پي نيامدنت داغ سكوت بر لب مي زند و تا جمعه اي د

 اما آن جمعه كه بيايي، ابرهاي متراكم و تاريك را از دلها مي زدايي

 .و چشم هايي را كه حسرت زيارت آفتاب دارند را به نوازش نور و مهرباني مي خواني

 .آنگاه كه تو بيايي، دست هاي آسمان هم در پي ياري تو قنوت مي كنند

 محكم مي كنند،كوه ها كمر خود را براي كمك به تو 

 چشم هاي دريا براي ديدنت باز مي شوند،

 سروها براي بوسيدنت قدقامت مي كنند،

 .نرگس ها ديگر روي زرد ندارند، شقايق ها ديگر داغ به سينه ندارند و كبوترها، مقيم خانه تو مي شوند

 .آن روز كه تو ييايي، روز است و ديگر شب نيست

  .زمستان نيستآن روز كه تو بيايي، بهار است و 

  . آن روز كه تو بيايي جمعه است

  »اللهم عجل لوليك الفرج«
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  )عليه السالم(سالم برمهدي 

 !او مي آيد

 او با كوله باري از صبر مي آيد،

 او شمشير علي را در دست مي گيرد تا نامردان را سركوب كند

 و براي هدايت مردمان قرآن را مي آورد،

 .ه ترين شب و مثل كوه بلندي در جنگل وحشت انگيز ظاهر مي شوداو مثل ستاره اي درخشان در تير

و )سالم اهللا عليها(در دست و با مهر زهرا  )عليه السالم(در سينه و شمشير علي) صلي اهللا عليه وآله(او با قرآن محمد
 .مي آيد) عليه السالم(و شجاعت حسين  )عليه السالم( صبر حسن

 .و صفات همه پيامبران را با خود به همراه داردا.سر تا پاي او نبوت و واليت است 

 او با ظهورش دين را بر همه جهان حكم فرما مي سازد

 و قيامش مانند قيامت و از بين برنده همه گناهان،

 و نامش از بين برنده همه نامردي هاست و سرانجام اوست كه كافران را به سزاي اعمالشان مي رساند

 .همه مسلمانان چشم انتظارند. نان را نتيجه مي بخشدو رسالت پيامبران و زحمات آ

 اي مهدي، پس كي مي آيي؟

 »اللهم عجل لوليك الفرج«

 سالم بر تو اي خورشيدي كه در پشت ابر گناهان امت پنهان شده اي

 .و در غربت و تنهايي نظاره گر تمام لحظات زندگي ما هستي

 )سالم اهللا عليها(سالم بر تو اي عزيز دل زهرا

 يي كه مادرت در آن لحظه هاي سرتاسر غم و دردتو

 :در ميان شعله هاي آتش با دلي ماالمال از غم و درد تو را صدا زد و گفت
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 كي خواهي آمد تا انتقام مرا از ظالمان و غاصبان رو سياه روزگار بگيري؟! اي مهدي من 

 در غالف؛  )عليه السالم(سالم بر تو اي شمشير علي

 آرزومند ديدار توست )يه السالمعل(اي كسي كه علي 

 و دعا مي كند براي لحظه اي كه تو بيايي و با ذوالفقار حيدري

 انتقام پدرت را از دشمنانش بگيري؛

 همان دشمناني كه حق او را غصب كردند؛

 بر صورت همسرش سيلي زدند و بازو و پهلوي تنها ياورش را شكستند

 ا به سر بردو او غريبانه در گوشه تنهايي و غربت ساله

 .در حالي كه به فرموده خودش خار در چشمش و استخوان در گلويش بود

 سالم بر تو اي وارث انبياء و اولياء

  كاش دل نوشته هايم خواننده اي جز خودت نداشت

  .زيرا دانستن اينكه براي شما مي نويسم و ديگران آن را مي خوانند پريشانم مي كند

  رايت مي نويسم كه قلبم از عشق به تو ماالمال استامروز در حالي اين نامه را ب

  و بغض سنگيني گلويم را مي فشرد

  دوست دارم در كنارم باشي تا رودررو به تو بگويم كه چقدر دوستت دارم

  اما افسوس كه اعمال من،

  .برآورده شدن آرزويم را محال نموده است

  گرچه چشم هايم نمي تواند تو را ببيند

  .تو در كنارم هستي و بر كارهايم نظارت داريولي يقين دارم كه 

  در مشكالت زندگي دست هاي شما ياري كننده من است
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  گرچه تو آسماني هستي و پاك

  و من زميني و غرق گناه اما براي من چه تكيه گاهي محكم تر از شما،

  به خاطر همين تو را بهترين مونس و پناه گاهم مي دانم

  ا برايت مي گويمو در غروب جمعه ها غصه هايم ر

  و از تو مي خواهم كه برايم دعا كني تا عاقبت به خير گردم

  .و روزي كه ظهورت تحقق پيدا نمود رو سفيد باشم

  پدرگرامي آقا امام زمان عليه السالم 

 فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت بزرگوار پدر و شيعيان، پيشواي يازدهمين السالم عليه عسكري حسن امام

 و السالم عليه هادي حضرت دهم امام بزرگوارش پدر گشود، جهان به چشم م845/ هـ232 سال رد الشريف،

 .اند كرده ياد »عسفان« و »سوسن« را نامش منابع برخي در و»حديثه« يا »حديث« شايسته و پارسا بانوي مادرش،

  

 و »النقي« ،»الزّكي« ،»الرّفيق« ،»الهادي« ،»الصامت« به توان مي السالم عليه عسكري امام القاب مشهورترين از

 آن به دو هر السالم عليه عسكري امام و السالم عليه جواد امام كه است لقبي »الرضا ابن«  .كرد اشاره »الخالص«

   .اند يافته شهرت

 مردم هدايت به نسبت مدت اين طول در و بودند دار عهده را مسلمين امامت سال 6 به قريب السالم عليه عسكري امام

  .شدند متحمل را زيادي زحمات الشريف فرجه تعالي اهللا عجل زمان امام جان حفظ و

  :از عبارتند كردند، مي وارد حضرت به را فشار بيشترين كه السالم عليه عسكري امام دوران حاكمان

  ) هـ279-256( باهللا المعتمد -3 ) هـ256-255( باهللا المهتدي -2 ) هـ225-252( باهللا المعتزّ -1

 را شيعيان امور وكالت سازمان سيستم با ،»تقيه« اصل اجراي با و پنهاني صورت به دوران اين در السالم عليه ماما
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  .فرمودند مي دنبال

 بود اين عباسيان تصور چون ،  شد منتقل سامراء به عباسي متوكل فشار با هـ243 سال در السالم، عليه عسكري امام

 مركز در آنها حضور لذا .بزنند قيام به دست چند هواداراني داشتن با علويان، يرسا همانند امامان، است ممكن كه

  .شود مي اقدامي چنين از مانع خالفت،

 طوري به نيست؛ توجيه قابل خليفه طرف از بازداشت نوعي جز سامراء در السالم عليه عسكري امام طوالني اقامت

 تنها هم طرفي از  نمايد اعالم را خود حضور و رفته الخالفهدار به پنجشنبه و دوشنبه هر بودند مجبور حضرت كه

   .باشند داشته ارتباط حضرت آن با توانستند مي خاص شيعيان و پيروان

 بلند موقعيت دليل به ولي بود خليفه عامالن و جاسوسان مراقبت تحت و جوان بسيار چه اگر السالم عليه عسكري امام

 مسير طول در رفت، مي خالفت مقر به حضرت كه روزهايي حتي بودند، كرده پيدا فراواني شهرت اخالقي و علمي

 امام به بسيار شعف و شور با جمعيت و شدند مي ساكت احترام به مردم بود، شلوغ بسيار و مردم از مملو كه حضرت،

   .كردند مي ارادت اظهار السالم عليه

  السالم عليه عسكري امام عصر اجتماعي سياسي، اوضاع

 و كردند مي مخالفت عباسي حاكمان با علناً و بود مطرح عراق در عظيم قدرت يك صورت به شيعيان زمان ينا در

 سو يك از .بودند كرده آنان پيروان و شيعه السالم عليهم امامان معطوف را خود فشار و توجه نيز، عباسي حاكمان

 لذا بود خواهد السالم عليه عسكري امام نسل در فالشري فرجه تعالي اهللا عجل موعود مهدي كه دانستند مي عباسيان

 بازداشت السالم عليه امام معتز زمان در حتي بودند؛ السالم عليه امام زندگي وضع مراقب خود جاسوسان گسترش با

 هرا بين در و ببرد كوفه سوي به را السالم عليه امام تا بود داده مأموريت »حاجب سعيد« به و بود شده زندان روانه و

 تصميم هم »مهتدي«  .رساندند هالكت به را او خود وي، همراهان روز سه از پس ولي برساند شهادت به را حضرت
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  .نشد آن اجراي به موفق ولي گرفت السالم عليه امام قتل به

 يبتغ عصر به ورود براي مردم آمادگي و فرزندش امامت براي را زمينه بايد السالم عليه عسكري امام ديگر، سوي از

 قبل از سازي زمينه اين البته بود دشواري بسيار كار عباسي حاكمان هاي محدوديت و فشار با كه كردند، مي فراهم را

 عليه امام زيرا يافت مي بيشتري جلوة السالم عليه عسكري امام زمان در ولي بود گرفته انجام گذشته امامان توسط

 خاص مريدان و شيعيان به تنها را او الشريف، فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت تولد بر تأكيد وجود با السالم

  .شد مي كمتر و محدودتر روز به روز حضرت، آن خود با شيعيان، مستقيم تماس و بود داده نشان

  

  السالم عليه عسكري حسن امام فعاليتهاي از بخشي

  ها نامه و ها رساله .1

 مناطق برخي شيعيان، براي را آنها كه است شده ثبت تاريخ در السالم عليه عسكري حسن امام از هايي نامه و ها رساله

 ديني معارف به اشاره ضمن ها نامه در بودندو عباسيان حصر در كه زماني حتي اند فرستاده عادي افراد يا نشين، شيعه

 اند كرده پافشاري اكاره برخي انجام بر يا يادآوري را ضروري و الزم مسائل از بسياري الهي، احكام انجام لزوم و

 براي نامه اين در امام كه نمود اشاره بابويه حسين بن علي به السالم عليه عسكري امام نامة از توان مي نمونه، براي كه

   .است كرده عطا او به را صدوق شيخ و نموده مستجاب را ايشان دعاي خداوند و نمودند دعا ايشان

  علميه حوزه تأسيس .2

 مركز تأسيس با السالم عليه عسكري امام است بوده نيرو تربيت و شيعان حفظ شيعه امامان اصلي هاي دغدغه از يكي

 قمي، اسحاق بن احمد مانند اند داده جامعه تحويل ارجمندي و واالمقام شاگردان و آمده بر نيرو تربيت پي در علمي

 بن ...عبدا )الشريف فرجه تعالي اهللا لعج زمان امام اربعه نواب از دو هر( روح بن حسين عمري، سعيد بن عثمان
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  .است بوده ودوم اول نواب كارگزاران از الحيرة و الغيبة كتاب مؤلف حميري جعفر

 عليه بيت اهل فرهنگ نگهبانان و دهندگان نشر تشويق ضمن الشريف فرجه تعالي اهللا عجل عسكري امام هدف البته

 حفظ را شيعيان با ارتباط شبهات، به بودن گو پاسخ ضمن تا كرده ماعزا نشين شيعه مختلف مناطق به را آنان السالم،

  .نمايند

  شبهات و انحرافات با مبارزه .3

 برابر در ايشان قاطع هاي موضعگيري به مربوط السالم عليه عسكري حسن امام علمي هاي فعاليت از بخشي

 دروغ و باطل ضمن و گرفته موضع تصراح با حضرت كه بود ...و مفوضه واقفه، صوفيان، انحرافي هاي انديشه

 و شك دچار را مردم و داشتند باطل عقائد كه كساني با مناظره و نمودند مي حفظ انحراف از را شيعيان آنان دانستن

 اسحاق بن يعقوب بنام عراقي معروف فيلسوف با گفتمان و ومناظره نصراني راهب با مقابله مانند نمودند؛ مي ترديد

   .كندي

   وكالت سازمان تقويت و دهيسامان .4 

 سال ها ده طي در و گرفته شكل السالم عليه صادق امام عصر از كه بود شيعيان با امام ارتباط نظام همان  سازمان اين

 نزديك غيبت عصر به رفته رفته شيعه چون السالم عليه عسكري امام زمان در بود داده ادامه را خود مخفي فعاليت

 ايشان بود نموده هموار خودش مسير در وكالت سازمان حركت براي را راه السالم عليه عسكري امام لذا شد مي

 باشند داشته نظارت وكال ساير كار بر تا نموده نصب مختلف نواحي براي را ارشدي وكالي بزرگوارش پدر همانند

   .كنند مراجعه او به وكال همة تا نمود معرفي خود الوكالي وكيل عنوان به را عمري سعيد بن عثمان اين بر عالوه

  .گرفت مي صورت رازداري و تقيه سياست و تاكتيك با امور تمام انجام البته

  شيعيان به ويژه توجه .5
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 با بودند حضرت آن ديدار تشنه شيعيان و بود عباسي مأموران ونظارت حفظ تحت السالم عليه عسكري امام اينكه با

 همديگر از تقيه سياست با شيعيان ميان انسجام و اتحاد حفظ جهت كردند مي تأكيد همه به حضرت اوصاف اين

 شناخته شيعيانش اينكه براي امام .داشتند اي ويژه حساسيت شيعيان حفظ به نسبت هم خودشان و نمايند محافظت

 آن به دشون مي خارج منزل از عباسي معتمد با ديدار براي خواهند مي ايشان كه روزي در داد، دستور آنها به نشوند

   .بود نخواهند امان در كه چرا نكنند اشاره ايشان به دست با حتي نكرده سالم حضرت

  غيبت عصر به شيعه ورود براي سازي زمينه .6

 دوري براي آمادگي و غيبت مسأله قبول براي الزم ذهنيت ايجاد و غيبت عصر به ورود براي شيعه سازي آماده مسأله

 و آله و عليه اهللا صل اعظم پيامبر عصر از كه بود امري او، با مستقيم ارتباط از محروميتو السالم عليه معصوم امام از

 با خود؛ نوبة به شيعه امام هر و يافت ادامه مستمر طور به شيعه السالم عليه امامان از هريك عصر در و شروع سلم

 امام وجود انكار به نسبت ديگر سوي از و فرمودند مي تأكيد غيبت مسأله به نسبت غيبت، عصر بودن نزديك به توجه

 عليه عسكري حسن امام .دادند مي هشدار شيعيان به السالم عليه معصوم امام غيبت از حاصل انحراف و السالم عليه

  :نظير دادند؛ انجام اقداماتي راستا همين در السالم

  لشريفا فرجه تعالي اهللا عجل مهدي فرزندش تولد به نسبت شيعيان كردن مطلع )الف

 انجام مخفي بصورت الشريف فرجه تعالي اهللا عجل زمان امام والدت دشمنان، و جاسوسان دليل به كه جا آن از

 طرق به السالم عليه عسكري امام لذا .روند گمراهي به حجت آخرين شناخت در شيعيان كه بود آن بيم و بود گرفته

  .كردند مي مطلع فرزندش وجود به نسبت را شيعيان مختلف

 از تا شدم شرفياب السالم عليه عسكري حسن امام خدمت گويد مي باشد، مي شيعه بزرگان از كه اسحاق احمدبن

 كه حالي در بازگشت و رفت خانه درون به شتاب با حضرت آن كه كنم سؤال ايشان از بعد امام مورد در ايشان
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 نائب دومين عثمان محمدبن همچنين داشت خويش دوش بر درخشيد مي تمام ماه مانند رويش كه سال سه پسري

 را فرزندش حضرت آن و آمديم گردهم السالم عليه عسكري امام نزد شيعيان از نفر چهل همراه به كه كند مي نقل

 به اسالمي سنت و برنامه اجراي ضمن تا نمودند  عقيقه فرزندش براي بارها حضرت كه است گفتني .داد نشان ما به

  است باقي فرزندي يو از كه بفهماند ديگران

  فرزندش به افراد سؤاالت ارجاع )ب

 آماده براي حضرت و بود خود نمايندگان و شيعيان سؤاالت مراجعه محل السالم عليه عسكري حسن امام حضرت

 اشاره روايتي به نمونه براي كردند؛ مي محول فرزندش به را كنندگان مراجعه سؤاالت از برخي شيعيان، سازي

 شرفياب السالم عليه يازدهم امام نزد كه كنند مي نقل قمي اسحاق احمدبن همراه به قمي عبداهللا نسعدب :كنيم مي

 سؤال چشمم نور از :فرمود و كرد اشاره فرزندش به حضرت و گذاشتيم ميان در ايشان با را خود سؤاالت و شديم

 عليه عسكري امام حضرت وعين به  .كن سؤال خواهي مي هرچه :فرمود و كرده من به رو حضرت فرزند و كن

  .اند بوده خود جانشين معرفي پي در السالم

  شيعيان با مستقيم ارتباط كاهش )ج

 نزديك عصري در كه آن لحاظ به وهم بودند عباسي حكام كنترل و حصر در چون السالم عليه عسكري حسن امام

 وكالء و توقيعات مكاتبات، طريق از شيعيان با آنان ارتباط و امور غالب و بوده پنهان غالباً زيستند، مي غيبت عصر

  .بيابند را غيبت دوران آمادگي آنان تا گرفت مي انجام

  الشريف فرجه تعالي اهللا عجل منتظر امر ولي بري دعا )د

 برايش خداوند از الشريف فرجه تعالي اهللا عجل مهدي حضرت براي دعايي در السالم عليه عسكري امام حضرت

 پيش از را او و دار نگه آفريدگانت همة شر از و طغيانگر و كار تجاوز هر شر از را او خداوندا ...« :كند مي دعا چنين
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 نگاهش برسد بدي او به اينكه از و باش نگهبان را او و كن حفظ چپش و راست سمت از و سر پشت از و رويش

 را او ات ياري با كن، آشكار را عدالت وا سبب به و دار نگاه را پيامبرت خاندان و پيامبرت او، مورد در و دارد

 » ...و كن ياري را ياورانش كن، پشتيباني

  كيست؟) عليه السالم(امام زمان  گرامي آقامادر

نرجس خاتون دختر يوشعا پسر قيصر روم از نسل شمعون ) عليه السالم(امام زمان  گرامي آقامادر

دنبال يك سلسله وقايع معجزه آسا از است كه به ) عليه السالم(يكى از حواريين حضرت عيسى 

  .نايل مى گردد) عليه السالم(روم به سامرّا مى آيد و سپس به افتخار همسرى امام عسكرى 

   :خالصه سرگذشت ايشان از زبان خودشان بدين شرح است

شد و  جد من قيصر مى خواست مرا در سن سيزده سالگى براى برادر زاده خود تزويج كند وقتى مجلس عقد برپا

ناگهان صليب ها فرو ريخت، پايه هاى تخت شكست و پسر ... قيصر برادرزاده خود را روى تخت مخصوص نشاند 

عمويم با حالت بى هوشى از باالى تخت بر روى زمين افتاد و مجلس به هم خورد ولى باز دستور دادند تا مجلس را 

   .همه پراكنده شدند... حادثه دوباره تكرار شد از نو سامان دهند تا اين مراسم به اجرا درآيد ولى همان 

همان شب من در خواب ديدم كه حضرت عيسى و شمعون وصى او و گروهى از حواريين در قصر جدم اجتماع 

و داماد و ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(كرده اند و منبرى از نور در آنجا قرار داده شده است، طولى نكشيد پيامبر اسالم 

صلى اهللا عليه (به استقبال ايشان شتافتند، حضرت محمد ) عليه السالم(نحضرت وارد شدند؛ حضرت عيسى جانشينان آ

يا روح اهللا من به خواستگارى دختر وصى شما شمعون )) عليه السالم(خطاب به حضرت عيسى (فرمودند ) وآله وسلم

... كردند كه او نيز موافقت كرد ) السالم عليه(براى فرزندم آمده ام و در اين هنگام اشاره به امام حسن عسكرى 
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باالى منبر رفته و خطبه اى خواندند و مرا به تزويج فرزندشان امام ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(آنگاه حضرت محمد 

از خواب بيدار شدم و از ترس، آن واقعه را به كسى نقل نكردم ولى محبت به ... در آوردند ) عليه السالم(عسكرى 

باالخره مريض ... باعث شد كه كم كم رنجور گردم و از خوردن و آشاميدن باز مانم و )عليه السالم(رى امام عسك

صلى اهللا عليه (چهارده شب بعد باز در خواب واقعه عجيب ديگرى ديدم و آن اينكه ديدم دختر پيامبر اسالم ... شدم 

به ) عليه السالم(ن از اينكه حضرت عسكرى به عيادت من آمدند و م... به همراهى حضرت مريم و ) وآله وسلم

اگر مى خواهى خداوند، عيسى و : فرمودند) عليه السالم(ديدن من نمى آيند گله و شكايت كردم حضرت فاطمه 

صلى (مريم از تو خشنود باشند و ميل دارى فرزندم به ديدنت بيايد شهادت به يگانگى خدا و نبوت پدرم پيامبر اسالم 

مرا در آغوش )عليهم السالم(بده و من آنچه كه او فرمودند تكرار كردم؛ آنگاه حضرت فاطمه) وسلم اهللا عليه وآله

باش كه او را )عليه السالم(اكنون به انتظار فرزندم عسكرى : گرفتند و اين كار باعث بهبودى من شد آنگاه فرمودند

   ...نزد تو خواهم فرستاد 

عجيبى تمام وجود من را فرا گرفته بود تا اينكه از شب بعد امام را وقتى از خواب بيدار شدم شعف و خوشحالى 

فالن روز جدت قيصر لشكرى را به جنگ : پيوسته در خواب مى ديدم تا اينكه يكى از شب ها حضرت فرمودند

راه مى  مسلمانان مى فرستد تو مى توانى به طور ناشناس در لباس خدمتگزاران همراه با عده اى از كنيزان كه از فالن

روند به آنها ملحق شوى و من هم چنين كردم و در نهايت جزو اسيران جنگى به اسارت مسلمانان در آمدم و باالخره 

يعنى بشر بن سليمان خريدارى ) عليه السالم(به بغداد آورده شدم و در آنجا بود كه توسط نماينده امام على النقى 

به خواهرشان حكيمه خاتون سپردند، او آموزشهاى به من  شده به خدمت آنحضرت رسيدم و آنحضرت هم مرا

   ...در آمدم ) عليه السالم(پس از آموزش فرايض دينى و تعليمات اسالمى به همسرى امام عسكرى... دادند 

   .از اين بانوى بزرگوار متولد شد) عليه السالم(شعبان در سامرّا حضرت مهدى  15هجرى روز  255و در سال 



 
13 

نحاسى كه از فرزندان ابوايوب انصارى و يكى از دوستان دو امام گرانقدر حضرت هادى و  بشربن سليمان

  :و همسايه آن دو بزرگوار در سامرّا است، آورده است كه) عليهما السالم(عسكرى

و آن . آموختم) عليه السالم(من احكام و آگاهيهاى الزم در مورد بردگان و اسيران را از ساالرم حضرت هادى 

مايه، اين حقوق و احكام را به گونه اى به من تعليم فرمود كه من بدون اجازه او نه برده اى مى خريدم و نه مى گران

فروختم و همواره از موارد نامعلوم و نامشخّص، تا روشن شدن حكم آن دورى مى جستم و حالل و حرام را در اين 

دم و پاسى از شب گذشته بود درب خانه به صدا يكى از شبها كه در منزل بو.مورد به شايستگى درك مى كردم

كه كافور نام داشت مرا مخاطب ساخت و گفت كه ) عليه السالم(درآمد و يكى از خدمتگزاران حضرت هادى 

  .مرا فرا خوانده است) عليه السالم(حضرت هادى 

دى با فرزندش حضرت لباس خويش را به سرعت پوشيدم و به هنگامى كه وارد خانه آن جناب شدم، ديدم امام ها

پس از سالم، نشستم كه .و خواهرش حكيمه آن بانوى آگاه و پرواپيشه، در حال گفتگو هستند) عليه السالم(عسكرى 

صلى اهللا عليه (تو از فرندان انصار هستى و دوستى و مهر انصار همچنان نسل به نسل به پيامبر ! بشر: آن حضرت فرمود

! اينك.رسد و شما بر آن صفا و محبت باقى هستيد و مورد اعتماد خاندان پيامبر و خاندانش به ارث مى) وآله وسلم

مى خواهم تو را به فضيلت و امتيازى مفتخر سازم كه هيچ كس از پيروان ما در اين فضيلت به تو پيشى نگرفته است 

يت مى دهم تا بانويى بزرگ تو را مأمور: و تو را به رازى آگاه سازم كه كسى را آگاه نساخته ام و آن اين است كه

  و آگاه را كه بظاهر در صف كنيزان است،

آنگاه نامه اى به خطّ و لغت رومى مرقوم داشت و .خريدارى نمايى و او را به سر منزل مقصود و محبوبش راه نمايى

: د و فرموددينار بود به من دا 220با مهر مخصوص خويش آن را مهر زد و بسته ويژه اى كه زرد رنگ بود و در آن 

اين نامه و كيسه زر را برگير و بسوى بغداد حركت كن و پس از ورود بدان شهر، فالن روز، در كنار پل بغداد، ! بشر
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هنگامى كه قايق حامل اسيران رسيد و خريداران كه بيشتر آنها فرستادگان مقامات . منتظر كشتيهاى اسيران روم باش

زدند تو از دور مراقب باش تا مردى بنام عمر بن يزيد نخّاس را كه در ميان رژيم بنى عباس هستند اطراف آنها حلقه 

  .صاحبان برده است بيابى

او كنيزى را با ويژگيهاى خاص خود در حالى كه لباس حرير ضخيم بر تن دارد براى فروش آورده است، اما آن 

ى مى كند، چرا كه بظاهر در ميان كنيز خود را پوشانده و از دست زدن و نگاه كردن خريداران سخت جلوگير

فروشنده او را تحت فشار قرار مى دهد .بردگان است و خود در حقيقت از بانوان باشخصيت و پاك و آزاده مى باشد

تا او را بفروشد اما او فرياد آزادى و نجابت سر مى دهد و به خريدارى كه حاضر مى شود سيصد دينار به صاحب او 

اگر تو در لباس سليمان و برقدرت و شوكت او هم ! پول خودت را از دست مده! ه خدابند: بپردازد مى گويد

و بدينگونه خريدارى را كه شيفته شكوه و عظمت و عفّت و پاكى . درآيى، من ذره اى به تو عالقه نشان نخواهم داد

و را بفروشم پس خودت بگو من ناگزيرم ت: سرانجام عمربن يزيد به او مى گويد.اوست، نمى پذيرد و او را مى راند

  :راه حل چيست؟او خواهد گفت

من تنها فرد امين و درستكار و شايسته كردارى كه برايم دلپسند باشد مى پذيرمدر اين ! در اين كار شتاب مكن

من نامه اى به زبان رومى دارم كه يكى از شايستگان نوشته و ويژگيهاى مورد نظر اين : هنگام برخيز و به عمر بگو

شما اين نامه را به او بده تا بخواند اگر تمايل داشت من وكيل نگارنده . نو، در شخصيت نگارنده آن جلوه گر استبا

من، برنامه را : اضافه مى كند كه)عليه السالم(بشر فرستاده امام هادى .نامه هستم و اين كنيز را براى او خريدارم

كردم تا نامه را به او رساندم هنگامى كه نامه را دريافت داشت و بدان همانگونه كه امام دستور داده بود به دقّت پياده 

  نگريست،
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مى توانى مرا به صاحب اين نامه ! اينك: سيالب اشك امانش نداد و بشدت گريست و به عمر بن يزيد گفت

نخواهد وسوگندهاى سختى ياد كرد كه اگر به صاحب نامه نفروشد خود را خواهد كشت و هرگز كسى را . بفروشى

من بافروشنده براى خريد وارد گفتگو شدم و پس از تالش بسيار كار به آنجا رسيد كه عمر بن يزيد به .پذيرفت

دينار، كنيز مورد  220داده بود راضى شد و پس از دريافت همه آن ) عليه السالم(همان پولى كه ساالرم امام هادى 

پوست خود نمى گنجيد به منزل بازگشتيم تا او را به خانه حضرت نظر را تحويل من داد و در حاليكه از شادمانى در 

همراه او به خانه رسيديم، اما او قرار و آرام نداشت نامه ساالرم را گشود و پس از بوسه . ببرم) عليه السالم(هادى 

گفت زده شده من كه از رفتار او ش.باران ساختن آن، نامه را به سر و صورت خويش ماليد و به روى ديدگانش نهاد

تو با ! بنده خدا: آيا شما نامه اى را كه هنوز نگارنده آن را نمى شناسى بوسه باران مى سازى؟او گفت: بودم، گفتم

اينكه فردى درست انديش وامانتدار و فرستاده بنده برگزيده و محبوب خدا هستى، در شناخت فرزندان پيامبران 

  .ناتوانى

دل توجه كن تا خود را معرّفى كنم و جريان شگفت انگيز خويش را برايت پس گوش به سخنان من بسپار و با 

مادرم از فرزندان حواريون است و دختر .من مليكه هستم دختر يشوعا و نوه قيصر روم: آنگاه گفت. بازگويم

جدم  من سيزده ساله بودم كه. داستان من شگفت انگيزترين داستانهاست)عليه السالم(شمعون، جانشين حضرت مسيح

قيصر روم تصميم گرفت مرا به عقد برادر زاده خويش در آورد، به همين جهت بيش از سيصد نفر كشيش و راهب 

از نسل حواريون و هفتصد نفر از اشراف و شخصيتهاى سرشناس كشور و چهار هزار نفر از فرماندهان ارتش و 

د آورده و تخت بسيار بلند و پرشكوهى را كه افسران و درجه داران لشكر روم و رؤساى عشائر را، در كاخ خود گر

 از انواع زر و سيم ساخته شده بود، در سالن بزرگ كاخ قرار داد و برادرزاده اش را بر فراز آن دعوت كرد تا طى

ام هنگام كه فرزند برادرش بر فراز تخت قرار گرفت و صليبها گرداگرد .مراسم ويژه اى، مرا به ازدواج او، درآورد
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يخته شد و اسقفها در برابر او تعظيم كردند و انجيل مقدس گشوده شد، بناگاه صليبها از جايگاههاى بلند خود، او، آو

بر .فرو غلطيدند و ستونهاى تخت در هم شكست و آن جوان نگون بخت از فراز تخت به زمين افتاد و بيهوش گرديد

  :رزه درآمد و بزرگ آنان به نياى من، قيصر روم گفتاثر حادثه ناگوار، رنگ اسقفها پريد و بندهاى وجودشان به ل

  !ما را از كارى كه شومى آن از زوال آيين مسيح خبر مى دهد، معذور دار! شاها

جدم آن حادثه تكان دهنده را به فال بد گرفت و به اسقفها دستور داد تا ستونها را برافراشته دارند و صليبها را باال 

بخت، برادرش را بياورند تا مرا به ازدواج او درآورد و بدينوسيله شومى پديد آمده را، برند و بجاى آن جوان نگون 

  .با نيكبختى و سعادت فرد دوم، برطرف سازد

اما هنگامى كه اُسقفها به دستور قيصر روم عمل كردند، همان تلخى كه براى برادرزاده اول او پيش آمده بود براى 

نياى بزرگم، قيصر روم، اندوهگين و ماتم زده برخاست و وارد . ده پراكنده شدندمردم وحشتز. دومى نيز رخ داد

  .قصر خويش شد و پرده هاى كاخ افكنده شد و ماجرا تمام شد و در هاله اى از ابهام و نگرانى قرار گرفت

به  )عليه السالم(من همان شب در خواب ديدم كه حضرت مسيح . شب فرا رسيد و آن روز دهشتناك سپرى شد

همراه وصى خود شمعون و گروهى از حواريون وارد كاخ جدم قيصر روم شدند و منبرى پرفراز و شكوهمند در 

همان نقطه اى كه جدم تخت خود را قرار داده بود برپا ساختند، درست در همين لحظات بود كه حضرت محمد 

به ) عليه السالم(حضرت مسيح . ارد شدندبا گروهى از جوانان و فرزندان خويش و) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .استقبال آن حضرت شتافت و او را در آغوش كشيد

و در همانحال ديدم كه . من آمده ام تا مليكه، دختر شمعون را براى پسرم خواستگارى كنم: پيامبر اسالم به او فرمود

افتخار بزرگى : ون كرد و گفتمسيح نگاهى به شمع.آن حضرت با دست خويش به امام حسن عسكرى، اشاره فرمود

پيامبر .پذيرفتم: و شمعون هم گفت.به سويت آمده است، با خاندان پيامبر پيوند كن و دخترت را به فرزند او بده
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و حواريون و فرزندان ) عليه السالم(اسالم بر فراز منبر رفت و مرا به ازدواج پسر خود درآورد و بر اين ازدواج مسيح 

  .گواه بودند) ه وآله وسلمصلى اهللا علي(محمد 

از آن پس قلبم از .از خواب خوش آن شب جاودانه بيدار شدم اما ترسيدم خواب خود را بر پدر و جدم بازگويم

محبت حضرت عسكرى، ماالمال شد به گونه اى كه از آب و غذا دست شستم و به همين جهت بسيار ضعيف و 

م بهترين پزشكان كشور را يكى پس از ديگرى براى نجات من فرا جد.ناتوان شدم و به بيمارى سختى دچار گشتم

نور ديده : خواند، اما بيهوده بود و آنان كارى از پيش نبردند و هنگامى كه جدم از نجات من نوميد شد به من گفت

  براى نجات جان و شفاى بيماريت چه كنم؟ آيا چيزى به نظرت نمى رسد؟! دخترم! ام

  نجات را به روى خود مسدود مى نگرم،درهاى ! نه: من گفتم

شما اگر ممكن است دستور دهيد اسيران مسلمان را از زندانهاو شكنجه گاهها آزاد و كُند و زنجير از دست و پاى 

آنان بردارند و بر آنان مهر ورزند و آزادشان سازند، اميد كه در برابر اين مهر به اسيران و غريبان، حضرت مسيح و 

همه اسيران مسلمان را آزاد : جدم به خواسته من جامه عمل پوشاند و براى شفاى من.ا شفا بخشندمادرش مريم مر

ساخت و من نيز خويشتن را اندكى سالم و با نشاط نشان دادم و كمى غذا خوردم و جدم شادمان گرديد و بر محبت 

گويى .ذشته بود كه خواب ديگرى ديدمچهار شب از آن رؤياى شكوهبار گ.بر اسيران و احترام به آنان تأكيد كرد

مريم .دخت گرانمايه پيامبر، ساالر بانوان گيتى به همراه مريم و هزار نفر از دوشيزگان بهشتى، به ديدار من آمدند

دخت گرانمايه پيامبر و مادر همسر آينده ) عليها السالم(اين، ساالر بانوان جهان، فاطمه : پاك، رو به من كرد و گفت

  .تو است

ن دامان آن بانوى بزرگ را سخت گرفتم و گريه كنان از اينكه حضرت عسكرى از ديدار من سرباز مى زند و به م

  .خوابم نمى آيد به مادرش شكايت بردم
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اين خواهرم مريم است كه . پسرم به ديدار تو نخواهد آمد چرا كه مشرك هستى! مليكه: فرمود) عليها السالم(فاطمه 

و مريم را بدست آورى ) عليه السالم(جويد، اگر براستى دوست دارى خشنودى خدا و مسيح  از دين شما بيزارى مى

  .اشهد ان ال اله اال اهللا و انّ ابى محمد رسول اهللا  و به ديدار حسن من، مفتخر گردى بگو

صلى (محمداسالم آوردم و به يكتايى خدا و رسالت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(من به دعوت دخت گرانقدر پيامبر 

اينك در انتظار   :بانوى بانوان مرا در آغوش كشيد و خوش آمد گفت و فرمود. گواهى دادم) اهللا عليه وآله وسلم

  !...ديدار پسرم باش

در . از خواب برخاستم، اما شور و شوق ديدار ابو محمد، حضرت عسكرى، كران تا كران وجودم را فرا گرفته بود

: هنگامى كه او را ديدم به او گفتم. نداشتم كه شب فرا رسيد و او به خواب من آمد انتظار ديدارش قرار و آرام

  پس از اينكه، قلب مرا لبريز از مهر و عشق پاك خود كردى، به من بى مهرى نمودى؟! محبوب قلبم! سرورم

رده اى، همواره به تنها دليل تأخير ديدارت، شرك تو بود و اينك كه به راه توحيد و توحيد گرايى گام سپ: فرمود

  .ديدارت خواهم آمد تا خداوند ما را يك جا گرد آورد

  .و آن گرانمايه از آن روز تاكنون مرا ترك نكرده و هر شب به خواب من آمده است

من كه از سرگذشت عجيب او غرق در حيرت شده بودم، از او : مى گويد)عليه السالم(بشر فرستاده امام هادى 

حضرت عسكرى، شبى در : ط، شما چگونه به اسارت رفتى و در صف اسيران قرار گرفتى؟گفتبا اين شراي: پرسيدم

عالم رؤيا به من خبر داد كه بزودى جدت، سپاهى گران براى نبرد با مسلمانان گسيل خواهد داشت، شما نيز با 

ابومحمد چنين كردم و  من طبق رهنمود...گروهى از دوشيزگان در لباس خدمتگزار و بطور ناشناس همراه آنان بيا

طاليه داران سپاه مسلمين، ما را به اسارت گرفتند وتا االن كه سرگذشت خويش را به تو بازگفتم، هيچ كس نمى 

  .داند كه من دختر پادشاه روم هستم



 
19 

اين بخاطر شدت : شما كه دختر پادشاه روم هستى چگونه به زبان عربى سخن مى گويى؟پاسخ داد! شگفتا: پرسيدم

م نسبت به من بود كه مرا با همه وجود وامكانات به آموزش، دانش و بينش تشويق كرد و بانوى مترجم و محبت جد

زبانشناسى را همواره در خدمت من قرار داد تا با كوشش و تالش بسيار، زبان عربى را بطور شايسته و بايسته به من 

  :مى افزايد) عليه السالم(بشر فرستاده امام هادى .آموخت

ضمن خوش آمد و ) عليه السالم(آوردم امام ) عليه السالم(هنگامى كه او را به سامرّا و به محضر حضرت هادى 

پيروزى اسالم و مسلمانان و شكست روميان را چگونه ديده است؟ و در مورد شكوه و عظمت : احترام به او پرسيد

بر اين واقعيتها داناتريد، من چه شما كه از من، : خاندان وحى و رسالت چه فكر مى كند؟نرجس گفت

اينك، كدامين يك از اين دو راه را . من در اين انديشه ام كه مقدم شما را گرامى دارم: گويم؟حضرت به او فرمود

دريافت سرمايه كالنى از طال و نقره همچون ده هزار درهم يا بشارت و نويد به : براى گراميداشت خود مى پسندى

  :، كداميك؟پاسخ دادافتخار ابدى و هميشگى

پس تو را نويد باد به فرزند : فرمود) عليه السالم(امام هادى .دومى را، مژده به شرافت و نيكبختى جاودانه را! سرورم

گرانمايه اى كه حكومت عدل و داد را در جهان، پى خواهد افكند و بر شرق و غرب گيتى حكومت خواهد نمود و 

چه ! سرورم: پاسخ داد.ى خواهد ساخت همانگونه كه از ظلم و بيداد لبريز باشدزمين را لبريز از عدالت و دادگر

از همان شخصيت وااليى كه پيامبر در آن شب جاودانه تو را از مسيح و شمعون براى او : كسى و چگونه؟فرمود

: ى؟پاسخ داداينك آيا او را مى شناس. خواستگارى كرد و در حضور مسيح و جانشين او، تو را به عقد او درآورد

  اسالم آوردم،) عليها السالم(از همان شب جاودانه اى كه به دست مادر گردانقدرش فاطمه! آرى
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امام . تاكنون شبى بدون عشق و ارادت معنوى به وجود مقدس او سحر نكردم و هر شب نيز خواب او را ديده ام

هنگامى كه آن بانوى .انقدرم حكيمه را فرا خوانخواهر گر! كافور: به يكى از خدمتگزاران فرمود)عليه السالم(هادى 

و حكيمه او را در ... .اين همان دوشيزه است! حكيمه: خطاب به او فرمود) عليه السالم(بزرگ وارد شد امام هادى 

  .آغوش كشيد و مورد تكريم و مهر قرار داد وشادمانى خويش را از ديدار او اعالن كرد

اينك او را نزد خويش ببر و مقررات و قوانين ! دختر پيامبر: ر گرانقدرش فرمودبه خواه) عليه السالم(حضرت هادى 

  .دين را آنگونه كه مى بايد به او بياموز كه او همسر گرانقدر پسرم حسن و مادر پرافتخار قائم خواهد بود

  والدت

بود   هجري256يا 255در شب جمعه ، نيمه شعبان سال )عليه السالم(صاحب الزمان   حضرت مهدي والدت

گذشت ، و امامت به امام دهم حضرت )صلي اهللا عليه وآله(از هجرت پيامبر  پس از اينكه دو قرن و اندي

رسيد ، كم كم در بين فرمانروايان و دستگاه )عليه السالم( و امام يازدهم حضرت عسكري)عليه السالم( هادي

از امام حسن : بود كه در آنها نقل شده بود  ثيعلت آن اخبار و احادي. پديد آمد  حكومت جبار ، نگراني هايي

تولد خواهد يافت كه تخت و كاخ جباران و ستمگران را واژگون خواهد كرد و   فرزندي)عليه السالم( عسكري

صلي اهللا عليه (كه بخصوص از پيغمبر  در احاديثي. عدل و داد را جانشين ظلم و ستم ستمگران خواهد نمود 

هنگام تولد  در اين زمان يعني   مطلب زياد گفته شده و به گوش زمامداران رسيده بود رسيده بود ، اين )وآله

آغاز شد  هجري218، كه حكومتش از سال   ، هشتمين خليفه عباسي   ، معتصم عباسي)عليه السالم( حضرت مهدي

حكومت  يه هايپا كه ظهور مصلحي -قرار داد اين انديشه   ، سامرا ، شهر نوساخته را مركز حكومت عباسي 

مادران بيگناه را كشت ، و يا قابله  كرد ، و حتي ستمكاران را متزلزل مي نمايد و بايد از تولد نوزادان جلوگيري

در زمان حضرت ابراهيم . دارد  در تاريخ نظايري -به خانه ها فرستاد تا از زنان باردار خبر دهند  را پنهاني هايي
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. فرعون نيز به همين روش عمل نمود )عليه السالم( زمان حضرت موسي در. نمرود چنين كرد )عليه السالم(

همواره ستمگران مي خواهند مشعل حق را خاموش كنند ، غافل از آنكه ، خداوند نور خود را . خدا نخواست  ولي

تمام و كامل مي كند ، اگر چه كافران و ستمگران نخواهند در مورد نوزاد مبارك قدم حضرت امام حسن 

 -امام دهم بيست سال   شگفت انگيز و معجزه آسا تكرار شد   نيز داستان تاريخ به گونه اي  )عليه السالم( يعسكر

حكومت  نيز در آنجا زير نظر و نگهباني)عليه السالم(تحت نظر و مراقبت بود ، و سپس امام يازدهم  -در شهر سامرا 

، نزديك گشت ، و خطر او در )عليه السالم( حضرت مهدي كه والدت ، اين اختر تابناك ، به سر مي برد به هنگامي

كنند ، و اگر پديد آمد و بدين  نظر جباران قوت گرفت ، در صدد بر آمدند تا از پديد آمدن اين نوزاد جلوگيري

، دوران حمل و سپس تولد او ،   احوال مهدي  بدين علت بود كه چگونگي  نهاد ، او را از ميان بردارند   جهان پاي

همه و همه ، از مردم نهان داشته مي شد ، جز چند تن معدود از نزديكان ، يا شاگردان و اصحاب خاص امام حسن 

 .را گاه بگاه مي ديدند ، نه هميشه و به صورت عادي  آنان نيز مهدي. او را نمي ديد  كسي)عليه السالم( عسكري

  را مشاهده كردند)عليه السالم(  شيعيان خاص ، مهدي

كه پدر بزرگوارش حيات داشت ، شيعيان خاص به حضور حضرت   سال آغاز عمر حضرت مهدي 4يا  5 در مدت

از جمله چهل تن به محضر امام يازدهم رسيدند و از امام خواستند تا حجت و    مي رسيدند  )عليه السالم (  مهدي

را ديدند كه بيرون آمد ، همچون  آنان پسري  امام بعد از خود را به آنها بنماياند تا او را بشناسند ، و امام چنان كرد 

پس از من ، اين پسر امام شماست ، و خليفه من است در ميان  ": فرمود  امام عسكري. پاره ماه ، شبيه به پدر خويش 

اين را . او پراكنده نگرديد ، كه هالك مي شويد و دينتان تباه مي گردد  شما ، امراو را اطاعت كنيد ، از گرد رهبري

بنابراين از نايب او ، عثمان بن سعيد . دراز بگذرد  هم بدانيد كه شما او را پس از امروز نخواهيد ديد ، تا اينكه زماني

را به جماعت   ، امام مهدي و بدين گونه ، امام يازدهم ، ضمن تصريح به واقع شدن غيبت كبري.  "، اطاعت كنيد 
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كه به   از متفكران و فيلسوفان قرن سوم هجري  يكي.را اعالم داشت  فرمود ، و استمرار سلسله واليت شيعيان معرفي

پنهان مي زيست تا پدر )عليه السالم( ، حضرت مهدي مي باشد باري حضور امام رسيده است ، ابو سهل نوبختي

در . ديده از جهان فرو بست  هجري260در روز هشتم ماه ربيع االول سال    بزرگوارش حضرت امام حسن عسكري 

بر پيكر مقدس پدر بزرگوار خود نماز گزارد ، تا  ، مي بايست حضرت مهدي ن روز بنا به سنت اسالمياي

منحرف  جريان امامت را نتوانند تمام شده اعالم كنند ، و يا بد خواهان آن را از مسير اصلي ستمگر عباسي خلفاي

بدين سان ، مردم ديدند . ران سپارند را به دست ديگ و واليت ديني و رسالت اسالمي  كنند ، و وراثت معنوي

خود را كه  امام بيرون آمد ، و جعفر كذاب عموي همچون خورشيد تابان با شكوه هر چه تمامتر از سراي كودكي

 زد ، و بر بدن مطهر پدر نماز گزارد آماده نماز گزاردن بر پيكر امام بود به كناري

  ضرورت غيبت آخرين امام

و نماز گزاران آن حضرت همه جا منتشر شد كارگزاران و ماموران معتمد )عليه السالم( بيرون آمدن حضرت مهدي 

هجوم بردند، اما هر چه بيشتر جستند كمتر يافتند ، و در چنين )عليه السالم(  به خانه امام حسن عسكري عباسي

حفظ جان  براي راهي ، امر غيبت امام دوازدهم پيش آمد و جز اين حجت حق تعالي  بقاي  بود كه براي شرايطي

پس . نبود ، زيرا ظاهر بودن حجت حق و حضورش در بين مردم همان بود و قتلش همان  "خليفه خدا درزمين  "آن 

كوتاه   بر اين تعلق گرفت كه حضرتش را از نظرها پنهان نگهدارد ، تا دست دشمنان از وي   مشيت و حكمت الهي

بدين صورت حجت خدا ، هر چند آشكار نيست ، اما . ين سالم ماند ، بر اهل زم گردد ، و واسطه فيوضات رباني

است  ضمنا اين كيفر كردار امت اسالمي. مواليان و دوستانش مي باشد   انوار هدايتش از پس پرده غيبت راهنماي

بلكه به بر تافت ،  و فرزندان معصومش روي)عليه السالم(  كه نه تنها از مسير واليت و اطاعت امير المؤمنين علي 

حفظ جانش سبب شد در اين باب سخن  آخرين امام را براي آزار و قتل آنان نيز اقدام كرد ، و لزوم نهان زيستي



 
23 

برند ، به  تشيع پي اينكه خوانندگان به اهميت وجود امام غايب در جهان بيني  بسيار است و مجال تنگ ، اما براي 

به  ":داشته ، مي پردازيم  كه با عالمه طباطبائي در مالقاتي - مستشرق فرانسوي -كربن  نقل قول پروفسور هانري

هميشه ، نگهداشته و بطور  است كه رابطه هدايت الهيه را ميان خدا و خلق ، براي عقيده من مذهب تشيع تنها مذهبي

 -محمد  تنها مذهب تشيع است كه نبوت را با حضرت... واليت را زنده و پابر جا مي دارد   استمرار و پيوستگي

واليت راكه همان رابطه هدايت و تكميل مي باشد ، بعد از آن  ختم شده مي داند ، ولي -اهللا عليه و آله و سلم  صلي

كشف نمايد ، بواسطه  به عالم الوهي كه از اتصال عالم انساني  رابطه اي. هميشه زنده مي داند  حضرت و براي

و بعد از حضرت  -صلوات اهللا عليهم  -و محمد  و عيسي موسي و دعوت ديني قبل از موسي ديني دعوتهاي

است زنده كه هرگز  زندهبوده وهست وخواهدبود،اوحقيقتي)به عقيده شيعه (  محمد ، بواسطه واليت جانشينان وي

تنها مذهب تشيع است كه به  نمي تواند او ر ا از خرافات شمرده از ليست حقايق حذف نمايد آري نظ ر علمي

،   و الوهي يقت ، لباس دوام و استمرار پوشانيده و معتقد است كه اين حقيقت ميان عالم انسانياين حق زندگي

 غايب با اعتقاد به امام حي  يعني "و پا برجاست  هميشه ، باقي براي

 )عليه السالم(صورت و سيرت مهدي

ند چهره اش گندمگون ، چنين نوشته ا و سني را راويان حديث شيعي)عليه السالم( چهره و شمايل حضرت مهدي

و كشيده ، چشمانش سياه و درشت و جذاب ، شانه اش پهن ، دندانهايش براق و گشاد ، بيني اش  هاللي ابرواني

گونه .استخوان بندي اش استوار و صخره سان ، دستان و انگشتهايش درشت . كشيده و زيبا، پيشاني اش بلند و تابنده 

. مشكين  بر گونه راستش خالي-شب عارض شده  كه از بيداري -  رديمتمايل به ز هايش كم گوشت و اندكي

سرش بر الله گوش ريخته ، اندامش متناسب و زيبا ، هياتش خوش منظر و رباينده  عضالتش پيچيده و محكم ، موي

سرشار  قيافه اش از حشمت و شكوه رهبري. از شرم بزرگوارانه و شكوهمند غرق  ، رخساره اش در هاله اي
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صاحب علم و حكمت بسيار  حضرت مهدي. "هش دگرگون كننده ، خروشش درياسان ، و فريادش همه گير نگا.

اكنون از نظرها غايب )عليه السالم(نهمين امام است از نسل امام حسين   وي . است و دارنده ذخاير پيامبران است 

چون ظاهر شود ، به كعبه تكيه . اكبر است   و انقالبي اوصياء و قائد جهاني مطلق و خاتم اولياء و وصي ولي. است 

را در دست گيرد و دين خدا را زنده و احكام خدا را در سراسر )صلي اهللا عليه وآله(كند ، و پرچم پيامبر 

در برابر خداوند و جالل )عليه السالم( حضرت مهدي.كند  و جهان را پر از عدل و داد و مهرباني. كند  جاري گيتي

عليه ( مهدي. او را فراگرفته است  است و همه هستي خدا و عظمت خدا در وجود او متجلي. خداوند فروتن است 

خداوند دين اسالم را به دست او عزيز گرداند . از حق را فرو نگذارد  ذره اي. عادل است و خجسته و پاكيزه )السالم

حق هر )عليه السالم( مهدي.گردد  جاري نرسد مگر آنجا كه حد خدايي ناراحتي در حكومت او ، به احدي. 

باشد ، از زير دندان انسان بسيار متجاوز و   زير دندان ديگري  اگر حق كسي  حتي. را بگيرد و به او بدهد  حقداري

حكومت جباران و )عليه السالم( به هنگام حكومت مهدي. غاصب بيرون كشد و به صاحب حق باز گرداند 

مهدي  مركز حكومت انقالبي -قبله مسلمين  -شهر مكه . ائنان ، نابود گردد منافقان و خ  مستكبران ، و نفوذ سياسي 

به او بگروند ، با ديگران جنگ  برخي...نخستين افراد قيام او ، در آن شهر گرد آيند و در آنجا به او بپيوندند . شود   

، جز حكومت حقه   ومتيو حك نماند و ديگر هيچ سياستي  ، باقي    و صاحب مرامي  كند ، و هيچ صاحب قدرتي

نماند ، مگر   قيام كند زميني)عليه السالم( ، چون مهدي آري. ، در جهان جريان نيابد   و سياست عادله قرآني 

در زمان حكومت .اشهد ان ال اله اال اهللا ، و اشهد ان محمدا رسول اهللا ، بلند گردد :  آنكه در آنجا گلبانگ محمدي

دم ، حكمت و علم بياموزند ، تا آنجا كه زنان در خانه ها با كتاب خدا و سنت پيامبر به همه مر)عليه السالم(  مهدي

با تاييد )عليه السالم( مهدي. توده ها تمركز يابد  در آن روزگار ، قدرت عقلي. قضاوت كنند )صلي اهللا عليه وآله(

فرياد )عليه السالم( مهدي.. ..در همگان پديد آورد   مردمان را به كمال رساند و فرزانگي ، خردهاي   الهي 
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در روزگار او همگان به رفاه و آسايش و وفور .است كه خداوند او را بفرستد تا به فرياد مردم عالم برسد  رسي

زمين گياهان . چهارپايان فراوان گردند و با ديگر جانوران ، خوش و آسوده باشند   حتي . بيمانند دست يابند   نعمتي

عليه ( در زمان مهدي. زمين و ديگر معادن استخراج گردد    ها فراوان شود ، گنجها و دفينه هايبسيار روياند آب نهر

در جهان .برافتد و جنگها از ميان برود  آتش فتنه ها و آشوبها بيفسرد ، رسم ستم و شبيخون و غارتگري)السالم

و در )عليه السالم( قضاوتها و احكام مهديدر .آنجا را آباد سازد )عليه السالم( نماند ، مگر آنكه مهدي ويراني  جاي

، عدالت را ، همچنان كه سرما  مهدي.ننشيند  بر دلي نرود و رنجي ظلم و بيداد بر كسي  ، سر سوزني  حكومت وي

 . او همه جا را بگيرد مردمان كند و دادگري و گرما وارد خانه ها شود ، وارد خانه هاي

 ليه السالممهدي ع شمشير حضرت

است انتقام گيرنده از  ،شمشيري  است خدائي  شمشيري. ، سيف اهللا و سيف اهللا المنتقم است  ديشمشير مه

درندگان متمدن آدمكش را . شمشير انتقام از همه جانيان در طول تاريخ است  شمشير مهدي. ستمگران و مستكبران 

 . مي كشد ، اما بر سر ضعيفان و مستضعفان رحمت مي بارد و آنها را مي نوازد

پيامبران و امامان و اولياء حق آمدند و آنچه الزمه پند دادن بود . روزگار موعظه و نصيحت در زمان او ديگر نيست 

اما . اولياء حق را زهر خوراندند و كشتند  از مردم نشنيدند و راه باطل خود را رفتند و حتي  بسياري. آوردند   بجاي

آن قدر از ستمگران را بكشد كه   )عليه السالم(مهدي. گرفته شود  بايد از آنها انتقام  در زمان حضرت مهدي 

از آل حق ، آل  است يعني)صلي اهللا عليه وآله(اما او از آل محمد . اين مرد از آل محمد ص نيست : گويند  بعضي

  )عليه السالم(كه در مورد حضرت مهدي از روايات شگفت انگيزي. عدالت ، آل عصمت و آل انسانيت است 

در . سال قبل  1290نقل شده و مربوط است به )عليه السالم(است كه از حضرت امام محمد باقر مده است ، خبريآ

، كه آتش و نور در آنها  پر صدايي ، بر مركبهاي مهدي ": مي گويند   )عليه السالم( حضرت باقر  اين روايت



 
26 

عليه ( و نيز در روايت امام محمد باقر .  "مي كند تعبيه شده است ، سوار مي شود و به آسمانها ، همه آسمانها سفر 

، كه از  اسالمي البته اين آسمان شناسي. گفته شده است كه بيشتر آسمانها ، آباد و محل سكونت است   )السالم

و ... ندارد  و هيئت بطلميوسي يوناني به آسمان شناسي استفاده مي شود ، ربطي)عليه السالم( مكتب ائمه طاهرين 

، محدود بودن فلك ها و آسمانها و ستارگان مطرح است ، در آسمان  يوناني ه در آسمان شناسيهر چ

و گفتن . فراوان  ، سخن از وسعت و ابعاد بزرگ است و ستارگان بيشمار و قمرها و منظومه هاي اسالمي شناسي

امكان  ط با عالم غيب و علم خدائيجز از راه ارتبا)عليه السالم(ص و امام باقر   از طرف پيامبر اكرم  چنين مطالبي

 نداشته است

  غيبت كوتاه مدت يا غيبت صغري

ه كه در اين مدت نايبان خاص ، به 329تا سال . ه260از سال   بيش از هفتاد سال بطول نينجاميد  مدت غيبت صغري

نايبان خاص كه . د مي رسيدند ، و پاسخ نامه ها سؤاالت را به مردم مي رساندن)عليه السالم( محضر حضرت مهدي

 "نايبان ويژه  "يا  "نواب خاص  "را داشته اند ، چهار تن مي باشند كه به )عليه السالم(افتخار رسيدن به محضر امام

 260كه ظاهرا بعد از سال . است  عثمان بن سعيد اسدي)عليه السالم( نخستين نايب خاص مهدي. معروفند 

عثمان بن سعيد از ياران و شاگردان مورد اعتماد امام دهم و . ده شد وفات كرد ، و در بغداد به خاك سپر  هجري

عليه (دومين سفير و نايب امام: محمد بن عثمان . امام يازدهم بود و خود در زير سايه امامت پرورش يافته بود 

اد بخاك وفات كرد و در بغد هجري305محمد بن عثمان بن سعيد فرزند عثمان بن سعيد است كه در سال   )السالم

سومين سفير :  حسين بن روح نوبختي. نيابت و سفارت محمد بن سعيد نزديك چهل سال بطول انجاميد .سپرده شد 

چهارمين سفير و نايب امام :  بن محمد سمري علي. فوت كرد  هجري326بود كه در سال   ، حسين بن روح نوبختي

مدفن . در گذشت و در بغداد دفن شد  قمري هجري329است كه در سال )عليه السالم(حجه بن الحسن 
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همين بزرگان و عالمان و .است   نزديك آرامگاه عالم و محدثبزرگ ثقه االسالم محمد بن يعقوب كليني وي

واسطه ارتباط مردم با امام غايب و حل  روحانيون برجسته و پرهيزگار و زاهد و آگاه در دوره غيبت صغري

 . بودند)السالمعليه ( مشكالت آنها بوسيله حضرت مهدي

  و نيابت عامه  غيبت دراز مدت يا غيبت كبري

اين مدت دوران امتحان و سنجش ايمان و عمل .آغاز شد ، و تاكنون ادامه دارد  اين دوره بعد از زمان غيبت صغري

فرد  به دست داده است تا در هر عصر ،  ضابطه و قاعده اي)عليه السالم(در زمان نيابت عامه ، امام . مردم است 

باشد و به نيابت از )عليه السالم(كه آن ضابطه و قاعده ، در همه ابعاد بر او صدق كند ، نايب عام امام شاخصي

با مردم گسيخته )عليه السالم(پيوند امام  بنابراين ، در هيچ دوره اي. جامعه باشد در امر دين و دنيا   امام ، ولي سوي

دين  همه شرايط فقيه و داناي كه داراي  ان نيابت عامه است ، عالم بزرگياكنون نيز ، كه دور. نشده و نبوده است 

 "را دارد ، در راس جامعه قرار مي گيرد و مردم به او مراجعه مي كنند و او صاحب  بوده است و نيز شرايط رهبري

در اين دوره ، )السالم عليه(بنابراين ، اگر نايب امام ). عليه السالم(  است به نيابت از حضرت مهدي "واليت شرعيه 

با خدا و دين خدا و امامت و نظارت  است ، زيرا رابطه اي را درست و صالح نداند آن حكومت طاغوتي حكومتي

حفظ انتقال موجوديت تشيع و دين خدا ،  براي  عجل اهللا فرجه   امام زمان  بنابر راهنمايي. ندارد  اسالمي  شرعي

با اعلميت و  -  معه شيعه قرار گيرد كه شايسته و اهل باشد ، و چون كسيدر راس جا بايد هميشه عالم و فقيهي

ديگر مقام او را پاس دارند ، و   قرار گرفت بايد مجتهدان و علماي  و اسالمي در راس جامعه ديني -اولويت 

را  فاسد نتوانند آن  او را كمك رسانند ، تا قدرتهاي   و تمركز قدرت ديني وحدت اسالمي نگهداري براي

 -)عليه السالم( حضرت مهدي -ما از پناهگاه مظلومان و محرومان و مشتاقان  گر چه دوري. و متزلزل كنند  متالشي

به )عليه السالم( اعتقاد ما اينست كه حضرت مهدي -در اين دوره آزمايش  -بهر حال  بسيار درد آور است ، ولي
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حاصل شود ،  "تام  اقتضاي "كه   مي كند ، روزي  زندگيقدرت خدا و حفظ او ، زنده است و نهان از مردم جهان 

خونين و پردامنه ، بشريت مظلوم را از چنگ ظالمان نجات   پر شور و حركتي  ظاهر خواهد شد ، و ضمن انقالبي

 . را عزت دوباره خواهد بخشيد  خواهد داد ، و رسم توحيد و آيين اسالمي

  گذشته اعتقاد به مهدويت در دوره هاي

و مدعيان نبوت  ، مسيحي ، زردشتي يهودي: ديگر مانند  در دينهاي اد به دوره آخرالزمان و انتظار ظهور منجياعتق

 . عموما ، و دين مقدس اسالم ، خصوصا ، به عنوان يك اصل مسلم مورد قبول همه بوده است

 )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(نشانه هاي ظهور امام زمان 

شرايع توحيدي و غيرتوحيدي و نيز   اديان و. ن آخرزمان، باوري است قطعي و همگانيظهور منجي بشر در دورا

و   در اين ميان، اسالم با مباني قويِ نظري . اند مكاتب بشري، نويد چنين روزي را به پيروان خويش داده  بعضي از

واژه انتظار و منتظرِ مصلح عملي، موضوع ظهور را به صورت صحيح تبيين كرده و با راهكارهاي مناسب و درخور، 

 .كرده است   اسالمي تبيين  را در ميان جوامع

السالم تبلور فرهنگ انتظار است كه همه مسلمين، اعم از شيعه و اهل سنت در باور  واژه مهدويت و مهدي عليه

السالم و صحابه و  بيت عليهمآله و اهل  و عليه اهللا زمان ظهور اسالم، پيامبر اكرم صلي   از . داشت آن، اتفاق نظر دارند

اند و اين رسالت در هر عصري، ميان آنها ادامه پيدا كرده تا دوران  دار تبيين فرهنگ مهدويت بوده ياران ايشان، عهده

السالم كه در اين برهه مهم و حساس، علما و مبلغان ديني مسئوليت تبيين و تثبيت آن را  غيبت كبرايِ امام زمان عليه

 .كنند ته و مردم را به فرا رسيدن روزگار ظهور اميدوار ميبه عهده گرف
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 هاي ظهور ضرورت بيان نشانه 

اي كه اهميت و مقبوليت عمومي داشته باشد، مخاطرات و تهديدها نسبت به آن از ناحيه سودجويان و  هر مسئله

ني است، ظهور منجي هاي جهاني و همگا فرصت طلبان بيشتر خواهد شد؛ از جمله اين مسائل كه داراي شاخصه

طبيعي است افرادي كه به دنبال منفعت و . است كه به منزله اعتقاد و باور عمومي در همه اديان مطرح شده است

 .پردازند تا به نيت سوء خود برسند اند با آزمندي بسيار و با ظاهر سازي فريبنده به اغفال مردم مي سودجويي فردي

ظهور، ضروري است و رهبران و بزرگان دين، براي جلوگيري از اين انحراف ها و ها و عاليم  از اينرو بيان نشانه

ها و خصال معرفي  روي ها و براي حفظ باورهاي اصيل مردم، بايد منجي و مصلحِ آخر زمان را با تمام شاخصه كج

 .سره در تحير و ترديد نمانندها و عاليمي را بيان كنند تا مردم در تميز سره از نا نمايند و براي ظهور و قيام او نشانه

و كيفيت ظهور او، با تمام ) السالم  حضرت مهدي عليه(= از همين رو در روايات و احاديث بسياري منجيِ آخر زمان 

 .ها بيان شده است عاليم و نشانه

قسيم كرد كه به السالم را به انواع مختلف ت ها و عاليم ظهور امام زمان عليه توان نشانه در رويكرد كلي و كالن، مي

  :پرداخت  يكايك آنها خواهيم
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 :نشانه هاي مهدويت عبارتند از

 هاي عام و خاص نشانه) الف

 :هاي عام نشانه -1

هاي كلي و عمومي دارند يعني در قالب پديده خاص، در برهه خاص و در  ها و عاليمي كه شاخصه آن دسته از نشانه

شوند؛ نظير احاديث و رواياتي كه از احوال و اوضاع مردمان  ناميده مي» عاليم عمومي«اند،  افراد خاصي متصف نشده

اند كه در  دهد سخن به ميان آورده دهند و از انحرافات و كج رويهايي كه در آن دوره رخ مي آخر زمان خبر مي

 .و عموميالسالم است، اما در قالب و معيار كلي  هاي ظهور امام زمان عليه واقع، نوعي بيان عاليم و نشانه

كه مظهر ضاللت و گمراهي و نيز قيام افرادي مثل يماني و سيد » سفياني«و » دجال«ظهور و خروج افرادي به نام 

شود و در احاديث، با اسم و رسم و با ويژگيهاي  خراساني كه سنبل هدايت هستند جزء عاليم خاص شمرده مي

 .مخصوصشان وارد شده است

 سنْ رباس عنِ عبنْ ااَنَّ اللّه: آله  و عليه اهللا صلي   ولِ اللّهع ديثي حف    رَهاَخْبو يللي عا يوصاَنْ ي ري بِهلَةً اَسلَي لَيهحي ااَو

ضألُ االَْرمي خَلْفَه مرْينُ مي ابيسلّي عصي منْهلٍ مجرُ رآخلي اَنْ قالَ وا هلْدنْ وةِ ممظُلْما بِالْأَئورا وج ئَتلالً كَما مدع ...

يكُونُ ذالك اذا رفع الْعلْم وظَهرَ الْجهلُ وكَثُرَ القراءةُ : عزَّوجلَّ الَي   فَقُلْت الهي وسيدي متي يكُونُ ذاك؟ فَاَوحي اللّه

وكَثُرَ الْجور والْفَساد وظَهرَ الْمنْكَرُ واَمرَ ... هاء والْهادونَ وكَثُرَ فُقَهاء الضَّاللةِ والْخَونَةِوقَلَّ الْعملُ وكَثُرَ الْقَتْلُ وقَلَّ الْفُقَ

فروعنِ الْمنَهي عو بِه تُكاُم... 
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ضرت علي آله وحي شد كه بايد به ح و عليه اهللا در شب معراج، مطالبي به رسول اكرم صلي«: گويد ابن عباس مي

: السالم سفارش كند و به او در مورد ائمه بعد از آن حضرت كه از فرزندانش هستند خبر داد؛ تا آنجا كه فرمود عليه

خواند؛ زمين را پر از عدل و داد  عيسي بن مريم پشت سرش نماز مي[نشانه هايي دارد؛ از جمله اينكه [آخرين آنها 

: آن كي خواهد شد؟ خداوند به من وحي كرد! خداوندا: عرض كردم... د،كند، چنانچه پر از ظلم و جور شده باش مي

زياد اما عمل كم شود؛ قتل و كشتار [قرآن [هر گاه علم از ميان برداشته شود و جهل و ناداني ظاهر شود؛ قرائتهاي 

و فساد زياد شود؛ جور ... زياد شود، فقهاء و هدايت كنندگان واقعي كم شوند؛ علماي فاسق و خيانتكار زياد شوند،

 منكر ظاهر شود؛ امت تو امر به منكر و نهي از معروف كنند،

ـ كه از ياران آن حضرت بود ـ در باب دجال و » صعصعة بن صوحان«السالم در جواب سؤال  حضرت علي عليه 

 :السالم ، چنين فرمودند هايي از ظهور امام زمان عليه خروجش، و پيرامون نشانه

 المنَّ عفَااَخَذُوا الرُّشا واكَلُوا الرِّبا وو ،ذْبلُّوا الْكتَحاسوا االَمانَةَ واَضاعالةَ والص النّاس ذا اَماتا كنْيانَ ةَ ذلوا البدشَي

هاي كلي و عمومي دارند يعني در قالب پديده خاص، در  ها و عاليمي كه شاخصه آن دسته از نشانه  ؛وباعوا الدين

 ...شوند؛ ناميده مي» عاليم عمومي«اند،  خاص و در افراد خاصي متصف نشده برهه

عالمت خروج و قيام   ؛...الدماءبِالدنْيا واستَعملُوا السفَهاء وشاوروا النِّساء وقَطَعوا االَرحام واتَّبعوا االَهواء، واستَخَفُّوا بِ 

، امانتها را ضايع كنند؛ دروغ گفتن را حالل ]و در ميان مردم بميرد[را ترك كنند دجال زماني است كه مردم نماز 

شمارند؛ ربا بخورند؛ رشوه بگيرند؛ ساختمانها را محكم سازند و دين را به دنيا فروشند؛ مردمان كم عقل را بر كارها 

حام كنند؛ از هوا و هوس گمارند؛ زنان را در كارهاي اجتماعي و شخصي طرف مشورت قرار دهند؛ قطع صله ار

 .خونريزي را كوچك شمارند،)كشتار و (پيروي كنند و 
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 :هاي خاص نشانه  -2

يابد؛ مثالً در  ها و عاليم ظهور، به صورت خاص و با شاخص هاي ويژه در افراد متعين، تبلور مي بعضي از نشانه

. و در روز فرد تحقق پيدا خواهد كرد السالم در سال فرد روايات بسياري ذكر شده است، كه ظهور امام زمان عليه

كه مظهر ضاللت و گمراهي و نيز قيام افرادي مثل يماني و سيد » سفياني«و » دجال«ظهور و خروج افرادي به نام 

شود و در احاديث، با اسم و رسم و با ويژگيهاي  خراساني كه سمبل هدايت هستند جزء عاليم خاص شمرده مي

 .مخصوصشان وارد شده است

 :السالم فرمودند ام باقر عليهام

.عيلَيه بِالْبثَ اعب هديرَ الْمذا ظَهالْكُوفَةِ، فَا لينْ خُراسان ام الَّتي تَخْرُج ودالس پرچم هاي سياهي از  .ةِ؛تَنْزِلُ الرّايات

ود، اينان وي را دعوت پس چون مهدي ظاهر ش. آيد آيد و به جانب كوفه به حركت در مي ناحيه خراسان بيرون مي

 .كنند به بيعت مي

 :السالم فرمود و نيز امام باقر عليه

خسوف در : براي مهدي ما، دو نشانه است كه از هنگامي كه خداوند آسمان ها و زمين را خلق فرمود، سابقه ندارد

مين را خلق كرده است، و اين دو از زماني كه خداوند آسمانها و ز. شب اول ماه رمضان و كسوف در نيمه همان ماه

 ..وجود نداشته است] اين چنين [

 .السالم تعيين شده است ها و عاليم خاصي براي ظهور امام زمان عليه در روايات فوق نشانه
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 هاي حتمي و غير حتمي نشانه) ب

 :هاي حتمي نشانه  -1

ع، هيچ گونه قيد و شرطي در هايي كه به طور قطع قبل از ظهور حضرت، رخ خواهند داد و در واق عاليم و نشانه

شوند و شايد بتوان گفت كه ادعاي ظهور قبل از تحقق آنها  ايجاد آنها لحاظ نشده است عاليم حتمي ناميده مي

 .كذب و دروغ است

 :السالم فرمود امام سجاد عليه

 اليكُونُو   واَمرَ السفياني حتْم منَ اللّه   انَّ اَمرَالْقائمِ حتْم منَ اللّه 

يابد؛ مثالً در  ها و عاليم ظهور، به صورت خاص و با شاخصهاي ويژه در افراد متعين، تبلور مي بعضي از نشانه  ”

السالم در سال فرد و در روز فرد تحقق پيدا خواهد  روايات بسياري ذكر شده است، كه ظهور امام زمان عليه

 “  ....كرد

ئم، از ناحيه خداوند، قطعي و خروج سفياني نيز، از جانب خداوند قطعي است و قائمي جز ؛ ظهور قا قائم االّ بِسفْياني

  با سفياني وجود ندارد

نشانه هايي نظير فرو رفتن سفياني در بيداء، قيام يماني، خراساني، سفياني، دجال، قتل نفس زكيه، جنگهاي خونين و 

 از جمله عاليم زميني و طبيعي هستند... غيره 

 :السالم فرمود م صادق عليهاما
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  .هاي حتمي است يماني از نشانه] قيام[الْمحتُومِ؛  والْيماني منَ 

 :كند فضل بن شاذان از ابي حمزه ثمالي نقل مي

مسِ منْ مغْرِبِها منَ الْمحتُومِ قُلْت الَبيِ جعفَرٍ خُرُوج السفْياني منَ الْمحتُوم؟ قالَ نَعم والنِّداء منَ الْمحتُومِ وطُلُوع الشَّ

؛ به امام  ...آلِ محمد محتُومواخْتالف بني الْعباسِ في الدولَةِ منَ الْمحتُومِ وقَتْلُ النَّفْسِ الزَّكية محتُوم وخُرُوج الْقائمِ منْ 

دند آري، صيحه آسماني نيز از عاليم حتمي است آيا خروج سفياني حتمي است؟ فرمو: السالم عرض كردم باقر عليه

كشته شدن نفس . اختالف بين بني عباس در رابطه با حكومت، حتمي است. و طلوع خورشيد از مغرب حتمي است

 .آله حتمي است، و عليه اهللا زكيه حتمي است، قيام قائم آل محمد صلي

 :هاي غير حتمي نشانه-2

دهند؛ يعني اگر مقتضي آنها موجود و موانع مفقود  ور، بطور مشروط رخ ميهاي ظهور قبل از ظه بعضي از نشانه

ها و عاليم، آنچه حتمي شمرده شده، جزء محتوميات هستند و غير  در ميان نشانه. باشد، تحققشان حتمي خواهد بود

 .شوند دهند جزء عاليم غير حتمي شمرده مي از آنها كه گروه بسياري از عاليم را تشكيل مي

 فاصله اليم با فاصله و بيع: ج

 :هاي نزديك به وقت ظهور نشانه -1

دهند؛ يعني قبل از  السالم ، رخ مي در بعضي از روايات، تصريح شده كه بعضي از عاليم در سال ظهور امام زمان عليه

ر امام زمان ها يكي پس از ديگري پديدار شده، به ظهو السالم ، اين نشانه ظهور و در آستانه قيام حضرت مهدي عليه

  .شود منتهي مي
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 :السالم فرمود امام صادق عليه

سلَيو دمٍ واحوي يف ،درٍ واحي شَهةٍ فدنَةٍ واحي سي فماناليي وفْيانالسي والثَّالثَةِ، اَلخُراسان نْ خُرُوجدي مفيها رايةً بِأَه 

 رايةِ الْيماني يهدي الَي الْحقِّ؛

قيام خراساني و سفياني و يماني، در يك سال و در يك ماه و يك روز خواهد بود و در اين ميان، : خروج سه كس

 .كند هيچ پرچمي به اندازه پرچم يماني، به حق و هدايت دعوت نمي

 :السالم فرمود امام باقر عليه

نْ خَمةِ اَكْثَرَ مقَتْلِ النَّفْسِ الزَّكييامِ القائمِ ونَ قيب سلَة؛ بين ظهور مهدي عليهلَيشَرَ لَيع السالم و كشته شدن نفس  س

 .زكيه، بيش از پانزده شب فاصله نيست

 به طور قطع قبل از ظهور حضرت، رخ خواهند عاليمي كه-2

هايي كه به طور قطع قبل از ظهور حضرت، رخ خواهند داد و در واقع، هيچ گونه قيد و شرطي در  عاليم و نشانه  ”

شوند و شايد بتوان گفت كه ادعاي ظهور قبل از تحقق آنها  ها لحاظ نشده است عاليم حتمي ناميده ميايجاد آن

  “  ... كذب و دروغ است

  

 



 
36 

 :با ظهور، فاصله زماني دارد -3

يابد؛ حتي بعضي از آنها قبل از تولد  ها و عاليم در بستر تاريخ با فاصله بسياري با وقت ظهور تحقق مي بعضي از نشانه

نمايند و بعضي بعد از تولد و قبل از ظهور با فاصله زياد، تحقق پيدا كرده و خواهند كرد؛ چنان كه  مام زمان رخ ميا

... شماري از آنها، همچون از هم گسستن بني اميه و بني عباس، خروج ابومسلم خراساني، اختالف بين مسلمانان و

 .اتفاق افتاده است

خسوف در : از هنگامي كه خداوند آسمان ها و زمين را خلق فرمود، سابقه نداردبراي مهدي ما، دو نشانه است كه 

و اين دو از زماني كه خداوند آسمانها و زمين را خلق كرده است، . شب اول ماه رمضان و كسوف در نيمه همان ماه

 .وجود نداشته است] اين چنين [

 عاليم زميني و آسماني) د

 :عاليم طبيعي و زميني -1

اند و هر كدام در تثبيت حقانيت ظهور و قيام  هاي طبيعي و زميني ها و عاليم ظهور، غالب آنها نشانه ان نشانهدر مي

 .السالم نقش اساسي دارند حضرت مهدي عليه

 :السالم فرمود امام علي عليه

الَيه جنْدا منْ جنْده فَيهزِمهم فَيسيرُ الَيه السفْياني بِمنْ معه،  ويخْرُج رجلٌ منْ اَهلِ بيتي في الْحرَمِ فَيبلُغُ السفْياني، فَيبعثُ 

در سرزمين حتّي اذا جاوزوا بِبيداء منَ االَرضِ، خَسف بِهِم، فَالينْجوا منْهم االّ المخْبِرُ عنْهم؛ مردي از خاندان من، 

 .رسد سفياني ميكند، پس خبر خروج وي به  حرم قيام مي
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دهد، آنگاه خود سفياني با  فرستد و آنان را شكست مي وي، سپاهي از لشكريان خود رابراي جنگ، به سوي او مي

برد و جز يك نفر، كه  گذرند، زمين آنان را فرو مي روند و چون از سرزمين بيداء مي همراهانش به جنگ وي مي

 .بديا آورد كسي از آنان نجات نمي خبر آنان را مي

نشانه هايي نظير فرو رفتن سفياني در بيداء، قيام يماني، خراساني، سفياني، دجال، قتل نفس زكيه، جنگهاي خونين و 

 .از جمله عاليم زميني و طبيعي هستند... غيره 

 :عاليم آسماني -2

يز در زمان ظهور حضرت هاي زميني و طبيعي، برخي عاليم آسماني ن به علت اهميت ظهور امام زمان، عالوه بر نشانه

رخ خواهند داد، تا مردم بهتر رهبر و مصلح آسماني را شناخته و در راستاي تحققِ رسالت و اهداف او مشاركت 

 :كنند؛ مانند

 :ـ صيحه آسماني

 :السالم فرمود امام صادق عليه

ه فَعنْد ذلك يظْهرُ المهدي علي اَفْواه النّاسِ ويشْربونَ آل و عليه اهللا اذا نادي مناد منَ السماء اَنَّ الْحقَّ في آل محمد صلي

رِهكْرُ غَيذ مكُونُ لَهاليو ،هبآله است، در  و عليه اهللا اي از آسمان ندا دهد كه حق با اوالد محمد صلي هر گاه گوينده ؛ح

  .كنند نوشند و غير او را ياد نمي دوستي او مي] شراب[ه افتد، و هم السالم به سر زبانها مي آن هنگام، ظهور مهدي عليه
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 :ـ كسوف

 :السالم فرمود امام صادق عليه

«نْهشَرَةَ مع عباَرشَرَةَ وضانٍ في ثَالثَ عمرِ ري شَهالشَّمسِ ف وفدي كُسهةُ خُرُوجِ الْمالم؛ ع 

سيزدهم يا چهاردهم ] و وقت كسوف[رمضان است  السالم كسوف خورشيد در ماه مبارك نشانه ظهور مهدي عليه

  .ماه رمضان خواهد بود

 :نشانه هاي ظهور طبق روايات 

 :به يكي از يارانش فرمود)عليه السالم(حضرت صادق

  شوندهرگاه ديدي كه حق بميرد و طرفدارانش نابود -1

   است وستم فراگير شده  ديدي كه ظلم-2

  ي از روي هوا و هوس در مفاهيم آن آمده استو ديدي كه قرآن فرسوده و بدعت هاي-3

  تو خالي شده و همانند ظرفي آن را واژگون سازند) عمال(و ديدي كه دين خدا  -4

  و ديدي كه كارهاي بد آشكار شده و از آن نهي نمي شود و بدكاران بازخواست نمي شوند  -5

  وديدي كه مردان به مردان و زنان به زنان اكتفا كنند  -6

  و ديدي كه شخص بدكار دروغ مي گويد و كسي دروغ و نسبت نارواي او را رد نمي كند  -7

  و ديدي كه بچه ها به بزرگان احترام نمي گذارند  -8

  و ديدي كه قطع پيوند خويشاوندي شود  -9
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 و ديدي كه بدكار را ستايش كنند و او شاد شود و سخن بدش بر او نگردد -10

  انان پسر همان كنند كه زنان مي كنندو ديدي كه نوجو  -11

  و ديدي كه زنان با زنان ازدواج كنند  -12

  و ديدي كه انسانها اموال خود را به غير اطاعت خدا مصرف مي كنند و كسي مانع نمي شود  -13

  و ديدي كه افراد با كار و تالش نامناسب مؤمن به خدا پناه مي برند -14

  غين از اشخاص زياد مي شودو ديدي كه مداحي درو  -15

  و ديدي كه همسايه همسايه خود را اذيت مي كند و از آن جلوگيري نمي شود  -16

  و ديدي كه كافر به خاطر سختي مؤمن شاد است  -17

و ديدي كه شراب را آشكارا مي آشامند و براي نوشيدن آن كنار هم مي نشينند و از خداي متعال نمي   -18

  ترسند

  يدي كسي كه امر به معروف مي كند، خوار و ذليل استو د  -19

  وديدي كه آدم بدكار در آنچه خداوند دوست ندارد، نيرومند و مورد ستايش است  -20

  و ديدي كه اهل قرآن و دوستان آنها خوارند  -21

  و ديدي كه مردم به شهادت و گواهي ناحق اعتماد مي كنند  -22

 ه آشكار شود و ديگر كسي براي انجام آن منتظر تاريكي شب نگرددو ديدي كه جرأت بر گنا  -23

  و ديدي كه مؤمن نتواند نهي از منكر كند مگر در قلبش  -24

  و ديدي كه واليان در قضاوت رشوه بگيرند  -25

  و ديدي كه پستهاي مهم واليان بر اساس مزايده است نه بر اساس شايستگي  -26
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  روي تهمت و يا سوء ظن بكشند و ديدي كه مردم را از  -27

  و ديدي كه شنيدن سخن حق بر مردم سنگين است ولي شنيدن باطل برايشان آسان است  -28

  و ديدي كه همسايه از ترس زبان به همسايه احترام مي گذارد  -29

  و ديدي كه حدود الهي تعطيل مي شود و طبق هوي و هوس عمل مي شود  -30

  نسان از كم فروشي به دست مي آيدو ديدي كه معاش ا  -31

  و ديدي كه مرد به خاطر دنيايش رياست مي كند  -32

  و ديدي كه نماز را سبك شمارند  -33

  و ديدي انسان ثروت زيادي جمع كرده ولي از آغاز آن تا آخر زكاتش را نداده است  -34

  ن گران استوديدي كه دلهاي مردم سخت و ديدگانشان خشك و ياد خدا برايشا  -35

  و ديدي كه بر سر كسبهاي حرام آشكارا رقابت مي كنند  -36

  و ديدي نماز خوان براي خود نمايي نماز مي خواند  -37

  و ديدي مردم در اطراف قدرتمندانند  -38

  و ديدي طالب حالل سرزنش و مذمت مي شود و طالب حرام ستايش و احترام مي گردد  -39

مدينه كارهايي مي كنند كه خدا دوست ندارد و كسي از آن جلوگيري نمي كند و هيچ  و ديدي در مكه و  -40

 كس بين آنها و كارهاي بدشان مانع نمي شود

  و ديدي كه به فقير چيزي دهند كه به او بخندند ولي در غير خدا ترحم است  -41

ند و كسي از ترس مردم از آن و ديدي كه مردم مانند حيوانات در انظار يكديگر عمل جنسي بجا آور  -42

  جلوگيري نمي كند
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و ديدي كه عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هيچ احترامي براي آنها قائل نيستند بلكه نزد فرزند از   -43

  همه بدترند

  و ديدي كه پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد و پدر و مادرش را نفرين كند و از مرگشان شاد گردد  -44

ديدي كه اگر روزي بر مردي بگذرد ولي او در آن روز گناه بزرگي مانند بدكاري، كم فروشي و زشتي  و  -45

  انجام نداده، ناراحت است

  و ديدي كه قدرتمندان غذاي عمومي مردم را احتكار كنند  -46

دد و با آن قمار در راه باطل تقسيم مي گر) خمس( لي اهللا عليه و آلهو ديدي كه اموال خويشان پيامبر ص  -47

  بازي و شرابخوري شود

  و ديدي كه هم و هدف مردم شكمشان و شهوتشان است  -48

  . و ديدي كه صدقه را با وساطت ديگران و بدون رضاي خداوند و به خاطر در خواست مردم بدهند  -49

   )عليه السالم(سفارشات آقا امام زمان 
 : پرهيز از افراط و تفريط

 

 :در توقيعي مي فرمايند) اهللا تعالي فرجه الشريف عجل(امام زمام 

تقوا پيشه كنيد، تسليم ما باشيد و كار را به ما واگذاريد كه بر ماست شما را از سرچشمه سيراب بيرون آوريم «
  ».به سمت راست ميل نكنيد و به سوي چپ نيز منحرف نشويد... چنانكه بردن شما به سرچشمه از سوي ما بود 

 حضرت همراه با محبتتوجه به آن 

توجه خود را همراه با محبت و دوستي به «: در توقيع شريفي خطاب به شيعيان مي فرمايند) عليه السالم(امام زمان 
سوي ما قرار دهيد و در مسير دستورات روشن و قطعي دين حركت كنيد كه همانا من براي شما خيرخواهي مي كنم 
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نبود عالقه ما به نيكو بودن شما و رحمت و مهربانيمان بر شما، به سخن  و خداوند گواه است بر من و شما و اگر
   ».گفتن با شما نمي پرداختيم

  )عليه السالم(واليت حضرت علي 

عليه (در مسير كاظمين، ايشان پرسش هايي را از محضر امام زمان ) حمه اهللا عليهر(در تشرف مرحوم علي بغدادي 
  :مي پرسد از جمله مي گويد) السالم

كسي كه : شنيدم كه بر روي منبر مي گفت. روزي نزد مرحوم شيخ عبدالرزاق كه مدرس حوزه بود، رفتم«: پرسيدم
در طول عمر خود روزها روزه باشد و شب ها را به عبادت به سر برد و چهل حج عمره بجاي بجاي آورد و در ميان 

نباشد براي او چيزي محسوب نمي ) عليه السالم(المؤمنين صفا و مروه بميرد ولي از دوستداران و محبان و مواليان امير
  ».آري واهللا براي او چيزي نيست«: فرمودند) عليه السالم(امام زمان » .شود

 جهت تعجيل در فرج) عليه السالم(توسل به حضرت زينب 

و دوستان ما به شيعيان «: در سرداب مقدس، حضرت فرمودند) حمه اهللا عليهر(در تشرف آقا شيخ حسن سامرايي 
   » .كه فرج مرا نزديك گرداند) عليه السالم(بگوييد كه خدا را قسم دهند به حق عمه ام حضرت زينب 

  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(عرضه اعمال به محضر مقدس امام زمان 

شما را هر  آيا ما«: خادم مسجد كوفه، حضرت مي فرمايند) حمه اهللا عليهر(در تشرف مرحوم شيخ محمد طاهر نجفي 
  »روز رعايت نمي كنيم؟ آيا اعمال شما بر ما عرضه نمي شود؟

  !شيعيان چرا ما را نمي خواهند؟

مي گويد كه در مسجد جمكران سيدي نوراني را ديدم، با ) حمه اهللا عليهر(مرحوم حاج محمد علي فشندي تهراني 
است ظرف آبي به دست او دادم تا بنوشد و  خود گفتم اين سيد در اين هواي گرم تابستاني از راه رسيده و تشنه
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شيعيان ما به اندازه «: حضرت فرمودند. نزديك گردد) عليه السالم(شما از خدا بخواهيد تا فرج امام زمان ! آقا: گفتم
  ».اگر بخواهند و دعا كنند فرج ما مي رسد. آب خوردني ما را نمي خواهند

  اخالص در عمل

به ايشان عرض كردم . را ديدم) عليه السالم(شبي در عالم رؤيا امام زمان «: گويديكي از علماي بزرگ اصفهاني مي 
من به ذهنم رسيد كه » .قرار بده) عليه السالم(عملت را عمل امام زمان «: فرمودند» چه كنم كه به شما نزديك شوم؟

چه كنم كه «: پرسيدم. م انجام بدهاين كار را مي كند تو ه) عليه السالم(يعني در مورد هر كاري ببين اگر امام زمان 
   ».االخالص في العمل؛ يعني، در كارهاي خود اخالص داشته باش«: فرمود» !در اين امر موفق باشم؟

  بردباري و شكيبايي

از اخيار تهران كه در خانه اجاره اي زندگي مي كرده است و ) حمه اهللا عليهر(در تشرف مرحوم سيد كريم پينه دوز 
ن مدت اجاره دچار رنج و زحمت مي گردد ضمن اينكه به او بشارت مي دهند، نگران نباشيد منزل با پايان يافت

   ».دوستان ما بايد در فراز و نشيب ها شكيبا و بردبار باشند«: درست مي شود مي فرمايند

  )عليه السالم(تحصيل معارف اهل بيت 

ال ها در نجف اشرف نزد علماي بزرگ دانش آموخته كه س) رحمه اهللا عليه(مرحوم آيت اهللا ميرزا مهدي اصفهاني 
داشت و به دنبال درك حقايق، مباحث فلسفه را نزد ) رحمه اهللا عليه(بود و اجازه اجتهاد از مرحوم آيت اهللا ناييني 

رو . امديدم دلم آرام نگرفته و به درك حقايق عالم توفيق نيافته «: استادان فن تا باالترين رتبه خوانده بود؛ مي گويد
استفاده مي كردم ) رحمه اهللا عليه(به عرفان آوردن و مدتي از محضر استاد عارفان و سالكان آقا سيد احمد كرباليي 

اما ديدم اين مطالب و اين رفتارها با ظواهر قرآن و سخنان . تا از نظر ايشان به حد كمال قطبيت و فناء في اهللا رسيدم
رحمه (مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني » .به آرامش و اطمينان قلب نرسيده بودم اهل بيت عليهم السالم موافق نيست و

خود «: مي بيند، به همين جهت مي گويد) عليه السالم(تنها راه نجات را در توسل به پيشگاه حضرت مهدي ) اهللا عليه
روزي . وسل پيدا كردمرا از بافته هاي فالسفه و افكار عرفان خالي كردم و با كمال اخالص و توبه به آن حضرت ت

در وادي السالم نزد قبر حضرت هود و صالح عليهماالسالم در حال تضرع و توسل بودن كه حضرت صاحب الزمان 
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طَلَب المعارِف من غَيرِ طَريقنا اَهل البيت مساوِقَّ «: ايشان فرمودند» .را مشاهده كردم) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(
امني اهللا و انا الحجه بنُ الحسن؛ يعني، جست و جوي معارف و شناخت طريق از غير مسير ما اهل لألنكارنا و قَد اَق

بيت طهارت مساوي است با انكار ما و همانا خداوند مرا براي هدايت بشر برپا داشته است و من حجه بن الحسن 
عرفان بيزاري جستم و تمامي نوشته هاي پس از آن از فلسفه و «: مي گويد) رحمه اهللا عليه(مرحوم اصفهاني » .هستم

  ».روي آوردم) صلي اهللا عليه وآله(خود را در اين موارد به رودخانه ريختم و به سوي قرآن و احاديث پيامبر 

  كمك به مردم

اُرخص «: دستور دادند) رحمه اهللا عليه(در توقيعي شريف، به مرحوم آيت اهللا العظمي حاج سيد ابوالحسن اصفهاني 
؛ يعني، خودت را براي مردم ارزان كننَفسركهليز واقضِ النّاس نحن نَنصي الدك فساَقبِل مجل و در دسترس ! ك و

همه قرار بده و محل نشستن خود را در دهليز خانه ات قرار بده تا مردم سريع و آسان با تو ارتباط داشته باشند و 
  ».حاجت هاي مردم را برآورد، ما ياريت مي كنيم

  توجه به پدر و مادر

ايشان شب هاي . در احواالت يكي از محبان و شيعيان آمده كه پدر پيري داشت و بسيار به او خدمت مي كرد
دليل آن را پرسيدند، گفت چهل شب . چهارشنبه به مسجد سهله مي رفت اما پس از مدتي اين كار را ترك نمود

ب تنها به مسجد سهله مي رفتم عرب بياباني را ديدم سوار بر چهارشنبه به مسجد سهله رفتم در شب آخر نزديك مغر
راضي نيستند من پدرم ) عليه السالم(من فهمديم كه امام زمان » .از پدرت مراقبت كن«: اسب كه سه بار به من فرمود

  .را بگذرام و به مسجد سهله بروم

 )عليه السالم(توسل به قمر بني هاشم 

نقل شده است كه يكي از علماي نجف اشرف كه به قم آمده بود ) رحمه اهللا عليه(از مرحوم آيت اهللا مرعشي نجفي 
مدتي براي رفع مشكلي به مسجد جمكران مي رفتم و نتيجه نمي گرفتم روزي هنگام نماز دلم شكست و «: مي گفت

) عليه السالم(هاشم  به علمدار كربال قمر بني) عليه السالم(آيا بد نيست با وجود امام معصوم ! عرض كردم موال جان
: فرمودند) عليه السالم(در حالتي ميان خواب و بيداري امام زمان » !متوسل شوم و او را در نزد خدا شفيع قرار دهم؟
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نه تنها بد نيست و ناراحت نمي شوم بلكه شما را راهنمايي مي كنم كه چون خواستي از حضرت ابوالفضل العباس «
  ».يا أبالغوث ادركني: چنين بگو حاجت بخواهي اين) عليه السالم(

  احترام به قرآن

) عليه السالم(در تشرفي كه براي مرحوم حاج شيخ محمدحسن مولوي قندهاري در حرم مطهر ابوالفضل العباس 
هوشيار باش و به قرآن «: روي داده است ايشان مي گويد ديدم قرآني روي زمين بر سر راه افتاده است به من فرمودند

  ».من خم شم و قرآن را برداشتم و بوسيدم و در قفسه گذاشتم .احترام كن

  خدمت به محرومان

. ق براي رسيدگي به مردم محروم منطقه فريدن رفته بودم.هـ 1358آقاي محمد علي برهاني مي گويد در خرداد 
عليه (ب الزمان ديدم چاره حز توسل به مواليم حضرت صاح. هنگام بازگشت ماشين خراب شد و در بيابان تنها ماندم

ناگهان وجود مبارك امام زمان » .ادركني! يا اباصالح المهدي«: نيست، به آن حضرت متوسل شدن و گفتم) السالم
شما هم . ما هم اينجا رفت و آمد مي كنيم«: تشريف آوردند و ضمن بشارت به آمدن وسيله نقليه فرمود) عليه السالم(

تا مي توانيد . است) عليه السالم(و اين روش جدم حضرت علي . كنيدخيلي مأجوريد چون خدمت به محرومين مي 
  ».در حد تمكّن به اين طبقه خدمت كنيد و دست از اين كار بر نداريد كه كار خوبي است

  )عليه السالم(روضه حضرت ابوالفضل 

در شب هشتم ) عليه السالم(پس از اينكه نماز امام حسين ) رحمه اهللا عليه(در تشرّف آقاي محمد علي فشندي تهراني 
در چادرهاي حجاج مي ) عليه السالم(فردا شب امام زمان «: ذيحجه را به او ياد مي دهند حاج محمد علي مي پرسد

عليه (در چادر شما مي آيند چون فردا شب مصيبت عموريم حضرت ابوالفضل «: فرمود» آيد و به آنان نظر دارد؟
  ».در آن خوانده مي شود) السالم
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  يران شيعه، خانه ماستا

در دوران جنگ جهاني اول و اشغال ايران توسط قواي ) رحمه اهللا عليه(مرحوم آيت اهللا ميرزا محمد حسن نائيني 
. از بين برود و سقوط كند) عليه السالم(انگليس و روس خيلي نگران بودند از اين كه كشور دوستداران امام زمان 

توسل مي شود و در خواب مي بيند ديواري است به شكل نقشه ايران كه شكست م) عليه السالم(شبي به امام عصر 
. برداشته و خم شده است و در زير اين ديوار تعدادي زن و بچه نشسته اند و ديوار دارد روي سر آنها خراب مي شود

ضع به كجا خواهد خدايا، اين و«: مرحوم نائيني چون اين صحنه را مي بيند بسيار نگران مي شود و فرياد مي زند
تشريف آوردند و با دست مباركشان ديوار را كه ) عليه السالم(در همين حال مي بيند حضرت ولي عصر » انجاميد؟

. ، خانه ما است)ايران شيعه(اينجا «: در حال افتادن بود گرفتند و بلند كردند و دوباره سر جايش قرار دادند و فرمودند
  .لي ما نمي گذاريم سقوط كند ما نگهش مي داريممي شكند، خم مي شود، خطر است و

 مواظبت بر قرائت و خواندن قرآن

بر «: در تشرّف شيخ محمد حسن مازندراني كه به بيماري سل مبتال بوده است او را شفا مي دهند و به او مي فرمايند
  .ت باد به مواظبت بر قرائت قرآن

اند و مسئله معاد، بعد از ايمان به  همه پيامبران بر آن تأكيد داشتهايمان به قيامت از مهمترين باورهاى دينى است كه 
 .باشد خداوند ركن اساسى مكتب انبيا مى

اثبات قيامت؛ ايمان به قيامت؛ اهوال روز محشر؛ ميزان و سنجش اعمال؛ وضعيت نيكان و بدان در قيامت؛ پاداشها و 
هاى قرآن كريم بيان  حث مهمى است كه در بسيارى از سوره، از مبا...هاى قيامت و كيفرهاى آخرت؛ برخى از نشانه

 .گرديده است

از نكات دقيق و حساسِ اعتقاد به قيامت آن است كه ايمان به عالم آخرت و يقين به زندگى پس از مرگ؛ بينش 
رد و حس گذا در اعماق وجود او تأثير مى. سازد دهد و كارهاى او را هدفمند مى انسان را در اين دنيا شكل مى

كارى و نوع دوستى و مكارم اخالق سوق  سمت درست كند و آنان را به مسؤليت را در ضمير افراد بشر بيدار مى
 .مانند بنابراين افراد به ميزان اعتقاد باطنى كه به ثواب و عقاب الهى دارند از گناه و آلودگى بر كنار مى. دهد مى
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در اين دنيا كه نيكان و بدان نتيجه اعمال خود را خواهند ديد و پاداش و  باور داشتن ظهور يعنى ايمان به جزاى اعمال
 .كيفر خويش را خواهند چشيد

ايمان به ظهور و قيام حضرت بقيةاللَّه و برپايى حكومت عدل و داد همه جانبه آن جناب در سراسر جهان نيز از اركان 
شده و بر آن تأكيد گرديده است، چنانكه خداوند اساسى عقايد دينى است كه در تمامى كتب آسمانى از آن ياد 

؛ و به راستى كه ما در زبور، پس از »ولَقَد كَتَبنا فى الزَّبورِ منْ بعد الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرض يرِثُها عبادى الصالحونَ«: فرمايد مى
 .ردذكر ثبت كرديم كه همانا زمين را بندگان شايسته من به ارث خواهند ب

همچنين اعتقاد به امام عصر و شناخت ويژگيهاى دوران قيام و برپايى حكومت آن حضرت در زندگى انسانها همان 
زدايد و تحرّك و  يأس و نااميدى را از دلها مى. گذارد برجاى مى -بلكه از جهاتى آثار قويتر و نافذترى  -تأثير 

 .دارد دلها به فعالّيت و تالش و پشتكار وامى سازد و دستها را در پى نشاط را در مغزها پديدار مى

باور داشتن ظهور يعنى ايمان به جزاى اعمال در اين دنيا كه نيكان و بدان نتيجه اعمال خود را خواهند ديد و پاداش و 
پاكان و صالحان حكومت را به دست خواهند گرفت و شرك و كفر و الحاد و نفاق . كيفر خويش را خواهند چشيد

چينند و عدل و داد مطلق بر سراسر گيتى حكم فرما  يان برمى دارند و بساط ستمگران و بدكاران را برمىرا از م
 .خواهد شد

 هاى قيامت با هنگامه ظهور حضرت حجت از جهات گوناگون مشابه يكديگرند  صحنه

 اجتماع بزرگ -1

كنند و به ياريش  هان نزد او اجتماع مىظهور حضرت بقيةاللَّه ياران و شيعيان آن جناب از گوشه و كنار ج هنگام
 اين اجتماع بزرگ. شتابند مى

 آن رويداد حتمى است -2

ظهور امام عصر و برقرارى حكومت جهانى عدل و داد به دست آن حضرت، با بيانى محكم در آيات و احاديث  مژده
 اند، چنانكه ناپذير توصيف نموده اى حتمى و تخلّف آمده است و آن را وعده
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 هانى خواهد بودناگ -3

نامعلوم است و هنگامه ظهور ناگهانى است و خداوند امر قيام   در احاديث تأكيد شده كه زمان قيام حضرت مهدى
 به چند حديث در اين باره. بخشد آن حضرت را به شبى سامان مى

 برانگيخته شدن مردگان -4

گردند و  شوند و به زندگى دنيا باز مى زنده مى مؤمنان به اذن خداوند بقيةاللَّه جمعى از اموات ظهور حضرت در زمان
هاى مهم  اين امر چنان واضح و مسلّم است كه در برخى از دعاهاى مشهور به صورت يكى از حوايج و خواسته

 اى از احاديث به نمونه. شيعيان و منتظران ياد شده است

 نزديك بودن آن حادثه بزرگ -5

روايت شده  -ارواحنا فداه  -نزديك بودن زمان ظهور حضرت بقيةاللَّه در تفسير و بيان آياتى چند از قرآن كريم 
 است، همان گونه كه بر نزديك بودن وقوع قيامت در آيات قرآن تأكيد گرديده است

 فرمانروايى مطلق خداوند -6

رابر هايى دارد كه خردمندان از شناخت رموز و اسرار آن عاجزند و زورمندان در ب در هر زمانى قدرت الهى جلوه
گردد  آشكار مى  ليكن قدرت نمايى كامل و فرمانروايى مطلق در هنگامه ظهور حضرت قائم. اند اراده او فرومانده

كه همه مردمان در برابر فرمان خداوند خاضع و تسليم خواهند بود و بساط زورمندان و ستمكاران برچيده خواهد 
 .شد

 عذاب بزرگ -7

هاى رستاخيز؛ كيفرهاى بزرگ و سختى  به عرصه -ارواحنا فداه  - يةاللَّه از جمله شباهتهاى دوران ظهور حضرت بق
زيرا در هر دو هنگام، فرصت جبران و بازگشت از دست رفته و مهلت . است كه براى بدكرداران مقرر گرديده است

 .توبه پايان يافته است
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 اللَّه ايام -8

 .كه در دو آيه به كار رفته است از مفاهيم بلند و پربار قرآن كريم عنوان ايام اللَّه است

ايام اللَّه؛ روزهايى است كه قدرت و عظمت خداوند در آنها به طور كامل نمودار گرديده و نيروهاى مردم بى اثر 
از جمله شباهتهاى دوران ظهور حضرت بقيةاللَّه به قيامت؛ آن است كه هر دو هنگام، . مانده و از كار افتاده است

 .اند ن مصاديق ايام اللَّه به شمار آمدهمهمترين و روشنتري

 يوم الخروج -9

از مفاهيم بلند قرآنى كه مشتمل بر يكى از شباهتهاى هنگامه ظهور حضرت بقيةاللَّه به صحنه قيامت است؛ يوم 
زمان : يوم الخروج فقط يك بار در قرآن كريم ياد شده و راجع به آن سه تفسير بيان گرديده است. الخروج است

عليه السالم؛ دوره رجعت و بازگشت جمعى از اموات به جهان؛ بيرون آمدن تمامى  مسلّحانه حضرت امام قائماقدام 
 .مردگان از قبرها در قيامت

 يوم موعود-10

ظهور و برپايى دولت حقّه امام عصر وعده بزرگ الهى است كه همواره توسط انبياء و اولياء و همچنين در آيات 
 واقع گرديده استقرآن كريم مورد تأكيد 

 روز جدايى حق جويان از اهل باطل -11

چنانكه . شوند از ويژگيهاى دوران ظهور حضرت ولى عصر آن است كه مؤمنان و حق جويان از اهل باطل جدا مى
دهد؛ اى  منادى در ماه رمضان از ناحيه مشرق هنگام سپيده دم ندا مى: عليه السالم فرمود على. در احاديث آمده است

! كشد؛ اى اهل باطل و يك منادى از سوى مغرب پس از ناپديد شدن سرخى شفق فرياد مى. جمع شويد! ل هدايتاه
  .جمع شويد
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 عقوبت فراگير-12

دوران ظهور حضرت بقيةاللَّه هنگام ريشه كن شدن كفّار و ظالمين است، و دست انتقام الهى همه كج انديشان و 
را ) دشمنان(اى از آنان  الهام كن تا هيچ پايه) امام عصر(به او : چنين آمده است در دعايى. گيرد بدكرداران را فرا مى

 ...بر جاى نگذارد، مگر اين كه آن را ويران سازد

 خوارى و رسوايى مجرمان -13

 .ظهور حضرت ولى عصر خوارى و زبونى و ذلّت كافران و ناپاكان است مهم هنگامه از ويژگيهاى

اگر به طور حقيقى آن . كند عليه السالم بپاخيزد ايمان را بر هر ناصبى عرضه مى هرگاه قائم: رمودامام باقرعليه السالم ف
 ...يا اينكه. زند ، وگرنه گردنش را مى)كه هيچ(را پذيرفت 

 يوم الدين-14

هنگام : ومروز قيامت؛ د: اول. الدين سيزده بار در قرآن كريم ياد شده و به دو معنى تفسير گرديده است واژه يوم
 .ظهور حضرت مهدى

 سفياني

 شود؟ بر عراق مسلط مي) عليه السالم(چگونه امام مهدي

ايستد و آن حضرت  مي) عليه السالم(شود، در مقابل امام مهدي كه سفياني تسليم پيشنهاد اطرافيان خود مي بعد از اين

اما سفياني بر جنگ عليه . دهد او را از جنگ بيم مي) عليه السالم(پس امام مهدي. خواند را به مبارزه مي) سالمعليه ال(

گيرد، كه  جنگي در مي) عليه السالم(بدين ترتيب بين لشكر سفياني و لشكر امام . كند پا فشاري مي) عليه السالم(امام 

او را به درك ) عليه السالم(شود و امام  يابد و اسير مي اني پايان ميراني سفي حكم. است) عليه السالم(پيروز آن مهدي

 .شود بر عراق مسلط مي) عليه السالم(و اين گونه امام . كند واصل مي

اي از ياران خود را  عده) عليه السالم(كند و امام  اين است كه او به شام فرار مي] قول ديگر دربارة كشته شدن سفياني
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 .رسانند كند و آنان پس از دستگيري سفياني او را به قتل مي ه ميبه دنبال او روان

 آيا سفياني و دجال هم عصر هستند؟

 .ارند د اين دو، هم عصر هم هستند و به شكلي با يكديگر رابطه. بله

 پيروز شوند؟] مقابل سفياني[بعد از ظهورشان در ) عليه السالم(كشد تا امام  چه مدت طول مي

 .كنند از همان عصري كه در بين ركن و مقام خطبه ايراد مي. شود ك شب واقع مياين پيروزي در ي

 دهد؟ فرو رفتن لشكر سفياني در زمين در چه زماني رخ مي

گيرد و معجزة بزرگي است كه امدادي الهي براي قيام  اين واقعه ـ خسف ـ چند روز پس از ظهور صورت مي

و حقانيت قيامش ايمان ) عليه السالم(دم به صراحت به عدالت دعوت او است و با اين رخداد مر) عليه السالم(مهدي

 .آورند مي

 گيرند؟ قرار مي] اين واقعه[آيا با فرو رفتن لشكر سفياني در زمين مردم تحت تأثير 

 :ها تصريح شده است در روايات به تأثير اين معجزه بر روح و روان انسان

 

) عليه السالم(هايي از اهل عراق به نزد امام بينند بزرگان اهل شام و گروه را مي] اين واقعه[پس هنگامي كه مردم 

 .كنند بيعت مي) عليه السالم(شرفياب شده و با آن حضرت

كافر ) عليه السالم(آوردند در حالي كه به آن حضرت ايمان مي) عليه السالم(يعني به قائم آل محمد.(و قالوا آمنّا به

 )بودند

 دهد؟ خود سفياني را هم تحت تأثير قرار مي) رفتن لشكر سفياني در زمين فرو(آيا معجزة خسف 

اين . دهد قليان مي) عليه السالم(دهد، و عاطفة او را دربارة مهدي معجزة خسف سفياني را هم تحت تأثير قرار مي. بله

 .ريزي است ها فتح عراق بدون خون ترينِ آن امر چند نتيجه دارد كه مهم
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وقتي خبر «: فرمايد كند كه مي نقل مي) عليه السالم(از نعيم بن حماد به نقل از وليد بن مسلم از امام باقرسيوطي به نقل 

به خدا سوگند خداوند در اين : گويد رسد مي مي] سفياني[واقعة خسف به كسي كه آن لشكر را روانه كرده است 

ما زمين آنان را در خود فرو برد، در اين واقعه عبرت لشكري را به سوي او روانه كردم، ا. مرد عبرتي قرار داده است

عليه (اين روايت در پايان به نقض بيعت سفياني و جنگش با امام . »دارد و نصرتي است كه سفياني را به طاعت وامي

 .كند اشاره مي) السالم

) عليه السالم(م در قبال امام و اتخاذ موضع مالي) عليه السالم(از اين خبر روشن است كه بيعت سفياني با امام مهدي

 .در نتيجه فرو رفتن لشكرش در زمين است

 پردازد؟ به تعقيب او مي) عليه السالم(كند آيا امام  بعد از اين كه سفياني به شام فرار مي

و در  رسند اين افراد در بيت المقدس به سفياني مي. كند اي را به دنبال او روانه مي عده) عليه السالم(آن حضرت . بله

 .زنند اي او را گردن مي جا بر روي صخره  آن

 آورد؟ سفياني پس از خروجش چه مناطقي را تحت تصرف خود در مي

 .دمشق و حمص در سوريه، فلسطين، اردن و حلب: مناطق پنج گانه شام

 دهد؟ كند يا تصرفات خود را توسعه مي آيا بر اين مناطق پنج گانه اكتفا مي

دارد كه بخش بزرگي از لشكريان او به طرف  بلكه لشكريان خود را به اطراف گسيل مي. كند ميبر اين مناطق اكتفا ن

در كوفه و نجف . كنند اندازند و اهل آنجا را تارومار مي روند و در آنجا قتل و فساد به راه مي بغداد و كوفه مي

 .كنند اشرف نيز قتل عام مي

 .روند قسمتي ديگر به مدينه مي پس از آن، قسمتي از لشكر آن ملعون به شام و
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 دهد؟ رسد چه اتفاقي رخ مي وقتي لشكريان سفياني به مدينه مي

كنند و در آن به قتل و  با رسيدن لشكر سفياني به مدينه، به مدت سه روز هر عملي را در اين شهر مباح اعالم مي

 .شوند ويراني مشغول مي

 روند؟ ن ميكنند يا فراتر از آ آيا به همين امر اكتفا مي

 .رسند روند، اما به آن نمي بلكه بعد از آن به سوي مكه مي. كنند هرگز به اين مقدار اكتفا نمي

 شود؟ روند، چه مي سرنوشت بخشي از لشكر سفياني به سوي شام مي

ر آن ب) عليه السالم(، لشكر حضرت حجت ]شود كه مواجه مي) عليه السالم(با لشكر امام [رود  لشكري كه به شام مي

 .شود كند و اموال آنان به غنيمت گرفته مي پيروز شده و آن را نابود مي

 يابد و اين فتنه بر چه كساني سخت خواهد بود؟ فتنه سفياني تا كجا گسترش مي

عليه (يابد و در اين فتنه به طور خاص بر اصحاب علي فتنة اين ملعون در نواحي مختلف بالد اسالمي گسترش مي

: دهد اي از سوي سفياني ندا مي گذرد تا جايي كه ندا دهنده سخت مي) عليه السالم(ان آن حضرت و شيعي) السالم

در اين اوضاع » .گيرد را بياورد هزار درهم جايزه مي) عليه السالم(اي از شيعيان علي آگاه باشيد هر كس سرِ شيعه«

زند و هزار  پس گردنِ او را مي. است) ه السالمعلي(او از شيعيان علي: گويد برد و مي اش هجوم مي همسايه بر همسايه

 .گيرد درهم جايزه مي

 شود، به اين شهر چيست؟ علت نرسيدن لشكري كه از طرف سفياني به سوي مكه روانه مي

رسد، زمين تمام آنان را در خود  كه در بين مكه و مدينه قرار دارد مي» بيدا«زيرا اين لشكر هنگامي كه به سرزمين 

 .مشهور است» خسف«و اين واقعه همان است كه به . بلعد و مي برد فرو مي
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 كيست ؟ دجال

كه در برخي روايات از ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(يكي از عالئم ظهور حضرت مهدي 

او يك طاغوت بسيار حيله . است  «دجال» عالئم حتمي شمرده شده ، خروج شخصي به نام

 .اه مي كندگر است و عده بسياري را با خود همر

 :در لغت دجال

زرق و برق داده   آن را  ارزش باشد ولي روي دجل به معناي روكش نمودن يك شئ است كه باطن آن كم

آن شخص منافق، دروغگو و   برند يعني را براي كسي بكار مي دجال يا طالكاري كنند بنابراين وقتي

رسد براي اين واژه ذكر شده است، كه به عنوان نمونه  البته معاني متعددي كه گاه به ده معنا مي فريبنده است

 .به يكي از آنها اشاره شد

او چشم راست ندارد ، و چشم ديگرش در پيشاني اوست ، و مانند ستاره صبح مي درخشد، چيزي در چشم 

 . وي در يك قحطي سختي مي آيد. اوست كه گويي آميخته به خون است

 :دجال پيشينة

نيز به ميان آمده است از آيات انجيل  دجال گردد در كتاب انجيل نام از اسالم برميبه قبل  دجال تاريخچه

شود كه داستان  به معناي دروغگو و گمراه كننده است و چنين استفاده مي دجال شود كه استفاده مي

اسالم اند در  و زنده بودنش در آن زمان هم در بين نصاري شايع بوده و در انتظار خروجش بوده دجال خروج

كه  وارد شده است،) سني وشيعه(به ميان آمده است و رواياتي در اين موضوع از فريقين  دجال نيز سخن از
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باشد و اكثر روايات  روايات اهل سنت در اين باب به مراتب بيشتر از رواياتي است كه در منابع شيعه موجود مي

 .باشد نت ميشيعه نيز در اين موضوع برگرفته شده از منابع حديثي اهل س

 : حتمي بودن خروج او

پيش از قيامت ده امر «:نقل مي كند كه فرمود) صلي اهللا عليه وآله(از پيامبر اكرم ) عليه السالم(حضرت علي 

 .از امور حتميه اي است كه اتفاق مي افتد دجال حتمي واقع مي شود ، كه خروج سفياني و

باشد و اكثر روايات  رواياتي است كه در منابع شيعه موجود ميروايات اهل سنت در اين باب به مراتب بيشتر از 

 باشد شيعه نيز در اين موضوع برگرفته شده از منابع حديثي اهل سنت مي

 : نام و نسب او

به  دجال ؛ صائد بن صيد يا ابن صياد است ،و برخي مخالف اين امر هستند در لغتدجال عده اي گويند كه نام

را در  دجال .دانسته اند» آب طال و آب نقره دادن«است، و فعل آن را به معني ) گوبسيار دروغ (معني كذاب 

 .ناميده اند كه به معني دشمن و ضد مسيح است» آنتي كريست«زبان هاي انگليسي و فرانسه،

 : خصوصيات فردي او

شاني اوست ، و او چشم راست ندارد ، و چشم ديگرش در پي«: مي فرمايد) عليه السالم(حضرت اميرالمؤمنين 

وي در يك قحطي سختي . مانند ستاره صبح مي درخشد، چيزي در چشم اوست كه گويي آميخته به خون است

 .مي آيد ، و بر االغ سفيدي سوار است
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او مردي چاق، «:چنين توصيف شده است دجال )صلي اهللا عليه وآله(در صحيح مسلم در كالم رسول خدا 

است ،چشمش همچون دانه انگوري است كه بر روي آب ) چپ چشم(ور سرخ روي ، با موي سر مجعد و اع

 .قرار گرفته باشد

 : عقيده او

او با صداي بلندي فرياد مي زند كه بين مشرق و مغرب ، صدايش را جن «:مي فرمايد) عليه السالم(اميرالمؤمنين

يل ماهواره ، اينترنت و شبكه ممكن است اين عمل به وسيله رسانه هاي موجود از قب(و انس و شيطان مي شنوند 

من هستم كسي كه آفريده است؟ . به سوي من آييد! اي دوستان من: و مي گويد) هاي راديويي صورت بگيرد

انا (مي گويد    و) و مردم را به شرك فرا مي خواند. (پس استوار ساخته و مقرر كرده و هدايت نموده است

 )تممن پروردگار برتر شما هس: ربكم االعلي يعني

است ،چشمش همچون دانه انگوري است كه ) چپ چشم(او مردي چاق، سرخ روي ، با موي سر مجعد و اعور 

 بر روي آب قرار گرفته باشد

 : مكان خروج

و قريه اي كه معروف به ) در آن سوي ماوراء النهرين(او از شهري«:مي فرمايند) عليه السالم(اميرالمؤمنين 

و در روايات ديگر مكانهاي مختلفي برايش نقل شده است از جمله اصفهان، » است بيرون مي آيد» يهوديه«

  خراسان، سجستان

 



 
57 

 : مرگ او

در امت من بيرون مي شود در چهل روز ، پس خداوند  دجال: مي فرمايند) صلي اهللا عليه وآله(رسول خدا 

ضمن يك ) عليه السالم(لي و حضرت ع. عيسي بن مريم را مأمور مي كند، او را طلب مي كند و از بين مي برد

با يارانش از مكه به بيت المقدس مي آيند، و در آن مكان بين آن ) عليه السالم(مهدي «:خطبه طوالني فرمود

و ارتش او مفتضحانه شكست مي خورند ، به طوري  دجال و ارتش او، جنگ واقع مي شود، حضرت بادجال

) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(آباد مي شود و حضرت مهدي كه از اول تا آخر آنها به هالكت مي رسند و دنيا 

 .را در كناسه كوفه به دار مي زند دجال عدالت و قسط را در جهان به پا مي دارد، و طبق روايتي آن حضرت،

را ببيند، آب دهان خود را بر روي او بيندازد و سوره مباركه حمد را بخواند، تا سحر آن  دجال هر مؤمني كه

 فع شود و در او اثر نكند چون او ظاهر شود، عالم را پر از فتنه و آشوب نمايدملعون د

با استناد به پاره اي از روايات از جمله روايت اميرالمومنين معتقدند ) رحمه اهللا(بعضي از علما چون شيخ صدوق

 .شدزنده باشد و كسي نتواند او را بكدجال كه غرض و هدف الهي ، بر اين تعلق گرفته است كه

) صلي اهللا عليه وآله(در روايت ابو امامه است كه رسول خدا : گويد   مي) رحمه اهللا(مرحوم محدث قمي 

را ببيند، آب دهان خود را بر روي او بيندازد و سوره مباركه حمد را بخواند، تا  دجال هر مؤمني كه«: فرمودند

لم را پر از فتنه و آشوب نمايد، و ميان او و سحر آن ملعون دفع شود و در او اثر نكند چون او ظاهر شود، عا

عجل اهللا تعالي (جنگ واقع شود و باالخره آن ملعون به دست مبارك حضرت حجت ) عليه السالم(لشكر قائم 

 .كشته شود) عليه السالم(يا به دست عيسي بن مريم ) فرجه الشريف
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را مي كشد نه  دجال است كه) جه الشريفعجل اهللا تعالي فر(البته عقيده شيعه بر اين است كه امام مهدي 

 )عليه السالم(حضرت عيسي

 نتيجه گيري

توجه به خصوصياتي كه ذكر شد و در بعضي موارد با هم اختالف دارند، بعضي از جمله مرحوم صدر با

از يك سو و از منابع حديث از سوي ديگر استفاده مي  دجال همان گونه كه از ريشه لغت: معتقدند

حصر به فرد معيني نيست ، بلكه عنواني است كلي براي افراد پر تزوير و حيله گر كه براي كشيدن من شود،دجال

توده هاي مردم به دنبال خود از هر وسيله اي استفاده مي كنند، اما حقيقت اين است كه اين حرف وجاهت 

داي كالم گذشت و پيامبر سازگار نيست، چنانكه در ابت) عليهم السالم(و با فرمايشات معصومين  علمي ندارد

بر حذر داشت و من  دجال هر پيامبري بعد از نوح قوم خود را از فتنه«:نيز فرموده اند) صلي اهللا عليه وآله(اكرم 

آن بوده كه از ابتداي تاريخ مردمان را از فتنه اي او بيم مي داده اند و  دجال نيز شما را بر حذر مي دارم، پس

، اخبار آحاد و خبر واحد بوده و خبر واحد از اعتبار كافي  دجال ه اخبار مربوط بهچنانچه كسي اشكال كند ، ك

اوال اخبار آحاد بر اساس آنچه در كتب اصولي آمده ، چنانچه : برخوردار نيست ، در پاسخ به او مي گوييم 

اگر از تواتر و  جالد از اعتبار كافي بر خوردار است و در ثاني ، محتواي حديث  ساير شرائط را داشته باشد ،

فراواني لفظي برخوردار نباشد ، حتماً از تواتر در معنا برخوردار است و اين كافي است در صحت احاديث آن ، 

اش  از عالئم قطعيه اي است كه حتماً رخ خواهد داد، ولي برخي از تعريفات و توصيفاتي كه درباره دجال پس

هايي آميخته شده است  و اين قضيه بدون ترديد با افسانه. ندارد در برخي كتابها شده است مدرك قابل اعتمادي

 .كه صورت حقيقي خود را از دست داده است
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در عين حال پاره اي از دانشمندان از جمله ؛ مرحوم عالمه سيد محمد صدر در جلد سوم موسوعة ارزشمند 

اختصاص داده است ايشان  دجال يبحث مفصلي را به بررس» تاريخ الغيبة الكبري«االمام المهدي با عنوان 

اول ضعف سندي دوم داللت بر ايجاد معجزات مضلّه . مبتال به دو اشكال جدي هستند دجال معتقدند كه اخبار

كه خداوند سبحان قدرت خرق عادت و اظهار معجزه را به افراد گمراه و . كه به لحاظ قوانين كالمي محال است

 .كننده واگذار نمايد گمراه

به ما رسيده است را به دو روايت  دجال از محققين ديگر ريشة تعريفات و توصيفاتي كه در رابطه باو بعضي 

گردانند كه در كتاب بحاراالنوار و كتب ديگر نقل شده است كه از ديدگاه علم رجال سند اين دو روايت  برمي

 .شود به اين توصيفات اعتماد نمود باشد و نمي ضعيف مي

ققين بزگوار روايات را اگر حمل بر معناي رمزي كنيم از كنار گذاشتن آن روايت بهتر به قول بعضي از مح

رسد و  كه بعضي از آنها به شخص حضرت رسول ـ صلي اهللا عليه و آله ـ مي دجال است، مخصوصاً روايات

اعي با اين متعين است كه بگوييم رسول خدا ـ صلي اهللا عليه و آله ـ به يك سلسه معاني حقيقي گسترده اجتم

 .  .اند عبارت اشاره فرموده 

 .وجود دارد دجال توان بيان نمود كه دو ديدگاه راجع به در مجموع مي

رو، موي  سرخ  مردي چاق، دجالكه در برخي روايات توصيفاتي براي او ذكر شده است مانند: شخصي جال د

 .ر روي آب قرار دارد ، كه بيان شد سر مجعد، چشم راست او اعور، چشم او مانند دانه انگوري است كه ب
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موجود بوده است و نامش عبداهللا يا  دجال و در روايت ديگر آمده است در زمان پيامبر ـ صلي اهللا عليه و آله ـ

اش رفتند او مدعي خدائي  پيامبر ـ صلي اهللا عليه و آله ـ و اصحابش به قصد ديدار او به خانه. صائد بن صيد است

 .را به قتل برساند ولي پيامبر ـ صلي اهللا عليه و آله ـ مانع شدند بود عمر خواست او

قابل توجه است كه محمد ابن يوسف گنجي در كتاب البيان صفحه صد و هشت در اين مطلب ترديد كرده 

نمايد به روايتي كه مسلم از  كند، اشاره مي بودن خود را انكار مي دجال كند كه فرزند صائد، روايتي را نقل مي

فرزند ندارد و من دارم و  دجال :پيامبر ـ صلي اهللا عليه و آله ـ فرمود: گويد ول او نقل كرده است كه ميق

خواهم به  شود ولي من در مدينه به دنيا آمدم و اكنون مي وارد بر مكه و مدينه نمي دجال همچنين پيامبر فرمود

  . مكه بروم

 لقب مفيد را چه كسي به شيخ داد؟

 

اگر پيروان ما به راستي در راه وفاي به پيماني كه بر دوش دارند، همدل و يك صدا بودند، هرگز خجستگي ديدار ما 

نان مي افتاد و سعادت ديداري براساس عرفان و اخالص از آنان نسبت به ما، زودتر روزي آ از آنان به تأخير نمي

  .گشت

 

عجل اهللا (المهدي هجري قمري، فرمان ديگري از پيشگاه مقدس اباصالح 412الحجه سال  پنجشنبه بيست و سوم ذي

توقيع و نامه  30سال،  30به افتخار شيخ مفيد صادر شد، برخي بر اين باورند كه در طول ) تعالي فرجه الشريف

براي شيخ مفيد صادر شده كه در عنوان ) لي فرجه الشريفعجل اهللا تعا(عصر شريف از ناحيه مقدس حضرت ولي

اما به راستي شيخ مفيد چه  "...شيخ مفيد: برادر گرامي و استوار": شود ها اين جمله نوراني ديده مي بسياري از آن



 
61 

 گيرد؟ خويش قرار مي) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(داشت كه اين گونه مورد محبت امام زمان ويژگي

  را چه كسي به شيخ داد؟لقب مفيد 

براي وي ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(عصر اي از طرف حضرت ولي هجري، نامه 416در اواخر ماه صفر سال 

اين نامه با عبارات زير . به او داده شد) مفيد(فرستاده شد كه در آن ضمن ستايش و تكريم وي، براي اولين بار، لقب 

 "...لي الرشيد الشيخ المفيدلالخ السديد و الو": شود شروع مي

اهللا الرحمن الرحيم،  بسم": الحجه هجري با اين عبارت ذي 23شنبه  تر در پنج همچنين در توقيعي ديگر با لطفي افزون

 .عظمت آن عالم فرزانه، به شيعيان ثابت شد "...سالم اهللا عليك ايها الناصر للحق، الداعي اليه بكلمه الصدق

  الحجه ذي 23به مفيد امتش در ) جل اهللا تعالي فرجه الشريفع(متن توقيع امام زمان

 !خواني و آنكه با گفتار راستين و شايسته، مردم را به سوي حق فرا مي! درود خدا بر تو اي ياري رسان حق

خداي ما و خداي نياكان ما است، ) و(ما در نامه خويش به سوي تو، خداي جهان آفرين را كه خدايي جز او نيست 

آخرين پيام آور خدا و ) صلي اهللا عليه وآله(گذاريم و از بارگاه با عظمتش بر سرور و ساالرمان محمد س ميسپا

 .طلبيم خاندان پاك و مطهرش، درودي جاودانه مي

اي كه به سبب دوستان ويژه خود، به تو ارزاني داشته است،  خداوند بدان وسيله! دوست راه يافته به حقيقت! و بعد

 .فظ و تو را از نيرنگ دشمنانش حراست فرمايدوجودت را ح

  محل سكونتش را به شيخ مفيد گفت؟) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(چرا امام زمان

تو با خدا بوديم و از خداي جهان آفرين برآورده شدن ) عارفانه و راز و نياز پرشور و پراخالص(ما ناظر نيايش

 .را خواستيم) ات خواسته(آن

ايم كه به تازگي  اي سر به آسمان كشيده، اقامت گزيده ارگاه خويش، در مكاني ناشناخته بر فراز قلهما اينك در قر
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ايم و بزودي از اينجا  اي پر دار و درخت به اين جا آمده به خاطر عناصري بيداد پيشه و بي ايمان، به ناگزير از منطقه

خواهيم آمد و از وضعيت و شرايط آينده خويش تو را  نيز به دشتي گسترده كه چندان از آبادي به دور نيست، فرود

ات نزد ما مقرب هستي و  آگاه خواهيم ساخت تا به آن وسيله در جريان باشي كه به خاطر كارهاي سازنده و شايسته

 .خداوند به مهر و لطف خود، تو را به انجام و تدبير اين كارهاي شايسته توفيق ارزاني داشته است

گيرد، وجودت را حفظ كند، بايد  خداي جهان آفرين با چشم عنايتش كه هرگز آن را خواب نمياز اين رو تو كه 

و بايد باطل ! اند، به نابودي خواهد افكند، بايد بايستي هايشان كشته اي كه جان آنان را كه آن را در دل در برابر فتنه

 .ن، شادمان و جنايتكاران، اندوه زده خواهند شدچرا كه از سركوبي آنان، ايمان آوردگا! گرايان بدانديش را بترساني

  دهد اي به شيخ مفيد مي خبر از واقعه) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(هنگامي كه حضرت مهدي

گيري، رخداد مهمي است كه در سرزمين وحي و رسالت، مكه  نشيني و كناره و نشانه حركت و جنبش ما از اين خانه

هاي محترم  يشه و نكوهيده، رخ خواهد داد، از جانب عنصري سفاك كه ريختن خونمعظمه، از سوي پليدان نفاق پ

را حالل شمرده و به نيرنگ خويش، آهنگ جان ايمان آوردگان خواهد كرد، اما به هدف ستمبار و تجاوزكارانه 

نيازي كه از كردار، به وسيله نيايش و راز و  خويش دست نخواهد يافت، چرا كه ما پشت سر توحيدگرايان شايسته

 .ماند، آنان را حفاظت و نگهداري خواهيم كرد فرمانرواي آسمان و زمين پوشيده نمي

 

  هاي عصر غيبت براي شيعيانش براي در امان ماندن از فتنه) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(راهكارهاي امام زمان

نان يابد و آسوده خاطر باشند كه خداوند آنان هاي دوستان ما به دعاي ما به بارگاه خدا، آرامش و اطمي بنابراين قلب

افكند، اما از گزند آن عنصر تبهكار در امان  انگيزي، آنان را به دلهره مي هاي هراس را بسنده است و گرچه درگيري

تا هنگامي كه پيروان ما از گناهان دوري  -خواهند بود و سرانجام، كار با دست توانا و ساخت تدبير نيكوي خدا 

 .شايسته و نيكو خواهد بود،دگزينن
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خداوند همان طور كه ! هان اي دوست پراخالص كه همواره در راه ما بر ضد بيدادگران در سنگر جهاد و پيكاري

دهيم كه هر كس از برادران  ما به تو اطمينان مي! كردار پيشين ما را تأييد فرمود، تو را نيز تأييد كند دوستان شايسته

دگارش را پيشه سازد و آنچه را به گردن دارد به صاحبان حق برساند، در فتنه نابود كننده و ات، پرواي پرور ديني

هايي كه خداوند به او  هاي تيره و تار و گمراهگرانه، در امان خواهد بود و هر آن كس كه در دادن نعمت گرفتاري

، چنين كسي در اين جهاد و سراي ارزاني داشته، به كساني كه دستور رسيدگي به آنان را داده است، بخل ورزد

 .ديگر، بازنده و زيانكار خواهد بود

 

  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(داليل تاخير ظهور از زبان حضرت حجت

به راستي در راه وفاي  –كه خداي آنان را در فرمانبرداري خويش توفيق ارزاني بدارد  -اگر پيروان ما ! دوست واقعي

افتاد و  دوش دارند، همدل و يك صدا بودند، هرگز خجستگي ديدار ما از آنان به تأخير نميبه عهد و پيماني كه بر 

 .گشت سعادت ديدار ما، ديداري بر اساس عرفان و اخالص از آنان نسبت به ما، زودتر روزي آنان مي

 

رد را زيبنده اينان جز برخي رفتار ناشايسته آنان كه ناخوشايند ما است و آن عملك) بايد بدانند كه(از اين رو 

دارد، خداوند ما را در ياري بسنده و نيك، كارساز است و درود او بر  دانيم، عامل ديگري ما را از آنان دور نمي نمي

 .و خاندان پاكش باد) صلي اهللا عليه وآله(ساالر و هشدار دهنده ما محمد
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 از عاليم ظهور فقط عالمات حتمى مانده است: امام زمان فرمودند

كودكي پا به عرصه وجود گذاشت، كه عاقبت رداي زيبائي بر ) ق . ه  1295به سال ( در روزگاري نه چندان دور

او تجلي ديگري  ، طريق هدايت از)صلي اهللا عليه وآله(قامت شريعت شد و جاليي دوباره بر بلنداي پيكر دين محمد 

يافت و جمال غبار آلود آن ديگر بار به دست جمال ديگري جميل شد، پدر اسم اين كودك را جمال الدين نهاد و 

تاريخ اسم او را جمال الملة و الدين ، واين چنين قريه سعيد آباد كه در يك فرسخي بلد عالم خيز جرفادقانقرار دارد 

 .دش از آن وادي سوختن آغاز نمودبه نور او منور گشت و شمع زيباي وجو

 

 والدت

در خانواده اي مذهبي . ق.هـ 1295آيت اهللا سيد جمال الدين گلپايگاني در روستاي سعيد آباد گلپايگان و در سال 

 . كودكي ديده به جهان گشود

 عرفان سيد

ال خود را فراموش نكرده و مرحوم سيد جمال پس از نيل به مقام تدريس و افاده ، هيچ گاه مراقبت از حاالت و اعم

در اين وادي از انفاس قد سيه مرحوم آيت اهللا سيد مرتضي كشميري و آيت الحق سيد احمد كربالئي طهراني بهره 

ها برد و از اشارات عارف كامل مرحوم حاج شيخ علي محمد نجف آبادي همواره آگاه بود تا اينكه حقائق و معاني 

ذ كرد، و واصل به درجه اي از معاني شد كه آنان شدند و حائز رتبه اي از كرامات را از وجود اين انوار فروزان اخ

در اين جا داستاني را از .و درجات عاليه رسيد  گرديد كه آنان گرديدند و در وادي معني همانند آنان به كماالت
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زماني كه در ديار مقدس در آن : زبان يكي از بزرگان و علماي حوزه علميه قم نقل مي كنم ، ايشان مي فرمودند

مشرف بودم، جهت پاره اي از اعمال شب جمعه اي به وادي السالم رفته بودم، يك وقت  "زادها اهللا شرفا"غروي 

: اين سيد كيست؟ گفتند: متوجه نوري شدم وقتي نزديك آن نور شدم ديدم از چشمان سيدي مي درخشد پرسيدم

نقل  "قدس سره الشريف"را مرحوم آيت اهللا العظمي گلپايگاني  داستان ديگري.سيد جمال الدين گلپايگاني است

نشسته بودم و ايشان ) قدس سره الشريف(كه روزي در محضر آيت اهللا العظمي حاج آقا حسين بروجردي : فرمودند

 نامه ها را باز وروء يت مي فرمودند و يك قسمت از نامه را جدا مي كردند تا جواب بنويسند، به يك نامه "شخصا

اين نامه از آيت اهللا آقا سيد جمال الدين : بعد فرمود) صدقتك: (رسيدند، سه دفعه دست روي دست زد و فرمود

گلپايگاني است كه برايم نوشته و مرا موعظه و نصيحت كرده است، آقا نامه را مي خواند و اشك از ديدگانش 

و همچنين داستاني را .از دنيا مي رويم مرگ هست و همه ما. جاري بود و زمزمه مي كرد، مرجعيت سنگين است

يك روز هوا گرم بود، رفتم : مرحوم عالمه طهراني از زبان خود مرحوم سيد نقل كردند كه آقا سيد جمال مي فرمود

چون هوا بسيار گرم بود رفتم در زير طاقي كه بر .به وادي السالم نجف اشرف براي فاتحه اهل قبور و ارواح مومنين

قبري زده بودند نشستم، عمامه را برداشته و عبا را كنار زدم كه قدري استراحت نموده و بر گردم در سر ديوار روي 

اين حال ديدم جماعتي از مردگان با لباسهاي پاره و مندرس و وضعي بسيار كثيف به سوي من آمدند و از من طلب 

هر چه : من به ايشان پرخاش كردم و گفتم.شفاعت مي كردند، كه وضع ما بد است، تو از خدا بخواه ما را عفو كند

ايشان مي !در دنيا به شما گفتند، گوش نكرديد و حاال كه كار از كار گذشته طلب عفو مي كنيد برويد اي مستكبران

اين مردگان شيوخي بودند از عرب كه در دنيا مستكبرانه زندگي مي نمودند و قبورشان در اطراف همان : فرمودند

اين داستانها نشانگر عظمت روح و بلنداي مقام مرحوم آيت اهللا العظمي .ر بروي آن نشسته بودمقبري بود كه من ب

 .سيد جمال الدين گلپايگاني است
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 مكاشفه

من در دوران جواني كه در اصفهان بودم نزد : مرحوم آيت اهللا العظمي حاج سيد جمال الدين گلپايگاني مي فرمود 

و جهانگير خان قشقايي درس اخالق و سير و سلوك مي آموختم و آنها مربي  دو استاد بزرگ مرحوم آخوند كاشي

به من دستور داده بودند كه شبهاي پنجشنبه و شبهاي جمعه در بيرون اصفهان به قبرستان تخت فوالد بروم . من بودند 

رستان تخت فوالد مي عادت من اين بود كه شبهاي پنجشنبه و جمعه به قب. و قدري در عالم مرگ و ارواح تفكر كنم 

رفتم و يكي دو ساعت در بين قبرها و در مقبره ها حركت مي كردم و تفكر مي نمودم و بعد از آن چند ساعتي 

و سپس براي نماز شب و مناجات بر مي خواستم و نماز صبح را مي خواندم و پس از آن به  ،استراحت نموده 

من .شبي از شبهاي زمستان كه هواسرد بود و برف هم مي آمد : ود آيت اهللا گلپايگاني مي فرم. اصفهان بر مي گشتم 

ن وادي آن عالم از اصفهان حركت كردم و به تخت فوالد آمدم و در يكي از حجرات براي تفكر در ارواح و ساكنا

غول رفتم و خواستم دستمال خود را باز كرده چند لقمه اي غذا بخورم و بعد بخوابم تا حدود نيمه شب بيدار و مش

بستگان صاحبان مقبره بود در اين حال مقبره را زدند تا جنازه اي را كه از  ،كارها و دستورات خود از عبادت گردم

آنجا بگذارند و شخص قاري قرآن كه متصدي مقبره بود مشغول تالوت شد تا آنها صبح  ،و از اصفهان آورده بودند

من همين . گذاردند و رفتند و قاري قرآن هم مشغول تالوت شد آن جماعت جنازه را. بيايند و جنازه را دفن نمايند

استم مشغول خوردن غذا شوم ديدم كه مالئكه عذاب آمدند و مشغول عذاب كه دستمال را باز كرده و مي خو

 .كردن آن مرده شدند

 

سمان زبانه مي چنان گرزهاي آتشين بر سر او مي زدند كه آتش به سوي آ: عين عبارت آن عالم رباني اين است كه 

نمي دانم اهل . كشيد و فريادهايي از اين مرده بر مي خواست كه گويي تمام اين قبرستان عظيم را را متزلزل مي كرد 

 ،چه معصيت بود ؟ از حاكمان جائر و ظالم بود كه اين طور مستحق عذاب بود ؟ و ابدا قاري قرآن اطالعي نداشت
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رنگم . بدنم مي لرزيد ،من از مشاهده ي اين منظره از حال رفتم . تغال داشتآرام بر سر جنازه نشسته و به تالوت اش

هر چه مي  ،او نمي فهميد  ،قاري قرآن اشاره مي كردم كه در را باز كن من مي خواهم بيرون بروم پريد و هر چه به

من مي  ،در را باز كن  باالخره به او فهماندم كه چفت. خواستم به او بگويم زبانم قفل شده بود و حركت نمي كرد 

هرچه مي . در راه گرگ است تو را مي دردبرف روي زمين را پوشانيده و  آقا هوا سرد است : گفت . هم برومخوا

در را  ،به ناچار خود را به در اتاق كشاندم . او ادراك نمي كرد  ،خواستم به او بفهمانم كه من طاقت ماندن ندارم 

صفهان با آنكه مسافت زيادي نيست بسيار به سختي رفتم و چندين بار به زمين خوردم و تا ا. باز كردم و خارج شدم 

مرحوم آخوند كاشي و جهانگير خان مي آمدند حجره و عيادت مي . ر حجره و يك هفته مريض بودم رفتم د ،

مي برد تا كم كم جهانگير خان براي من كباب باد مي زد و به زور به حلق من فرو . كردند و به من دوا مي دادند 

 .قدري قوت گرفتم

 

 مراجعت به ايران و مالقات با شاه

شرح . براي معالجه و عمل جراحي به ايران آمدند) قمري 1373در سال ( مرحوم آيت اهللا گلپايگاني عليه الرحمه

ر ايشان آمده از ماجرا را از زبان يكي از همراهان ايشان بشنويد، به كرمانشاه كه آمديم طبقات مختلف مردم به ديدا

جمله ديدار كنندگان فرمانده لشكر غرب بود كه حامل پيامي از سوي شاه بود، كه شاه د ستور داده هواپيماي 

با ناراحتي ) قدس سره(مرحوم سيد . اختصاصي خودشان به كرمانشاه آمده و شما و همراهان را به تهران ببرد

ن مي روم، هر چه اصرار كردند و ديگران نيز با او همراهي كردند كه من احتياج به هواپيما ندارم و با ماشي: فرمودند

شايد ايشان را راضي نمايند قبول نفرموده و استنكاف كردند و خالصه با ماشين كوچك صاحب منزل به تهران 

بدين بستري شدند كه ) بازرگانان(وقتي وارد تهران شديم در همان ابتداي سفر، آقا در بيمارستان نجميه . آمديم

در زمان بستري بودن ايشان عده زيادي از علما و بزرگان قم و تهران و طبقات مختلف . صورت بيمارستان افتتاح شد
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آيت اهللا بروجردي مكرر افراد متعددي را براي ديدار ايشان مي فرستادند و چندين بار نامه .مردم به مالقاتشان آمدند

كه ديديم هيراو رئيس . يك روز صبح بود.ان بيايند عذر خواهي نمودندفرستاده و از اينكه خود نمي توانند به تهر

كار محرمانه اي با آقا دارم، آقايان اطاق را خالي : دربار شاه براي مالقات آقا وارد شده پس از مقداري نشستن گفت

اطاق خارج شد و  كنند،مرحوم آقا امر كردند، بيرون رفتيم، پس از مدت كوتاهي ديديم هيراو با كمال ناراحتي از

اين آقا از : ما به اطاق بازگشتيم، ديديم مرحوم آقا خندان هستند، علت اين ماجرا را جويا شديم؟ فرمودند.رفت

شاه امروز به شيراز سفر كرده و تا شب به تهران بر مي گردد، و فردا صبح مي آيد : طرف شاه آمده بود و مي گفت

شاه سالم رساند و اين وجه را تقديم نمود، من : يرون آورد، و گفت به ديدار شما، سپس از جيب خود پاكتي ب

و تا حال نگذاشته است كه در بمانم لذا احتياجي ندارم و . نپذيرفتم و گفتم من نان خور امام زمان روحي فداه هستم

ض كردم آقايان عر: فرمودند. بگيريد و به افرادي كه همراهتان هستند بدهيد: نمي گيرم هيراو در جواب گفته بود

مقداري اصرار كرد و مي . هستند و احتياج ندارند) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(هم نان خور حضرت ولي عصر 

احتياج نداريم، اوقاتش تلخ شد و از : بد است، تقديمي شاه مملكت است، كه من جواب ندادم فقط گفتم: گفت

صدق هم كه در آن زمان در احمد آباد مستوفي تحت نظر بود م. اطاق بيرون رفت، و شاه هم به ديدار ايشان نيامد

لذا براي بيمارستان و عمل جراحي . توسط پسرش دكتر غالمحسين پيغام داد كه بيمارستان متعلق به مادرم مي باشد

در زمينه .خير نيازي به آن نيست من خودم مي دهم: هيچ اجرتي ندهيد، كه مرحوم سيد در جواب فرموده بودند

مرحوم آيت اهللا سيد جمال الدين براي :سفر مرحوم آيت اهللا حاج سيد مصطفي صفائي خوانساري مي فرمودند همين

به حاج آقا : وقتي به مالقات ايشان رفتيم فرمودند. معالجه به تهران آمده بودند در بيمارستان نجميه بستري بودند

و اين در حالي . د جمال مقلد باشد از شما تقليد مي كردسالم مرا برسانيد و بگوئيد اگر بنا بود سي) بروجردي(حسين 

اعلم نجفيون كيست كه موقوفه اي را به وسيله او به : بود كه آيت اهللا سيد جمال از مرحوم بروجردي پرسيده بودند
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 سيد از.آيت اهللا حاج آقا جمال الدين گلپايگاني است: طالب برسانيم؟ آيت اهللا بروجردي در پاسخ نوشته بودند

فروتني عجيبي برخوردار بود به طوري كه نقل مي كنند با آن عظمت علمي كه ايشان داشتند در عين حال مدت 

كه ) قدس سره(زيادي در مسجد باالسر حرم حضرت اميرالمومنين عليه السالم پاي منبر مرحوم واعظ خراساني 

 .مشغول تفسير سوره يوسف بودند مي نشتند

 

 حتمى مانده است از عاليم ظهور فقط عالمات

خوابى را كه خود از » الوقايع و الحوادث«حجة االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ محمد باقر ملبوبى صاحب كتاب 

 :آيت اهللا سيد محمد گلپايگانى شنيده اند، طبق درخواست نويسنده چنين مرقوم فرمودند

مدتها : ي سيد جمال الدين گلپايگانى فرمودندآيت اهللا سيد محمد گلپايگانى فرزند عارف واصل، آيت اهللا العظم

پس از فوت مرحوم پدرم، شبى در خواب ديدم حضورشان مشرف شدم و ايشان در اطاق مفروش به زيلو و فاقد 

اگر خبرى نيست ما هم به دنبال كارمان برويم؟ وضع طلبگى در گذشته و حال همين ! پدر: گفتم. اثاث نشسته اند

 .است كه به چشم مى خورد

متوجه شدم محبوب . آنگاه پدرم از جا برخاست. هم اكنون ولى امر تشريف مى آورند! پسر، حرف مزن: فرمودند

پس از عرض سالم و جواب حضرت، قبل از اين كه من . كل عالم، حضرت ولى عصر عليه السالم تشريف آوردند

 :حرفى بزنم، حضرت فرمودند

به محل مورد اشاره ي دست حضرت . ست، بلكه مقامش آن جاستمقام پدرت اين حجره ي محقر ني! سيد محمد»

 «.ديدم و خوشحال گرديدم –و اليوصف است كه اليدرك  –نگاه كردم، قصرى با شكوه و ساختمانى با عظمت 

 آيا وقت ظهور مبارك رسيده است تا ديدگان همه به جمال و حضورتان روشن شود؟! يابن رسول اهللا: عرض كردم

از عاليم » لم تبق من العالمات اال المتحويات و ربما اوقعت فى مدة قليلة، فعليكم بدعاء الفرج؛«:حضرت فرمودند
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ظهور فقط عالمات حتمى مانده است و شايد آنها نيز در مدتى كوتاه به وقوع بپيوندند؛ پس بر شما باد كه براى فرج 

 .دعا كنيد

 وفات

پس از خدمات زيادي كه به جامعه ) قدس سره(دين گلپايگاني سرانجام مرحوم آيت اهللا العظمي حاج سيد جمال ال

سالگي چشم  82هجري قمري در سن  1377محرم الحرام  29علم و اسالم و مسلمين نمودند، در عصر روز دوشنبه 

از اين جهان فاني فرو بستند و در پي انتشار خبر رحلت ايشان دروس حوزه هاي علميه تعطيل و بازارها بسته شد و 

حضرت  "در بزرگداشت وي مراسم متعددي از طرف قاطبه مردم و علما مخصوصا.م عراق و ايران عزادار گشتندمرد

در عراق و ايران برپا شد ، ايشان را بر حسب وصيت خودشان در ) قدس سره الشريف(آيت اهللا العظمي بروجردي 

سط علما و شعراي بزرگ سروده شده كه اشعار زيادي در رثاي مرحوم گلپايگاني تو.وادي السالم به خاك سپردند

از آن جمله سروده مرحوم آيت اهللا سيد موسي بحرالعلوم در ماده تاريخ وفات سيد گلپايگاني است ، كه مطلع آن 

 .ختام اين مقال مي شود

  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(دولت مهدي  هاي آغازين درنگي در روايات قتل

 

انجامد كه ما و شما، عرق و خون بسته شده را پاك  جا مي كار به آن! ام به دست او است سوگند به آن كه جان

هاي جنگ و درگيري است كه موجب پديد آمدن عرق و ايجاد  ها و دشواري كنايه از سختي. (خواهيم كرد

كنايه از برطرف كردن . (شان اشاره فرمودند اين هنگام، ايشان، با دست خود، به پيشاني در.)شود هاي خونين مي زخم

 )عرق جبين است
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لَما : وذَكَر مثلُ الحديث الْمتَقَدمِ، إالَّ أنَّه قالَ)) قَدمت المدينة: ((عن موسي بن بكرٍ الواسطي، عن بشَيرِ النَّبال، قال -

إِنَّ المهدي لَوقام لَاستَقامت لَه الْاُمور عفْواً، وال يهويقُ : إنَّهم يقُولونَ): السالم عليه(جعفر   ينَةَ قُلت لَأبيقَدمت الْمد

) سلم وآله وعليه اللّه صلي(ه لَو استَقامت لَأحد عفواً لَاستَقامت لرَسولِ اللَّ! نَفْسي بِيده  والذَّي! كَالَّ: ((فقالَ. محجمة دمٍ

  .ثُم مسح جبهته)). حتَّي نَمسح نَحنُ وأنْتُم العرَقَ والْعلَقَ! نَفسي بِيده  والَّذي! كَلَّا! وجهِه  حينَ أُدميت رباعيتُه وشُج في

 

و همانند حديث قبلي را ذكر كرد، جز اين )) رسيدمبه مدينه : ((گفت. از بشير نبال. از موسي به جعفر بن بكر واسطي

همانا، اگر : گويند مي]  مرجئه[آنان : گفتم)) السالم عليه(امام باقر (به ابوجعفر . هنگامي كه به مدينه رسيدم: كه گويد

ود و به ش براي او درست و برقرار مي. ي كارها به خودي خود قيام كند، همه) الشريف فرجه تعالي اللّه عجل(مهدي 

 .ريزد ي يك ظرف حجامتي خون نمي اندازه

 

اگر كارها، خود به خود، براي كسي ! ام در دست او است سوگند به آن كه جان! هرگز چنين نيست: ((پس فرمود

هاي پيشين آن حضرت شكست  در زماني كه داندن) سلم وآله وعليه اللّه صلي(شد، مسلّماً، براي رسول خدا  هموار مي

! ام به دست او است سوگند به آن كه جان! هرگز چنين نيست! گرديد زخمي شد، درست و برقرار مي اش و صورت

 .سپس پيشاني خود را پاك كرد.)). ما و شما، عرق و خون بسته شده را پاك كنيم) انجامد كه جا مي كار، به آن((

لَأَرجو أن يكونَ أمرُه في   إنّي: ((فقلت) السالم عليه(ئم سمتعت أبا عبداللّه، وقَد ذُكرَ القا: عن المفضّل بن عمر، قال -

در حضور امام صادق : مفضل بن عمر گويد.)). اليكُونُ ذالك حتَّي تَمسحو العلَقَ و الْعرَقَ: ((فقال.)). سهولَةٍ

همانا اميدوارم كار : ((عرض كردمپس . ياد شد) الشريف فرجه تعالي اللّه عجل(شنيدم كه از حضرت قائم ) السالم عليه(

پذيرد تا اين كه عرق و خون بسته شده را برطرف  آن امر صورت نمي: ((فرمود.)). ايشان به آساني صورت پذيرد

 ))سازيد
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، به خودي )السالم عليه(كنيم، آن طور نيست كه تمامي كارها در زمان قيام قائم  در سه حديث مذكور مالحظه مي

پذيرد، هر چند در واليت تكويني و تصرف تكويني حضرت مهدي  تصرّفات تكوين صورت نمي خود و با اعجاز و

 .بلكه كار، دشوارتر از آن چيزي است كه امثال مرجئه معتقدند. گونه ترديدي نيست و ساير امامان طاهر، هيچ

 

دهد؛ زيرا، در آن  ي رخ نميتوانيم ادعا كنيم كه در هنگام ظهور، هيچ قتل و كشتار با، مطابق روايات متعدد، نمي

بدون . ي حكومت عدل جهاني است و مسلماً، اين امر عظيم دوران، بحث از انتقام، اجراي حدود الهي و اقامه

 .شود هاي سر راه آن حضرت، ميسر و محقق نمي برطرف كردن خارها و سنگ

 

اند، امور  سعي داشته) السالم عليهم(امامان طاهر  و) سلم وآله وعليه اللّه صلي(از طرفي، تاريخ گواه است كه پيامبر اكرم 

هاي پيشين حضرت رسول اكرم  بيينم، دندان را به طور عادي و در مسير طبيعي انجام دهند، لذا مي

شود و اميرالمومنين  بر ايشان وارد مي... هايي در جنگ احد و شكند و زخم در جنگ مي) سلم وآله وعليه اللّه صلي(

  ..دارد و نود زخم بر مي. نيز در جنگ احد) السالم عليه(

 

قدرت بر ) الشريف فرجه تعالي اللّه عجل(اش، مخصوصاً، حضرت بقيه اللّه االعظم ه البته آن حضرت و عترت طاهر

انجام دادن تصرّفات تكويني را دارند و همواره معجزات و امدادهاي غيبي و الهي، به آن حضرات و نيز مؤمنان 

خداوند، حضرت قائم : ((فرمايد مي) السالم عليه(امام صادق . ر و حتّي مستضعفان بوده و خواهد بودمخلص و ايثارگ

 :دهد را به سه لشكر ياري مي) الشريف فرجه تعالي اللّه عجل(

خداوند، حضرت : ((... فريايد مي) السالم عليه(نيز حضرت  ")ترس انداختن در دل دشمن(فرشتگان؛ مؤمنان؛ رعب 
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به هر حال، لزومي ندارد  .))كند را با فرشتگان و جنّ و شيعيان مخلص، ياري مي) الشريف فرجه تعالي اللّه جلع(مهدي 

تمام كارهايشان را از طريق غيرعادي و به صورت اعجاز انجام ) الشريف فرجه تعالي اللّه عجل(كه ادعا كنيم امام زمان 

 .دهد و بنابراين، هيچ خوني ريخته نخواهد شد مي

 ي افراطي در كشتار به هنگام ظهور انديشه

 

اينك، به نقد . ناك ذكر شده است هاي خيلي زياد و وحشت ريزي در احاديثي كه از طريق عامه رسيده است، خون

اي را از  يوسف بن يحيي مقّدسي شافعي در كتاب عقدالدرر روايت مرسله.پردازيم ها مي بررسي يكي از آن

فَيكَبرُ الْمسلمونَ ثَالثَ تَكبيرات، :... گويد كند و مي نقل مي) روميه(ي حوادث رم درباره) المالس عليه(اميرالمؤمنين 

  يكُونَ النَّاسِ في  يفَتَكونُ كَالرَّملةِ علي نشزٍ، فَيدخُُلونُها، فَيقتُلُونَ بِها خَمسمئَةِ ألف مقاتلٍ، و يقْتَسمونَ األموالَ، حتّ

  )).ء شَيئاً واحداً، لكُلِّ إِنسانٍ منْهم مئَةُ ألف دينارٍ، و مئَةُ رأسٍ، ما بينَ جارِيةٍ وغُالمٍ الْفَي

 

 ]روم [ريزند، داخل  ها فرو مي هاي رواني كه از بلندي گويند و مانند ريگ و شن پس مسلمانان، سه تكبير مي

كنند، و به هر يك  شند و غنائم و اموال را به طور مساوي تقسيم ميك جا، پانصد هزار جنگجو را مي شوند و در آن مي

 ...رسد از آنان، صد هزار دينار و صد كنيز و يا غالم مي

پيدا است كه جاعالن اين گونه . مرسل است و مشكل سندي دارد و از نظر محتوا نيز قابل اعتماد نيست. اين روايت

هاي پس از پيامبر اكرم  اي جنگ و به جهت توجيه پاره اند هاي جائر بوده احاديث، در خدمت حكومت

ها و كشتارهاي وسيعي كه در آن صورت گرفت، اين چنين مجعوالتي را وارد  عام و قتل) سلم وآله وعليه اللّه صلي(

فيقتل :... اند كه آن حضرت فرمود نسبت داده) السالم عليه(مانند روايتي كه به امام علي . اند هاي روايي كرده كتاب

 .كند رساند كه آب فرات به خون تغيير مي يعني آنقدر از روميان را به قبل مي. من الروم حتي يتغيرَ ماء الفرات بالدم
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فقتل المسلمون بكمالهم و كانوار ... انهزم الفرس ولحقهم المسلمون:گويد ابن كثير، در بارهي جنگ قادسيه مي

. ؛ لشكر ايرانيان، منهزم شد و فرار كردند ف و قتلوا قبل ذالك قريباً من ذالكوقتل في المعركة عشرة اال. ثالثين الفأ

در جنگ سيزده هزار . هزار نفر بودند، به قتل رساندند مسلمانان، به تعقيب آنان پرداخته و تمامي فرارايان را كه سي

 ...همين عدد را نيز قبل از آن گشته بودند. نفر آنان را گشته بودند

 

. كنيم مراجعه مي... اند، مانند البدء و التاريخ و النهايه و ها فتوحات را نوشته هاي تاريخي كه در آن تابوقتي به ك

گويد، از هر نه نفر هفت  رواياتي كه مي.اند شان، جنايات زيادي را مرتكب شده بيينم كه، فرماندهان و زيردستان مي

هاي قبل از ظهور، نظر دارند و نه زمان  شوند، به جنگ كشته مينفر و يا از هر هفت نفر، پنج نفر و يا دو ثلث مردم 

 .ظهور

 

ها، ممكن است  ي آن تواند داشته باشد كه از جمله هاي گوناگوني مي از طرفي، اختالف در تعداد مقتوالن نيز علّت

ظر در داللت با توجه به احاديث زير و امعان ن.تفاوت مناطق و محورهاي درگيري و يا مراحل مختلف جنگ باشد

 .هاي خونين خواهد بود بريم كه جهان، اندكي پيش از ظهور، دچار جنگ ها، به اين واقعيت پي مي آن

 

ال يكونُ هذا األمرُ حتَّي يذهب ثُلثُ : ((يقول) السالم عليه(سمعنا أبا عبداللَّه : عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، قاال -

؛ ))أما تَرضَونَ أنْ تَكونُوا الثُّلثَ الْباقي؟): ((السالم عليه(فقال، )) ؟ ب ثُلثُ النَّاسِ فَما يبقيإذا ذَه: ((، فَقيلَ لَه.))النّاسِ

شود تا اين كه  اين امر واقع نمي: ((فرمود شنيديم كه مي) السالم عليه(از امام صادق : ابوبصير و محمد بن سلم گويند

چه كسي باقي . اگر دوسوم مردم از بين بروند: ((اش عرض شد پس به حضرت.)). دو سوم مردم از بين بروند
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 ))شويد كه از يك سوم باقيمانده باشيد؟ آيا راضي و خرسند نمي: ((پس فرمود)). ماند؟ مي

 

.)). بِلسانهم إي؛ واللّه حتَّي يسمعه كلّ قَومٍ: قال)). النِّداء حقٌّ؟): ((السالم عليه(قلت ألبي عبداهللا : عن زرارةٍ، قال... -

المةُ أعشارِ النَّاسِ: ((وقال، عليه السعست بذْهتَّي يكُونَ هذَا األمرُ حالسالم عليه(به امام صادق : ؛ زراره گويد .))ال ي (

چنان است كه هر قومي با زبان ! بلي؛ به خدا قسم: ((فرمود)). ايا نداي آسماني حقيقت دارد؟: ((عرض كردم

 ))شود تا اين كه نُه دهم مردم از ميان بروند اين امر محقّق نمي: ((آن حضرت فرمود.)) شنوند ا ميخودشان، آن ر

 

موت أَحمر و موت أبيض، : قُدام القائمِ موتَتانِ: ((يقُولَ) السالم عليه(سمعت أَبا عبداللّه : عن سليمان بن خالد، قال... -

از : سليمان بن خالد گويد...؛ .))اَلْموت األحمرُ، السيف؛ والموت األَبيض، الطاعونُ. لِّ سبعةٍ خَمسةٌحتَّي يذْهب منْ كُ

، دو نوع مرگ و مير رخ )الشريف فرج تعالي اللّه عجل(قبل از قيام قائم : ((فرمود شنيدم كه مي) السالم عليه(امام صادق 

مرگ سرخ با شمشير، مرگ . تا اين كه از هر هفت نفر، پنج نفرشان از بين بروند. مرگ سرخ و مرگ سپيد: دهد مي

 ))سفيد، با طاعون است

 

             شود كه حجم وسيعي از مرگ و ميرها و  ي اين احاديث و احاديث ديگر، معلوم و مبرهن مي با مالحظه

بنا به روايت يونس . ، و قبل از نداي آسماني است)سالمال عليه(ها، مربوط به دوران پيش از قيام امام عصر،  خون ريزي

أما إِنَّ ذاك . انَّ أهلَ الحقِّ لَم يزالوا منذُ كانُوا في شدةٍ: ((يقول) السالم عليه(سمعت أبا عبداللّه :گويد بن رِباط كه مي

 مدةٍ قَريبةٍ وعافيةٍ طويلَةٍ؛  إلي

اند، پيوسته در  همانا، اهل حقّ، از هنگامي كه در شدت و سختي بوده: ((فرمود شنيدم كه مي) مالسال عليه(از اباعبداهللا 

اش طوالني  ها، نزديك و عافيت و همانا بدانيد كه پايان آن سختي). سختي با آنان همراه است(آن حال خواهند بود 
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 .نَّ مع العسرِ يسراً فانَّ مع العسر يسراباالخره درنوميدي بسي اميد است پايان شب سيه سپيد است كه ا.)).است

 

ها، مربوط به دوران قبل از ظهور است و يك دسته از خبار،  ريزي خالصه اين كه يك دسته از روايات در مورد خون

دار كردن چهره نهضت جهاني و  مانند خدشه. هاي مختلفي از مجهوالت و از اسرائيليات است كه با هدف و انگيزه

سري از آنها،  نيز يك.، وارد كتابهاي روايي شده است...و يا توجيه گشتارها در فتوحات و.. حضرت مهديحكومت 

 :از اين قبيل است) السالم عليه(ي فضل بن شاذان از امام صادق  مرسله و مرفوعه است و مشكل سندي دارد، مرفوعه

 

 مالسالم عليه(يقتُلُ القائ (َوقَ، قالبلُغَ الستَّي يح :لد أبيهنْ ورجلٌ م فيقولُ لَه)) :مإجفالَ النَّع لُ النَّاسفلَتَج إنَّك ! هدفَبِع

 ن رسولِ اللّهأساً: ((قالَ)) أو بِماذا؟) وسلم واله وعليه اهللا صلي(مب لٌ أَشدجفي النَّاسِ ر لَيسنَ .)). ولٌ مرج إليه قُومفَي

لٌ لَهقووالي فَيالم) :)نُقَكنَّ علَأَضْرِبكُتَنُّ أَولَتَس .((. القائم خرِجي ذالك نْدفَع)السالم عليه ( ولِ اللّهسن رداً مهع

كشد تا ساق پا را خون  ها مي آن قدر از انسان) الشريف فرج تعالي اللّه عجل(؛ حضرت قائم  )وسلم واله وعليه اهللا صلي(

 .گيرد فرا مي

 

كني، هم چنان  مردم را از خود دور مي: ((كند و يم گويد دان پدرش به حضرت اعتراض شديد ميشخصي از فرزن

آيا اين روش، طبق دستور رسول خدا، است؟ به چه دليلي اين چنين رفتار ! دهند كه گلّه و گوسفندان را رم مي

)). ات را بزنم؟ ا گردانكني ي سكوت مي: ((گويد يكي از ياران حضرت، از جاي برمي خيزد و مي)). كني؟ مي

 .كند آورد و ارائه مي ، همراه دارد، بيرون مي)وسلم واله وعليه اهللا صلي(حضرت، عهد و پيماني را كه از رسول خدا 

البته، همچنان كه در ابتدا و حديث ذكر شد، اين حديث، مرفوعه است و مشكل سندي دارد و از طرفي محتوا و 

اند و هم ممكن است نام شهر يا محلي باشد، محلّي  زيرا، سوق، هم ساق پا را گفتهاش، ناقص و باتمام است؛  داللت



 
77 

، )در اطرف كوفه(، سوق اسد )نام يكي از مناطق اطراف كوفه(سوق حكَمة ) نام اهواز فعلي(همانند سوق األهواز، 

به )) حتّي يبلغ السوق((م بگوئيم، تواني بنابراين نمي... ، )اي در بغداد قبل از ساخته شدن شهر منطقه(سوق الثالثاء 

معناي رسيدن خون به ساق پا است، خصوصاً، با توجه به اينكه در حديث مذكور، صبحت از خون به ميان نيامده 

 .باشد)) رسيدن به محل و مكاني((، به معناي ))سوق((رسد كه  است، بلكه چنين به نظر مي

پذيريم، لكن نه  ها و انتقام از ظالمان را در عصر ظهور مي ا، اعدامه ريزي البته، ما، طبق روايات صحيح، جنگ و خون

ها و مشخّصات فردي و گروهي  موجود است كه تعداد قتل) السالم عليهم(رواياتي از اهل بيت ((ها  به اين اندازه

عالي فرجه عجل اهللا ت(ي رفتار حضرت مهدي و در ذيل بعد از نگرش به شيوه. ها مشخّص شده است مقتوالن، در آن

 .پردازيم با دشمنان و معاندين به معرفي آنان مي) الشريف

  با دشمنان) السالم عليه(ي رفتار امام  شيوه

 

اند و دارند و  هاي مظلوم و مستضعف سيطره داشته ي نقاط عالم، بر ملّت ستمگران و زورمداران و زراندوزان، در همه

هاي بيشماري را متحمل شده، به طوري كه دشمنان  اسالمي، خسارت ي در اين ميان، جامعه. اند فرهنگ سازي كرده

، همواره، در ايذاء و اذيت آن حضرت و پيروانش )وسلّم وآله عليه اللّه صلّي(اسالم، از آغاز رسالت نبي مكرّم اسالم، 

ها به سوي روشنايي  هاي فراوان توانست مسلمانان را از تاريكي باالخره آن حضرت پس از تحمل مشقت. اند بوده

 .راهنمايي و سوق دهد

 

ي امام  ي رحلت و بعد از آن، به گفته مع االسف طولي نكشيد كه در هنگامه. و حكومت اسالمي را بر قرار نمايد

هاي مختلف و فريب دادن مسلمانان، صاحب غدير را كه منصوب از طرف  غزالي رياست طلبان و منافقان با حيله

ي قدرت و  اش تبريك و بخٍ، بخٍ يا علي گفته بودند، كنار گذاشته و بر اريكه مگي به واليتخداوند حكيم بود و ه
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 .ي اسالمي كاشته شد منعقد گرديد ي فاجعه و جنايات هولناك در جامعه سياست سوار شدند و نطفه

ين مسلمان در ميان مردان، اول) وسلّم وآله عليه اللّه صلّي(موالي متقيان، اميرمؤمنان، منصوب خدا، برادر رسول خدا 

را با آن همه مناقب خانه نشين كرد و يگانه ) وسلّم وآله عليه الّله صلّي(ي رسول خدا  فاتح خيبر و جانشين بي واسطه

ي آن حضرت، در اندك زماني پس از رحلت پدر بزرگوارش، نه تنها از طرف منافقان و رياست  دختر جوان ريحانه

اش سقط  اي بين ديوار و در فشار داده شده و محسن گيرد، بلكه به طور وحشيانه رار ميطلبان، مورد ضرب و شتم ق

 .كند روز بعد از رحلت پدر، دنيا را با دلي آزرده و جراحاتي بسيار وداع مي 75شود و در نهايت پس از  مي

و پيروانشان ) السالم معليه(شود و اهل بيت  تر مي ها وحشتناك و وحشتناك پس از آن حرمت شكني دردناك، فاجعه

گردند و در روز عاشورا فاجعه  در روزگار ستم و فشار به سر برده و يكي پس از ديگري مظلومانه به شهادت نائل مي

شان از طفل شيرخوار تا پير هفتاد  و شيعيان مخلص) وسلّم وآله عليه اللّه صلّي(به اوج رسيده و اهل بيت پيامبر اكرم 

ها جريحه دار  شوند به طوري كه روح و عواطف انساني با شنيدن آن همه وحشيگري مي سال مورد هجوم واقع

 .گردد مي

 

هاي مختلفي  و هر روز با رنگ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(ها ادامه دارد تا قيام قائم آل محمد اين ستمگري

يقيناً، پيش از ظهور و .گردد گير ميو ظلم و فساد در عالم فرا. دهد اي وحشتناك رخ مي گري نموده و فاجعه جلوه

 .گذارند اند كه از هيچ جنايتي فرو نمي ريزي حاكم مقارن با آن، بر دنيا، ستمگران خون

 

ها، چه گونه برخورد كند،تا جهان را پر از  ها و بيدادگيري روي كند، در برابر اين همه كج حال، امامي كه قيام مي

شان به خون بشريت آلوده گرديده است و حق مردم را  معاندي كه دست هاي عدل و داد سازد؟ بي ترديد، گروه

. كنند گرانه و نهضت امام، ايستادگي مي اند و يا پست و مقامشان به خطر افتاده، در مقابل حركت اصالح غصب كرده
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ف كردن موانع كند و مأموريت تشكيل حكومت جهاني اسالم را دارد، بايد براي برطر بنابراين، امامي كه قيام مي

 .ها خواهيم داشت در اين جا، مروري به اين برنامه. نقشه و برنامه داشته باشد

 

  تربيت سپاهيان و تدارك مقدمات جنگ

 

خواهي از دشمنان اسالم و به ثمر رساندن انقالب جهاني و  براي انتقام و خون) الشريف فرج تعالي اللّه عجل(امام عصر 

اش، دشمنان دندان  اري حكومت عدل جهاني، ناگزير از جنگ خواهد بود و در مقابلاجراي حدود الهي و برقر

هاي اقتصادي جهان برخورداري از  انديشان دينانگر، با در دست داشتن امكانات گسترده و چرخه مسلح و كج

ي امام  گرانه دارند و مانع مسير اصالح مند، پرچم مخالفت بر مي هاي قدرت آوري پيشرفته و سازماندهي ارتش فن

 .شوند مي

 

مند و كارآمد، به هدايت خاص و عام آن حضرت، تربيت  ياراني توان لذا قبل از قيام، جنگاوران دريا دل و دست

ها،  شوند و تعداد آنان، در بعضي از روايات، سيصد و سيزده نفر و در برخي، ده هزار نفر و در تعدادي از آن مي

 .ذكر شده است... صدهزار نفر و

  ي دفاعي تجهيزات جنگي و وسيله

لهم (، شمشيرهايي از آهن اما نه اين آهن شناخته شده است )السالم عليه(تجهيزات آنان، طبق روايتي از امام صادق 

... كند كه اگر يكي از آنان، با شمشير خود، بر كوهي ضربه زند، آن را دو نيم مي )سيوف من حديد غير هذا الحديد

ي دشمن هرگز، بر آنان  اسلحه)) اي است كه  به گونه) السالم عليه(ي آنان، طبق روايتي از امام صادق ي دفاع وسيله ((

  .كارگر نيست
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  قاطعيت امام در رويارويي با دشمنان

؛ فرمان )) تَّبِع الْمطامعاليقيم أَمر اللَّه سبحانَه إالَّ منْ اليصانع، واليضارِع، والي: ((فرمايد مي) السالم عليه(امام علي 

ها و  خداوند سبحان را برپا ندارد، مگر كسي كه در اجراي دستور الهي، مدارا نكند و سازشكار نباشد و پيرو طمع

 .آرزوها نگردد

 

ز كند و در برخورد با دشمنان ا ي حدود و فرمان الهي مي نيز قيام به اقامه) الشريف فرج تعالي اللّه عجل(حضرت مهدي 

كند و  ها مجازات متناسب با آن را اجرا مي كند، بلكه نسبت به جرم اشخاص و گروه يك نوع مجازات استفاده نمي

كند و گروهي را اعدام  سازد و حتّي فراريان و زخميان آنان را نيز تعقيب مي برخي از آنان را در جنگ نابود مي

و ال تَأخُذُه في ... يقُوم القائم): ((... السالم عليه(مايش امام باقر به فر... كند و گروهي را تبعيد و دست برخي را قطع مي

 .كند اي بيم نمي و در اجراي احكام الهي، از مالمت هيچ مالمت كننده... كند قائم، قيام مي))  ...اللَّه لَومةُ الئمٍ

نقل ) السالم عليه(از امام صادق . اند دادهلقب )) ي مجرمان و دشمنان نقمت و عذاب كننده((بنابراين، به آن حضرت، 

، رحمةً ويبعثُ إذا تَمنَّي أَحدكُم اَلْقائم فَلْيتَمنَّه في عافيةٍ؛ فإنَّ اللّه بعثَ محمداً، صلَّي اللّه علَيه وآله: ((شده كه فرمود

، پس بايد آرزو كند )اش باشد كه در ركاب(را آرزو و تمنّا بكند ؛ هنگامي كه يكي از شما، ظهور قائم  القائم نقْمةً

رحمت فرستاد و ) براي خالئق(را ) السالم عليه(كه در عافيت و تندرستي باشد؛ زيرا، خداوند، حضرت محمد 

 ))فرستد را عذاب و نقمت مي) الشريف فرج تعالي اللّه عجل(حضرت قائم 

را چنين )) نقمت((به لقب ) الشريف فرج تعالي اللّه عجل(ب شدن حضرت مهدي ، دليل ملقّ)السالم عليه(امام صادق 

أحد علَي الْأرضِ لَم يبلُغ إلَيه الدينُ والعلم، ُثم يظْهرُ القائم   فَنتَم حجةَ اللَّه علَي الْخَلْقِ حتَّي اليبقي:... دارد بيان مي

  سبباً لنقْمةِ اللَّه وسخطه علَي العباد؛ لأنَّ اللَّه الينْتَقم منَ العباد إالّ بعد إنكارِهم حجةً؛) يرُويص(و يسيرُ ) السالم عليه(
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كنيم تا اين كه همگان، نسبت به دين، شناخت پيدا كنند بر روي زمين، كسي  پس ما، بر خلق خدا، اتمام محبت مي

كند و سبب  ، ظهور مي)السالم عليه(حضرت قائم ) در آن هنگام(سپس . او ابالغ نشده باشدباقي نماند كه دين به 

گيرد، مگر بعد از آن كه  اش انتقام نمي گردد؛ زيرا، خداوند، از بندگان نقمت خدا و خشم و غضب او بر بندگان مي

 .اش را انكار كنند حجت

 

گيرند، همان كساني هستند كه حجت بر  قرار مي) السالم عليه(شود آنانكه مورد غضب امام عصر  سپس معلوم مي

محمدبن مسلم، ضمن حديثي از .كنند پيذيرند و سخت انكار مي آنان تمام شده است، ولي آنان حجت خدا را نمي

  أَما شَبهه منْ جده المصطَفي: ((... فرمايد كند كه آن حضرت مي نقل مي) السالم عليه(امام باقر 

والجبارينَ والطّواغيِت، وأَنَّه ) وسلم واله وعليه اهللا صلي(فَخُرُ وجه بِالسيف وقَتْلُه أعداء رسوله ) وسلم واله وعليه اهللا ليص(

خروج ) وسلم واله عليهو اهللا صلي(؛ اما شباهت او به جدش محمد مصطفي  ...ينْصرُ بِالسيف والرُّعبِ وأنَّه ال تُرَد لَه رايةٌ

ها را خواهد گشت و او با شمشير و  اش و جباران و طاغوت او با شمشير است و اين كه او، دشمنان خدا و رسول

 ))شود و هيچ پرچمي از او باز نگردد رعب ياري مي

  از نشانه هاي ظهور؟؟ ظهور ستاره دنباله دار

 : آمده) عليه السالم(در روايتي ديگر از امام باقر 

نخستين بار كه طلوع كرد، براي نابودي .كند آور در مشرق طلوع مي هر گاه عباسي به خراسان رسد، گيسوي سختي

را در آتش افكندند و ، آن گاه كه او )السالم عليه(در زمان ابراهيم . قوم نوح بود، هنگامي كه خدا غرقشان كرد

پس هر . زماني كه خداوند فرعون و همراهانش را نابود ساخت و هنگامي كه يحيي پسر زكريا كشته شد، طلوع كرد

  بني]سپس . طلوع اين ستاره پس از گرفتن خورشيد و ماه خواهد بود.ها به خدا پناه بريد گاه آن را ديديد، از شرّ فتنه
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، 148الفتن، ص . ( ، تا آنكه اَبقَع در مصر آشكار شود]جز زماني كوتاه) [مي آورنددوام ن(كنند درنگ نمي[عباس

 )607، ح 3جزء 

 :ابو امامه نيز نقل كرده است

 
هر گاه شب نيمة رمضان شب جمعه باشد، از آسمان صدايي خواهد بود : ... فرمود) صلي اهللا عليه وآله(رسول خدا 
: گفتند! دوشيزه پرده هاشان شكافته مي شود هفتاد هزار نفر گنگ و هفتاد هزار ،هفتاد هزار نفر بيهوش ،كه بر اثر آن

كسي كه در خانه اش بماند و به سجده پناه برَد و بلند تكبير : اي رسول خدا، پس چه كسي سالم مي ماند؟ فرمود
 )3ف  ، 4ب  ، 139ـ40ص  ،عقد الدرر(بگويد

 
يمة رمضان سال پيش از ظهور، تقريباً هنگام طلوع خورشيد يا كمي گفتني است ، حادثة يادشده ، در روز جمعه ن

البتّه چنين به نظر ميرسد، اقدامات احتياطي اي كه پيامبر . پس از آن ، به وقت عربستان سعودي،رخ مي دهد
 .ميشود به آنها اشاره فرموده است، بيشتر متوجه مردم مشرق زمين، خصوصاً خاورميانه،) صلي اهللا عليه وآله(اسالم

 :فرمود) عليه السالم(امام باقر 

 
، گرفتن ماه پنج روز مانده به پايان ماه رمضان و گرفتن خورشيد در پانزدهمين روز آن )ظهور قائم(پيش از اين امر 

 )46، ح 14، ب 280الغيبة، ص (رخ خواهد داد،و در اين هنگام، محاسبه منجمان بر هم مي خورد

 :عب األحبار، مي خوانيمهمچنين، در خبري ديگر از ك

 
 نابودي بني عباس هنگام آشكارشدن ستارهاي در دل آسمان و صداي شديد فروافتادن چيزي از آسمان و شكافته

سرخي ميان پنجم تا بيستم رمضان است و صداي شديد فروافتادن . همة اينها در ماه رمضان خواهد بود. شدني است
و ستارهاي ديده . شدن از بيستم تا بيست و چهارم خواهد بود مي باشد و شكافتهچيزي از آسمان در نيمه تا بيستم ماه 

ميشود كه مانند ماه نورافشاني مي كند و سپس چونان مار در هم مي پيچد تا جايي كه نزديك است دو سر آن به هم 
لة او پرتاب مي شود و و دو لرزش در شبِ پديدآمدنِ دو فرورفتن خواهد بود، و ستاره اي كه شهابي به وسي. برسند
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             از آسمان فرو مي افتد؛ با آن صدايي شديد است تا آنكه در مشرق مي افتد و مردم از آن دچار باليي سخت 
 )ق. هـ 1412، مكتبة التوحيد، قاهره، چاپ اول، 643، ح 3، جزء 230، ص1الفتن، ج . (مي شوند

 )4:شعراء( "اقهم لها خاضعينان نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعن"

 
  .ما اگر بخواهيم از آسمان نشانه و آيت قهري نازل گردانيم تا همه بر آن گردن نهند و خاضع شوند 

 
به زودي خداوند درباره آنان چنين خواهد : درباره اين آيه شنيدم فرمود) عليه السالم(از امام صادق: ابوبصير گويد

: بني اميه و يارانشان مي باشند، گفتم آن نشانه و آيه چيست؟ فرمود: اشند؟ فرموداينان چه كساني مي ب: گرد گفتم
كه حسب -ايستادن خورشيد بين اول ظهر تا وقت عصر و خارج شدن و پديدار گشتن يك صورت تا سينه شخصي 

ي و دار و دسته در خورشيد، اين پديده در زمان سفياني واقع شود در اين هنگام سفيان -و نسب او شناخته شده است
  .او به هالكت خواهند رسيد

 
ابوبصير در ادامه اين روايت از امام صادق عليه السالم نقل مي كند كه واقعه ايستادن خورشيد در آسمان در زمان  

  . يوشع بن نون هم اتفاق افتاده است

  ار عجيبي در جهان رخحوادث بسي) عليه السالم(طبق روايات اسالمي، در ماه رمضان سال ظهور امام مهدي 

  .تا آن زمان بي سابقه مي باشند) عليه السالم(مي دهند كه از زمان فرود آمدن آدم 

 

در اين ماه ستارة دنباله دار ناشناسي كه از قبل وارد فضاي منظومة شمسي شده است، با گازها و غبارهايي كه همراه 

جم ماه رمضان جلوي رسيدن نور خورشيد به ماه را مي ستارة يادشده در پن. دارد، سبب سرخ شدن آسمان مي گردد

در نيمة ماه رمضان، ميان خورشيد و زمين قرار مي گيرد و باعث    مي گردد و   گيرد و باعث خسوف غير عادي

سپس، شهاب سنگي بزرگ از آن جدا مي گردد و همراه با صدايي شديد در . ودخورشيد گرفتگي كلّي مي ش

  .و ويراني زيادي به بار مي آورد و در پي آن، دود غليظي آسمان را فرا مي گيردمشرق زمين فرو مي افتد 
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اين ستاره، ضمن گردش در فضاي منظومة شمسي، هنگامي كه در نزديكترين فاصله با زمين قرار مي گيرد، اثر 

د ايستايي گرانشي آن سبب كندشدن حركت زمين ميشود و در بعد از ظهر يكي از روزها، مردم مشرق زمين شاه

در ميان خورشيد ) عليه السالم(خورشيد در ميان آسمان خواهند بود و در همين حال، تصوير چهره و سينة امام علي 

  .ظاهر مي گردد

 

همچنين، ستارة يادشده زماني كه در جهت عكس حركت زمين به دور خود و از كنار آن عبور مي كند، اثر 

شود و در پي اين حادثه، جهانيان شاهد طلوع خورشيد از مغرب و دو گرانشي اش موجب حركت وارونة زمين مي 

با دورشدن ستارة دنباله دار از زمين، اين كره دوباره حركت طبيعي خود را . برابر شدن طول شب و روز خواهند بود

مي گذرد    )ه و خورشيدبه بيان درستتر بين ما(در اواخر ماه رمضان، دنباله دار يادشده از ميان ماه و زمين. باز مي يابد

در همين ماه، در صبح روز بيست و سوم، از آسمان ندايي رحماني مردم را به حق . و سبب ماه گرفتگي مي شود

 .شيطاني مردم را به سوي باطل فرا مي خواند دعوت ميكند و پس از غروب آفتاب در همان روز، پيامي

الزمان و برخورد ستارگان با يكديگر و تيره شدن خورشيد و  در روايات اسالمي و قرآن كريم نيز به صراحت از آخر

اما بر اساس . به هم خوردن نظم سيارات و زلزله هاي شديد و آتشفشان به عنوان داليلي براي نزديكي قيامت ياد شده

زيادي روايات در هنگام ظهور و قبل از ان نيز از برخورد دنباله داري به زمين ياد شده كه موجب كشته شدن عده 

  .مي گردد ولي پايان جهان نيست و ضمن اينكه تاريخي براي آن تعيين نشده است

 

ظهور ستاره : بطور خالصه مي توان گفت در نزديكي ظهور عالئمي غير عادي در آسمان مشاهده مي شوند از جمله 

سمان از زوال تا غروب سرخ رنگ كه نشانه اي براي آغاز جنگ و خونريزيهاي بسيار است ، ايستايي خورشيد در آ
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، طلوع خورشيد از مغرب آن ، ظهور دنباله داري كه مدار آن بطور متناوب تكرار مي شود و در دوره هاي مختلف 

حيات بر روزي زمين ديده شد ه و موجب تغييرات شديد جوي و آب و هوايي در زمين مي شود كه در روايت باال 

ي از دنباله دار يا شهاب سنگي عظيم در مشرق همراه با خسف و تلفات صريحا به آن اشاره شده ، فرو افتادن بخش

همچنين در روايات بطور ضمني وقايعي مثل آتشي از مشرق و زلزله و خسف در دو نقطه مشرق و مغرب به . زياد 

ديد  در روايات و پيشگوييها و فيلمهاي هاليوودي غرب و از.ظهور ستاره سرخ رنگ و دنباله دار مربوط مي باشد

پايان خواهد يافت و حيات انسان جهان ادامه نخواهد يافت ،، اين  2012پيشگويان ، جهان در سال هاي مختلفي مانند

نوع نگرش مايوسانه و نا اميدانه به حوادث آخر الزمان از زاويه ديد غرب موجب شده تا بسياري از آنان با ديد منفي 

اي خود را تنظيم نمايند در حاليكه در روايات اسالمي حوادث آخر به اين حوادث نگريسته و بر اساس آن رفتاره

الزمان پايان حيات نبوده بلكه شروعي دوره ديگري براي حيات انسان بر روي كره زمين مي باشد كه اين دوره 

بازماندگان حوادث سالهاي قبل ، عصر طاليي زندگي بر روي زمين با حكومت آخرين منجي را تجربه خواهند كرد 

و وارد مرحله قيامت صغري خواهند شد و در اين دوره تا قيامت كبري زندگي جديدي را در سايه آرامش و عدالت 

 .و پيشرفتهاي علمي و اجتماعي خواهند گذراند

 درباره نابودي اسرائيل) عليه السالم(پيشگويي امام علي 

پس از آن پيشگويي شده است كه در  هاي اسالمي و حوادث در روايات متعددي، موضوع تسلط يهود بر سرزمين

 :كنيم اينجا به مناسبت حوادث جاري در منطقه به دو مورد از آنها اشاره مي

يهود براي تشكيل دولت خود :نقل شده است در اين زمينه چنين آمده است) عليه السالم(در روايتي كه از اميرمؤمنان

 .ند آمدخواه] به منطقه عربي خاور ميانه[در فلسطين، از غرب 



 
86 

 

ها نيروهايشان از هم  در آن زمان عرب: ها در آن موقع كجا خواهند بود؟فرمود پس عرب! يا اباالحسن: عرضه داشتند

 .پاشيده و ارتباط آنها از هم گسيخته، و متّحد و هماهنگ نيستند

 

ها زمام امور  عربنه، تا زماني كه : آيا اين بال و گرفتاري طوالني خواهد بود؟فرمود: از آن حضرت سؤال شد

هاي جدي آنان دوباره تجديد شود آنگاه سرزمين فلسطين به دست  خودشان را از نفوذ ديگران رها ساخته و تصميم

سرزمين عراق به آنان ] طريق[ها پيروز و متّحد خواهند گرديد، ونيروهاي كمكي از  آنها فتح خواهد شد، و عرب

ها و ساير مسلمانان همگي مشتركاً براي نجات  عرب.»القوة«: شده است هايشان نوشته خواهد رسيد كه بر روي پرچم

و چه جنگ بسيار سختي كه در وقت مقابله با يكديگر در ] و با يهوديان خواهند جنگيد[فلسطين قيام خواهند كرد 

اجساد بخش عظيمي از دريا روي خواهد داد كه در اثر آن مردمان در خون شناور شده و افراد مجروح بر روي 

 :آنگاه فرمود.ها عبور كنند كشته

جنگند، و در مرحلة چهارم كه خداوند ثبات قدم و ايمان و صداقت آنها را دانست هماي  ها سه بار با يهود مي و عرب

 .افكند پيروزي بر سرشان سايه مي

حتّي يك نفر يهودي شوند تا جايي كه  به خداي بزرگ سوگند كه يهوديان مانند گوسفند كشته مي:بعد از آن فرمود

  .هم در فلسطين باقي نخواهد ماند

 :فرمايد آن را نقل كرده است، مي» اسدي هعباي«آن حضرت در روايتي ديگر كه 

، و يهود و نصاري را از سرزمين هاي عرب بيرون ...بخش بنيان خواهم نمود  من در آينده در مصر منبري روشني

 .سوق خواهم داد] به طرف حق[خواهم راند، و عرب را با اين عصاي خود 
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شويد و  دهيد كه بعد از مردن بار ديگر زنده مي گويي شما خبر مي! يا امير المؤمنين: من عرض كردم: گويد عبايه مي

 .دهيد اين كارها را انجام مي

نها را مقصود من از اين سخنان آن گونه كه تو خيال كردي نيست؛ مردي از دودمان من اي! هيهات اي عبايه:فرمود

 ..انجام خواهد داد

شاهد نابودي صهيونيسم متجاوز و آزادي كامل سرزمين ) عليه السالم(با اميد به آنكه به زودي با ظهور امام مهدي

 .فلسطين و قدس شريف باشيم

  شبهات

 د؟چگونه حضرت كه در يك مكان، ناظر همه جا مي باشن

در همه جا، و حاضر بودن تمام دنيا در پيش روي حضرت امام ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضور امام عصر
  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مهدي

  
بايد دانست كه حاضر و ناظر دانستن امام به اين معنا نيست كه امام با چشم سر، افراد را نگاه مي كند؛ همان گونه كه 

بلكه امام داراي حقيقت وجودي بسيار بلندي است كه مربوط . ودن خدا نيز شهود و ديدن مادي نيستشاهد و ناظر ب
غير ) عليه السالم(و امامان ) صلي اهللا عليه وآله(در بسياري از اين اخبار، براي پيامبر . به گستره اين عالم مادي نيست

  .ثبات شده و آن مقام نورانيت استاز آنچه كه ما آن را نفس و روح مي ناميم ، مقامي واالتر ا
اين مقام نورانيت ، چون محيط و دربردارنده زمان ها و مكان ها است؛ بر همه چيز احاطه وجودي دارد، نمونه و مثلي 

است براي علم الهي يعني همان گونه كه خداي متعال بر همه ي ما سواي خويش، احاطه حضوري دارد و اين به 
، آن ها نيز كه مظهر تام اسماي الهي اند و علمشان هم مظهر علم الهي است، به موجودات زمان و مكان ربطي ندارد

  .احاطه حضوري دارند
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. بر اين اساس استقرار حضرت در مكاني از مكان هاي اين كره ي خاكي، با شاهد و ناظر بودن او منافقي ندارد 
قام نورانيت و روح مطهر انان كه وسعت وجودي دارد استقرار براي بدن مادي است و شاهد و ناظر بودن، مربوط به م
  .مي باشد

شاگرد » لورنس«و » حضور شيء واحد در همه جا صفر نيست«: گويد مي» انيشتين«شاگرد » هايزنبرگ«: علمي . پيام
درصدش قابل لمس و مشهود است و اگر  10كنيم، فقط  اي كه در آن زندگي مي مجموعه«: گويد ديگرش مي

درصد دسترسي داشته باشند، نه تنها زمان و مكان برايشان صفر نيست، بلكه مالك زمان و 90د كه به آن كساني باشن
 ».توانند در چند جا همزمان حضور داشته باشند مكان هستند و مي

 راه مقابله با مدعيان دروغين مهدويت چيست؟

شكل گيري فرقه ها و گروه هاي منحرف و پيوستن و اعتماد كردن مردم به مدعيان مهدويت يا  روشن است كه
نيابت در جهل و ناداني آنها ريشه دارد شوق فراوان به ديدار امام بدون معرفت و آگاهي كافي به آن حضرت و 

بنابراين شيعيان منتظر بايد با غفلت از وجود شيادان در اين عرصه زمينه ساز ارتباط با مدعيان دروغين مي شوند 
آگاهي كافي از معارف ناب مهدويت خود را از دام نيرنگ بازان حفظ كنند و با پيروي از علماي متعهد شيعه در 

 . پس بايد ريشه جهل را خشكاند .مسير روشن مكتب گام بردارند

مان داشته باشيم بايد ويژگي ها و براي تشخيص و مقابله با مدعيان دروغين الزم است كه شناخت كامل از امام ز
عالوه بر شناخت .از روايات معصومان بشناسيم    خصوصيات شخصي آن حضرت و شرايط و نشانه هاي ظهور وي را

گاهي كافي به دست آورد و اين معرفت و امام زمان به اسم ،نسب الزم است از جايگاه امام و رتبه و مقام ايشان نيز آ
 :به فرموده امام صادق براي به دست آوردن آن الزم است از خداوند طلب ياري شودشناخت چنان مهم است كه 

در زمان غيبت طوالني امام مهدي عجل اهللا تعالي فرجه الشريف باطل گرايان به شك و ترديد گرفتار مي شوند   ...(
 اگر آن زمان را شاهد بودم ،چه كنم؟:زراره از ياران خاص امام گفت

اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك : اين دعا را بخوان:لسالم فرمودند امام صادق عليه ا
اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني .اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك .

 )مفاتيح الجنان باب ششم(حجتك ضللت عن ديني
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هم نام و هم كنيه پيامبر ،در برخي روايات از بردن :جه الشريف در رواياتنام و نسب امام مهدي عجل اهللا تعالي فر
،نام مادرشان ...قائم،منتظر،بقية اهللا،حجت و:نام آن حضرت تا هنكام ظهور نهي شده ،لقب هاي مشهور آن حضرت 

 ...نرجس و پدرشان امام حسن عسكري است،سن امام و امامتشان و

چهره اش گندم گون ،پيشاني اش بلند و تابنده،ابروانش كشيده و :ايشانويژگي هاي حضرت شمايل و خصوصيات 
  ...زيبا بر گونه راستش خالي مشكين و در ميان شانه اش اثري چون اثر نبوت و

شناخت جايگاه امام و امامت ،او آخرين حجت پروردگار و جانشين بر حق پيامبر و پيشواي همه مردم و منجي 
بر همگان واجب است چرا كه اطاعت از او اطاعت ط پيامبر خداست و اطاعت از  بشريت است كه اطاعت از او

 : شناخت حضرت از زبان خود امام.پيامبر اطاعت خداست 

آيا مرا مي :فرمود.به خدمت حضرت مهدي رسيدم :مي گويد )خادم امام حسن حسن عسكري عليه السالم(ابونصر
. مقصودم اين نبود:شما آقاي من و پسر آقاي من هستيد فرمود :من كيستم؟گفتم :آري فرمود :شناسي ؟عرض كردم 

فرمود من آخرين وصي پيامبرم ،خداوند به وسيله من ،بال . خداوند مرا فداي شما بگداند، شما بفرماييد:عرض كردم 
 )171،ص12،ح 43،باب 2كمال الدين و تمام النعمه ج.(را از خاندانم و شيعيانم بر طرف مي كند

ز ابعاد شناخت امام شناختن سيره و صفات مهدوي است كه تاثير عملي گسترده اي در رفتار و خلق و يكي ديگر ا
 .خوي منتظر دارد

،آخرين امام و واپسين معصوم از سالله پاك پيامبر و تحقق بخش ايده  عجل اهللا تعالي فرجه الشريف حضرت مهدي
صل  حكومت عدل اسالمي و اجرا كننده نقشه پيامبر اسالم و تشكيل دهنده عليهم السالم آل همه پيامبران و امامان

و برنامه دولتش تجديد عظمت  صل اهللا عليه واله سيره او همانند سره پيامبر اكرم.در صحنه گيتي است  اهللا عليه واله
و او مانند جدش حضرت محمد رحمة للعالمين است و هنگام ظهور ،پرچم .قران و احياي تعاليم عالي اسالم است 

پيراهن وي را بر تن و شمشير آن حضرت را در دست دارد و نشانه هاي ظاهري و باطني .نشانه هاي پيامبر با اوست
 )490منتخب االثر ص.(پيامبر در او نمايان است
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مردي از اهل بيت من قيام مي كند و به سنت و روش من عمل مي نمايد و خداوند براي وي :پيامبر اكرم فرمودند
تد و زمين آن چه دارد بيرون مي ريزد و او زمين را پر از عدل مي كند ،چنان كه پر از ظلم شده روزي مي فرس

 )82ص51بحار االنوارج .(باشد

به روش پيامبر عمل :راوي مي گويد از امام باقر عليه السالم پرسيدم ،قائم چگونه در ميان مردم رفتا مي كند ؟فرمود
پيامبر آثار كفر جاهليت را :عر ض كردم روش پيامبر چگونه بود ؟فرمود.ازدمي كند تا آنكه اسالم را آشكار مي س

قائم موقعي كه قيام مي كند ،اعمال نامشروع و بدعتي را كه هنگام صلح و . از ميان برد و با مردم به عدالت رفتار كرد
               دالت گستري رهبريسازش با بيگامگان اسالم ،در ميان مسلمين مرسوم شده ،از ميان مي برد و مردم را به ع

 «از كتاب موعود نامه«)381ص52بحار االنوار ج.(مي نمايد 

و ديگر شناخت عالئم و شرايط ظهور است ،زمان ظهور نا معلوم است ولي براي آن نشانه هايي گفته اند كه با 
نور اميد و براي معندان تذكر و بررسي آنها مي توان سيماي جامعه پيش از ظهور را به تصوير كشيدكه براي شيعيان 

هشدار است، همچنين نشانه ها معيار خوبي براي تشخص مدعيان دروغين مهدويت است ،اگر كسي ادعاي مهدي 
بودن كرد ولي سخن او با آنچه در روايات عالئم امده ،هماهنگ نبود دروغ او آشكار ميشود از طرفي در بين 

كه به تصوي كلي و اصل ظهور نويد مي دهدو تنها در صورت :م غير حتميعالي:روايات دو گونه عالئم تحليل شده 
كه بدون :و عالئم حتمي . تحقق شرايط آنها واقع مي شوند مانند شكسته شدن ديوار مسجد كوفه كه اتفاق افتاد

دارد خروج  قيام قائم ما پنج نشانه:امام صادق فرمودند. شك اتفاق خواهند افتاد و به نزديكي ظهور بشارت مي دهند
 .سفياني،يماني،نداي آسماني،كشته شدن نفس زكيه و خسف بيدا

در غيبت صغري مدعيان توسط نايبان خاص امام معرفي و توسط امام به وسيله توقيعات لعن مي شدند حضرت 
يع مهدي در آخرين توقيع خود به اخرين نايبشان تكليف همه شيعيان را روشن كرده اند كه گوش دادن به اين توق

 :براي شناسايي مدعيان دروغين كافيست

اي علي بن محمد سمري ،خداوند در مصيبت وفات تو،به برادران ديني ات ،پاداش بزرگ .بسم اهللا الرحمن الرحيم
به كرهايت رسيدگي كن و درباره جانشين .كرامت فرمايد،چرا كه تو تا شش روز ديگر به سراي باقي خواهي رفت

از اين پس ظهوري نخواهد بود ،مگر پس . زيرا دوره غيبت كامل فرا رسيده است.مكنپس از خود به كسي وصيت 
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و قساوت فرا گيرد و زمين از ظلم و   از فرمان اهي و آن پس از گذشت مدتي دراز خواهد بود كه دلها را سختي
از خروج سفياني و  آگاه باشيد كه هركس قبل.ان من ادعاي مشاهده مي كنندستم پر شود و در آينده بعضي از شيعي

 )294،ص45،باب2كمال الدين و تمام النعمه ج.(صيحه ادعاي مشاهده كند ،دروغ گو است

با اين بيان روشن هر شيعه آگاهي وظيفه دارد ،مدعيان ارتباط و نيابت خاص را تكذيب كرد و راه نفوذ و سود جويي 
 .اين فرصت طلبان و دنيا خوهان را ببندد

 .و كتاب موعود نامه مجتبي تونه اي نگين آفرينش درسنامه دوره مقدماتي معارف مهدويت برگرفته از كتاب:منبع

را ثابت )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(آيا با استفاده از منابع روايي مي توان وجود امام زمان
 كرد؟

احاديث .ز جمله آموزههاي اعتقادي و بلكه از ضروريات مذهب به شمار ميĤيددر فرهنگ شيعه،ا» مهدويت«موضوع 
با مروري كوتاه .مربوط به اين موضوع، چنان فراوان و گسترده است كه جاي هيچ شك و ترديدي را باقي نميگذارد

و بر پايي ) فعجل اهللا تعالي فرجه الشري(در منابع حديثي شيعه،به خوبي در مييابيم كه موضوع ظهور حضرت مهدي
حكومت عدل جهاني به دست ايشان،جزو موضوعات كامالً متواتر و مورد قبول تمام مسلمانان ـ به خصوص شيعه 

 .دوازده امامي ـ است

،با استفاده از بيانات نوراني )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(،پيش از تولّد امام زمان)عليهم السالم(اصحاب ائمه
كتابهاي مستقلي در رابطه با والدت، غيبت، ظهور و نشانه هاي ظهور آن حضرت تأليف ، )عليهم السالم(معصومين

  :اند از جمله كرده

، مؤلف كتاب )ق220م) (عليه السالم(از اصحاب امام رضا» عبيس«ابوالفضل عباس بن هشام ناشري، مشهور به 
و صاحب )  تعالي فرجه الشريفعجل اهللا(حسن بن علي بن ابي حمزه بطائني، از اصحاب امام كاظم- 3.الغيبة

   .الغيبة، الرجعة، القائم و المالحم: كتابهاي

  51، ص 1برگرفته از درسنامه 
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 صحيح است؟)عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(آيا احاديث وارد شده درباره حضرت مهدي

ويت صحيح هستند بلكه در ميان اين احاديث هم مانند ساير احاديث،ضعيف و ادعا نمى شود كه تمام احاديث مهد
احاديث به قدرى است كه ديگر جاي بررسي در احوال و راويان همه احاديث را   اين   موثق وجود دارد ولي زيادت

ش به اندازه ره اباقي نمي گذارد و اطمينان به خودي خود حاصل مي شود چرا كه قطعاً كمتر موضوعي است كه دربا
صلي اهللا (به عبارتي ديگر پيامبر اكرم حديث وارد شده باشد،) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(وجود حضرت مهدي 

خبر داده اند ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(و همه ائمه اطهار عليهم السالم درباره وجود حضرت مهدي ) عليه وآله
... راي ظهورش لحظه شماري مي كردند سنى و شيعى، اشعرى و معتزلى وو مردم در زمان ائمه به انتظارش بوده و ب

هم احاديث در رابطه با او نقل كرده اند، با اين همه حديث و راويان با مذاهب متفاوت ديگر نمي توان گفت اينها را 
 .شيعيان متعصب جعل كرده اند

  61و  62دادگستر جهان، ص 

 آيا در قرآن كريم راجع به حضرت مهدي،انتظار و منتظر واقعي صحبتي شده است؟

 .ابتداء با ذكر يك مقدمه به فراز اول از سوال مي پردازيم

قرآن كريم براي معرفي شخصيت ها به مقتضاي حكمت و بالغت از سه روش استفاده نموده است كه ذيال :مقدمه
 :بيان مي شود

و ما محمد اال » اولين راه اين است كه شخصيت مورد نظر را با اسم معرفي مي نمايد،به طور مثال: في با اسممعر-1
 .؛محمد ـ صلي اهللا عليه و آله ـ نيست جز پيامبري كه قبل از او نيز پيامبراني بوده اند«رسول قد خلت من قبله الرسل

و بعثنا » :مانند. نقباي بني اسرائيل را اينگونه معرفي نموده است در اين مورد به عنوان نمونه قرآن: معرفي با عدد -2
 .؛و از ايشان دوازده پيشوا برانگيختيم«منهم اثني عشر نقيباً

الذين يتبعون الرسول النبي ( قرآن پيامبر را با اين شيوه نيز معرفي نموده است، مانند آيه: معرفي با صفت و ويژگي-3
رستاد پيامبري كه درس نخوانده پيروي مي كنند و حضرت علي ـ عليه السالم ـ را هم با ؛همانان كه از اين ف)االمي
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انما وليكم اهللا ورسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصالة و يؤتون الزكاة و ( صفاتش معرفي شده است، مانند آيه
همان كساني كه نماز برپا مي دارند و  ؛ولي شما تنها خدا و پيامبر اوست و كساني كه ايمان آورده اند،)راكعون  هم

اين قسم اخيركه معرفي با صفات است شايد بهترين راه معرفي باشد، زيرا اين نوع .در حال ركوع زكات مي دهند
معرفي راه را بر سود جويان مي بندد چون نام قالبي مي توان درست كرد، اما تخلق به صفات، عمالً كار آساني 

لذا در سورة بقره مي بينيم كه خداوند متعال بعد از آن كه طالوت را به اسم معرفي مي . اشدنيست و قابل جعل نمي ب
در آنجا كه . كند بالفاصله وي را با صفات و نشانه نيز معرفي مي نمايد تا جلوي هرگونه اشتباه احتمالي گرفته شود

بعد مي . را بر شما به پادشاهي گماشته استدر حقيقت خداوند طالوت ،)بعث لكم طالوت ملكا انّ اهللا قد(:مي فرمايد
 .. ؛و پيامبرشان به ايشان گفت در حقيقت نشانة پادشاهي او اين است كه)...و قال لهم نبيهم ان آية ملكه( :فرمايد

           قرآن كريم در معرفي اشخاص از سه روش استفاده نموده است و بهترين روش معرفي اشخاص با صفات و
را چگونه ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حال سوال اين است كه قرآن كريم حضرت مهدي . ويژگي ها است

 .معرفي مي كند

 آيا امكان دارد كه فردي در زمان كودكي به امامت برسد؟

توانستند جنجال به پا  معاصر، خيلي خوب مي اگر امام خردسال،از دانش و سطح تفكر عالي برخوردار نبودخلفاي
 .اي حقيقي بوده است نه ساختگي ها و سكوت تاريخ،گواه است كه امامت در سنين كم پديده كنند؛ اما سكوت آن

نيز پيامبراني را خداوند در كودكي به مقام نبوت مفتخر )عج اهللا تعالي فرجه الشريف(البته پيش از حضرت مهدي
كه از هنگام والدت به نبوت خويش به طور آشكار تصريح كرد يا ) عليه السالم(ن حضرت عيسيساخته بود؛همچو

» .ما از كودكي به او حكم نبوت داديم«: فرمايد كه خداوند در قرآن مي)عليه السالم(حضرت يحيي حضرت
  12/مريم

تواند مقام امامت را نيز با تمام  گونه كه خداوند متعال،مقام نبوت را به كودك خردسالي داد،مي بنابراين، همان
  .هاي الزم،به كودكي عطا فرمايد ويژگي
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امام ) عليه السالم(هاي فراوان و شواهد تاريخي،گوياي آن است كه پيش از حضرت مهدي عالوه بر اين روايت
امامت حضرت  اين خود.نيز پيش از سن بلوغ جسماني به امامت رسيدند)عليه السالم(و امام هادي) عليه السالم(جواد

  .در كودكي را اثبات مي كند) عج اهللا تعالي فرجه الشريف(مهدي

  25تا 22، ص 1برگرفته از درسنامه 

 مفهوم حقيقي انتظارچيست؟

 .انتظار استيكي از مهمترين و پر ارزشترين وظايف و تكاليف شيعه در عصر غيبت موعود جهان مسأله 

معناي انتظار در لغت به معناي انتظار كشيدن و مراقب بودن است، و معموال به حالت كسي گفته مي شود كه از وضع 
 .موجود ناراحت است و براي ايجادوضع بهتري تالش مي كند

 
سوز و گداز،  اميدوار،پويا، گويا، در تالش، دشمن شكن، جو شكن، تعالي جوي، در:انسان منتظر در تعريفي جامع 

حسابگر و حسابرس، دقيق ،اگاه ،خود اگاه ،با مردم و در ميان مردم ،با شرح صدري وسيع، مومن ومعتقد به راه 
 محبوبي كه در طلب ان مي سوزد و مي گدازد و باالخره

 .منتظر يعني زمينه ساز موعود منتظَر

باشد، تالشش در آمادگي براي آن به وسيله مؤمني كه منتظر آمدن مواليش مي باشد هر قدر انتظارش شديد تر 
پرهيز از گناه و كوشش در راه تهذيب نفس و پاكيزه كردن درون از صفات نكوهيده و به دست آوردن خويهاي 
 .پسنديده بيشتر مي گردد ،تا به فيض ديدار موالي خويش و مشاهده جمال دلرباي او در زمان غيبتش رستگار شود

 :مي فرمايدامام صادق عليه السالم 

يزكاري و خويهاي پسنديده شود بايد كه منتظر باشد و با پره  )عليه السالم(هر كس كه خواسته باشد از ياران قائم (
ظهور كند، پاداش او مثل كسي خواهد بود كه  پس هر گاه بميرد و قائم پس از مردنش به. عمل كند و اوست منتظر

 )دوران حكومت ان حضرت را درك كرده باشد
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سخن آخر اينكه انتظار اميد و آرمان و فرداي تابناك را نويد مي دهد و منتظر در اميد و با اميد زندگي مي كند و در 

نتيجه سدهاي مانع را در هم مي شكند موانع را كنار مي زند راه را هموار مي كند، با دشمنان مي ستيزد و به اميد 
 :شد و زبان حالش همواره اين چنين استمشاهده دولت كريمه امام منتظر اميدوار مي با

 
 اي دل،بشارت مي دهم خوش روزگاري مي رسد 

 يا درد و غم طي مي شود، يا شهر ياري مي رسد

 غمگين مشو قدري تحمل بيشتر! اي منتظر

 گردي به پا شد در افق، گويي سواري مي رسد

  

 ومي كه در زمان ظهور حقش گرفته ميشود كيست؟اولين مظل

  اين طور كه از روايات مشخص شده اولين پرونده اي كه در دادگاه الهي مورد بررسي قرار

  و اين.به دست قنفذ و رفيق او ست  )عليه السالم(حضرت محسن بن علي   گيرد پرونده شهادت مي 

  .استيفا ميشود )لي فرجه الشريفعجل اهللا تعا(حكومت حضرت مهدي   اولين حقي است كه در

 چه كساني در فاصله بين شهادت امام زمان و قيامت رجعت ميكنند؟

در اواخر سلطنت و حكومت امام زمان روحي فداه ،حضرت سيد الشهدا امام حسين عليه السالم براي انجام مراسم 
                 حضرت پس از انجام مراسم تدفين چهل هزار سال در دنيا حكومت.ه دنيا باز مي گردند تدفين امام عصر ب

مي كنندعمر طوالني حضرت به جايي مي رسد كه از كهولت ابروانشان روي چشمهاي مبارك مي افتد ، بنابر اين 
ص  53بحار االنوار ج).لسالم استحجت خدا بر روي زمين پس ازرحلت امام زمان روحي فداه امام حسين عليه ا

46(  
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 :زيرا.فاصله بين شهادت امام زمان و قيامت زياد است  طبق روايات با بودن رجعت

 )46و41ص53همان ج(.به نقل برخي روايات ،همه پيامبران خدا از آدم تا خاتم به دنيا بر مي گردند  

 )115ص102وج322ص95همان ج(.همچنين همه امامان ما هم به دنيا بر ميگردند 

 )104ص 53همان ج(.و هم اينطور رسول اكرم رجعت فرموده و پنجاه هزار سال حكومت مي كنند  

 )43ص 53همان ج(.مولي اميرالمومنين علي عليه السالم هم رجعت فرموده وچهل و چهار هزار سال حكومت دارند 

رجعت مي كنند ،مخصوصا تصريح  سالمعليهم ال از بررسي مجموع روايات معلوم مي شود كه همه امامان معصوم 
شده كه حضرت ولي عصر رو حي فداه نيز پس از شهادت رجعت فرموده و قيام قيامت كبري چهل روز پس از 

 )108ص 25همان ج(رحلت بعد از رجعت امام است

 مي كند را نام برده و راه مقابله چيست؟ چند مورد از فتنه هايي كه شيعيان را تهديد 

 :شود به برخي از فتنه هايي كه ممكن است شيعيان را تهديد كند اشاره مي

كه باعث كم رنگ شدن دين (هاي دين وجود مقدس امام و نقش او، آموزه: جهل و عدم شناخت مناسب نسبت به 
  ؛)همچون مفهوم انتظار(اي مهدويته ، وضعيت نا به هنجار كنوني، آموزه)شود در زندگي مردم مي

 تحجر و مقدس گرايي خشك و بدون توجه به عمق و روح دين؛  

  تجاوز به جوامع اسالمي و شيعي و كشتار آنان ؛ 

گسترش فساد و تباهي از يك طرف، و ايجاد شك و ترديد نسبت به ظهور امام موعود از طرف ديگر، و به تمسخر   
  آخر؛گرفتن انتظار و ظهور از طرف 

  :و منتظران ظهورش الزم است در چند زمينه فعاليت داشته باشند) عليه السالم(بر عاشقان امام عصر
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هاي دين، مباحث مهدويت و مفاهيمي كه در رابطه  باالبردن فهم و شناخت نسبت به امام و امامت، مفاهيم و آموزه  
  با اين موضوع است؛

  ساد و جلوگيري از آن، امر به معروف و نهي از منكر؛عمل به وظايف دين، كسب تقوا، دوري از ف  

  هاي مختلف اجتماعي و سياسي؛ حضور فعال و آگاهانه تحت مديريت ولي فقيه در صحنه  
  .ايجاد روحيه نشاط و تالش در خود و جامعه و حركت به سوي سازندگي و زمينه سازي براي ظهور  

 چگونه خواهد بود ؟) عليه السالم(جهان در آستانه ظهور امام زمان 

  :جهان در آستانه ظهور را مي توان چنين تصور كرد
  

  :براي جهان در هنگام ظهور دو فضاي متفاوت در روايات ترسيم شده است
  فضاي عمومي حاكم بر جهان. 1

  فضاي خاص. 2
  

رباخواري، كبر و غرور دزدي وفحشا، ناامني و : از ظلم و فساد است فضاي عمومي جهان در نزديكي ظهور، پر
 .جنگ، بيماري و بي غذايي و محروميت از نعمتهاي معنوي و جهاني پر از خشونت

اينان براي بدست آوردن امكانات بيشتر از هيچ . گروهي از مردم براي كسب منافع بيشتر، به ظلم و ستم رو ميĤورند
در كنار استفاده از ابزار ظلم، فساد را نيز در جامعه رواج . ستند و به استثمار مردم اقدام ميكنندجنايتي روي گردان ني

آنان سعي دارند با فريب مردم و كشاندن آنان به ورطه فساد، حاكميت ظالمانه خود را ادامه دهند، و در اين . ميدهند
  .راستا عده اي را به دامن فساد ميكشانند

  
گروهي در آن دوران سخت به وظيفه ديني . فضاي عمومي و تاريك، فضايي خاص وجود دارداما در درون اين 

خود پايبند هستند و با انجام دادن عمل صالح و كمك به ديگران، مردم را ارشاد و هدايت ميكنند و براي ظهور 
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عليه (د مردم را با امام مهديسعي ميكنن. زمينه سازي مينمايند و با تمام توان معارف و احكام دين را ترويج ميكنند
  .و واقعيتهاي حكومت او آشنا سازند تا آنان آماده پذيرش ظهور شوند) السالم

  
در آستانه ظهور حركت اين دو گروه دين مدار و مستبد به اوج مي رسد و هر كدام با تالش فراوان سعي دارند مردم 

  .مردم براي ظهور استو نتيجه اين تقابل خواست عمومي . را با خود هم راي كنند

 ؟ما مسلمانان چگونه بايد عمل كنيم تا مردم دنيا در مسير زمينه سازي ظهور گام بردارند 

  :اساسي در اين راستا، شناخت است كه در دو بعد بايد حركت كرد  حركت و گام
  

ها، زيبنده آنان  مردم بايد متوجه شوند كه وضعيت كنوني جامعه انسان  :دشناخت وضعيت نابهنجار موجو. الف
اي كه ظلم و فساد در آن فراوان است و اقليتي زورمدار و زراندوز براي كسب منافع نا مشروع بيشتر، از  نيست؛ جامعه

از انحصار در آوردن  اي و شايسته اجتماع بشري نيست و بايد با حركت رسانه... كنند و  هيچ ستمي فروگزاري نمي
  .ها آگاه و حقايق پشت پرده جريان استعمار و استكبار را افشا نمود هاي انتشار خبر، مردم را از ظلم و تبعيض بنگاه

  
مردم بايد دريابند كه زندگي مطلوب و تعالي بخش انساني، فقط در سايه مديريت مرد   :شناخت وضعيت مطلوب. ب

اند؛ بلكه  مكاتب دست ساز بشر، نه تنها گرهي از مشكالت جامعه را حل نكرده .آسماني و الهي امكان پذير است
ها را با هم برابر آفريده است و همه آنها حق  ن مردم بايد درك كنند كه خداوند انسا. اند اوضاع را اسف بارتر نموده

. اشد نه آنكه خود هدف شوداي براي رسيدن به هدف ب البته زندگي مطلوب هم بايد وسيله. زندگي مطلوب را دارند
اند كه براي حياتي فراتر از دنيا، از اين عالم  اند؛ بلكه آمده مردم بايد درك كنند كه براي دنيا و لذات دنيا خلق نشده

  .زاد و توشه برداند
  

ت در كنار شناخت بايد حركت كرد؛يعني، مردم بايد از حالت ظلم پذيري به در آيند و ظلم ستيز شوند و به عبار
 .بهتر بايد ظهور مصلح را عمالً بخواهند
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  .ها مقاومت كنند و به اميد رسيدن به آينده سبز، حركت واقعي را شروع نمايند در برابر زورگويي

 !نشانه هاي ظهور نزديك است يا نه ؟ 

 تصوراتي است كه ما داريم ؟ اًيا اين ، صرفهاي ظهور نزديك است آيا به نظر شما نشانه 

 
  .با توجه به اينكه زمان ظهور مشخص نيست ، زمان نشانه هاي مرتبط نزديك به آن نيز مشخص نيست     

البته عده اي با توجه به اوضاع و شرايط فعلي . بنابراين ، سخن از نزديكي يا دوري ظهور ،امري پسنديده نيست 
اور اند كه دوره اي كه در آن زندگي مي كنيم ؛همان دوره آخرالزمان است كه در روايات به حاكم بر جهان براين ب

آن اشاره شده است ، زيرا براي آخرالزمان نشانه هايي گفته شده ، مانند گسترش فساد و تفسير دين بر اساس هوا و 
 ... هوس و

اين دوران    ن كنوني آخرالزمان است و ظهور نيز درپس زما. كه اين نشانه ها در دوره زماني ما به وقوع پيوسته است
معرفي آن    محقق مي شود، به عالوه، با وجود انقالب اسالمي ايران و زنده شدن نام و ياد امام زمان عليه السالم و

همانطور كه .هم فزون تر شده استاميد به ظهور دم به پذيرش او، بيشتر شده وحضرت به دنيا آمادگي و اقبال مر
 )انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا(دعاي عهد مي خوانيمدر 

به هر حال ما در عين آن كه بايد به تعجيل فرج اميد داشته باشيم، خودمان را از لحاظ روحي و اجتماعي براي ظهور 
نبايد فكر خودمان را متوجه اموري كنيم كه از محدودة علم ما فراتر است و  حضر ت آماده كنيم

 1.به آن نداريم ،لذا سخن از نزديكي عالئم ظهور امري قابل قبول نيست راهي براي دسترسي

اگر مردم . استشدني بلكه آنچه ما بايد بدانيم اين است كه تحقق ظهور، به شناخت مسألة ظهور است وآن هم
د است، وقتي زمينة ظهور امام زمان را فراهم كنند؛ امام زمان به جِد مي آيند، انكشاف ظهور مثل ارتباط با خداون

كسي خدا را از نظر عقلي و قلبي شناخت، مي بيند كه هست و مي بيند كه ظاهر شد و متوجه مي شود كه عجب 
تمام مدت عمرش خدا از همه چيز به او نزديك تر بود، ولي خود را آماده نكرده بود كه حضرت حق تعالي برايش 

ا گرفته است او در همه جاي عالم حي و حاضر است، وجود مقدس حضرت بقية اهللا هم سراسر عالم ر. ظاهر شود
در روايتي از امام صادق است كه  .پس زمينة ظهور مي خواند و هر لحظه ممكن است اين ظهور اتفاق بيفتد

 .هر روز بايد منتظر ظهور امام زمان باشيم
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 :با سخني از امام مهدي عليه السالم به پايان مي بريم كه فرمودند

شيعيان باز نمي دارد مگر آنچه از كردارهاي آنان كه به ما مي رسد و ما را ناخوشايند است و از آنان روا ما را از ‹‹ 
 ››نمي دانيم

 شرايط ظهور مهمتر است يا عالئم ؟چه شرايطي بايد براي ظهور ولي امر ايجاد شود؟  

 .هستند كه ظهور وابسته به آنهاستشرايط اموري      

 .ما ميتوانيم در تحقق شرايط ظهور نقشي داشته باشيم به خالف عالئم ظهور       

  .ولي عالئم گاهي با فاصله بسيار نسبت به ظهور رخ مي دهد    متصل به ظهور است   شرايط     

  .ولي عالئم پايدار نيستندهر يك از شرايط كه اتفاق بيافتد تا زمان ظهور پايدار خواهد بود          

  .شرايط تحقق بخش ظهورند ولي عالئم تنها بشارت به نزديكي ظهورهستند       

  
  شرايط ظهور چيست؟

  ،چه شرايطي بايد شكل بگيرد؟جامعه،درافراد ،درنفوس،درقلوب،درعقول  براي ظهور، در 

ا درحوزه هاي مختلف، زمينه هاي آيا اين تحول هاي معاصرو اين دگرگوني در قطب هاي قدرت و اين بن بست ه 
  ظهور رافراهم مي سازد؟

  آيا جمهوري اسالمي ايران در اين مرحله نقشي داشته است؟ 

  :شايد بتوان اين تقسيم بندي كلي رابراي شرايط ظهور بيان كرد

  قرآن و سنت پيامبر   ) :استراتژي حركت و قيام و حكومت(قانون جامع و كامل  -1

  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان   :و مدبر وكامل و معصوم  وجود رهبري مقتدر -2
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  هزار نفر 10نفر و حلقه دوم  313حلقه مركزي بنا به روايات  :وجود ياران  -3

   قطع اميد از سازمان هاي مدعي حقوق بشر  :آمادگي عمومي براي ظهور  -4
  

،نسبت به ظهور آن حضرت محروم كلي نيستند،ولي )ريفعجل اهللا تعالي فرجه الش(هيچ وقت ملت منتظر امام زمان   
  .برخوردار كلي هم نمي باشند

اگر مردم زمينه ظهور امام زمان را فراهم كنند ، امام .مابايد بدانيم كه ظهور و يا خفاي آن نور مقدس دست ماست
  .زمان به جد مي آيند

 ورد؟آنها را به شماره در آيا ميتوان آهمه احاديث ذكر شده براي ظهور معتبرند؟يا آ 

اجتماعي به عنوان نشانه هاي  -در منابع ديني ما انبوهي از رخدادهاي طبيعي و غير طبيعي و دگرگوني هاي سياسي 
افزون بر اينكه بعضي .  ظهور ياد شده است و روشن است كه درجة اعتبار و درستي همة اين نشانه ها يكسان نيست

از نظر سند و محتوا نيز داراي اشكال است و برخي ديگر در منابع معتبر آمده و از جهت سند و داللت هم، استوار 
 است

از آنجايي كه در منابع ديني، قيام حضرت مهدي عليه السالم به عنوان يكي از نشانه هاي برپايي قيامت شمرده شده ، 
 .ي ظهور به عنوان نشانه هاي قيامت شمرده شده استپاره اي از نشانه ها

برخي ديگر كلي و محوري هستند و بعضي بيانگر مسائل ريز و جزئي است كه گاه همة آنها را مي توان در يك 
 .عنوان واحدي گردآوري كرد

كاري  بنابراين به طور قطع نمي توان مشخص كرد كه نشانه هاي ظهور چه مقدار است و به فرض هم كه چنين
مهم اين است كه فراواني روايات به ما اطمينان مي دهد كه در آستانة ظهور مهدي . ممكن باشد؛ اهميتي ندارد 

 .موعود حوادثي رخ مي دهد كه برخي چشمگير و فراگير و بعضي نه چندان مهم و قابل توجه است
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رپايي يك حكومت جهاني با محوريت اهللا چه و شايد نكتة ديگر فراواني نشانه ها اين باشد كه ما متوجه شويم براي ب
سعي كنيم با شناخت نقاط قوت و ضعف در راه اين هدف متعالي گام برداريم و .نقاط ضعف و قوتّي وجود دارد

 :خداوند مي فرمايد سورة آل عمران 200چنانچه در آية شريفة     سفارش به صبركنيم   يكديگر را

 ››اصبِرُواْ وصابِرُواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تُفْلحونَيا أَيها الَّذينَ آمنُواْ ‹‹ 

ايد صبر كنيد و ايستادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى كنيد و از خدا پروا نماييد اميد است  اى كسانى كه ايمان آورده
 . كه رستگار شويد

 

 عالئم و نشانه هاي ظهور كدام هستند و به چند دسته تقسيم مي شوند؟

عبارتند از آن دسته از رخدادها كه بر اساس پيش بيني معصومين قبل و يا در آستانة ظهور  )نشانه هاي ظهور  (
 .پديد مي آيد) عليه السالم(حضرت مهدي 

ده است كه آوردن همگي آنها نه مفيد است و نه گوناگوني براي نشانه هاي ظهور امام زمان ذكر ش احاديث
 .ن نيستضروري؛ چون درستي و نادرستي بعضي از آنها خيلي روش

 : نمود  اين دسته بندي را بيان  اما از ميان آنها شايد بتوان

منظور از حتمي بودن اين نشانه ها در روايات در مقابل غير حتمي ها آن است ؛كه  : عالئم حتمي وغير حتمي)1
پديدار شدن آنها بدون هيچ قيد و شرطي و به طور حتم و قطع ، الزامي خواهد بود ، به گونه اي كه اگر آنها واقع 

 . ظهور نخواهند كرد) عليه السالم(نگردد حضرت مهدي 

در  اما نشانه هاي غير حتمي به انجام يك سري امور بستگي دارد اگر آنها به وقوع پيوست آنها هم پديدار مي شوند ،
 .واقع ممكن است پديدار بشوند يا نشوند و ممكن است امام با پديدار شدن آنها هم ظهور كنند
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بر اساس روايات دسته اي از نشانه ها به گونه اي اتفاق مي افتند  :نشانه هاي متصل به ظهور و غير متصل )2
ته فاصله ها شايد دقيق و معين نباشد اما فاصله اي زياد نيست ، الب) عليه السالم(كه ميان آنها و ظهور حضرت مهدي 

 .زياد هم نيست

مجموعة نشانه هاي متصل به ظهور در همان سال ظهور رخ خواهد داد و در مقابل نشانه هاي غير متصل آنهايي 
 .هستند كه در طول تاريخ دوران غيبت كبري اتفاق افتاده و خواهد افتاد

انه هاي ظهور مثل واقع شدن ساير پديده ها به روال طبيعي و تحقق نش : نشانه هاي عادي و غير عادي ) 3
عادي است ولي پيشگويي برخي از آن نشانه ها در روايات طوري است كه بنظر مي رسد واقع شدن آنها غير عادي 

طلوع خورشيد از : و غير ممكن است و تحقق آنها به صورت غير طبيعي و در چهار چوب معجزه خواهد بود ، مثل
و صيحة آسماني كه اگر همان معناي ظاهري آنها مقصود باشد به گونه اي معجزه آسا رخ مي دهد؛ زيرا مغرب 

كنايي و  پديدار شدن اين امور به صورت عادي ، عادتا غير ممكن است ، البته شايد بعضي از اين نشانه ها معناي
 .عادي امكان دارد رخدادهايي اشاره كنند كه پيدايش آنها به طور  داشته باشند وبه رمزي

 چرا بايد در ظهورموال عالئمي رخ بدهد؟اصال دانستن اين عالئم چه فايده اي دارد؟

  :شايد سوال شما را اين طور بتوان مطرح كرد   

  حوادثي واتفاقاتي كه زمينه ساز ظهور مي شود،چيست؟ _

  اين عاليم چه خاصيتي در دلهاي موافق ومخالف دارد؟به راستي بيان  _

  در آن به كار نرفته است؟ آيا رمز وسمبل _

  درنظر است؟ نوعو يا شخص آيا _

  معين نشدن زمان ظهور و حواله بر عالمت هاي مبهم،چه فلسفه اي دارد؟ _
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اده آمدنش شويم ، امام مي ما آم همينكه.تحقق ظهور به شناختنش است؛ اگر چه بسيار دشوار است اماشدني است
  .آيند

بخش فرج مهدي آل محمد  امابه عقيده برخي دانستن اين عالئم آثار مهمي دارد و از آنجا كه اين نشانه ها نويد
است ؛وقوع هر يك از آنها نور اميد را در دل هاي منتظران، پر فروغ تر خواهد كرد و براي ) صلي اهللا عليه وآله(

ماية تذكّر و هشدار خواهد بود تا از بدي و تباهي دست بردارند؛ هم چنان كه منتظران را براي معاندان و منحرفان 
  .مهيا تر خواهد كرد) عليه السالم(درك ظهور و كسب قابليت همراهي و حضور در كنار معصوم 

ريزي مناسب براي مواجهه  عالوه بر اينكه آگاهي از اتفاق هايي كه در آينده رخ خواهد داد مي تواند ما را در برنامه
اين عالئم معيار خوبي براي تشخيص مدعيان دروغين مهدويت است؟ بنابراين اگر كسي   بهتر با آنها ياري كند، آيا

ولي قيام او همراه با اين عالئم نبود به سادگي مي ) يعني ادعا كرد كه او مهدي موعود است(دويت كرد ادعاي مه
  برد؟ يا اين كه اين عاليم گوياي يك جريان تدريجي است؟توان به دروغگو بودن او پي 

 خرالزمان چيست توضيح دهيد؟آخرالزمان پايان دنياست منظور ازآيا آ

ستفاده قرار آخرالزمان واژه است كه اين روزها در بسياري از محافل ديني و هنري و تاريخي و سياسي زياد مورد ا
اين منظور كه با آمدن آخرالزمان دنيا ميگيرد و همگي بيان از يك حس مشترك بشري از پايان تاريخ است، اما نه به 

به پايان مي رسد، بلكه در تعريف ما اين چنين است كه، از آنجا كه خالق گيتي كتاب عالم خلقت را بي هدف رقم 
  .اين فصل آخرين كتاب يعني آخرالزمان قرار مي دهد نزده است، ناگزير فشرده ومقصودش را در

  
ند، عالم ماده داراي نقاط ابتدا و انتهايي است و همانطور كه در وقت معيني در اين تعريف در نگاهي زمان ب       

ايجاد شده در وقت مشخصي به پايان مي رسد و همانطور كه قبال گفتيم، هدف خلقت در فصل پاياني اين كتاب، 
  .عالم ماده ظهور خواهد كرد و همة قصه هاي ناتمام اين كتاب را به نحوي شايسته و مقبول رقم خواهد زديعني 

  
پاسخ تمام سوالهاي ناتمام عالم هستي است و آنچه در اين آخرين فصل كتاب » آخرالزمان« طبق آنچه گفته شده

محقق و آشكار مي كند، به بيان  عالم ماده به وقوع خواهد پيوست هدف از خلقت عالم و خلقت انسان را



 
105 

آخرالزمان برهه اي از تاريخ است كه طي آن دنيا نمي ميرد، بلكه به ذات خود مي رسد،و   ديگر
و به هويت معنوي و ديني و الهي مي رسد و آن زمان در آخرين   .استعدادهاي بالقوة خود را بالفعل مي بيند

  .ة توحيدي عالم ماده دوباره پيدا و پديدار خواهد شدشناسنام) خير و شر ( برخوردهاي ميان حق و باطل
  

  :مقطع تقسيم بندي مي شود 3بنابراين آخرالزمان خود به       
  

موعد آزمون هاي سخت و فتنه هاي اخرالزمان است،فتنه ها و بالهايي يكي پس از ديگري   :مرحلة اول -1     
  .كند آشكار مي شوند و انسان را در ورطه اي از بالها غرق مي

  
در اين مرحله جدال ميان حق و باطل . مقطع آشكار شدن منجي است و باز شدن دريچة اميد  :مرحلة دوم -2     

  .آغاز مي شود» نبردهايي«به اوج مي رسد و 
  

در پي غلبه و پيروزي حق بر باطل، شيطان ها اهريمن ها از دنيا مي روند و عصر طاليي ظهور  :مرحلة سوم -3     
شود و در اين مرحله انسان به نهايت رشد و كمال مي رسد و تمام ظرفيت هاي پنهان عالم هستي بروز مي آشكار مي 

  .كنند
  

 !!!آيا آخرالزمان فيلم هاي هاليوودي همان آخرالزمان ما است؟

ء اعتقادات محكم هر آئين و دين و مرام و مسلكي است همانطور كه مسأله انتظار يك منجي در آخرالزمان جز
مسأله آخرالزمان نيز يك امر فطري بوده و مردمان جهان آن را به عنوان يك واقعيت قبل از ظهور منجي پذيرفته اند 
ز و آنقدر اين مقولة آخرالزمان و شرايط و اتفاقات آن در ميان همة اديان و اقوام، مشترك و عميق است كه راهي ج

يعني مي توان آن را جزئي از ضمير ناخودآگاه ذهن آدمي به رسميت . پذيرش فطري بودن اين باور باقي نمي گذارد
شناخت، با توجه به اين مطلب، گويي غرب زودتر از ما شيعيان كه منتظر هستيم موعود آخرالزمان ظهور كند و عدل 

ض اينكه ما آخرالزمان مهدوي را به دنيا هديه بدهيم او را در جهان گسترش دهد، از خواب بيدار شده است و به عو
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در اين صدد است كه با تسخير ديده و افكار عمومي مردم دنيا ذهنيت آنها را نسبت به اين موضوع به سمت خود 
 .جلب كند و با روايت خود اين موضوع را بيان كند

انجيلي و مسيحي، سعي بر آن دارند كه با ساخت با توجه به اين مطالب غرب، آمريكا و صهيونيست ها و بنيادگران 
فيلم هايي با مضمون آخرالزمان ديني فضاي جهان را طوري جلوه دهند كه در آستانة اتفاقات وحشتناك و غير قابل 

آري متأسفانه منظور همگي فيلم هاي هاليوودي همان آخرالزمان همة اديان، و به . باوري مربوط به ظهور منجي است
غرب و فيلم سازان هاليوود، نبرد اصلي در آخرالزمان را نبرد  شيعيان است، بطوريكه اصالًطور خاص 

مسلمانان با مردم دنيا مي دانند و اينطور القاء مي كنند كه آمريكايي ها به عنوان سر سلسلة سپاه 
خير و خوبي ها بايد مسلمانان كه همان شيطان و ضد مسيح و سپاه شرّي هستند را از بين 

درست عكس اعتقاد شيعه، البته آنها به وسيلة اين فيلم ها مباني نظري خود را كه محصول ايده ها و اهداف  برند،ب
كه قدرت فوق العاده اي در نهادينه كردن يك تفكر در وجود انسانهاي (زبان تصوير  آنهاست به

 .ترجمه مي كند و به بيان ديگر ترجمة معنا به تصوير مي كند )امروزه است

كه (به طوريكه ما در سينماي غرب هيچ فيلم خنثي نداريم، بلكه غرب همگي فيلم هاي توليدي شركت هاليوود 
در پي آن هستند كه ترسيمي غرض ورزانه از ) سرمايه گذاران اصلي آنها صهيونيست ها و يهوديان ثروتمند هستند
اهيان شيطان هستند را به سرزمينهاي شرق و نشانه هاي پيروان شيطان داشته باشند و شرّ و پليدي را كه از سپ

 .كشورهاي اسالمي نسبت بدهند

آنها در صحنة بين المللي در پي دست يافتن به ثروتهاي ملّيت ها و چپاول آنها هستندو مي خواهند قبل از اينكه 
يق رسانه ها كار خود در گسترة خاورميانه و جهان بزنند از طر) از قبيل جنگ يا خونريزي و يا تردد(دست بهعملياتي 

را توجيه كنند، خالصه اينكه غرب از حس مشترك بشري نسبت به سرانجام تاريخ به نفع خود سوء استفاده مي كند 
و در اين ميان با مديريت فرصت طلبانه اي در احساس قريب الوقوع بودن آخرالزمان در عالم و بازي با احساسات و 

موضوع را ميدان كوشش و مبارزه خود قرار داده اند تا به اين وسيله افكار فطرت مردم، دربارة آخرالزمان، اين 
عهد جديد « عمومي جهان را به سمت خود متوجه كنند و اخرالزمان را به روايت و گفتارهاي كتابهاي تحريف شدة 

مردم قرار دهد و  به زبان تصوير، به مردم بيان كند و جلوي ديد» فصل آخر مكاشفات يوحنا « و » عهد عقيق « و » 
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به اين وسيله خود را در اذهان مردم در مورد جنايات و كارهايي كه در صحنة بين المللي و در سطح جهان انجام مي 
 .دهد توجيه مذهبي و ديني بكند

نه آنطور كه ياران ( اما فارغ از تمام اين معادالت شيطاني، آخرالزمان حقيقي و منجي آخرالزمان
در آستانة بروز و ظهور هستند و پايان اين ماجرا را دست ارادة الهي رقم ) شيطاني مي پسندند

 .خواهد زد

 آ خرالزمان چيست ؟

به آخرين برگه هاي زندگي انسان روي زمين آخرالزمان مي گويند ، آخرالزمان اصطالحي است كه در فرهنگ 
و در اديان ابراهيمي از برجستگي و . رگ ديده مي شود و حتي راجع به آن پيشگويي هايي شده است اغلب اديان بز

اين اصطالح معموأل به روزگاران پايان دنيا و رويدادهاي آن گفته مي شود كه . اي برخوردار است اهميت ويژه 
معني به 2اسالمي اين اصطالح به ممكن است در اين بخش اززندگي دنيوي به وقوع بپيوندد،در معارف ارزشمند 

 :كار رفته است

مدت زمان طوالني كه با والدت پيامبر اسالم آغاز مي شود و با شروع رستاخيز بزرگ به پايان مي رسد از اين  _1
  .رو به آن پيامبر ، پيامبر آخرالزمان مي گويند 

و زمان غيبت و   ه السالم مقارن شدهمدت زماني كه با واليت آخرين جانشين پيامبر اسالم حضرت مهدي علي  _2
  .ظهور را در بر مي گيرد و با شروع قيامت به انجام مي رسد

با سپري شدن اين دوران سباط زندگي بشر در اين دنيا برچيده مي شود و مرحله    :در روايت معصومين اشاره شده
  :ي شوددوران مختلف تشكيل م 2  جديد نظام آفرينش آغاز مي شود آخرالزمان خود بر

  در آن دوران انسان به مراحل و انحطاط اخالقي مي رسد و فساد و ستم همه ي جامعه را فرا مي گيرد -1

با دوران بعدي كه عصر تحقق وعده هاي الهي به پيامبران است و با قيام مصلح جهاني آغاز مي شود و تحوالت  -2
خي از نيكان و صالحان و برخي از بدكاران و فكري و فرهنگي عظيمي در زندگي و نوع بشر پديد مي آيد و بر
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به دنيا باز مي گردند و زندگي دنيايي  ))  رجعت ((  تبهكاران براي ديدن كيفر اعمالشان در اين دنيا تحت عنوان
  .پايان مي يابد 

  سفياني كيست؟از سوي چه گروهي حمايت مي شود ؟ورفتار او چگونه است؟
  

است چرا كه وي    او با ابوسفيانبه خاطر نسبت  "سفياني"دارندكه نامگذاري او بهدانشمندان اسالمي اتفاق نظر        
از تبار ابوسفيان است هم چنان كه به او فرزند جگر خوار نيز گفته مي شود اواز چهره هاي اصلي در نهضت حضرت 

خروج او روايات با صراحت مي گويند كه . مهدي عليه السالم است اودشمن سرسخت و رودروي حضرت است
و از وعده هاي حتمي خداوند است اميرالمومنين عليه اسالم دربارة ويژگي  پيش از ظهور امام زمان عليه اسالم است

خروج كند، اومردي است ميان قامت، بد قيافه و ) بيابان خشك(فرزند جگر خوار از وادي يابس :(هاي اومي فرمايد
بسه واز ببيني پنداري يك چشم دارد نامش عثمان وپدرش عنباصورتي آبله گون وقتي او را    داراي سر بزرگ

راويان حديث در نفاق، بدرفتاري ودشمني او با خدا و پيامبرگرامي اسالم وحضرت مهدي .فرزندان ابوسفيان است 
عليه اسالم اتفاق نظر دارند ورواياتي كه در منابع شيعه وسني دربارةشخصيت وكردارش نقل شده يكسان و نزديك 

سفياني بدترين فرمانروايي است كه دانشمندان واهل فضل را مي كشد و از وجود :از اين قبيل روايت شده .است هم 
 .آنها براي مقاصدخود استفاده مي كند وهر كس سر باز زند به قتل مي رساند

ك طرح غربي اما باتوجه به گسترش آئين اسالم قبل از ظهور حضرت وبا توجه به اينكه جنبش سفياني در حقيقت ي
م است،تالش او براي مذهبي جلوه دادن جنبش خود امري طبيعي است،از جمالتي يهودي براي مواجه باآئين اسال–

كه در روايات آمده است چنين بر مي آيد كه او خود را ) سفياني در اثر عبادت بسيار زرد رنگ بنظر مي رسد(مثل 
وممكن است درافكار . اين حالتها درابتداي جنبش او ديده مي شودظاهر متدين نشان مي دهد والبته طبق روايات   به

عموم اين رفتار دوگانه او كه گاهي با ژستهاي اسالمي وگاهي باظاهري مسيحي وصليب برگردن البته درروايات 
اين .يم مزدور غربي سراغ دار  سئوال برانگيز باشد اما بارفتاري كه امروزه از سياستمداران.وارد شده ظاهر مي شود 

وصليب به گردن   اي برخي از آنها چنان با مسيحيان در زندگيشان نزديك شوندبه گونه .سوال پاسخ داده مي شود 
ويا به ساعت خود مي آويزند ودرمراسم كليسا شركت دارند كه نمي توان فرقي ميان آنها بامسيحيان حقيقي 

در آن زمان زيرا اكثريت مردم جهان اكنون و(رابفريبد گذاشت ،هم چنين است سفياني تا با اين كارش هم مسيحيان 
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  .وهم بر مسلمانان فرمانروايي كند )به دين مسيحيت هستند 
ظاهراًغربي ها مشاوران وفرماندهان سپاه سفياني وخود او هستند كه داراي موقعيت سياسي خوبي مي باشند ،        

كه دشمن غربي ها است ) عليه السالم(وباحضرت مهدي زيرا خط مش او در سياست به غرب ويهوديان گرايش دارد
وديگر اينكه باقيمانده سپاه . ورومي ها وارد پيكار با حضرت مي شود    ي جنگد وبعنوان خط مقدم دفاع از يهوديانم

  .اوبعد از كشته شدن وشكست خوردن در جنگ به سوي غرب مي گريزند 
 آيا در روايات به زمينه ساز بودن ايرانيان اشاره اي شده است ؟

و از اميرالمؤمنين عليه السالم و از    اين حديث صراحت دارد كه آغاز نهضت حضرت از ناحيه مشرق خواهد بود
  :د كتاب بحاراألنوار نقل شده است كه فرمودن

  
    .مي كند   ين امر پيش آيد، سفياني خروجآغاز كار او از مشرق است ، زماني كه ا                

  
از طرفي آنچه علماء بر آن اتفاق دارند و روايات متواتر آنرا تأ كيد مي كنند ، اين است كه ظهور حضرت از        

يعني )) او از مشرق است    آغاز كار((  :م كه فرمودندمكّه مكرمه است ، بنابراين بايد منظور اميرمؤمنان عليه السال
دايش كار و مقدمات نهضت او از مشرق است و همچنين مي توانيم بفهميم كه ظهور مقدمات نهضت حضرت ، پي

مدتي نه كوتاه و نه طوالني است ، حتّي   قبل از خروج سفياني است و فاصله ي بين اين مقدمات و خروج سفياني
ور در ايران انگيزه و علت خروج سفياني ت روايت اشاره به اين نكته دارد كه حركت زمينه سازان ظهميتوان گف

با موج فراگير شدن نهضت اسالمي كه زمينه ساز قيام آن    است ، زيرا جنبش سفياني واكنشي است جهت رويارويي
  .حضرت خواهد بود 

 رد ؟آغاز نهضت ظهور امام زمان عليه السالم چه نشانه هايي دا

احاديث ما بيانگر آن است كه ظهور حضرت مهدي عليه السالم پس از يك رشته حوادث مقدماتي ، منطقه اي و بين 
شود ، روايات مي گويند كه نهضت مقدس حضرت مهدي عليه السالم در مدت چهارده  المللي ازشهر مكّه آغاز مي

اني هستند و حوادث را مخفيانه توسط يارانشان رهبري ماه ،كا مل ميگردد ، در شش ماه اول امام در اضطراب و نگر
مي كنند و در هشت ماه بعدي در مكّه ظهور مي كنند و از آنجا رهسپار مدينه و آنگاه راهي عراق مي شوند و 
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سرانجام وارد قدس مي شوند ، ايشان بعد از نبرد هاي سخت با دشمنان خود جهان اسالم را به طور يكپارچه تحت 
  .طاعت خود در مي آورند ، آنگاه با روميان پيمان آتش بس مي بندند فرمان و ا

  
و به نشانه اي الهي است، براي اينكه حادثه ي بزرگ رخ مي دهد 2ماه پيش از ظهور 6براساس روايات حدود        

سفياني حادثه ي اول ، وقوع كودتايي در سرزمين شام به رهبري عثمان . حضرت خود را براي ظهور آماده كنند 
است كه غربي ها و يهوديان بوسيله او و با تحريك او جنگ هاي مفصلّي را عليه حضرت به راه مي اندازند و دوم 

حادثه نداي آسماني است ، كه صدايي قوي و نافذ مردم سرتاسر جهان را خطاب مي كند كه از ظلم وجور 
عليه السالم دعوت مي كند و حضرت را با نام به پيروي از امام زمان   خونريزي و جنگ دست بردارند وآنها را

  .پدرش معرفي مي كند
  

ول خدا صلي اهللا عليه و آله وسلم در اين دو حادثه حتمي است بدليل اينكه در يكي از روايات هنگامي كه رس       
   وعد ربنا سبحانَ ربنا ان كانَ ((  :مورد سفياني خبر مي دادند اين آيه از قرآن كريم را تالوت فرمودند

و در مورد نداي آسماني . يعني منزه است پروردگارمان و البته وعده ي پروردگار حتمي و عملي است  ))لمفعوال 
اگر بخواهيم از آسمان معجزه اي بر آنها فرو ((   اين نشانه ي الهي به گفته ي خداوند در قرآن كريم كه

  ).)فرستيم كه در برابر آن سر تسليم فرود آورند 
  

ماه را مرحله ي ظهور غير علني بعد از غيبت كبري قلمداد مي كنند و آن را منطبق بر  6روايت هاي شيعه ، اين       
ظاهر شدن او ابهام آميز است تا آنكه نام و يادش همه ((   :دانند كه مي فرمايند  اين كالم اميرالمؤمنين مي

  .به تدريج آغاز مي شود يعني ظهور  .))جا را فرا گيرد و امرش آشكار گردد 
  

سپس مو ضوع براي مردم آشكار مي شود و احتمال آن دارد كه ظهور حضرت تدريجي باشد تا اينكه امر ظهور       
  .دم به آزمايش گذاشته شود و زمينه براي ظهور عيني حضرت باشد و پذيرش مر
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 شرايط و يا عالمات ظهور اتفاق افتاده است ؟ آيا هيچ يك از

از عالئم ظهور آن دسته كه بر اساس پيش بيني پيشوايان معصوم قبل و يا در آستانه ي ظهور واقع مي شود، آري 
هستند يعني اينكه از اين دست اتفاقات در ) رغير متصل به ظهو(اتفاق افتاده اند و آن دسته نيز عالمتهاي منفضل و يا 

  ..  تاريخ غيبت و دوران غيبت كبري اتفاق خواهد افتاد طول
  

از جمله آنها مي توان به فراگير شدن ظلم وستم در جهان، روي كار آمدن دولت هاي ظلم و جور، جنگ هاي         
ئم فردي و اجتماعي مثل فسادهاي اقتصادي و پي در پي و خانمان سوز، خشكسالي هاي پي در پي و يك سري عال

بي اهميت شدن مذهب و دين اسالم در ميان مسلمانان و خصومتهاي ميان آنها، تعطيل شدن احكام الهي و  اخالقي،
  .كه به وضوح مي توان در اطراف خود مشاهده كرد. سست شدن بنياد خانواده ها اشاره كرد

  
ا خواهيم داشت اتفاق نيفتاده ا اتفاق افتادن آنها فاصله زماني كمتري تا ظهور راما هنوز عالئم حتمي ظهور كه ب       

است، مثل، خروج سفيان و يماني، قتل نفس زكيه و نداي آسماني وضعف در مبدا هنوز هيچكدام از اين عالئم 
شرط ظهور كه امر ظهور امام زمان عليه السالم معلول آنها است فقط، آمادگي  3اما از . متصل به ظهور اتفاق نيفتاده

ور رهبر آسماني براي اقامه عدل و قسط و جاري ساختن احكام الهي در زندگي عمومي و پذيرش مردم جهت حض
بوجود نيامده است، و آن دو شرط ديگر كه يكي وجود قانون جامع و رهبري قاطع است كه ميتوان گفت از زمان 

  .  ظهور اسالم مهيا بوده است
  

 هور همه يك عقيده و مرام را خواهند داشت؟آيا در عصر ظ

. ع ضروري است و آن جهان بيني و اعتقاد واحد استآنچه مسلّم است براي تشكيل يك جامعه واحد، يك موضو
و راه و روش و برنامه ها .در دوران ظهور حضرت مهدي عليه السالم جهان بيني واحدي برجهان حاكم مي گردد

 .نگي واقعي در عقيده مردم پديد مي آيديكي است و يك پارچگي و يگا
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و امام مهدي عليه السالم كه مصلحي . الح حركت مي كنندو مردمان همه يك دل و يك زبان به سوي سعادت و ص
حقيقي است و راه و روش او بر پاية قانون جاويدان حق و عدل استقرار دارد و با فطرت انسانها سازگار است، 

صول توحيد و ايدئولوژي اسالمي پي مي ريزد و همة انسانها را در زير شعار يگانة دين وحدتي واقعي را بر اساس ا
  .واحد گرد مي آورد

در اين زمان قائم ما قيام مي كند و همه : (....... امام علي عليه السالم به مالك بن حمزه فرمودند
  .)را بر يك مرام و عقيده گردآوري مي كند

از ميان ) م ماامام قائ(اي مفضّل به خدا سوگند : وار، امام صادق عليه السالم مي فرمايندو در حديثي ديگر از بحاراالن
  .ملّتها و آيينها اختالف را بر مي دارد و يك دين بر همه حاكم مي گردد

 شمايل دجال در آخر الزمان

  سوال مي كند دجال كيست؟) عليه السالم(علي  اصبغ بن نباته از اميرالمومنين
  

دجال صاعد بن صاعد است و بدبخت كسي است كه او را تصديق كند و نيكبخت كسي است : ايشان فرمودند      
به (او از شهري خروج نمايد كه به آن اصفهان گويند از قريه اي كه او را يهوديه مي شناسند . كه او را تكذيب كند

است و چشم ديگرش به ) مسخ شده و ناپيدا (چشم راستش مسوح )  ه به جاي اصفهان سجستان آمدهروايت از الغيب
پيشاني او آنچنان مي درخشد كه گويي ستاره ي سحري است و در آن علقه اي است كه با خون درآميخته و ميان 

فرو مي رود، آفتاب با  در درياها. دو چشمش نوشته شده كافر و هر كاتب و بي سوادي آنرا مي تواند بخواند
اوحركت مي كند، در مقابلش كوهي از دود است و پشت سرش كوه سفيدي است كه مردم فكر مي كنند آن طعام 

است در قحطي شديدي در حاليكه به حمار سپيدي كه فاصله هر گامش يك مايل است خروج مي كند و زمين 
رد جز آنكه تا روز قيامت خشك شود و با صداي بلند كه منزل به منزل در زير پايش درنورديده شود و بر آبي نگذ

جن و انس و شياطين در شرق و غرب عالم آنرا مي شنوند، مي گويد اي دوستان من به نزد من آييد من كسي هستم 
كه آفريد و تسويه كرد و تقدير كرد و هدايت نمود، من پروردگار عالي تعالي هستم، در حاليكه آن دشمن خدا 

و پروردگار شما يك چشم نيست   او يك چشمي است كه غذا مي خورد و در بازارها راه مي رود. ويددروغ مي گ



 
113 

نامند بدست ) افيق ( خداوند او را در شام به سر گردنه اي كه آنرا   .و غذا نمي خورد و راه نمي رود و زوال ندارد
از روز جمعه گذشته است خواهد  ساعت 3پشت سرش نماز مي خواند هنگامي كه ) عليه السالم(كسي كه عيسي 

 .كشت

 چيست؟)عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(فلسفه غيبت صاحب االمر 

 :با نگاه به احاديث مي توان از چند منظر بررسي كرد   فلسفه غيبت را

 سري از اسرار الهي -1

 مر اهللا و سرّ من سرّ اهللا، مطوي عن عباده فاياك والشّك في أمر اهللا فهو كفرانّ هذا األمر امرٌ من أ! يا جابر

امري از امور الهي و سرّي از اسرار الهي مي باشد كه بر بندگان پوشيده ) غيبت امام زمان(همانا اين امر! اي جابر
 .مبادا در امر خدا شك كني، چرا كه ترديد در امر خدا كفر است. است

 
 : و پويايي استعداد مردم براي درك حضور حضرتآمادگي  -2

چنان كه مي دانيم يكي از سنّت هاي ثابت الهي، آزمايش بندگان و گزينش صالحان از ناپاكان است، تا بندگان در 
         پرتو ايمان و استقامت و تسليم خويش در پيروي از اوامر خداوند تربيت شوند و به كمال برسند و استعدادهاي

لذا در برخي از روايات آمده است كه فلسفه ي غيبت  ;ه ي آنان شكوفا گردد تا آماده حضور حضرت شوندنهفت
 .آزمايش مردم است) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان 

 :مي فرمايد) صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم

امام (و   بِامامته الّا من امتحن اهللاُ قلْبه لالْيمان ذاك الّذي يغيب عن شيعته و اوليائه غيبةً، ال يثْبت فيها علي القول
كسي است كه از ياران و شيعيانش غايب مي شود، غيبتي كه در آن كسي در اعتقاد به امامت )) عليه السالم(زمان

 .حضرت ثابت نمي ماند، مگر كسي كه خدا قلبش را به ايمان آزموده باشد
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 ارتباط بين عاشورا و انتظار چيست؟

 ارتباط بين عاشورا و انتظار چيست؟

  :چنين بيان شده است» اربعين«در زيارت ) عليه السالم(هدف امام حسين 
  

  و بذل مهجة فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة و حيرة الضالة؛«
  

  .ني و گمراهي رهايي بخشدها را از نادا خون خود را تقديم تو كرد، تا انسان
  

  اذا قام القائم ذهب دولة الباطل؛«: فرمايد مي) عليه السالم(امام باقر 
  

  . »رود هنگامي كه قائم قيام كند، هر آينه باطل از بين مي
  

  .ها است پس هدف هر دو، احياي دين و جلوگيري از انحطاط ارزش

سيدن به مدينه فاضله ، ظلم و جور از بين رفته و سنت رسول اهللا انتظار در امتداد عاشورا قرار دارد تا ظهور حجت و ر
  .به طور جامع و كامل محقق شود 

 امام زمان عجل اهللا تعالي فرجه الشريف درباره ظهور خود چه فرموده اند؟

در پاسخ نامه ) دومين نايب خاص(طريق محمد بن عثمانمهم ترين سخن حضرت در اين باره مطلبي است كه از 
و اما وقت ظهور من به اراده خداوند متعال بستگي ...   «: در آن جا آمده است. اسحاق بن يعقوب، بيان فرموده اند

  »... .دروغ گو هستند  كساني كه وقت آن را تعيين مي كنند،. دارد

و پرسيدم كه فرج كي خواهد بود؟ پاسخ ... « : يدم كه مي گفتاز محمد بن عثمان عمروي شن: ابوعلي مي گويد
   .»تعيين كنندگان وقت، دروغ مي گويند : آمد
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در بيان امام مهدي عجل اهللا تعالي فرجه الشريف و روايات ساير ائمه عليهم السالم نيز تعيين وقت براي ظهور مردود 
  .شمرده شده است

    .»فرج، زياد دعا كنيدبراي تعجيل  «: البته حضرت فرموده اند
 دردوره غيبت كبري امور مردم به چه كسي سپرده شده است؟

 :خود مي فرمايند ) ل اهللا تعالي فرجه الشريفعج(امام زمان 

در مسائلي كه پيش مي آيد . حجت اهللاما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا « 
  ».به راويان حديث ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم 

  :و نيز فرموده اند 

كسي كه از فقها باشد و نفس .   من كان من الفقها صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مطيعا المر مواله ، فللعوام ان يقلدوه« 
فظ كرده و دين خود را حفظ كرده و مطيع اوامر الهي باشد ، بر مردم عادي است كه از او پيروي خود را از هوي ح

  ». كنند 

  .بنابراين حضرت در زمان غيبت امور مردم را به دست ولي فقيه و مراجع سپرده اند

 دارد؟در هنگام ظهور چه چيزي بيشتر اهميت 

عدالت گستري و اجراي صحيح  در زمان ظهور در درجه اول اهميت دارد) عليه السالم(آنچه براي امام زمان
و در سايه تحقق ) 55/نور(دين است تا مردم به درستي عبادت و عبوديت خداوند را انجام دهند

 .ها به صورت عموم به رشد و كمال برسند دين و اجراي عدالت، انسان

مانند اقتصاد سالم، رفاه عمومي، (سايه اين حكومت عدل گستر، بركات مادي نيز براي انسان خواهد بودالبته در 
  )بهداشت و سالمت همگاني
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 وضعيت اقتصادي مردم چگونه خواهد شد؟)عليه السالم(با ظهور حضرت مهدي 

  :اقتصاد شكوفا و سالم
هاي دنيوي  ها از امكانات و نعمت و برقراري عدالت، همه انسان) عليه السالم(ر اساس روايات با ظهور امام زمانب

    .شود شوند و فقر از جامعه زدوده مي مند مي بهره
    :نقل شده است) عليه السالم(از امام صادق

اي كه مردم با چشم  كند، به گونه آشكار مي هاي خود را بيرون ريخته و ، زمين گنج...هنگامي كه قائم ما قيام كند "
روند كه نيازمند باشد تا زكاتشان را به او بدهد، ولي كسي  بينند، و دارندگان زكات سراغ كسي مي خود آنها را مي

 ).337، ص52بحار االنوار، ج.("گردند بي نياز مي) هاي ديگران كمك(شود و مردم از  يافت نمي

  )474منتخب االثر، ص. ("رود ربا از بين مي) عليه السالم(در دولت مهدي": مودفر) عليه السالم(امام صادق
در روي زمين، ) عليه السالم(در زمان حكومت مهدي": فرمود) عليه السالم(و در مورد عمران و آبادي، امام باقر

  ).606منتخب االثر؛ ص.("گردد ماند، مگر آنكه آباد مي اي باقي نمي ويرانه

  
شود و  ها، پر از آب مي رودخانه": فرمود) صلي اهللا عليه وآله(پيامبر. شود زي فراوان ميمحصوالت كشاور

   )304، ص52بحار االنوار، ج. ("دهد گردد و زمين چند برابر محصول مي سارها به جوشش آمده، لبريز مي چشمه
  ).81، ص51بحار االنوار، ج .(گردد و دام و گوسفند فراوان مي

 نيابت خاص و نيابت عام امام زمان عليه السالم يعني چه و با هم چه تفاوتي دارد؟

نيابت خاص مخصوص دورة غيبت صغري است و در آن امام زمان عليه السالم اشخاصي را كه همگي از علماء و 
د و هر كدام از آنها را به وسيلة نائب پيش از خود به نمودن  بزرگان شيعه بودند به اسم و رسم به مردم معرفي مي

مردم معرفي مي كردند و با اتمام دوران غيبت صغري باب نيابت خاصه امام زمان عليه السالم هم به پايان رسيده 
  .است
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  :اين نائبان به علّت اينكه چهار نفر بودند به نواب اربعه شهرت دارند، اين افراد بودند

 .او از آغاز غيبت امام عهده دار نيابت آن حضرت شد: ان بن سعيد عمريِ اسديِ عسكريابو عمر عثم  -1

 .او فرزند نائب اول است و بعد از او به مقام نيابت امام زمان رسيد: ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد -2

 .يداو از دستياران نائب دوم بود كه بعد از او به نيابت رس: ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي -3
 .او نيز به دستور امام زمان و وصيت نائب سوم به اين مقام رسيد: ابوالحسن علي بن محمد سمري -4

و . نام دارد، برگزيده مي شدند) توقيع(هر يك از اين نائبان طي نامه اي كه حضرت براي نائب قبل مي فرستادند كه 
 .ضرت ديگر كسي براي نيابت انتخاب نشدروز قبل از مرگ نائب آخر به دستور خود ح 6با توقيع آخرين حضرت

اما نيابت عامة حضرت صاحب االمر؛ پس از پايان يافتن دوران غيبت صغري و نيابت خاصه و با آغاز غيبت كبري، 
از طرف حضرت مهدي عليه السالم به خود شكل گرفت، به اين صورت » نيابت عامه « هدايت شيعيان تحت عنوان 

و صفات و مشخصاتي عام به دست ما دادند كه در هر عصر، فرد شاخصي كه آن ضابطة كه امام ضابطه اي كلي 
امور دين و دنيا،   و به نيابت از او در. كلي را از هر جهت و در همة ابعاد داشته باشد، او نائب امام شناخته مي شود

 .ي باشدسخن او سخن امام و اطاعت از او واجب مي باشد و مخالفتش حرام م. ولي جامعه است

و در توقيع پاسخ . از امام مهدي عليه السالم سؤال كردند تكليف شيعيان در غيبت كبري اسحاق بن يعقوب دربارة
و اَما الحوادثُ الواقعه فَارجِعوا فيها الي رواةِ حديثنا فَإِ نَّهم حجتي عليكُم و أَنا حجة (( به او آمده بود

 ))اهللا علَيهِم

رجوع ) علماء(مدهايي كه براي شما رخ مي دهد بايد به راويان حديث و اخبار مادر پيش آ ‹‹
 ››كنيد، ايشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ايشان هستم

طي حديثي كه دربارة علماء فرمودند، خصوصيت هاي اين فقها در دوران غيبت ) عليه السالم(امام حسن عسكري
 :كنيم را بيان فرمودند كبري كه بايد از آنها پيروي
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هر يك از فقها كه بر نفس خود مسلّط باشد و دين خود را حفظ كند و با هواي نفس خود  ‹‹
 ››مخالفت ورزد و امر خدا را اطاعت كند بر همگان واجب است كه از او تقليد نمايند

 تا به حال چند غيبت داشته اند؟) فرجه الشريف عجل اهللا تعالي(امام زمان 

غيبت : دانند براي حضرت دو غيبت است آيد و عمال واقع شده و دوست و دشمن مي چنان كه از روايات بر مي
،گرچه امام از نظرها   در غيبت صغري امام عصر عليه السالم كه در طول هفتاد سال واقع شده. صغري و غيبت كبري

ما اين غيبت پنهان عام و فراگير نبود، زيرا كساني بودند كه به صورتي با امام در تماس بودند كه به پنهان بودند؛ ا
ها و حوائج خودشان را به    و نامه  كردند مردم در كارهايشان به اين افراد مراجعه مي. بان خاص امام مشهورندناي

كردند و احيانا بعضي ها به  و پاسخ را دريافت ميوسيله اين افراد خاص به محضر حضرت مهدي عليه السالم فرستاده 
، سال شهادت امام حسن عسگري عليه السالم تا 260ز سال كه ا. شدند ي اين افراد به محضر امام شرفياب مي واسطه

 .به طول انجاميد 329سال 

شد و تا زمان  هجري قمري يعني سال پايان نيابت نايبان خاص شروع 329اما غيبت كبري، اين غيبت كه از سال 
ظهور آن حضرت ادامه دارد، همان غيبتي است كه آزمايش سخت بشري در آن نهفته است، پيامبر اكرم و ائمه هدي 

 .اند از اين دو غيبت خبر داده  در روايات متعددي

اول قائم ما را دو غيبت خواهد بود؛يكي كوتاه و ديگري طوالني در غيبت « :مي فرمايند امام صادق عليه السالم
دانند ولي در دومي جز خواص دوستان ديني او، كسي از جاي و مكانش اطالع  شيعيان خاص جاي ايشان را مي

 .ندارد

ي غيبت صغري، شيعيان به وسيله نايبان خاص با امام خود رابطه داشتند و با تكاليف  همان طور كه گذشت در دوره
رتباط قطع گرديد و مردم مؤمن براي شناخت وظايف خود شدند ولي در دوران غيبت كبري اين نوع ا خود آشنا مي

كنند، اين مطلب  تنها به نائبان عام آن حضرت كه همان عالمان ديني وارسته ومراجع بزرگ تقليد هستند، مراجعه مي
مردم كه توسط نائب دوم امام مهدي عليه السالم، به  ي امام به يكي از چهره هاي مورد اعتماد شيعه در فرازي از نامه

و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و انا  ‹‹ابالغ شده، آمده است كه مي فرمايند
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رجوع كنيد، ) فقها(رخ مي دهد، به راويان حديث ما ) در آينده(و اما در مورد رويدادهايي كه  ... حجة اهللا عليكم
 ››بر آنها هستم ت خدازيرا آنها حجت من بر شما هستند و منحج

 ضرورت تشكيل حكومت اسالمي در زمان غيبت چيست؟

است و هر كس با اندكي توجه در تعاليم اسالم به  مسئله عقلي ضرورت وجود حاكم در هر جامعه اي يك اساساً
لهي پي برده و ضرورت وجود شخصي به عنوان حاكم در جامعه وجود برنامه تشكيالتي و حكومتي در اين آيين ا

 .اسالمي را اذعان خواهد نمود

هيچ قبيله و طايفه اي را هر .حكومت هاي مختلفي در طول تاريخ ،همه بر اساس همين اصل عقالني تشكيل شده اند
آن گروه بر عهده چند محدود و كوچك نمي توان يافت مگر آنكه مدير و سرپرستي دارند كه اداره امور 

 :مي فرمايند)عليه السالم(امير المومنين.اوست

 ".هيچ جامعه اي را از وجود حاكم گريز نيست،خواه حاكمي دادگستر و نيكوكار و خواه حاكمي ستمگر و بدكار"

يم و بنابراين براي اثبات ضرورت وجود امام در نقش حاكم و مسئول اداره و سياست امت، نيازي به استدالل نمي بين
 .ارتكازي بودن و مورد قبول همگان قرار داشتن آن واگذار مي نماييم مسئله را به

علما،راز سقوط و عقب افتادگي مسلمين و تحت سلطه بيگانگان قرار گرفتن امت اسالمي،در  به اعتقاد بسياري از
گانگان مقصر و در اين راه بيش از آنكه بي.جدايي و شكافي است كه بين صفوف آنان پديد آمده است

ن شرايط اتحاد و اي  همچنين بر اين اعتقادند كه يگانه داروي شفابخش در.باشند،مسلمانان خودشان مقصر هستند
 .انسجام مسلمين است

راه را برگزينيم؟ بررسي مسائل مورد اختالف و طرح مباحث علمي    اين است كه وظيفه ما چيست؟كدام  حال سوال
ه و در نتيجه بر كندن ريشه هاي كينه و نفاق و خصومت از ميان جامعه اسالمي و يا در اين زمينه،به صورت برادران

  ائل اختالفي؟سر پوش گذاشتن بر مس
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مي )عليه السالم(جاي بسي شگفتي است كه برخي از كساني كه خود را منتظر ظهور و قيام حضرت مهدي
مخالف انتظار فرج انگاشته و بر اين پندارندكه بايد  پندارند،هر گونه اقدام اصالح طلبانه و مبارزه جويي با فساد را

اجازه داد تا مفاسد اوج بگيردو ما در گوشه اي بنشينيم و نظاره گر اوضاع باشيم؛به اميد مصلحي كه ظاهر گردد و 
اين در واقع منطق قوم موسي است كه در برابر !زمين را از لوث وجود اين اشرار پاك سازد و به ما تحويل دهد

ما اينجا نشسته ايم،تو با خدا "ضاي او مبني بر ورود به كشور فلسطين و خارج كردن آن از اشغال كافران گفتندتقا
 ".ما بدهيد  خويش بروي و بجنگيد،هر گاه آنجا را فتح كرديد،تحويل

ه اصالح آنجا كه در توان داشتند در را  برابر نابساماني ها و مفاسد بود؟يا تا آيا روش امامان معصوم سكوت در
 !جامعه و رفع نابهنجاري هاي آن تالش مي كردند؟

 .هنجاريها و در جهت اصالح جامعه تالشگر باشدمخالف نابساماني ها و نا منتظر بايد با روحيه انقالبي

 غرض از قيام و نهضت حضرت مهدي عليه السالم چيست؟

 :بيان نمود  ت حضرت را در موارد زيرغرض از قيام و نهض ه مي توانبه طور خالص

  اقامه دين اسالم و سنت هاي مرده و از بين رفته پيامبر گرامي اسالم -

بدعت هايي كه از فرمانروايان و سلطانهاي جور به وجود آمده است و يا از فرقه هاي گمراه صادر   از بين بردن -
  دين وارد اسالم كرده اند ظاهر مسلمان آنها را به اسمشده و اهل كفر و نفاق به 

به مصداق هاي : تأويل( و تأويل هر آيه را بيان كردن   تعليم كتاب مبين قرآن و تفسير آن از نحوه نازل شدن -
  )خارجي و عيني قرآن و آيات قرآن مي گويند

  الك كردن مشركين و منافقينبه پا كردن قسط و عدل در روي زمين و رفع ظلم و جور از مسلمين و ه -

بازپس گيري حكومت زمين از دست نااهالن و واگذاري آن به عباداهللا الصالحين و محو كردن كفر و شرك و   -
نفاق و ستمگري، تا آنجايي كه نماند بر روي زمين مگر دين و آئين و آن هم دين ستوده پيامبر اسالم و توحيد 

  .ه از شيعه در كار نباشدكدام از فرقه هاي متفرق شدتا ديگر هيچ خالص پروردگار جهانيان
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او كسي است كه مومنان را از زير شكنجه و اسارت ستمگران نجات مي دهد و زمين را از وجود همه مفسدين پاك 
عبادت مي كند و هر فسق و فجور و بدعت و گمراهي را برمي اندازد، تا بندگان خدا با آزادي كامل به

او به اجراي احكام و قوانين تعطيل شده آئين اسالم مي پردازد و حدود . فضايل بهره مند شوندبپردازند و از   خدا
  .الهي را برپا مي سازد

و خالصه اينكه اسالم از سر گرفته مي شود و دعوت تجديد مي شود و بر تن اسالم پوستيني را كه بر عكس پوشانده 
حقيقت قرآن را از پشت پرده هاي  را تازه مي كند و و سنت ها. شده بيرون مي كند و لباس نو مي پوشاند

تا آنجايي كه عوام از مردم و بلكه خواص هم آنهايي كه به آنها اوهام پرورش يافته  .اوهام ظاهر مي كند
  !مي گويند او دين جديدي آورده است  بودند

د و دعوت تازه و نو از ابتدا بگيرد زمانيكه قائم قيام كند دعوت را از سر گير: حضرت صادق عليه السالم مي فرمايند
  .چنانكه پيامبر دعوت مي كردند

 مفهوم رجعت در فرهنگ شيعي بر اساس آيات قران به چه معنا است ؟

در لغت به معني بازگشت است و مقصود از آن در فرهنگ شيعه، بازگشت گروهي از   »رجعت « 
و قبل از برپايي قيامت به دنيا ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(سانها پس از ظهور حضرت مهديان

  .است
  

  :سورة نمل مي فرمايد 84است كه در آية   قرآن كريم  گواه روشن بر وجود رجعت، پيش از هرچيز
  

كه از هر امتي گروهي از آنان را كه آيات ما  روزي] يوم نَحشُرُ من كلِّ اُمة فوجاً ممن يكَذِّب بĤياتنا فَهم يوزعون[ 
  .تكذيب مي كردند زنده مي كنيم و آنان بازداشت مي شوند   را

  
ينفَخُ في الصورِ ففزع من في السموات و من في االرض الّا من شاءاهللاُ و كلٌّ أتوه و  يوم: [ مي فرمايد 87و در آية 
مگر آن كس را كه خدا  _د، همة كساني كه در آسمانها و زمين هستند روزي كه در صور دميده شو] اخرينَ
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  .گان با ذلّت نزد او حاضر مي شوندو هم) ترس جان دهند آنگاه زنده شده  از شدت(به شدت مي ترسند  _بخواهد 
  

ن بر اين، افزو. نخست عطف نموده است» يوم«دوم را بر» يوم«چنانچه مي بينيم آيات فوق از دو روز سخن گفته و 
در روز نخست، تنها از زنده شدن گروهي خاص سخن به ميان آورده و در روز دوم از مرگ همة انسانها ياد كرده 

  .از مالحظة مجموع اين نكات در مي يابيم كه روز نخست غير از روز قيامت بوده و آن دو با هم فرق دارند. است
  

ف آنها در مضمون، بايد گفت كه جهان در انتظار دو روزاست؛ كه نتيجه اينكه، از مقايسه دو آية سورة نمل و اختال
روايات شيعه، روز نخست را مربوط به پس . در يكي تنها برخي از انسانها محشور مي شوند و در ديگري همة انسانها

  .و قبل از رستاخيز مي داند) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(از ظهور حضرت مهدي
  

ين انسانها و شقي ترين آنها قبل از رستاخيز امر شگفت انگيزي نيست، زيرا در امت هاي در هر حال بازگشت بهتر
  1.پيشين نيز گروهي پس از مرگ،بار ديگر زنده شده و پس از مدتي براي بار دوم، درگذشته اند

  
ر شديم به زيرا همانگونه كه يادآو. بازگشت گروهي به اين جهان نه مخالف حكم عقل است، و نه معارض با نقل

و اين نيز كه . تصريح قرآن در امتهاي پيشين چنين واقعه اي رخ داده، و اين خود بهترين گواه بر امكان آن است
برخي پنداشته اند رجعت با تناسخ يكسان است، تصوري كامالً بي پايه است، زيرا تناسخ آن است كه نفس پس از 

حال آنكه در رجعت هيچ يك از . يا به بدن ديگري تعلّق بگيرد مرگ بار ديگر حيات خويش را از نطفه آغاز كند و
  .اين دو امر باطل وجود ندارد

  
حكم رجعت از اين جهت بسان زنده شدن مردگان در امتهاي پيشين، و معاد جسماني در قيامت بوده و در حقيقت 

  .مي شوندجلوه اي كوچك از رستاخيز نهايي است كه در آن همة انسانها بدون استثنا زنده 
  

شيعه دربارة رجعت در حد تواتر بوده و بيش از سي محدث در بيشتر از پنجاه كتاب آن را نقل كرده اندبه   روايت
  :عنوان مثال
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  »اُذكُروا نعمت اهللاِ عليكُم اَو جعلَ فيكُم أَنبياء و جعلَكُم ملوكاً « آية 

  
در ) عليه السالم(دربارة آية فوق سؤال كرد و امام صادق) السالمعليه (پدر محمد بن سليمان ديلمي از امام صادق« 

گفت عرض . رسول خدا، ابراهيم، اسماعيل و فرزندانش و پادشاهان ،ائمه هستند: پيامبران عبارتند از: جواب فرمودند
 ». پادشاهي بهشت و پادشاهي رجعت: كردم كدام پادشاهي به شما داده شده است، فرمود

 در دوران غيبت چيست؟)عليه السالم(نقش امام زمان 

در دوران غيبت چيست؟ فايد غيبت چيست؟ در اين دوران ايشان چه )عليه السالم(نقش امام زمان 
 كاري براي بشريت انجام داده است؟

همانند يك پادشاه و يا رئيس جمهور و يا حاكم  بايد دانست كه جايگاه رفيع امامت در مذهب شيعه، جايگاهي -
نيست كه تنها فرماندهي سپاه و يا تقسيم سرمايه هاي عمومي ميان مسلمانان و يا جهاد با دشمنان و اين امور را به 
عهده داشته باشد، بلكه شيعه اماميه در پرتو تمسك به حديث ثقلين امام را حجت و خليفه خدا در روي زمين مي 

اسالم بجز  انتخاب و منصوب مي شود و تمام شئونات و مسئوليت هاي نبي مكرم  كه همانند نبي از طرف خدادانند 
بنابراين امام عالوه براينكه مسئوليتها و وظايف بر شمرده شده يك حاكم و پادشاه را . دريافت وحي را دارا مي باشد

يك دسته از فوايد و وظايف با حضور امام در جامعه دارند، فوايد و وظايف ديگري هم دارند يا به عبارتي ديگر ،
تحقق مي يابد و دسته اي ديگر كه جزو اصلي ترين و مهمترين رسالت هاي امام در دنيا است با وجود امام در جهان 

  :فايده مهم اشاره مي شود 9  تحقق مي يابد كه از آن جمله به

اميد بخشي به مردم  -3باطني افراد اليق و شايسته هدايت هدايت  -2 ميان خداوند و انسانها واسطه فيض بودن  -1
فرياد رسي از افراد گم شده و يا در راه  -6ظ شيعيان از فتنه ها و هجوم دشمنان حف -5امنيت بخش به اهل دنيا  -4

مام ات -9تهذيب نفوس از طريق توسل و دعا كردن براي تعجيل در فرج ايشان  -8حفظ علوم و اسرار الهي  -7مانده 
  ...حجت خدا با مردم در رابطه با هدايت آنها به سوي صراط مستقيم 
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عرض شد اموري است كه غيبت نمي تواند مانعي براي عملي ساختن آنها در ميان مردم باشد، به اين فايده ها كه 
  .عالوه حيات مادي و معنوي تمام موجودات به وجود امام زمان عليه السالم بستگي دارد

طه او باقي است و مخلوقات از بركت او روزي دار مي شوند و زمين و آسمان به سبب دنيا بواس« 
او قرار و ثبات دارند و خداوند زمين را به وسيله او پر از عدل و داد مي كند پس از آنكه از ظلم 

  ».و ستم پرگشته است

بي نهايت ايشان پشتوانه قوي و فوالديني  و شيعه ها با اعتقاد به وجود امام زمان در عصر و زمان خود از قدرت و علم
عنايات ايشان مي دانند كه يار و ياور آنها است لذا همانند كوهي دارند و شيعيان خود را پيوسته تحت توجهات و 

استوار در برابر دشمنان مي ايستند و از طرفي خداوند كه فياض مطلق است و وعده قطعي و حتمي ظهور امام زمان را 
اگر شما آماده بوديد و بندگان صالح مورد نظر براي اين امر فراهم بودند ":  مي فرمايد   داده است

، اما آنچه "من هم حجت خود را براي هدايت شما و ريشه كن نمودن ظلم و ستم مي فرستادم
ريم، و امروزه هست ادعايي واهي از آمادگي ما است و نقص از ناحيه مردم، ما فكر مي كنيم كه آمادگي ظهور را دا

  .واال حجت خدا از ما غايب نيست. چه خوش باشد اگر محك امتحان سره را از ناسره جدا سازد

داري را از جبرئيل مي آموزد حل و فصل امور    او فعال ترين مرد عالم است و دائما اصول قوانين حكومت و جامعه
بطوري كه حركت در تمام . جام مي گيردهمگي به دست پربركت ايشان ان  عالم ديگر وجود دارد كه 120عالم ما و 

  .عوالم به وجود ايشان است

  )4سوره قدرآيه ( "تنَزّلُ المالئكةُ و الروح فيها بِاذنِ ربهم من كُلّ امر"

و هر ) شب قدر  فرشته بزرگ خداوند به اجازه پروردگارشان در   (نازل مي شوند مالئك و روح 
  )ن عصرنزد امام زمان هما( امري را مي آورند 

 فايده وجود امام غايب درعصر غيبت چيست؟

امامي كه غائب است و مردم به آن دسترسي ندارند تا مشكالت خود را با او در ميان بگذارند 
  ؟امامي در عصرغيبت چيست  چگونه مي توان حجت خدا بر مردم باشد ؟چنين فايده ي وجود
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مفهوم غائب بودن امام به اين معنا نيست كه ايشان وجود نا پيدا و رؤيايي دارند بلكه اين گونه است كه هر چند   .1

امام مهدي عليه السالم ظهور ندارند اما حضور دارند و اساسأ غيبت ايشان به معناي از نظر مخفي بودن است و به 
  .غايبند  عبارت دقيق تراين مردم هستند كه از امام خويش

  
همچنين بايد گفت كه غيبت يكي ازاسرار الهي است و از آنجا كه علم بشر محدود است لذا مي تواند به اسرار   .2

   .از دانش جز اندكي به شما داده نشده) و ما اُوتيتُم منَ العلمِ االّ قَليأل (خداوند پي ببرد 
  

به علّت عدم كشف سرّ اين امر به آن اعتراض ) غيبت امام زمانمانند (بنابراين كسي نمي تواند نسبت به وجود امري 
 .كند و آن را بي فايده و بي مصلحت بداند

امر غيبت امام زمان يك امر اتفاقي و بي سابقه نيست بلكه غيبت حجت هاي الهي در مقطعي از زمان در سنّت   .3
حضرت موسي (ياء خدا مانند چنانچه گروهي از پيامبران و اول. الهي يك امرمعمولي بوده است 

از ديدگان مردم عصر خويش پنهان بودند ،اما هرگز از حوادث و ...) ،خضر،يونس،عزير،صالح،ابراهيم عليه السالم 
اوضاع زمان غفلت نداشتند و به جهت واليت و اختياراتي كه از جانب خدا به ايشان داده شده بود پيوسته در اموال و 

  .اوضاع را طبق صالح، رهبري مي كردندنفوس تصرف مي كردند و 

فايده ) قائم(پيامبر بزرگ اسالم در پاسخ به اين پرسش كه آيا در زمان غيبت مردم از وجود   .4
  :اي مي برند؟ فرمودند 

بلي سوگند به پروردگاري كه مرا به پيامبري برانگيخت ، در زمان غيبتش از اونفع مي برند و ازنور واليتش بهره 
  .مانگونه كه از خورشيد به هنگام قرار گرفتن در پشت ابر ها استفاده مي كنندميگيرند ه
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  :موالي ما اميرالمؤمنين در مورد غيبت امام مهدي مي فرمايند

بيرون روند و توده مردم خيال مي كنند   هنگامي كه امام غايب از نسل من از ديدها پنهان شود ، مردم از حدود شرع
خدا سوگند در چنبن روزي حجت خدا در ميان   ل شده است ، بهفته است و امامت باطكه حجت خدا از ميان ر

در خانهايشان وارد مي شود ، در شرق و غرب جهان به سياحت .آنهاست در كوچه ها و بازارهايشان گام بر مي دارد 
اما مردم  د و مردم را مي بيندمي پردازد و گفتار مردم را مي شنود، بر اجتماعاتشان وارد مي شود به آنها سالم مي كن

  .تا روز معين و وقت مقرّر او را نمي بينند
  

 آيا در قرآن كريم راجع به حضرت مهدي،انتظار و منتظر واقعي صحبتي شده است؟

 .ابتداء با ذكر يك مقدمه به فراز اول از سوال مي پردازيم

قرآن كريم براي معرفي شخصيت ها به مقتضاي حكمت و بالغت از سه روش استفاده نموده است كه ذيال :همقدم
 :بيان مي شود

و ما محمد اال » اولين راه اين است كه شخصيت مورد نظر را با اسم معرفي مي نمايد،به طور مثال: معرفي با اسم -1
 .و آله ـ نيست جز پيامبري كه قبل از او نيز پيامبراني بوده اند ؛محمد ـ صلي اهللا عليه«رسول قد خلت من قبله الرسل

و بعثنا (مانند. در اين مورد به عنوان نمونه قرآن نقباي بني اسرائيل را اينگونه معرفي نموده است: معرفي با عدد -2
 .و از ايشان دوازده پيشوا برانگيختيم)منهم اثني عشر نقيباً

الذين يتبعون الرسول » آن پيامبر را با اين شيوه نيز معرفي نموده است، مانند آيهقر: معرفي با صفت و ويژگي  -3
؛همانان كه از اين فرستاد پيامبري كه درس نخوانده پيروي مي كنند و حضرت علي ـ عليه السالم ـ را هم »النبي االمي

نوا الذين يقيمون الصالة و يؤتون الزكاة و انما وليكم اهللا ورسوله و الذين آم((  با صفاتش معرفي شده است، مانند آيه
؛ولي شما تنها خدا و پيامبر اوست و كساني كه ايمان آورده اند، همان كساني كه نماز برپا مي دارند )) راكعون  هم

اين قسم اخيركه معرفي با صفات است شايد بهترين راه معرفي باشد، زيرا اين نوع .و در حال ركوع زكات مي دهند
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ه را بر سود جويان مي بندد چون نام قالبي مي توان درست كرد، اما تخلق به صفات، عمالً كار آساني معرفي را
لذا در سورة بقره مي بينيم كه خداوند متعال بعد از آن كه طالوت را به اسم معرفي مي . نيست و قابل جعل نمي باشد

در آنجا كه . لوي هرگونه اشتباه احتمالي گرفته شودكند بالفاصله وي را با صفات و نشانه نيز معرفي مي نمايد تا ج
بعد . ؛در حقيقت خداوند طالوت را بر شما به پادشاهي گماشته است«بعث لكم طالوت ملكا انّ اهللا قد»:مي فرمايد
  ؛و پيامبرشان به ايشان گفت در حقيقت نشانة پادشاهي او اين است كه«...و قال لهم نبيهم ان آية ملكه» :مي فرمايد

قرآن كريم در معرفي اشخاص از سه روش استفاده نموده است و بهترين روش معرفي اشخاص با صفات و ويژگي 
را چگونه معرفي ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حال سوال اين است كه قرآن كريم حضرت مهدي . ها است

 .كنديم

در اين كتاب آسماني )  تعالي فرجه الشريفعجل اهللا(با مراجعه به قرآن مجيد در مي يابيم كه نامي از حضرت مهدي
همان گونه كه از حضرت علي ـ عليه السالم ـ و ساير ائمه معصومين نامي به ميان نيامده . به صراحت بيان نشده است

است و عدم تصريح به اسم براساس مصالحي است كه خداوند عليم و حكيم بر آن آگاه است و اما بايد اذعان 
به اسم تنها راه معرفي اشخاص نيست، بلكه از راه هاي ديگري مانند معرفي به صفات هم مي توان داشت كه تصريح 

هم با برخي صفات و ويژگي ها و كارها شناسانده شده ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت ولي عصر. بهره برد
ذكر ان االرض يرثها عبادي و لقد كتبنا في الزّبور من بعد ال» :خداوند تبارك و تعالي مي فرمايد. است

 .؛و همانا نوشته ايم در زبور پس از ذكر كه زمين را بندگان صالح من به ارث خواهند برد«الصالحون

: حافظ قندوزي سليمان حنفي به اسناد خويش از امام محمد باقرو امام صادق ـ عليه السالم ـ دربارة اين آيه مي گويد
 .و اصحاب او مي باشند) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت مهدي  عباد صالح كه در اين آيه آمده است

به طور كلي انديشه مهدويت ريشه در كالم الهي دارد كه همان حقيقت رسيدن نهايي جامعه بشري به عدالت در 
ليه به گفته محققان و پژوهشگران اين عرصه بيش از دويست و پنجاه آيه دربارة حضرت مهدي ـ ع. تمامي ابعاد است

السالم ـ و بيش از پانصد روايت از پيامبرگرامي اسالم و ائمه معصومين ـ عليهم السالم ـ در تأويل و تفسير اين قسم از 
 .آيات بيان شده است

 .كه تفصيل آنها در اين مختصر نمي گنجد، جهت اطالع بيشتر به منابعي كه در پايان معرفي مي گردد رجوع فرماييد
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 .ز دوم سوال كه آيا در قرآن كريم از انتظار و صفات منتظران سخني به ميان آمده است يا خيرو اما راجع به فرا

در پاسخ به اين نكته بايد توجه داشت كه انتظار فرج و وظايف منتظران نيز ريشة قرآني دارد و انديشه اي است 
و غلبة قطعي صالحان و پرهيزگاران  مشتمل بر عنصر خوش بيني نسبت به آينده و انديشة پيروزي نهائي حق بر باطل

  .و كوتاه شدن دست ستمكاران و جباران كه در اينجا به يك مورد از آن آيات اشاره مي كنيم

فقل انما الغيب هللا فانتظروا اني معكم من المنتظرين؛پس بگو جز اين نيست كه غيب خدا را است پس منتظر باشيد  
 .مهمانا من نيز با شما از منتظران مي باش

عجل (حافظ قندوزي حنفي به اسناد خويش از امام صادق ـ عليه السالم ـ درباره اين آيه مي گويد غيب حجت قائم 
 .در اين آيه مي باشد) اهللا تعالي فرجه الشريف

 و اما منتظر واقعي كيست و داراي چه ويژگي هايي مي باشد؟

رآن كريم نيز دربارة منتظران و ويژگي هاي آن سخني به شايد از بعضي آيات بتوانيم پاسخ اين سوال را بدهيم كه ق
يا ايها الذين آمنوا اصبرو و صابروا و رابطو و اتقّوا اهللا » :ميان آورده است، به طور نمونه به يك آيه اشاره مي كنيم

. س باشيد؛اي كساني كه ايمان آورده ايد شكيبايي كنيد و پايداري ورزيد و مرزباني كنيد و خداتر»لعلكم تفلحون
امام باقر در همين راستا مي فرمايند، در انجام واجبات الهي و دستورات ديني شكيبا باشيد و در مقابل دشمنان ثابت 

گفتني است تفصيل .قدم و استوار ايستادگي كنيد و همواره مرزبان پيشواي موعودتان حضرت مهدي باشيد
 .همين جهت استخصوصيات را بايد از سنت توقع داشت و لزوم امامت به 

 اعتقاد به مهدويت چه آثاري دارد؟

 :آثار فردي

تواند  ايجاد و تقويت و استحكام اعتقاد به توحيد و عدل الهي؛ ايجاد عدالت كامل و رفع هرگونه ظلم در جهان مي
اعتقادي دين اسالم و ساير اديان الهي است، به اثبات برساند و باعث اعتقاد به توحيد و اجراي عدالت را كه از اسول 

 شود؛ اعتقاد فردي مي

 ايجاد اميد به زندگي و صبر در مقابل ناماليمات بخاطر فرداي روشن؛

 ايجاد حركت مضاعف و شور و نشاط بيشتر در مسير زندگي فردي؛



 
129 

 بر اعمال انسان است؛ارتباط معنوي دائم با احساس حضور امام معصومي كه ناظر  

 رشد و تكامل تربيتي در اخالق و رفتار و ساير شئون زندگي؛

و دعاي ) عليه السالم(از طريق نماز امام زمان) عليه السالم(تقويت بعد عبادي به وسيله ارتباط معنوي با امام زمان 
 .عهد و دعاي فرج و امثال اين ادعيه كه باعث رشد عبوديت فرد خواهد شد

 :تماعيآثار اج

 :گيرد اين بخش در سه فصل مورد تحقيق و بررسي قرار مي

 سياسي آثار اجتماعي ـ: فصل اول

 ديني -آثار اجتماعي: فصل دوم

 آثار اجتماعي ـ تربيتي: فصل سوم

 :سياسي  آثار اجتماعي ـ. الف

و ستمكاران در جامعه  اي كه معتقد به مهدويت است در رأس اهداف آن، رفع ظلم و ستم و مبارزه با ظالمان جامعه
هاي بزرگ ديني ـ سياسي در جوامع از آثار همين اعتقاد است همانند انقالب اسالمي ايران كه  انقالب. خواهد بود

 باشد هاي عدالت ستيز و استعمارگر مي نقطه عطفي در تاريخ مبارزه با رژيم

 

 )هاي ديني جمعي رفتار(آثار اجتماعي ـ ديني . ب

اينگونه مراسم لزوم اجراي عدالت را به افراد : و ايجاد شور و نشاط ديني در بين افراد جامعه مراسم نيمه شعبان 
 .آورد يادآوري كرده و شوق اميد و انتظار فرج را به صورت فرهنگ عمومي در مي

 .)عليه السالم(دعاي ندبه، آل ياسين، جامعه كبيره و ساير دعاهاي مربوط به امام زمان: برگزاري مجالس دعا

) عليه السالم(مسجد جمكران و مسجد امام حسن عسكري): عليه السالم(هاي منسوب به حضرت مهدي توجه به مكان
ها محبت و اعتقاد به خدا را تقويت  در قم و مسجد سهله در كوفه و شهر مكه و صحراي عرفات توجه به اين مكان

 .دهد ق ميها را به سوي عبادت و توجه ويژه به معنويات سو كرده، انسان

اين رفتار فردي عالوه بر ايجاد روحيه امام دوستي، واليت و توجه ): عليه السالم(صدقه دادن براي سالمتي امام زمان 
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به محبوب و ثواب عبادي، باعث يك نوع رفتار اجتماعي و ايجاد روحيه نوع دوستي و كمك به دفع فقر در جامعه 
 .نيز خواهد شد

 :آثار اجتماعي ـ تربيتي. ج

انتظار افراد جامعه، براي تحقق هدفي واال و واقعي يعني برقراري عدالت واقعي در همه ابعاد، : روحيه انتظار .
 .هاي عدالت شود تواند موتور حركتي براي پيشرفت جامعه به سوي ايجاد مؤلفه مي

اسي و انحطاط فرهنگي اي كه معتقد به مهدويت است هيچگاه دچار سردرگمي سي جامعه: اي روشن اميد به آينده .
اميد به هدفي مقدس و دست يافتني، انسان را به سوي طرح و برنامه براي سعادت و پيشرفت و تالش . نخواهد شد

 .دهد براي تحقق و اجراي آن برنامه حركت مي

 چيست؟) ه الشريفعجل اهللا تعالي فرج(راههاي دوستي با امام زمان 

چيست و چه كنيم كه قلب آقا از ما ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(راههاي دوستي با امام زمان 
 راضي و خشنود باشد؟

 23 مسلمان است اين موضوع در آيه   در كتاب آسماني قرآن كه مضامين آن مورد اتفاق همه فرقه هاي
حضرت (و همين طور ذخيره الهي ) عليه السالم(ل بيتمطرح گرديده است و طي آن محبت و دوستي اه  شوري

را بر همگان واجب نموده است و دوستي آنها را اجر و مزد رسالت نبي اكرم )) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مهدي 
  :سوره سباء مي فرمايد 47و در آيه    دانسته است

»ِريإِنْ أَج لَكُم ورٍ فَهنْ أَجأَلْتُكُم ما سقُلْ م  شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع وهو لَى اللَّهإِلَّا ع«  

  »بگو هر اجر و پاداشي از شما خواسته ام براي خود شماست« 
  

پس معلوم شد كه اين دوستي ها موجب ارتباط روحي و معنوي است كه راه مسير به سوي كمال انسان و پيوستن به 
  .ن را بسوي خداوند شكل مي دهداهللا را فراهم مي آورد و در حقيقت ملوك انسا
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امام   با توجه به اين مطالب، دوستي ومحبت به اهل بيت، اساس وپايه دين است و بلكه مساوي دين است
آيا دين چيزي به جز محبت و دوستي » هل الذين اال الحب«:مي فرمايند)عليه السالم(صادق

  .است

نمي يابد و از اين رو انتظار حاكميت و غلبه دين در جهان  دين خدا جز با تكيه بر محبت و واليت اهل بيت استقرار
هر يك از شما : امام زمان عج مي فرمايند .عج است   به نوعي انتظار جهاني شدن محبت و واليت امام زمان

با اين مقدمه و با استفاده   .بايد به آنچه كه او را به مقام دوستي و محبت ما نزديك مي كند عمل نمايد
موجب دوستي ما با آن وجود نازنين مي شود اشاره    به راه هايي كه موجب رضايت آن حضرت از ما واز روايات 

  :مي كنيم

شب  "توقع امر صاحبك ليلك و نهارك "است كه)عليه السالم(در روايات از امام صادق  :اشتياق و ديدار-1
هر لحظه بايد درانتظار   ه روزي يكبار بلكهوروز در انتظار امام زمان باش نه سالي يك بار و نه هفته اي يكبار و ن

  .ديدن و آمدن حضرت باشيم
  

آنها كه در   خدمتگزاران دوران ظهور امام خادمين دورران غيبت هستند  بي ترديد  :انجام وظيفه-2
  .غيبت شبانه روز اهداف امام را سرلوحه خويش قرار مي دهند

  
در راستاي حفظ دين و ايمان زيرا كه هم   :اداي حقوقي ديني و انجام واجبات و ترك محرمات-3  

  .اساس و پايه قيام حضرت زنده كردن دين است و همين دين و ديانت است كه به سود و آخرت ما خواهد بود
  

اين موضوع كمي با انجام واجبات و ترك محرمات متفاوت است و آن اين كه   :خود سازي و رعايت تقوا-4
كسب و كارش رعايت حالل و حرام را بكند اما خوش اخالق و    و در ممكن است كسي اهل نماز و روزه باشد

خوب اين عمل مساوي با اصل  خوش بر خورد نباشد و بااين كار عده اي از مردم را از اصل دين وديانت بيزار كند و
  .تقوا و ورع داشتن نيست
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ند و خود را در مقابل آنها هم خود بلكه ديگران را هم دستگيري مي ك   يعني نه تنها  :هدايت كردن ديگران-5
  .نمايد امر به معروف نهي از منكر مسئول بدانند تا آ نجا كه ممكن است در برابر انحرافات و فتنه ها

  
و خوندن نماز و زيارت كردن اييان را )عليه السالم(براي فرج امام زمان  :ذكر و دعا كردن-6
كه دعاي معروفي ."ن لم تعرفني حجتكوا...اللهم عرفني نفسك "خواندن دعاي معروف  مخصوصا

  .آمده است   در انتها ي مفاتيح الجنان   است كه در ابتداي دعاي غيبت امام زمان
  

و نماز خواندن و هديه كردن به نام   صدقه دادن به نيابت امام زمان و براي سالمتي امام زمان عج  -7
حضرت و دهها برنامه خاص مثل شركت در امام و طلب رضايت ايشان و بر خاستن هنگام شنيدن نام مبارك 

موجب ميشود    مجالسي كه نام و ياد ايشان را زنده مي كند ، برگزاري مراسم هاي عاقالنه و محبانه در نيمه شعبان كه
مام زمان از ما راضي شود و چون هيچ وقت دوستي يك طرفه نيست هر گاه امام از ما خشنود باشد ما هم قلب ا

  .از ما خواهد بود)عليه السالم(ت خداوند هم در رضايت امام زمانراضي هستيم و رضاي

 را در اين دوره و زمانه ياري كرد ؟) عليه السالم(چگونه ميتوان امام زمان 

صحنه اي غيرازجنگ را در اين دوره و زمانه ياري كرد آيا ) عليه السالم(چگونه ميتوان امام زمان 
 هم براي ياري امام هست ؟

هستيم، اما بايد بدانيم انتظار كشيدن يك حالت و عمل قلبي است ) عليه السالم(ما جوانان كه امروز منتظر امام زمان
كه آثار و بركت هاي فراوان بيروني هم دارد و ما كه منتظرانه،ظهورش را صبح هنگام در دعاي عهد مي خواهيم و 

ظهور ) عليه السالم(كنيم در زمره ي انصار و ياري دهندگانش باشيم؛ نبايد بگوييم حاال كو تا كي امامدعا مي 
وقتي كسي اين دعا را مي خواند؛بايد . كند،بعضي ها هم مي گويند ما از خودمان مأيوس هستيم؛ اين درست نيست
  . مار انصار حضرتش قرار بگيردخود را هم در اين مرحله قرار دهد كه اگر اآلن امام ظاهر شدند در ش
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عليه (هم اكنون هم مي توان امام   نكته ديگر اينكه الزم نيست انصار آن حضرت در زمان ظهور ايشان باشند، 
و هم   البته با گفتار محكم و متقن با مخالفين حضرت بحث كند. را ياري نمود و الزم به جبهه و جنگ نيست) السالم

 .مذهب حقّه راهنمايي كند   نيك ديگران را به سمتبا گفتار و هم با اعمال 

را خوب بشناسيد و به گونه اي زندگي نكنيد كه موجبات نارضايتي آن حضرت ) عليه السالم(پس اوالً بايد امام زمان
را از  دعوت كنيد؛ آنها   و دين اسالم) عليه السالم(را به بار آورد و به جاي اينكه با اعمال خود مردم را به امام زمان 

 .انتظار در تمام رفتار و گفتار و كردار ما نمايان باشد   دين طرد نكنيد، بايد

نبايد تعمد در گناه داشته باشيم، مبادا رفتار ما سبب ناراحتي آقا شود، مبادا كاري انجام دهيم كه ايشان نمي پسندند، 
 .روش امام زمانمان باشدنكند سخني بگوييم كه مايه رنج امام باشد و رفتار مابرخالف سيره و 

طبقات مختلف دارند گاهي اوقات نصرت دين به غير مؤمنان هم ممكن است انجام ) عليه السالم(اما انصار امام زمان
را ياري مي كند وخداوند گاهي اوقات دينش را به وسيله ) عليه السالم(بگيرد، يعني فرد مؤمن نيست ولي امام زمان

، پس چه خوب است ما حداقل مؤمن باشيم و با حالت اعتقاد و ايمان و به طور كامل و افراد غير مؤمن ياري مي كند
آن چيزهايي كه به ما    جامع و به آن مقدار كه از دستمان برمي آيد؛ حضرت را نصرت دهيم كه خداوند در برابر

 .داده از ما وظيفه و تكليف مي خواهد

كسي  :بيان شده است كه فرمودند)عليه السالم(امام صادق ث ازگويي تمام آنچه بايد انجام بدهيم در اين حدي  
كه دوست دارد از اصحاب و ياوران قائم باشد بايد منتظر ظهور باشد و براساس ورع و 

. و تقواي شديد و اخالق نيكو رفتار نمايد؛ در حاليكه در مسير انتظار گام برمي دارد پرهيزكاري
و قائم قيام نمايد پاداش او همچون پاداش درك كننده پس اگر درا ين حالت مرگ او فرا رسد 

 .آن حضرت خواهد بود
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 تفاوت انصار با ياران امام زمان در چيست ؟

ا تفاوت اوال انصار يك كلمه عربي است و ياران يك كلمه فارسي، ثانيا اگر منظور شم: سوال داراي اشكال است
كلمه معاني متفاوتي دارند؛ كلمه اصحاب جمع كلمه صاحب  معنايي انصار و اصحاب ميباشد، در لسان عرب اين دو

 .رسان و كمك كننده ميباشد  است و به معناي هم نشيني و معاشرت داشتن با كسي است و واژه انصاربه معناي ياري

ميان انصار واصحاب امام هم فرق هست ؛ انصار ايشان غير  ميان اصحاب و انصار پيامبر تفاوت هست ، همانطور كه
، بعد از آن هم مرتد   ايشان را ديدند و با ايشان هم نشيني داشتند) صلي اهللا عليه وآله(از اينكه زمان حضرت رسول 

انصار بسي باالتر ابر اين بي ترديد مقام بن.نشدند ،به ياري ايشان هم پرداختند و احكام و معارف را از ايشان فرا گرفتند
 .است از اصحاب

و عده اي عالوه بر آن، ياري كننده حضرت هم    در مورد ائمه هم همين طور است ، عده اي جزء اصحاب هستند  
 .هستند

تا .....انصاره واعوانه و اللهم من":آنجا كه ميفرمايد  كه در دعاي عهد  حال اين سوال پيش مي آيد
و يا درزيارت عاشورا  )ياران امام را بيان ميكند  هشت مرتبه مقامي  رخي علماكه در نظرب(المستشهدين بين يديه

منظور از انصار واصحاب امام  "علي اصحاب الحسين...السالم علي الحسين و":در فراز سالم بر امام ميگوييم
           ميگوييم وان اصحاب را نمي بينيم ووارث امام حسين عليه السالم خطاب به شهدا، عن چيست؟ويا چرادر زيارت

السالم عليكم يا انصار ابي ... السالم عليكم يا انصار رسول اهللا  -السالم عليكم يا انصار دين اهللا  ( 
 ...)عبداهللا

اصحاب امام زمان    .هستند در حاليكه جزء ياران نيستند  جزء اصحاب امام  پس شايد بتوان گفت كه عده اي  
نفر ياد شده و  313ياران خاص آن حضرت  نيز هستند و در احاديث تعداد ي كننده ايشانكساني هستند كه يار

انصار شروع ميشوند تابه باالترين درجه   ياران امام زمان از  خصوصيات آنها هم بيان گرديده ، بنابراين
  .ميرسند"المستشهدين بين يديه"يعني
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هستند را معرفي ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(كه از ياران حضرت مهدي ››دالاوتاد و اب‹‹
 .كنيد

شمار آنها هفت يا هفتاد نفر است عده اي معلوم از صالحان و خالصان خدا هستند كه    )بديل(يا ) بدل(جمع   :ابدال
هنگاميكه يكي از آنها از دنيا برود و مي گويند هيچ گاه زمين از آنان خالي نباشد و جهان به خاطر ايشان برپاست، و 
  .خداي متعال ديگري را به جاي او برانگيزد

  
نگه مي دارد و روزي را نازل مي آنان گروهي هستند كه خداوند به وسيلة آنها دين را برپا : برخي ديگر گويند         

ها از دنيا برود، يك نفر همانند او به نفر در ساير بالد هستند كه هرگاه يكي از آن 30   نفر از ايشان در شام و 40. كند
هرگاه بميرند، بدلي به جاي آنان   جاي قرار مي دهد و علت نامگذاري آنان هم به ابدال همين است كه

  .برگزيده مي شود
  

هستند در ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(ايشان گروهي از ياران حضرت مهدي« :ر روايات اسالمي آمده استد       
  .م ظهور ايشان خود را به مكه مي رسانند و با حضرت بيعت مي كنندشام و هنگا

  
هر يك . سي تن از ياران خاص حضرت مهدي هستند كه همواره در خدمت آن حضرت به سر مي برند  :اوتاد      

ميخ، به است به معناي ) وتَد(از آنجايي كه اوتاد جمع . از آنان كه از دنيا بروند فرد شايسته اي جانشين او مي شود
نظر مي رسد اين گروه از مردان بسيار خالص و دالور هستند كه همچون كوه استوار هستند و در خدمت به آن 

  .حضرت به سر مي برند
  

هم (( نفر مالزم  30براي حضرت مهدي در دوران غيبت، : روايت شده) عليه السالم(از امام صادق و امام باقر      
  .آنها هيچ گونه وحشتي بر امام زمان عارض نمي شودوجود دارد كه با وجود )) نشين 
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 چرا ما بايد منتظر باشيم؟ و انتظار چه تأثيري در زندگي ما دارد؟

د و عدل منتظر بودن، اين وعدة الهي كه يك امام معصوم مي آيد و به كمك او نور اسالم همة جهان را فرا مي گير
حاال اگر . حاكم مي شود؛ يك فايدة مهم و نتيجة بزرگ دارد و آن اينكه خشنودي حضرت حجت را به دنبال دارد

 منتظر امام زمان عليه السالم باشيمما 

قدرت اسالم را پذيرفته ايم، اينكه اسالم قدرت داردكه به كمك   :ثانياً  هم حرف خدا را قبول كرده ايم و :اوالً
كامل، رنگ كفر حاكمان ستمگر و ظالم را از جوامع بزدايد و به جايش رنگ حق را در عالم فراگير يك انسان 

  .كند
منتظر بودن يعني پذيرفتن حكم خدا و خود اين عقيده اي پسنديده . منتظر بودن، دليل دين داري ما استو اين       

شما به مردم مصر و . ران برآن حاكم باشنداگر ما منتظر نباشيم مي گوييم كه زندگي همين است كه ستمگ. است
عربستان نگاه كنيد با اينكه مسلمان هستند و در بسياري از جهت هاي اسالمي با ما تفاوت ندارند ولي چون فرهنگ 

كه ( اما تجربه هاي تاريخي، مثل زمان رضاخان. انتظار را ندارند رنگ حاكمان ستمگر را به خود گرفته و پذيرفته اند
از بهترين عبرتها و ذخيره هايي است كه .) مانند آتاتورك در تركيه مي خواست اسالم را در ايران نابود كنداو هم ه

، تاريخ گواه است كه زنان و مردان شيعه به جهت عقيدة انتظار و نجات يافته» انتظار«شيعه با  نشان مي دهد
  .به خود نگرفتند اينكه چشمشان به حكومت امام زمان است رنگ حكومت هاي ستمگر را

بان ظالم به خود انتظار منجي معصوم نمي گذارد جوامع بشري از پويايي بيفتند و رنگ غير فطريِ حكومت طال       
بپذيرند؛ زيرا دين ما به ما مي گويد، يك زندگي عادالنه كه مناسب روح تو است در همين دنيا ممكن است و نبايد 

صوم پديد مي آوردند بشويم، چون آرزوي داشتن زندگي مطابق با فطرت تسليم زندگي هايي كه حاكمان غير مع
انتظار باعث مي شود كه اميدها به نااميدي تبديل   .يك آرزو نيست ؛بلكه يك حقيقت ممكن است

ما اگراهل انتظار نباشيم مي گوئيم حاال كه انتظار رنگ كفر گرفته پس ما هم بايد كافر شويم، اما كسي كه  .نشود
پس منتظر بودن   .بايد رنگ حق را بگيردخود رنگ كفر گرفته ،  است، انديشه اش اينست كه دنيا يي كه منتظر

از آيندة خودمان كه پيش روي ماست، دست بكشيم و تسليم فرهنگ    و به راحتي  نمي گذارد ما در خود بپوسيم
به جز زندگيِ زنده و پر حرارت و  بهرة الزم را ببريم و آن نيست  فاسد فاسدان شويم بلكه بايد از حيات خود
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   .اميدوارانه
  :داست كه مي فرماين) عليه السالم(زمينه از امام سجاد   روايتي در اين       

اهل زمان غيبت او، كه معتقد به امامتش باشند و در انتظار ظهورش باشند، از اهل هر دوراني با « 
  ».به ظهور است فضيلت ترند، انتظار ظهور،از بزرگترين راه هاي رسيدن

 وظايفي كه بانوان به عنوان عضو جامعه مهدويت بر عهده دارند ؟

نفرزن هستند به اين باور برسيم  50نفر از ياران حضرت مهدي  313اگر با آنچه در روايات مي خوانيم در ميان 
هاني حضرت مهدي براي زنان يك جايگاه بسيار رفيع و بلندي در اين خداوند به عنوان طراح حكومت ج  كه

قائل شده است قطعأ به اين هم مي رسيم كه براي زمينه سازي ظهور نيز مي توانند نقش هاي بي بديعي  حكومت
 .داشته باشند 

اشورا تحقق ان مكتب عحضور زنان در عاشورا نشان دهنده نقش حساس و كليدي زن مي باشد چراكه در نبود آن
مكتب انتظار كه ادامه مكتب عاشورا مي باشد نيز بدون حضور زنان در عرصه فردي ، اجتماعي . نمي كرد   پيدا
عرصه فردي كه به صورت خود شناسي و خودسازي نمايان مي گردد و .خانوادگي تحقق پيدا نخواهد كرد   و

ش ارائه مي گردد ونيز تاثير در اجتماع در عرصه عرصه خانوادگي در آينه تربيت نسل منتظر و همسر خوي  حضور در
،اخالق ،معنويت و سياست به صورت دگرسازي چراكه زن نيمي از اجتماع است و مي تواند بر نيمي ديگر   فرهنگ
باشد و نقش اصيل او تربيت و انسان سازي است يعني زن مي تواند در احياء فرهنگ مهدوي در جامعه و يا   اثرگذار
به همين منظور وظايف آنان را در جامعه مهدوي به طور خالصه .عنوان عنصر فعال نقش آفريني كند آن به   تخريب

  :ميشود در    بيان

  مهدي شناسي -3دين محوري در زندگي  -2ثابت قدم بودن در دين -1

  نهادينه نمايند شوهر خويشسرانجام برسانند و عشق مهدوي را در فرزندان و  تا بتوانند رسالت تربيت دين منتظر را به



 
138 

زنان مي توانند با مديريت عواطف و عقالنيت خويش سطح فكر   :افزايش خردورزي و خردمندي  -4
رشد مي دهند چراكه ارتقاء فكري و عقالني از ابزار مهم در دين   خويش را از سطح خرد به مرحله توسعه ارتقاء و

  داري و انجام رسالت ديني مي باشد

ان بايد با فهم اتفاقات در جهان و اينكه جهان به چه سمتي حركت مي كند در چهار زن  :جهاني   فهم تحول -5
امادگي الزم را در خود و فرزندان خويش ايجاد كنند همان طور كه حضرت زينب در كربال  چوب انديشه الهي
امام حسين بود و  هاي عاطفي و انجام رسالت خويش در جريان فعل و انفعاالت و حاالت ياران  عالوه بر تامين نياز

  را گوشزد مي نمود  مسائل مهم و خطرات

مبارزه با ناتو را   اگر زنان ما تهديدات نرم دشمن را نشناسند و راهكارها و راهبردهاي  :بحث ناتوي فرهنگي  -6
  نشناسند واقعأ نمي توانند منتظر پرور موفق باشند

حضور فعاالنه ) يوم عاشورا وكل ارض كربال  كل( همه زمان ها  در  هوشياري از مبارزه حق عليه باطل    -7
براي اقامه كلمه توحيد و برافراشته شدن پرچم اسالم ، لذا مي بايست با   و مؤثر و نه متأثر و منفعالنه ، مبارزه با باطل

ام صحنه مبارزه حضور به هم رسانيد و كوتاهي نورزيد و اكنون كه ام  در دين) امام ( و واليت به خدا    سالح تقوا
  .حاضر نيست تولي به نائب ايشان براي حضوردر صراط مستقيم وظيفه هر فرد مؤمن و انقالبي مي باشد

 منتظر واقعي امام زمان كيست؟

الهي به سر مي  در فرهنگ مهدويت منتظر به انساني گفته مي شود كه با تمام وجود در انتظار آمدن آخرين حجت
   .برد

  
اگر در احاديث مربوط به امر انتظار نگاهي داشته باشيم،در مي يابيم كه منتظران ظهور حضرت مهدي عليه          
و مي دانيد كه اين صفات بر جسته از آن دسته از منتظراني . سالم داراي ويژگي ها و خصوصيات خاصي هستندال

لت ها اسير شده باشند و عادات اجتماعي و همه گير باعث غفلتشان از امام نيست كه در عصر غيبت در قيد و بند غف
بلكه اين منتظران واقعي، چنان در حاالت خويش تغيير و تحول ايجاد كرده اند كه مساله غيبت براي . زمانشان باشد

يبةُ عندهم وصارت به الغ:(به فرمايش امام سجاد عليه سالم كه مي فرمايند  .ايشان همچون مشاهده است
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پس انتظار تنها يك حالت روحاني و   .غيبت براي ايشان به منزله مشاهده شده است) بمنزِلَةُ المشاهدةِ
بله انتظار يك عمل و . كه منتظر به گوشه اي بنشيند و يا در مواردي خاص به سراغ انتظار برود. دروني نيست

  .عملكرد است
برترين  ))اَفضَلُ األَ عمالُ اُمتيِ انتظار الفَرج:((اسالم مي خوانيم  در روايتي از پيامبر  همانطور كه       

و منتظر واقعي كسي است كه ايمان و باور قلبي اش او را به حقانيت امام  اعمال امت من انتظار فرج است
 .رسانده است) عليه السالم(زمانش و پايبندي عملي به مرام و مسلك اهل بيت 

اي علي بدان كه شگفت : آنان را اين چنين وصف مي كند) عليه السالم(طاب به علي همانطور كه رسول خدا خ
روهي هستند در آخر الزمان كه پيامبر را درك نكرده اند و انگيزترين مردم در ايمان و بزرگترين آنها در يقين گ

نتظران واقعي امام زمان، م.پس بواسطه سياهي بر روي سپيده ايمان آورده اند. حجت خدا از ديدگانشان پوشيده است
داراي چنان مقام و منزلتي هستند كه حتي آرزوي منتظر بودن به وجود ايشان چنان عظمت و بزرگي مي دهد كه 

در . و مالئكه اهللا و در رديف شهدا و صالحان قرار مي گيرد) عليهما السالم(مورد ستايش خدا و رسول خدا و ائمه 
خوشا به حالشان ، خوشا به حالشان، به خدا :((ميفرمايند) ه السالمعلي(امام موسي بن جعفر   اين باره

  .))سوگند ايشان در روز قيامت با ما و در درجه و جايگاه ما هستند
  

ر واضح است كه اين صفات و فضايل همگي از ،صبر و استقامت آنها در برابر سختيها و مصائب و مقام پ        
از راه و روش زندگي مهدوي همراه شود،   عملي  وح انتظار اگر با پيرويزيرا ر. معنوي منتظران ناشي مي شود

شخص منتظر را به مجاهدي شكست ناپذير تبديل مي كند كه فضيلت مجاهدت و شهادت در ركاب امام زمان 
يق زيرا فقط به واسطه شنيده ها و توشته ها به امام غايب خويش دل سپرده اند و ايشانند مصاد. برايش ثابت مي شود

،غيب همان امام غائب ))الغَيب فَهو الحجة الغائب((ايمان آورندگان به غيب، چرا كه )) الذّينَ يؤمنون بالغَيب((اصلي 
   .است

 فضيلت و ثوابي دارد؟) عليه السالم(آيا انتظار امام زمان

مادگي براي آنچه انتظارش را مي كشيم، از آن بر مي آيد و هرقدر كه انتظار شديدتر انتظار حالتي است نفساني كه آ
باشد، آمادگي و مهيا شدن شديدتر خواهد بود،نمي بينيد اگر مسافري داشته باشيد كه در انتظارش بسر ببريد هرچه 
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ن به بيداري مبدل مي گردد چون مهيا شدن شما افزون تر مي شود، بلكه احياناً خوابتا هنگام آمدنش نزديك تر شود
 .انتظار شديد است

و بي ترديد هرچه . و هرچه كه محبت و دوستي شما با هم شديدتر باشد مهيا شدن براي محبوب زيادتر مي شود      
ثواب بيشتري نزد خداي بزرگ و متعال خواهد  شديدتر باشد آن منتظرمقام و) عليه السالم(كه انتظار براي امام زمان

اشت، بنابراين مؤمني كه منتظر آمدن مواليش باشد، هرقدر كه انتظارش شديدتر باشد تالشش در آمادگي براي آن د
       بوسيلة پرهيز از گناه و كوشش در راه تهذيب نفس و پاكيزه كردن درون از صفات نكوهيده و بدست آوردن 

  .خوي هاي پسنديده بيشتر مي گردد

هر آنكس كه خواسته باشد از  :در همين رابطه مي خوانيم كه فرمودند) عليه السالم(دقدر روايتي از امام صا      
باشد بايد كه منتظر باشد و بايد در حال انتظار به پرهيزكاري و خوي هاي ) عليه السالم(ياران قائم

پسنديده عمل كند، كه هرگاه بميرد و قائم پس از مردنش به پا خيزد، پاداش او همچون كسي 
  .د بود كه دوران حكومت آن حضرت را درك كرده باشدخواه

در روايات آمده است برترين اعمال امت است، البته ) عليه السالم(و ديگر اينكه در فضيلت انتظار فرج امام زمان      
بعد هم اين طور نيست كه انسان هرچه مي خواهد از گناهان و كردار زشت را مرتكب شود و : بايد متذكّر شويم كه

بگويد من منتظر هستم، همانطور كه قبالً هم آورديم اين حالت انتظار بايد در انسان يك كوشش و تكاپو براي 
منفعل ثواب برترين كارها را به خود جذب    كسب فضايل و تقوا بشود و گرنه معلوم است كه يك انتظار
  .نخواهدكرد

د و از رحمت خداوند نااميد نشويد، به شيمنتظر فرج با: مي فرمايند) عليه السالم(اميرالمؤمنين       
  .درستي كه خوشايندترين اعمال نزد خداوند عزوجل انتظار فرج است

 راه مقابله با مدعيان دروغين مهدويت چيست؟

ردن مردم به مدعيان مهدويت يا روشن است كه شكل گيري فرقه ها و گروه هاي منحرف و پيوستن و اعتماد ك
نيابت در جهل و ناداني آنها ريشه دارد شوق فراوان به ديدار امام بدون معرفت و آگاهي كافي به آن حضرت و 
غفلت از وجود شيادان در اين عرصه زمينه ساز ارتباط با مدعيان دروغين مي شوند بنابراين شيعيان منتظر بايد با 
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مهدويت خود را از دام نيرنگ بازان حفظ كنند و با پيروي از علماي متعهد شيعه در آگاهي كافي از معارف ناب 
 . پس بايد ريشه جهل را خشكاند .مسير روشن مكتب گام بردارند

براي تشخيص و مقابله با مدعيان دروغين الزم است كه شناخت كامل از امام زمان داشته باشيم بايد ويژگي ها و 
عالوه بر شناخت .از روايات معصومان بشناسيم    شرايط و نشانه هاي ظهور وي را خصوصيات شخصي آن حضرت و

امام زمان به اسم ،نسب الزم است از جايگاه امام و رتبه و مقام ايشان نيز آگاهي كافي به دست آورد و اين معرفت و 
 :داوند طلب ياري شودخت چنان مهم است كه به فرموده امام صادق براي به دست آوردن آن الزم است از خشنا

در زمان غيبت طوالني امام مهدي عجل اهللا تعالي فرجه الشريف باطل گرايان به شك و ترديد گرفتار مي شوند  ...)
 اگر آن زمان را شاهد بودم ،چه كنم؟:زراره از ياران خاص امام گفت.

ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك  اللهم عرفني نفسك فانك: اين دعا را بخوان:امام صادق عليه السالم فرمودند 
اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني .اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك 

 )مفاتيح الجنان باب ششم(حجتك ضللت عن ديني

ايات از بردن هم نام و هم كنيه پيامبر ،در برخي رو:نام و نسب امام مهدي عجل اهللا تعالي فرجه الشريف در روايات
،نام مادرشان ...قائم،منتظر،بقية اهللا،حجت و:نام آن حضرت تا هنكام ظهور نهي شده ،لقب هاي مشهور آن حضرت 

 ...نرجس و پدرشان امام حسن عسكري است،سن امام و امامتشان و

كشيده و  چهره اش گندم گون ،پيشاني اش بلند و تابنده،ابروانش:ويژگي هاي حضرت شمايل و خصوصيات ايشان
  ...زيبا بر گونه راستش خالي مشكين و در ميان شانه اش اثري چون اثر نبوت و

شناخت جايگاه امام و امامت ،او آخرين حجت پروردگار و جانشين بر حق پيامبر و پيشواي همه مردم و منجي 
است و اطاعت از بشريت است كه اطاعت از او بر همگان واجب است چرا كه اطاعت از او اطاعت ط پيامبر خد

 : شناخت حضرت از زبان خود امام.پيامبر اطاعت خداست 

آيا مرا مي :فرمود.به خدمت حضرت مهدي رسيدم :مي گويد )خادم امام حسن حسن عسكري عليه السالم(ابونصر
. مقصودم اين نبود:شما آقاي من و پسر آقاي من هستيد فرمود :من كيستم؟گفتم :آري فرمود :شناسي ؟عرض كردم 
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فرمود من آخرين وصي پيامبرم ،خداوند به وسيله من ،بال . خداوند مرا فداي شما بگداند، شما بفرماييد:عرض كردم 
 )171،ص12،ح 43،باب 2كمال الدين و تمام النعمه ج.(را از خاندانم و شيعيانم بر طرف مي كند

ر عملي گسترده اي در رفتار و خلق و يكي ديگر از ابعاد شناخت امام شناختن سيره و صفات مهدوي است كه تاثي
 .خوي منتظر دارد

،آخرين امام و واپسين معصوم از سالله پاك پيامبر و تحقق بخش ايده  عجل اهللا تعالي فرجه الشريف حضرت مهدي
صل  و تشكيل دهنده حكومت عدل اسالمي و اجرا كننده نقشه پيامبر اسالم عليهم السالم آل همه پيامبران و امامان

و برنامه دولتش تجديد عظمت  صل اهللا عليه واله سيره او همانند سره پيامبر اكرم.در صحنه گيتي است   عليه والهاهللا
او مانند جدش حضرت محمد رحمة للعالمين است و هنگام ظهور ،پرچم و .قران و احياي تعاليم عالي اسالم است 

ن حضرت را در دست دارد و نشانه هاي ظاهري و باطني پيراهن وي را بر تن و شمشير آ.نشانه هاي پيامبر با اوست
 )490منتخب االثر ص.(پيامبر در او نمايان است

مردي از اهل بيت من قيام مي كند و به سنت و روش من عمل مي نمايد و خداوند براي وي :پيامبر اكرم فرمودند
دل مي كند ،چنان كه پر از ظلم شده روزي مي فرستد و زمين آن چه دارد بيرون مي ريزد و او زمين را پر از ع

 )82ص51بحار االنوارج .(باشد

به روش پيامبر عمل :راوي مي گويد از امام باقر عليه السالم پرسيدم ،قائم چگونه در ميان مردم رفتا مي كند ؟فرمود
فر جاهليت را پيامبر آثار ك:عر ض كردم روش پيامبر چگونه بود ؟فرمود.مي كند تا آنكه اسالم را آشكار مي سازد
قائم موقعي كه قيام مي كند ،اعمال نامشروع و بدعتي را كه هنگام صلح و . از ميان برد و با مردم به عدالت رفتار كرد

سازش با بيگامگان اسالم ،در ميان مسلمين مرسوم شده ،از ميان مي برد و مردم را به عدالت گستري رهبري مي 
 )381ص52بحار االنوار ج.(نمايد 

ر شناخت عالئم و شرايط ظهور است ،زمان ظهور نا معلوم است ولي براي آن نشانه هايي گفته اند كه با و ديگ
بررسي آنها مي توان سيماي جامعه پيش از ظهور را به تصوير كشيدكه براي شيعيان نور اميد و براي معندان تذكر و 

ين مهدويت است ،اگر كسي ادعاي مهدي هشدار است، همچنين نشانه ها معيار خوبي براي تشخص مدعيان دروغ
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بودن كرد ولي سخن او با آنچه در روايات عالئم امده ،هماهنگ نبود دروغ او آشكار ميشود از طرفي در بين 
كه به تصوي كلي و اصل ظهور نويد مي دهدو تنها در صورت :عاليم غير حتمي:روايات دو گونه عالئم تحليل شده 
كه بدون :و عالئم حتمي . ند مانند شكسته شدن ديوار مسجد كوفه كه اتفاق افتادتحقق شرايط آنها واقع مي شو

قيام قائم ما پنج نشانه دارد خروج :امام صادق فرمودند. شك اتفاق خواهند افتاد و به نزديكي ظهور بشارت مي دهند
 .سفياني،يماني،نداي آسماني،كشته شدن نفس زكيه و خسف بيدا

ط نايبان خاص امام معرفي و توسط امام به وسيله توقيعات لعن مي شدند حضرت در غيبت صغري مدعيان توس
مهدي در آخرين توقيع خود به اخرين نايبشان تكليف همه شيعيان را روشن كرده اند كه گوش دادن به اين توقيع 

 :براي شناسايي مدعيان دروغين كافيست

در مصيبت وفات تو،به برادران ديني ات ،پاداش بزرگ اي علي بن محمد سمري ،خداوند .بسم اهللا الرحمن الرحيم
به كرهايت رسيدگي كن و درباره جانشين .كرامت فرمايد،چرا كه تو تا شش روز ديگر به سراي باقي خواهي رفت

از اين پس ظهوري نخواهد بود ،مگر پس . زيرا دوره غيبت كامل فرا رسيده است.پس از خود به كسي وصيت مكن
و قساوت فرا گيرد و زمين از ظلم و   آن پس از گذشت مدتي دراز خواهد بود كه دلها را سختياز فرمان اهي و 

ه هركس قبل از خروج سفياني و آگاه باشيد ك.ستم پر شود و در آينده بعضي از شيعيان من ادعاي مشاهده مي كنند
 )294،ص45،باب2كمال الدين و تمام النعمه ج.(صيحه ادعاي مشاهده كند ،دروغ گو است

با اين بيان روشن هر شيعه آگاهي وظيفه دارد ،مدعيان ارتباط و نيابت خاص را تكذيب كرد و راه نفوذ و سود جويي 
 .اين فرصت طلبان و دنيا خوهان را ببندد

 شبهات وهابيت درمورد آقا امام زمان عليه السالم

حكومت  ، براي)اهللا تعالي فرجه الشريفعجل (دو عبداهللا قبل از ظهور امام زمان: در روايات اعراب آمده است
  آيا اين درست است يا نه؟. كردن در كشورهاي عربي پيدا مي شوند

 :جواب

  :بررسي هاي انجام گرفته، نتيجه زير حاصل شد  در
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) خبر مرگش را بياورد(هركس مرگ عبداهللا را براي من تضمين كند : از امام صادق عليه السالم آمده است كه
هنگاميكه عبداهللا بميرد مردم بعد از او بر احدي جمع : سپس فرمود) ظهور امام عصر را(قيام قائم را تضمين مي كنم 

پس . نمي شوند و اين امر ختم نمي شود مگر به صاحبتان انشاءاهللا، و فرمانروايي ماهها و ايام جايگزين سالها مي شود
، طبق تحقيق ما فقط به )عليه السالم(از قول معصوم  پس در روايت. هرگز: فرمود. تحقق اين امر طوالني است: گفتم

يك عبداهللا اشاره شده است كه البته براي پذيرش يا عدم پذيرش اين روايت، بايد از جهت سند اعتبار اين روايت 
  .مورد بحث قرار گيرد كه مجال ديگري را مي طلبد

  

عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اهللا  عنه عن عثمان بن عيسى عن درست بن أبي منصور عن عمار بن مروان -1
يقول من يضمن لي موت عبد اهللا أضمن له القائم ثم قال إذا مات عبد اهللا لم يجتمع الناس بعده ) عليه السالم(

على أحد و لم يتناه هذا األمر دون صاحبكم إن شاء اهللا و يذهب ملك السنين و يصير ملك الشهور و األيام 
 .210ص 52؛ بحاراالنوار ج448: الغيبةللطوسي ص . فقلت يطول ذلك قال كال 

 :سوال 

چگونه مهدى منتظر در آخر الزمان مى تواند مردگان را زنده كند، و مؤمنين را عزيز بدارد و 
فاسقين را عذاب نمايد؟ و اصوال آيا اعتقاد به رجعت پشتوانه علمى دارد در حاليكه جزء اعتقادات 

  .ممكن نيست و دليل بر آن نداريم مسلمين نمى باشد، چرا كه عقال

  :جواب اجمالى

زنده كردن مردگان، در حقيقت كار خداوند است، كه گاهى به بعضى از بندگان صالحش همچون حضرت عيسى 
اين اذن را مى دهد بعضى از انسانها را بتوانند زنده كنند و اين ) عج اهللا تعالي فرجه الشريف(و امام زمان) عليه السالم(

  .ردن فقط با اذن الهى امكان پذير استزنده ك
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، از )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(و رجعت هم به معناى زنده شدن بعضى انسانها در دنيا، در موقع ظهور امام زمان 
اين امر در امت اسالمى نيز ) صلي اهللا عليه وآله(روايات و بعضى آيات استفاده مى شود، و طبق سخنان پيامبر اكرم 

  .امتهاى گذشته به وقوع خواهد پيوستهمانند 

ندارد و شيعيان زنده ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مساله رجعت ارتباطى با زنده كردن مردگان توسط امام زمان
  ).عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(كردن اموات را به خداوند نسبت مى دهند نه به امام زمان

  :جواب تفصيلى

مساله رجعت هيچ ارتباطى با زنده كردن : الزم است نكاتى ذكر شود و آن اينكه قبل از پاسخ به شبهه مذكور
مردگان و يا عزيز نمودن مؤمنين و عذاب كردن فاسقين، توسط امام زمان ندارد و شيعيان هيچ موقع زنده نمودن 

ميراندن مخصوص ذات  مردگان را به امام زمان ربط نمى دهند، بلكه همواره اعتقادشان اين است كه زنده كردن و يا
در . با توجه به اين مطلب بحث از احياء مردگان توسط غير خدا، بحث حاشيه اى خواهد بود. مقدس خداوند است

قرآن كريم خداوند صفاتى را براى خودش مطرح مى كند كه مخصوص ذات مقدس او مى باشد و غير از خداوند 
معبودى جز او نيست، زنده (» الاله اال هو يحيى و يميت«: مانند. دكسى از انبياء و ائمه و مالئكه آن صفات را ندارن

  .»...مى كنند   خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض»  ...اهللا يتوفى االنفس حين موتها«و ) مى كند و مى ميراند

، زمانى كه ياد كن نعمتى را كه به تو و مادرت بخشيديم: گفت) عليه السالم(هنگامى كه خداوند به عيسى بن مريم
كه در گهواره و به هنگام بزرگى، با مردم سخن مى گفتى و هنگامى كه كتاب  ;تقويت كردم» روح القدس«تو را با 

و حكمت و تورات و انجيل را به تو آموختم، و هنگامى كه به فرمان من، از گل، چيزى به صورت پرنده مى 
، و كور مادر زاد، و مبتال به بيمارى پيسى را به فرمان من، ساختى، و در آن مى دميدى، و به فرمان من پرنده مى شد

و هنگامى كه بنى اسرائيل را از آسيب رساندن به تو،  ;به فرمان من زنده مى كردى) نيز(شفا مى دادى، و مردگان را 
حر آشكار اينها جز س: در آن موقع كه داليل روشن براى آنها آوردى، ولى جمعى از كافران آنها گفتند ;بازداشتم

  .»نيست
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در همه اديان به ظهور مصلح جهانى بشارت داده شده است و اين مصلح جهانى : با توجه به مقدمه فوق، مى گوئيم
كه وارث همه علوم و معجزات انبياء گذشته مى باشد و عدل و داد را برقرار كرده و زمين را از لوث ستمگران و 

» و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان االرض يرثها عبادى الصالحون« :قرآن مى فرمايد. خيانتكاران پاك مى كند
عليه (، و امام زمان »زمين خواهند شد) حكومت(نوشتيم بندگان شايسته ام وارث ) تورات(بعد از ذكر  "زبور"در 

دگان نيز مى كه همان مصلح موعود است همه معجزات پيامبران را خواهد داشت، بنابراين زنده كردن مر) السالم
تواند از معجزات آن حضرت باشد اما بايد توجه داشت كه هرگونه معجزه اى تنها باذن الهى خواهد بود و بدون اذن 

  .خداوند انجام معجزه ممكن نيست

  رجعت و عقيده مسلم شيعه

انسان هاى از نيكان بسيار نيك و (رجعت، به معنى بازگشتن است، و مراد از آن زنده شدن و بازگشتن گروهى، 
مى باشد، تا نيكان با مشاهده دولت آن بزرگوار ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(بعد از حضرت قائم ) بسيار بد

و انسان هاى بد نيز با مشاهده دولتى كه هرگز نمى خواستند، . شادمان بشوند و به فيض نصرتش مفتخر گردند
ب ببينند و به دست دوستان آن حضرت كشته شوند و اما غمگين گردند و به ذلت و خوارى برسند، و عقوبت و عذا

  .ديگر مردمان در قبرها مى مانند تا در قيامت حاضر گردند

مى گوئيم بهترين دليل بر امكان چيزى وقوع آن است و ! اما اينكه گفتيد عقال ممكن نيست و دليلى بر آن نداريم؟
وارد مختلفى از رجعت را بيان نموده است از جمله به در امتهاى گذشته نظير آن واقع شده است و قرآن كريم م

داستان قومى اشاره مى كند كه از ترس طاعون از وطن خود فرار كردند و خداوند آنها را مدتى طوالنى ميراند و 
ا همه آنها را زنده كرد بعد از آن پس از مدتى به اجل طبيعى از دني» حزقيل«سپس به سبب دعاى يكى از پيامبران بنام 

  .رفتند

  :براى روشن شدن مطلب دو آيه و دو روايت نقل مى شود

  :آيات) الف
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الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم و هم الوف حذر الموت، فقال لهم اهللا موتوا، ثم احياهم ان «: ـ قرآن مى فرمايد1
مرگ از خانه هاى خود بيرون آيا نديدى آنان را كه از بيم  ;اهللا لذو فضل على الناس و لكن اكثر الناس اليشكرون

سپس آنان را زنده كرد، بى گمان خدا بر مردم . بميريد: رفتند و آنها هزاران تن بودند، پس خداوند به آنها گفت
  .»و لكن بسيارى از مردم سپاسگزارى نمى كنند. صاحب فضل است

ناع آن از بين مى رود و ثابت مى شود احتمال امت» حكم االمثال فيما يجوز و ما ال يجوز واحد«: و طبق قاعده معروف
ممكن نباشد، و روايات ما آن را اثبات ) پيامبر اسالم(كه رجعت يك كار ممكنى است و نمى تواند در اين امت 

يكون فى هذه االمه كل ما كان فى بنى اسرائيل حذو «: در اين مورد مى فرمايد) صلي اهللا عليه وآله(كرده اند و پيامبر 
هر اتفاقى كه در بنى اسرائيل رخ داده بدون ذره اى كم و زياد در اين امت هم رخ مى » و القزة بالقزة النعل بالنعل

  .دهد

به (» و يوم نحشر من كل امة فوجاً«: ـ آيه ى ديگرى كه بر رجعت داللت دارد اين است كه خداوند مى فرمايد2
آيات ما را تكذيب مى كردند محشور مى كنيم، و روزى را كه ما از هر امتى، گروهى را از كسانى كه ) خاطر آور

آنها را نگه مى داريم تا به يكديگر ملحق شوند، اين آيه مربوط به قيامت نمى تواند باشد چون در قيامت همه محشور 
  .مى شوند نه از هر گروهى فوجى، لذا اين آيه مربوط به رجعت مى شود

  :روايات) ب

: عرض كرد يا ابا الحسن درباره رجعت چه مى گويى؟ حضرت فرمود) معليه السال(ـ مأمون خدمت امام رضا 1
پس مى آيد، : رجعت حق است در امت هاى پيشين بوده است و قرآن هم ازآن سخن گفته است و پيامبر هم فرمود

عجل اهللا (براى اين امت هر آنچه براى امت هاى گذشته پيش آمد، بدون كم و زياد، و فرمود هنگامى كه مهدى 
... از فرندان من ظهور نمايد، عيسى از آسمان پايين آمده پشت سر آنحضرت نماز مى گذارد) عالي فرجه الشريفت

اين روايت به خوبى داللت بر . حق به اهل خودش بر مى گردد: مأمون عرض كرد سرانجام چه مى شود؟ فرمود
  .وجود رجعت و صحت آن دارد كه نيازى به توضيح نيست
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دوازده امامى بعد از خود را معرفى نمود، و اسامى هر يك را ) صلي اهللا عليه وآله(پيامبر اسالم : يدـ سلمان مى گو2
تو اى سلمان و امثال تو آنها را دوست : بيان نمود، من گريستم و عرض كردم آيا من آنها را درك مى كنم؟ فرمود

كر كردم سپس عرض كردم يا رسول اهللا آيا من مى دارند و با معرفت آنها را درك مى كنند، سلمان گويد خدا را ش
هنگامى كه نخستين وعده فرا رسد گروهى از «اى سلمان اين آيه را بخوان : تا زمان آنها زنده خواهم بود؟ فرمود

بندگان نيرومند و جنگجوى خود را بر ضد شما مى انگيزم، خانه ها را جستجو كنند و اين وعده اى است قطعى پس 
ا چيره مى كنيم و شما را بوسيله دارييها و فرزندان كمك خواهيم كرد و نفرات شما را بيشتر قرار مى شما را بر آنه

) و با حضور شما(سلمان مى گويد من از روى شوق گريه نمودم و گفتم يا رسول اهللا اين حادثه در زمان شما » دهيم
عليهم (و حسين و نه امام از فرزندان حسين  خواهد بود فرمود آرى و اهللا در آن زمان من و على و فاطمه و حسن

و هر كسى كه در مسير اهلبيت مظلوم واقع شده اند همه يكجا گردهم مى آييم، آنگاه ابليس و لشكريان او و ) اسالم
ما چنين اراده نموده ايم، كه بر «: مؤمنين واقعى و كافران حقيقى حاضر مى شوند، و فرمود ماييم تأويل اين آيه

صلي اهللا (سلمان مى گويد از نزد پيامبر . »زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان وارثان روى زمين قرار دهيم مستضعفان
  .»برخواستم از آن به بعد، هيچ باكى نداشتم كه من مرگ را مالقات كنم و يا او به سراغم آيد) عليه وآله

 .ده استشبهات وهابيت پيرامون آيات قرآني كه در مورد امام زمان نازل ش

  :سوال 

در مورد ». . . وعد اهللا الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنّهم في االرض كما «نزول آية، 
  .و ربطي به حكومت امام دوازدهم شيعيان ندارد. خالفت خلفاي راشدين است

  :جواب اجمالي

ار دين مرضي خدا و امنيت در زمين خداوند متعال در آية شريفة مذكور، فراگيري حكومت صالحان مؤمن، و استقر
دانند اما به داليلي اين ادعا  را وعده داده است، كه برخي از مفسران اهل سنت آيه را در مورد خلفاي راشدين مي

صحيح نيست و اين وعدة الهي هنوز محقّق نشده است و بايد منتظر آن باشيم، كه طبق روايات شيعه و اهل سنت 
  .يابد تحقّق مي) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مت جهاني حضرت مهدي اي در حكو چنين وعده
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  :جواب تفصيلي

انجام حكومت روي زمين را  خداوند متعال در اين آيه شريفه، با صراحت به مؤمنان صالح بشارت داده است كه سر
گردد،  امنيت مبدل ميها به آرامش و  ها و وحشت در دست خواهند گرفت و دين اسالم فراگير خواهد شد و ناامني

دهند و نسبت به  شود و بندگان خدا با آزادي به پرستش خداي يگانه ادامه مي شرك از سراسر جهان برچيده مي
. اي كه اگر كسي بعد از آن بخواهد راه كفر را بپويد مقصر و فاسق خواهد بود شود، به گونه همگان اتمام حجت مي

پندارند اين آيه در مورد خلفاي راشدين  ري، بيضاوي، قرطبي، و فخر رازي، ميزمخش: برخي از مفسران عامه مانند
  .است كه مؤمن بودند و اعمال صالح انجام دادند و اين وعدة الهي در زمان آنها محقّق گرديد

گرچه در آن زمان ترس و وحشتي را كه قبالً مسلمانان از ناحية دشمنان خارجي احساس : نقد مدعاي اهل سنت
كردند و مجبور بودند همراه خود اسلحه حمل كنند فرو ريخت؛ و دين اسالم كه ابتدا مخفي و محدود بود ظاهر  مي

توان مدعي شد كه در زمان خلفاء اين وعدة الهي به طور كامل محقّق شده است؛  و فراگير شد؛ اما هرگز نمي
توان به اين آيه بر صحت امر خلفاء  هيچ وجه نميبه : از مفسران بزرگ عامه نيز معتقد است كه» آلوسي«كه  چنان

  :كند و داليلي نيز مدعاي مطرح شده را رد مي. استدالل كرد

به » ليستخلفنهم«كند كه خالفت و امامت يك منصب الهي است، زيرا ضمير فاعلي در كلمه  خود آيه داللت مي. 1
گيرد بايد از طرف خدا منصوب شده باشد؛ عالوه  نجام ميكسي كه اين وعده به دست او ا گردد بنابر اين باز مي» اهللا«

و ليمكنّن لهم دينهم الذي ارتضي «: دهد كه مورد رضايت خدا باشد بر اين، آية مورد بحث، خبر از استقرار ديني مي
ست ،ديني ا»اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم االسالم دنياً«و چنين ديني طبق آية » لهم

اند،  ها را نقل كرده كه امام وظيفة آن از جانب خداوند منصوب گردد، زيرا طبق روايات متعددي كه شيعه و عامه آن
اين آيه در مورد نصب امام علي ـ عليه السالم ـ به امامت، توسط پيامبر اكرم ـ صلّي اهللا عليه و آله ـ در غدير خم نازل 

اضي گرديده كه اسالم دين ما باشد؛ و چون اهل سنّت هيچ يك از خلفا را با نصب امام، خدا ر: يعني. شده است
  .توانند تحقق اين وعدة خدا را در زمان آنان بدانند دانند، نمي منصوب از طرف خداوند نمي
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براين آيه خبر از تحقق يك حكومت جهاني بسان  بنا. مطلق است و ظهور در تمام كرة زمين دارد» االرض«كلمة . 2
  .دهد؛ كه اين امر در زمان خلفاء تا كنون محقق نشده است ت حضرت سليمان و داود ـ عليهما السالم ـ ميحكوم

كه آن زمان چنين . »وليبدلنّهم من بعد خوفهم امناً«دهد،  آيه خبر از تبديل خوف مسلمانان به آرامش و امنيت مي. 3
امنيت نداشتند و . . . ابوذر، عبد اهللا بن مسعود، عمار ياسر و اي از صحابة بزرگ مانند  اي اتفاق نيفتاد و عده مسأله

مورد بي مهري قرار گرفتند؛ بلكه حتي يگانه دختر رسول خدا ـ صلّي اهللا عليه و آله ـ از امنيت برخوردار نبود و طبق 
سالم اهللا (ن فاطمه كه در اثر آ. . . اش شد و  اش حمله شد و تهديد به آتش زدن خانه نقل ابن ابي الحديد به خانه

به نقل بخاري، از ابو بكر قهر كرد و با او تا هنگام مرگ سخن نگفت و وصيت كرد ابوبكر و عمر بر او نماز ) عليها
  .نخوانند

، در حالي كه در كتاب »يعبدونني ال يشركون بي شيئاً«: دهد آيه خبر از رخت بر بستن شرك و بسط توحيدي مي. 4
ايت ذكر شده كه همه داللت بر ارتداد گروهي از مسلمانان بعد از رسول خدا ـ صلّي رقاق صحيح بخاري هفت رو

فان هذا الدين قد كان اسيراً «: كند كنند؛ و امام علي ـ عليه السالم ـ نيز آن زمان را چنين ترسيم مي اهللا عليه و آله ـ مي
انا اين دين در دست بدكاران اسير گشته بود، كه با هم«: يعني. »في ايدي االشرار، يعمل فيه بالهوي و تطلب به الدنيا

  ».آوردند دست مي نام دين به هوا پرستي پرداخته، و دنياي خود را به

در مورد ابوبكر، عمر، عثمان و  پندارند اين آيه ها مي ناصبي«: كند فضل، به امام صادق ـ عليه السالم ـ عرض مي. 5
كند  ها را هدايت نمي خدا قلب ناصبي«: فرمايد ، امام صادق ـ عليه السالم ـ مي»ستامام علي ـ عليه السالم ـ نازل شده ا

هايي كه در زمان  ها و در زمان امام علي ـ عليه السالم ـ با وجود ارتداد مسلمانان و فتنه ، در زمان يكي از آن)نكند(
ديني كه مورد رضايت خدا و [ چگونه] پيوست ها و كفار به وقوع مي هايي كه بين آن خواست، و جنگ ها بر مي آن

چه گذشت  بنابر آن!باشد در بين امت پياده شد؟، ترس از قلب امت رفت و شك از سينه اش برخاست؟ پيامبرش مي
كه  اين وعدة الهي كه در آية موردبحث مطرح شده در زمان خلفاء به طور كامل تحقق نيافته است، بلكه چنان

) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(آيه در مورد حكومت جهاني حضرت مهدي موعود  مفسران بزرگ شيعه معتقدند
عجل اهللا تعالي فرجه (باشد؛چرا كه از اهل بيت ـ عليهم السالم ـ روايت شده كه اين آيه در مورد حضرت مهدي  مي

كند  عليهم السالم ـ نقل ميكه حافظ قندوزي حنفي از امام سجاد، امام باقر، و امام صادق ـ  باشد، چنان مي) الشريف
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و در روايات . »نازل شده است) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(اين آيه در مورد حضرت مهدي قائم «: اند كه فرموده
فراواني آمده است كه آن حضرت وقتي ظهور كند، زمين پر از جور و ستم را، پر از عدل و داد خواهد كرد؛ كه 

روايت را از كتب شيعه و سنّي نقل كرده است، كه به عنوان نمونه و رعايت  123 آيت اهللا صافي در اين ارتباط،
  :شود اختصار، فقط سه روايت از سخن ابي داود ذكر مي

المهدي منّي اجلي الجبهه اقني االنفة يمأل «: رسول خدا ـ صلّي اهللا عليه و آله ـ فرمود: گويد ابو سعيد خدري مي. 1
از من است، با پيشاني ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مهدي «: يعني. »ت جوراً و ظلماًاالرض قسطا و عدال كما ملئ

  .گونه كه پر از ظلم و ستم شده است كند، همان كشيده و بيني بر آمده، زمين را پر از عدل و داد مي

لو لم يبق من «: و آله ـ فرمودندكه پيامبر اكرم ـ صلّي اهللا عليه : كند ابوطفيل از امام علي ـ عليه السالم ـ نقل مي. 2
اگر از روزگار جز يك روز هم باقي «: يعني» الدهر اال يوم لبعث اهللا رجال من اهل بيتي يملؤها عدال كما ملئت جوراً

  ».كه پر از ستم شده است كند چنان را پر از عدل مي انگيزد كه آن بيت من بر مي  نماند حتماً خدا مردي از اهل

لو لم يبق من الدنيا االيوم لطول «: كند كه حضرت فرمود اهللا و او از پيامبر ـ صلّي اهللا عليه و آله ـ نقل ميزر از عبد . 3
يواطعيء اسمه اسمي يمالء االرض قسطا و عدال كما ) من اهل بيتي(فيه رجال مني [ اهللا]اهللا ذلك اليوم حتي يبعث 

كند تا در آن بر انگيزد  باقي بماند خدا آن روز را طوالني مياگر از دنيا فقط يك روز هم «، »ملئت ظلماً و جوراً
چنان كه پر از ظلم و ستم شده است  نام من است كه زمين را پر از عدل و داد كند هم  مردي از اهل بيت من كه هم

  .») باشد(

 )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(  شبهات وهابيت پيرامون امام زمان 

  :سوال 

     را توصيف مى كند، مطالبى بيان) امام دوازدهم شيعه(هور مهدى منتظر رواياتى كه زمان ظ
قوة اربعين ) اصحاب المهدى(يصير للرجل منهم «: مى كند كه با عقل ما سازگار نيست از جمله

رجال ـ لو قد قام قائمنا يجمع اليه شيعتنا من جميع البلدان يمأل االرض عدال كما ملئت ظلماً و 
  »جوراً
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  :صيلىجواب تف

امورى كه با عقل ناسازگار است امور محالى هستند و محال يا عقلى است يا عادى و محال عقلى، يا ذاتى است يا 
  .عرضى و غيرى 

محال عقلى ذاتى آن است كه ذات شىء اقتضاى محال بودن مى كند و عقل به مجرد تصورش حكم به امتناع آن 
  .نفسه على    مى كند مثل اجتماع نقيضين و تقدم شىء

محال عقلى عرضى و غيرى آن است كه شىء ذاتاً محال نيست ولى مستلزم محال است مثل صدور معلول واحد از 
  .دو علت مستقل

محال عادى آن است كه عادةً محال است مانند رفتن بر روى پشت بام بدون نردبان حال ببينيم رواياتى كه در سؤال 
  .ل ناسازگار باشند يا خير محال نيستندذكر شده اند امورى محال هستند تا با عق

قوة اربعين رجال نه )) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(اصحاب المهدى (يصير للرجل منهم «: روايت اول كه مى فرمايد
محال عقلى است و نه محال عادى، اما محال عقلى نيست زيرا نه ذات چنين چيزى محال است و نه مستلزم محال 

عجل اهللا تعالي فرجه (ظور از قوه چهل مرد داشتن هر يك از اصحاب حضرت مهدى ديگرى است، چون من
قدرت جسمانى نيست بلكه مقصود قدرت روحانى است كه از يقين قوى و ايمان كامل آنها نشأت مى ) الشريف

چه بسيار گروههاى ) (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن اهللا واهللا مع الصابرين: (گيرد، در قرآن كريم مى خوانيم
  ) .كوچكى كه به فرمان خدا بر گروههاى عظيمى پيروز شدند و خداوند با صابران است

يا ايها النبى حرّض المؤمنين على القتال ان يكن : (خطاب به پيامبر و يارانش مى فرمايد 65و يا در سوره انفال آيه 
اى پيامبر ) (ا الفاً من الذين كفروا بانّهم قوم ال يفقهونمنكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين وان يكن منكم مائةٌ يغلبو

تشويق كن هرگاه بيست نفر با استقامت از شما باشند بر دويست نفر غلبه مى كنند و ) با دشمن(مؤمنان را به جنگ 
) فهمنداگر صد نفر باشند بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدند پيروز مى گردند چرا كه آنها گروهى هستند كه نمى 

و سرّش اين است كه مؤمنان در هر اقدامى كه . در اين آيه شريف هر يك نفر در مقابل ده نفر حساب گرديده است
مى كنند اقدامشان ناشى از ايمان به خداست و ايمان به خدا نيرويى است كه هيچ نيروى ديگرى معادل آن نبوده و 
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           ثابت كرده كه افرادى كه به خاطر غرض مهمى ائتالف در برابر آن تاب مقاومت نمى آورد، تجربه قطعى هم 
  .مى كنند هر قدر عده شان كمتر باشد در مقابل رقبا و مزاحمتشان قوى تر مى باشند

دليل بر اينكه منظور قوه و قدرت روحانى و ثبات قدم است توضيحى است كه در خود اين روايت آمده توجه 
لو انّ لى بكم (قال جعفر الصادق رضى اهللا عنه ما كان قول لوط لقومه : ن ابى بصير قالعن كتاب المحجة ع«: بفرمائيد

االّ تمنّيا لقوه القائم المهدى و شدة اصحابه وهم الركن الشديد فان الرجل منهم يعطى ) قوة او آوى الى ركن شديد
الحديد لتد كدكت، ال يكفّون سيوفهم قوة اربعين رجال وان قلب رجل منهم اشد من زبر الحديد لو مرّوا بالجبال 

   »حتى يرضى اهللا عزّوجلّ

و اما محال عادى هم نيست زيرا تاريخ نشان داده است كه انسانهاى كامل و با ايمان قوى در نبردها قدرت فوق العاده 
خيبر، را از جاى در جنگ خيبر درِ قلعه ) عليه السالم(و روحيه قوى يافته اند به عنوان نمونه حضرت اميرمؤمنان على

كند و در اطراف قلعه، پل قرار داد و لشكر اسالم از باالى پل وارد قلعه شده و پيروز گرديدند و هنگام بازگشت 
حضرت با دست راست درِ قلعه را گرفته و حدود چند ذراع آنرا پرتاب كرد در حالى كه بيست نفر با هم آن در را 

هفتاد نفر از مسلمين به كمك هم آن را حمل و نقل كردند و خود حضرت  مى بستند و هنگامى كه آنرا پرتاب نمود
به خدا قسم در خيبر را با قدرت جسمانى از جا » واهللا ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية ولكن قلعته بقوة ربانيه«: فرمود

  .نكندم بلكه با قدرت و قوه الهى و ربانى آنرا از جاى كندم

اين روايت از ابى الحسن » واللّه لو قد قام قائماً يجمع اللّه اليه شيعتنا فى جميع البلدان«: يداما روايت دوم كه مى فرما
اينما تكونوا يأت بكم اللّه «: است كه از وى سؤال شد مقصود از قول خداى تعالى كه فرموده) عليه السالم(الرضا
ور اشكال كننده از ناسازگار بودن اين روايت با كه ظاهراً منظ. چيست؟ امام در جواب جمله فوق را فرمودند» جميعاً

در . جمع شوند) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(عقل اين باشد كه چگونه ممكن است همه شيعيان نزد امام زمان 
  .توجيه اين روايت دو احتمال وجود دارد و هيچكدام از اين دو احتمال نه محال عقلى است و نه محال عادى
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عجل اهللا تعالي (طور كه بعضى از مفسرين در ذيل آيه شريفه گفته اند مقصود اصحاب امام زمان همان: احتمال اول
كه سيصد و سيزده نفر مى باشند و جمع شدن آنها نزد امام امرى كامال عادى و طبيعى مى باشد  است) فرجه الشريف

  .و هيچ بعدى ندارد

وجود دارد كه به عنوان نمونه به چند روايت ) عليهم السالم(اطهار اتفاقاً در تأييد اين احتمال روايات متعددى از ائمه
  :اشاره مى كنيم

فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأت (عن ابى خالد الكابلى عن االمام الصادق رضى اهللا عنه فى قول اللّه عزوجلّ  -1
المة المعدودة يجتمعون فى ساعة واحدة يعنى اصحاب القائم الثلثمأة وبضع عشر وهم واللّه ا: قال) بكم اللّه جميعاً

: نقل مى كند كه حضرت درباره اين آيه كه مى فرمايد) عليه السالم(ابى خالد از امام صادق. (كضرع الخريف
صلى اهللا عليه وآله (فرمودند منظور اصحاب قائم آل محمد) فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأت بكم اللّه جميعاً«

  .ى باشند است كه به خدا قسم ايشانند امت معدود و خداوند آنها را در يك ساعت جمع كندنفر م 313كه ) وسلم

: قال) فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأت بكم اللّه جميعاً(عن جابر عن ابى خالد عن ابى جعفر فى قوله تعالى  -2
» ى اصحاب القائم الثلثمأة وا لبضعة عشر رجاليعن) اينما تكونوا يأت بكم اللّه جميعاً(الخيرات الوالية، وقوله تعالى 

اينما تكونوا يأت بكم اللّه «والية است و مقصود از » خيرات«در آيه شريفه مقصود از : فرمود) عليه السالم(امام باقر(
  .كه سيصد و سيزده مرد مى باشند است) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(اصحاب حضرت قائم » جميعاً

مقصود از شيعتنا همه شيعيان باشد منظور اين نباشد كه همه شيعيان در يك محل جمع شوند بلكه اگر : احتمال دوم
مقصود اين باشد كه همه شيعيان متوجه آن حضرت خواهند شد و با او قيام خواهند كرد و او را يارى خواهند داد و 

  .يارى نمودن آن حضرت از ناحيه شيعيانش امرى كامال عقاليى و عادى است

  .»يمأل األرض عدال كما ملئت ظلماً و جوراً«: اما روايت سوم كه مى فرمايد و
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اوال اين روايت مورد اتفاق علماى شيعه و سنى است و در حد تواتر مى باشد كه عالوه بر مشاهير شيعه، علماء و 
لماى اهل سنت كه اين دانشمندان اهل سنت هم آنرا در كتابهايشان نقل نموده اند، به عنوان نمونه چند نفر از ع

، 6سيوطى در درالمنثور، ج  -2. 465، ص 6حاكم در مستدرك، ج -1: روايت را نقل كرده اند را ذكر مى نمائيم
، باب 431قندوزى حنفى، ينابيع المودة، ص  -4. 38708، ح 275، ص 14متقى هندى، كنزالعمال، ج  -3. 58ص 

  .78سويدى در سبائك الذهب، ص  -6. فصل اول ،11، باب 163ابن حجر، صواعق محرقه، ص  -5. 72

اين معنا وعده الهى است و خداوند به چيز محالى وعده نمى دهد زيرا وعده به چيز محال قبيح است و قبيح از : ثانياً
خداوند در قرآن مجيد در آيات كريمه متعددى تشكيل يك حكومت جهانى اسالمى، . حكيم تعالى صادر نمى شود

، غلبه آن بر كليه اديان، زمامداراى صلحاء در ارباب لياقت را وعده فرموده است كه از آن جمله اين بسط دين اسالم
  :آيات است

با كافران جهاد كنيد تا در زمين فتنه و فسادى نماند و آيين همه «) وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة و يكون الدينُ كلّه للّه(
ده تا فساد و فتنه در زمين نباشد و همه به دين خدا بگروند كه پر واضح مالحظه مى فرمائيد كه فرمو» دين خدا گردد

است تاكنون چنين چيزى محقق نشده البته روزى محقق خواهد شد و آن روز زمان ظهور مصلحى هست كه همه 
  .جهانيان در انتظار او هستند

ا بعد از تورات در زبور نوشتيم كه البته م«) ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر انّ االرض يرثها عبادى الصالحون(
وقتى بندگان نيكوكار و صالح مالك همه زمين ) بندگان نيكوكار من ملك زمين را وارث و متصرف خواهند شد

  .شوند كامال واضح است كه به عدل رفتار خواهند كرد و زمين پر از عدل خواهد شد

  .نور 55صف و آيه  8توبه، آيه  32آيه  فتح، 28توبه، آيه  33آيه : و از جمله اين آيات است

هيچكدام از مطالبى كه در روايات مذكور آمده ناسازگارى با عقل سليم ندارند و خداى قادر متعال : حاصل آنكه
  .كه بر هر چيزى قدرت دارد در همه امور منجى عالم بشريت و مصلح جهانى را يارى خواهد نمود
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 :سوال 

ها وجود دارد ولي غايب است، پس چگونه از مكانش  زمان آن اگر شيعه معتقد است كه امام
شود، اين در  سال هيچ گونه اثري از او ظاهر نمي 1200خبري ندارد و بعد از گذشت حدود 

حالي است كه خداوند متعال از چنين كاري مبرّي است و نيز غيبت امام با حكمت و تدبير الهي 
  منافت دارد؟

  :جواب اجمالي

بايد گفت كه موضوع ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(وجود امام دوازدهم حضرت حجة بن الحسن در رابطه با 
مهدويت از مسائل مجمع عليه بين اهل سنّت و شيعه است و اين كه رواياتي تولد آن حضرت و رؤيت ايشان را در 

برند، دليلي است بر  از ايشان انتفاع ميكه شــيعيان در زمان غيبت  كند، و اين زمان غيبت كبري و صــغري اثـبات مـي
  .كه آن حضرت وجود دارد اين

  :جواب تفصيلي

وجود دارد، بلكه براساس ) عليه السالم(بايد گفت كه تنها علما و روات شيعه نيستد كه اعتقاد دارند امام زمان : اوالً
ي اهل سنّت نيز موضوع مهدويت را قبول رسيده است، علما) صلي اهللا عليه وآله(روايات فراواني كه از پيامبر اكرم 

از فرزندان حضرت فاطمه ـ سالم ) مهدي(اند كه آن حضرت  دارند و از موضوعات مجمع عليه است؛ و روايت كرده
منقطع گردد و زمين را ظلم و ) صلي اهللا عليه وآله(كه مدتي امامت اهل بيت پيامبر اكر  اهللا عليه ـ است و پس از آن

خروج ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(بنام مهدي ) صلي اهللا عليه وآله(د، مردي از اهل بيت پيامبر اكر جور فرا گير
نمايد و هر كس او را درك كند و تبعيت نمايد از جملة  كند و به اذن و بعث الهي زمين را پر از عدل و داد مي مي

شوند و تنها يك فرقه از  امت بر هفتاد و سه فرقه متفرق ميباشد و اين در زماني اتّفاق مي افتد كه  هدايت شدگان مي
: توان به اين موارد اشاره كرد از جملة اين روايات مي. ها به جهنّم خواهند رفت شود و بقية آن آنان به بهشت وارد مي

: يقول) آلهصلي اهللا عليه و(سمعت رسول اهللا «: در صحيح ابي داود به سند خود از ام سلمه آمده است كه قالت
المهدي رجل منّا من ولد «: قال) عليه السالم(عن علي : و در كنزالعمال آمده» المهدي من عترتي من ولد فاطمه

قال «أخرج ابن ابي شيبه عن ابي سعيد الخدري قال : و سيوطي در الدر المنثور در تفسير سورة محمد آورده»فاطمه
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» .ن اهل بيتي عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفتن يكون عطاؤه حثياًيخرج رجل م) صلي اهللا عليه وآله(رسول اهللا 
) عليه السالم(روايت كرده است به سند خود از ابي الطفيل از علي) عليه السالم(كتاب المهدي ابي داود در  و صحيح

جالً من اهل بيتي يمألها عدال لو لم يبق من الدهر اال يوم لبعث اهللا ر«كه فرمود ) صلي اهللا عليه وآله(از پيامبر اكرم 
كيف أنت «: كه فرمود) صلي اهللا عليه وآله(كند از پيامبر  و متقي در كنزل العمال اينگونه روايت مي» كما ملئت جوراً

ثم تجيء فتنة ) الي أن قال(يا عوف اذا افترقت علي ثالث و سبعين فرقه، واحدة منها في الجنة و سائرهنّ في النّار 
ة ثم تتبع الفتن بعضها بعضاً حتي يخرج رجل من اهل بيتي يقال له المهدي فان أدركته فاتبعه و كن من غبراء مظلم

  ».المهتدين

عالوه بر اين روايات كه موضوع مهدويت را بيان مي دارند، تعداد قابل توجهي از مورخان و محدثان اهل : ثانياً
و آن را يك واقعيت دانسته اند و بعضي از پژوهشگران بيش اند  سنّت، تولد آن حضرت را در كتب خود ذكر كرده

رسد، چرا كه آن حضرت با تولد به  از صد نفر آنان را ذكر كرده اند؛و از اين طريق وجود آن حضرت به اثبات مي
بداهللا در كتاب الزام الناصب از ع: كنيم براي اثبات اين مدعي به چند نمونه از اين موارد اشاره مي. وجود آمده است

احياء الميت «بكر سيوطي در كتاب  بن محمد مطري حكايت شده است، كه شيخ جالل الدين عبدالرحمن ابي
) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مهدي » )عليه السالم(   همانا از ذرية حسين بن علي«: گويد مي» بفضائل اهل البيت

است و اسامي ) عليه السالم(مام اول علي بن ابي طالب پس ا) گويد كه مي تا اين(گردد در آخر الزمان،  مبعوث مي
و دوازدهم پسر اوست به » الحسن العسكري«يازدهم از ايشان پسر اوست به نام : گويد كند، سپس مي ائمه را ذكر مي

كه نصوص دربارة دولت اسالمي او، از پيامب  و اين) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(م المهدي القائ» م ح م د«نام 
و از بقيه آباء و اجدادش كه اهل شرف و مرتبت )عليه السالم(طالب  و از جدش علي بن ابي) صلي اهللا عليه وآله(
و نيز ابولوليد محمد » .باشند ذكر شد و اوست كه صاحب شمشير است و قيام كننده اي است كه انتظار او مي رود مي

ظر في اخبار لالوائل واالواخر كه در حاشيه كتاب مروج بن شحنة الحنفي در كتاب تاريخش كه به نام روضة المنا
ولده المنتظر ثاني عشرهم و )) عليه السالم(يعني الحسن العسكري (و ولد لهذا الحسن «: آورده است  باشد، الذهب مي

 ».و القائم والحجة، محمد ولد في سنة خمس و خمسين و مأتين) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(يقال له المهدي 
شود به عنوان  فرزندش كه انتظار كشيده مي) عليه السالم(و بدنيا آمد براي امام حسن يعني امام حسن عسكري «: يعني

و در كتاب ينابيع » .هـ متولد شد 255در سال ) م ح م د. (شود دوازدهمين امام و به او مهدي، قائم و حجت گفته مي
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هذا امامكم : د فسماه محمداً فعرضه علي اصحابه يوم الثالث و قالولد ألبي محمد الحسن مولو«: المودة آمده است
من بعدي و خليفتي عليكم و هو القائم الذي تمتّد عليه األعناق باالنتظار فاذا امتألت االرض جوراً و ظلما خرج 

 و روايات ديگري كه در خصوص والدت آن حضرت آمده و در كتب تاريخي و حديث »فيمألها قسطاً و عدالً
اما در خصوص اين مطلب كه آن حضرت پس از تولد چگونه و در كجا زندگي مي كرده و . مندرج شده است

توان كالم شيخ عبدالوهاب الشعراني در يواقيت الجواهر، مبحث  ها مي كند نيز رواياتي وجود دارد كه از جملة آن مي
آن خبر داده است حق است؛ ـ تمسك جست كه  كه تمام شرايطي كه شارع مقدس قبل از قيامت به ـ در بيان اين 65

و او از ) گويد كه مي تا اين(ها خروج مهدي است  ناچاريم كه تمام آن شرايط واقع شود و از جملة آن«: گويد مي
ق . هـ  255است و هنگام تولد او شب نيمه شعبان سال ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(اوالد امام حسن عسكري 

هجري  958همراه شود؛ پس عمر او تاكنون كه سال ) عليه السالم(كه با عيسي بن مريم  است تا ايناست، و او باقي 
و جعلها كلمة باقية «در مورد آية : آورد و نيز در كتاب ينابيع المودة، شيخ سليمان قندوزي مي» .سال است 706است، 

عليه (طالب  و او از پدرش و او از علي بن ابي) لسالمعليه ا(كه ثابت ثمالي از علي بن الحسين »في عقبه لعلّهم يرجعون
تا ) عليه السالم(كه خداوند قرار داد امامت را در نسل حسين در شأن نزول اين آيه اين: كند كه گفت نقل مي) السالم

ا پس كسي امامت او ر. تر از ديگري است ها طوالني روز قيامت و همانا براي قائم ما، دو غيبت است؛ يكي از آن
البرهان في عالمات «و نيز در كتاب » .كند مگر كسي كه يقينش قوي باشد و شناخت صحيح داشته باشد قبول نمي

براي صاحب «: آمده كه فرمود) عليه السالم(در باب دوازدهم از ابي عبداهللا بن حسين بن علي » مهدي آخر الزمان
گويند  شود تا اين كه بعضي مي كي از آن دو طوالني ميدو غيبت وجود دارد ي) ) عليه السالم((اين امر يعني مهدي 

گويند او رفته است و كسي از موضعش خبري ندارد از دوست و غير دوست مگر كسي  او مرده است و بعضي مي
  ».كه متصدي خدمتگزاري اوست

ند و بر اين ا آن حضرت رؤيت شده) عليه السالم(كه در زمان حيات پدر بزرگوارش امام حسن عسگري اين: ثالثاً
ها به اين روايت اشاره كرد، كه شيخ سليمان قندوزي در ينابيع  توان از جملة آن مدعي روايات وجود دارد كه مي

من در خانه بودم، كنيزي از خانه خارج شد و همراه او چيزي بود كه تكان مي : خادم فارسي گفت«: آورد المودة مي
آنچه را كه همراه توست آشكار كن، در اين : به او فرمود) ه السالمعلي(امام حسن عسكري(خورد، پس ابو محمد 

اين امام شماست : فرمود) عليه السالم(پس حضرت عسگري. اي سفيد و داراي رويي نيكو ظاهر شد هنگام پسر بچه
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عاي رؤيت ترين روايت است كه شاهد بر اد و روايت ديگر كه شايد مهم» .بعد از من و تو آنرا بعد از اين نمي بيني
ما كه : گويد مي) ) عليه السالم(از وكالي امام هادي(حسن بن ايوب نوح . باشد آن حضرت قبل از غيبت صغري مي
در . بوديم براي پرسش از امام بعدي به محضر امام عسكري رفتيم) عليه السالم(چهل نفر از اصحاب امام عسكري 

بپا خاست و عرض كرد ) ) عليه السالم(ي بعدي امام زمان يكي از وكال(مجلس آن حضرت، عثمان بن سعيد عمري 
عثمان با ناراحتي خواست از . بنشين: امام فرمود. مي خواهم از موضوعي سؤال كنم، كه دربارة آن از من داناتري

) عليه السالم(كسي بيرون نرفت و پس از مدتي امام . هيچ كس خارج نشود :حضرت فرمود. مجلس خارج شود
: خواهيد به شما بگويم كه براي چه به اينجا آمده ايد همه گفتند مي: حضرت فرمود. صدا زد، او بپا خاستعثمان را 
در اين هنگام پسري نوراني . بلي: گفتند. ايد تا از حجت و امام پس از من بپرسيد به اينجا آمده: فرمود. بفرمائيد

: حضرت با اشاره به او فرمود. بود، وارد مجلس شد) لسالمعليه ا(ترين مردم به امام عسكري همچون پارة ماه كه شبيه
فرمان او را اطاعت كنيد و بعد از من اختالف نكنيد كه در اين . اين امام بعد از من و جانشين من در ميان شماست«

   ».صورت هالك خواهيد شد و دينتان تباه گردد

از غيبت صغري رؤيت شده است لكن در شود اين است كه آن حضرت تا قبل  پس آنچه از روايات مشخص مي
باشد، كه آن حضرت در  زمان غيبت صغري و كبري، آن حضرت از ديده مخفي مانده است؛ و از ضروريات مي

اي كه  طول غيبت صغري از طريق نواب خاصة خويش ـ كه چهار نفر بودند ـ با مردم ارتباط داشته و حتي عده
  .بط شده است، به خدمت ايشان مشرّف مي شدندها هم غالباً در كتب شيعه ض نامهاي آن

پس از اثبات وجود آن حضرت در عين حال كه غائب است، آثار او ظاهر و بارز است چرا كه خيل عظيمي از : رابعاً
عالوه بر آن رواياتي نقل شده است كه اهل سنّت هم به آن . شوند شيعيان متواتراً خدمت آن حضرت مشرّف مي

توان به روايتي كه  از آن جمله مي. كه كيفيت انتفاع مردم از آن حضرت چگونه است بني بر ايناقرار كرده اند، م
اخرج الشيخ الحمويني في فرايد السمطين بسنده عن سليمان . صاحب ينابيع المودة اينگونه نقل مي كند، اشاره كرد

نحن ائمة المسلمين، و «: يهم السالم ـ قالاألعمش ابن مهران عن جعفر الصادق عن ابيه عن جده علي بن الحسين ـ عل
ما ظاهر مشهور أو من حجة اهللا فيها، أ) عليه السالم(و لم تخل منذ خلق اهللا آدم: ثم قال …حجج اهللا علي العالمين و

فقلت لجعفر : غائب مستور، و ال تخلو االرض الي ان تقوم الساعة من حجة و لوال ذلك لم يعبداهللا قال سليمان
» .كما ينتفعون بالشمس اذا سترها سحاب: كيف ينتفع الناس بالحجه الغائب المستور؟ قال) :: عليه السالم(الصادق 
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هاي خداوند بر همة عالميان، و سپس  ما امامان مسلمين هستيم، حجت«: فرمود) عليه السالم(علي بن حسي«: ترجمه
دا خالي نمانده است، كه آن حجت يا ظاهر مشهور خلق شد، از حجت خ) عليه السالم(زمين از زماني كه آدم: فرمود

ماند زمين از حجت تا زماني كه قيامت برپا گردد؛ اگر چنين نبود كسي  بوده است يا غايب در پنهاني و خالي نمي
چگونه : پرسيدم) عليه السالم(امام از جعفر صادق«: گويد مي) راوي اين روايت(سليمان اعمش » .خدا را نمي پرستيد

همچنان كه مردم از خورشيد پشت ابر «: فرمود» انتفاع بردن مردم از حجت خدايي كه غايب و پنهان است؟است 
به يزيد بن معاوية ) عليه السالم(ام باقاي بايد باشد كه ام مندي از حجت خداوند به گونه و اين بهره   ».برند بهره مي

اي كساني «: يعني» ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا يا«: العجلي در تفسير اين آيه از آل عمران فرمودند كه
كه ايمان آورده ايد، صبر كنيد بر اداي واجبات و صابر باشيد بر اذيت رسانيدن دشمنانتان به شما و ارتباط دهيد 

  ».خودتان را با امامتان مهدي منتظر

از سيد طيب موسوي جزايري، » المام الثاني عشرالبراهين االثني عشر علي وجود ا«براي مطالعة بيشتر به كتاب 
  .انتشارات دارالكتاب جزايري، مراجعه شود

 :سوال 

مردم چگونه مى توانند امامى » من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية«با توجه به حديث 
  ب است؟كه غايب است را بشناسند در حالى كه با دليل فطرى، حضور امام در جامعه الزم و واج

  :جواب اجمالى

  :دليل و عذر بر عدم شناخت آن حضرت نمى تواند باشد زيرا) عليه السالم(غيبت امام

منظور از معرفت، شناخت ظاهرى امام نيست بلكه مقصود، شناخت جايگاه امامت وى و اعتقاد به امامت او مى : اوال
  .باشد

  .نص و معجزه ;عمده راههاى چنين معرفت و شناختى دو راه است: ثانياً
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  :جواب تفصيلى

براى يافتن پاسخ اين شبهه ابتدا بايد معناى مفاهيم و واژه هاى موجود در روايت فوق روشن گردد، يكى از كلمات 
است، از روايات، بدست مى آيد كه منظور ) به مرگ جاهليت مردن(» ميتة جاهلية«مطرح شده در اين روايت كلمه 

سؤال شد كه منظور از مرگ جاهليت ) عليه السالم(لت مردن است، از امام صادقدر كفر و ضال» مردن جاهليت«از 
: مرحوم كلينى در توضيح، چنين فرموده است. »جاهليت كفر و و نفاق و گمراهى«: چيست؟ حضرت فرمود

فر با مردم اگرنشناختن امام از آن جهت باشد كه او را منكر شودو در مقام مخالفت و ستيزه با او بر آيد از لحاظ ك«
جاهليت شريك است، و اگر نشناختن امام از جهت دو رويى و نفاق با امام باشد از همان نظر با مردم جاهليت 

  ».شريك است، همچنين است ضاللت و گمراهى، كه از كفر و نفاق پايين تر است

شد پى مى » ميتة جاهلية«است، منظور از معرفت چيست؟ با توجه به معنايى كه براى » لم يعرف«واژه ديگر كلمه 
بريم كه مقصود از معرفت امام، شناخت شكل ظاهرى او نيست، به عبارت ديگر شناختن با ديدن تفاوت دارد و چه 
بسيار مسائلى است كه انسان نمى بيند ولى مى شناسد مانند مالئكه و ساير مجردات كه قابل ديدن نيستند ولى بوسيله 

پس نبايد گفته شود امامى كه از ديده ها پنهان است چگونه . خت پيدا مى كنيمداليل عقلى و نقلى به آنها شنا
را با چشم خود ديدند و شكل ظاهرى آنها را )عليهم السالم(شناخت او ممكن است، چه بسيار افرادى كه ائمه اطهار

ه مقصود از معرفت، به خوبى رؤيت كردند، ولى كافر و گمراه بودند، از كلمات بعضى از علماء استفاده مى شود ك
به عنوان شاهد به توضيحات عالمه بهجت . شناخت جايگاه و مقام الهى امام و اعتقاد به امامت و واليت الهى اوست

  :افندى از علماى اهل سنت درباره روايت فوق توجه فرمائيد

مورد اتفاق » رده استهر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد به مردن جاهليت م«: از آنجا كه حديثى مى فرمايد«
كمتر مسلمانى پيدا مى شود كه معتقد به وجود امام منتظر نباشد و ما معتقديم كه مهدى . همه علماى اسالم مى باشد

و ) صلى اهللا عليه وآله(در شهر سامرا متولد گرديده و وراثت نبى اكرم) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(صاحب الزمان 
» .شده است و اقتضاء حكمت الهى بر حفظ سلسله امامت تا قيامت تعلق گرفته است وصايت و امامت به او منتهى

عدم اعتقاد به امامت امام و نشناختن مقام و جايگاه الهى اوست چنانكه اين مطلب از » لم يعرف«بنابراين معناى 
  :شاره مى كنيممراجعه به روايات وارده كامال روشن مى شود، به عنوان شاهد به روايتى در اين زمينه ا
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صلى اهللا عليه (نقل كرده كه پيامبر اكرم) عليهم السالم(و او هم از پدرش و او نيز از پدرانش) عليه السالم(امام صادق
را در زمان غيبتش انكار نمايد به مردن ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(هر كس فرزندم حضرت قائم «: فرمود) وآله

  ».جاهليت مرده است

اوال چگونه بدانيم شخص امام . ر از معرفت، شناخت مقام و جايگاه امامت امام در زمان غيبت استحال كه منظو
كيست؟ و ثانياً اين شناخت و اعتقاد را چگونه به دست آوريم؟ براى چنين شناختى راه هاى گوناگونى مى توان 

  :شمرد كه ما در اينجا به دو راه عمده اشاره مى كنيم

كه مفادش خبر دادن از جعل و نصب امام به ) صلى اهللا عليه وآله(ن و تصريح و اعالم پيغمبرنص يعنى تعيي: ـ نص1
است، چـرا كه حاكميت، و خرد پسند    امر الهى است، اعتبار و داللت نص بر امامت، يك امر بسيار منطقى و عرفى

  .مخصوص خداست و صاحب اختيار حقيقتى همه چيز و هر شأنى از شؤون خلق، اوست

نام و كُنيه و صفات و ويژگيهاى او روايات متواترى رسيده ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(رباره امامت امام عصر د
حديث كه در جهات مختلف در اين باره در كتب فريقين  6000است كه در كتاب شريف منتخب االثر متجاوز از 

كتاب از كتب حديث و تفسير و كالم و  145ام ثبت گشته احصاء و تنظيم گرديده است، و كتاب من هو المهدى ن
را آورده اند ذكر كرده ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(از اهل سنت را كه احاديث مربوط به امام زمان ... عرفان و

  .است

سؤال شد كه به چه علتى ) عليه السالم(يكى ديگر از راه هاى شناخت امام معجزه است، از امام صادق: ـ معجزه2
د متعال به پيغمبران و فرستادگانش و به شما معجزه عطا كرده؟ حضرت فرمود به خاطر اين كه دليل بر خداون

راستگويى كسى كه آن را آورده باشد و معجزه عالمتى است از براى خداوند كه عطاء نمى كند آن را مگر به انبياء 
  ».روغگو شناخته شودو رسوالن و حجت هاى خودش تا به وسيله آن راستى راستگو از دروغ د

بديهى است كه براى شناخت امرى مثل معجزه راهى جز مشاهده عينى يا تواتر يا خبر افراد موثق و مورد اعتماد 
به صورتى باور آور و شناخت بخش معجزات ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(نيست، و در مورد حضرت مهدى 

  .حضرت نقل شده است
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م در جامعه الزم و واجب است، در جواب بايد گفته شود كه آن چه الزم و واجب اما اينكه مى گوييد حضور اما
است وجود امام است نه حضور او، و از رواياتى كه در كتب شيعه و اهل سنت وارد شده ضرورت وجود امام 

 ;»ميتة الجاهليه من مات و ليس له امام مات«: فرمودند) صلي اهللا عليه وآله(فهميده مى شود، از جمله اين كه پيامبر 
  ).مسلمان از دنيا نرفته(كسى كه بميرد در حالى كه امام و پيشوائى نداشته باشد به مرگ جاهليت مرده است 

با توجه به مطالب فوق نتيجه گيرى مى شود در زمان غيبت، شناخت امام امرى ممكن است و نديدن آن حضرت با 
در ) عليه السالم(م شناخت آن حضرت نمى باشد و لذا امام صادقچشم ظاهرى دليلى بر انكار او و يا عذر براى عد

: هر كس بميرد در حالى كه امامش را نمى شناسد، به مرگ جاهليت مرده است، سپس فرمود«: اين باره فرموده اند
يد كه را، شما به امامى اقتداء كرده ا) عليه السالم(شما ديديد اصحاب على) از ما(پس بر شما باد اطاعت و پيروى 

مردم نمى توانند عذر بياورند كه آن امام را نمى شناختند، كرامت ها و برگزيده هاى قرآن از آنِ ماست و ماييم 
  .گروهى كه خداوند اطاعت ما را واجب گردانيده است

 :سوال 

حاضر  با توجه به اينكه شيعه و سنى معتقدند كه وجود يك پيشواى عادل براى سرپرستى جامعه الزم است در حال
آن پيشوا كيست؟ آيا امام غايب است؟ امام غايب چگونه مى تواند جامعه را سرپرستى كند يا اينكه هر حاكمى توان 

  .اداره جامعه را دارد؟ د رحاليكه در وضعيت فعلى جامعه به بهترين وجه اداره مى شود

  :جواب اجمالى

معه، آن امام در اين زمان امام دوازدهم حجة ابن با توجه به روايات و آيات و شرط عصمت در امام و پيشواى جا
مى باشد كه چون آفتابى پشت ابر به جامعه و مردم نور مى دهد و بركات ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(العسكرى

زيادى بر وجودشان مترتب است و از طريق نائبان عام هم به هدايت جامعه مى پردازد و در حال حاضر هيچ كشورى 
عجل اهللا تعالي (وجه اداره نمى شود حتى كشور ما هم در وضعيت فعلى قابل مقايسه با حكومت امام زمان با بهترين

نيست، چون فقط در زمان حضرت است كه عدالت كلى، امنيت كامل، و توزيع ثروت بنحو صحيح ) فرجه الشريف
  .انجام مى گيرد
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  :جواب تفصيلى

و انسانها بسوى توحيد و كمال، پيامبرانى را همراه كتاب و  حمد و سپاس خداوندى را كه براى هدايت جامعه
شريعت فرستاد و براى صيانت و تداوم آن راه و هدايت افراد جامعه و تفسير ثقل اكبر يعنى قرآن كريم ائمه اهل بيت 

ن و عمل تا در پرتو راهنمايى هاى معصومين انسانهاى جايز الخطاء در فهم دين و قرآ ؛ را منصوب و معرفى فرمود
بدآنهاراه راست هدايت و سعادت را بپيمايند و سالم خدمت شما دوست عزيز كه از امر واليت و امامت كه اصل 

دين و ركن ركين مكتب اسالم است سؤال فرموديد خداوند ما را به حقايق اسالم آشنا فرمايد و به شما دوست عزيز 
  .گرداند  خير دنيا و آخرت را نصيب

فخر » ال ينال عهدى الظالمين«وديد قرآن مجيد هم امر امامت و حكومت را بر ظالمين منع كرده همانطورى كه فرم
اين آيه داللت دارد كه منصب امامت و رياست در : رازى از علماى مشهور اهل سنت در تفسر اين آيه مى فرمايد

دا و رسول خدا و اولى االمر اطاعت كه فقط از خ«قرآن مجيد به مؤمنين دستور داده است .  دين به ظالمين نمى رسد
و اطيعوا اهللا و الرسول «: معصوم اند چنانكه قرآن مجيد فرمود) صلي اهللا عليه وآله(شكى نيست كه پيامبر اكرم »  كنيد

صلي اهللا عليه (يعنى از خداوند اطاعت كنيد بدون هيچ قيد و استثنايى و همين طور از رسول اهللا »  لعلكم ترحمون
پيغمبر معصوم نمى بود و خطاء يا اشتباه از او ممكن مى بود اطاعت اش در رديف بلكه عين اطاعت خدا  اگر) وآله

) صلي اهللا عليه وآله(همينطور از آيه اولواالمر كه اطاعت از آنها در رديف اطاعت از خدا و پيغمبر  ;قرار نمى گرفت
معصوم باشند و گرنه ) صلي اهللا عليه وآله(مثل پيغمبر قرار گرفته است بخوبى معلوم مى شود كه اولواالمر هم بايد 

حتماً قرآن مجيد قيد و استثناء مى آورد كه در مواردى كه دستور به گناه يا خطاء بدهند نبايد آنها را اطاعت كنيم 
ما  و ان جاهداك لتشرك بى«چنانكه در مورد والدين خيلى سفارش كرده لكن اطاعت از آنها را قيد و استثناء زده 

چون پدر و مادر ممكن است خطاء كنند پس اطاعت محض و مطلق را سفارش نكرده »  ليس لك به علم فال تطعهما
  .است

صلي اهللا عليه (پس اى دوست عزيز و برادر مسلمان خود شما قضاوت بفرماييد كه در ميان امت محمد مصطفى 
بوده است تا حق حكومت و امامت و عهد الهى را  چه كسى بوده كه اوال مرتكب گناه نشده و ثانياً معصوم) وآله

انما «داشته باشد و مؤمنين از او اطاعت كنند و اطاعت از او اطاعت از رسول اهللا و خداوند باشد به نص قرآن مجيد 
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كسانيكه رجس و پليدى و گناه را خداوند از آنها بدور » يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهر كم تطهيراً
داشته است اهل بيت اند و بحكم صريح روايات موجود در كتب معتبر اهل سنت و اهل تشيع و شأن نزول اين آيه 

كه امامان و حاكمان  و فرزندان آنهاست) سالم اهللا عليها(و فاطمه ) عليه السالم(شريفه مراد از اهل بيت پيامبر على 
صوم براى رسيدن به كمال و سعادت كه هدف آفرينش مشروع و منصوص از جانب خداونداند، انسان هاى غير مع

و گفتيم » خفته را خفته كى كند بيدار«است هميشه و همواره محتاج هادى و راهنمايى هستند كه معصوم باشد چون 
عليه (كه عهد الهى، حكومت، سرپرستى و واليت امرى بنص قرآن مجيد به اينها واگذار شده است امامان معصوم 

عجل اهللا تعالي (ول حيات جامعه اسالمى وجود و حضور داشته اند و فعال امام دوازدهم حضرت مهدى در ط) السالم
ولى ) عليه السالم(از نسل فاطمه زهرا و على مرتضى ) صلي اهللا عليه وآله(يازدهمين فرزند رسول اهللا ) فرجه الشريف

كرده اند از ديده ها غايب و پنهان است اما  امر و صاحب عهد الهى است كه بخاطر موانعى كه خود انسانها ايجاد
  .حاضر و ناظراند در حقيقت ما از او غايب هستيم

بر اساس روايات متعدد حضرت مهدى حجة بن الحسن العسكرى دوازدهمين امام و پيشواى مسلمين است كه در 
اينكه به فساد و ظلم تباه شود  حال حاضر از نظرها پنهان و منتظر اذن خداوند براى ظهوراند تا كار دنيا را پس از

ده ها تن از علماى بزرگ اهل سنت مستقال درباره حضرت مهدى كتاب نوشته اند و ده ها تن از آنها . اصالح كند
اختصاص داده اند كه اينجا ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(در كتابهاى خود بابى را به ذكر روايات حضرت مهدى 

  ..شود  به ذكر چند نمونه بسنده مى

لو لم يبق من الدنيا اال يوم واحد طول اهللا ذلك ... ان هللا خليفة يخرج و قد امتألت االرض جوراً: ـ محى الدين عربى1
يعنى  ;)صلي اهللا عليه وآله(اليوم حتى يلى هذا الخليفة من عترة رسول اهللا من ولد فاطمه يواطى اسمه اسم رسول اهللا 

اگر از عمر دنيا يك روز بماند ... يرون خواهد شد در حاليكه زمين پر از جور شدهبراى خداوند جانشينى است كه ب
اين يك روز را خداوند آنقدر طوالنى مى كند تا آن جانشين بيايد كه از عترت پيامبر و از فرزندان فاطمه است و 

  ...اسم او موافق اسم رسول اهللا است
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و هو آخر االئمة ... هو محمد بن الحسن بن على بن موسى الرضافصل نفى ذكر الحجة المهدى، : ـ سبط ابن جوزى2
يخرج فى آخر الزمان رجل من ولدى ) صلي اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : انبأنا عبدالعزيز بن البزاز عن ابن عمر قال

ربوط به شرح يعنى اين فصل م ;...و هذا حديث مشهور و قد اخرج ابو داود و الزهرى... اسمه كاسمى و كنية كنيتى
)... رضا(است كه او محمد پسر حسن پسر على پسر محمد پسر موسى ) عليه السالم(حال حضرت حجت مهدى 
عبدالعزيز از ابن عمر نقل كرده كه پيامبر فرمود در آخر زمان مردى بيرون مى آيد كه . است و او آخرين امام است

  .اين حديث مشهور است و ابو داود و زهروى نقل كرده ...از فرزندان من است اسم اش اسم من كنيه اش كنيه من

بسنده عن الشيخ ابى اسحاق ابراهيم بن يعقوب الكالبادى البخارى بسنده عن جابر بن : ـ شيخ محمد جوينى حموينى3
خلق ان خلفائى و أوصيايى و حجج اهللا على ال... قال رسول اهللا من أنكر خروج المهدى فقد كفر: عبداهللا االنصارى قال

حضرت مهدى را منكر شود ) ظهور(يعنى هر كس خروج  ;...بعدى االثنا عشر اولهم على و آخرهم ولدى المهدى
جانشينان من و حجت هاى خدا بر خلق بعد از من دوازده تن هستند اول شان على و آخرشان فرزندم ... كافر شده

  .مهدى است

ند يا اصوال چه فايده اى بر امام غايب مترتب است سؤالى است اما اينكه امام غايب چگونه سرپرستى جامعه را مى كن
و ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(وقتى بشارت امام مهدى ) صلي اهللا عليه وآله(كه حتى در زمان خود پيامبر اسالم 

ثنى بالحق والذى بع: پيامبر در يك مورد در پاسخ به اين سؤال مى فرمايد. زمان غيبت او را دادند مطرح بوده است
يعنى همانطورى كه  ;نبياً انهم يستضؤن بنوره و ينتفعون بواليته فى غيبته كانتفاع الناس بالشمس اذا سترها سحاب

خورشيد در پشت ابرها نور افشانى براى مردم دارد و مردم بواسطه آن راه را تشخيص مى دهند همينطور امام غايب 
  .ورش مستضعفين و از واليتش بهره مند مى گردندمردم از ن). عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(

در بحث امامت روشن شده كه وظيفه امام تنها حكومت ظاهرى و بيان صورى معارف و راهنمايى ظاهرى مردم 
نيست و امام چنانكه وظيفه راهنمايى صورى مردم را به عهده دارد همچنان واليت و رهبرى باطنى مردم را نيز به 

كه حيات معنوى مردم را تنظيم مى كند و حقايق اعمال را به سوى خدا سوق مى دهدچنانكه در عهده دارد و اوست 
روايات آمده به واسطه ماست كه آسمان بر زمين فرود نمى آيد به واسطه ما باران رحمت نازل و بركات زمين خارج 
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هود است گاهى غايب و مى شود تا حال هيچ وقت زمين از حجتى خالى نبوده ولى آن حجت گاهى ظاهر و مش
  .مستور است اگر امام نباشد خدا پرستش نمى شود

از اين نكته نبايد غافل بود كه اراده الهى ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(و اما در مورد حكومت ظاهرى امام زمان 
يع حكومت امام معصوم بر اين امر قرار نگرفته كه مردم را به اجبار مطيع نموده و يا از طرق خارق عادت آنها را مط

گرداند بلكه قيام و حكومت امام مشروط به شرايطى از جمله آمادگى عمومى جهانى براى حكومت عدل جهانى، 
البته در دوران غيبت هم مردم به كلى رها نشده اند بلكه از طرف آن حضرت امر شده كه مردم به راويان . مى باشد

قوا، حافظ دين، مخالف هوا و هوس و مطيع امر موال هستند رجوع كنند احاديث اهل بيت، فقهاء و علماى كه اهل ت
  .هستند و امر واليت و حكومت مسلمين حق آنهاست) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(اينها نواب عام امام زمان 

ره مى اما اينكه فعال بعضى كشورها تحت حكومت يك حاكم معمولى كه نه امام است و نه نايب و نماينده امام ادا
اين سخن بدون تحقيق و تأمل است و از آنچه تا  ;شود و به بهترين وجه هم اداره مى شود پس احتياج به امام نيست

هر چند  ;حاال بيان كرديم بخوبى معلوم مى شود كه اوال ـ نزول بركات و عبادات انسانها و نظم معاش و معاد مردم
ثانياً ـ انتفاع مردم و معنويت مردم . است) اهللا تعالي فرجه الشريفعجل (بخاطر وجود حجة الهى و امام زمان  ;اندك

بخاطر انوار وجودى امام است كه از پس ابرهاى هوا و هوس بعضى از حكام و سالطين مى تابد و براى تكميل پاسخ 
  !در حال حاضر به بهترين وجه است؟   عرض مى شود كه ثالثاً ـ آيا اداره جوامع و كشورهاى اسالمى

  اد شما كدام جامعه و كشور است و مراد شما از بهترين وجه كدام خوبى ها است؟مر

آيا مراد بعضى كشورهاى به ظاهر اسالمى است كه قوانين خشك را بنام اسالم پياده مى كنند و از قوانين اصلى 
وت؟ آيا مراد كشورهاى اسالم مانند جهاد با كفار و دفاع از قبله اول مسلمين جهان يا غافل اند يا در عمل بى تفا

اسالمى است كه رسماً و علناً الئيك و ضد اسالم اند؟ غير از ايران اسالمى كه آن هم تا رسيدن به حكومت مورد 
فاصله دارد و هنوز هم سعى و تالش الزم دارد اداره كدام جامعه ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(رضايت امام عصر 

رين وجه است كدام كشور به حال مسلمانان مظلوم فلسطين و لبنان و چچن و اسالمى مورد رضايت خداوند و بهت
مسلمانان يوگسالوى و فيليپين و شمال غرب چين رسيدگى مى كند؟ و اگر مراد شما كشورهاى غير اسالمى 

 ;ند طبعخصوصاً اروپا و آمريكا باشد آنها نيز به بهترين وجه اداره نمى شوند انسانها داراى بعد مادى و معنوى ا
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نيازهاى مادى و معنوى دارند جامعه و حكومتى كامل و ايده آل است كه در پى برآوردن هر دو نياز باشد ـ آمار 
... خود كشى ها، متالشى شدن كانون گرم خانواده ها، قانونى شدن همجنس بازى، اضافه شدن تعداد بى خانمان ها و

ر نا موفق بودن حكومت هاست با اينكه سرمايه و امكانات كه در جوامع غربى بوضوح ديده مى شود همه دليل ب
          وسيع را از راه چپاول كشورهاى ديگر به دست آورده اند و در اختيار دارند لكن در امور معنوى انسانها ناموفق

  .بوده اند

ست كه طعم حكومت اينكه اگر مى پنداريم كه برخى جوامع به بهترين وجه اداره مى شوند ناشى از آن ا باالخره
  .عدل جهانى را نچشيده ايم و االّ هرگز چنين تصورى نمى كرديم

  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(ود امام زمانجشبهات مهدويت پيرامون و 

 وجود دارد؟) عليه السالم(از كجا بفهميم كه امام زمان 

به عنوان مثال اگر در همين عالم . استبديهي است كه فهم و درك هر وجودي، مبتني و مستلزم شناخت او يا آن 
كند و  اگر چه با آنها زندگي مي -را نشناسد ... طبيعت و مادي نيز تا كسي اكسيژن را نشناسد، يا جاذبه، يا انرژي يا 

چنان چه در اين عالم موجودات بسياري وجود . ولي وجودشان را نخواهد شناخت –ي آنها زنده است  به واسطه
نيست نيز به ذهنش خطور شناسند، حتي سؤال از اين كه هست يا  شناسند و چون نمي و يا اغلب نمي دارند كه همگان

يك دانشمند فيزيك يا شيمي، بسيار بيشتر از يك . برد و البته هر كس بيشتر بشناسد، بيشتر پي به وجود مي. نمايد نمي
 .كند وجود آنها را درك مي كند، چوپاني كه تحت قوانين فيزيك يا با عناصر شيميايي زندگي مي

  :هايي دارد، از جمله نيز اصول، قوانين و چارچوب» شناخت«اما 

  :شناخت مفاهيم مقدم بر شناخت مصاديق است  –الف 

اگر كسي در طبيعت مفهوم آب آشاميدني را نشناسد، براي او فرقي بين آب دريا، آب . اين يك قانون كلي است
: از حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم پرسيدند. ر مفاهيم معنوي نيز چنين استد. ميوه، يا هر سيال ديگري نيست
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شما اول حق را بشناسيد، «: باالخره شما بر حق هستيد يا طلحه و زبير؟ آنها نيز ادعاي حقانيت دارند؟ ايشان فرمودند
  .»سپس صاحب حق را خواهيد شناخت

مؤمن و كافر را نشناخت، ممكن است در مصداق شناسي به  بر همين اساس، بديهي است كه اگر كسي مفاهيم ديين،
  .خروج يافته از دين بنامد] الغياذ باهللا[را ) عليه السالم(معاويه و يزيد اميرالمؤمنين بگويد و امام حسين 

پس . هستند» امامت«، مصاديق )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(و امام زمان ) عليه السالم(امام علي و ساير ائمه اطهار 
تا كسي امامت را نشناسد، مصداق آن يا بودن و نبودنش را نخواهد شناخت، اگر چه مقابل او بايستد و با او سخن 

  ).مثل كربال. (گويد و حتي اگر چه او خود را كامالً معرفي نمايد

  :شناخت سلسله مراتب و مقدم و مؤخر دارد  –ب 

شناسد و تا آن را  اعداد را نشناسد، چهار عمل اصلي را نميتا كسي . شناخت، سلسله مراتب و تقدم و تأخر دارد
تا كسي پدر و مادر نشناسد، فرزند شناسي براي او ميسر نيست و تا كسي . نشناسد، جبر و مثلثات را نخواهد شناخت

  .اگر چه تمام وجودش در تأللو آن نور باشد. نور را نشناسد، از تجلي و انعكاس نور نيز چيزي نخواهد شناخت

نيز نبي و ) صلي اهللا عليه وآله(آخرين امام و جانشين پيامبر است و پيامبر ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان 
شناسد و اگر او  را نمي) صلي اهللا عليه وآله(پس اگر كسي خدا را نشناسد، نبوت و مصداقش پيامبر . رسول خداست

سلسله مراتب » ...اللهم عرفني نفسك «لذا در دعاي . د شناخترا نشناسد، واليت و امامت و مصاديقش را نخواه
خدايا تو خود، خودت را به من بشناسان، اگر نشناساني، پيامبرت را نخواهم «: گوييم كنيم و مي شناخت را تقاضا مي

ناساني، از پيامبرت را بشناسان كه اگر نشناساني امام و حجتت را نخواهم شناخت و او را بشناسان كه اگر نش. شناخت
  .»دين تو گمراه خواهم شد

خداي حكيم و هادي را ) به حد خودش، از عوام گرفته تا فيلسوف و عارف(با توجه به نكات فوق، كسي كه   –ج 
است خواهد شناخت و هر ) صلي اهللا عليه وآله(شناخت، كتاب و نبوت و مصاديق آنها را كه قرآن و پيامبر اكرم 

را بشناسد، واليت و امامت را نيز خواهد شناخت و براي شناخت ) صلي اهللا عليه وآله(م كس قرآن و نبوت و نبي اكر
  .مصاديقش به پيامبرش رجوع خواهد نمود

  .اي و ديگري شناخت حقيقي يكي شناخت تاريخي يا به قولي شناسنامه. گردد در اين جا دو شناخت حاصل مي
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و بر اساس معرفي ) صلي اهللا عليه وآله(رهنمودهاي رسول اهللا اي به سخنان و  در شناخت تاريخي و شناسنامه  -1/ج
ها، بر او اثبات  بيني كند و با اسناد و اقوال موثق و رؤيت محقق شدن همه پيش رجوع مي) عليه السالم(او اهل بيت 

هجري  255داشته كه در نيمه شعبان » جع –مهدي «گردد كه يازدهمين امام از اين سلسله فرزند ذكوري به نام  مي
  .ي الهي تا ظهور و حكومتش زنده خواهد بود متولد شده است و بر اساس علم، حكمت، قدرت و وعده

كند و هيچ گاه به خود آنها  فهمد، خداوند متعال هيچ گاه هدايت بندگانش رها نمي در شناخت واقعي نيز مي  -2/ج
سپارد و نه  گاه هدايت را نه به دست ظالمين مي و بر اساس آيات قرآن كريم مي فهمد كه حق تعالي هيچ. سپارد نمي

فهمد كه حتماً بايد در هر زماني امام زنده و ناطقي  پس مي. به دست كساني كه خودشان به هدايت محتاج هستند
هست، ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان : گيرد كه پس گردد و نتيجه مي اطالق مي» امام زمان«باشد كه به او 

از اين رو حضرت . چرا كه مالك رشد و سعادت، شناختن و پيروي و اطاعت است و نه ديدن. چه من او را نبينماگر 
به ) نه اين نديده باشد(هر كس بميرد و امام زمان خود را نشناخته باشد  «: فرمود) صلي اهللا عليه وآله(رسول اعظم 

  .»مرگ جاهليت مرده است

 :شبهه

گزند  ، جان او را از)عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(ي غايب كردن حضرت مهدي توانست به جا مگر خدا نمي
  سپس ظهور نموده و ظلم را از ميان بردارد؟ ها در غيبت باشد و دشمنان محفوظ دارد و اصالً چه نيازي دارد كه سال

  :پاسخ

... ها و  عادي بوده و در گزند ميكروببشري ) صلي اهللا عليه وآله(در متن اين سؤال آمده كه او نيز مانند پيامبر اعظم 
  قرار دارد، پس چگونه ممكن است زنده بماند؟

نيز به لحاظ ) صلي اهللا عليه وآله(است و پيامبر اعظم ) صلي اهللا عليه وآله(در خصوص اين كه او نيز مثل پيامبر اكرم 
ندارد، قبالً توضيح داده شد، اما در  بدن عنصري مثل ساير ابناي بشر است، و اين كه اين امر منافاتي با طول عمر

  :پاسخ اين سؤال الزم است به نكات ذيل ايفاد گردد

شود كه ديگران  است، اما دليل نمي» فعال ما يشĤء«تواند انجام دهد، چرا كه  خدا هر كاري كه بخواهد مي  –الف 
اگر كسي به خدا ايمان ! انجام دهدتعيين كنند كه چه كاري را به چه شكلي انجام دهد و يا به جاي چه كار ديگري 

گاه بر علم او برتري و  اوست و علم بشر هيچ» و حكمت و مشيت   علم«داند كه فعل خدا بر اساس  داشته باشد، مي
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و اگر كسي اساساً به خدا ايماني نداشته باشد، اين . كند پس بهترين كار، همين كاري است كه او مي. چيرگي ندارد
  .ضد تبليغ استها بهانه براي  بحث

، يعني او مثل مالئك »امام غايب است«يا » غيبت«كنند  يكي از مشكالت ذهني اين است كه برخي گمان مي  –ب 
در صورتي كه ! بيند نمايد و كسي او را نمي كند و يا مثل موجودي نامرئي آمد و شد مي در عالم غيب زندگي مي

چنان چه در مورد غيبت . ايي است و نه غيبت وجود عنصرياز شناس   اصالً چنين نيست، بلكه اين غيبت، غيبت
مثل صدها هزار . »شناسيدش بينيدش، ولي نمي ي مردم، مي كند، مثل همه روي زمين زندگي مي«: ايشان فرمودند

شود كه چه كسي را ديده است و اگر از  شناسد، متوجه نمي نفري كه ممكن است انسان در روز ببيند، اما چون نمي
عجل (لذا امام زمان . در حالي كه ممكن است ديده باشد. دهد خير ل كنند كه فالني را امروز ديدي؟ پاسخ مياو سؤا

در زمان خودشان ) عليه السالم(نيز مانند هر انسان ديگري و مانند حضرت علي يا ساير ائمه ) اهللا تعالي فرجه الشريف
كنند، به  يابند، جهاد مي شوند، بهبود مي شوند، بيمار مي يخوابند، بيدار م خورند، مي زندگي بشري دارند، غذا مي

  .شود كه الزاماً عمرشان نيز كوتاه باشد ، اما اينها هيچ كدام دليل نمي...رسند و  درماندگان مي

ي زمين و يا غيبت عنصري و جسمي براي محفوظ ماندن از گزند  شود كه اين غيبت، خروج از كره پس، معلوم مي
نيست، و حفظ جان از كشته شدن توسط دشمنان كه ) كه در متن سؤال آمده بود... (ها و  يا ميكروب بالياي طبيعي

شناسندش كه قصد جانش را كنند و مانند  گردد، يعني نمي در برخي از روايات آمده نيز به همين صورت محقق مي
حاال چرا اين طوري : به خدا بگويد و اين بهانه است كه كسي. معصوم و يازده امام ديگر به شهادتش برسانند 12

  !توانستي طور ديگري حفظ كني؟ جانش را حفظ كردي، مگر نمي

اگر به مباحث واليت، امامت، زعامت، حكومت و عدل گستري در اسالم دقت شود و هم چنين حكمت   –ج 
ردد كه اين غيبت فقط گ ي ظهور و حكومت جهاني مورد نظر و تذمل قرار گيرد، معلوم و مبرهن مي و مسئله» غيبت«

ايشان غايب نيست كه » وجود«و گرنه . ايشان است» حكومت ظاهري و عيان«است و ظهور نيز » غيبت از حكومت«
  .ماند گاه بدون امام زنده، حاضر و ناطق نمي ايشان هستند و اساساً زمين هيچ. روزي ظاهر شود

كند كه مردم  ي خداوند متعال است و فرقي نمي ز ناحيه، كه انتصاب آن ا»واليت و امامت«يكي : امام دو شأن دارد
است كه تا ظرفيت، طلب و پذيرش در مردم » حكومت«و ديگري . در هر حال او امام است  بپذيرند و يا نپذيرند،

شوند و  خواهند، ايشان خانه نشين مي را نمي) عليه السالم(چنان چه وقتي مردم حضرت علي . گردد نباشد، محقق نمي
خواهند، آنها به  روند و وقتي ديگر ائمه را نمي خواهند، از حكومت كنار مي را نمي) عليه السالم(ي امام حسن وقت

پس حكمت و سرّ اصلي طول كشيدن غيبت اين است كه مردم بايد بفهمند و بدانند كه از . رسند حكومت نمي
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ي زمان و  ات آنها از زنجير بندگي فراعنه، كاري براي نج...ها و  افرادي چون خودشان، سالطين، احزاب، ايسم
اهللا و منجي الهي بر آنان حكومت كند و عدل را در  آيد و حتماً بايد يك خليفة ي رشدشان بر نمي مساعد شدن زمينه

  .لذا مكرر بيان شده است كه ايشان تا به حد كافي يار نداشته باشند، ظهور نخواهند نمود. زمين پراكنده نمايد

عجل (مردم به اين نيست كه حتماً اكثريت مردم جهان، حجة بن الحسن العسكري » خواستاري«شود كه البته دقت 
ها و مكاتب بشري و  اميدي از قدرت را شناخته و با دعاي فرج منتظر ظهورش باشند، بلكه نا) اهللا تعالي فرجه الشريف

  .ي پذيرش است ي زمينه انتظار فرجي الهي، مساعد كننده

و حتي ) پرستان بت(ي پيروان اديان الهي و هم چنين اديان بشري  گردد كه همه لعه و تأمل مشهود ميبا كمي مطا
، ضمن آن كه انتظار و اميدي معقول و فطري به رسيدن بشر به كمال و زندگي بدون ظلم در )ها ايسم(مكاتب بشري 

را محقق نموده و جامعه را رهبري كند زمين دارند، منتظر يك منجي، يك رهبر و يك قدرت مافوقي كه اين اميد 
اهللا جل «چنان چه همگان پرستنده هستند و اگر . روند نيز هستند، منتهي در معرفي و انتخاب مصداق به خطا مي

ي »إله«كنند، اگر چه  هاي كاذب رجوع كرده و بندگي آنان را مي» إله«را نشناخته و بندگي نكنند، حتماً به » جالله
  .شدكسي نفس خودش با

اما رشد بشر از يك سو، امتحان دادن و مردود شدن همه مدعيان از سوي ديگر، فشار ظلم حاكمان جور از سويي 
گردد، چنان چه  ، سبب بيداري و حركت مي...ها و منحرفين و  ي انحراف هاي رنگين از چهره ديگر، افتادن نقاب

هم چنين مردم . اسالمي و حتي امريكا و اروپا هستيمامروزه شاهد تبلورهاي چشمگيري از اين بيداري در كشورهاي 
» اسالم ناب«آورند و در ميان اديان كم و بيش با اسالم و آن هم  به آن روي مي» دين الهي«پس از فاصله گرفتن از 

 چنان چه امروزه در غرب و شرق عالم و از جمله امريكا و. گردند شوند و به آن گرويده و يا متمايل مي آشناتر مي
نمايد و  و اين امور همه زمينه را براي پذيرش حكومت جهاني منجي عالم بشريت مساعد مي. اروپا شاهد آن هستيم

  .گردد ظهور محقق مي

 :شبهه

آيا حكومت ! سال 7گويند  چند سال است، مي) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مدت حكومت حضرت مهدي 
  شود؟ ها پس از ظهور است؟ پس از ايشان چه مي مدت
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  :جواب

سال تا  7، در روايات از )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(در مورد مدت حكومت حضرت صاحب، حجة بن الحسن 
اما . ها به تناسب سؤاالتي است كه آنها در اختيار ما نيست سال يا بيشتر بيان شده است و معلوم است كه پاسخ 70

» و تمتعه فيها طويالً«بيش از هزار سال دعاي منتظران مبني بر چرا كه . بديهي است كه اين مدت كوتاه نخواهد بود
  .بدون عنايت خداوند و استجابت نخواهد ماند

يابد، چرا كه اگر چه بسياري از مردم  اما، اين حكومت، پس از سالياني دعوت و حتي جنگ و خونريزي استقرار مي
هاي جبار و  گروند، اما هيچ يك از حكومت يهاي ديگر به ايشان م در همان بدو ظهور و سپس فوج فوج گروه

توانند به  كنيم، زير بار نخواهند رفت و تا مي هاي سياسي، نظامي و اقتصادي كه از آن به استكبار جهاني ياد مي قدرت
 توانيم به همين براي درك بهتر مي. شوند دهند تا اين كه در نهايت كشته يا تسليم مي فتنه و جنگ و مقابله ادامه مي

انقالب و برپايي حكومت اسالمي در ايران توجه كنيم كه به رغم استقرار و ثبات كافي، هنوز مورد غضب دشمنان، 
اي براي براندازي اين حكومت  است و آنها نيز از هيچ فتنه و توطئه» الملل استكبار جهاني و صهيونيسم بين«از جمله 

  .در آن زمان نيز چنين خواهد بود. كنند كوتاهي نمي

رسند و  به شهادت مي) مانند اجدادشان(ي تروريستي  پس از استقرار و ساليان دراز حكومت، ايشان در يك توطئه
طور در  گردد و همين پس از ايشان حكومت توسط معصومي كه در زمان حيات ايشان رجعت يافته است اداره مي

  .يابند حكومت خواهند كرد تداوم معصومين ديگري كه رجعت مي

يابند و هم چنين بسياري از مؤمنين و شهداي  رجعت مي) عليه السالم(ان ايشان نيز به هنگام قيام، حضرت مسيح در زم
اگر بين ما و «خواهيم كه  چنان چه در دعاي عهد از خداوند مي. يابند رجعت مي] البته اگر خودشان بخواهند[ديگر 

  .»تا ياريش نماييم ظهور ايشان، مرگ رخ داد، ما را در زمان ظهور رجعت دهد

گردد، پس  غسل و كفن و تدفين مي) عليه السالم(تذكر اين نكته الزم است كه نه تنها معصوم فقط به دست معصوم 
حتماً قبل از شهادت ايشان معصوم ديگري رجعت يافته است، بلكه تا انساني روي زمين هست، حجت خدا هم براي 

لذا در روايت نيز قيد . دون امام و حجت در روي زمين باقي بمانداو هست و محال است كه حتي يك لحظه كسي ب
و نيز تأكيد شده است كه اگر روي زمين فقط دو نفر . است» معصوم«رود  شده است كه آخرين كسي كه از دنيا مي

س، برخي پ. رود، همان امام معصوم است باشند، حتماً يكي از آنها بر ديگري امام است و آخرين آنها كه از دنيا مي
شايد پيامبر اكرم [رجعت و حكومت خواهند نمود و در آخر نيز با رفتن يك معصوم ) عليه السالم(از معصومين 
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به عنوان آخرين انسان بازمانده روي زمين، حيات )] عليه السالم(و يا يكي ديگر از معصومين) صلي اهللا عليه وآله(
  .گردد دنيوي به پايان رسيده و قيامت بر پا مي

 :بههش

 در آن هنگام كه بايد ظهور كند، متولد نشده است؟) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(چرا امام زمان 

 
 :جواب اجمالي

 

عجل اهللا تعالي فرجه (ى انتظار و آثار و بركاتى كه بر وجود امام زمان   پاسخ به اين سؤال با تبيين فلسفة غيبت، مسئله
 .گردد ن مي در زمان غيبت مترتب است، ممك) الشريف

هاى غيبت آن است كه بيعت احدى در گردن آن حضرت نباشد و يا آن امام از خطر قتل  شود از حكمت گفته مي 
قبل از ظهور ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(بديهي است كه اين گونه حكمت ها اقتضا ندارند امام زمان . نجات يابد

را توجيه ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(ه زنده بودن امام عصر هاى ديگرى وجود دارد ك متولد گردند، اما حكمت
وجود نخواهد ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(كند و چنين فوايد و آثارى بدون زنده بودن حضرت مهدى  مي 

  .داشت

ي بناست آن حضرت دنيا را متحول ساخته و بر اساس ارزشهاي االهي تمدنى نو بنيان نهد، و اين ميسر نم -الف
شودمگر آن كه مردم جهان تجربه ي حكومت ها و تمدن هاي مختلف را ديده باشند و ناكامي آنها را در تحقق 
آرمان هاي بشريت به چشم مشاهده كرده باشند تا انتظار جهاني براي تشكيل حكومت حضرت تحقق پيدا كند و 

  .زمينه پذيرش آن فراهم آيد

آنچه كه ضرورت . اى است براى امتحان بندگان خدا  وسيله) ه الشريفعجل اهللا تعالي فرج(غيبت امام زمان  -ب
اى بشود براى اجراى اين سنت االهى، را هم تبيين   ى غايبى كه وسيله امتحان را تبيين مي كند، ضرورت امام زنده 

  .خواهد كرد

انتظار، هم موجب . دارد واژة انتظار قرار) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(ى غيبت امام زمان  در كنار واژه -ج
خودسازى فردى مي شود و هم خودسازى اجتماعى و اين دو مقوله گرچه با معتقد نبودن به امام زنده هم قابل 
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اى كه هر لحظه امكان دارد ظهور كند، در حصول اين دو اثر فردى و  دسترسى است، اما تأثير اعتقاد به امام زنده
  .اجتماعى، دو صد چندان است

  :در زمان غيبت) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مام زمان بركات ا

در دوران غيبت به خورشيد پشت ابر تشبيه شده و از بركات ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(در روايات، امام زمان 
  :آيد اين خورشيد مواردى است كه در زير مي 

  .ذا زنده بودن امام زمان اميد بخش استزنده بودن فرمانده در ميدان جنگ موجب دلگرمى سربازان است، ل. 1

گذارد و موجب  اى بر افراد مي  باشد، تأثير تربيتى ويژه اى كه ناظر بر اعمال پيروان خود  نظارت امام زنده. 2
  .گردد خودسازى مي 

) لشريفعجل اهللا تعالي فرجه ا(و اوصياى االهى كه خاتم آنان، امام زمان ) عليه السالم(تمامى امامان معصوم . 3
هاى علوم االهى و مخازن اسرار و نگهبانان داليل و اسناد دين مبين   است در هر عصر و زمانى خزانه داران و گنجينه

ى افراد و شاخ و  هاى كوته بينانه  ها و پيرايش از اين رو آرايش. اسالم اند، خواه ظاهر و آشكار، يا مخفى و پنهان
االهى را زدوده و مفاهيم جاويد اسالمى را در شكل اصلى خود احيا و حفظ ى دين   هاى افزون شده بر پيكره برگ

  كامل شده است، به طور گسترده به عرصه "ختم و منقطع شدن هميشگى وحى"را كه با  "دين خاتم"نمايند و  مي 
) الشريف عجل اهللا تعالي فرجه(ى بزرگ االهى با وجود مبارك امام عصر   اين وظيفه. ى زندگى وارد مي نمايد

  .تحقق مي يابد

استفاده نمايند و در پرتو ) امام مهدى(گروهى اين توان را دارند كه از ابرها باال رفته و مستقيماً از شعاع خورشيد . 4
  .اين ارتباط، تدريجاً ساخته شوند

در واقع، هدايت  بر باطن و اعمال مردم واليت دارد و) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(ما معتقديم كه امام زمان . 5
) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(تحت نظر اوست و رساندن به مقصود از وظايف آن امام معصوم ) سعادت و شقاوت(

  .زنده باشد) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(است و اين هم مستلزم آن است كه امام زمان 
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گردد و چه  ين نباشد، زمين واژگون مي انسان كامل، هدف آفرينش است و اگر روزى انسان كامل در روى زم. 6
  .تواند ادعا كند كه انسان كامل است مي ) عليه السالم(كسى جز امام معصوم 

براى ايجاد ارتباط بين عالم وحدت ذاتى و كثرت محضه، نياز به مظهرى است كه هم دستى در آن جا داشته باشد . 7
د و مجراى فيض االهى گردد و اين همان انسان كامل و هم دستى در اين جا؛ يعنى جامع بين حق و خلق باشن

  .است كه بايد در هر زمانى در روى زمين وجود داشته باشد) حجت(

 چرا غروب جمعه دلگير است؟

رسد، چنين عبارتي  مي) ارواحنافداه(   الزمان در دعاي ندبه وقتي جريان دعا به حضرت صاحب
 ،»اْلعلي اْالَعلَي فَكَانَ قَاب قَوسينِ اَو اَدنَي دنّوا واْقترابا منَفَتَدلي  ياابنَ منْ دنَي«: آمده است

داشته باشيم، اين آخرين سخن انسان  ناله كنيم و آرزوي وصال) سالم اهللا عليه(خواهيم از جدايي امام عصر  يعني مي
  .وجود دارد است، گويا كامل ترين مقامي است كه در مورد بنده

ثُمّ دنَا فَتَدلََّي فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو ((آمده است) صلّي اهللا عليه و آله(شريف نيز در باره معراج پيامبر اكرم  در قرآن
  .تر شد ي دو كمان يا نزديك تر شد تا جايي كه به اندازه نزديك سپس نزديك و ))أَدنَي

توان به آن  اولواالعزم اما مي شود، حتي انبياي ه نميي بسيار بلندي است و به همه كس داد اين درخواست، مرتبه
  .نزديك شد

  :فرمايد مي )رضوان اهللا تعالي عليه(حضرت امام خميني 

نورانيت آن، واصل به تو  خداوندا اين نورانيت و بصيرت قلوب كه اولياء از تو خواستند و خواهش نمودند كه به
ما متداول است، ) عليهم السالم(ي معصومين  ائمه ه در لسانشوند، چه بصيرتي است؟ بارالها، اين حجب نور ك

قدس و كمال چه چيزي است كه غايت مقصد آن بزرگواران است، و ما  چيست؟ اين معدن عظمت و جالل و عزّ
هم محروميم، تا چه رسد به ذوق آن و شهود آن؟ خداوندا، ما كه بندگان سيه روي  تا آخر از فهم علمي آن
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نيستيم، تو خود  جز خور و خواب و بغض و شهوت از چيز ديگر اطالع نداريم و در فكر اطالع همروزگاريم،  سيه
  .فرما نظر لطفي به ما كن و ما را از اين خواب بيدار و از اين مستي هوشيار

شود چيست؟  گيرد و غمگين مي انسان مي علت اين كه عصرهاي جمعه دل: از يكي از بزرگان اهل معني پرسيدم
ها، ناراحت و گرفته  ي اعمال انسان به سبب عرضه) ارواحنافداه( چون در آن لحظه قلب مقدس امام عصر(( فرمود

  ))او قلب و مدار وجود است. شوند مي است، آدم و عالم متأثر

ا نيز اند، با اين حال، همين نور ر بدان رسيده) عليهم السالم(ي معصومين  ما هنوز به اين نور نرسيده ايم، اما ائمه
در هر صورت براي اهلش همين يك «: فرمايد مي) مقامه الشريف اعلي اهللا(در ادامه حضرت امام . دانند حجاب مي

  .عمر خود را صرف كنند براي تحصيل محبت الهي و اقبال وجه اهللا كند تمام حديث كفايت مي

برخي از نكات، بسيار  .شود مياگر انسان ارتباط خود را با خدا قوي كند، خواهد ديد كه محجوب و محروم ن
  .عجيب است

گيرد و غمگين  كه عصرهاي جمعه دل انسان مي علت اين: از يكي از بزرگان اهل معني پرسيدم
ي  به سبب عرضه) ارواحنافداه(مقدس امام عصر  چون در آن لحظه قلب«:شود چيست؟ فرمود مي

  «.او قلب و مدار وجود است. شوند يآدم و عالم متأثر م ها، ناراحت و گرفته است، اعمال انسان

از همه به او محتاجيم و گردن  تر كنيم و رفاقت داشته باشيم؛ آن هم با كسي كه بيش پس بياييم ارتباط خود را قوي
صلوات اهللا عليه (تمام انبيا و اوصياءشان به جز پيامبر خاتم  از) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام عصر. ما حق دارد

از امت  اين لطفي از الطاف الهي است كه ما. ايشان بهترين ارتباط را با خداوند دارند. برترند و وصي ايشان) و آله
  .اين پيامبر و اين امام هستيم

متوسل ) عليهم السالم(معصومين  ي شدند به ائمه در روايات آمده است كه انبياي گذشته اگر در جايي گرفتار مي
  ايم؟ به راستي چرا باب اهللا را رها كرده. قدر عقب افتاده ايم جزو امت ايشان هستيم، اين شدند، ولي ما با اين كه مي
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  تبيان بخش مهدويت

 آيا دسترسي به حضرت سخت است؟

را سخت كرده است؟ آن هم در اين   )يفعجل اهللا تعالي فرجه الشر(امام زمان  چرا خداوند دسترسي به :سؤال
  !دوره وانفسا كه عدهاي خود را امام زمان بنامند و چنين كفر و گناه، جامعه را از هم بدرد

  :جواب
  :بحث را در دو بخش مطرح مي كنيم

  .)عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان ضرورت ايجاد زمينه و صالحيت ارتباط با: بخش نخست
  .ي عوامل غيبتبررس: بخش دوم

  .)عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان ضرورت ايجاد زمينه جهت ارتباط با -1
در عرف همه ملل و اقوام روشن است كه ارتباط با بزرگان به ميزان شخصيت هر بزرگي، داراي شرايط ويژهاي 

ت را به هيچ فردي نمي دهداست كه تا شرايط پديد نيايند، عرف مردمي اجازه ارتباط و دسترسي با آن شخصي.  
با توجه به : از اين گردونه خارج نيست، بلكه ميتوان گفت )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان  دسترسي به

موقعيت اختصاصي حضرت يعني موضوع غيبت و سوء استفاده هايي كه ممكن است برخي از افراد از مطرح كردن 
داشته باشند، دسترسي به حضرت، داراي شرايط بيشتر و سختتري )ي فرجه الشريفعجل اهللا تعال(امام زمان  ارتباط با

  .ميباشد و چنان نيست كه هر فردي به آساني بتواند با امام ارتباط برقرار كند
. قدم گذاشتن در اين مسير به كسب لياقت و شايستگي نيازمنداست و هر كس به اندازه تالش خود بهره مي برد

در دوران غيبت كبري به ايجاد زمينه   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان  تباط و دسترسي بهار: خالصه اين كه
با حضرت ) ره(شايستگي و لياقت نياز دارد؛ همان گونه كه برخي از بزرگان همانند سيد بحرالعلوم و محقق اردبيلي 

تنها مالقات حضوري نيست، بلكه   )رجه الشريفعجل اهللا تعالي ف(امام زمان  ارتباط داشتند؛ از سوي ديگر ارتباط با
  ).مثالً از طريق دعا و مناجات و به صورت دروني(راههاي ديگري براي ارتباط موجود است 

در ضمن از برخي روايات استفاده مي شود كه حضرت بر اعمال و رفتار شيعيان نظارت دارد و پشت پرده به هدايت 
          حضرت در مراسم حج حضور دارد و مردم را : مانند رواياتي كه ميگويدمردم پرداخته و همه جا حضور دارد، ه

   .مي بيند، اما مردم او را نمي بينند



 
179 

  .بررسي عوامل غيبت -2
تأثير داشته باشد ميتوان در اين  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان  عواملي را كه قابل تصور است در غيبت

    :چند فرض بيان كرد
  .خداوند اراده كرده است كه حضرت غايب باشد -1

  .خواهان غيبت است  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت ولي عصر -2
  .مردم آمادگي ظهور و پذيرش حضرت را ندارند -3

  :اهل فن و علماي كالم مورد اول و دوم را مردود شمردهاند، به دليل اين كه
است تا بندگان تشنه حق و  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مانامام ز  لطف خدا به بندگان مقتضي ظهور) الف

يعني اگر بشر و انسانها و هر موجودي، . حقيقت بتوانند با ظهور و حضور او، از چشمه زالل هدايتش سيراب شوند
  .قابليت دريافت فيض الهي را داشته باشد، خداوند او را از فيض خود محروم نمي كند

ا ميكند كه مردم از فيض حضور آن عزيز و ارشادها و راهنماييهاي او بهره مند باشند؛ مقام عصمت حضرت اقتض) ب
محمد . افزون بر اين دليل عقلي، از برخي روايات استفاده مي شود كه حضرت هم خواهان تحقّق وعده ظهور است

اين گونه دعا  آخرين ديدار من با حضرت كنار خانه خدا بود، در حالي كه حضرت: بن عثمان عمري ميگويد
  .آن چه را كه به من وعده دادهاي برسان! اللّهم أنجزلي ما وعدتني؛ خدايا: ميكرد

بنابراين از موارد فوق، فقط فرض سوم باقي ميماند كه تنها عامل غيبت محسوب ميشود، يعني آماده نبودن جامعه 
ين قابليت براي آنها هنوز به وجود نيامده بشري، يعني انسانها هنوز به دريافت اين فيض بزرگ الهي نرسيدهاند و ا

  .است
خالي نميماند، ولي خداوند، به  حجت خدا  بدانيد كه زمين از وجود: فرمود) عليه السالم(در اين باره حضرت علي

   .خاطر ظلم و جور و اسراف مردم آنان را از ديدار و ارتباط با او محروم خواهد كرد
نه از ناحيه خدا   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام مهدي غيبت: ه گفته استخواجه نصير الدين طوسي دراين بار

است و نه از ناحيه حضرت، بلكه از ناحيه مردم است، چرا كه همگان آماده اطاعت از امام نيستند و هرگاه عامل 
   .غيبت زدوده شود، هنگام ظهور فرامي رسد

و غيبت حضرت، آماده   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان  تنها عامل عدم دسترسي به: بنابراين مي توان گفت
نبودن جامعه بشري براي ظهور است، گرچه بخشي از مردم به اين نتيجه رسيدهاند كه اصالح جامعه و برقراري 
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مگر از ناحيه شخصي كه داراي واليت مطلقه از طرف خدا باشد؛ و تا اين . عدالت اجتماعي فراگير ممكن نيست
ته مردمي به حد الزم نرسد و همگان يا اكثر انسانها خواهان پذيرايي از مقدم او و اجراي دستورهايش نباشند، خواس

   .ظهور نخواهد كرد
عجل اهللا تعالي فرجه (امام زمان  هم چنين بايد توجه داشت، اگر چه هر فردي به صورت عادي نمي تواند با

ند، اما اين بدان معنا نيست كه از هدايت الهي محروم ميباشيم، زيرا ارتباط داشته باشد و او را ديدار ك  )الشريف
  .و سيره امامان معصوم و روايات آنها را داريم) صلي اهللا عليه وآله(كتاب الهي و سنت و روايات پيامبر اسالم

ه احكام الهي و همه اين موارد راه ما را در رسيدن ب. همچنين وجود عالماني كه به دين و احكام الهي آگاهي دارند
هموار و روشن مي كند؛ بنابراين غيبت و ) كه الزمه زندگي سعادتمند و رستگاري جاودانه است(ارزشهاي انساني 

بسياري از امور امروزه براي ما در . فقدان امام، به معناي فقدان نور هدايت الهي و محروميت از هدايت خداوند نيست
ميتوانيم بر . ت و سنّت پيامبر و امامان معصوم و عقل خدادادي روشن استسايه كتاب خداوند كه دچار تحريف نيس

  .اساس اصول كلي كه در اسالم بيان شده، راه روشن هدايت را درك كنيم
  .در اين امور نياز به دست غيبي نداريم و وظيفه ما كامالً مشخص است

اگر . معارف عاليتر و نيازهاي برتر استبراي درك   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان رسيدن به حضور
  .توانستيم به آنچه كه مي دانيم و براي ما بيان شده، عمل كنيم، به وظيفه مان عمل نموده ايم

 
پسر  1000ظهور مي كند از هر  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان در جايي خوانده ام هنگامي كه :سؤال

اين  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت مهدي م بپرسم كه چرا آمدنيك دختر بدنيا خواهد آمد مي خواست
امام  مگر وجود دختر چه عيبي دارد؟ در همان احاديث خواندم. نويد را مي دهد اين كه تبعيض آميز است

ل نرسيده و عالم در دين نشده مي كشد و جزيه را از اه 20پسري را كه به سن  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(زمان
 .توضيح دهيد. كتاب برمي دارد

 :جواب

 
به منظور عمل به احكام و  عج... حضرت بقية ا در پاسخ شما بايد عرض كنيم كه ظهور و قيام و در نهايت حكومت
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فرامين الهي، برقراري عدالت اجتماعي، رفع تبعيض و ستم و نابودي ستم پيشگان، زدودن آثار كفر و شرك از 
افات ديني و عقيدتي و تربيتي در افكار و رفتار مردم، گسترش علم و دانش در همه ابعاد جوامع بشري، اصالح انحر

  .و جميع اركانش، و در نهايت شكوفايي عقلها و آباداني زمين و واگذاري امور به اهلش مي باشد

 
او امامي : يف مي كندرا چنين توص )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام مهدي  ،لي اهللا عليه وآلهص نبي مكرّم اسالم

است پرهيزگار، پاك و پيراسته، شادي آفرين، پسنديده، راهنما و ره يافته كه به عدالت حكم مي كند و بدان فرمان 
  ... خدايش را تصديق مي كند و خدا نيز او را تصديق مي نمايد. مي دهد

 
       كه جهان از ظلم و جور پر شده است و نيز او وقتي براي بسط عدالت برميخيزد : مي فرمايد)عليه السالم(امام باقر

  . زمين را از عدل و داد پر مي كند همان گونه كه از جور و ستم پر شده بود: مي فرمايد

 
بر اين اساس آن بزرگواري كه خود دشمن ظلم و تبعيض و انحراف و عامل وآمر به عدل و انصاف و راستي و 

و ظهور او در واقع نويد بخش حيات طيبه، پس چگونه ممكن است كه درستي و برابري و رحمت و مودت است 
ظهور مقدسش با نوعي تبعيض و عدم تعادل در زاد و ولد اوالد ذكور و اُناث همراه باشد، و حتي اقدام به كشتن 

وده افرادي كند كه نسبت به احكام دين بي اطالع هستند و يا فرصت درك و فهم حقايق دين براي آنان فراهم نب
 .است؟ جز اين نيست كه بگوييم چنين رواياتي از درجه اعتبار ساقط مي باشد و نمي توان بدانها استنادكرد

 
عليه (از ديدگاه شيعه اماميه، احاديث و رواياتي قابل قبول است كه سند آنها قطعي و از پيامبر ص و ائمه اهل بيت

  . شي نداردرسيده باشد، و حديثي كه مخالف قرآن باشد ارز)السالم

 
نيز كم نيستند رواياتي كه از نظر سند و محتوا ضعيفند و حتي )عليه السالم(امام مهدي در خصوص ظهور و قيام

بنابراين در نقل مطالب در اين خصوص نمي توان به هر حديث و روايتي . روايات جعلي در اين باره بسيار است
 .راي تشخيص صحت و سقم آنها به اهلش رجوع كرداستناد كرد، بلكه بايد دقت الزم را بكار برد و ب

 
اما به فرض اينكه روايت مذكور صحيح باشد نياز به توضيح دارد و آن اينكه ممكن است در اثر نبردهايي كه در آن 
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زمان به وقوع مي پيوندد، تعداد مردان به نسبت بسيار كمتر از زنان گردد، لذا براي ايجاد تعادل، موازنه ميان تولد 
  .رزندان دختر و پسر بدان صورت خواهد بود كه در روايت مذكور ذكر گرديدهف

 
جز به فرمان )عليه السالم(با گمراهان و منحرفان و ظالمان، امام حضرت ولي عصرـ ارواحنا فداه ـ در مورد پيكار

د كرد، و با خداوند و خشنودي و رضاي پروردگار عمل نمي كند، و احدي را بي گناه و مظلوم مجازات نخواه
بنابراين تصور هر گونه تبعيض و ستم . پيروان اديان و مذاهب ديگر نيز جز از طريق عدل و انصاف وارد نخواهد شد

و ياران بزرگوارش به هنگام ظهور و يا دوران زمامداري آن عزيز )عليه السالم(و رفتاري خالف عدالت از سوي امام
 .است غايب از نظر، بدور از منطق قرآن و اسالم

 
 

 چرا به امام وحي نمي شود؟

مي خواهد ظهور   )عليه السالم(امام زمان   چرا به امام وحي نمي شود و اگر وحي نمي شود پس چگونه :سؤال
  كند؟

  :جواب
  

  :باشد شد نكات زير قابل توجه و دقت مي  در خصوص سؤالي كه بيان
  

مي باشد، درست است واال قبل از پيغمبر ) صلي اهللا عليه وآله(ـ اگر منظور از امامان، دوازده امام بعد از پيغمبر اكرم 1
  ).عليه السالم(كه به او وحي شود مانند حضرت ابراهيم امام هم بوده ) صلي اهللا عليه وآله(

  
مي گردد به راز ختم نبوت، زيرا هنگامي كه مسائل دين آن كه چرا به امام وحي نمي شود بر  اين است  سؤال  ـ اگر2

قدر كامل شودكه ديگر نيازي به وحي نباشد به طوري كه تمام پيش بيني ها تا روز قيامت در اين دين شده ديگر چه 
وحي خواهد بود، فقط نياز به كسي است كه اين دين كامل و جامع را از تحريف حفظ كند و با علم نيازي به 

ادي و قوه عصمت آن را بدون كم و زياد براي مردم بيان نمايد و آنها را هدايت كرده و به خداي متعال برساند خداد
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    .كه آن هم امام مي باشد
در شرايطي كه تبليغ رسالت الهي در همه جهان به وسيله يك پيامبر و به (حضرت آيت اهللا مصباح يزدي مي فرمايند 

باشد و احكام و قوانين يك شريعت، پاسخگوي نيازهاي حال و آينده جامعه باشد  كمك ياران و جانشينان وي ميسر
و پيش بيني هاي الزم براي مسائل نوظهور در آن شريعت شده باشد و نيز تضميني براي بقاء و مصونيت آن از 

اي عادي انسان ديگر موجبي براي مبعوث شدن پيامبر ديگري نخواهد بود ـ اما دانشه. تحريفات، وجود داشته باشد
توان تشخيص چنين شرائطي را ندارد و خداي متعال است كه با علم نامتناهي خود، زمان تحقق اين شرايط را مي 

داندو اوست كه مي تواند ختم نبوت را اعالم كند چنانكه اين كار را در آخرين كتاب آسماني اش انجام داده است 
ين خدا و بندگان نيست بلكه هر گاه خداي متعال صالح بداند از علوم ـ ولي ختم نبوت به معناي قطع رابطه هدايت ب

نباشد، چنانكه به عقيده شيعه چنين ) وحي نبوت(غيبي، به بندگان شايسته اش افاضه مي فرمايد هر چند به صورت 
  .) عطا كرده است) عليه السالم(علومي را به امامان معصوم 

  
اوالً همانطور كه اشاره شد او توسط علوم غيبي : ي توان عرض كرد كهـ جواب قسمت دوم را نيز به سه صورت م3

محدث بودن آنهاست يعني ) عليه السالم(ثانياً يكي از خصايص امامان معصوم . الهي از ظهور خود آگاه خواهد شد 
امام صادق : ند ازو ثالثاً در احاديث به اموري اشاره شد كه بعضي از آنها عبارت) 2. (مالئكه با آنها سخن مي گويند

و قيام مي كند در روز ) يعني رمضان(ندا مي شود به اسم او در شب بيست و سوم : (مي فرمايند) عليه السالم(
  ) عاشورا
  

پس هر گاه , از ماست امامي كه مستقر خواهد شد: (فرمود) إذا نقر في الناقور: (در آيه) عليه السالم(حضرت صادق 
  ) ار امر او را در قلب او بيندازد پس ظاهر شودخداوند عزوجل اراده كند اظه

  
هرگاه : (نقل مي كنندكه آن حضرت فرمود) صلي اهللا عليه وآله(از پيغمبر اكرم ) عليه السالم(حضرت امير المؤمنين 

وقت خروج او برسد او را شمشيري هست در قالف پس آن شمشير او را ندا كند كه برخيز اي ولي خدا و بكش 
  ) رادشمنان خدا 
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 اينكه حضرت قرآني مي آورند با اين قرآن فرق دارد يعني چه ؟ :سؤال

 :جواب

ل عج( امام زمان  مي آورد سؤال كرديد قرآني كه )ل اهللا تعالي فرجه الشريفعج( امام زمان  درباره ي قرآني كه
مراه با تفسير و تأويل آيات مي آورد با اين قرآن هيچ تفاوتي ندارد جز اينكه آن قرآن ه )اهللا تعالي فرجه الشريف

صلي اهللا عليه (كاتب خصوصي پيامبر اكرم) عليه السالم ( است بدين لحاظ كه طبق روايات معتبر فقط حضرت علي 
، بر آيه اي را كه ) صلي اهللا عليه وآله(بودند با اينكه كاتبان عمومي نيز وجود داشتند حضرت پيامبر اكرم) وآله
امالء مي فرمودند و آن چه كه پيرامون آن آيه بود ) عليه السالم ( مي كرد به حضرت علي  نازل) عليه السالم(جبرئيل

مي نوشتند كه در )صلي اهللا عليه وآله(به دستور پيامبر اكرم ) عليه السالم ( حضرت علي . . . مانند تفسير و توضيح و 
حضرت )صلي اهللا عليه وآله(سول اكرم بعد از وفات ر. زارع مي شد  70روايت آمده است كه مجموع آن به طول 

آن را عرضه كردند و جواب شنيدند كه حسبنا كتاب اهللا يعني ما نيازي به اين كتاب ندرايم و ) عليه السالم ( علي 
هم فرمودند ديگر اين كتاب را نخواهيد ديد و ) عليه السالم ( حضرت علي . كتاب خداوند براي ما كفايت مي كند 

كتاب جامعه معروف است پس از حضرت در نزد فرزندان معصومش باقي ماند و اكنون در اين كتاب كه به 
مي باشد كه با ظهور آن حضرت اين كتاب بر مؤمنين   )ل اهللا تعالي فرجه الشريفعج( حضرت ولي عصر  نزد

در حالي  و اين همان است كه پنداشتند حضرت قرآني جديد مي آورد. عرضه شده و با مضامين آن عمل مي شود 
 . مي آورند. . . كه حضرت همان قرآن را با تفسير و توضيح و بيان حكمتها و فلسفه هاي آن و فروعات آن 

 نمايد؟ مانند پدران بزرگوارش از راه تقيه با خلفاء و زمامداران وقت بيعت نمي امام زمان چرا: سؤال

 :جواب

 
كس و هيچ  اين است كه بيعت هيچ )عليه السالم(مهدي آخرالزمان يكي از عالئم و مشخصات امام منتظر و 

شود در حالي كه نسبت به احدي از  حكومت غاصب و ستمگري حتي به عنوان تقيه بر گردن او نيست و ظاهر مي
جبابره و حكومتهاي مختلف تمكين و تسليمي نداشته و از راه تقيه هم، حكومتهاي غير اسالمي و حكومتهائي را كه 

است » الحاكم«و » الغالب«و » السلطان«و » العادل«او اكمل مظاهر اسم . در ظاهر امضا نكرده است تمام اسالمي نيست
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و چنان شخصيت و مقامي، از اينكه تحت سلطنت غير خدا واقع شود يا به حكومتي از حكومتهاي جائر به تقيه رأي 
شود، آن حضرت به تقيه عمل  ستفاده ميداده باشد، بر حسب اخبار محفوظ و محروس است و چنانچه از اخبار كثير ا

از جمله در حديث هشام بن سالم، . نخواهد كرد و حق را آشكار و باطل را از صفحة روزگار بر خواهد انداخت
در  كند قيام مي )عليه السالم(قائم، )يقُوم الْقائم و لَيس في عنُقه بيعةٌ لأَحد(: فرمايد مي) عليه السالم(حضرت صادق

 .حالي كه در گردن او بيعت براي احدي نيست

 چه سودي دارد ؟ )ل اهللا تعالي فرجه الشريفعج( امام زمان  غيبت :سؤال

 :جواب

بايد توجه داشت كه اصل وجود امامت از ضروريات نظام احسن است كه اگر حجة وجود نداشته باشد زمين اهلش 
  . را فرو مي برد

گر چه در پرتو عضو را يشان مسلمين بهره مندتر بودند اما اصل  ) تعالي فرجه الشريفل اهللاعج( امام زمان  اما غيبت
غيبت و فلسفه آن خالي از حكمت و مصالحي نيست چنانچه كه راجع به خود غيبت احاديثي وارد شده است از ائمه 

معلوم خواهد شد هم  )يفل اهللا تعالي فرجه الشرعج( امام زمان  معصومين كه فرمودند حكمت غيبت بعد از ظهور
روشن ) عليه السالم ( بعد از فراغت از موسي ) عج ( چنان كه حكمت سوراخ كردن كشتي بدست حضرت خضر 

 . شد

  : اما در مجموع احاديث وارده سه فايده براي غيبت آن بزرگوار ذكر شده است

هر شود و كسانيكه ايمان در اعماق دلشان امتحان و آزمايش گروهي كه ايمان محكمي ندارند باطنشان ظا: فايده اول 
  . ريشه كرده است بواسطه انتظار فرج و صبر بر شدائد و ايمان به غيبت ارزش آنها معلوم خواهد شد

 ) 438، ص  6؛ اثبات الهداة ، ج  91، ص  52بحا االنوار ، ج  (

يعت با ستمكاران محفوظ مي ماند بطوري از ب )ل اهللا تعالي فرجه الشريفعج( امام زمان  بوسيله غيبت: فايده دوم 
  . كه بيعت هيچ ستمكاري برگردن ايشان نيست

 ) 436ص  6؛ اثبات الهداة ، ج  152، ص  51بحار االنوار ، ج (

  . بوسيله غيبت از كشته شدن محفوظ مي مانند: فايده سوم 

 )437، ص  6اثبات الهداة ، ج (
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يبت نيست منوط به اين سه قسم مي باشد بلكه واقعاً حكمت خداوند به البته هم چنان كه ذكر شد فائده و حكمت غ
. غيبت نطق گرفته است و هيچ كاري از كارهاي پروردگار بدون استحكام و بدون مصالح و فائده صادر نمي شود 

 . كه تمام اينها انشاء اهللا بعد از ظهور آن بزرگوار معلوم خواهد شد

 !جنگ جهاني سوم؟

مدتي است كه در تمام دنيا گفتگو از خطرات جنگ سوم در ميان است و اين كه اگر جنگ اتمي شروع  :سؤال
مـسلمانان عموما و شيعه خصوصا در انتظار جهانگير شدن اسالم . موجود زنده اي در جهان باقي نمي ماند , شود 

  بايد دنياي فاسد را اصالح كند منافات ندارد ؟  -امام عصر اروحنا فداه  -  ه دارند كه مصلح حقيقيهستند و عقيد

  :جواب
پـيـش بـيني هايي كه براي درگير شدن جنگ اتمي مي شود غالبا جنبه حدس و تخمين دارد وبا تـوجـه بـه ايـن كه 

قدر مسلم اين است كه در . بيني قطعي نمي باشد  غالبا قابل پيش, حوادث سياسي تحت هيچ برنامه و قانوني نيست 
شرايط فعلي احتمال وقوع جنگ سوم هست و احتمال اين كه اين جنگ اتـمي باشد نيز بعيد نيست اما هيچ كس 

همچنان كه بطور قطع نمي توان گفت اين جنگ , بطور قطع نمي تواند بگويد كه جنگ سوم اجتناب ناپذير است 
ا ممكن است خداوند سـهـم بـيـشتري از عقل نصيب سران كشورهاي جهان كند و با دور زير, اتمي خواهد بود 

, انديشي بيشتر حوادث دنيا را مـطـالـعـه كنند و از دست زدن به اموري كه آتش جنگ سوم را مي افروزد 
عموم مسلمانان و مخصوصا عقيده , بـنـابر اين . خودداري نمايند و يا الاقل استعمال سالح اتمي را بكلي تحريم كنند 

جمعيت شيعيان دنيا كه طبق مدارك مسلم ديني در انـتـظار يك مصلح جهاني به سر مي برند كه از طرف آفريدگار 
جهان اين ماموريت بزرگ را پـيـدا مي كند و سرانجام صفحه زمين را از ظلم بيدادگري پاك مي سازدو يك 

با اين گونه حدثياتي كه درباره وقوع جنگ سوم مي , مي آورد حكومت جهاني با يك تشكيالت صحيح به وجود 
شود هـيـچ گـونـه منافاتي ندارد زيرا همان طور كه گفته شداين پيش بيني ها متكي به يك اساس قطعي و مسلم 

نيست و صرفا روي احتماالتي است كه از شرايط موجود به نظر مي آيد و همان طور كه كرارا اشاره كرده ايم هيچ 
براي آماده شدن دنـيـاي بـشـريت براي پذيرفتن اين حكومت , بعيد نيست كه اضطراب و ناراحتي و پريشاني فعلي 

الهي باشد زيرا وقتي دنياي مادي ببيند كه با اصول مـاديگري نه تنهاقدرت اصالح جامعه بشري را ندارد بلكه روز به 
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اگر ما هم گاه گاهي . به يك حكومت الهي در خواهد داد  ناچار تن, روز وضع را وخيم تر و وحشتناك ترمي كند 
به اين منظوربوده كه اگر تنها مقدرات انسان به دست همين , از احتمال وقوع جنگ سوم جهاني صحبت كرده ايم 

چنين سرانجامي محتمل خواهد بود و احتمال آن كافي است كه انسان را وادار به تجديد نظر در , شرايط مادي باشد 
  .هي كه امروز پيش گرفته است بنمايد را

چرا , گسترش فساد در روي زمين است  )ل اهللا تعالي فرجه الشريفعج( حضرت مهدي  هرگاه شرط ظهور:سؤال
با فسادمبارزه كـنـيـم ؟ بـلـكه بايد در گسترش فساد كوشش نماييم تا هر چه زودتر شرائط اين نهضت آسماني 

  .فراهم آيد

 : جواب

هرگز منحصر به گسترش فساد در اجتماع انساني نـيـسـت بلكه هرگاه , يـد تـوجه نمود كه شرط ظهور امام بـا: اوال 
مردم جهان از نظر رشد فكري و كماالت روحي به حدي برسندكه بتوانند ارزش وجود امام را درك نمايند و 

بدون هيچ قيد و شرطي ظهور نموده و )فعجل اهللا تعالي فرجه الشري(در اين صورت امام , شايسته رهبري او گردند 
در كـتـابـهاي عقايد و مذاهب بطور مبسوط و گسترده بحث و بررسي شده است . از پس پرده غيب بيرون مي آيد 

اخالق و روحيات و عدم آمادگي جامعه انساني ظهور و حكومت آن حضرت , كه مانع اساسي براي غيبت امام 
دانـشـمـنـد بزرگ و فيلسوف عاليقدر اسالم . دوران غيبت او سپري خواهد شد , است و اگر اين مانع برطرف گردد 

مرحوم خواجه نصير الدين طوسي در كتاب تجريد العقائد در اين باره سه جمله كوتاه و پر مغز دارد كه با توضيح 
براي جامعه  -نهان خواه آشكار و خواه پ -وجود امام معصوم : وجوده لطف  - 1:مختصري در اينجا نقل مي كنيم 

, انساني نعمت معنوي و وسـيـلـه نزديكي به اطاعت فرمان پروردگار است زيرا رابطه هدايت الهي ميان خدا و مردم 
حتي هدايت , به وسـيله امام برقرار مي گردد و بسياري از نعمتهاي معنوي و مادي به خاطر امام به مردم مي رسد 

هرگاه : و تـصرفه لطف آخر  - 2. اگرچه او را نبينند و نشناسند  - هميشگي است معنوي امام نسبت به افرادشايسته 
امام از پس پرده غيبت بيرون آيد و به راهنمايي ظاهري بپردازد و زمـام امـور را بـه دست بگيرد خود نعمت ديگري 

ساني از وجوداو كه مظهر است در اين موقع نه تنها يك گروه از وجود او بهره مند مي گردند بلكه همه جامعه ان
هرگاه او از : و عـدمـه منا  - 3. بهره مندخواهند بود , عدل و داد و مجري دستورهاي آسماني و احكام الهي است 

تصرف در امور مردم خودداري مي كند و در پس پرده غيبت به سر مي برد و به بزرگترين آمال و آرزوي بشر 
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خود مردم بر سر راه او بـه وجود آورده اند و علت اساسي سلب اين نعمت  براي موانعي است كه, تحقق نمي بخشد 
آن هم بر پايه فضيلت و اخالق و عدل و داد و  -خودمردم هستند و اگر خود مردم براي حكومت واحد جهاني , 

خداوند بطور مسلم آشكارخواهد شد و هيچ گاه از ناحيه , آمـادگـي پيدا كنند  -رعايت حقوق و احكام اسالمي 
توسعه , بـنابر اين . اين خودمردمند كه ظهور حكومت حقه الهي را به تاخير انداخته اند , كوتاهي از ابراز لطف نبوده 

به فـكر راه ديگري نباشيم و در پيدايش آن , شرط منحصر ظهور امام نيست كه به جزآن , فساد و گسترش آلودگي 
, و بـه عـبـارت ديـگـر . ه همان پيدايش لياقت و شايستگي در مردم است بلكه راه نزديكتري دارد ك, تسريع نماييم 

آمادگي مردم براي پذيرش رهـبرمسلما اگر شرط دوم از ناحيه مردم  - 2وجود رهبر - 1:شرط رهبري دو چيز است 
جامعه بشري هدف گـسـترش فساد و آلودگي : ثـانـيـا . خداوند شرط اول را بالفاصله ايجادخواهد نمود , تحقق يابد 

و اصالح جامعه انساني فراهم  )ل اهللا تعالي فرجه الشريفعج( حضرت مهدي بلكه زمينه را براي ظهور, اصلي نيست 
مي سازد زيرا هنگامي كه ظلم وجور زمين را فـرا گرفت و بشريت گرفتار تبعيضات ناروا و مفاسد گوناگون گرديد 

فت و تجارب مختلف نشان داد كه انسان تنهابه اتكاي نيروي خود و ومشكالت طاقت فرسا گريبان انسانها را گر
قوانيني كـه وضـع كـرده نـمي تواند مشكالت را ريشه كن سازد وعدالت اجتماعي را در سراسر كره زمين مستقر 

بيمار  آمادگي فكري كامل براي پذيرش برنامه يك رهبر الهي پيدا مي كند كه بيماريهاي اين, نمايد در اين هنگام 
خسته را با نسخه هاي آسماني خود درمان نمايد و مي فهمد كه نقش ديگر و انقالب برتري الزم است كه به همه 

اصـوال هيچ نهضت اصالحي بدون يك زمينه فكري قبلي انجام نمي پذيرد و اصل عرضه . نابسامانيها خاتمه بخشد 
, اجتماعي نيز مي باشد و تادرخواستي در مردم نباشد يك اصل , در عين حال , وتقاضا كه يك اصل اقتصادي است 

ولـي آيـا زمـينه فكري و آمادگي روحي براي . عرضه هر نوع كاالي معنوي و مادي بي ارزش و بي ثمر خواهدبود 
آن هم بر اساس عدل و داد و , كه منجر به برقراري حـكـومـت واحد جهاني , يك نهضت اصالحي و جهاني 

يا اين زمينه فكري پشتوانه ديگري الزم , و رعايت حقوق و مقررات اسالم گردد كافي است ارزشهاي اخالقي 
داردكه اين دگرگوني فكري را بـه صـورت انـقالبي خارجي درآورد و هر نوع مانع را از سرراه نهضت بردارد و از 

مايشهاي متوالي اين مطلب را تصديق نـه تنها تجارب بي شمار و آز. اين زمينه فكري حداكثر بهره برداري را بنمايد 
آشكارامي رساند , بلكه روايات و احاديث زيـادي كـه دربـاره نـهضت اين مصلح جهاني وارد شده است , مي كند 

نياز به قدرت و نيرو دارد كه بتواند در پرتو , كه انقالب آخرين حـجـت الـهي پس از پديد آمدن يك زمينه فكري 
هاي موجود بهره برداري كند وهر مانعي را كه بر سر راه نهضت خود وجود دارد برطرف  از زمـينه, آن قـدرت 
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ل اهللا تعالي فرجه عج( حضرت مهدي  سازد و در احاديث اسالمي به وجود انصار و ياران و تعداد آنها و اين كه قيام
يد براي تامين منظور دوم و تربيت در اين موقع ما با. تصريح شده است , توام با قدرت و نيرو خواهد بود  )الشريف

در پرورش افراد , اعوان و انصار و سربازان فداكار كه جان به كف در راه آرمـانهاي الهي نبرد و فداكاري نمايند 
افرادي را , براي يك چنين نهضت وسيع جهاني , صالح و جانباز بكوشيم و تا آنجا كه امـكـانـات اجازه مي دهد 

نند آرمـانـهـاي جـهـاني آن حضرت رادر سرتاسر جهان تحقق بخشند و يك چنين هدف تربيت كنيم كه بتوا
مقدسي در صـورتي انجام مي گيرد كه مصلحان اجتماع دست روي دست نگذارند و از هيچ گونه اقدامي در راه 

حضرت  را در زمينه انقالب ما بايد موقعيت خود, از هـمـه اينها گذشته : ثـالـثـا . تربيت افراد با ايمان دريغ نورزند 
از , مـشـخـص كـنيم بديهي است اگر ما به گسترش فساد كمك كنيم  )ل اهللا تعالي فرجه الشريفعج( مهدي 

براي درهم كوبيدن آنها صورت )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حـضـرت مـهدي  كساني خواهيم بود كه انـقـالب
عجل (حضرت مهدي  از كساني خواهيم بود كه در ارتش انقالبي, مي گيرد و اگردرصدد اصالح جامعه بكوشيم 

به فرض اين كه با كمك كردن به توسعه فساد , همكاري مي كنند بـنابر اين )اهللا تعالي فرجه الشريف
وضع خود را بطور قطع به خطرانداخته , را به پيش بـيـندازيم )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت مهدي  ظهور,

بـراي كوتاه كردن دست فاسدان وبرچيدن )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت مهدي  نه اين است كهمگر , ايم 
, ما چگونه مي توانيم با گـسـترش فساد از انقالب او بهره مند شويم ؟بنابر اين , بساط ظلم و فساد قيام مي كند 

حضرت  براي ظهور -از نظر شخصي  چه از لحاظ كلي و چه -سكوت در برابر فساد و يا كمك به توسعه فساد 
بيشتر به نظر مي رسد كه اين اشكال و مغلطه كاري را كساني . صحيح نيست )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مهدي 

 . درست كرده اند كه مي خواهند از زير بار مسووليتها فرار كنند و يا آلوده به هر فسادي شوند

 از هند ظهور خواهد كرد ؟)جه الشريفعجل اهللا تعالي فر(امام زمان  آيا :سؤال

 : جواب

از مسايلي است كه در آينده رخ )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت حجت  از آنـجـا كـه تاريخ و زمان ظهور
پيشگويي و اخبار از آينده محسوب مي گردد و شايد يگانه راه , طبيعتا تعيين هر يك از اين مسايل , خواهد داد

نه تنها , احاديث و اخبار. عصمت و طهارت باشد)عليه السالم(اجعه به اخبار واحاديث اهل بيت مـعرفت آن نيز مر
هم تـخـطـئه و تكذيب ) يعني تعيين كنندگان وقت آن را (بلكه وقاتون , تاريخ ظهور آن حضرت راتعيين نكرده 
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ظهور احاديث بسيار زيادي به ما  اما در زمينه مكان.كرده و اصوال تعيين زمان ظهور را امر مكروهي شمرده است 
در اين جا . ظهور حضرت از مكه مكرمه و بـه طـور خـاص بـيـن ركـن و مقام است ,رسيده كه مضمون همه آنها

حضرت قائم  چون: فـرمـود)عليه السالم(ـ امـام بـاقـر 1:تنها به ذكر نمونه هايي از اين احاديث بسنده مـي كـنـيـم 
منادي فرياد كشد كه كسي خوردني و ,در مكه قيام كند و آهنگ كوفه كـند)الشريف عجل اهللا تعالي فرجه(

در هر منزلي , با آن حضرت است , آشاميدني همراه خود بر ندارد و سنگ حضرت موسي كه يك بار شتر وزن دارد
قل شده كه ـ از حذيفه ن 2.چشمه آبي از آن بجوشد كه گرسنه را سير و تشنه را سيراب كند , كه فرود آيند

در آن روز خداوند مردي از اوالد مرا بر مي ,اگر از دنـيـا جـز يك روز باقي نماند: فرمود)صلي اهللا عليه وآله(پيامبر
ـ همچنين حذيفه در ضمن  3. انگيزد كه هم اسم و هم خـلـق مـن بـوده ومـردم بين ركن و مقام با او بيعت مي كنند 

بعداز خروج سفياني و اعمال فجوري كه : نقل كرده كه فرمود)ي اهللا عليه وآلهصل(حديثي طوالني از پيامبر اكرم 
منادي از آسمان ندا مي دهد كه خداوند زمان جباران و ستمكاران را به سر آورده و صـاحب امر , مرتكب مي شود

پس در , است )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت مهدي  يعني, )ص (شما در اين هنگام بهترين امت محمد
را در روز )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(قائم  گويي: فرمود)عليه السالم(ـ امام باقر 4.مـكه به او ملحق شويد 

مـي بـيـنـم در حـالـي كه بين ركن و مقام ايستاده است و جبرئيل در كنار او ندا ,عاشورايي كه روز شـنـبـه اسـت 
در ضـمـن )عليه السالم(ـ از امام سجاد 5.پر از عدل و داد مي كند پس زمين را, بـيعت از آن خداست :مـي دهـد

عجل اهللا (حضرت حـجـت  ,...لم يخرج الي مكه و الناس يجتمعون بها: ((... حـديـثـي طوالني نقل شده است 
نقل شده )عليه السالم(ـ از امام محمد باقر 6.به سوي مكه رفته و مردم هم با او همراه مي شوند)تعالي فرجه الشريف

صلي اهللا عليه (در مكه بر كتاب خدا و سنت رسول خدا)عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان با: كه فرمود
 .بيعت مي شود)وآله

 دليل نياز هميشگي به امام

به يك امام زنده نيازمند باشيم زيرا آن امام الهي كه هـمـيـشـه  نويسنده اي مي گويد چنين نيست كه هميشه :سؤال
زنده و حاضر است و غيبت ندارد و از راهنمائيهايش مي توان برخوردار شد همان قرآن كـريـم اسـت بدليل آنچه 

, ام بود پـيـش از ايـن كـتاب كتاب موسي ام: در خود قرآن آمده كه من قبله كتاب موسي اماما سوره احقاف يعني 
  .امام زمان امام بدون غيبت , از اينجااستفاده مي شود كه اينك قرآن امام است امام حاضر 
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  : جواب
طبق دعوي نويسنده قرآن كريم از آن جهت است كه كتاب آسماني و هدايت كننده است امام امت اسالم است و 

اوال خـداي مـتـعـال كتابي براي . و غير منتج نيازي به تشخيص كه امام الهي باشد نيست و اين دليلي است ناتمام 
و نـاگزير اين كتاب چون  - 19سـوره اعـلـي  -صحف ابراهيم : ابراهيم عليه السالم بنام صحف ذكر مي فرمايد 

آسماني و وحي الهي بوده امام وقت و هدايت كننده مـومـنـيـن بـابراهيم عليه السالم بوده و از جانب ديگر بموجب 
ابـراهـيم عليه السالم را .  124و اذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماماالخ بقره : مه آيه كري

صريحا امام خدائي معرفي مينمايد و ازاينجا روشن مي شود كه امام بودن كـتـاب آسـماني منافات با امامت خدائي 
ام اسـت امـام خـدائي ديـگـري در وقـت حـاضـر يك كس ديگرندارد و ممكن است با وجود كتابي كه ام

وجـودداشته باشد مانند ابراهيم و صحف ابراهيم عـلـيه السالم و البته اگر نيازي بامام خدائي نبود خداي متعال كه 
منزه از لغو و بيهوده است جعل نـمـي فـرمـود پـس امامت قرآن كريم به آن معني از امامت كه نويسنده مي گويد از 

بـديهي است كه بيانات قرآني در توضيح مقاصد و روشن كردن : و ثـانـيـا . امام ديگر كه خدائي باشد مغني نيست 
تفاصيل معارف ديني و خاصه در احكام احتياج مبرم به بيانات نبي اكرم دارد قرآن كريم پنج نمازيوميه را گوشزد 

بدست مي آيد و )صلي اهللا عليه وآله(نها با بيانات نبي اكرم و شرائط و آداب و سنن آ, اجزا : فرموده و تـفـصـيـل 
را كه متمم )صلي اهللا عليه وآله(همچنين روزه و زكوه و حج و جهاد و غير آنها و خداي متعال اين هدايت نبي 

 هدايت و بيان قـرآن مـي بـاشـد صـريحا براي ايشان تصديق فرموده و امثال آيه شريفه و انك لتهدي الي صراط
و انزلنا اليك الـذكـرلـتـبين للناس : و آيه ) و بـدرستي تو بسوي راه راست هدايت مي كني ( 52مـسـتـقـيـم شـوري 
رابراي اينكه بـمـردم روشـن كني آنچه را به سوي ) قرآن ( و نازل كرديم بسوي تو ذكر  - 44ما نزل اليهم نحل 

صلي اهللا (نويسنده براي قرآن كريم ذكر مي كند براي نبي اكرم همان معني امامت را كه  -ايشان تدريجا نازل شده 
صلي اهللا عليه (اثبات مي كندپس نبي اكرم هم امام است بهمان معني كه قرآن امامست و هم نبي اكرم )عليه وآله

در امثال حديث ثقلين و حديث سفينه معني امامت را براي عترت خود و اينكه قرآن و اهل بيت هرگز از )وآله
  .همديگر جدا نمي شوند و مردم تا تمسك بقرآن و عترت داشته باشند گمراهي به آنان راه نخواهد داشت 
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 )عليه السالم(شبهه مستشرقين درباره ظهور حضرت مهدي

هاي مختلف قوت و ضعف توسط شيعه  كردن دوران پاسخ ما به ادعاي بعضي از مستشرقين مبني بر طي:سؤال
عجل اهللا تعالي فرجه (امام زمان و عدم ظهور) هاي سليبي و حمله مغول مانند عصر آل بويه و صفويه و جنگ(

  با اين وجود چيست؟  )الشريف

  :جواب
، وضع »صفويه« و» آل بويه«بايستي غير از منطقة حكومت  )عليه السالم(حضرت مهدي  در مسألة آمادگي براي ظهور

سائر مناطق و امكانات بسيار ديگر را نيز در نظر گرفت، تا معلوم شود كه اين ظهور، در آن زمانها انجام پذير نبوده 
عالوه بر آنكه حضور آن حضرت يك ظهوري است كه حصول تمام شرايط و زمينه ها و وقت آن را ، فقط . است

  .خدا مي داند
ساد و بيدادگري و خونريزي، وضع منطقة خاصي را نميتوان در نظر گرفت و شرايط همچنين از نظر جنگ و فتنه و ف

ظهور را مساعد شمرد؛ زيرا كه هميشه كم و بيش اين حوادث بوده و هست، در منطقه اي حكومت شر و ظلم و فساد 
ه در آن، براي آن، اينها مناسباتي نيست ك. وجود دارد و در منطقة ديگر حكومت بالنسبه معتدلتر به چشم ميخ ورد

  .ظهور كلي عدل و آرامش و نظام اصلح صورت پذير باشد
ظلم و جور به اصطالح عرفي، حتي در مناطق طرفين وجود نداشت، اگر چه ظلم و جور به » جنگهاي صليبي«در

ي معني حقيقي وجود داشت ـ چون همة آن حكومتها بر اساس استضعاف و استبداد بودند ـ اما رشد جوامع به حد
و سنگيني و فشاري را كه آن حكومتها بر روح انسان دارد، احساس نمايند؛ و معدودي . نبود كه آن را درك كنند

هم از مردمان آشنا با منطق حقيقي قرآن، اگر چه درك مي كردند، ولي در اقليت محض بودند و جنگ هايي را هم 
   .كه آتشش روشن بود، عدل و حق خواهي مي شمردند

نيز وضع به همين گونه بود، تأسيس حكومت جهاني اسالم و انقالب عظيم توحيدي آن، امكان » غولهجوم م«در
   .پذير نبود؛ و همان مردمي كه گرفتار اين حمله بودند، اين مسائل عالي را درك نمي كردند

اعت و طرز تفكر بر افرادي كه به نسبت از اخيار شمرده مي شدند، افكار ضعيف پرور و از بين برنده شهامت و شج
  .درون گراي صوفيانه مسلط بود، كه از عالم پهناور اسالم، حال مقاومت و دفاع از چنين يورشي را سلب كرده بود

در مسجد جامع و اهانتهائي كه از جانب مغول به قرآن مجيد و مقدسات » نجم الدين صوفي«چنانكه داستان قبتل شيخ



 
193 

   .افكار منحرف و راكد مسلمانان است اسالم شد، نمونهاي از اين وضع اسفناك و
غرض اينكه، زمينه براي حكومت جهاني اسالم فراهم نبود؛ نه افكار و انديشه ها و سطح بينش و بصيرت و رشد 

  .مردم آماده بود، و نه مردم، حاضر به فداكاري و همكاري در اين سطح جهاني بودند
هت به دست بياوريم، و حصول تمام آن مقدمات را در يك عصر چنانكه گفتيم ما نمي توانيم اين شرايط را از هر ج

و اينكه بشر بايد چه كالسها و مكتبهائي را . معين پيش بيني كنيم، كه مثالً در چند قرن و چند هزار سال فراهم ميشود
مام بشريت ببيند و چه رژيمهائي را پشت سر بگذارد، از اينكه آنها بتوانند اصالحات را در سطح واحد و به نفع ت

  .انجام دهند، مأيوس گردد و خود را براي استقبال از آن عصر علم و پاكي و عصر فضيلت و عدالت آماده كند

 وجود نداشتن گناه در زمان ظهور

شود ديگر گناه وجود نداردو مردم بدوند   اد ميكه جهان پر از عدل ود))عليه السالم((امام عصر  در زمان:سؤال
ن زمان قرار داده كه گناه كردن درد سر به بهشت خواهندرفت آيا اين برخالف عدالت خدا نيست كه ما را در اي

  سخت است؟

  :جواب
  

دآگاه كنند بدين لحاظ نيست كه اختيار از آنان سلب شده ناخو  كه مردم گناه نمي))عليه السالم((امام عصر  در زمان
كنند بلكه بخاطر اين است كه عوامل تربيت در آن زمان بسيار و عوامل فساد كم   راستي و درستي گرايش پيدا مي

هاي آموزنده و تربيتهاي اصيل برخوردارند به  و با اينكه مردم داراي غرائز باشند نظر به اينكه از برنامهاست 
هاي تربيتي بسيار كم و ناقص و عوامل فساد   ت يعني برنامهشوند و در زمان ما مطلب به عكس اس آلوده نمي گناه

  .فراوان
    توانيم  رخالف عدالت نيست زيرا ميو اينكه خداوند ما را در اين زمان قرار داده است ب

  
رغم همه عوامل فاسد با استقامت و كوشش دامن خويش را به فساد و بزهكاري نياالئيم و از گناه و زشتي گناه  علي
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تر است ارزش و ثواب آن  ريم و چون ترك گناه در صورتي كه زمينه براي گناه بيشتر فراهم باشد مشكلكناره بگي
  .دهم افزونتر خواهد بو

 در هنگام ظهور، مسجد الحرام و مسجد النبى را خراب خواهد كرد؟  امام زمان عليه السالم آيا

 :توضيح سؤال

  :اند نوار نقل كردهكه از كتاب بحار األ ،هاى وهابى  در بعضى از سايت

بحار األنوار ). إن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، والمسجد النبوي إلى أساسه: (روى المجلسي
  .282، الغيبة للطوسي 52/338

  خانه كعبه و مسجد النبى را خراب خواهند كرد؟  حضرت مهدى عليه السالم  آيا اين مطلب صحت دارد؟ آيا واقعا

  :پاسخ

  توانند چنين اشكالي بكنند ؟ ا وهابيون ميآي

را ) صلي اهللا عليه وآله(جالب توجه است كه بدانيم وهابيون كه تصميم دارند با تخريب گنبد، محل دفن رسول خدا 
  !گيرند اند، چنين اشكالى به شيعيان مي از مسجد خارج كنند و نيز تغييرات فراوان در ساختار مسجد الحرام داده

را خراب كرده به حالت سابق ) صلي اهللا عليه وآله(اجب است مسجد رسول خدا و: الباني 
  !برگرداند

  :نويسد مي» تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد« الباني، از مشهورترين علماى وهابى در كتاب 

  .ء العاليةإن لم يكن قد أزيل تلك القبة الخضرا  ومما يؤسف له أن هذا البناء قد بني عليه منذ قرون: قلت 

وأحيط القبر الشريف بالنوافذ النحاسية والزخارف والسجف وغير ذلك مما ال يرضاه صاحب القبر نفسه صلى اهللا عليه 
و سلم؛ بل قد رأيت حين زرت المسجد النبوي الكريم وتشرفت بالسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سنة 
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حرابا صغيرا ووراءه سدة مرتفعة عن أرض المسجد قليال إشارة إلى أن ه رأيت في أسفل حائط القبر الشمالي م 1368
  .هذا المكان خاص للصالة وراء القبر فعجبت حينئذ كيف ضلت هذه الظاهرة الوثنية قائمة في عهد دولة التوحيد

لموكلين على أقول هذا مع االعتراف بأنني لم أر أحدا يأتي ذلك المكان للصالة فيه لشدة المراقبة من قبل الحرس ا
منع الناس من يأتوا بما يخالف الشرع عند القبر الشريف فهذا مما تشكر عليه الدولة السعودية ولكن هذا ال يكفي وال 

  ) :من أصلي  208(  "أحكام الجنائز وبدعها  "يشفي وقد كنت قلت منذ ثالث سنوات في كتابي 

بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط يمتد من الشمال إلى وذلك   فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق«
  .ه و سلمصلى اهللا علي  الجنوب بحيث أن الداخل إلى المسجد ال يرى فيه أي محالفة ال ترضى مؤسسه

اعتقد أن هذا من الواجب على الدولة السعودية إذا كانت تريد أن تكون حامية التوحيد حقا وقد سمعنا أنها أمرت 
مسجد مجددا فلعلها تتبنى اقتراحنا هذا وتجعل الزيادة من الجهة الغربية وغيرها وتسد بذلك النقص الذي بتوسيع ال

  »سيصيبه سعة المسجد إذا نفذ االقتراح أرجو أن يحقق اهللا ذلك على يدها ومن أولى بذلك منها ؟

  .بة واهللا المستعانولكن المسجد وسع منذ سنتين تقريبا دون إرجاعه إلى ما كان عليه في عهد الصحا

هاى گذشته ساخته شده است، و اگر اين نبود، بايد  از چيزهاى بايد براى آن تأسف خورد اين است كه اين بنا در قرن
  .شد سبز و بلند خراب مياين گنبد 

احاطه شده است كه صاحب قبر از ... و  هاى از جنس مس، نقاشى شده و داراى پرده و اطراف قبر شريف با پنجره
  .ها راضى نيست نآ

هـ براى عرض سالم به رسول خدا رفته بودم، در پايين 1368بلكه در زمان زيارت مسجد نبوي، هنگامى در سال 
ديوار شمالى قبر، محراب كوچكى را ديدم كه در پشت آن سكويى كه كمى از سطح مسجد بلند بود وجود داشت 

ز در پشت قبر شريف است؛ پس در اين هنگام شگفت و اشاره داشت به اين مطلب كه اين جا مكان مخصوص نما
  !پرستى در زمان دولت توحيد باقى مانده است زده شدم كه چگونه اين نماد بت
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كنم كه هيچ فردى را نديدم كه براى نماز خواندن در اين مكان بيايد؛ چرا كه به شدت از سوى نگهبانانى  اعتراف مي
شد و بايد به خاطر اين كار  ، حراست مي كردند ر كنار قبر شريف منع ميكه مردم را از انجام كارهاى خالف شرع د

احكام «من سه سال پيش در كتابم . كند و دواى درد نيست از دولت سعودى تشكر كرد؛ اما اين تنها كفايت نمي
  :گفتم» الجنائز و بدعها

يامبر از طرف شمال تا جنوب پس واجب است مسجد نبوى به همان شكل سابق خود برگردد و بين مسجد و قبر پ«
ديوارى كشيده و فاصله شود؛ به طورى كه در داخل مسجد هيچ چيز خالفى كه مؤسس مسجد از آن راضى نيست، 

  .ديده نشود

  .خواهند پشتيبان واقعى توحيد باشند ها مي اعتقاد دارم كه اين مسأله بر دولت سعودى واجب است؛ اگر آن

ها به اين پشنهاد من اعتنا كنند، و  عه مجدد مسجد را داده است؛ پس شايد آنشنيدم كه دولت سعودى دستور توس
. افتد، بگيرند مسجد را از طرف غرب و ديگر جاها توسعه دهند و جلوى اين نقصى را كه با گسترش مسجد اتفاق مي

ها  سزاواتر از آن اگر پشنهاد پذيرفته شده، اميددارم كه خداوند آن را به دست دولت سعوى تحقق بخشد و چه كسى
  »!به اين كار

ولى نزديك به دوسال پيش، مسجد را گسترش دادند بدون اين كه آن را به همان صورتى برگرداند كه در زمان 
  .صحابه بوده است

المكتب : ، ناشر 68، ص1، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ج)هـ1420متوفاي(محمد ناصر الدين    األلباني،
  .الرابعة: بيروت، الطبعة  –اإلسالمي 

را به ) صلي اهللا عليه وآله(واجب است كه مسجد رسول خدا : شيخ مقبل بن هادي الوادعي 
  !حالت مسجد در زمان آن حضرت در آورد

او كه از مفتيان مشهور وهابى يمن است، در دو كتاب خويش، فتوا به وجوب تخريب گنبد رسول خدا و برگرداندن 
  :نويسد  مي» رياض الجنة فى الرد على أعداء السنة«خويش دارد؛ او در كتاب  مسجد به حالت سابق
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وبعد هذا ال إخالك تتردد في أنه يجب على المسلمين إعادة المسجد النبوي كما كان في عصر النبوة من الجهة 
  !وأنه يجب عليهم إزالة تلك القبة!الشرقية حتى ال يكون القبر داخل المسجد

صلي اهللا عليه (، گمان ندارم كه يقين كرده باشى كه بر مسلمانان واجب است كه مسجد رسول خدا بعد از اين سخنان
را به همان صورتى كه در زمان پيامبر، در جهت شرقى آن بوده است بازگردانند، تا قبر داخل مسجد نباشد و ) وآله

  !بر مسلمانان واجب است كه گنبد را برچينند

  275السنة ص   ض الجنة في الرد على أعداءمقبل بن هادي الوادعي، ريا

  : نويسد مي» تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب«همچنين در كتاب ديگرش 

  نحن نقول وتلكم قبة الهادي بجوارنا نتمنى نتمنى أن قد رأينا المساحي في ظهرها إلى أن تصل إلى األرض

ها به جان آن افتاده  آرزو داريم، آرزو داريم كه ببينيم كلنگ -درحاليكه گنبد پيامبر در كنار ما است -گوييم  ما مي
  !است، تا آن را با خاك يكسان كند

  چاپ دار اآلثار صنعاء 406مقبل بن هادي الوادعي، تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب، ص 

و تغيير عملى در مسجد  )صلي اهللا عليه وآله(حال با اين فتواى صريح وهابيون در وجوب تغيير مسجد رسول خدا 
عجل اهللا تعالى فرجه (كنند اين عمل امام زمان  چگونه ادعا مي... الحرام و از بين بردن محل آبخورى از چاه زمزم و

  !حرام است) الشريف

  :بررسي روايات 

ط ايد، فق گوييم در روايتى كه شما از عالمه مجلسى و شيخ طوسى نقل كرده حال بعد از ذكر اين مقدمات مي
ها نقل شده  اين روايت در بسيارى از كتاب. تخريب مسجد الحرام در آن ذكر شده و سخنى از مسجد النبى نيست

  :است كه اصل آن به اين صورت است 
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حرَام حتَّى يرُده إِلَى أَساسه وروى أَبو بصيرٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عليه السالم إِذَا قَام الْقَائم عليه السالم هدم الْمسجِد الْ
  .ب علَيها هؤُلَاء سرَّاقُ الْكَعبةوحولَ الْمقَام إِلَى الْموضعِ الَّذي كَانَ فيه وقَطَع أَيدي بني شَيبةَ وعلَّقَها بِالْكَعبةِ وكَتَ

قيام كند مسجد الحرام را خراب  حضرت قائم عليه السالم  نگاه كهآ: امام صادق عليه السالم فرمود: ابو بصير گويد
را به جاى اولى خود كه در آن بوده ) ابراهيم عليه السالم(آن بازگرداند، و مقام ) اصلى(هاى  كند تا به اساس و پايه
آويزد، و به آن  يببرد و به كعبه م) كه كليدهاى كعبه نزد آنان هست(هاى قبيله بنى شيبه را  بازگرداند، و دست

  .اينهايند دزدان كعبه: نويسد ها مي دست

، اإلرشاد في )هـ 413متوفاي(الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد اهللا العكبري البغدادي 
دار المفيد : مؤسسة آل البيت عليهم السالم لتحقيق التراث، ناشر: ، تحقيق383، ص 2ج  معرفة حجج اهللا علي العباد، 

  م؛1993 -هـ 1414الثانية، : لبنان، الطبعة -بيروت  -للطباعة والنشر والتوزيع 

السيد محمد مهدى السيد : ، تحقيق265، روضة الواعظين، ص )هـ508الشهيد (النيسابوري، ابو علي محمد بن الفتال 
  منشورات الرضي ـ قم؛: حسن الخرسان، ناشر

: ، تحقيق و نشر289، ص 2، إعالم الورى بأعالم الهدى، ج)هـ548متوفاي(ن الطبرسي، أبي علي الفضل بن الحس
  هـ؛1417األولى، : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ـ قم، الطبعة 

: ، ناشر264، ص 3ج  ، كشف الغمة في معرفة األئمة، )هـ693متوفاى(اإلربلي، أبي الحسن علي بن عيسي بن أبي الفتح 
  م؛1985هـ ـ 1405ضواء ـ بيروت، الطبعة الثانية، دار األ

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، ) هـ877متوفاي(العاملي النباطي، الشيخ زين الدين أبي محمد علي بن يونس 
المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية، الطبعة األولى، : بهبودي، ناشر محمد الباقر ال: ، تحقيق254، ص 2ج  

  هـ؛1384

: ، تحقيق338، ص 52ج ، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، )هـ1111متوفاي (المجلسي، محمد باقر 
  .م 1983 - 1403ة المصححة، الثاني: لبنان، الطبعة -بيروت  -مؤسسة الوفاء : محمد الباقر البهبودي، ناشر
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  :ورت مرسل اين گونه نقل شده استهاى شيعه به ص البته همين روايت در برخى از كتاب

بِي عبد اللَّه عليه السالم أَحمد بنُ محمد عمنْ حدثَه عنْ محمد بنِ الْحسينِ عنْ وهيبِ بنِ حفْصٍ عنْ أَبِي بصيرٍ عنْ أَ
الْح تيالْب در عليه السالم إِذَا قَام مقَالَ إِنَّ الْقَائ جِدسمو هاسولِ صلي اهللا عليه وآله إِلَى أَسالرَّس جِدسمو هاسإِلَى أَس رَام

  .الْكُوفَةِ إِلَى أَساسه وقَالَ أَبو بصيرٍ إِلَى موضعِ التَّمارِينَ منَ الْمسجِد

قيام كند، بيت الحرام، مسجد النبى  لسالمحضرت قائم عليه ا  آنگاه كه: امام صادق عليه السالم فرمود: ابو بصير گويد
مسجد كوفه را به منطقه خرما فروشان : ابوبصير گفته. گرداند هاى اصلى آن برمي و مسجد كوفه را به اساس و پايه

  .گرداند مسجد، برمي

: ناشر، 543، ص 4ج ، األصول من الكافي، )هـ 328متوفاي(الكليني الرازي، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق 
  ش؛.هـ 1362، الطبعة الثانية، ، تهران اسالميه

، 452ص  5، تهذيب األحكام، ج)هـ460متوفاي(الطوسي، الشيخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن 
  ش؛1365 دار الكتب اإلسالمية ـ طهران، الطبعة الرابعة،: السيد حسن الموسوي الخرسان، ناشر : تحقيق 

: ، تحقيق459ص  97ج ، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، )هـ1111متوفاي (المجلسي، محمد باقر 
  .م 1983 - 1403الثانية المصححة، : لبنان، الطبعة -بيروت  -مؤسسة الوفاء : محمد الباقر البهبودي، ناشر

  :و شيخ طوسى همين روايت را با اين سند نقل كرده است

القائم : عبد الرحمان، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال عن ) الفضل بن شاذان(عنه 
يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى اهللا عليه وآله إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه، 

  .وأقامه على أساسه، وقطع أيدي بني شيبة السراق وعلقها على الكعبة

قيام كند، مسجد الحرام و مسجد  حضرت قائم عليه السالم  آنگاه كه: امام صادق عليه السالم فرمود: صير گويدابو ب
كند تا آن را بر اساس و اصلش بسازد، خانه كعبه را جاى اصلى خود برگردانده و دستان دزدان  النبى را خراب مي

  .كند ها را بر خانه كعبه آويزان مي بنى شيبه را قطع و آن



 
200 

، تحقيق 492، ح472، كتاب الغيبة، ص)هـ460متوفاي(الطوسي، الشيخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن 
  .هـ1411األولى، : مؤسسة المعارف االسالمية، الطبعة : الشيخ على احمد ناصح، ناشر/ الشيخ عباد اهللا الطهراني

  :بررسي سند روايات

اند و  نقل شد، همگى به صورت مرسل نقل و سند روايت را ذكر نكرده روايت اولى كه از شيخ مفيد و ديگران
  .روايت مرسل نيز ارزش استناد ندارد

طور از سند آن پيدا است، مرسل است؛ چرا كه در  اند، همان روايت دوم نيز كه مرحوم كلينى و ديگران نقل كرده
تا بررسى شود؛ پس اين روايت نيز  دارد و مشخص نيست كه اين فرد چه كسى است» عمن حدثه«سند روايت 

  .ارزش استناد ندارد

اما روايت سوم كه شيخ طوسى در كتاب الغيبة با سند متصل نقل كرده است، بازهم از نظر سندى مشكل دارد؛ چرا 
او نخستين كسى است كه فرقه واقفه را به خاطر طمع در مال و . كه در سند آن على بن أبى حمزه بطائنى وجود دارد

  .والى كه از امام كاظم عليه السالم در نزد او بود، بنيان نهادام

  :كنيم حضرت آيت اهللا العظمى خوئى در شرح حال او روايات فراوانى نقل كرده كه ما به دو روايت اشاره مي

، )نأبو الحس(حدثني علي بن الحسن : حدثني محمد بن مسعود، قال : علي بن أبي حمزة البطائني ) 256(وقال الكشي 
يا علي أنت : قال أبو الحسن موسى عليه السالم : حدثني أبو داود المسترق، عن علي بن أبي حمزة، قال : قال 

  .وأصحابك شبه الحمير

قال أبو : عيينة بياع القصب مرتين، قال ابن مسعود  تأتي هذه الرواية بهذا السند وبسند آخر، صحيح أيضا، عن: أقول 
بن أبي حمزة كذاب متهم، روى أصحابنا أن أبا الحسن الرضا عليه السالم، قال بعد موت علي : الحسن علي بن فضال 

إنه أقعد في قبره فسئل عن األئمة عليهم السالم فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي فسئل فوقف، فضرب : ابن أبي حمزة 
  .على رأسه ضربة امتأل قبره نارا

  .تو و يارانت همسان حمار هستيد! اى علي: أبى حمزه فرمودند امام موسى كاظم عليه السالم خطاب به على بن
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اين روايت با همين سند و با سند ديگر كه او نيز صحيح است، از عيينه فروشنده ني، دو بار : گويم مي) خوئي(من 
به دنيا ( حمزه دروغگو و مورد اتهام على بن أبي: ابن مسعود از ابوالحسن على بن فضال نقل كرده كه . نقل شده است

بعد از : اند كه آن حضرت فرمود است، اصحاب ما از امام رضا عليه السالم نقل كرده) طلبى و خروج از مذهب حق
مردنش او را برقبرش نشانده و از امامانش سؤال كردند، نام همه را گفت تا اين كه به نام من رسيد، از او سؤال 

  .كه قبرش از آتش پر شدكردند، جوابى نداشت؛ پس ضربتى به سر او زدند 

، 235، ص 12، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ج)هـ1411متوفاي(الموسوي الخوئي، السيد أبو القاسم 
  م1992هـ ـ 1413الطبعة الخامسة، 

  .در نتيجه تمامى اين روايات از نظر سندى مشكل دارد و قابل احتجاج نيست

  :بررسي داللي روايات

سند روايات، روشن است كه كه خراب كردن كامل مسجد الحرام و مسجد النبى از نظر دين گذشته از بحث در 
مبين اسالم حرام است و امام مهدى عجل اهللا تعالى فرجه الشريف كه بيش از همه مردم به حالل و حرام الهى آگاه 

خريب كردن مواردى كه البته در صورت غصب، ت. (است، هرگز كارى بر خالف شريعت اسالمى انجام نخواهد داد
و ! آيد اشكالى ندارد و بلكه واجب است به صورت غصبى از مردم گرفته شده و جزو اضافات مسجد به حساب مي

همچنين تخريب ساير مساجد نيز تنها در موارد خاص جايز ) آيد ها حقيقتا جزو مسجد به حساب نمي اصال آن قسمت
  )مانند تخريب مسجد ضرار(است 

ا هم چنين كارى را انجام دهد؛ از آن جائى كه تمام مسلمانان بر امامت و خالفت آن حضرت و اين كه اما اگر واقع
دنيا را پر از عدل داد خواهد نمود، اتفاق نظر دارند، ترديد نخواهيم كرد كه اين كار آن حضرت بر مدار رضايت 

  .برنده ظلم و جور بدانيم خداوند است و گرنه چگونه امكان دارد كه او را مجرى عدالت و از بين

ـ خراب كردن آثار  البته احتمال دارد كه دليل آن حضرت براى تخريب مساجد نامبرده شده ـ بر فرض صحت
سالطين جور باشد كه در طول تاريخ از روى ريا و خودنمائى و يا با مال حرام اين بناها را ساخته باشند و از آن جائى 
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آثار وجودى ظالمان و فاجران پاك سازد، يكى از مصاديق آن تخريب همين آثار  كه امام وظيفه دارد عالم را از
  .مال حالل و آن طور كه خداوند راضى هست، بنا خواهد كرد   باشد و قطعا بعد از آن دوباره مسجد را با

نيز ) ى مكهها از جمله بعضى از خانه(و يا مواردى را كه در تاريخ آمده است كه غصب شده و به مساجد اضافه شد 
  .در صورت عدم رضايت مالكين آنها، غصب به حساب آمده و بايد تخريب شده و به ورثه مالكين باز گردد

  !خلفا در توسعه مسجد، از غصب نيز فروگذار نبودند

كنند  است كه اهل سنت از يك سو ادعا مي ) صلي اهللا عليه وآله(يكى از اين بيوت، خانه عباس عموى رسول خدا 
است به هر نحو ممكن خانه را از او بگيرد، اما او نپذيرفت؛ ولى خود او خانه را وقف مسجد كرد و عمر نيز عمر خو

  !گويند در زمان عثمان يا زمان وليد، خانه را وارد مسجد كردند از سوى ديگر مي. خانه را ضميمه مسجد كرد

  !خلفا در توسعه مسجد، از غصب نيز فروگذار نبودند

كنند  است كه اهل سنت از يك سو ادعا مي ) صلي اهللا عليه وآله(وت، خانه عباس عموى رسول خدا يكى از اين بي
عمر خواست به هر نحو ممكن خانه را از او بگيرد، اما او نپذيرفت؛ ولى خود او خانه را وقف مسجد كرد و عمر نيز 

  !ن وليد، خانه را وارد مسجد كردندگويند در زمان عثمان يا زما از سوى ديگر مي. خانه را ضميمه مسجد كرد

أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو أمية بن يعلي عن سالم أبي النضر قال لما كثر المسلمون في عهد عمر ضاق بهم 
المسجد فاشترى عمر ما حول المسجد من الدور اال دار العباس بن عبد المطلب وحجر أمهات المؤمنين فقال عمر 

ضل ان مسجد المسلمين قد ضاق بهم وقد ابتعت ما حوله من المنازل نوسع به على المسلمين في للعباس يا أبا الف
مسجدهم اال دارك وحجر أمهات المؤمنين فأما حجر أمهات المؤمنين فال سبيل إليها واما دارك فبعنيها بما شئت من 

ل له عمر اختر مني إحدى ثالث اما ان بيت مال المسلمين أوسع بها في مسجدهم فقال العباس ما كنت ألفعل قال فقا
تبيعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين واما ان اخططك حيث شئت من المدينة وابنيها لك من بيت مال المسلمين 
واما ان تصدق بها على المسلمين فنوسع بها في مسجدهم فقال ال وال واحده منها فقال عمر اجعل بيني وبينك من 

فانطلقا إلى أبي فقصا عليه القصة فقال أبي ان شئتما حدثتكما بحديث سمعته من النبي صلى  شئت فقال أبي بن كعب
اهللا عليه وسلم فقاال حدثنا فقال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ان اهللا أوحى إلى داود ان بن لي بيتا أذكر 
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إسرائيل فسأله داود ان يبيعه إياه بأبي فحدث داود فيه فخط له هذه الخطة بيت المقدس فإذا تربيعها بيت رجل من بني 
نفسه ان يأخذ منه فأوحى اهللا اليه ان يا داود أمرتك ان تبني لي بيتا اذكر فيه فأردت ان تدخل في بيتي الغصب وليس 
من شأني الغصب وان عقوبتك ان ال تبنيه قال يا رب فمن ولدي قال من ولدك قال فأخذ عمر بمجامع ثياب أبي بن 
كعب وقال جئتك بشيء فجئت بما هو أشد منه لتخرجن مما قلت فجاء يقوده حتى أدخله المسجد فأوقفه على حلقة 
من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم أبو ذر فقال اني نشدت اهللا رجال سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ذكره فقال أبو ذر انا سمعته من رسول اهللا قال آخر انا سمعته  يذكر حديث بيت المقدس حين أمر اهللا داود أن يبنيه اال
يعني من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فأرسل عمر أبيا قال وأقبل أبي على عمر فقال يا عمر أتتهمني على حديث 

يكون الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عمر يا أبا المنذر ال واهللا ما اتهمتك عليه ولكني كرهت ان 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظاهرا قال وقال عمر للعباس اذهب فال أعرض لك في دارك فقال العباس اما إذ فعلت 

هذا فاني قد تصدقت بها على المسلمين أوسع بها عليهم في مسجدهم فأما وأنت تخاصمني فال قال فخط عمر لهم 
  لمسلميندارهم التي هى اليوم وبناها من بيت مال ا

هاى كنار مسجد را  وقتى مسلمانان در زمان عمر زياد شدند، مسجد براى آنان كوچك شد، به همين دليل عمر خانه
را؛ ) صلي اهللا عليه وآله(و خانه همسران رسول خدا ) صلي اهللا عليه وآله(خريد، جز خانه عباس عموى رسول خدا 

ام  هاى اطراف مسجد را خريده ان تنگ شده است، و من خانهمسجد براى مسلمان! اى ابالفضل: عمر به عباس گفت 
را؛ خانه همسران ) صلي اهللا عليه وآله(كه براى مسلمانان گشايشى ايجاد كنم، مگر خانه تو و همسران رسول خدا 

  !اما خانه خود را به هر قيمتى كه خواستى به من بفروش! توان كارى كرد را نمي) صلي اهللا عليه وآله(رسول خدا 

  !كنم من چنين كارى نمي: عباس گفت 

فروشي، يا هر قسمتى از  يا خانه را با قيمتى كه خواستى مي! يكى از اين سه كار را بايد انتخاب كني: عمر گفت 
بخشى كه بتوانيم مسجد  داري، يا آن را به مسلمانان مي مدينه را كه خواستى در ازاى آن براى خود و پسرانت بر مي

  !را گسترش دهيم

  !كدام را هيچ: عباس گفت 
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اگر : أبى گفت ! شخصى را بين من و خودت قاضى قرار بده؛ به نزد ابى بن كعب رفتند و ماجرا را گفتند: عمر گفت 
  !بگو: گفتند ! گويم شنيدم براى شما مي) صلي اهللا عليه وآله(بخواهيد براى شما حديثى را كه از رسول خدا 

اى بنا كن كه در آن  فرمودند خداوند به داود وحى كرد كه براى من خانه ) ه وآلهصلي اهللا علي(رسول خدا : گفت 
داود ! اما خانه يكى از بنى اسرائيل در ميان اين نقشه بود! اى كشيد او در بيت المقدس براى اين كار نقشه! ياد من شود

كه خانه را از او بگيرد اما خداوند به او از او خواست كه خانه را به او بفروشد اما او قبول نكرد؛ داود تصميم گرفت 
اى  خواهى خانه اى براى من بسازى كه در آن ياد من شود؛ اما تو مي وحى نمود كه من به تو وحى كردم كه خانه

: داود گفت ! تنبيه تو اين است كه ديگر اين خانه را نسازي! كنم غصبى در مسجد من وارد كنى ؟ و من غصب نمي
  )!چنين خواهد كرد(از فرزندان تو : خداوند گفت ! ندانمپس از فرز! خدايا

من براى مشكلى نزد تو آمدم كه تو : را گرفت و گفت   وقتى أبى بن كعب اين روايت را خواند، عمر يقه لباس او 
  !تر كردي آن را خراب

نگاه داشت كه ) ه وآلهصلي اهللا علي(پس به زور او را به مسجد آورده و او را در ميان گروهى از اصحاب رسول خدا 
دهم كه آيا كسى از شما اين روايت را از رسول خدا  شما را به خدا قسم مي: ابوذر نيز در ميان آنان بود و گفت 

  شنيده است ؟) صلي اهللا عليه وآله(

  !ديگرى نيز چنين گفت! شنيدم) صلي اهللا عليه وآله(من اين روايت را از رسول خدا : ابوذر گفت 

آيا مرا به دروغ بستن به رسول ! اى عمر: كعب را رها كرد و أبى بن كعب رو به عمر نموده و گفت  عمر، أبى بن
  !كنى ؟ متهم مي) صلي اهللا عليه وآله(خدا 

  )صلي اهللا عليه وآله(اما دوست نداشتم كه اين روايت از رسول خدا ! كنم من تو را متهم نمي! خير: عمر گفت 
  !آشكار شود
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چون چنين : عباس گفت ! شوم ات مزاحمت نمي برو ديگر در مورد خانه: را عمر به عباس گفت بعد از اين ماج
توانى آن را  دهم تا بتوانى مسجد را براى آنان گسترش دهي؛ اما تو نمي كردي، من خانه را به همه مسلمانان صدقه مي

  !به زور از من بگيري

  !از مال مسلمانان بنا كرداى كشيد و سپس آن را  او نقشه  عمر براى محل خانه

 -دار صادر : ، ناشر21، ص4ج  ، الطبقات الكبرى، )هـ230متوفاي(الزهري، محمد بن سعد بن منيع ابوعبداهللا البصري 
  .بيروت

شد، به هر نحو  با خبر نمي) صلي اهللا عليه وآله(دهد كه اگر عمر از سخن رسول خدا  اين روايت به خوبى نشان مي
  !آمد گرفت و اين غصب به حساب مي عباس ميممكن، خانه را از 

اند؛ ابن تيميه در مورد خانه  البته در تعارض با قسمت آخر روايت، علماى اهل سنت مطالب ديگرى نيز نقل كرده
  :گويد  عباس مي

قال أبو زيد حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن سعد عن أشياخه أن عثمان أدخل فيه دار العباس بن عبد 
  .طلب مما يلي القبلة والشام والغربالم

  !عثمان خانه عباس را در سمت قبله وارد مسجد كرد

: تحقيق  ، 123، ص1، الرد على األخنائي، ج)هـ 728متوفاي (ابن تيميه الحراني الحنبلي، ابوالعباس أحمد عبد الحليم 
  .القاهرة -المطبعة السلفية : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، ناشر 

  !داند سمهودى نيز وارد شدن خانه عباس را در مسجد، در زمان وليد مي

، 133، ص1ج ، خالصة الوفا بأخبار دار المصطفى )هـ911متوفاي(مد الحسني، علي بن عبد اهللا بن أح السمهودي 
  .طبق برنامه الجامع الكبير
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به اشتباه، خانه مردم را ) صلي اهللا عليه وآله(بنا بر اين استبعادى ندارد كه گروهى به خاطر دورى از سنت رسول خدا 
در مقابل دادن وجه آن، به زور از آنان گرفته و مسجد الحرام يا مسجد النبى را گسترش داده باشند و امام زمان، اين 

  !اضافات را ويران كند

  :خواست خانه كعبه را ويران كند نيز مي) صلي اهللا عليه وآله(پيامبر خدا 

اند كه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله  هاى خود نقل كرده ترين كتاب گذشته، اهل سنت در صحيحها  از همه اين
خواست خانه كعبه فعلى را ويران نموده و آن را به محلى كه خود حضرت ابراهيم عليه السالم ساخته بوده،  مي

تغييراتى در آن به ... ادانى و جهل وبرگرداند؛ چرا كه مشركان در طول تاريخ بارها خانه كعبه را تعمير و بر اثر ن
اش برگرداند؛ اما از  خواست آن را خراب و به محل اصلي وجود آورده بودند كه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله مي

رفتند، رسول خدا از اين كار صرف  آن جائى كه قريشيان تازه مسلمان شده بودند و هرگز زير بار چنين چيزى نمي
  .نظر نمود

  :نويسد اسماعيل بخارى در صحيحش ميمحمد بن 

ا أَلَمصلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَه ولَ اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم أَنَّ ر جِ النَّبِيوشَةَ رضى اهللا عنهم زائنْ عع  كمأَنَّ قَو تَرَى
يمرَاهإِب داعنْ قَورُوا عةَ اقْتَصبا الْكَعنَوا بلَم .فَقُلْت يمرَاهإِب داعلَى قَوا عهأَالَ تَرُد ولَ اللَّهسا رقَالَ. ي : » كمثَانُ قَودالَ حلَو

لْتبِالْكُفْرِ لَفَع«.  

داني كه قوم تو  آيا نمي: روايت شده است كه آن حضرت فرمود) صلي اهللا عليه وآله(از عائشه همسر رسول خدا 
  اند؟ تر گرفته هائي كه حضرت ابراهيم قرار داده بود كوچك ز پايهوقتي كعبه را ساختند آن را ا

  گردانيد؟ چرا شما آن را به حالت اول باز نمي: گفتم

  .كردم چنين مي) ايمانشان قوي بود(اگر قوم تو تازه مسلمان نبودند : فرمود



 
207 

، 3و ج 1506ح  573، ص 2، جصحيح البخاري  ،)هـ256متوفاي(أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل   البخاري الجعفي، 
طبق برنامه مكتبه اهل البيت عليهم  118، ص 4و ج 156ص  2ج( ، 4214، ح1630، ص4و ج 3188، ح 1232ص 

  .1987 - 1407الثالثة، : بيروت، الطبعة -دار ابن كثير، اليمامة : مصطفى ديب البغا، ناشر. تحقيق د) السالم

  :نويسد و در روايت ديگر مي

ةَ عن عرْوةٍعن عيلاهبِج دهيثُ عدح كملَا أَنَّ قَوشَةُ لَوائشَةَ رضي اهللا عنها أَنَّ النبي صلى اهللا عليه وسلم قال لها يا عائ 
يا وبابا غَرْبِيا فَبلَغْت بِه أَساس رْقلَأَمرْت بِالْبيت فَهدم فَأَدخَلْت فيه ما أُخْرِج منه وأَلْزَقْتُه بِالْأَرضِ وجعلْت له بابينِ بابا شَ

  .إبراهيم

اگر قوم تو تازه از كفر جدا نشده بودند : به او فرمود) صلي اهللا عليه وآله(از عائشه روايت شده است كه رسول خدا 
كردم و كف  ميدادم كه كعبه را خراب كنند و آن مقدار از كعبه را كه از آن بيرون مانده است، وارد آن  دستور مي

دادم و آن را مانند زمان حضرت ابراهيم درست  آن را با زمين هم سطح و براي آن دو در از شرق و غرب قرار مي
  .كردم مي

ص  2ج ( 1509، ح574، ص 2، جصحيح البخاري  ،)هـ256يمتوفا(أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل   البخاري الجعفي، 
: بيروت، الطبعة -دار ابن كثير، اليمامة : مصطفى ديب البغا، ناشر. ، تحقيق د)طبق مكتبه اهل البيت عليهم السالم 156

  .1987 - 1407الثالثة، 

  :نويسد و مسلم نيشابورى در صحيح خود مي

اللَّه دبقال سمعت ع ينَاءي بن منعي يدعانَ عن سيبن ح يملحدثنا س يدهمٍ حدثني بن ماترِ  وحدثني محمد بن حيبن الزُّب
دح كملَا أَنَّ قَوشَةُ لَوائصلى اهللا عليه وسلم يا ع شَةَ قالت قال رسول اللَّهائي عنعي يي خَالَتثَتْنديقول ح رْكبِش دهيثُو ع

وبابا غَرْبِيا وزِدت فيها ستَّةَ أَذْرعٍ من الْحجرِ فإن قُرَيشًا  لَهدمت الْكَعبةَ فَأَلْزَقْتُها بِالْأَرضِ وجعلْت لها بابينِ بابا شَرْقيا
  .اقْتَصرَتْها حيثُ بنَت الْكَعبةَ



 
208 

اگر قوم تو تازه از شرك جدا ! اى عايشه: به او فرمود) صلي اهللا عليه وآله(از عائشه روايت شده است كه رسول خدا 
دادم، و شش  چسپاندم و براي آن دو درى از شرق و غرب قرار مي و به زمين مينشده بودند خانه كعبه را خراب 

درست ) كوچك تر از اندازه اصلي(كردم؛ زيرا قوم تو كعبه را به همين اندازه  ذراع از سمت حجر به آن اضافه مي
  .اند كرده

كتَاب   ، 1333، ح969ص ،2ج ، صحيح مسلم )هـ261متوفاي(النيسابوري القشيري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج 
  .بيروت -دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: الْحج، باب نَقْضِ الْكَعبةِ وبِنَائها، تحقيق

  :گويد البانى بعد از اين حديث مي

اد صحيح على وهذا إسن: قلت). 180-6/179(وأحمد )  5/89(أخرجه اإلمام مسلم وأبو نعيم والطحاوي والبيهقي 
  .شرط البخاري

گويم اين روايت بنا بر شروط  اند و من نيز مي اين روايت را امام مسلم، ابو نعيم، طحاوي، بيهقي و احمد نقل كرده
  .بخاري صحيح است

: زهير الشاويش، ناشر: إشراف: ، تحقيق305، ص4، كتاب الحج، جإرواء الغليل  ،)هـ1420متوفاي(ألباني، محمد ناصر 
  .م 1985 - 1405الثانية، : لبنان، الطبعة -بيروت  -اإلسالمي  المكتب

  :نويسد و مسلم در روايت ديگر مي

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوِيةَ عن هشَامِ بن عرْوةَ عن أبيه عن عائشَةَ قالت قال لي رسول اللَّه صلى اهللا عليه 
الْكُفْرِ لَنَقَضْت الْكَعبةَ ولَجعلْتُها على أَساسِ إبراهيم فإن قُرَيشًا حين بنَت الْبيت وسلم لَولَا حداثَةُ عهد قَومك بِ

  .استَقْصرَت ولَجعلْت لها خَلًْفا

، كتَاب 1333، ح968، ص2ج  ، صحيح مسلم، )هـ261متوفاي(النيسابوري القشيري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج 
  .بيروت -دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: قْضِ الْكَعبةِ وبِنَائها، تحقيقالْحج، باب نَ



 
209 

  :نويسد ابن ماجه قزوينى مي

 ولَ اللَّهسر أَلْتس شَةَ قَالَتائنْ عرِ -صلى اهللا عليه وسلم-عجنِ الْحفَقَالَ . ع»تينَ الْبم ونَ. »ها مم قُلْت لُوهخدأَنْ ي مهع
ذَلك فعلُ قَومك ليدخلُوه منْ شَاءوا « قُلْت فَما شَأْنُ بابِه مرْتَفعا الَ يصعد إِلَيه إِالَّ بِسلَّمٍ قَالَ . »عجزَت بِهِم النَّفَقَةُ«فيه قَالَ 

كمالَ أَنَّ قَولَووا ونْ شَاءم وهنَعميو نْهم ا انْتَقَصم يهلَ فخفَأُد رُهلْ أُغَيه لَنَظَرْت مهرَ قُلُوبخَافَةَ أَنْ تَنْفبِكُفْرٍ م دهيثُ عدح 
  .»وجعلْت بابه بِاألَرضِ

سؤال كردم؛ ) اسماعيل(در مورد حجر ) صلي اهللا عليه وآله(از رسول خدا : از عائشه روايت شده است كه گفت
  اند؟ داخل خانه كعبه است؛ پرسيدم پس چرا آن را وارد كعبه نكرده: فرمود

  .نتوانستند سرمايه اين كار را تأمين كنند: فرمود

  توان رسيد؟ چرا درب آن اين مقدار باال است كه تنها با نردبان به آن مي: گفتم

  .ند و جلوي هركس را كه خواستند بگيرندخواهند به كعبه وارد كن قوم تو اينگونه كردند تا هر آنكس را مي: فرمود

رميده شود ـ در اين ) از دين(هاي ايشان  ترسم كه دل اند ـ زيرا مي و اگر اين نبود كه قوم تو تازه از كفر جدا شده
مورد كه كعبه را تغيير داده و آن مقدار را كه از آن بيرون مانده است وارد كعبه نمايم و در آن را با زمين يكسان 

  .گرفتم تصميم مي كنم،

، تحقيق محمد فؤاد عبد 2975، ح985، ص 2، جسنن ابن ماجه  ،)هـ275متوفاي(أبو عبداهللا محمد بن يزيد   القزويني، 
  .بيروت -دار الفكر : الباقي، ناشر

  :البانى نيز اين روايت را در صحيح ابن ماجه، تصحيح كرده است

  .الشاملة  ، طبق برنامه المكتبة2946، شماره 162، ص2، جزء جهصحيح ابن ما  ،)هـ1420متوفاي(الباني، محمد ناصر 
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كند كه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله  ها وجود دارد، ثابت مي اين احاديث با اختالفات جزئى كه در مضمون آن
ى وسلم، به منظور رعايت مصالحي، از تخريب خانه كعبه خوددارى كردند؛ اما در زمان حضرت مهدى عجل اهللا تعال

  .فرجه الشريف تقيه كاربرد ندارد و لذا آن حضرت كار ناتمام رسول خدا را تمام خواهد كرد

طبق روايت ديگرى كه مسلم نقل كرده است، عبد اهللا بن زبير قصد داشت كه آن را طبق گفته رسول خدا صلى اهللا 
باره ويران كرد و به همان صورتى عليه وآله بسازد؛ اما حجاج بن يوسف به دستور عبد الملك بن مروان آن را دو 

  .كه در زمان جاهليت بود برگرداند

زمانى كه خانه كعبه در زمان يزيد بن معاويه و در جنگ با اهل شام آتش گرفت و آن اتفاقات افتاد، ابن زبير آن را 
كه آيا (ن كند به همان حالت رها كرد؛ تا اين كه مردم به مراسم حج آمدند، قصد او اين بود كه مردم را امتحا

  !)كنند؟ سخنان او را براى جنگ با اهل شام، قبول مي

آنرا خراب كنم و سپس آن را دوباره ! اى مردم، نظر شما در مورد كعبه چيست: وقتى كه از مردم پيش افتاد گفت 
  !هاى آن را تعمير كنم آباد كرده و خرابي

را به همان حالتى   و خانه! مير كن و باقى آن را رها كنمقدار خراب آن را تع! من نظر ديگرى دارم: ابن عباس گفت 
  !كه در اول اسالم بود باقى بگذار

چه رسد به ! كشد اش بسوزد، تا آن را دوباره از نو نسازد، دست از كار نمي اگر يكى از شما خانه: ابن زبير گفت 
  !خانه پروردگار شما

وقتى سه بار استخاره كرد، مردم او را ترساندند كه ! دهم مي كنم و سپس كار خويش را انجام من سه بار استخاره مي
اما شخصى باال رفته و سنگى از خانه كعبه كند، ولى ! شود اولين كسى كه از كعبه باال برود، عذابى بر او نازل مي

ابن زبير  سپس گروه گروه باال رفته و خانه كعبه را خراب كردند و آن را به زمين رساندند، سپس! عذابى نازل نشد
گفت  من از عائشه شنيدم كه مي: هايى زد و آنها را باال آورد؛ سپس گفت  هايى را نصب كرده و بر آن پرده ستون

و من نيز بودجه ندارم كه براى  –اگر مردم تازه از كفر دست نكشيده بودند : فرمودند ) صلي اهللا عليه وآله(پيامبر 
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كردم، و يك در براى ورود به كعبه و  كعبه را داخل كعبه مي بيروناين پنج ذرع سنگ  –ساخت كعبه مصرف كنم 
  !دادم يك در براى خروج از آن قرار مي

 18تر درست كرد؛ ارتفاع كعبه نيز  پس كعبه را كمى بزرگ! ترسم و از مردم نيز نمي! اما من امروز چنين پولى دارم
  !براى آن دو در قرار داد و! ذراع بود كه او ان را كم دانست و ده ذراع بر آن افزود

اما وقتى عبد اهللا بن زبير كشته شد، حجاج به عبد الملك نامه نوشت و خبر داد كه عبد اهللا بن زبير اساس كعبه را 
  !طبق نظر سركشان مكه تغيير داده است

آنچه بر ! كنيم عبد الملك به او نوشت كه ما دست خود را در آنچه عبد اهللا بن زبير به آن خود را آلود، وارد نمي
ارتفاع كعبه افزوده است، بر جاى خويش بگذار، اما انچه از حجر وارد كعبه كرده است، از آن بيرون بياور و آن را 

  !به حال سابق بازگردان و درب ديگر را نيز ببند و كعبه را بازسازى كن

، كتَاب 1333، ح970ص ،2ج   ، صحيح مسلم،)هـ261متوفاي(النيسابوري القشيري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج 
  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: الْحج، باب نَقْضِ الْكَعبةِ وبِنَائها، تحقيق

  .اند اين روايات مشركان قريش و پس از آن سالطين جور تصرفات زيادى در خانه كعبه انجام داده   طبق

اى كه دارند بايد خانه كعبه را به همان صورتى كه خود  بر طبق وظيفه لى فرجه الشريفحضرت مهدى عجل اهللا تعا
  .حضرت ابراهيم عليه السالم بنا كرده است، برگرداند و قطعا اين كار را انجام خواهد داد

ند؛ بين ها آمده نمي هاى آن ترين كتاب و عجيب است كه بزرگان و دانشمندان اهل سنت اين روايات را كه در صحيح
هاى شيعه نقل شده است، با آب و تاب فراوان نقل و بر شيعيان خرده  ولى روايات ضعيفى را كه در برخى از كتاب

  .گيرند مي
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 سرداب سامرا

عجل اهللا تعالي فرجه (امام زمان گيزندسرداب سامرا چيست؟آيا واقعيت دارد كه در حال حاضر محل   قضيه ي
  است؟  )الشريف

اين . است) عليه السالم(و امام حسن عسكري) عليه السالم(سرداب مقدس، زيرزميني در سامرا، كنار مزار امام هادي
بوده و   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت مهدي  سرداب محل زندگي و عبادت امام هادي و امام عسكري و

در زمان پدر گراميشان در همين منزل و سرداب انجام   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت مهدي  ها باتمام ديدار
همانند ديگر خانه هاي عراق، شامل غرفه اي براي مردان، غرفه ) عليه السالم(خانه ي امام عسكري. مي گرفته است

ان و زنان بوده است و در تابستان از شدت اي براي زنان و سرداب بوده كه سرداب نيز شامل غرفه هايي براي مرد
مقدس شمردن اين سرداب به وسيله ي شيعيان موجب شد كه دشمنان اهل . گرما به اين سرداب پناه مي برده اند

اما شيعيان   در اين سرداب مخفي شده است؛  )عليه السالم(امام زمان  بيت، شيعيان را متهم كنند بر اين كه مي گويند
منزه هستند وهمگي هم بايد دقت كامل را داشته باشيم كه مبادا كاري كنيم كه موجب شود  از چنين اعتقادي

به اين دليل سرداب را مقدس مي شمارند كه محل زندگي و نيايش سه امام شيعيان . دشمنان سوء استفاده كنند
جا هم قدمي شايد حضرت به آن.معصوم، همچنين محل زندگي حضرت حكيمه خاتون و نرجس خاتون بوده است
  .گذارند ولي مكان دائمي براي حضور ايشان نيست

 :موقعيت كنوني سرداب سامرا

به شكل مستطيل و ساختمان مسجد جامع به صورت مستقل از ) عليهم السالم(ساختمان حرم مطهر عسكريين
و در طول  ساختمان حرم، ولي متصل به صحن حرم است و سرداب غيبت درست در زير ساختمان مسجد قرار گرفته

تاريخ بارها در بنا و بخشهاي مختلف آن تعميرات و تغييراتي انجام شده است به خصوص در همين اواخر مورد 
  . بود كه به حمدهللا موردبازسازي و مرمت قرار گرفته است  حمله ي وحشيانه ي وهابيت قرار گرفته
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 انشان جزيره ي خضراء نيست؟و فرزند  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان يا محل زندگيآ

اين داستان فقط در برخي منابع شيعي وارد شده است و اهل سنت و يا ساير اديان نسبت به آن هيچ حكمي نداشته و 
  .اين قضيه در منابع هيچ يك از آنان موجود نيست

  :سيده است ، مي پردازيمدر اين مقوله به اسباب پيدايش اين داستان و اينكه از چه زماني و توسط چه كساني به ما ر

  اما بررسي منابع داستان جزيره ي خضراء

  :اصل اين قضيه به دو حكايت باز مي گردد كه در ذيل به بيان آن مي پردازيم

نقل ) سال قبل900حدود(هجري 543از كمال الدين احمد بن محمد بن يحيي انباري كه سال   :حكايت اول) الف
  :استشده است كه خالصه ي آن بدين قرار 

بود در آن     وي مي گويد كه در شبي كه مصادف بود با ماه رمضان، مهمان وزيري بودم كه نام وي يحيي ابن هبيره
  .ضيافت در كنار وزير، مردي نشسته بود كه سخت مورد احترام وي قرار داشت

اير سرسبزي برد كه در آن مرد بيان داشت با جمعي همراه پدرم به قصد تجارت به دريا رفتم ، سرنوشت ما را به جز
نام : از مردم آن منطقه پرسيدم گفتند. از ناخدا نام آنجا را جويا شدم، اظهار بي اطالعي كرد. آنجا وفور نعمت بود

نام دارد و ما خواستيم مشغول تجارت شويم ، الزم » طاهر«و حاكم اينجا » ظاهره«است و مركز اينجا» مباركه«اين شهر
سؤال كرديم به چه شخصي پرداخت كنيم، نائب بزرگ آن جزيره به ما . رداخت كنيمبود كه ماليات خود را پ

يهودي و نصراني جزيه :نائب گفت. معرفي شد، خدمت او رسيديم او از عقايد ما سؤال كرد، خود را معرفي كرديم
ه ظاهره رفتيم و خدمت از شهر مباركه ب. بدهند و از مسلمانان سؤاالتي كرد و فرمود تمام اموال آنها مصادره گردد 

و از آنجا به شهر ديگري به نام » ظلوم«سفر كرديم وسپس به شهر » رائقه«سلطان رسيديم و بعد از هشت روز به شهر 
عجل (امام زمان  و در تمام اين شهرهاي شيعه نشين و سرشار از نعمت هاي الهي و امير هر كدام از فرزندان» عناطيس«

را مالقات كنيم ، ولي ميسر نشد و از جمع ما   امام زمان  ما يك سال توقف داشتيم كهو   )اهللا تعالي فرجه الشريف
  .فقط دو نفر ماندند جهت مالقات حضرت و بقيه برگشتيم
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سال پيش نقل  700  كه حدود(هجري قمري 699از علي بن فاضل مازندراني است كه در سال   :حكايت دوم) ب
  :ت، وي بيان مي كند كهكه خالصه ي آن به قرار ذيل اس) كرده است

در يكي از قريه هاي اندلس بودم، با كارواني برخورد كردم بيان نمودند كه ما اهل منطقه اي هستيم در نزديكي 
جزاير شيعيان، وقتي نام جزاير شيعيان را شنيدم، مشتاق سفر به آنجا شدم ، سفر را آغاز نمودم تا به آنجا رسيدم در 

و  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمـــان  جزيرهاز جزيره ي خضـراء كه متعلق بهآنجا بيان شد كه ارزاق آن 
  .اوالد آن حضرت است مي رسد

منتظر شدم تا كشتي هاي ارزاق وارد شد، پيرمرد خوش سيمايي همراه آنان بود كه مرا مي شناخت، با او همسفر 
مشاهده كردم كه آن پيرمرد بيان نمود، اين آبها جزيره شدم تا به مقصود خود برسم، در مسير خود آبهاي سفيدي را 

از آنجا كه گذشتيم چشمم خورد به هفت . خضراء را احاطه نموده است و مانع مي شود كه دشمن وارد جزيره گردد
قلعه ي استوار با ديوارهاي محكم و برج هاي به آسمان كشيده شده،از آنها كه گذشتيم وارد جزيره ي خضراء 

بعد از نماز از . روز جمعه اي در نماز جمعه شركت كردم و نماز جمعه را سيد شمس الدين اداء نمودمدر . شديم
نه،ولي من : در مسجد حاضر بودند؟ گفت   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان سيد شمس الدين پرسيدم آيا

  .نايب خاص آن حضرت مي باشم

  .نه: اي، گفت از او پرسيدم آيا شما امام را مشاهده كرده

با سيد شمس به خارج آن شهر رفتم ، مردي خوش سيما را مشاهده كردم، از سيد پرسيدم اين مرد كيست؟ او همراه 
يك نفرديگر خادمان قبه هستند و كوهي را به نشان داد و گفت من هر صبح جمعه مي روم آنجا و امام را زيارت مي 

م به سمت قبه و از خادمان قبه پرسيدم آيا مي شود امام را اينجا مشاهده كرد، كنم، تو نيز بيا و امام را زيارت كن، رفت
  !هرگز، ديدن امام ممكن نيست: گفتند

از سيد سواالتي كردم از جمله؛چرا بعضي آيات قرآن با هم منطبق نيستند ، گفت قرآن بر هفت حرف نازل شده 
  .ات را حذف نمودند، لذا برخي آيات با هم مرتبط نيستنداست و قرآني كه عمر و ابوبكر تنظيم نمودند، بعضي از آي
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و روز جمعه اي در مسجد بودم ، از بيرون مسجد سرو صدايي شنيدم، از سيد شمس پرسيدم اين سر وصدا چيست؟ 
هستند و منتظر فرج آن حضرت مي باشند و   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان  گفت اينان سيصد نفر از ياران
  .نفر باقي مانده است كه ياران حضرت كامل شوند 13نها هنوز از اي

بعد پرسيدم اساتيد ما قايل اند رواياتي داريم كه هر كس در غيبت امام ادعاي مشاهده ي آن حضرت را داشته باشد، 
م را در آيا مي شود اما: بعد از او پرسيدم. اين مربوط به دوران بني عباس مي باشد : سيد شمس گفت. تكذيبش كنيد

تو دو مرتبه آن حضرت را ديده اي بعد، از خمس : گفتم من از مخلصين آقا هستم، گفت. نه: غيبت ديد؟ گفت
  .حضرت خمس را بر شيعيان مباح نموده است و پرداخت آن واجب نيست: پرسيدم، سي گفت

 :نكات مشترك دو حكايت

و فرزندان آن حضرت در جزيره اي ميان دريا قرار   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان   محل سكونت      -1
  .دارد

  .داراي همسر و فرزند مي باشند  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان       -2

        در آن است، بسيار خوش آب و هوا و سرسبز  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان  جزيره اي كه      -3
  .نظير نداردمي باشد، و در نقاط ديگر دنيا 

  .را مشاهده كرد  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان  در آن جزيره مي توان      -4

  .نظم اجتماعي ، رفاه و كيفيت سلوك مردم در آن جزاير بسيار عالي است      -5

  .دو شخص مجهول مي باشند) انباري و فاضل مازندراني(نقل كننده هاي هر دو داستان       -6

  :ع به اين دو حكايت و اصل داستان جزيره خضراءنظرات راج

  .كه اين داستان واقعي است گروه اندكي بر اين عقيده اند     -1
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  .برخي از كساني كه اصل اين داستان را پذيرفته اند، آن را با مثلث برمودا نيز تطبيق داده اند     -2

راني، عالمه شوشتري، عالمه جعفر مرتضي پژوهشگران بزرگي چون شيخ جعفر كاشف الغطاء آقا بزرگ ته     -3
ده اند كه داستان جزيره ي خضراء واقعيت ندارد و بر دو حكايتي كه اصل بر اين عقي... عاملي ، محمد باقر بهبودي و

داستان را پايه گذاري كرده اند، اشكاالت متعدد سندي، تاريخي و متني وارد نموده اند و آن دو نقل را كامال از 
  .تبار ساقط نموده انددرجه ي اع

اينك ،به اختصار به ذكر برخي اشكاالت كه هر يك از اين دو حكايت وارد شده است، به صورت مجزامي 
  :پردازيم

  حكايت علي بن فاضل مازندراني. اول

  :اشكاالت سندي

معتبر نيافته اند  مرحوم عالمه مجلسي در كتاب بحار االنوار تصريح مي فرمايند كه اين حكايت را در كتابهاي      -1
  .وده اندو به همين علت آن را به صورت مستقل در يك باب جداگانه نقل فرم

هيچ يك از علما و بزرگان معاصر علي بن فاضل مازندراني، همچون عالمه حلي و ابن داود اسمي از او و       -2
  .اين قضيه از چند حال خارج نيست.داستانش به ميان نياورده اند

وي داستان او را دروغ و باطل تلقي كرده اند، يا اصال چنين داستاني را نشنيده اند و يا اينكه اين داستان يا معاصران 
  .در زمان هاي يعد از آن ساخته شده است

اثر » مجالس المؤمنين«در ميان منابع موجود، قديمي ترين مأخذي كه براي اين داستان به چشم مي خورد، كتاب  -3
ي  در حالي كه داستان جزيره. هجري قمري به شهادت رسيده است 1019  است، او در سال  ريقاضي نوراهللا شوشت

  ).سال320= تفاوت (هجري است،  699  خضراء مربوط به سال
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از نظر سندي اشكاالت ديگري وارد است، كه عالقه مندان مي توانند به منابعي كه در پايان معرفي : بر اين حكايت
  .ما در اينجا به جهت اختصار به همين مقدار بسنده مي كنيم. مي گردد، مراجعه كنند

  :اشكاالت متني

در داستان علي بن فاضل به مطالبي اشاره شده كه با بسياري از مسلمات ديني سازگاري ندارد و روايات زيادي بر 
  .خالف آن مطالب وجود دارد، كه به برخي از آنها اشاره مي گردد

چرا در ميان برخي از : ه فاضل مازندراني از شخصي به نام سيد شمس الدين مي پرسددر متن روايت آمده است ك. 1
اين قرآني است كه خليفه ي اول : آيات قرآن كريم ارتباط منطقي وجود ندارد؟ سيد شمس الدين پاسخ مي دهد

را قبول ) معليه السال(جمع آوري كرده است و بعضي آيات آن را حذف نموده است و قرآن امام علي) ابوبكر(
  .به همين خاطر بعضي آيات با هم سازگاري ندارند. نكرد

اين . همان گونه كه مشاهده مي شود، اگر كسي اين فراز حكايت را قبول كند، قايل به تحريف قرآن شده است
انا  انا نحن نزلنا الذكر و«مي فرمايد  9مطلب به اجماع شيعه و سني و موجب صريح آيه قرآن در سوره حجر آيه ي 

از اينها . ، باطل و مردود است» البته ما قرآن را بر تو نازل كرديم و ما هم آن را محافظت خواهيم نمود«؛» له لحافظون
گذشته ، اهتمام و توجه زياد مسلمانان به نوشتن و حفظ قرآن و تعدد نسخه ها و شيوع بين مسلمين ، از زمان پيامبر 

مستقيم آن حضرت تا حدي بوده است كه تبديل و تحريف آن از امور محال م  و زير نظر) صلي اهللا عليه وآله(اكرم
  .ممتنع به حساب مي آيد

اين مطلب بر خالف بسياري . متن حكايت، مكان و محل سكونت آن حضرت را جزيره ي خضرا معرفي مي كند. 2
  :از روايات است، كه در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره مي شود

كسي از مكان سكونت آن حضرت اطالعي ندارد، مگر خدمتكار آن : مي فرمايند) عليه السالم(قامام صاد)الف
  .حضرت
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در بين مردم   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان :مي فرمايند) عليه السالم(در روايتي ديگر نيز امام صادق) ب
مي شناسند؛ مگر آنكه حضرت، با اذن به طور ناشناس در همه جا حضور پيدا مي كنند؛ ولي مردم حضرت را ن

  .پروردگار، خود را به خواص معرفي نمايند

در متن حكايت آمده است كه جزيره خضرا داراي هفت حصار است و از برج هاي محكم دفاعي برخوردار . 3
زيره به از طرفي قهرمان داستان جزيره ي خضرا قايل است كه آن ج. است تا دشمنان نتوانند وارد آن جزيره شوند

  .وسيله ي آبهاي سفيدي كه در اطراف آن وجد دارد، همراه با نيروي غيبي، محافظت مي گردد

همان گونه كه مشاهده مي شود، صدر و ذيل اين گفتار با هم سازگاري ندارد؛ زيرا جزيره اي كه با نيروي غيبي و 
  !ج هاي آنچناني دارد؟آبهاي سفيد محافظت مي گردد ؛ ديگر چه نيازي به هفت ديوار محكم و بر

غير   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت مهدي در متن حكايت از قول خادمان قبه نقل شده است كه رؤيت. 4
هر مؤمن بااخالص مي تواند امام را ببيند؛ ولي او را : ممكن است؛ ولي در گفتگو با سيد شمس الدين، او مي گويد
  .نمي شناسد

  !ن بودن رؤيت و ديدن مشروط جمع كرد؟چگونه مي توان بين غير ممك

در يك روز جمعه، راوي داستان سر و صداي زيادي از بيرون مسجد مي شنود، از سيد شمس الدين مي پرسد كه . 5
  .نفر ديگرند 13 هستند و منتظر )عليه السالم(امام زمان  اينان سيصد نفر از ياران: اين سرو صدا چيست؟ او مي گويد

پذيريم ، بايد به قايل بودن عمر آن سيصد نفر و حيات آنان تا كنون باشيم و بپذيريم كه حيات اگر اين مطلب را ب
كه البته هيچ دليلي بر آن نداريم و داليل طول عمر فقط مربوط به حضرت و بعضي . آنان تا ظهور حضرت ادامه دارد

  .پيامبران مي باشد

اين نظريه قابل قبول نيست؛ . ست و پرداخت آن واجب نيستخمس بر تمام شيعيان حالل ا: در متن داستان آمده. 6
  .چون خالف نظر مشهور فقهاي شيعه است
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اين نظريه را بزرگاني چون مفيد، بياضي و . متن داستان بر وجود همسر و اوالد براي حضرت داللت مي كند. 7
همچنين رواياتي بر . د رد كرده اندطبرسي نپذيرفته اند و رواياتي كه اوالد براي حضرت ثابت مي كنند، از نظر سن

  :اشاره مي شود  خالف آن داريم كه به چند نمونه

از پدران شما كه هيچ امامي فوت نمي كند ، تا اينكه فرزند : عرض كرد) عليه السالم(علي بن حمزه به امام رضا) الف
  .خود را ببيند

  .»)عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(از قائم غير«  آيا قيد كرده ايد كه: فرمود) عليه السالم(حضرت امام رضا

هيچ امامي نيست مگر اينكه پس از او : فرموده ) عليه السالم(امام صادق: فرمودند) عليه السالم(حضرت امام رضا)ب
پس آن امام فرزند .بر او از قبر بيرون مي آيد) عليه السالم(است، غير از امامي كه حسين بن علي) جانشين(فرزندي 

  .اشتنخواهد د

 :بررسي تاريخ روايت علي بن فاضل

هجري قمري خبر را از شخصي شنيده است و براي اطمينان خود به 699ناقل اين حكايت مدعي است كه در سال 
  .نزد علي بن فاضل رفته است تا بدون واسطه خبر را از او بشنود

فاضل مالقات نموده است، بنابراين  فرض مي كنيم كه اين مالقات صورت پذيرفته باشد، و فضل بن علي با علي بن
بايد سفر علي بن فاضل به اندلس در پايان قرن ششم هجري قمري صورت گرفته باشد؛ چون واقعه ي مذكور در 
زمان تحصيل علي بن فاضل بوده است و او به طور معمول، با گذشت چندين سال اين واقعه را براي ديگران نقل 

  .نموده است

ست كه چرا فضل بن علي پس از مالقات ، اين حكايت را نقل نكرده و با فاصله ي زماني حال اين سوال مطرح ا
  .اين خود مي تواند بر اعتماد اين حكايت لطمه وارد نمايد. طوالني نقل نموده است
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  حكايت انباري. دوم

  :اشكاالت سندي

نكرده است؛بلكه استنساخ كننده  چون صاحب كتاب التعازي آن را نقل. داستان انباري فاقد هرگونه استناد است
نامعلومي آن را در پايان كتاب التعازي افزوده است؛ كه از اساس معلوم نيست اين خبر را از كجا و چه كسي شنيده 

  .است

همچنين اشخاص مذكور در سند ، شناخته شده نيستند و در كتابهاي معروف رجالي شيعه ذكري از آنان به ميان 
  .فقط بيان شده كه او شخصي مسيحي است.ناقل خبر است، مجهول است نياورده است و شخص كه

  :اشكاالت سندي

از متن حكايت اين طور استفاده مي گردد كه تاجر مسيحي با تعدادي افراد يهودي و اهل سنت به زيارت 
  .مشرف مي شوند  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت صاحب االمر نايب

به چنين   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان  ن شيعه و عالم باتقوا و عاشقچگونه ممكن است كه صدها مسما
  .افتخار نايل نشوند ولي اين جماعت چنين سعادتي داشتند

از يهود و   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان  در متن حكايت آمده است كه فرزند  :نكته ي آخر اينكه
  .نت را مصادره كردنصارا جزيه گرفت؛ ولي اموال اهل س

  اين حكم با كدام سيره و سنت مطابقت دارد؟: بايد از قهرمان داستان پرسيد 
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 قيام امام با شمشير

  

كنند در حالي كه  با شمشير قيام  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان  برخي مي گويند چگونه ممكن است
  شمشير در مقابل سالح هاي پيچيده ي جديد كارايي ندارد؟

به وضوح معلوم مي شود كه   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان از دقت در مجموعه روايات مربوط به معارف
د بن شحام مي زي. قيام آن حضرت يك قيام مسلحانه خواهد بود وبه اين حقيقت با تعابير مختلف اشاره شده است

سنتي كه از ... در قائم ما چند سنت از سنن پيامبران وجود دارد: مي فرمودند) عليه السالم(امام زين العابدين: گويد
با شمشير قيام خواهد ) صلي اهللا عليه وآله(دارند اينكه وي نيز همانند رسول اكرم) صلي اهللا عليه وآله(پيامبر اكرم

  .كرد

حجت خدا بر مردم با شمشير برهنه ظهور خواهند :... آمده است) عليه السالم(حسن عسكري در نوشته اي به خط امام
  ...كرد تا حق را غلبه بخشند

مي اين دسته از روايات يا روايت هاي ديگري كه مضمون اين روايات را كامل    عدم توجه به ساير قسمت هاي
عجل اهللا تعالي ( امام زمان اسب از مسئله ي ظهورسازد سبب شده است كه دوستان ناآگاه تصويري مخدوش و نامن

درذهن داشته باشند و اين امر خود بستر و زمينه اي را فراهم ساخته است تا دشمنان آگاه از طريق   )فرجه الشريف
را بر خالف   مهدويت  تصرف در مفهوم يا ايجاد تحريف در متن يا موضوع اين قبيل از روايات، حقيقت مسئله ي

ت نشان دهند و حتي امروزه شاهد هستيم هك به كمك ابزارهاي تبليغاتي مدرن، اين مسئله را به عنوان آنچه كه هس
ساختن فيلمهايي چون .يك انديشه ي خطرناكي كه فرهنگ و تمدن بشري را تهديد مي نمايد معرفي مي كنند

ي و صهيوتيست بين الملل از جمله ي اين فعاليت هاست كه در ضمن آن عوامل استكبار جهان» نوسترآ داموس«
معرفي ... را ضد صلح و امنيت و جنگ طلب و »)عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مهدي موعود« تالش مي كنند كه

  .مي پردازند  مهدويت  نمايند و از اين طريق به تخطئه تفكر
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نمايد به خوبي در حالي كه اگر كسي اندك تأملي در اهداف كلي همه آيين هاي الهي و از جمله مكتب اسالم ب
متوجه مي شود كه هدف اصلي تك تك احكام و قوانين و مقررات الهي حاكميت بخشيدن به ارزش هايي است 
كه كمترين نتيجه ي آنها ايجاد صلح و آرامش و امنيت در جوامع است ، تا در ساير آن همه افراد به كمال انساني 

  .خويش دست يابند

و جهاد به ميان آمده است اين به شرايط و موقعيت هاي ويژه اي    ير و مبارزهاگر در برخي از موارد، سخن از شمش
  .اختصاص دارد كه شيوه هاي ديگر مؤثر و نتيجه بخش نيستند

در پاسخ به اين سؤال كه شمشير چگونه در مقابل ابزارهاي پيشرفته نظامي مدرن مي تواند كارايي داشته باشد؟ 
امام  يد خروج با شمشير كنايه از جنگ و مأموريت الهي براي جهاد باشد؛ يعنيشا) الف: احتماالتي مطرح شده است

براي رسيدن به اهداف خود از قدرت و نيروي نظامي استفاده خواهند كرد و   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(زمان
مقصود از قيام شمشير بنابر اين ديدگاه، . مردم گمان نكنند كه آن حضرت به موعظه و پند و اندرز اكتفا مي نمايند

منحصر به شمشير خواهد بود و از به كارگيري   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان  اين نيست كه سالح جنگي
از بهترين شيوه   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت مهــــدي  چه بسا. ادوات جنگي رايج خودداري خواهد كرد
هاي نظامي موجود استفاده كنند و يا حتي به واسطه ي توان علمي فوق هاي جنگي و از مدرن ترين آالت و ابزار

العاده اي كه دارند خودشان سالح هاي پيشرفته تري را اختراع كنند و به وسيله ي آنها بر تمام ابزارها و وسايل 
  .جنگي موجود غالب شود

و انديشه انسان ها و بر طرف شدن احتمال ديگر اين است كه يا به جهت رشد غكري بشر و ارتقاء سطح فرهنگ ) ب
در آن عصر انسان از توليد سالح هاي خطرناك كشتار جمعي دست بر خواهد داشت و تمام ... عناد و جهالت و

را نابود خواهد ساخت و در نتيجه براي از بين بردن نارسايي هاي موجود، ... سالح هاي موجود اتمي و هسته اي و 
ي پيچيده نخواهد بود؛ لذا براي استقرار عدالت و صلح و امنيت ، شمشير معمولي هم نيازي به استفاده از سالح ها

  .كفايت خواهد كرد

و يا اينكه قبل از ظهور آن حضرت در نتيجه وقوع جنگهاي بزرگ، تمام دستاوردهاي علمي و صنعتي جهان نابود 
هزاران سال تالش و تجربه ي فكري و  خواهد شدو بشر به واسطه ي از دست دادن تمام امكانات پيشرفته كه حاصل
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علمي انسان بوده است، از يك زندگي بسيار ساده برخوردار خواهد بود كه شمشير يك سالح پيشرفته محسوب 
همان طوري كه در نظريه هاي دانشمندان به . (خواهد شدو براي ايجاد يك جامعه واحد جهاني كفايت مي كند
  ).چشم مي خورد

به صدقات ما نيازمند است كه براي سالمتي ايشان   )اهللا تعالي فرجه الشريفعجل (امام زمان   آيا
 انجام دهيم؟... صدقه دهيم و اعمال مستحبي به نيابت ايشان مانند حج و نماز و 

عليه (در منابع روايي زياد بر مي خوريم به اعمالي كه شيفتگان براي مقتداي خود انجام داده اند و از محضر ائمه 
  :پرسيده اند و آنها تاييد كرده اند و آن اعمال را داراي ارزش معنوي دانسته اند از جمله) السالم

روز عيد فطر كه فرا مي رسد شروع مي : كه شخصي به حضرت عرض كرد) عليه السالم(در روايتي از امام كاظم
و ) سالم اهللا عليها(فاطمهو يك ختم قرآن براي حضرت ) صلي اهللا عليه وآله(كنم به يك ختم قرآن براي رسول هللا

: يك ختم قرآن براي امامان و يك ختم براي شخص شما آيا اين كار ثوابي برايم دارد؟ حضرت در جواب فرمودند
گفتم اهللا اكبر، چنين ثوابي براي من : اين شخص مي گويد. ثوابش آنست كه در روز قيامت با آنان خواهي بود
  )5ص/98ج/بحار االنوار. (ليبلي بلي ب:است؟حضرت سه مرتبه فرمودند

و موقعي كه بررسي مي كنيم در مي يابيم كه در عالم ماده و فيزيك هيچ حركت و عملي بدون بازتاب و اثر نيست 
  .و كوچك ترين عمل فيزيكي مانند برخورد دو جسم خرد با هم داراي اثر است

و تاثير و تاثر در آن عالم با دنياي  حال چگونه مي شود حركات روحاني و معنوي كه در نشئه ي روحانيت است
  فيزيك قابل مالحظه نيست، بدون اثر باشد؟

نيازمند اعمال ما نيستند ولي خداوند ذوالفضل العظيم ) عليه السالم(و معصومين) صلي اهللا عليه وآله(ولو اينكه پيامبر 
  .است و هيچ عملي را بدون اثر نمي گذارد به ويژه اگر براي اولياي او باشد

و در روابط عاطفي هديه از بهترين ابزار جذب محبت است،شخصيت ها هرچه كه بزرگ و ستودني باشند از هديه 
كه قطب عالم امكان است از  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان   چه مادي و چه معنوي خشنود مي شوند ،
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ضرت معلوم است كه آن حضرت را هديه ي يك شاخه ي گل و يا يك سوره ي قرآن و يا صدقه از طرف آن ح
دلشاد مي كند و در پي جبران پاسخ به محبت كننده بر مي آيند و هديه كننده را به محبت دوباره افتخار مي دهد، و 

داراي زندگي طبيعي و معمولي و عادي   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(عصر   ولي  طبق روايات و احاديث،حضرت
مردم در معرض اراض طبيعي و آفات و گرفتاري هاي جسمي و اندوهاي روحي  هستند،آن حضرت هم مانند ساير

دور كننده ي بالهاست ) عليه السالم(مي باشند، بنابر اين صدقه و دعا و نمازها و هداياي معنوي كه به فرموده ي ائمه 
  .آن حضرت را از باليا دور مي دارد و در سالمت جسم و جان آن عزيز اثر خواهد گذاشت

همترين نكته اينكه ميان هديه كننده و هديه گيرنده ارتياط عاطفه و مهر برقرار مي گردد اين عمل ما را به او و او و م
را به ما متوجه مي سازد و در اين ارتباط ما را به رنگ و خوي او آشنا و صداي نياز ما را به او مي رساند و پاسخ 

مارا به قلب بزرگ قطب عالم امكان و بي ساحل او پيوند مي زند  پدرانه او را بر جان ما فرود مي آورد،دل كوچك
و جويبار عبادات مارا به در ياي مواج بندگي او متصل مي سازد و نهال خرد و ساقه ي نازك وجود ما را در سايه 

و روشن سار آن شجره ي فراگير الهي به سايه مي نشاند و ستاره ي وجود ما را از ماه و خورشيد جهان تاب هستي ا
   .مي سازد

پير نشده اند؟ مي گويند وقت حضرت ظهور كنند مانند جوانان   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان   چرا
 هستند؟

 ـه 255از سال (نزديك به دوازده قرن عمر كرده اند  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام مهدي   طبق اعتقادات شيعه
  .از اين هم جز خدا كسي نميداند چه مدتي عمر خواهد كردو هنوز هم زنده اند و بعد ) ق. 

اين جريان بر خالف نظام عادي طبيعت است ولي يك امر نامعقول و خالف ادراك عقل نيست و علم هم آن را رد 
نمي كند چون هيچ مانع ندارد كه خداوند قادر متعال با آن قدرت اليزال خود شرايطي را در شخصي به وجود آورد 

  .ران سال يا بيشتر عمر كندكه هزا
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انسان در محيط زندگي خود به يك سلسل از امورات :براي توضيح بيشتر بايد به يك نكته توجه نمود و آن اين كه
عادت نموده است و اگر واقعه اي بر خالف آن چه عادت كرده بشنود بسيار بعيد و بلكه غير ممكن مي شمارد مثال 

  :ن ميوه را در محيط زندگي خود چنين ديده ايمما سبز شدن و باردار شدن درختا

فصل بهار كه برسد هوا ماليم مي شود كمكم شاخه هاي بي برگ درختان شكوفه و گل برگ در مي آوردن و پا 
  .به پاي گرمي هوا پيش مي روند و باالخره در تابستان ميوه هاي رسيده را از درختان مي چينيم

اگر چنانچه از روز اول غير از اين وضع را ديده بوديم مسلما به همان عادت مي ما بنا بر اين وضع عادت كرده ايم 
دوران ) سال 15تقريبا (هم چنين مشاهده كرده ايم كه افراد بشر كه از مادر متولد مي شوند چندين سال. كرديم

  .كودكي خود را مي گذرانند بعد به دوران جواني قدم مي گذارند و در زماني هم مي ميرند

سان چون از روز اول اين چنين ديده و با اين وضع عادت كرده است همين كه مي شنود انسان هزار و اندي سال ان
  .عمر كرده است تعجب مي كند

هر چيزي كه انسان از غرايب و عجايب :فالسفه مي گويند. در طبيعت،غرايب و نوادر غير عادي بسيار وجود دارد
حال بودنش نباشد ، نبايد آن را انكار كرد بنا براين دليل عقلي و علمي بر محال مي شنود اگر دليل علمي و قطعي بر م

  .بودن عمر طوالني نداريم بلكه بر عكس دليل علمي و قطعي و ديني و تاريخي بر امكان طوالني بودن عمر داريم

وجب كوتاهي عمر او اگر اختالل ها و آسيب هايي كه به بدن مي رسد و م: ،زيست شناسان مي گويند  از نظر علمي
              اين كه مي بينيم انيان عادتا هفتاد يا هشتاد سال عمر.مي شود، رفع گردد،عمر او به دويست سال خواهد رسيد

  .مي كند،بر اثر آن است كه عضوي از او فرسوده مي شود و به عضوهاي ديگر سرايت مي كند

  )43ص/1شماره ي /6سال/مجله ي دانشمند(

  :مي گويد» جونس هيكنس«استاد دانشگاه» لريمند وبر«

  و حداقل   اعضاي رييسه جسم انسان استعداد قابليت خلود و دوام را دارند و اي موضوع با آزمايش ها اثبات شده



 
226 

  .احتمال و حدس راجحي است؛ زيرا حيات اجزاي مورد آزمايش هنوز ادامه دارد

  )95سال / 3شماره ي /مجله ي المقتطف(

دانشمندان،روي حشرات و سلول ها و گياهان انجام داده اند، نشان مي دهد كه گاهي عمر آنها را مي  آزمايشاتي كه
  .توان به صدها بلكه هزارها برابر رساند

از بازار گندم فروشان سوال .به عنوان مثال شما گندم را مالحظه كنيد كه در انبار بيش از يكي دو سال باقي نمي ماند
در جاي مرطوب بيش از شش ماه عمر :چه قدر اجازه ي بقا مي دهد؟در جواب مي گويندكنيد كه طبيعت گندم،

نمي كند، در جاي خشك يك يا دو سال عمر ميكند، اما اگرهمين گندم را در سنبل نگهداري كنيم ، بسش از 
تعبير مي كند هشتاد سال عمر مي كند، به اين حقيقت در قرآن مجيد اشاره شده است، آنجا كه يوسف خواب شاه را 

  :و مي فرمايد

هفت سال فراواني به توسعه ي زراعت بكوشيد و مازاد مصرف ضروري را در انبارها ذخيره كنيد و :يوسف فرمود«
  )47سوره ي يوسف آيه ي (»)تا سالم و پاكيزه بماند(ها را همچنان در خوشه ي گندم بگذاريد دانه

رمقبره ي فرعون مصر، گندم هايي در دبه عمل آمده، استاندر كاوش هاي باستاني و حفاري هايي كه در مصر ب
سنبل از اهرام مصر به دست آورده اند و در شك بودند كه آيا قوه ي رشد و نمو در آن باقي است يا نه؟براي امتحان 

ده سبز شدند؛ در حالي كه اين گندم ها دست كم چهار هزار سال پيش در آنجا كاشته ش گندم ها را كاشتند، كامالً
  .بودند؛بنا بر اين برخي امور هر چند غير عادي هستند اما محال نيستند

همان طور كه گفته شد، طبق نظريه ي زيست شناسان، مدت عمر طبيعي هر موجود زنده از نظر علمي حد معين و 
موجود زنده بتي ندارد و مثل ساعت كوكي نيست كه هر گاه انرژي آن تمام شد، از حركت باز بماند؛بلكه عمر هر اث

  .تابع شرايط زندگي است و با تغيير شرايط، ميزان عمر ها نيز كم و زياد مي شود

  :در شوروي سابق مي گويد» كيف«استاد پلي تكنيك» يوري خيالكف«
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سلول كه سنگ اول و اصلي بناي جانداران مي باشد، جاويد است و هرگز نمي ميرد؛ مشروط بر اين كه غذا داشته «
  »گرماي شديد سبب هالكتش نشود باشد و سرما و

انسان بايد زنده و جاويد باشد و هرگز از بين نرود؛ زيراسلول هاي تشكيل دهنده ي بدن او «:وي اضافه مي كند
  )43ص /38شماره ي /28سال/مجله ي خواندني ها(»جاويد است

ه نداريم بلكه در روايات و تواريخ ، نه تنها هيچ گونه دليلي بر انكار عمر طوالني در افراد استثنا شد  از نظر ديني
 4000هنوز زنده اند و همچنين لقمان حكيم  -عليهم السالم-مذهبي مي خوانيم كه ادريس، الياس، و خضر و عيسي

تا آنجا كه در قرآن درباره ي حضرت نوح . سال و پيامبران ديگر عمر هاي بسيار طوالني كرده اند 3500سال و عاد 
  :مي فرمايد

           سوره ي عنكبوت(»)كرد يو پيامبر(درنگ كرد ) سال 950(ان قوم خود هزار سال جز پنجاه سالنوح در مي«
  )14آيه ي 

  :مي فرمايند) عليه السالم(امام رضا 

كسي است كه هر گاه خروج كند، در سن پيري است؛ اما سيماي جوان دارد   )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(قائم «
ارد كه اگر دستش را بر بزرگترين درخت روي زمين بيندازد، مي تواند آن را از ريشه و آنچنان قدرت جسمي د

بركند و اگر در ميان كوهها صدايش را بلند كند، سنگ هاي كوه ها قطعه قطعه گردند، عصاي موسي وانگشتر 
  »سليمان همراه اوست

قسط و عدل ايجاد بشود و اين كاري  كاري خواهد كرد كه روي زمين  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمان 
است كه احدي به آن دست نيافته است؛ بنا بر اين تجربه همه ي انبيا و اوليا به دست اوست و بايد چنان قدرتي داشته 

  .باشد كه تمام زورمداران دنيا را به زانو در بياورد و انتقام همه ي مظلومان جهان را بگيرد

  

  



 
228 

 
 .سالم! اي امام زيبايي ها

 ائيز هم آمد، مي بيني؟پ

 ابرهايش را بنگر،. گويي او هم منتظر است

 برگ ريزان براي توست؛. براي دوري از تو اشك مي ريزند

 .او هر سال به اميد آمدنت زمين را فرش مي كند

 .چشم برگ ها به آسمان خيره مانده، بلكه منت نهي و بر سرشان قدم گذاري

 .ي رسي، لباس نو بر تن كند و سبز بپوشددرخت هم عريان مي شود تا وقتي تو م

 .ولي آقاي من؛ بين پائيز و بهار، تنها يك زمستان فاصله است

 .اما بين من و تو جاده اي بي انتها به نام انتظار

 .جمعه منزلگه من است و اشك، تنها دارايي ام. من مسافر اين جاده ام

 .هر كجا تو باشي، مسير زندگي من از همان مي گذرد

 .الي من؛ مي ترسم از خزانمو

  !نكند تو نيايي و قلب من در اين جمود يخ زده منجمد شود

  و در اين راه، پيش از آنكه به تو برسم، چشمانم به راه سپيدت

  .خيره بماند و تو را نديده بميرم
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 صاحب عصر و زمان آقا بيـــــــــا

 منجي مستضعفان آقا بيـــــــــا

 مي كند بي تو دشمن يكه تازي

 ياور مــــــــا شيعيان آقا بـيـــــــا

 بي تو دنيا پر تنش گرديده است

 اي پناه بي كسان آقا بيــــــــــا

 ظلم و عصيان پر شده روي زمين

 مهدي صاحب زمان آقا بيــــــــا

 جان ز هجران تو بر لب آمـــــده

 اي امـــــيد مومنان آقا بيـــــــــا

 ظلم و ستم ديده ها خون گشته از

 اي بهــــار بي خزان آقا بيـــــــــا
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 اي ماه تابان ، چراغ فروزان ، نور درخشان و ستاره ي راهنما در شدت تاريكي ها

  .و اي رهگذر شهرها و كويرها و گردباد درياها

 مهدي جان ؛

  .اي آبِ گواراي زمان تشنگي و رهبر به سوي هدايت و نجات بخش از هالكت

 ي جان ؛مهد

  .گرمي بخش سرمازدگان و اي روشن كننده ي هالكت ها –رهنماي گمگشتگان  – تپه اي آتش روشن روي

 مهدي جان ؛

  …اي

 ابر بارنده ،

 باران شتابنده ،

 خورشيد فروزنده ،

 سقف سايه دهنده ،

 زمين گسترده ،

 چشمه ي جوشنده ،

  .و اي بركه و گلستان

 مهدي جان ؛

 ر مهربان ، برادر برابر ، مادر دلسوز به كودكاي همدم و رفيق ، پد

 و اي

  …پناه بندگان خدا در گرفتاري هاي سخت

 آيا شود ، آيا شود كه باز

 از بعد سال ها خورشيد سر زند ؟

 از بوته هايِ خار ،

 برويد شكوفه ها

 نوشد كويرِ تشنه ،
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 مي از جامِ ژاله ها

 خندد به رويِ باغ

 ››بِشكُفته الله ها‹‹ 

 ديده هاي ِ كورِ من و ما و او شود تا

 بينا به رويِ ماه

 روشن نموده راه

  :بيند جهانِ منتظر

 از دور مي رسد

  مهديِ دين پناه
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  خدايا به روى درخشان مهدى

 يشان مهدىپربه زلف سياه و 

 به قلب روؤفش كه درياى داغ است

 يان مهدىگرشمان از غصه چبه 

 ا على اشرم على يگبه لبهاى 

 به ذكر حسين و حسن جان مهدى

 اه رحيمشگبه دست كريم و ن

 شم اميد فقيران مهدىچبه 

 به حال نياز و قنوت نمازش

 به سبحان سبحان سبحان مهدى

 اه و به خال سياهشگبه برق ن

 ريبان مهدىگبه عطر مليح 

 به حج جميلش به جاه جليلش

 ن مهدىآبه صوت حجازى قر

 شامش اهگبه صبح عراق و شبان

 سمت خراسان مهدى گهنآبه 

 به جان داده هاى مسير عبورش

 به شهد شهود شهيدان مهدى

 ردانگمرا دائم االشتياقش ب

 ردانگاك فراقش بچمرا سينه 

 اپتفضل بفرما بر اين بنده بى سر و 

 مرا همدم و محرم و هم ركاب

 ردانگسفرهاى سوى خراسان و شام وعراقش ب

  يا ابا صالح المهدى ادركنى
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 ؟تو كجايي، دل من خون شد ازين غم

 !و اي كاش كه اين جمعه بيايي 

 ؟مگر اين عاشق دلسوخته ارباب ندارد، همه گويند به انگشت اشاره، دل من تاب ندارد 

 ...تو كجايي؟ تو كجايي 

 :و تو انگار به قلبم بنويسي 

 كه چرا هيچ نگويند 

 ؟ستكه غريب ا، طرفدار ندارد ، مگر اين منجي دلسوز  

 و عجيب است 

 كه پس از قرن و هزاره 

 هنوزم كه هنوز است 

 دو چشمش به راه است 

 زياد است، و مگر سيصد و اندي نفر از شيفتگانش  

 كه گويند 

 !به اندازه يك « بدر » علمدار ندارد 

  !ولي او سپهش يار ندارد، و گويند چرا اين همه مشتاق  

 !تو خودت

 ،به هر شعر جديدي مدعي دوستي و مهر شديدي كه 

 ؟تو كجايي، ز هجران و غمم ناله سرايي  

 ؟» تو كجايي؟تو كه يك عمر سرودي «تو كجايي 

 ،ز محبت ، ز هدايت ، باز گويي كه مگر كاستي اي بُد ز امامت  

 ز غمخوارگي و مهر و عطوفت 

 ؟تو پنداشته اي هيچ كسي دل نگران تو نبوده 

 ؟شاندهچه كسي قلب تو را سوي خداي تو ك 
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 ؟چه كسي در پي هر غصه ي تو اشك چكانده 

 ؟چه كسي دست تو را در پس هر رنج گرفته 

 ؟چه كسي راه به روي تو گشوده 

 چه خطرها به دعايم ز كنار تو گذر كرد 

 ...چه زمان ها كه تو غافل شدي و يار به قلب تو نظر كرد 

 ...و تو با چشم و دل بسته فقط گفتي 

 !اش بياييو اي ك؟ !تو كجايي 

 ...تو بودي، هر زمان خواهش دل با نظر يار يكي بود 

 .تو نماندي، تو رفتي ، هر زمان بود تفاوت  

 ،خواهش نفس شده يار و خدايت  

 ،و همين است كه تاثير نبخشند به دعايت  

 و به آفاق نبردند صدايت 

 و غريب است امامت 

 ،من كه هستم  

 ؟تو كجايي 

 كاش بيايي! تو خودت  

  !...به خودت كاش بيايي 
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  ))به كربال برويد((:حضرت مهدي عليه السالم

به مرز سيزده يا چهارده سالگي رسيده . مردي بود به نام سرور كه از كودكي گنگ بود و قدرت سخن گفتن نداشت
و را گرفت و نزد سومين سفير خاص، جناب حسين بن روح آورد و از او درخواست كرد كه بود كه پدرش دست ا

 .از حضرت مهدي عليه السالم تقاضا كند كه خود آن گرامي ، شفاي زبان او را از خدا بخواهد

قد حضرت مهدي عليه السالم به شما دستور داده است كه به مر« :جناب حسين بن روح پس از اندكي به آنان گفت
  ».مطهر امام حسين عليه السالم برويد

آن جوان گنگ را پدرش به همراه عمويش به كربال آوردند و پس از زيارت مرقد منور پيشواي شهيدان ، پدر و 
  »!سرور«:عمويش او را بنام صدا كردند و گفتند

  »!لبيك«:كه بناگاه با زباني فصيح و گشاده گفت

  »پسرم سخن گفتي؟«:پدرش گفت

  ».آري پدرجان«:سرور گفت

  امام مهدي عليه السالم از والدت تا ظهور:منبع

 آية اهللا فقيد سيد محمد كاظم قزويني:مولف

 شفاي زن نابينا

نام ملكه دختر يكي از معجزات امام زمان عجل اهللا تعالي فرجه شريف اين است كه در نجف اشرف زني ب
عبدالرحمن ، همسر ملّا امين مبتال شد به درد سري كه طاقت فرسا بود ، روز بعد بر اساس همان درد نور چشمش از 

به شوهرش گفتند او را شبانه به حرم حضرت اميرالمومنين علي عليه . دست رفت تا جائي كه هيچ جا را نمي ديد
ري تسكين پيدا كرد و خوابيد اما در خواب ديد كه وي را سوي حرم السالم ببرد تا شفا يابد، همان شب دردش قد



 
236 

         حضرت اميرالمومنين علي عليه السالم مي برند، در وسط راه مسجد بزرگي ديد كه جمعيت زيادي در آن جمع
اوند اي ملكه ناراحت نباش خد«:ناگهان شخصي فرياد زد  كه  شده اند خود نيز داخل مسجد شد و مشغول تماشا بود

 ».چشمانت را شفا داد

  »شما كيستي؟«:ملكه گفت

  ».منم مهدي«:فرمود

در اين حال از خواب بيدار شد در حالتي كه خوشحال و مسرور بود ، وقتي كه صبح شد با زناني از دوستان و 
آشنايان نجف به سوي خارج از نجف حركت كرد و در مقام حضرت مهدي كه بيرون از محيط نجف است و در 

وادي السالم قرار گرفته به تنهايي وارد گرديد و در محراب آن مكان مقدس درآمد و به گريه و التجاء  داخل
  .پرداخت و پيوسته گريه و زاري مي نمود، آنقدر متوسل شد كه حالت غشوه به او دست داد

ن مرد بزرگتر به ملكه آ. در همان حالت بيهوشي دو مرد جليل القدر ديد كه يكي از آنها بزرگتر از آن ديگري بود 
  ».راحت باش و خوف و ترس و نااميدي به خودت راه نده«:گفت

منم علي بن ابيطالب و اين مردي كه همراه من مي آيد فرزندم مهدي «:فرمود»شما كي هستيد؟« :ملكه به او گفت
  ».است

بازيافته بود ، زنان همراه طولي نكشيد از حالت غشوه و بيهوشي به هوش آمد در حالي كه سالمتي خود را كامال 
  .صدا به صلوات بلند كردند ، آنقدر اظهار خوشحالي مي كردند كه عموم اهل نجف باخبر شدند

  114معجزات امام زمان عليه السالم ص : منبع

  محمد مهدي تاج لنگرودي:مولف
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  در زمان ظهور -حشي گري و نفرت از ميان حيوانات از بين رفتن و

خوي وحشي گري و نفرت و همچنين دشمني از ميان حيوانات حتي بين آنها و انسانها از بين مي رود ، همانطور كه 
 .پيش از كشته شدن هابيل اين چنين بود

اگر حضرت قائم ظهور كند، ميان «:از اميرالمومنين عليه السالم روايت كرده است كه فرمود» خصال«شيخ صدوق در 
درندگان و چارپايان صلح برقرار مي شود ، به طوري كه يك زن ميان عراق و شام راه مي رود و پايش را روي هيچ 

 .گياهي نمي گذارد و هيچ درنده اي او را به هيجان نمي آورد و نمي ترساند

حضرت مهدي عليه ] دوره ي حكومت[در مورداز حضرت علي عليه السالم روايت شده كه » عقد الدرر«در كتاب
گوسفند و گرگ در يك مكان زندگي مي كنند و كودكان با مارها و عقربها بازي مي كنند و آنها  :السالم فرمود

 .خالصه اينكه شرّ مي رود و خير مي ماند   بچه ها را اذيت نمي كنند

                  گان و ساير حيوانات با يكديگر سازش در آن زمان، درند«:از آن حضرت روايت شده است كه» احتجاج«در 
 .مي كنند و همگي مطيع آن حضرت مي شوند

گويا اصحاب حضرت قائم را مي بينم كه مغرب و :شيخ صدوق از امام باقر عليه السالم روايت كرده است كه فرمود
نات وحشي زمين و حيوانات وحشي پرنده مشرق را احاطه كرده اند و همه چيز فرمانبردار ايشان مي شود ، حتي حيوا

 .امروز بر من يكي از اصحاب قائم عليه السالم گذشت«:، و زمين بر خود فخر مي كند و مي گويد

 38ص ) با تلخيص) (عليه السالم(شگفتي ها و عجايب دنيا در بعد از ظهور امام زمان :منبع

 واحد تحقيقاتي گل نرگس:تهيه و تنظيم
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  قرار داشتن مالئكه و اجنه در لشكر حضرت مهدي عليه السالم

نعماني از امام صادق عليه السالم در ضمن حاالت آن حضرت روايت شده است » غيبت«و » كامل الزيارة«در كتاب 
 ».ي عليه السالم مي آيندسيصد هزار و سيصد و سيزده ملك نزد حضرت مهد«:كه فرمود

  گفتم تمام اين مالئكه مي آيند؟: ابوبصير گفت

آن مالئكه اي كه با نوح در كشتي بودند و آنهايي كه با حضرت ابراهيم بودند ، آن زماني كه او را به ! آري«:فرمود
با حضرت عيسي بودند آتش انداختند و ان مالئكه اي كه با موسي بودند ، زماني كه دريا شكاف خورد و آنهايي كه 

زماني كه خداوند او را به آسمان برد و چهار هزار مالئكه كه نشانه هاي خاص خود و عمامه هاي زرد دارند كه اينها 
و چهار   و هزار مالئكه كه منظم مي آيند و سيصد و سيزده ملك كه در بدر بودند. بودند) صلي اهللا عليه وآله(با پيامبر

و مي خواستند حسين بن علي عليه السالم را ياري كنند پس به آنها اجازه نداد و آنها نزد  هزار ملك كه نازل شدند
قبر آن حضرت ، ژوليده و غبار آلوده هستند و در كنار قبر آن حضرت نشسته اند و تا روز قيامت گريه مي كنند ، و 

را زيارت نمي كند مگر آنكه آن  رييس آنها ملكي به نام منصور است ، پس هيچ زائري امام حسين عليه السالم
فرشته ها از او استقبال مي كنند و وداع كننده اي او را وداع نمي كند مگر آنكه آنها او را همراهي مي كنند و 

هركس مريض مي شود او را عيادت مي كنند و هركس از آنها بميرد بر جنازه ي او نماز مي خوانند و بعد از مردنش 
  ».و همه ي اينها در زمين هستند و منتظر ظهور حضرت قائم عليه السالم هستند بر او استغفار مي كنند

  32شگفتي ها و عجايب دنيا در بعد از ظهور امام زمان عليه السالم ص :منبع

  واحد تحقيقاتي گل نرگس: تهيه و تنظيم
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 امام زمان عليه السالم در هنگام ظهور چند معجزه از

 سفرهاي فضايي و آسماني

يكي ديگر از معجزات امام زمان عليه السالم مركب فضايي آن حضرت است كه به كرّات آسماني سفر مي كند و از 
كه مي  كهكشان ها هم مي گذرد و آسمانها را نيز پشت سر مي گذارد ، چنانكه از امام باقر عليه السالم روايت شده

آگاه باش كه ذوالقرنين « :مردي به نام عبدالرحيم گفت كه حضرت امام محمدباقر عليه السالم به من فرمود:فرمايد
، » را انتخاب كرد ، ولي ابر صعب را براي حضرت صاحب ذخيره كرده) آرام(مخير شد بين دو ابر، او ابر ذولول 

و برق و صاعقه است ، پس امام بر آن سوار مي شود و به ابري كه داراي رعد «:ابر صعب چيست؟ فرمود: گفتم
  .آسمان هاي هفتگانه باال مي رود

  تاثير اشاره امام زمان بر پرندگان

يكي ديگر از معجزات امام زمان عليه السالم اين است كه پرندگان هوا در اختيار حضرتند ، و اين از جمله مطالبي 
  .خبر داده استاست كه اميرالمومنين علي السالم به آن 

  ».حضرت مهدي عليه السالم به مرغ هوا اشاره مي كند ، آن پرنده در دست حضرت سقوط مي كند«:ايشان فرمودند

  قدرت فوق العاده امام زمان عليه السالم

يكي ديگر از معجزات امام زمان عليه السالم اين است كه با قدرت فوق العاده ايكه خداوند متعال به وي عنايت 
ه مي تواند بزرگترين درخت را با يك حركت از جا بركند ، چنانچه امام رضا عليه السالم در اين مورد فرمود
حضرت قائم وقتي كه ظهور مي كند از نظر عمر سن بااليي دارد ولي قيافه اش جوان است اما داراي قدرتي «:فرمود

  ».كند ، از جا در مي آورداگر دست خود را به سوي بزرگترين درخت هاي روي زمين دراز   است كه

  معجزات امام زمان عليه السالم: منبع

  محمد مهدي تاج لنگرودي:مولف
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 يك سال شده كه نوكر آقايم

  دلداده به عشق و رحمت مواليم

  يك سال خدا خواسته آدم باشم

  من نوكر منجي اين عالَم باشم

  يك سال شده عاشق مهدي هستم

  هرچند گنه كار و حقير و پستم

  گذشت و من هنوز در خوابميكسال 

  كه نوكر اربابم   صد شكر خدا

  

  

 

 شمعون بن صفا در انتظار امام زمان عليه السالم

عشاء به كنار وقتي اميرالمومنين عليه السالم به جانب صفين روان شد و از فرات گذشت، در هنگام نماز : مي گويند
آن حضرت وضو ساخت و نماز خواند ، وقتي از نماز فارغ شد با اعجاز آن حضرت ، كوه شكافته شد .كوهي رسيد

سالم و رحمت و بركات خدا بر تو باد اي «:و پيرمرد محاسن سفيدي كه نوراني بود ظاهر گشت و گفت
مناقب حضرت علي بن ابيطالب عليه السالم را  و بسياري از» خوش آمدي اي جانشين خاتم االنبياء! اميرالمومنين

  .برشمرد

  »عليك السالم اي برادرم شمعون بن صفا ، جانشين عيسي عليه السالم ، حال تو چگونه است؟«:آن حضرت فرمود
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خوشحال و خرسندم كه به ديدار مبارك تو نائل شده ام ، من در اين مكان انتظار عيسي روح اهللا را مي «:او گفت
به خاطر فرزند تو حجت خدا مهدي بن الحسن عليه السالم از آسمان فرود بيايد كه او در آخرالزمان ظاهر كشم تا 

  ».خواهد شد و از دولت او، دنيا پر از عدل و داد خواهد گرديد

شتر هيچ كس را نديدم در دنيا كه بالي او سخت تر از تو باشد و ثواب او در روز قيامت بي! اي جانشين پيغمبر خدا« 
و تابعان ايشان با تو كردند و بر تو تقدم ... صبر كن بدان ستمها كه ! اي برادر. و رتبه و منزلت او بلندتر از تو باشد

جستند و همه ي آن منافقان به همراه معاويه كه اكنون در حال جنگ است مستوجب عقوبت و عذاب ابدي خواهند 
اهر مي شود انتقام خواهد كشيد كه خداوند از روي معجزه تمام شد و درآخرالزمان مهدي عليه السالم وقتي كه ظ

پيامبران را زنده مي كند تا كارهاي شوم آن طغيانگران بر تمام مردم جهان ظاهر شود و من كه شمعون هستم با 
           اقامه ي شهادت خواهيم كرد و بر افعال) صلي اهللا عليه وآله(عيسي روح اهللا در حضور حضرت رسول اهللا 

ناشايسته ي ايشان گواهي خواهيم داد و تمام ائمه ي هدي نيز بر آن ستمي كه بر تو كرده اند اقامه ي شهادت 
خواهند كرد و آن دو مستوجب لعنت بي پايان گشته اند و من انتظار مي كشم كه صاحب االمر عليه السالم ظهور 

برسي ) صلي اهللا عليه وآله(ا به حبيب خود محمد مصطفي بر اين محنت ها و سختيها صبر كن ت! اي اميرالمومنين.كند
ذخيره كرده است گوشت بدن خود را با   يو اگر آن منافقان مي دانستند كه خداوند جهان از براي آنها چه عذاب

  ».السالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته«:وقتي شمعون سخن را به اينجا رسانيد گفت».قيچي مي بريدند

  .ه شده ، بهم آمد و شمعون از نظر غايب شدپس آن كوه شكافت

  56عجايب و معجزات شگفت انگيزي از امام زمان عليه السالم ص :منبع

  واحد تحقيقاتي گل نرگس: تهيه و تنظيم
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 غني شدن خلق به نور حضرت مهدي عليه السالم

چنانكه علي بن ابراهيم از حضرت . ور حضرت مهدي عليه السالم از نور آفتاب و ماه بي نياز مي شوندمردم با ن
، روايت كرده است » .زمين به نور پروردگارش روشن مي شود« سوره ي زمر  69صادق عليه السالم در تفسير آيه 

 ».مربي زمين حضرت مهدي عليه السالم است« :كه

  »ضرت مهدي عليه السالم ظهور كند چه خواهد شد؟پس وقتي ح«:راوي عرض كرد

  ».مردم از روشنايي خورشيد و نور ماه بي نياز مي شوند و به نور امام عليه السالم اكتفا مي كنند«:حضرت فرمود

هرگاه قائم ما « :شيخ مفيد و شيخ طوسي در كتاب هاي خود از امام صادق عليه السالم روايت كرده است كه فرمود
  ».، زمين به نور خداوند روشن مي شود ، تاريكي فرو مي رود و مردم نيز از نور آفتاب بي نياز مي شوند قيام كند

سايه اي براي «:صدوق اين مضمون را در كتاب كمال الدين از امام رضا عليه السالم روايت كرده است كه فرمود
  ».حضرت مهدي عليه السالم نيست

او پيش از ظهور ، صاحب غيبت است ، پس وقتي كه قيام كرد «:ده است كهشيخ خراز در كفايت االثر روايت كر
  ».زمين از نور او روشن مي شود

به قرينه ي خبر اول معلوم مي شود كه مراد ، نور ظاهري است و الّا ممكن است گفته شود كه مراد ، نور معبودي 
  ».است كه نور علم و حكمت و عدل باشد

هرگاه قائم ما «:خود به سند صحيح از آن حضرت روايت كرده است كه فرمودفضل بن شاذان در كتاب غيبت 
برخاست و قيام كرد ، زمين به نور او روشن مي شود و بندگان از نور آفتاب و ماه بي نياز مي شوند و تاريكي از بين 

د كه هيچ دختري در مي رود و مرد ، در ملك آن حضرت آنقدر عمر مي كند ، تا آنكه هزار پسر براي او متولد شو
ميان آنها نيست و زمين گنجهاي خود را ظاهر مي كند تا اينكه مردم آنها را مي بينند و هر فردي از شما دنبال كسي 
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اما كسي را پيدا نمي كند چون همه    مي گردد تا هدايا و خمس و زكات و صدقات و فطره ي خود را به او بدهد
  ».ند همه را از فضل خود بي نياز كرده استاحساس بي نيازي مي كنند چرا كه خداو

  61و  60شگفتي ها و عجايب دنيا در بعد از ظهور امام زمان عليه السالم ص : منبع

  واحد تحقيقاتي گل نرگس: تهيه و تنظيم

 

 الم در كودكيرشد و نمو اعجاز انگيز امام زمان عليه الس

بعد از گذشت چهل روز از تولد حضرت صاحب االمر عليه السالم ، مالئكه آن حضرت را : حكيمه خاتون مي گويد
 .بازگرداندند

چون به خدمتش رسيدم ، ناگاه آن كودك را ديدم كه در پيش روي .پس امام حسن عسكري عليه السالم مرا طلبيد
  .او راه مي رفت

  .اين پسر دو ساله است !اي سيد من: پس گفتم

بدرستي كه فرزندان انبيا و اوصياء عليهم السالم هرگاه امام باشند ، رشدشان غير از « :حضرت تبسمي كرد و فرمود
رشد ديگران است و در هر ماه به اندازه ي رشد يك سال ديگران رشد مي كنند و در شكم مادرش سخن مي گويد 

در زمان شيرخوارگي عبادت مي كند و مالئكه ، او را اطاعت مي كنند و در و قرآن مي خواند و پروردگار خود را 
  ».بامداد و پسين بر او نازل مي شوند

پس پيوسته در هر چهل روز آن كودك را برمي گرداندند تا آنكه ، چند روز قبل از وفات امام حسن عسكري عليه 
و را نشناختم و به امام حسن عسكري عليه السالم من ا. السالم ، حضرت صاحب االمر عليه السالم مردي شده بود

  اين چه كسي است كه دستور مي فرمايي كه روبروي او بنشينم؟: عرض كردم
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اين جانشين من است و به زودي من از ميان شما مي روم ، پس سخن او را . اين پسر نرجس است« :حضرت فرمود
  ».بشنو و امر او را اطاعت كن

  .حسن عسكري عليه السالم از دنيا رفت پس بعد از چند روز امام

  32عجايب و معجزات شگفت انگيزي از امام زمان عليه السالم ص : منبع

  واحد تحقيقاتي گل نرگس: تهيه و تنظيم

 

 چند نكته در باره ظهور امام زمان عليه السالم

 ليه السالمعسربازان امام زمان  قدرت تخريبي

  :در رابطه با قدرت سربازان امام زمان عليه السالم آمده

اگر سربازان امام زمان عليه السالم ميان ممالك شرق و غرب وارد شوند در مدت يك ساعت آنها را فاني مي كنند « 
  ».و آهن در آنان اثر ندارد و كارشان را مختل نمي نمايد

  مام زبان هاي دنيااعالم ظهور به ت

يكي از معجزات و خوارق عادات در رابطه با ظهور حضرت مهدي عليه السالم اين است كه مردم جهان ندايي از 
عالم باال مي شنوند كه منادي معرّف حضرت مهدي عج است ولي به اختالف نقل شده كه متقي هندي تمام 

  :آورده است) المهدي آخرالزمانالبرهان في عالمات (اختالفات را در باب اول از كتاب 

  »انَّ اميركم فالن« :در بعضي از احاديث آمده كه يك منادي از آسمان ندا مي دهد و مي گويد

انَّ هذا مهدي : ملكي بر فراز سرش ندا مي دهد« :فرمود) صلي اهللا عليه وآله(رسول خدا : و در جاي ديگر مي نويسد
  »فاتبعوه
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  انَّ الحق في آل محمد: آسمان ندا مي دهدمنادي از : در جاي ديگر آورده

يعني كه ندا را همه ي اهل زمين مي شنوند و اهل هر : ولي معجزه عجيب تر اينكه از كتاب عقد الدرر نقل كرده
  .لغتي به لغت خود آن را مي شنود

  تعداد زناني كه از ياران امام زمان هستند

خدا قسم كه سيصد و ده و اندي نفر مي آيند كه در ميان آنها پنجاه  به« :در حديثي امام محمد باقر عليه السالم فرمود
  ».زن هست و اينها در مكه جمع مي شوند

  تجمع يكشبه در مكه مكرمه

  :از امام حضرت صادق عليه السالم روايت است كه فرمود

يارانش از سراسر جهان  زماني كه به امام عليه السالم فرمان ظهور برسد خدا را با اسم اعظمش مي خواند و همه ي« 
گرد مي آيند كه ياران پرچمدار او هستند ، گروهي از انها شبانه از رختخوابشان ناپديد مي شوند و صبح در مكه 

  ».حاضر مي گردند و برخي از انها آشكارا ديده مي شوند

  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(معجزات امام زمان :منبع

 محمد مهدي تاج لنگرودي: مولف

 در آرزوي مالقات

سالها آرزوي مالقات صاحب االمر عليه السالم را داشتم اما موفق نشدم تا اينكه به محضر نايب دوم : زهري مي گويد
 .رفتم و مشغول خدمت شدم -محمد بن عثمان  -امام زمان عليه السالم 

  آيا مي توانم امام عليه السالم را مالقات كنم؟: ايشان پرسيدمروزي از 

  .به اين مقصود نخواهي رسيد: او گفت



 
246 

  .صبح اول وقت بيا: وقتي حال مرا ديد ، گفت. من با نااميدي و اندوه به پاي ايشان افتادم

ه چهره اي به زيبايي او در همان حال جواني را ديدم ك. او به استقبال من آمد. فردا صبح به خدمت ايشان رسيدم
لباسي مانند تجار بر تن كرده و چيزي در . نديده بودم و عطري خوشبوتر از رايحه ي وجودش به مشامم نرسيده بود

  .چنان كه تجار معموال اشياي گرانبهاي خود را در آستين مي گذاشتند. آستين نهاده بود

و بسياري از سواالتي را كه مي خواستم بپرسم نيز جواب . موداز امام عليه السالم سواالتي پرسيدم و ايشان پاسخ فر
محمد بن عثمان بودم ، اصال اتاق را  آنگاه برخاستند كه وارد اتاق ديگري شوند كه در اين مدتي كه در نزد . فرمود

  .نديده بودم

ين جمله اي كه فرمود اما امام داخل اتاق شد و آخر به طرف حضرت عليه السالم شتافتم تا سواالت ديگري بپرسم ،
  :اين بود

ملعون است ، ملعون است كسي كه نماز مغرب را آنقدر به تاخير اندازد كه ستارگان در آسمان آشكار شوند و « 
  ».ملعون است ، ملعون است كسي كه نماز صبح را آنقدر به تاخير اندازد كه ستارگان در آسمان ناپديد شوند

  56ه السالم ص كراماتي از مهدي موعود علي: منبع

  زينب محمودي: مولف

 

 ))ممنونم به يادمان بودي((:ليه السالمعي حضرت مهد

 :يكي ازسادات بزرگوار و طالب علوم ديني نقل كردند

بق آن هر شب براي فرج امام زمان عليه هجري قمري برنامه اي داشتم كه ط 1416شب هاي ماه رجب و شعبان سال 
. بعضي از شب ها تعداد بيشتري مي خواندم. السالم چند مرتبه سوره ي ياسين مي خواندم و اين كار را ادامه مي دادم
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حال خوشي به من دست داده بود و گويا . يك شب اين كار را باالي سر مطهر حضرت رضا عليه السالم انجام دادم
  .لسالم را مي ديدم كه به من لبخند مي زندحضرت رضا عليه ا

در اتاق باز شد و حضرت بقيت اهللا عليه السالم كه بسيار جوان بودند وارد  به خانه رفتم ، همين كه خوابم برد ديدم
در  -شايد هم خودشان اينطور مي خواستند -من كه تازه خوابم برده بود فرصت بلند شدن پيدا نكردم. اتاق شدند
كه دراز كشيده بودم تشريف آوردند و باالي سرم نشستند و در حالي كه دست به سرم مي كشيدند از من  همان حال

  ».ممنونم كه به ياد من بودي و براي فرجم دعا كردي« : تفقّد كردند و با من مهرباني فرمودند

  79ص  ليه السالمعكراماتي از مهدي موعود : منبع

  زينب محمودي: مولف

 

 )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مالقات بانوي آملي با امام زمان 

مرحوم عراقي در دارالسالم از يكي از صلحا و خوبان حكايت والده ي خود را كه اهل آمل مازندران بود و شوق 
 :داشته ، نقل مي كند السالم ليهعبسيار زيادي براي تشرّف به خدمت امام زمان 

بسيار شوق تشرف به محضر مقدس حضرت بقيت اهللا ارواحنا فداه را داشتم ، عصر پنج شنبه به زيارت اهل قبور به « 
. مكاني كه در آمل ، مصلي نام داشت رفته و باالي قبر برادرم نشستم و بسيار گريستم كه ضعف بر من غلبه كرد

  .شدم) عليه السالم(اده جليل القدر امامزاده ابراهيمبرخاستم متوجه زيارت امامز

. ناگهان در اثنا راه در كنار رودخانه انواري به رنگهاي مختلف مشاهده كردم كه موج مانند صعود و نزول مي آيند
قدري جلو رفتم ديگر آن نور را نديدم ولي مردي را ديدم كه در آنجا نماز مي خواند و در حال سجده است ، با 

پيش رفتم و ايستادم تا آنكه از نماز فارغ . د گفتم بايد اين مرد يكي از بزرگان دين باشد و بايستي او را بشناسمخو
چه كار « :گفتم شما كيستيد؟ توجهي به من نفرمود، اصرار كردم ، فرمود. سالم عرض نمودم ، جواب فرمود. گرديد

  ».داري؟ من غريبم
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  ».من عبدالحميدم« :و به معصومين عليهم السالم رسيد فرمود كه او را بعد از آنكه زياد قسم دادم

  براي چه كاري به اينجا تشريف آورده ايد؟: عرض كردم

  ».براي زيارت خضر آمده ام« :فرمود

  خضر كجاست؟: عرض نمودم

ي است و اشاره به سمت بقعه اي فرمود كه نزديك آنجا بود و معروف به قدمگاه خضر نب» .قبرش آنجاست« :فرمود
  .كه شب هاي چهار شنبه شمع هاي زيادي آنجا روشن مي نمايند

  مي گويند هنوز خضر زنده است؟: عرض كردم

  ».اين خضر نه آن خضر است؛ پسرعموي ماست و امامزاده است« :فرمود

از جاي برخاست كه تشريف ببرد و زير لب دعاي مي خواند ، گويا به من الهام شد كه او حضرت حجت ارواحنا 
فداه مي باشد و چون مي دانستم آن حضرت در گونه ي مبارك خالي دارد و دندان پيش گشاده است ، براي امتحان 
: و تصديق اين گمان به صورت انورش نظر كردم ، ديدم دست راست را جلوي صورت قرار داده بود ، عرض كردم

  .نشانه اي از شما مي خواهم

هر دو عالمت را مشاهده كردم و يقين پيدا كردم خود آن . سم فرمودند بالفاصله دست مبارك را كنار برده و تب
قربانتان گردم آيا كسي از : عرض كردم. مضطرب شدم و گمان كردم آن حضرت ظهور فرموده. حضرت است

  ظهور شما مطلع گرديده؟

  .و روانه گرديد» هنوز وقت آن نرسيده« :فرمود

  .فدايت شوم، اذن بدهيد پاي مباركتان را ببوسم: از شدت اضطراب ندانستم چه بگويم عرض كردم
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آقا آرزوي آن دارم كه خدا به من پنج فرزند عنايت : سپس به راه افتادند از حاجت هايم اين را از ايشان خواستم
دعا فرمايد كه آنها را به نامهاي آل عبا نام بگذارم ، كه ايشان در بين راه دست هاي مباركشان را بلند كرده اند براي 

  ».ان شاءاهللا« :كردن و فرمودند

  ...............ديگر هرچه سخن گفتم اعتنايي نفرمود تا اينكه داخل قبر مذكور شدند

در همان ماه به بركت دعاي آن حضرت باردار شده و خداي تعالي فرزندي به نام محمد به من عطا فرمود و سپس 
  .با استغاثه حسن و حسين را با هم خداي تعالي عنايت فرمود كه حسن فوت شد و بعد   علي و بعد فاطمه و بعد حسن

  داستان از زنان مسلمان 114: منبع

  محمد حسين محمدي: مولف

 

 بعد از والدت ل اهللا تعالي فرجه الشريفسخن گفتن امام زمان عج

 .سخن گفتن آن حضرت است در زمان والدت ل اهللا تعالي فرجه الشريفان عجيكي از معجزات امام زم

در زمان والدت حضرت مهدي عليه السالم ، نرجس از ديده ي من غايب شد گويا پرده : حكيمه خاتون مي گويد
« :زداي ميان من و او حائل شد ، دوان دوان به سوي حجره ي امام حسن عسكري عليه السالم رفتم ، حضرت فرياد 

  ».اي عمه برگرد اينك فرزندم را خواهي ديد 

وقتي برگشتم پرده گشوده شد و در نرجس نوري ديدم كه خيره كننده بود ، در اين حال حضرت صاحب را ديدم 
  :كه رو به قبله در حالت سجده قرار گرفته و انگشتان سبابه را به سوي آسمان بلند كرده و مي گويد

وحده ال شريك له و اَنَّ جدي رسول اهللا و اَنَّ ابي اميرالمومنين وصي  اشهد ان الاله االاهللا« 
  ».......رسول اهللا ،

  :آنگاه يكايك امامان را به ترتيب نام برد تا به خودش رسيد و فرمود
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خداوندا به وعده ي نصرت كه به من دادي وفا كن و امر خالفت و امامت مرا به پايان برسان و « 
استيالء مرا از دشمنان ثابت گردان و زمين را به وسيله ي من از عدل و داد پر  انتقام گرفتن و

  ».كن

  57ص  ليه السالمعمعجزات امام زمان : منبع

  محمد مهدي تاج لنگرودي: مولف

 

 در زمان ظهور شريفل اهللا تعالي فرجه الدو معجزه از امام زمان عج

 )ليه السالمو همه ي دشمنان امام زمان ع( خبر دادن سنگ از محل اختفاي يهوديان 

اين است كه در آن زمان يهودي ها از ترس فرار را بر  ليه السالميكي از آيات و معجزات ظهور حضرت مهدي ع
گاه براي آنان سود ندارد زيرا سنگ از قرار ترجيح داده و در پشت كوه ها و سنگ ها پنهان مي شوند ، ولي مخفي

  :مي خوانيم كه) صلي اهللا عليه وآله(خفا آنها خبر مي دهد ،چنانچه در حديث شريف از بيان حضرت رسول 

اي بنده ي خدا، : قبل از برپا شدن قيامت سنگ از مخفيگاه يهوديان خبر مي دهد و مي گويد« 
  ».آنچه مي خواهي اينجاست

ظهور مي كند هيچ مشرك و كافري نمي ماند مگر آنكه از  ليه السالمقائم ع و نيز وقتي كه حضرت
: آمدن حضرت ناراحتند ، حتي اگر در درون سنگي كافري پناه گيرد سنگ به حضرت مي گويد

  .در درون من مشرك جاي گرفته است، مرا بشكن و كافر را به قتل برسان

  ليه السالمسخن گفتن درفش امام زمان ع

صحبت مي كرد كه در آينده  ليه السالموقتي براي ابي از حضرت مهدي ع) صلي اهللا عليه وآله(اكرم حضرت رسول
خواست كه ) صلي اهللا عليه وآله(او با ظلم و ستيز در دنيا برخورد شديد خواهد داشت، ابي از حضرت رسول 

  :حضرت فرمود. بيان فرمايد ليه السالمععالمات و داليلي را از حضرت مهدي 
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درفشي است وقتي كه ظهور و خروجش فرا مي رسد ، ) ليه السالمعحضرت صاحب االمر (براي او«
اي ولي خدا برخيز و  ":به حركت در مي آيد و خدا او را به سخن در مي آورد ، ندا مي دهد

  »".حركت كن و ظاهر شو و دشمنان خدا را كشته و نابود گردان

  ليه السالمعمعجزات امام زمان : منبع

  محمد مهدي تاج لنگرودي: ولفم

 

 ...و ليه السالمع امام زمان

نوشته است كه علت نوشتن اين  279ص  14حاج سيد ابوالحسين طيب ، صاحب تفسير عالي اطيب االطياب در ج
 :تفسير، خوابي است به شرح زير

ماشيني توقف  -كه به نهر بابا حسن معروف است -يدم در اصفهان در محله ي بيدآباد كنار نهريدر عالم رويا د
كرده است كه راننده اش را نمي بينم؛ ولي حضرت امام رضا عليه السالم را ديدم كه در طرف ديوار روي صندلي 

دند؛ و در ميان اين دو در جنب نهر، نشسته بو) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(جلوي ماشين و حضرت مهدي 
  .بزرگوار هم جواني خردسال با كاله نشسته بود كه او را نشناختم

زانوي مباركش را پشت ماشين نهاده بود روي ماشين را بوسيدم ؛ امام  ليه السالمع به طرف نهر آمدم ديدم، امام زمان
  .مي خواهي ببوسي؟ ببوس: در ماشين را باز كرده فرمود

: ا بوسيدم و به چشم كشيدم ، سپس به جد بزرگوارشان امام رضا عليه السالم اظهار نمودندمن زانوي مباركش ر
  .زائران شما زياد شده اند چنانچه بخواهيم حوائجشان را روا كنيم، مشكل است

بدين معني كه امام نسبت به همه ي زوار خود توجه دارد و برآوردن حوائج همه ي ( مانعي ندارد: حضرت فرمود
  .)را خداي تعالي درخواست مي كندآنان 
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از ماشين پياده شدند و دست حقير را گرفتند و به مدرسه ي ميرزا مهدي بردند و به من  ليه السالمعبعداً امام زمان 
: حجره ات كدام است؟ من حجره ي وسط مقابل رو را نشان دادم و بعد خدمت آن حضرت عرض كردم: فرمودند

  .چون تو دين را ترويج مي كني) آري.(نعم: فرمودآيا شما از من راضي هستيد؟ 

         من سابقا كتابي در عقايد منتشر كردم: پس از آن با هم در مسجد حجه االسالم سيد شفتي آمديم؛ در آنجا فرمودند
 اكنون مي خواهم كتابي در تفسير، به دست يكي از شما بنويسم ، خوب است به تو محول) . به وسيله ي يك عالم( 

  .فعال هزار تومان وجه آن موجود است. كنم 

بعد از چند سال كه نوشتن تفسير به پايان رسيد، . من با شادي از خواب بيدار شدم و به نوشتن تفسير مشغول شدم
آيا شما از اين كتاب راضي : عرض كردم. مجدداً شبي در عالم رويا ديدم كه خدمت امام زمان عج مشرف شده ام 

حضرت يك نقطه پايين آن تفسير نهادند حقير ديدم كه از . پس امضا بفرماييد: عرض كردم. آري: هستيد؟ فرمود
  .آن نقطه نوري متصاعد مي شود 

  داستان از كرامات حضرت رضا عليه السالم 53: منبع

  موسي خسروي: مولف

 

 !روضه ي وداع مي خواند) اهللا تعالي فرجه الشريف عجل(امام زمان 

در بين راه يك آقاي طلبه اي بود كه گاهي . با طالب پياده به كربال مي رفتيم: مرحوم مقدس اردبيلي مي فرمود
زيارت اربعين . آمدم كربال. برايمان روضه مي خواند و امام حسين عليه السالم يك نمكي در حنجره اش گذاشته بود

طلبه ها را دور خود جمع كردم و .داخل حرم نروم و مزاحم زوار نشوم: از بس زاير آمده بود و شلوغ بود گفتم .بود
آن طلبه اي كه در راه براي ما روضه مي خواند : يك وقت گفتم,گوشه ي صحن آماده ي خواندن زيارت شديم

رد عربي مردم را كنار مي زند و به نمي دانيم بين اين جمعيت كجا رفت؟ ناگهان ديدم يك م: كجاست؟ گفتند
مي خواهم زيارت اربعين : مي خواهي چه بكني؟ گفتم! مال محمد مقدس اردبيلي: صدا زد. طرف من مي آيد

. يكي دوجا توجه ام را به نكاتي ادبي داد. زيارت را بلندتر خواندم. بلندتر بخوان تا من هم گوش كنم: فرمود. بخوانم
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نمي دانيم كجا رفته است؟ يك وقت آن مرد عرب : آن طلبه پيدا نشد؟ گفتند: طلبه ها گفتموقتي زيارت تمام شد به 
چه مي خواهي؟ جريان طلبه روضه خوان را برايشان نقل كردم و گفتم خواستم بيايد ! مقدس اردبيلي: به من فرمود

 .برايمان روضه بخواند

آيا به روضه خواندن واردي؟ . آري: خوانم؟ گفتممي خواهي من برايت روضه ب! مقدس اردبيلي: مرد عرب فرمود
ناگهان آن شخص رويش را به طرف ضريح امام حسين عليه السالم كرد و از همان طرز نگاه كردن ما . آري: فرمود

نه من و نه اين مقدس اردبيلي و نه اين طلبه ها هيچ كدام يادمان نمي ! يا اباعبداهللا: يك وقت صدا زد. را منقلب كرد
ناگاه ديدم كسي نيست و فهميدم ! جدا شوي) سالم اهللا عليها(آن ساعتي را كه مي خواستي از خواهرت زينب رود 

  .بوده است) سالم اهللا عليها(مهدي زهرا, آن مرد عرب

  24و  23كرامات الزينبيه ص : منبع

  سيد محمدحسين محمودي: مولف

 

 كرامتي از امام زمان عج

 زخم زبان به جانباز

تقريبا از تمام بدن فلج شده بودم و . چند سال قبل در جبهه ي حاج عمران در يكي از حمالت عراقي ها مجروح شدم
شبي مادرم به منزل ما آمد و زخم زباني به من زد كه دلم شكست و به آقا امام زمان عج .توانايي حركت نداشتم

  .يا مرگ مرا برسان يا شفايم را از خدا بخواه! يا امام زمان: متوسل شدم و گفتم

بيا آنجا متوسل . من مسجدي به دست خود بنا كرده ام « : را ديدم كه فرمود ليه السالمعآن شب در خواب امام زمان 
  .و در همان حال مسجد جمكران در نظرم مجسم شد» .شو

سپس به عيادت بيماري در . و با خودم گفتم سال ديگر به جمكران مي روم صبح كه بيدار شدم نظرم عوض شد
ناراحت شدم صبح از . شب كه به منزل برگشتم ديدم منزل و كليه ي اثاثيه ام در آتش سوخته است. بيمارستان رفتم
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به آقا روز در آنجا ماندم و  39مدت . يكي از دوستان مبلغي قرض گرفتم وهمان روز به مسجد جمكران رفتم
. خدمت مي كردم تا اينكه شب چهلم كه شب چهارشنبه و مصادف با شب نوزدهم ماه مبارك رمضان بود رسيد

در خواب ديدم كه ساعت يك نيمه شب است و من . خيلي خسته بودم رفتم داخل يكي از كفشداري ها و خوابيدم
داري نظافت مي كني؟ بيا ! آقا سيد: رموددر حياط مسجد مشغول جمع كردن زباله ها هستم كه آقايي جلو آمد و ف

  .برويم داخل مسجد كمي حرف بزنيم

آقا سيد : آقا فرمودند. نزديكشان نشستم. ديدم چهار نفر ديگر هم آنجا هستند . قبول كردم و رفتيم داخل مسجد
  .در جبهه مجروح شدم. بله آقا: كسالتي داري؟ گفتم

و بعد دستي به كمر و پايم كشيد كه در . انشاهللا خوب مي شوي: مودآقا دست مبارك خود را بر سر من كشيد و فر
صلي اهللا (ديگري رسول اكرم. يكي از آن چهار نفر حضرت علي عليه السالم بود . بسيار راحت شدم, عالم خواب

  .كردحضرت زهراسالم اهللا عليها نفر سوم بود و نفر چهارم حضرت معصومه بود كه داشت گريه مي , بود) عليه وآله

او شكايت دارد كه چرا برخي : امام زمان عج فرمود   گريه مي كنند؟) سالم اهللا عليها(چرا حضرت معصومه: پرسيدم 
  .به حرم ايشان بي احترامي مي كنند

  .بخور كه فردا مي خواهي روزه بگيري: امام يك دانه خرما و قدري آب به من داد و فرمود

  .تركش ها خبري نبود و حالم خيلي خوب شده بود وقتي از خواب بيدار شدم ديگر از درد

  67و  66ص  عليه السالمكراماتي از مهدي موعود : منبع

  20ص ) مسجد جمكران(كرامات حضرت مهدي عليه السالم 
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 نزديك استبراي فرج دعا كنيد ظهور : عليه السالمامام زمان 

يك روز قبل از عاشوراي حسيني در مسجد جمكران مشغول قدم زدن « :يكي از خادمان مسجد جمكران مي گويد
ناگهان متوجه مردي شدم كه بسيار هيجان زده بود و به هريك از خدام كه مي رسيد . مسجد بسيار خلوت بود. بودم

. جويا شوم؛ اما همين كه به او رسيدم مرا نيز در آغوش كشيد  جلو رفتم تا ماجرا را. آنها را بغل مي كرد و مي بوسيد
چندوقت قبل با اتومبيل تصادف كردم و فلج : گفت, وقتي جريان را از او پرسيدم. مي بوسيد و اشك مي ريخت

به امروز همراه خانواده ام . پاهايم از كار افتاد هرشب به خدا و امامان معصوم عليهم السالم متوسل مي شدم. شدم
متوسل بودم و از ايشان تقاضاي عليه السالم  مسجد جمكران آمدم از ظهر به بعد حال خوشي داشتم ؛ به آقا امام زمان

به اطراف نگاه كردم و . نيم ساعت پيش ناگهان متوجه شدم كه مسجد نور عجيب و بوي خوشي دارد . شفا كردم
با ديدن آنها دست و . و امام زمان عج در مسجد حضور دارندقمر بني هاشم , امام حسين , ديدم كه موال اميرمومنان 

به من نگاه كرد و همان لحظه لطف ايشان  عليه السالمپاي خودم را گم كردم و نمي دانستم چه كنم كه امام زمان 
 برويد و به ديگران بگوييد كه براي فرج من دعا كنند كه انشاهللا. شما خوب شديد: شامل حالم شد و به من فرمود

 ».امشب عزاداري خوب و مفصلي در اينجا برقرار مي شود كه ما هم حضور داريم: بعد ادامه داد. ظهور نزديك است

آخر شب . مسجد خلوت بود. مرد شفا گرفته يك انگشتري طال به دفتر داد و با خوشحالي رفت« :خادم مي گويد
من . مجلس بسيار با حال و سوزناك بود. ني پرداختنددسته اي از تبريز به جمكران آمدند و به عزاداري و نوحه خوا

  ».همان لحظه به ياد حرف آن مرد افتادم

  عليه السالمكراماتي از مهدي موعود : منبع

 خدمت به امام زمان عليه السالم

بت به ائمه اطهار عليهم السالم بسيار اظهار عشق و محبت مي نمود و در چندي پيش پيرمرد ساده و باصفايي كه نس
  :يكي از روستاهاي كشورمان زندگي مي كرد مي گفت
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تو قرائت نمازت درست نيست ، تمام : در سفري كه به كربال رفته بودم ، با شخصي برخورد كردم كه به من گفت
و با اين حرفها . مازت درست نبوده ، حج شما باطل استاعمالت باطل است ، اگر مكه هم رفتي ، چون قرائت ن

شب در خلوت و تنهايي ، حسابي گريه كردم ، حتي رفقايم هرچه مرا صدا مي . حسابي مرا مايوس و ناراحت كرد
من كه هيچ يك از كارهايم قبول نيست براي چه به : زدند كه برخيز با هم به زيارت برويم ، من نرفتم و با خود گفتم

  رت بروم؟زيا

در عالم رويا يكي از امامان معصوم كه گويا حضرت بقيت . در همين حال كه خيلي دلم شكسته بود به خواب رفتم
بودند را باالي حرم سيدالشهداء عليه السالم زيارت كردم ، در حالي كه آن حضرت مشغول بنايي ) ارواحنا فداه(اهللا 

من رفتم و آستين » .بيا كمك كن«:دند، صدايم كردند و فرمودندآن حضرت تا مرا دي. و اصالح گنبد مطهر بودند
من هم همينطور كه خشت ها را به دست حضرت » !بخوان« :آن حضرت به من فرمودند. باال زده و مشغول كار شدم

  :مي دادم اين شعر را مي خواندم

  دشمــن آل نبي را كـم كنــيــم        خشت بده تا نيمه را محكم كنيم 

من كارگران را صدا كردم ، » .بگو كارگران بيايند تا حقوق آنها را بپردازيم«:شد و حضرت به من فرمودندغروب 
هنگامي كه حضرت حقوق كارگران را عطا مي . همه مي آمدند و به نوبت حقوق خود را مي گرفتند و مي رفتند

         كم و به بعضي ديگر خيلي زياد پول كردند متوجه شدم در مقدار حقوق خيلي فرق مي گذارند و به بعضي افراد 
  .مي دهند

پرسيدم آقاجان اينها همه كه از صبح اينجا بودند چرا به برخي كمتر و به برخي بيشتر حقوق مي دهيد؟ حضرت 
بعضي ها كه نمي توانند زياد ! چون اينها همه يكسان كار نمي كنند خيلي ها در وسط كار خوابشان مي برد« :فرمودند

كنند اما از روي اخالص دست به كار شده اند ما سهم بيشتر و كاملتري به آنها مي دهيم ولي به كساني كه مي  كار
توانند كار كنند ولي خود را به خواب زده اند يا به شكلي از كار فراري اند ، فقط به اندازه ي زحمت آنها به ايشان 

  ».حقوق مي دهيم
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روز اينجا كار داريم و هر روز هم نياز به كارگر داريم ، شما كه خالصانه به  ما هر« :بعد حضرت رو به من فرمودند
  ».در خانه ي ما آمده ايد ، مطمئن باشيد اعمالتان قبول است و ما مزد شما را كامل عطا مي كنيم

را مورد و حضرت م اينجا بود كه از خواب بيدار شدم و فهميدم كه از هركس به اندازه ي توانايي اش انتظاري هست
  .لطف خود قرار داده اند

  79تا  77كيست مرا ياري كند من مهدي صاحب الزمانم؟ ص : منبع

  محمد يوسفي: مولف

 )امام زمان به خادمش بنزين مي رساند( عليه السالم كرامت امام زمان 

مسجد جمكرانش . بود  عليه السالمبر از افراد بسيار نيكوكار و ارادتمندان صاحب الزمان مرحوم حاج فتح اهللا رنج
  .ترك نمي شد و در راه جبهه و جنگ نيز شهيد گرديد

اول , و چون تابلو نداشت. رهسپار مسجد مقدس جمكران شدند, جمعي از دوستان تهراني روزي از جاده ي قديم 
. برمي گردند و خود را به مسجد مي رسانند , تي متوجه مي شوند راه را اشتباه رفته اند وق. جاده راه را اشتباه مي روند

ما حاضريم يك ورق آهن از تهران تهيه : در اين هنگام با حاج فتح اهللا رنجبر روبه رو مي شوند و به او مي گويند
ما خودمان اين كار : جواب مي دهدآقا فتح اهللا .جهت تابلوي مسجد كه هركس مي آيد مثل ما سرگشته نشود, كنيم 

  .را انجام مي دهيم

             تابلوي تهيه شده را با وسايل مورد نياز , حدود يك ساعت به غروب , در يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان
متوجه مي شود كه . وقتي سوار ماشين مي شود ماشين روشن نمي شود . جاده نصب مي كند  مي آورد آن را اول

آمدم براي !آقا جان: وقت افطار نزديك شده رو ميكند به طرف مسجد جمكران و مي گويد. ين ماشين تمام شدهبنز
االن نزديك افطار . راهنما داشته باشند و گم نشوند, مسجد شما تابلو بزنم كه عالقمندانت كه به مسجد مي آيند 

اگر چهار ليتر بنزين مي رسيد خوب , اشين تمام شده بنزين م. است و من بايد به منزل برگردم مادر پيرم منتظر است
  .بود
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      , ناگهان مي بيند يك آقاي نوراني با وقار از پشت ماشين جلو آمد و يك گالن چهارليتري بنزين در دست دارد
 آقا شما از كجا آمده ايد كه يك مرتبه اينجا حاضر شديد؟ من متوجه: حاجي عرض مي كند»اين بنزين«:مي فرمايد

  »مگر شما چهار ليتر بنزين نخواستيد؟« :مي فرمايد.آمدن شما نشدم

  .-و به مسجد اشاره مي كند -ظرفش را مي آورم آنجا: ظرف بنزين را مي گيرد و مي گويد . چرا: مي گويد

  .و مي رود» باشد«:آقا مي فرمايد

. ه سمت مسجد مي بيند در مسجد بسته است مي آيد ب. حاج فتح اهللا ماشين را بنزين مي كند و ديگر آن آقا را نميبيند
ظرف بنزين را پشت در مسجد مي گذارد و به خانه مي رود؛ ولي در . احتمال مي دهد آن آقا براي افطاري رفته باشد

وارد مي شود مي بيند . فكر بود كه اين آقا كه بود؟همين كه به درب منزل مي رسد مي بيند درب منزل باز است 
  مادر چرا اينجا ايستاده اي؟: سالم مي كند و مي پرسد. درب ايستاده  مادرش مضطرب پشت

بي اختيار , آمدم درب منزل. چون تو دير كرده بودي ناراحت شدم كه مبادا اتفاقي برايت افتاده باشد: مادر مي گويد
آقاي نوراني جلوي يك دفعه ديدم يك . پسرم دير كرده به منزل نيامده و االن وقت افطار است! مهدي فاطمه: گفتم

  منتظر فتح اهللا هستي؟: سالم كردند و فرمودند. درب منزل ايستادند

  .بلي: عرض كردم

از ما چهار ليتر بنزين . بنزين ماشينش تمام شده بود, تابلوي راهنماي مسجد جمكران بزند, آمده بود براي ما: فرمودند
من قدري گيج بودم تا حالم سرجايش آمد .مهدي فاطمه ام من : در ادامه فرمود. خواست به او داديم و االن مي رسد

تازه آقاي رنجبر متوجه مي شود كه موال هرگز خادم خود را رها نمي كند و هنگام نياز . ديدم آقا از نظرم ناپديد شد 
  .به داد او مي رسد
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 ديريست كه ما منتظر روي تو هستيم

 ديريست كه ما منتظر روي تو هستيم

 به تن اسم تو بستيمما بند نجابت 

 ديريست كه دلداده ما خانه نشين است

 جاي قدمش بوسه به صد چاك زمين است

 پلك دلم امشب به نبودت پر درد است

 اين فصل كبود از غم هجران تو سرد است

 اي ساقي دلهاي جهان مست نگاهت

 اين ماه فرومانده ز چشمان سياهت

 ديريست كه ما منتظر و خانه بدوشيم

 قمر نيست همه تا رو خموشيموقتي كه 

 اي صاحب اين ثانيه ها پس تو كجايي

 فهميده ام اين جمعه گذشت و نمي يايي

 ديريست كه در جمعه همه مست غروييم

 از ناله پريم وغزل سنگ و رسوبيم

 رها كنيد دگر صحبت مداوا را

 فراق اگر نكشد ، وصل مي كشد ما را
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 تمام عمر تو ما را نظاره كردي و ما

 ه ايم هنوز آن جمال زيبا رانديد

 شراره هاي دلم اشك شد ز ديده چكيد

 ببين چگونه به آتش كشيد، دريا را

 قسم به دوست كه يك موي يار را ندهم

 اگر دهند به دستم ، تمام دنيا را

 به شوق انكه ز كوي تو ام نشان آرد

 به چشم خويش كشيدم غبار صحرا را

 جنون كشانده به جايي مرا كه نشناسم

 طريق كعـبه و بتخانه و كليسا را

 تمام عمر به خورشيد و ماه ناز كنم

 اگر به خانه تاريك من نهي پا را

 مدي برگردآنسيم صبح ز راهي كه 

 ببر سالم ز من آن عزيز زهرا را
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  اصالح جامعه

 
 .هاى كفر و شرك است فرج، يعنى نصرت و پيروزى، و مقصود، پيروزى حكومت عدل علوى بر حكومت

بنابراين، انتظار فرج، يعنى انتظار تحقق يافتن اين آرمان بزرگ و جهانى و منتظر حقيقى، كسى است كه در حقيقت، 
خواهان تشكيل چنين حكومتى باشد و اين خواسته آن گاه جدى و واقعى است كه شخص منتظر، عامل به عدل و 

رو، در  از اين. محتوا خواهد بود ادعا و شعار بى و گرنه، انتظار فرج، در حد يك. گريزان از ستم و تباهى باشد
روايات آمده است كه انتظار فرج، خود فرج است؛ زيرا كسى كه حقيقتاً منتظر فرج و ظهور حجت خدا و تأسيس 

سازد و او انسانى است كه حضور و غيبت  حكومت عدل گستر اوست، زندگى خود را بر پايه عدل و داد استوار مى
رفتار و سير و سلوكش تفاوتى ندارد و قبل از تشكيل حكومت عدل، او چنين حكومتى را در زندگى امام، در نحوه 

بنابراين، انتظار فرج حقيقى، ريشه در معرفت به حق، عدل، ايمان و عشق به آن دارد و آثار . خود پايدار ساخته است
تفاوتى و  آيد و با بى شعار به دست نمى گردد و چنين حقيقت اصيل و عميقى، با لفظ و آن نيز در عمل نمايان مى

 .هاى انسانى، در تعارض و تناقض است اعتنايى نسبت به مقدسات دينى و رسالت بى

 :ها و معانى زير است انتظار فرج، داراى ويژگى

 .معرفت امام معصوم و عادل و پيشواى فضيلت) الف

 .ايمان به امامت رهبرى الهى و عدالت پيشه) ب

 .هاى انسانى لت و ارزشعشق به عدا) ج

 .اى روشن و نويد بخش اميد به آينده) ه

 .تالش براى برقرارى حكومتى عدل پيشه و عدل گستر) ك

 .رعايت موازين و قوانين دينى و اخالقى) ح

 .پذيرى داشتن روحيه تعهد و مسؤوليت) خ

، مقامى عالى دارد و چنين كسى، اين نوع انتظار فرج است كه برترين اعمال و بهترين عبادت است و چنين منتظرى
السالم، زنده و تحت  هر گاه در زمان غيبت، از دنيا برود، به منزله كسى است كه پس از ظهور حضرت حجت عليه

  .فرمان او در راه خدا جهاد كرده است
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  ظهور امام زمان در سيماي جوانان

خداوند عمر مهدي عليه السالم را در دوران غيبتش طوالني « :روايت شده كه فرمود امام حسن عليه السالم از
گرداند تا مردم بدانند كه  گاه با قدرت خود، او را به صورت مردي چهل ساله يا كمتر ظاهر مي آن. گرداند مي

   ».خداوند بر هر چيزي قادر است
  

من به امام . خدمت امام صادق عليه السالم شرفياب شديم علي بن عبدالعزيز و ابوبصير من و: گويد مي ازدي --
» !من صاحب شما باشم ؟« :امام عليه السالم فرمود» هستي؟) كند  امامي كه قيام مي(آيا تو صاحب ما « :عرض كردم

   ».من پيرمرد هستم و صاحب شما جوان است« : آن گاه پوست بازوي خود را گرفت و كشيد و فرمود
  

د، بسياري از مردم او ظهور كن قائم عليه السالم اگر« : كند كه فرمود ابوبصير از امام صادق عليه السالم روايت مي --
كند مگر مؤمناني كه  كس او را باور نمي هيچ. كنند زيرا به صورت جواني رشيد و متعادل ظهور كرده را انكار مي

   ».، از آنها پيمان گرفته استعالم ذر خداوند در
  

هاي الهي اين است كه مهدي عليه  ترين امتحان از بزرگ« :در روايت ديگري نيز فرمود  امام صادق عليه السالم --
   ».كند در حالي كه مردم گمان مي كنند او پيرمرد كهنسالي است السالم به صورت مردي جوان ظهور مي

  
   »آيا تو صاحب امر هستي؟« : عرض كرد امام رضا عليه السالم به ريان بن صلت --

طور كه از ظلم  كند، آن من صاحب امر هستم، ولي كسي نيستم كه زمين را از عدل پر مي« : امام عليه السالم فرمود
بيني؟ قائم عليه السالم كسي  توانم آن كس باشم در حالي كه خودت ضعف بدن مرا مي چگونه مي. پر شده است

   ». است كه هنگام ظهور، سن پيرمردان و سيماي جوانان را دارد
  

: امام پاسخ فرمود. ل شددر حديث ديگري از امام رضا عليه السالم درباره نشانه حضرت مهدي هنگام ظهور سئوا --
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تر ديده  ساله يا كم نشانه او اين است كه سالخوردگان و قيافه جوانان را دارد، به طوري كه در چشم مردم چهل« 
  ». رسد شود تا اجلش فرا مي ي ديگرش اين است كه با گذشت شب و روز پير نمي نشانه. شود مي

  
 را ببينيم؟) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(چگونه خواب امام زمان

 رو ببينم؟) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(استاد ، چكار كنم كه خواب امام زمان: شاگرد

 .شب يك غذاي شور بخور، آب نخور و بخواب: استاد

 .شاگرد دستور استاد رو اجرا كرد و برگشت

  !ائم خواب آب ميديدماستاد ديشب د: شاگرد

 خواب ديدم بر لب چاهي دارم آب مينوشم

 !كنار نهر آبي در حال خوردن آب هستم

 ...در ساحل رودخانه اي مشغول

  ؛ تشنه آب بودي خواب آب ديدي: استاد فرمود

  بينيب) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(بشو تا خواب امام زمان) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(تشنه امام زمان

  
 آيا ما منتظريم؟

سازي خود و جامعه براي آمدن  اي روشن و مايه عشق و شور و اميد و تالش براي آماده انتظار، سرفصل اميد به آينده
آور نيست، بلكه موجب دوركردن  كننده و يأس انتظار، هرگز يك روحيه بازدارنده، فلج. و ظهور امام منتظر است

ها  آرزوها و آمال انسان. ها است انتظار، معيار ارزش انسان. د انسان در جامعه بشري استعنصر بدبيني به آينده، از نها
آرزوهاي متعالي، حكايت از كمال روح و رشد شخصيت . ها است معيار خوبي براي سنجش ميزان رشد و تعالي آن

آرزوها، انسان را . افراد دارد اهميتي و رشدنيافتگي ارزش، نشان از بي كند؛ برعكس آرزوهاي حقير و بي ها مي انسان
 .دارد به حركت وا مي
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انتظار، نقش . بودن است در صحنه ها است؛ نجات از سكون و ركود است،  عدالتي انتظار، اعتراض دائمي برضد بي
اگر انسان منتظر، به وظايفي كه براي او . مهمي در سازندگي، پويايي و اصالح فرد و جامعه در زمان غيبت دارد

 .يابد شده است عمل كند، به الگوي مطلوب انسان ديندار دست مي شمرده

بيعت با او و سرسپاري به فرمان او است؛ سنگرباني عقيده،  انتظار مهدي عجل اهللا تعالي فرجه الشريف اقتداي به او، 
است، تالشي  انتظار فرج، كار است، حركت. مرزباني انديشه و مبارزه در راه پاسداري از حريم دين و واليت است

شود در انتظار سرسبزي روزگاران بود و در  مگر مي. آسايي سازگاري ندارد هدفي، سكون و تن هدفمند است و با بي
  ريزان، از پا نشست؟ فصل برگ

ايستد و با الهام از شيوه و آيين امام و مقتداي مورد انتظار  منتظر، تالشگري نستوه است كه برابر هر انحرافي مي
از آن زمان كه فرشتگان الهي به امر خدا، . پردازد اش به جهاد و مقاومت مي راه اصالح خود و جامعهخويش، در 

برابر حضرت آدم عليه السالم سر به سجده فرود آوردند، بحث از انتظار موعودي از سالله آخرين پيامبر الهي به ميان 
آن زمان . شند و ديگران را هم به انتظار دعوت كنندديگر اين، وظيفه تمام فرستادگان آسماني شد كه منتظر با. آمد

گاهي استوار  كاش براي مقابله با شما قدرتي داشتم يا به تكيه«: كه لوط، برابر فاسدان قوم خود قرار گرفت و گفت
  :امام صادق عليه السالم فرمود. انديشه انتظار قائم، در روح و جانش جاري بود  »جستم پناه مي

گاه استوار،  و آن تكيه. السالم اين سخن را نگفت، مگر براي تمناي دسترسي به قدرت قائم ماعليه  حضرت لوط 
  . ... چيزي نبود، جز استواري و توانايي ياران او 

انتظار، در زمان غيبت و عدم حضور ظاهري امام در جامعه، به نوعي، اعالم پذيرش واليت و امامت آخرين وصي 
شود ارتباط شيعيان با امامشان ـ اگرچه به  و آله و سلم است و همين انتظار موجب مي پيامبر خاتم صلي اهللا عليه

  .صورت ارتباط قلبي و معنوي ـ حفظ شود

 ...راستي منتظر واقعي كيست؟ اما به

اعتقاد به . منتظر واقعي، كسي است كه به امامش معرفت داشته باشد؛ يعني اعتقاد به واليت و معرفت به شخصيت او
كسي منتظر واقعي است كه عالوه بر خودسازي به . شود ت، تعهد و پيماني است كه جز با اطاعت كامل نميوالي

  .هاي ظهور آن حضرت را فراهم سازد ديگرسازي نيز بپردازد، تا از اين طريق، زمينه
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الم طلوع كند، برترين كه ستاره پرفروغ امامت امامان عليهم الس پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلم پيش از اين
ها و  ها و جنايت جهاد امتش را انتظار فرج دانسته است؛ زيرا انتظار فرج، انتظار جهاد و انقالبي عظيم بر ضد تمام ظلم

  :عليه السالم در حديثي فرموده است حضرت علي . اجراي عدالت به تمام معنا در سراسر جهان است

   .رود ، در طي زمان انتظارش، در حال نماز به شمار ميكسي كه در انتظار اقامه نماز به سر برد

پس كسي كه در انتظار اقامه دين حق و برپايي دستورهاي الهي در سراسر جهان است، چه پايگاه و منزلتي دارد؟ در 
ه امام، اگر علي علي. زندگي ظاهري دنيا، هر امام، در عصر خود به حمايت و ياري پيروان و شيعيان خود نياز دارد

السالم هم باشد، اگر حمايتگري نيابد و شاهد خيانت دوستان باشد، مجبور به خانه نشيني است، تا چه رسد به امامي 
برد و انقالب بسيار عظيمي در پيش دارد كه فقط با حمايت پيروان و شيعيانش تحقق خواهد  سر مي كه در غيبت به

  .پذيرفت

  ...استقباليم؟ اگر منتظر بازگشت يوسف زهراييم، آيا آماده

داند اين آمادگي، جز  عاشق و دلباخته گل نرگس، منتظر نشانه و عالمت نيست؛ بلكه منتظر خود حضرت است و مي
  .آيد دست نمي با اطاعت از فرامين آن امام بزرگوار، به

  :فرمود حضرت ولي عصر عجل اهللا تعالي فرجه الشريف 

شود عمل كند و آنچه از جانب او، ما را به  ه دوستي ما نزديك ميپس هر يك از شما بايد به آنچه به وسيله آن ب
  .رسد خشم و ناراحتي نزديك نمايد دوري كند؛ زيرا فرج ما آني و ناگهاني فرا مي

كند كه در هر حال بايد آماده ظهور  كند و ما را متوجه اين امر مي اين حديث، وظيفه ما را به خوبي مشخص مي
  :عليه السالم فرموده استامام صادق . حضرت باشيم

براي ظهور و قيام حضرت قائم عجل اهللا تعالي فرجه الشريف خود را مهيا سازيد؛ گرچه اين آمادگي در حد فراهم 
  .كردن يك تير باشد

خواهد بگويد كسي كه طالب ظهور  در حقيقت، اين حديث مي. كند حضرت، براي برپايي عدالت، قيام مسلحانه مي
  .سازي نهايت جهاد و كوشش را بنمايد د در جهت زمينهآن حضرت است، باي
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 :امام هادي عليه السالم فرمود

قائم آل محمد، مهدي عجل اهللا تعالي فرجه الشريف است كه واجب است در زمان غيبتش منتظر او باشند و زمان 
  .ظهورش، مطيع باشند

  .عالي فرجه الشريف را واجب دانسته استبنابراين امام معصوم در اين حديث، انتظار امام زمان عجل اهللا ت

هاي فراوان پيامبر صلي اهللا عليه و آله و  با توجه به جايگاه بلندي كه انتظار در مكتب شيعه دارد و تأكيدها و سفارش
سلم و امامان معصوم عليهم السالم بر موضوع انتظار فرج، شيعيان بايد به اين موضوع اهتمام بيشتر و توجهي درخور 

  .بايد مراقب بود اعتياد به غيبت امام، گريبانگير ما نشود. ه باشندداشت

گذرد و هنوز اذن ظهور از ناحيه ذات اقدس اله صادر نشده  اكنون هزار و اندي سال از غيبت آن امام معصوم مي هم
  .است

  ...چرا تأخير؟

طور شايسته، قدم  ايم و در راه او به نشده يقيناً تأخير از ما است؛ زيرا طبق فرمايش مواليمان، اين ما هستيم كه يكدل
  :ايم بر نداشته

صدا بودند،  اش ياري كند، در عهد و وفاي به واليت ما يكدل و يك اگر شيعيان ما كه خداوند آنان را در بندگي
  .افتاد قدر به تأخير نمي ميمنت ديدار و ظهور ما اين

آيا جز اين است كه . از اين فيض بزرگ خدايي شدعدم وفاي به عهد پيروانش، موجب محروميت جهان بشريت 
برد و با دلي غمگين،  زندان غيبت، دستان يداللهي او را بسته است و از تزلزل و تحير بشريت در غم و اندوه به سر مي

  .خواند همگان را به دعا براي تعجيل در فرج خويش فرا مي

ها دعاي بسيار  ظايفمان مقابل حضرت كه يكي از آنهميشه دردهايمان را براي حضرت سوغات نبريم؛ بلكه به و
ماند؟  به راستي آيا براي ما عذري در كوتاهي از اين دعاي مهم باقي مي. براي تعجيل در ظهور او است اهميت دهيم



 
267 

چرا كه بهترين و مؤثرترين عملي كه بتوان با آن پدر مهربان ارتباط برقرار كرد و بسيار در تعجيل ظهورش مؤثر 
  .اشد، دعا استب مي

گريزند؛ اما سپيده  بسياري در اين سياهي شب به سوي دنيا مي. شب سياه غيبت تو بس طوالني شده است! موالي ما
  .پندارند، به زودي آشكار خواهد شد ها دورش مي دم كه آن

  .حضرت سوغات نبريم هميشه دردهايمان را براي

شما خواهش مي كنم انجام بديد آقا منتظره من از . دعاهايي كه به توصيه امام بايد بخوانيم 
 .منتظره ما تا بيدار شويم و او ظهور كند

 توصيه به خواندن زيارت آل ياسين

هرگاه خواستيد به وسيله ي ما به خداوند بلند مرتبه توجه كنيد «: در توقيع شريفي مي فرمايد) عليه السالم(امام زمان 
  ».... .سالم علي آل ياسين: ... اوند متعال فرموده است بگوئيدو به سوي ما روي آوريد، همانگونه كه خد

  

  توصيه به خواندن دعاي ندبه

) عليه السالم(يكي از بازرگانان اصفهاني كه مورد اعتماد گروهي از دانشمندان بود، در عالم رؤيا به محضر امام زمان 
نزديك است، به شيعيان ما بگوئيد «: فرمايندمي » فرج شما كي خواهد رسيد؟«: مشرف مي شود و از ايشان مي پرسد

  ».دعاي ندبه را روزهاي جمعه بخوانند

  

  توصيه به خواندن دعاي فرج

ابوالحسن محمد بن احمد بن ابي الليث : نقل مي كند» كنوز النجاح«در كتاب ) حمة اهللا عليهر(مرحوم شيخ طبرسي 
عليه (در عالم رؤيا امام زمان . پناه آورد) عليه السالم(م جواد و اما) عليه السالم(از ترس كشته شدن به قبر امام كاظم 

را به او تعليم دادند و او به بركت خواندن آن، از كشته ) دعاي فرج(آن حضرت اين دعا . را زيارت كرد) السالم
  .شدن نجات يافت
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 توصيه به خواندن نماز شب، زيارت جامعه، زيارت عاشورا

كه از مسافرت حج از قافله ) حمة اهللا عليهر(يد هاشم بن سيد حسن موسوي رشتي در تشرف مرحوم سيد احمد بن س
او نماز شب را » .را بخوان تا راه را پيدا كني) نماز شب(نافله «: جدا مي شود و راه را گم مي كند، به او مي فرمايند

بعد مي . ايشان زيارت جامعه را از حفظ مي خوانند» .زيارت جامعه را بخوان«: مي خواند بعد به او مي فرمايند
او زيارت عاشورا را نيز از حفظ مي خواند با تمام لعن و سالم و دعاي علقمه، » .را را بخوانزيارت عاشو«: فرمايند

چرا «: و باز مي فرمايد» نافله. نافله. چرا شما نافله نمي خوانيد؟ نافله«: آنگاه او را سوار بر مركب مي كند و مي فرمايد
. چرا شما زيارت جامعه نمي خوانيد؟ جامعه«: فرمايدبعد مي » .عاشورا. عاشورا. شما عاشورا نمي خوانيد؟ عاشورا

اينها دوستان شما هستند كه در كنار نهر آبي فرود آمده اند تا براي نماز صبح «: سپس مي فرمايد» .جامعه. جامعه
   » .وضو بگيرند

  توصيه به خواندن صحيفه سجاديه

مي گويد كه در اوايل » من ال يحضره الفقيه«در شرح » روضه المتقين«در كتاب ) حمة اهللا عليهر(مرحوم مجلسي 
! موالي من«: را ديدم، گفتم) عليه السالم(بلوغ در مسجد قديم اصفهان ميان خواب و بيداري حضرت صاحب الزمان 

آن حضرت » .چون نمي توانم هميشه خدمت شما شرفياب شوم كتابي به من عنايت كنيد كه هميشه به آن عمل كنم
اي از كتاب صحيفه سجاديه را به ايشان مي دهند و بعد از مدتي به بركت وجود امام زمان به واسطه شخصي نسخه 

  .، كتاب شريف صحيفه سجاديه اشتهار مي يابد)عليه السالم(

  توصيه به خواندن زيارت امين اهللا

) عليه السالم(مان همراه با امام ز: ، او مي گويد)عليه السالم(در تشرف مرحوم حاج علي بغدادي به محضر امام زمان 
. شديم و به ضريح مقدس چسبيديم و بوسيديم) عليه السالم(و امام جواد ) عليه السالم(داخل حرم مطهر امام كاظم 

: فرمود» آري«: عرض كردم» برايت زيارت بخوانم؟«: فرمود» .سواد ندارم«: گفتم» .زيارت بخوان«: بعد به من فرمود
آنگاه » .زيارت امين اهللا افضل است«: فرمود» .هر زيارت كه افضل است« :گفتم» كدام زيارت را مي خواهي؟«

  .مشغول به خواندن زيارت امين اهللا شدند
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 )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(دعا براي فرج امام زمان 

ي مي گويد كه شبي در خواب گويا مواليم، حضرت امام حسن مجتب) حمة اهللا عليهر(آقا ميرزا محمدباقر اصفهاني 
روي منبرها به مردم بگوييد كه توبه كنند و براي فرج حضرت حجت «: را ديدم كه به من فرمودند) عليه السالم(
دعا نماييد و بدانيد اين دعا مثل نماز ميت واجب كفايي نيست بلكه مانند نمازهاي ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(

  ».يوميه بر تمام مكلفين واجب است

) عليه السالم(اهللا حاج سيد محمد فرزند آيت اهللا سيد جمال الدين گلپايگاني، امام زمان  در تشرف مرحوم آيت
از عاليم ظهور، فقط عالمات حتمي مانده است و چه بسا آنها نيز در مدتي كوتاه به وقوع بپيوندند شما «: فرمودند

  ».براي فرج من دعا كنيد

  

 قصه هاي يك ديدار

دش حكايت زير را نقل كرده و از قول استاد خود بر صحت آن تأكيد فراوان مي كند شيخ عباس قمي به نقل از استا
البته استاد شيخ عباس قمي نيز آن را از زبان شخصي به نام حاج علي . و اهميت زيادي براي آن قائل شده است

 .بغدادي كه اين حكايت برايش واقع شده است، تعريف مي كند

 :ي بغدادي چنين تعريف مي شودبه هر حال، قصه از زبان حاج عل

ابتدا به . براي پرداختن بدهي خود از بغداد به نجف اشرف عزيمت كردم. ـ هشتاد تومان سهم امام بدهكار بودم
بعد از ديدار شيخ مرتضي به منزل شيخ محمد حسين . خدمت شيخ مرتضي رسيدم و بيست تومان به ايشان دادم

سپس به ديدار شيخ محمد حسن شروقي شتافتم و به ايشان هم بيست . شان دادمكاظميني رفتم و بيست تومان هم به اي
در اين فكر بودم كه بقيه ي بدهكاري ام را كه بيست تومان بود به هنگام بازگشت به بغداد به . تومان دادم و بازگشتم

  .شيخ محمد حسن كاظميني آل ياسين بدهم

. شتافتم تا ضمن زيارت، بدهي خود را هم به جناب آل ياسين بدهم وقتي به بغداد بازگشتم، فوراً به زيارت كاظمين
بعد از آن كه خدمت آل ياسين رسيدم ، اندكي از بيست تومان بدهكاري ام را خدمت ايشان سپردم و قول دادم بقيه 

تر به بغداد پس از اين قول و قرار، برخاستم تا زود. ي آن را بعد از فروش بعضي كااليي كه داشتم، خدمتشان بفرستم
  .بازگردم؛ زيرا پنج شنبه بود و عصر آن روز مي بايد مزد كارگراني را كه برايم كار مي كردند، بپردازم
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اما وقتي موضوع پرداخت مزد كارگران را به . جناب آل ياسين از من خواست باز نگردم و شب را در كاظمين بمانم
  .ايشان عرض كردم، به من اجازه ي بازگشت دادند

فته نماند هنگامي كه در محضر جناب آل ياسين بودم، در خاطر داشتم كه از ايشان نامه اي به اين مضمون كه من ناگ
از دوستان اهل بيت هستم، بگيرم و وصيت كنم آن را به هنگام فوت در كفنم بگذارند؛ اما اين ) حاج علي بغدادي(

  .درخواست را كه در ذهنم بودم، مطرح نكردم و بازگشتم

ز بيش از يك سوم از راه كاظمين به بغداد را نپيموده بودم كه ديدم سيد بزرگواري كه عمامه ي سبز رنگي بر هنو
من . وقتي سيد مرا ديد، با گرمي احوالپرسي كرد و مرا در بغل گرفت. سر دارد از مقابل من به سوي كاظمين مي رود

  :در اين هنگام ايشان به من فرمود. را بوسيديم نيز متقابالً چنين كردم و بعد از مصاحفه، چهره ي يكديگر

  سفر به خير؛ از كجا مي آيي و به كجا مي روي؟! ـ حاج علي

شايد او مرا مي شناسد و تقصير من : اين پرسش در حالي بود كه من آن سيد را نمي شناختم؛ ولي با خودم گفتم
  .است كه چيزي از او در خاطر ندارم

 :ض كردمه هر حال، در پاسخ سيد عرب

  .ـ به زيارت كاظمين رفته بودم و اكنون از آن جا باز مي گردم

  :سيد بزرگوار در پاسخ من فرمود

بيا با هم به كاظمين بازگرديم تا در آنجا شهادت دهم كه از دوستان جدم امير المؤمنين . ـ امشب، شب جمعه است
  .هستي» عليه السالم«

  :از اين سخن سيد تعجب كردم و گفتم

  !كه از وضع من چندان اطالع نداري، چگونه مي خواهي شهادت بدهي؟ ـ شما

  :سيد بزرگوار فرمود

  .ـ مگر امكان دارد كسي كه حق مرا به جا مي آورد، او را نشناسم
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  :به منظور سيد پي نبردم و گفتم

  !ـ چه حقي از شما را من ادا كرده ام؟

  :پاسخ دادند

  .ستـ آنچه به وكيل من رساندي، همان حق من ا

  :بار ديگر پرسيدم

  ـ وكيل شما كيست؟

  .شيخ محمد حسن: فرمودند

  :عرض كردم

  ـ ايشان وكيل شماست؟

  :فرمود

  .ـ آري؛ او وكيل من است

سپس درباره ي ساير وكالي ايشان پرسيدم تا ببينم آن چه به علماي نجف اشرف پرداخته ام، صحيح بوده است يا 
  .خير

  .ه پرداخته ام صحيح بوده است و همه ي آن علما ، وكيل او هستندسيد بزرگوار تأييد كردند كه آن چ

حاج علي بغدادي پس از وقوع اين ماجرا، از آن سيد بزرگوار مسايلي را مي پرسد و ايشان نيز به پرسش هاي متعدد 
  .سپس هر دو به زيارت كاظمين مي روند. حاج علي بغدادي پاسخ مي دهد

ناگهان از نظر حاج علي بغدادي پنهان مي شود و حاج علي ديگر نمي تواند او را به هنگام زيارت و نماز، آن سيد 
  .مشاهده كند
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حاج علي بغدادي پس از آن كه موفق به يافتن مجدد آن سيد نمي شود، نزد شيخ محمد حسن كاظميني آل ياسين 
  .مي رود و قصه اي را كه برايش واقع شده بود، بازگو مي كند

بوده است و از حاج علي بغدادي با » عج«شنيدن قصه، تاييد مي كند كه آن سيد امام زمان شيخ محمد حسن پس از 
  .تأكيد مي خواهد كه اين راز را فعالً با كسي در ميان نگذارد

 :پرهيز از افراط و تفريط !شيعيان چرا ما را نمي خواهند؟

  :در توقيعي مي فرمايند) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام زمام 
قوا پيشه كنيد، تسليم ما باشيد و كار را به ما واگذاريد كه بر ماست شما را از سرچشمه سيراب بيرون آوريم ت«

  » .به سمت راست ميل نكنيد و به سوي چپ نيز منحرف نشويد... چنانكه بردن شما به سرچشمه از سوي ما بود 
  

  توجه به آن حضرت همراه با محبت
توجه خود را همراه با محبت و دوستي به «: وقيع شريفي خطاب به شيعيان مي فرماينددر ت) عليه السالم(امام زمان 

سوي ما قرار دهيد و در مسير دستورات روشن و قطعي دين حركت كنيد كه همانا من براي شما خيرخواهي مي كنم 
يمان بر شما، به سخن و خداوند گواه است بر من و شما و اگر نبود عالقه ما به نيكو بودن شما و رحمت و مهربان

  ».گفتن با شما نمي پرداختيم
  

  )عليه السالم(واليت حضرت علي 
عليه (در مسير كاظمين، ايشان پرسش هايي را از محضر امام زمان ) حمة اهللا عليهر(در تشرف مرحوم علي بغدادي 

  :مي پرسد از جمله مي گويد) السالم
كسي كه : شنيدم كه بر روي منبر مي گفت. حوزه بود، رفتم روزي نزد مرحوم شيخ عبدالرزاق كه مدرس«: پرسيدم

در طول عمر خود روزها روزه باشد و شب ها را به عبادت به سر برد و چهل حج عمره بجاي بجاي آورد و در ميان 
نمي  نباشد براي او چيزي محسوب) عليه السالم(صفا و مروه بميرد ولي از دوستداران و محبان و مواليان اميرالمؤمنين 

  ».آري واهللا براي او چيزي نيست«: فرمودند) عليه السالم(امام زمان » .شود
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  جهت تعجيل در فرج) عليه السالم(توسل به حضرت زينب 
به شيعيان و دوستان ما «: در سرداب مقدس، حضرت فرمودند) حمة اهللا عليهر(در تشرف آقا شيخ حسن سامرايي 

  » .كه فرج مرا نزديك گرداند) عليه السالم(مه ام حضرت زينب بگوييد كه خدا را قسم دهند به حق ع
  

  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(عرضه اعمال به محضر مقدس امام زمان 
آيا ما شما را هر «: خادم مسجد كوفه، حضرت مي فرمايند) حمة اهللا عليهر(در تشرف مرحوم شيخ محمد طاهر نجفي 

  بر ما عرضه نمي شود؟روز رعايت نمي كنيم؟ آيا اعمال شما 
مي گويد كه در مسجد جمكران سيدي نوراني را ديدم، با ) حمة اهللا عليهر(مرحوم حاج محمد علي فشندي تهراني 

خود گفتم اين سيد در اين هواي گرم تابستاني از راه رسيده و تشنه است ظرف آبي به دست او دادم تا بنوشد و 
شيعيان ما به اندازه ((: حضرت فرمودند. نزديك گردد) عليه السالم(امام زمان شما از خدا بخواهيد تا فرج ! آقا: گفتم

  ))اگر بخواهند و دعا كنند فرج ما مي رسد. آب خوردني ما را نمي خواهند
 

  اخالص در عمل
 به ايشان عرض كردم. را ديدم) عليه السالم(شبي در عالم رؤيا امام زمان «: يكي از علماي بزرگ اصفهاني مي گويد

من به ذهنم رسيد كه » .قرار بده) عليه السالم(عملت را عمل امام زمان «: فرمودند» چه كنم كه به شما نزديك شوم؟
چه كنم كه «: پرسيدم. اين كار را مي كند تو هم انجام بده) عليه السالم(يعني در مورد هر كاري ببين اگر امام زمان 

   ».العمل؛ يعني، در كارهاي خود اخالص داشته باش االخالص في«: فرمود» !در اين امر موفق باشم؟
  

  بردباري و شكيبايي
از اخيار تهران كه در خانه اجاره اي زندگي مي كرده است و با پايان ) ره(در تشرف مرحوم سيد كريم پينه دوز 

          درستيافتن مدت اجاره دچار رنج و زحمت مي گردد ضمن اينكه به او بشارت مي دهند، نگران نباشيد منزل 
   ».دوستان ما بايد در فراز و نشيب ها شكيبا و بردبار باشند«: مي شود مي فرمايند
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  )عليه السالم(تحصيل معارف اهل بيت 
كه سال ها در نجف اشرف نزد علماي بزرگ دانش آموخته ) حمة اهللا عليهر(مرحوم آيت اهللا ميرزا مهدي اصفهاني

داشت و به دنبال درك حقايق، مباحث فلسفه را نزد ) حمة اهللا عليهر(يت اهللا ناييني بود و اجازه اجتهاد از مرحوم آ
رو . ديدم دلم آرام نگرفته و به درك حقايق عالم توفيق نيافته ام«: استادان فن تا باالترين رتبه خوانده بود؛ مي گويد

استفاده مي كردم ) حمة اهللا عليهر(باليي به عرفان آوردن و مدتي از محضر استاد عارفان و سالكان آقا سيد احمد كر
اما ديدم اين مطالب و اين رفتارها با ظواهر قرآن و سخنان . تا از نظر ايشان به حد كمال قطبيت و فناء في اهللا رسيدم

حمة ر(مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني » .اهل بيت عليهم السالم موافق نيست و به آرامش و اطمينان قلب نرسيده بودم
خود «: مي بيند، به همين جهت مي گويد) عليه السالم(تنها راه نجات را در توسل به پيشگاه حضرت مهدي ) عليهاهللا 

روزي . را از بافته هاي فالسفه و افكار عرفان خالي كردم و با كمال اخالص و توبه به آن حضرت توسل پيدا كردم
حال تضرع و توسل بودن كه حضرت صاحب الزمان  در وادي السالم نزد قبر حضرت هود و صالح عليهماالسالم در

طَلَب المعارِف من غَيرِ طَريقنا اَهل البيت مساوِقَّ «: ايشان فرمودند» .را مشاهده كردم) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(
ير مسير ما اهل لألنكارنا و قَد اَقامني اهللا و انا الحجه بنُ الحسن؛ يعني، جست و جوي معارف و شناخت طريق از غ

بيت طهارت مساوي است با انكار ما و همانا خداوند مرا براي هدايت بشر برپا داشته است و من حجه بن الحسن 
پس از آن از فلسفه و عرفان بيزاري جستم و تمامي نوشته هاي «: مي گويد) حمة اهللا عليهر(مرحوم اصفهاني » .هستم

  ».روي آوردم) صلي اهللا عليه وآله(به سوي قرآن و احاديث پيامبر  خود را در اين موارد به رودخانه ريختم و
  

  كمك به مردم
اُرخص «: دستور دادند) حمة اهللا عليهر(در توقيعي شريف، به مرحوم آيت اهللا العظمي حاج سيد ابوالحسن اصفهاني 

و در دسترس ! را براي مردم ارزان كننَفسك و اَقبِل مجلسك في الدّهليز واقضِ النّاس نحن نَنصرك؛ يعني، خودت 
همه قرار بده و محل نشستن خود را در دهليز خانه ات قرار بده تا مردم سريع و آسان با تو ارتباط داشته باشند و 

   ».حاجت هاي مردم را برآورد، ما ياريت مي كنيم
  توجه به پدر و مادر

ايشان شب هاي . ت و بسيار به او خدمت مي كرددر احواالت يكي از محبان و شيعيان آمده كه پدر پيري داش
دليل آن را پرسيدند، گفت چهل شب . چهارشنبه به مسجد سهله مي رفت اما پس از مدتي اين كار را ترك نمود

چهارشنبه به مسجد سهله رفتم در شب آخر نزديك مغرب تنها به مسجد سهله مي رفتم عرب بياباني را ديدم سوار بر 
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راضي نيستند من پدرم ) عليه السالم(من فهمديم كه امام زمان » .از پدرت مراقبت كن«: من فرمود اسب كه سه بار به
  .را بگذرام و به مسجد سهله بروم

  
  )عليه السالم(توسل به قمر بني هاشم 

 نقل شده است كه يكي از علماي نجف اشرف كه به قم آمده بود) حمة اهللا عليهر(از مرحوم آيت اهللا مرعشي نجفي 
مدتي براي رفع مشكلي به مسجد جمكران مي رفتم و نتيجه نمي گرفتم روزي هنگام نماز دلم شكست و «: مي گفت

) عليه السالم(به علمدار كربال قمر بني هاشم ) عليه السالم(آيا بد نيست با وجود امام معصوم ! عرض كردم موال جان
: فرمودند) عليه السالم(لتي ميان خواب و بيداري امام زمان در حا» !متوسل شوم و او را در نزد خدا شفيع قرار دهم؟

نه تنها بد نيست و ناراحت نمي شوم بلكه شما را راهنمايي مي كنم كه چون خواستي از حضرت ابوالفضل العباس «
  ».يا أبالغوث ادركني: حاجت بخواهي اين چنين بگو) عليه السالم(

  
  احترام به قرآن

) عليه السالم(اج شيخ محمدحسن مولوي قندهاري در حرم مطهر ابوالفضل العباس در تشرفي كه براي مرحوم ح
هوشيار باش و به قرآن «: روي داده است ايشان مي گويد ديدم قرآني روي زمين بر سر راه افتاده است به من فرمودند

  ».من خم شم و قرآن را برداشتم و بوسيدم و در قفسه گذاشتم. احترام كن
  

  انخدمت به محروم
. ق براي رسيدگي به مردم محروم منطقه فريدن رفته بودم.هـ 1358آقاي محمد علي برهاني مي گويد در خرداد 

عليه (ديدم چاره حز توسل به مواليم حضرت صاحب الزمان . هنگام بازگشت ماشين خراب شد و در بيابان تنها ماندم
ناگهان وجود مبارك امام زمان » .ادركني! المهدي يا اباصالح«: نيست، به آن حضرت متوسل شدن و گفتم) السالم

شما هم . ما هم اينجا رفت و آمد مي كنيم«: تشريف آوردند و ضمن بشارت به آمدن وسيله نقليه فرمود) عليه السالم(
تا مي توانيد . است) عليه السالم(و اين روش جدم حضرت علي . خيلي مأجوريد چون خدمت به محرومين مي كنيد

 تمكّن به اين طبقه خدمت كنيد و دست از اين كار بر نداريد كه كار خوبي استدر حد.«  
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  )عليه السالم(روضه حضرت ابوالفضل 
در شب هشتم ) عليه السالم(پس از اينكه نماز امام حسين ) حمة اهللا عليهر(در تشرّف آقاي محمد علي فشندي تهراني

در چادرهاي حجاج مي ) عليه السالم(فردا شب امام زمان «: رسدذيحجه را به او ياد مي دهند حاج محمد علي مي پ
عليه (در چادر شما مي آيند چون فردا شب مصيبت عموريم حضرت ابوالفضل «: فرمود» آيد و به آنان نظر دارد؟

   ».در آن خوانده مي شود) السالم
  

  ايران شيعه، خانه ماست
در دوران جنگ جهاني اول و اشغال ايران توسط قواي ) عليه حمة اهللار(مرحوم آيت اهللا ميرزا محمد حسن نائيني 

. از بين برود و سقوط كند) عليه السالم(انگليس و روس خيلي نگران بودند از اين كه كشور دوستداران امام زمان 
متوسل مي شود و در خواب مي بيند ديواري است به شكل نقشه ايران كه شكست ) عليه السالم(شبي به امام عصر 

. رداشته و خم شده است و در زير اين ديوار تعدادي زن و بچه نشسته اند و ديوار دارد روي سر آنها خراب مي شودب
خدايا، اين وضع به كجا خواهد «: مرحوم نائيني چون اين صحنه را مي بيند بسيار نگران مي شود و فرياد مي زند

تشريف آوردند و با دست مباركشان ديوار را كه ) المعليه الس(در همين حال مي بيند حضرت ولي عصر » انجاميد؟
. ، خانه ما است)ايران شيعه(اينجا «: در حال افتادن بود گرفتند و بلند كردند و دوباره سر جايش قرار دادند و فرمودند

   ».مي شكند، خم مي شود، خطر است ولي ما نمي گذاريم سقوط كند ما نگهش مي داريم
  

  ندن قرآنمواظبت بر قرائت و خوا
                  : در تشرّف شيخ محمد حسن مازندراني كه به بيماري سل مبتال بوده است او را شفا مي دهند و به او مي فرمايند

  ».بر ت باد به مواظبت بر قرائت قرآن«
  آيا ميدانيد

 يكي از داليل وجود امام ، قاعده ي لطف خداست : آيا ميدانيد كه

 و معجزه ثابت شده است، نص به دو راه)عليه السالم (مت حضرت مهدياما : آيا ميدانيد كه

 ، . اي است از لطف و فضل بي كران الهي است جلوه داستان والدت آن بزرگوار خود : آيا ميدانيد كه

 ذكر شده است ، حضرت اسم و لقب از 182دركتاب نجم الثاقب ، : آيا ميدانيد كه
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 خالي جذاب وجود دارد ،) عليه السالم (مهدي  حضرت بر گونه ي راست : آيا ميدانيد كه

 كه حضرت مي آورند، منبر حضرت سليمان است) عليه السالم (ازجمله مواريث انبياء : آيا ميدانيد كه

 هاى دينى است، ترين سنّت و واجب ترين الزم ى شكر از سجده: فرمودند) عليه السالم (زمان امام : آيا ميدانيد كه

 م در هايدلبرگ آلمان توسط مولر منتشر شد1901در سال )الدين كمال( قسمتي از كتاب : هآيا ميدانيد ك

 شده باشد ، مطرح مسأله غيبت امري نبودكه به تازگي : آيا ميدانيد كه

 غيبت، دالئلي دارد كه به امامان اجازه افشاي آن داده نشده است ، : آيا ميدانيد كه

 ،  ، آن هم بر دو نوع استحضرت آن منافع زمان غيبت : آيا ميدانيد كه

غيبت صغري براي فراهم شدن شرايط الزم جهت درك دوران غيبت كبري امري  واقع در : آيا ميدانيد كه
 ضروري بود ،

عثمان بن سعيد پيش از وفاتش مأمور شد تا پسرش محمد را به عنوان نائب امام به شيعيان معرفي  : آيا ميدانيد كه
 كند ،

 بود ،» محمد حنفيه« شد  ناميده نخستين كسي كه در اسالم مهدي موعود : كه آيا ميدانيد

 قم و مردم آن بر ديگر انسان ها حجت هستند“ در روايات داريم كه در عصر غيبت  : آيا ميدانيد كه

 شرايط: آيا ميدانيد كه  ن ارتباط و مشاهده حضرت دو ديدگاه وجود دارد ،ادرباره امك : آيا ميدانيد كه
 ،  دروان غيبت به چه گونه اي است سخت

 به مكارم اخالق است ، تخلّق از ويژگي هاي منتظران، استقامت در دين، پارسايي و : آيا ميدانيد كه

 برخي روايات در محرم آخرين سال غيبت اتفاقاتي رخ مي دهد، طبق : آيا ميدانيد كه

 است ،) م عليه السال(كوفه مقرّحكومت حضرت مهدي : آيا ميدانيد كه
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آيه در مورد  60از بيش حديث و 600از شيخ حرعاملي بيش از» ايقاظ من الحجة«در كتاب  : آيا ميدانيد كه
 .رجعت آمده است

) از عذاب الهي(من براي جهانيان ، امان : مي فرمايند) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام مهدي: آيا ميدانيد كه
  . آسمان، مايه امن و آسايش هستند  ي ساكنان كه ستارگان برا همانگونه هستم ،

 هاي ظهور است ، عصر غيبت تصديق بعضى نشانه تكاليف يكي از : آيا ميدانيد كه

 هستند ، انديشان جمود) عليه السالم (مهدي حضرت از جمله مخالفان : آيا ميدانيد كه

» مسجد سهله«اش شهر كوفه و  و خانواده) يفعجل اهللا تعالي فرجه الشر(امام زمان  سكونت محل : آيا ميدانيد كه
 خواهد بود؟

بارش و جوشش » بركات مادي و معنوي«، از آسمان و زمين اسالم با تشكيل حكومت جهاني: آيا ميدانيد كه
 كند؟ مي

، نيسفيا، شياطين، دجال،ابليس  :اند از عبارت) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(دشمنان امام زمان  : آيا ميدانيد كه
  ؟.…ها، منافقان و  ها، طاغوت صهيونيست

 غيب شدن مادر مهدي موعود در بدو تولد ايشان
 

در شب نيمه شعبان بود كه برادرزاده ام امام : مي گويد) عليه السالم(حكيمه خاتون عمه امام حسن عسكري
ه امام رفتم و بعد از صرف افطار مرا دعوت كرد تا افطار در خانه ايشان بروم من هم افطار به خان) عليه السالم(حسن

عمه جان امشب اينجا بمان چرا كه امشب خداوند جهان را به نور وجود حجت خويش، نور باران : برادرزاده ام گفت
 .خواهد ساخت

تا سحر در كنار نرگس خاتون ماندم و دمدمهاي صبح بود كه نرجس بعد از پايان بردن نماز به خود مي پيچيد امام 
 .عمه جان برايش سوره مباركه قدر را تالوت كن: از اتاق خويش بيرون آمد و به من فرمود) السالم عليه(عسكري

من يك چيز عجيبي در آن سحرگاه ديدم و آن اين بود كه هنوز بچه اي كه به دنيا نيامده بود همراه من به تالوت 
ز شنيدن نواي دل انگيز قرآن او هراسان شدم ا. قرآن پرداخت و سوره مباركه در را با من تا آخرين واژه تالوت كرد



 
279 

آيا از قدرت الهي شگفت زده شده اي؟ ! عمه جان :مرا صدا كرد و فرمود) عليه السالم(كه امام حسن عسكري
اوست كه ما را در خردسالي به بيان دانش و حكمت توانا ساخت و به سخن در آورد و در بزرگسالي روي زمين 

 جاي شگفتي است؟ حجت خويش قررار مي دهد چه

از نظرم ناپديد گرديد و گويي حجابي ميان من و او فرو افكنده شد » نرجس«هنوز سخن امام به پايان نرسيده بود كه 
سپس لحظاتي چند حالت وصف ناپذيري برايم پيش :و ما را از هم جدا ساخت در روايت ديگري آمده است كه 

از كار افتاده است و نمي دانستم در اطرافم چه مي گذرد به خود  آمد به گونه اي كه گويي دستگاه دريافت وجودم
عمه جان بازگرد كه « :آمدم و فرياد زنان و به سرعت به طرف اتاق امام دويدم اما پيش از آنچه چيزي بگويم فرمود

 .او را در همان جا خواهي يافت كه از برابر ديدگانت ناپديد شد

اي كه ما را از هم جدا ساخته بود برطرف شده است، چشمم به آن بانوي  به اتاق نرجس بازگشتم ، ديديم پرده
گرامي افتاد ، ديدم چهره اش غرق در نور است به گونه اي كه ديدگانم را خيره ساخت و در همين لحظات كودك 

 .گرانمايه اي را ديدم كه در حال سجده است و خداي را ستايش مي كند

  )191هللا سيد محمد كاظم قزويني ص ، امام المهدي، آيت ا52بحار ج،(

 لقب قائم

رسـيـد، پـس بـمن )عليه السالم(من در مدينه بيمار سختى شدم ، و خبر آن به حضرت صادق : داود بـن زربى گويد
گندم بـخـر، سـپـس بـپشت بخواب و آن گندم را ) ه كيلوتقريبا س(خبر بيماريت بمن رسيد، پس يكصاع : نوشت 

اللهم انى اسئلك باسمك الذى اذا سئلك به المضطر : (((روى سينه ات بريز و پهن كن بهر گونه كه ريخت و بگو
كشفت ما به من ضر و مـكـنـت له فـى االرض و جـعـلتـه خـليـفـتـك عـلى خـلقـك ان تـصـلى عـلى مـحـمـد و 

) دوباره (سپس برخيز و درست بنشين و گندمها را از اطراف خود جمع كن ، و ))) د و ان تعافينى من علتى آل مـحم
و (تـقـسيم كن ، هر قسمتى را بمسكينى ) كه هر مدى تقريبا ده سير است (همان دعا را بخوان و آنرا بچهار مد 

و آنقدر زود اثر (ن حـضـرت را انجام دادم من دسـتـور آ: داود گويد. بده و همان دعا را بخوان ) مستمندى 
و گويا از بند آزاد شدم ، و بسيارى از مردم آنرا انجام داده اند و از آن ) گذاشت كه همانساعت بيماريم برطرف شد

 .سود برده اند
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 لقب قائم عليه السالم

ا بعضي با شنيدن لقب قائم برميخيزد و با كلمه قائم و مهدي خوانده ميشود و چر) عليه السالم(چرا امام زمان :ميپرسند
 مي ايستد؟

 :پاسخ

بسيار ميشد كه در زمان ائمه عليه  در بسياري از روايات آن حضرت با القاب قائم و مهدي ياد شده و در مورد قائم
ا را خواهد قائم ما انتقام م:السالم بر اثر ظلم و فساد حاكمان غاصب امامان به ياد امام زمان مي افتادند و ميفرمودند

 .گرفت

قائم يعني قيام كننده نظر به اين كه قيام و نهضت حضرت مهدي جهاني است و در تمام تاريخ بشر چنين قيام و 
 .حكومتي نبوده است و آن حضرت با اين عنوان خوانده ميشود

نوع عمل مستحبي و اما اينكه پيروان آن حضرت با شنيدن اين لفظ و با گفتن اين كلمه برميخيزند و مي ايستند يك 
عجل اهللا (احترام و اظهار پيوند وانتظار به رآن حضرت است و ضمنا مردم را به ياد نهضت و قيام حضرت مهدي

مي اندازد و براي آنها اين تلقين عملي ميشود كه بايد برخواست نهضت كرد و اميدوار بود و به ) تعالي فرجه الشريف
هبري معصوم و قاطع كه اميد پيامبران و امامان و همه مستضعفان جهان و قلب زمينه سازي براي ظهور و قيام جهاني ر

 .تپنده هستي است پرداخت

اين كار حتي در زمان امام صادق در ميان شيعيان معمول بوده و حتي نقل شده در خراسان در حضور حضرت امام 
اللهم عجل فرجه و سهل ((و فرمود رضا كلمه قائم ذكر شد امام رضا برخاست و دستش را بر سر نهاد

 خداوندا بر فرجش شتاب كن و راه ظهور و نهضتش را آسان گردان)).مخرجه

را ديـدم كـه هـنـگـامـى كـه مـى خـواسـت از منزل بيرون رود )عليه السالم(حـضـرت صـادق : ابـوحـمـزه گـويـد
ا ديـدم كـه هـنگامى كه از منزل بيرون آمدى من شما ر: لبانش را مى جنبانيد و بر در خانه ايستاده بود، عرض كردم 

آرى هـمـانـا انـسان چون از منزل بيرون رود هنگامى كه خواهد : لبانت را مى جنباندى آيا چيزى گفتى ؟ فرمود
 )))بـاللّه خـرج و بـاللّه دخل و على اللّه توكل : (((و سـه بـار بـگـويـد))) اللّه كـبـر: (((بيرون رود سه بار بگويد
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اللهم افتح لى فى وجهى هذا بخير و اختم لى بـخـيـر وقـنـى شـر كـل دابة انت آخذ بناصيتها ان :) (((سپس گويد(
پيوسته در ضـمـانـت خداى عزوجل مى باشد تا خداوند او را بجائى كه بوده است ))) ربى على صراط مستقيم 

 برگرداند

 )فعجل اهللا تعالي فرجه الشري(ويژگي هاي حضرت مهدي 

 
 :مطابق احاديث و روايات عبارتند از) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(برخي خصايص و ويژگي هاي امام زمان 

 از خاندان و ذريه پيامبر است .1

 و شبيه ترين مردم به آن حضرت است) صلي اهللا عليه وآله(هم نام و هم كنيه پيامبر  .2

 است) عليه السالم(نهمين فرزند از فرزندان امام حسين  .3

 است) عليه السالم(اسم پدرش حسن  .4

 مادرش سيده كنيزان و بهترين ايشان است .5

 دوازدهمين امام و خاتم االئمه است .6

 داراي دو غيبت صغري و كبري .7

 عمر بسيار طوالني دارد .8

 زمين را پر از عدل و داد ميكند پس از آنكه پر از ظلم و ستم شده باشد .9

 گذشت روزگار او را پير نميكند .10

 ي استوالدتش پنهان .11

 دشمنان خدا را ميكشد و زمين را از شرك و ظلم پاك ميكند .12

 دين خدا را آشكار و اسالم حقيقي را در روي زمين گسترش ميدهد و فرمانرواي روي زمين ميشود .13

 با شمشير قيام ميكند .14

 داراي نسبتهايي از انبياست كه از آن جمله غيبت است .15

 روش او سيره پيامبر است .16

 زمايش هاي سخت واقع شوند ظهور ميكندپس از آنكه مردم در آ .17

 وقتي حضرت مهدي ظهور كند حضرت عيسي نازل ميشود و پشت سرش نماز ميخواند .18

 پيش از ظهورش بدعت ها و ظلم و گناه و تجاهر به فسق و فجور رايج ميشود .19
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را  هنگام ظهورش منادي آسمان به نام او و پدرش ندا ميكند كه همه آن را ميشنوند و ظهور آن حضرت .20
 اعالم ميكنند

پيش از ظهورش نرخ ها باال ميرود و بيماري ها زياد ميشود و جنگ هاي بزرگ برپا ميشود و بسياري كشته  .21
 ميشوند

خسوفي واقع ميشود و )مكاني بين مكه و مدينه(پيش از ظهورش نفس زكيه و يماني كشته ميشوند و در بيدا  .22
 شددجال و سفياني خروج ميكنند و حضرت آنها را ميك

پس از ظهورش بركات آسمان و زمين آشكار ميشود و زمين آباد ميگردد و هيچ كس غير خدا را پرستش  .23
 نميكند

 سيصد و سيزده نفر اصحاب او هستند كه در يك ساعت به محضرش حاضر ميشوند .24

 و بسياري به ديدار رحضرتش مشرف شده اند  معجزات بسياري دارد .25

  
 نداليل عقلي بر زنده بودن امام زما

  

در علم كالم ثابت مي شود كه خداوند از افعال خود هدف و غرضي دارد و چون خداوند : برهان علت غائي
كمال مطلق است و نقص در او راه ندارد غايت افعال الهي به مخلوقات برمي گردد و غايت وجود انسان، 

  .ل استانسان كامل است يعني انسان مانند درختي است كه ميوه ي آن وجود انسان كام

  :برهان امكان اشرف

در فلسفه قاعده اي مطرح مي شود به نام قاعده امكان اشرف و معناي آن اينست كه ممكن اشرف بايد در 
   ...مراتب وجود اقدم از ممكن اخس باشد

به افراد ... قات است و محال است كه وجود، حيات، علم، قدرت و جمال ودر عالم وجود انسان اشرف مخلو
  .انسان برسد قبل از آنكه اين كماالت به انسان كاملي كه حجت روي كره ي زمين است، رسيده باشد

هويت مطلقه ي خداوند در مقام ظهور، احكام وحدت بر او غلبه دارد و در وحدت ذاتي : برهان مظهر جامع
اسماي تفصيلي نيست و از طرف ديگر در مظاهر تفصيلي كه در عالم خارج ظاهر مي شوند،  مجالي براي

اينجاست كه فرمان الهي مقتضي صورتي اعتدالي است كه در آن . احكام كثرت ، غالب بر وحدت است 
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 وحدت ذاتي و يا كثرت امكاني بر يكديگر غلبه نداشته باشد تا بتواند مظهري براي حق از جهت اسماي
   .تفصيليه و وحدت حقيقيه باشد و آن صورت اعتدال همان انسان كامل است

   .ما در اينجا به همين مقدار بسنده مي كنيم و خواننده را به مطالعه ي كتب مفصل ارجاع مي دهيم

زياد است؛ ما براي نمونه به چند سند ) عليه السالم(ادله تاريخي و روائي والدت و حيات حضرت مهدي
  :تاريخي اشاره مي كنيم

مهدي موعود فرزند امام : و در كتاب هايشان متذكر شده اند كه  بسياري از دانشمندان نامدار اهل سنت پذيرفته
هجري متولد شده است و در پس پرده غيبت زندگي  255است و در سامراء در سال ) عليه السالم(حسن عسكري

  . مي كند و روزي به امر خداوند ظهور خواهد كرد

از والدت ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(فرزندش امام مهديقبل از والدت ) عليه السالم(امام عسكري
در شب پانزدهم شعبان فرزندم مهدي از ": فرمود "حكيمه خاتون"از جمله به عمه اش   حضرت خبر داده بود،

   ."نرگس خاتون متولد مي شود

حمد و سپاس ": شنيدم كه فرمود) عليه السالم(از امام ابو محمد حسن عسكري: گويد بن اسحاق مياحمد 
او از حيث ويژگي هاي . خداي را كه مرا از دنيا نبرد تا اين كه جانشين من و مهدي موعود را به من نشان داد

خدا مدتي وي را در . است) ه وآلهصلي اهللا علي(جسماني و اخالقي و رفتاري شبيه ترين انسان ها به پيامبر خدا
  "كند شود و جهان را از عدل و داد پر مي كند و سپس ظاهر مي حالت غيبت نگهداري مي

عجل اهللا (بعد از والدت فرزندش، خواص و نزديكان را از تولد امام مهدي) عليه السالم(نيز حضرت عسكري
  .آگاه نمود) تعالي فرجه الشريف

حجت خدا بر بندگان و امام و جانشين ":شنيدم ) عليه السالم(از امام عسكري: محمد بن علي بن حمزه گويد
  "در هنگامة طلوع فجر متولد شد 255من در پانزدهم شعبان سال 

متولد شد، ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(وقتي كه امام مهدي: احمد بن حسن بن اسحاق قمي مي گويد
فرزندي برايم متولد شده : من رسيد كه حضرت مرقوم فرموده بودبه ) عليه السالم(اي از امام عسكري نامه

  ."اين موضوع را مخفي بدار، زيرا جز براي دوستان و نزديكان ما آن را اظهار نخواهم كرد. است
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اين ": گوسفندي را براي من فرستاد و فرمود) عليه السالم(امام ابو محمد عسكري: گويد ابراهيم بن ادريس مي
  ."عقيقه كن و به خود و خانواده ات بخوران "مهدي"دت فرزندم را به جهت وال

افزون بر اين كه قبل از والدت امام مهدي بشارت داد و بعد از تولد به خواص ) عليه السالم(امام عسكري 
خبر داد كه مهدي موعود والدت يافته است، گام ديگري برداشت، و آن اين بود كه براي افزايش ايمان و 

  .عيان، فرزندش امام مهدي را به تعدادي نشان داداطمينان شي

اي : كودك سه ساله اي را به من نشان داد و فرمود) عليه السالم(امام عسكري: احمد بن اسحاق مي گويد
بدان كه اين كودك همنام و . احمد، اگر تو نزد خدا و امامان گرامي نبودي، فرزندم را به تو نشان نمي دادم

   .است و همان كسي است كه زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد هم كنيه ي رسول خدا

ما يك گروه چهل نفره در : گويند محمد بن ايوب و محمد بن عثمان بن سعيد عمري مي  معاويه بن حكيم،
جمع شده بوديم، حضرت فرزندش امام مهدي را به ما نشان داد و ) عليه السالم(امام حسن عسكري  خانة

  ."ام شما و جانشين من استاين ام": فرمود

ما تعدادي از شيعيان در : گويند علي بن بالل، احمد بن هالل، محمد بن معاويه بن حكيم و حسن بن ايوب مي
جانشين وي پرسش نموديم، پس   تجمع نموديم و از حضرت دربارة) عليه السالم(خانه ي امام حسن عسكري

  ."بعد از من اين امام شما است": از ساعتي حضرت كودكي را به ما نشان داد و گفت

بعد از من اين ": فرزندش را به من نشان داد و فرمود) عليه السالم(امام حسن عسكري: گويد عمر اهوازي مي
  ."فرزندم امام شما است

يا ابن رسول اهللا، اين : در خانة عسكري كودك زيبايي را ديدم، از حضرت پرسيدم: ابراهيم بن محمد گويد
  ."اين جانشين من است. اين كودك من است": حضرت فرمود كودك كيست؟

رسيدم و از حضرت درباره ي امام بعدي و ) عليه السالم(خدمت امام عسكري: گويد يعقوب بن منفوس مي
پرده را كنار بزن؛ كنار زدم، در اين هنگام كودك پنج ساله اي را : حضرت فرمود. صاحب االمر جويا شدم
اين ": حضرت فرمود. نشست) عليه السالم(آيد، آمد و روي زانوي حضرت عسكريديدم كه به سوي ما مي 

  ."امام شما است
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و نشان دادن فرزند بزرگوارشان مهدي، به خواص و افراد مورد ) عليه السالم(بعد از بشارت هاي امام عسكري
ر شيعيان برسانند تا اطمينان، اينك نوبت خواص است كه اقدام نمايند و وجود امام مهدي را به اطالع ديگ

  .آنان را از شك و حيرت نجات دهند

، عثمان بن سعيد عمري، )عليه السالم(افرادي همانند حكيمه خاتون، دختر محمد بن علي بن موسي الرضا
حسن بن حسين علوي، عبداهللا بن عباس علوي، حسن بن منذر، حمزة بن ابي الفتح، محمد بن عثمان بن سعيد 

كيم، محمد بن معاوية بن حكيم، محمد بن ايوب بن نوح، حسن بن ايوب بن نوح، علي معاوية بن ح  عمري،
بن بالل، احمد بن هالل، محمد بن اسماعيل بن موسي بن جعفر، يعقوب بن منفوس، عمر اهوازي، خادم 

عبداهللا خادم، كامل بن ابراهيم، احمد بن اسحاق، عبداهللا مستوري،   ابوعلي بن مطهر، ابي نصر طريف   فارسي،
عجل اهللا تعالي فرجه (جعفر حميري، علي بن ابراهيم مهزيار، ابوغانم خادم، كوشيدند و والدت امام مهدي

  .را به اطالع شيعيان رساندند) الشريف

كسي را دنبال من فرستاد كه امشب ) عليه السالم(امام حسن عسكري: به روايتي از حكيمه خاتون توجه فرمائيد
اين : پرسيدم. كند ي افطار نزد من بيا، چون خداوند امشب حجت خود را آشكار ميبرا) شب نيمة شعبان(

موضوع : فرمود. در نرجس اثر حمل مشاهده نمي شود: گفتم. از نرجس: مولود از چه كسي است؟ فرمود
بانوي : من در حالي كه نشسته بودم، نرجس آمد و كفش مرا از پايم در آورد و فرمود. همين است كه گفتم

او از سخن من تعجب كرد و ناراحت شد و . تو بانوي من و خانواده ام هستي: ن، حالت چطور است؟ گفتمم
كند كه سرور دنيا و آخرت  خداوند در اين شب به تو فرزندي عنايت مي: اين چه سخني است؟ گفتم: فرمود
بعد از . دم و به بستر رفتم، نماز عشا را به جا آور سپس بعد از افطار. نرجس از سخن من خجالت كشيد. است

بعد از تعقيب نماز به خواب رفتم و دوباره بيدار شدم، ديدم نرجس نيز . نيمه شب برخاستم و نماز شب خواندم
از اتاق بيرون رفتم تا از طلوع فجر با خبر شوم، ديدم فجر اول طلوع كرده و . بيدار شد و نماز شب به جا آورد

ناگهان . ام اين سؤال به ذهنم خطور كرد كه چرا حجت خدا متولد نشددر اين هنگ. نرجس در خواب است
من نشستم و . عمه جان، شتاب مكن كه موعد نزديك است: از اطاق مجاور صدا زد) عليه السالم(امام عسكري

در هنگامي كه مشغول خواندن قرآن بودم، ناگهان نرجس خاتون با ناراحتي از خواب بيدار . قرآن خواندم
نام خدا را بر : گفتم. آري: چيزي احساس مي كني؟ گفت: با شتاب خودم را به او رساندم و پرسيدم من. شد

در اين . زبان جاري كن، اين همان است كه در آغاز شب به تو خبر دادم، مضطرب نباش، دلت را آرام كن
چون جامه را از . استهنگام پردة نوري ميان من و او حائل شد، ناگهان متوجه شدم كه كودك والدت يافته 

در اين هنگام امام  .روي نرجس برداشتم، ديدم كه آن مولود سر به سجده گذاشته و به ذكر خدا مشغول است
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نوزاد را خدمت حضرت بردم، حضرت ".!فرزندم را نزد من بياور! عمه":صدا زد) عليه السالم(حسن عسكري
كشيد و در گوش راست اذان و در گوش  او را در آغوش گرفت و بر دست و چشم و مفاصل كودك دست

نوزاد لب به سخن گشود و شهادتين بر زبان جاري كرد و . "فرزندم، سخن بگو":و فرمود: چپ اقامه گفت
به ترتيب درود فرستاد تا رسيد به نام پدرش و بر او ) عليه السالم(و ديگر امامان) عليه السالم(سپس به امام علي
عمه، فرزند را نزد مادر ببر تا به او سالم كند و : به من فرمود) عليه السالم(سكريسپس امام ع. هم درود فرستاد

حضرت . نوزاد را نزد مادر بردم و به مادر سالم گفت، و سپس نزد حضرت برگرداندم. بعد نزد من بياور
همانند روز . عمه جان، فرزندم را بياور، آوردم: حضرت فرمود. روز هفتم نزد ما بيا، روز هفتم آمدم: فرمود

و نريد أن نمنّ علي ": سپس اين آيه را تالوت نمود. اول شهادتين و سالم بر امامان را بر زبان جاري كرد
  ."الّذين استضعفوا في االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين

را ) سالمعليه ال(بعد از اين، روزي خدمت رسيدم، پرده را كنار زدم و امام مهدي: گويد حكيمه خاتون مي
در ) عليه السالم(عمه جان، او همانند حضرت موسي: امام مهدي چه شد؟ فرمود  فدايت شوم،: نديدم، گفتم

   .شود خفا نگهداري مي

از طريق نشان دادن ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(، امام مهدي )عليه السالم(بعد از شهادت امام عسكري
عليه (وجود و امامت خويش را براي شيعيان امام عسكري) جزهمعجزه يا شبه مع(كرامت ها و شواهد صدق 

  .نماياند و حجت را بر آنان تمام كرد) السالم

براي چنين دوره اي پايه ) عليه السالم(در آغاز غيبت صغري، سازمان مخفي وكالت كه از زمان امام صادق
زدايد و آنان را به امام غايب و ريزي شده بود، از مهم ترين وظايفش اين بود كه شك و حيرت شيعيان را ب

نائبان و وكيالن حضرت با ارائه ي شواهد صدق، كرامت ها و علوم برتر . نيابت نواب اربعه مطمئن نمايد
  .اعطايي از ناحية مقدسه به اين امر اقدام نمودند

و در ) فعجل اهللا تعالي فرجه الشري(كرامت ها و شواهد صدق در برخي موارد مستقيماً توسط امام مهدي
عليه (شد؛ تا شيعيان افزون بر اين كه به وجود امام مهدي برخي موارد با واسطه ي سفيران به شيعيان بيان مي

نشان دادن كرامت ها و شواهد صدق عمدتاً . ايمان داشته باشند، به نيابت نواب اربعه نيز مطمئن شوند) السالم
ن سعيد عمري صورت گرفت، چون كه در اين دوره در زمان سفارت اولين سفير ناحيه ي مقدسه، عثمان ب

  .پي نبرده بودند) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(هنوز شيعيان در حيرت بودند و به وجود امام مهدي 
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عليه (را بسياري از اصحاب پدرش امام حسن عسكري) عليه السالم(امام زمان": سيد بن طاووس مي نويسد
از اين گذشته حضرت وكيل هايي داشت كه . م شرعي روايت كرده اندديده و از وي اخبار واحكا) السالم

اسم، نسب و وطن آنان معلوم بود و آنان معجزات، كرامات، پاسخ مسائل مشكل و بسياري از اخبار غيبي را 
   .روايت كرده بود، نقل كرده اند) صلي اهللا عليه وآله(كه حضرت از جدش پيامبر

  :نمونه ها

  :كنيم د نمونه اكتفا ميدر اين جا به ذكر چن

كه در ميان شيعيان قم جايگاه ويژه اي  "حسن بن نضر": گويد وي مي: روايت سعد بن عبداهللا اشعري قمي
و عده اي ديگر تصميم  "ابو صدام"او و . در حيرت بود) عليه السالم(داشت، بعد از رحلت امام عسكري
. امسال مي خواهم به حج بروم: ابو صدام رفت و گفتحسن بن نضر نزد . گرفتند كه از امام بعدي جويا شوند

نه، من خوابي ديده ام و : ابو صدام از او خواست كه اين سفر را به تعويق اندازد، ولي حسن بن نضر گفت
وصيت ) امام(قبل از حركت به احمد بن يعلي بن حماد دربارة اموال متعلق به . ، بنابراين بايد بروم بيمناكم

به بغداد رفت و در . مشخص شود) عليه السالم(ال را نگه دارد تا اين كه جانشين امام عسكريكرد كه اين امو
و ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(آن جا از سوي ناحية مقدسه توقيعي به دستش رسيد و به امامت امام مهدي

  .نيز به وكالت خاصة عثمان بن سعيد عمري مطمئن شد

در مورد ) عليه السالم(گويد پس از وفات امام حسن عسكري او مي: ارروايت محمد بن ابراهيم بن مهزي
پدرم اموال را برداشت . پدرم وكيل حضرت بود و اموال زيادي نزدش بود. جانشين آن حضرت به شك افتادم

و من را به همراهي طلبيد و به راه افتاديم، پدرم بين راه مريض شد و به من در مورد اموال وصيت نمود و 
سپس . هر كه اين نشانه را گفت، اموال را به او بسپار. از خدا بترس و اين اموال را به صاحبش برگردان :گفت

  .وفات كرد

چند روزي در عراق ماندم، سپس نامه اي از سوي عثمان بن سعيد به من رسيد كه در آن نامه همة عالئم و 
   .كسي آن را نمي دانست نشانه هاي اموال بيان شده بود، نشانه هايي كه جز من و پدرم

محمد بن ابراهيم بن مهزيار با اين كرامت و شاهد صدق هم به امامت امام مهدي وهم به نيابت عثمان بن سعيد 
  .مطمئن شد
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به ) عليه السالم(يكي دو سال بعد از درگذشت امام حسن عسكري: گويد او مي: روايت احمد دينوري سراج
) عليه السالم(دينور رسيدم، مردم در خصوص جانشين امام عسكريقصد حج از اردبيل حركت كردم و به 

شيعيان آن جا سيزده هزار دينار سهم امام، به من دادند كه . متحير بودند، اهل دينور از آمدن من خشنود شدند
: گفتند. هنوز جانشين حضرت حتي براي خودم روشن نيست: گفتم. به سامرا ببرم و به جانشين حضرت بسپارم

سيزده هزار دينار را گرفتم و با . هر وقت جانشين حضرت را پيدا كردي، به او بده. ورد اعتماد ما هستيتو م
در كرمانشاه با احمد بن حسن بن حسن مالقات كردم، او هم هزار دينار و چند بقچه پارچه به من . خود بردم

به من گفتند كه سه نفر مدعي نيابت . در بغداد در پي نايب حضرت مي گشتم. برسانم "ناحية مقدسه"داد تا به 
رفتم نزدش و امتحانش كردم و از او شاهد صدق خواستم، چيزي نداشت كه مرا . يكي باقطاني است. هستند

رفتم نزد سومي، ابوجعفر يا عثمان . سپس رفتم نزد دومي به نام اسحاق احمر، او را هم به حق نيافتم. قانع كند
اموالي از مردم نزد من است و بايد به جانشين امام : پرسي به او گفتمبن سعيد عمري، بعد از احوال 

برو در سامرا به خانه ابن الرضا : او گفت. تحويل دهم، در حيرتم و نمي دانم چه كنم) عليه السالم(عسكري
به سامرا رفتم و در خانه حضرت . در آن جا وكيل امام را خواهي يافت)) عليه السالم(امام حسن عسكري(
لحظه اي بعد فردي آمد و دست مرا . منتظر باش، اآلن بيرون مي آيد: دربان گفت. راغ وكيل امام را گرفتمس

مقداري اموال از ناحية جبل آوردم و به دنبال دليل : بعد از احوال پرسي به او گفتم. گرفت و درون خانه برد
در اين وقت براي من . را به او تسليم كنم ناچارم از هر كس دليلي براي اثبات نيابت وي يافتم، اموال. هستم

بعد از گذشت . شود غذا آوردند، گفت غذايت را بخور و كمي استراحت كن، سپس به كار تو رسيدگي مي
احمد بن محمد دينوري آمده و اين مقدار پول و : پاسي از شب آن مرد نامه اي به من داد كه در آن آمده بود

از جمله نوشته . و تمامي جزئيات را بيان داشت  يسه اين مقدار پول است،كيسه و بقچه آورده و درون آن ك
از كرمانشاه نيز يك كيسه از فالن شخص است، و . در كيسه پسر فالن شخص زره ساز شانزده دينار است: بود

با اين نامه شك و ترديدم بر ... فالن بقچه از احمد بن حسن مادراني است كه برادرش پشم فروش است و 
حضرت در اين نامه به من دستور داد . رف شد و مشخص شد كه عثمان بن سعيد عمري نايب حضرت استط

   .كه اموال را به بغداد ببرم و نزد همان فردي كه با او مالقات داشتم، تحويل دهم

ه در آغاز غيبت صغري پيرزني پارچه اي به من داد و گفت آن را ب: گويد وي مي: روايت محمد بن علي اسود
چون به بغداد رسيدم و نزد . من آن را با پارچه هاي بسياري ديگر همراه خود آوردم. ناحية مقدسه برسان

من همه را به او سپردم، جز پارچه . همه اموال را به محمد بن عباس قمي بده: عثمان بن سعيد رفتم، وي گفت
فرستاد كه پارچه پيرزن را نيز به وي تسليم  پس از آن عثمان بن سعيد از ناحيه مقدسه اين پيغام را. پير زن را

   ... .كن
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مردي از اهل عراق نزد من آمد و : از عثمان بن سعيد شنيدم كه مي گفت: گويد مي: روايت اسحاق بن يعقوب
حق پسر عمويت را كه چهارصد درهم  :آورد، حضرت آن را پس داد و فرمود) عليه السالم(مالي را براي امام
آن مرد مبهوت و متعجب شد و حساب اموال خود را بررسي كرد و معلوم شد كه پسر ! ازاست، از آن بپرد

آن را برگرداند، سپس مبلغ باقي مانده را تسليم حضرت نمود و  .عمويش چهارصد درهم از او طلب دارد
  .حضرت پذيرفت

مقدسه   اي اين كه به ناحيةاموالي از مردم نزد من جمع شده بود، بر: گويد مي : روايت محمد بن علي بن شازان
اين مقدار را افزودم و با نامه براي عثمان بن سعيد نائب . برسانم، ديدم بيست درهم كمتر از پانصد درهم است

پانصد درهم : چيزي هم در اين نامه قيد نكرده بودم، وي در پاسخ نوشت. فرستادم) عليه السالم(امام مهدي
   .بيست درهم از آن مال تو بود. رسيد

با اين خبرهاي برتر، كرامت ها و شواهد صدقي كه در آغاز غيبت صغري ارائه شد، شيعيان امام حسن 
شك و . و نيابت عثمان بن سعيد پي بردند) عليه السالم(تماماً به امامت امام مهدي) عليه السالم(عسكري

) هللا تعالي فرجه الشريفعجل ا(حيرت شيعيان در امر امامت كه ناشي از خفاي والدت و غيبت امام مهدي 
غيبت   با تالش هاي خالصانه كارگزاران حضرت در سازمان مخفي وكالت، در چند ساله آغازين دوره  بود،

  .صغري كامالً برطرف شد

به دو نكته پي ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(شيعيان با بهره مندي از كرامت ها و علوم غيبية حضرت مهدي
عليه (و علي) صلي اهللا عليه وآله(ستند مسير اصلي امامت ترسيم شده از زمان پيامبريكي اين كه دان: بردند
عجل اهللا (به فرزندش امام مهدي) عليه السالم(، به درستي طي شده و امامت از امام حسن عسكري)السالم

ه عجل اهللا تعالي فرج(منتقل شده است و در اين دورة غيبت صغري، حضرت مهدي) تعالي فرجه الشريف
  .از پشت پرده شيعيان را رهبري مي كند) الشريف

فعاليت مي كرد، اينك در دوره ) عليه السالم(دوم اين كه سازمان مخفي وكالت كه از قبل با رهبري امامان
از ناحيه مقدسه، مسئوليت و توليت اين سازمان را  "عثمان بن سعيد عمري"غيبت صغري نيز فعال است و 

  .شيعيان هم به امامت امام مهدي پي بردند و هم به نيابت خاصه مطمئن شدند بنابراين. عهده دار است

، پسرش محمد بن عثمان )عليه السالم(بعد از درگذشت عثمان بن سعيد عمري، به دستور حضرت مهدي
عجل اهللا (مسئوليت و توليت آن را بر عهده گرفت، در اين هنگام برخي از شيعيان، نه در وجود امام زمان
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عجل اهللا تعالي فرجه (بلكه در نيابت محمد بن عثمان شك كردند، كه امام مهدي) فرجه الشريف تعالي
با در اختيار قرار دادن برخي از كرامت ها و شواهد صدق، موجب شد شيعيان به نيابت محمد بن ) الشريف

حمد به مخالفت عثمان بن سعيد عمري مطمئن شدند و تنها چند نفر به جهت رياست طلبي و هواپرستي با م
اين ها به دروغ ادعاي نيابت كردند، و محمد بن عثمان با بهره گيري از كرامت ها و شواهد صدق، . برخاستند

سپس در دورة نيابت حسين    .ادعاي آنان را باطل كرد و شيعيان بيشتر به حقانيت محمد بن عثمان پي بردند
ولي با مشاهدة كرامت، از مخالفت دست برداشتند  بن روح هم برخي از خواص با وي به مخالفت برخاستند،

   .و عذر خواهي نمودند

بعد از حسين بن روح نيابت به ابوالحسن علي بن محمد سمري رسيد و آخرين توقيع كه در دورة غيبت 
در نهم ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امام مهدي. شود صغري صادر شد، نيز كرامتي ديگر محسوب مي

تو ": كند و به ابوالحسن علي بن محمد سمري متذكر مي شود كه هجري توقيعي صادر مي 329شعبان سال 
امور سازمان وكالت را سر و سامان بده و اموال مردم را برگردان بعد از اين ديگر . شش روز بعد مي ميري
قيع را به من او اين تو. رفتم نزد ابوالحسن علي بن محمد سمري: گويد راوي مي. "نيابت خاصه منتفي است

   .نشان داد و در روز موعود رفتم و ديدم ابوالحسن علي بن محمد سمري در حال جان دادن است

  . )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(اين نامه دليل ديگري است براي حقانيت شيعه و وجود امام زمان

  ) :عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(طوالني بودن عمر امام زمان 

حقيقت و ماهيت حيات بر بشر مجهول است و شايد بشر، . است "حيات"هاي مسئله  از شاخه مسئله طول عمر،
اگر پيري را عارض بر حيات بدانيم و يا آن را قانون طبيعي بشناسيم كه بر . هيچ گاه از اين راز سر در نياورد

له فرسودگي و مرگ به مرور زمان، موجود زنده را به مرح  بافت و اندام موجود زنده، عارض مي شود، و
بر همين اساس . رساند، معنايش اين نيست كه اين پديده، قابل انعطاف پذيري و در نتيجه تأخير نباشد مي

هاي  در اواخر قرن نوزدهم بر اثر پيشرفت. هاي مؤثري درباره درمان پيري برداشته است دانش بشري، گام
ايد در آينده نه چندان دور اين رؤياي شيرين به علمي، اميد به زندگي طوالني تر رونق بيشتري يافت و ش

هيچ گونه شگفتي باقي ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(درباره عمر طوالني مهدي موعود . واقعيت بپيوندد
حضرت حجت با دانش خدادادي و با استفاده از . نمانده و امكان علمي و نظري آن جاي ترديد ندارد

  .مدتي دراز در دنيا بماند و آثار فرسودگي و پيري در او پديدار نگردد تواند هاي طبيعي و علمي مي روش
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از سوي ديگر اگر مسئله كوتاهي عمر را قانون عمومي يا غالبي بدانيم، وجود استثناها در هر امري، از جمله 
ر دامن نظير گياهان، درختان و جانداراني كه د. اي روشن و انكارناپذير است امور طبيعي اين عالم، مسئله

حال چه استبعادي دارد كه در عالم انساني هم . باشند اي كهن و عمري طوالني برخوردار مي طبيعت از سابقه
براي نگهداري حجت خدا به عنوان ذخيره و پشتوانه اجراي عدالت و نفي و طرد ظلم و ظالمان، قائل به 

لل ظاهري بدانيم كه قوانين طبيعت در استثناء شويم و او را موجودي فراتر از عوامل طبيعي و اسباب و ع
به . برابرش انعطاف پذيري دارند و او بر آنها برتري دارد؟ اين امري ممكن است گرچه عادي و معمولي نباشد

البته خرق عادت غير . توان پذيرفت نوع زندگي امام غائب را به طريق خرق عادت مي"گفته عالمه طباطبائي 
توان اثبات كرد كه اسباب  توان خرق عادت را نفي كرد، زيرا هرگز نمي گز نمياز محال است و از راه علم هر
شناسيم و ديگر اسبابي كه  ايم و مي ها هستند كه ما آنها را ديده كنند، تنها همان و عواملي كه در جهان كار مي

د، از اين رو ممكن است در ايم، وجود ندار ايم يا نفهميده ما از آنها خبر نداريم يا آثار و اعمال آنها را نديده
فردي يا افرادي از بشر اسباب و عوامل به وجود آيد كه عمري بسيار طوالني، هزار يا چندين هزار ساله براي 

   .ايشان تأمين نمايد

. است) عليه السالم(اند كه مستندترين آنان، حضرت نوح  از سوي ديگر معمرين زيادي در تاريخ وجود داشته
عمر طوالني . و حتماً عمر وي بيشتر از اين بوده است  سال فقط پيامبر بوده 950د كه كن قرآن تصريح مي

توان عمر طوالني حضرت را پذيرفت و هيچ  بر اين اساس مي.  باشدو حضرت خضر نيز مصداقي از آن مي
  .گونه استبعادي از نظر عقلي در آن راه ندارد

 !مهدي جان 

  .اده ام با آمدنت عالج مي شوددردهاي زيادي است كه به آنها وعده د

  جمعه ها دم غروب وقتي آسمان از اندوه نيامدنت

  دوباره مثل صدها سال ديگري كه خون گريسته است

  :اشك سرخ مي بارد به خود مي گويم 

   ".....آقايم باز هم نيامد "
  

  درست جمعه ها ، وقتي قلبم و قلب همه از تنگي فراغت
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  د چروكيده ومثل الله اي كه زير پا لگد شو

  رنجيده مي شود با خود مي گويم

  اين درد عاقبت مرا خواهد كشت ، و بعد به خود نهيب مي زنم كه
  

  **او خواهد آمد ** 
  

  و آنگاه از ديدگانم قطره اي اشك مي چكد و از

  :سوزان ترين پرده اندوهم مي گويم 

  ...مهدي جان درست كه من بدم و اليق تو نيستم اما 

 :موالي من

  ن نشاني از تو ندارم اما نشاني ام را براي تو مي نويسمم

  در عصرهاي انتظار به حوالي بي كسي قدم بگذار

  و وارد كوچه پس كوچه هاي خيابان غربت را پيدا كن

  تنهايي شو كلبه غريبي ام را پيدا كن

  كنار بيد مجنون خزان زده و كنار مرداب آرزوهاي رنگي ام

  بغض خيس پنجره برو به سراغ در كلبه را باز كن

  ....مرا خواهي ديد حرير غمش را كنار بزن

  با بغضي كويري كه غرق عصاره انتظار است
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  .سالم
  

 !سالم اي غايب بي نشان 

  !اي آقاي نديده ام! اي بهانه ي تمام گريه هايم 
  

  ,امشب دلم دوباره بيقراري مي كند

  ,ستاره مي شمارد و سراغت را از ماه مي گيرد

  ل هاي باغچه كه بيقراري دلم را مي بيننداما گ

  :به جاي ماه جواب مي دهند

  ما عمريست هر بهار به اميد آمدنش خود آرايي و« 

  عطر افشاني مي كنيم

  ».ولي با آمدن پاييز عمر ما به سر مي آيد و او نمي آيد

 ,دوباره دلم ستاره مي شمارد

  :دگلهاي باغچه را مي بويد و مي پرس, ماه را مي نگرد

  چشمهايم را باراني و, چرا دردهايم را درماني« 

  قلب شكسته ام را مهرباني نيست ؟
  

  مگر نه اين كه آمدنت گلهاي ياس و اطلسي را

  براي ما به ارمغان مي آورد؟
  

  مگر نه اين كه نگاه نازنينت ناب ترين لحظه ها را
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  نصيب دل شكسته ي ما مي كند؟
  

  ريه ها را مي خنداند؟مگر نه اين كه دست شفابخشت تمام گ
  

  پس چرا نمي آيي؟
  

  چرا عمريست ما را در حسرت يك لحظه ديدار

  جمال دلربايت گذارده اي؟
  

  اصالً اي كه خودت گفتي روزي خواهي آمد

  و آن روز تمام قناري ها آواز مي خوانند،

  تمام غنچه ها مي شكفند و تمام چشم ها

  !از شوق باراني مي شوند
  
  نده طالبت مي شوم،پس چرا نگفتي نخوا

  »نديده عاشقت مي شوم و نيامده دلتنگ نبودنت؟ 

  !اي آقاي نديده ام
  

 تو تمام اشتياق كُميل من،

  .تمام گريه هاي ندبه ي من و تمام دلتنگيه اي سمات من هستي
  

  پس بيش از اين ما را چشم انتظار و بي قرار مخواه

  و با آمدنت نور صفا و صداقت و صميميت بر

  تاريك عالميان بتاباندلهاي 
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  !اى محبوب دلها
  

 كنم ام را خاك قدمت مي  تمام هستي 

  تا شايد نظرى به جاده دلم بيندازى ،

  چرا كه تو آفتاب يقينى، كه اميد فرداها هستى،

  تو بهار رؤيايى كه مانند طراوت

  مانى و نرم و سبز و لطيفى ، سرخ مي  گل 

  تو معنى كلمات آسمانى هستي كه

  .كند براى آمدنت به زمين دعا مي دستهايش 
  

  !اى تجسم مهربانى
  

  كنند غيرت آفتاب و جلوه زيبايى ماه تو را توصيف مي 

  كند و نفس آب تو رامعنى مي 

  .كند و نبض خورشيد تو را وصف مي 

  آيى؛ دانم كه تو مي  خوب مي 

  اى و آنگاه است آيى همانطور كه وعده كرده  آرى تو مي 

  .ها پاك خواهيم كرد را از لغتنامه كه كلمه انتظار 
  

  !پس اى تمام زيبايى
  

  بيا تا براى هميشه فريادرس عاشقان موعود باشى
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 اي آنكه در نگاهت حجمي زنور داري

 كي از مسير كوچه قصد عبور داري؟

 
 چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابي

 اي آنكه در حجابت درياي نور داري

 
 ي نگاهم؟من غرق در گناهم، كي مي كن

 برعكس چشمهايم چشمي صبور داري

 
 از پرده ها برون شد، سوز نهاني ما

 كوك است ساز دلها، كي ميل شور داري؟

 
 در خواب ديده بودم، يك شب فروغ رويت

 كي در سراي چشمم، قصد ظهور داري؟

  

  

 .. سالم موالي مهربان من

 ميدانستي تمام ثانيه هاي حضورم در هستي با حضورت در هستي

 .. آنچنان با مني كه گاهي خودم را هم فراموش مي كنم.. خورده  -گره 

 نمي دانم من تو را بي نهايت دوستدارم يا تو من را

  

 چرا كه اكثر اوقات فكرت را ، يادت را ، خيالت را ،

 صداي قدم هايت را ،

 شور جاريه حضورت را به سراغ دل من ميفرستي

 .. را دوست داريكه بدانم چقدر به ياد من هستي و م
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 .. جانم به قربان دل مهربانت موالي من

 مي دانم اين هزار سال را هم بهانه ي دوست داشتنم

 .. در پرده ماندي كه انسان شوم و به نزديكيه دروازه ي انتظارت برسم

 كاش من هم ترا همين اندازه دوست مي داشتم

 تا الاقل يك سال نه يك ماه نه يك هفته نه

 .. ك ساعت را با ياد تو بگذرانميك روز نه ي

 برايم دعا كن موالي من كه تا آمدنت ،

 من ، هم به شكوه انسانيت برسم

 با تمام انتظار, آه مي كشم تو را 

 اي كرامت بهار, پر شكوفه كن مرا 

 صف به صف نشسته اند, در رهت به انتظار 

  كارواني از بهار, كارواني از شهيد 

 

 ير كارواندر مس, اي بهار مهربان 

 گل بكار و گل بكار, گل بپاش و گل بپاش 

 مكش, دست مهر اگر , بر سرم نمي كشي 

 الله هاي داغ دار, تشنه محبتند 

 مهره هاي بي نشان, دسته دسته گم شدند 

 نخل هاي روزه دار, تشنه تشنه سوختند 

 بي شكوفه ام هنوز, مي رسد بهار و من 

 رببا, مهربان من ! بتاب , آفتاب من 

 .آسمان را مي ستايم، كه ابرهايش را زير انداز گام هايت مي سازد
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 درختان را دوست دارم؛ كه شاخه هاشان نسيم محبت را

 .به ياد تو معطر ومتبرك مي كنند

 .آب را مي پسندم كه روان مي شود، تا غبار از قدوم پاك تو برگيرد

 .م مي سازدباد را مي شنوم؛ كه ياد روح نواز كوي تو را، هديه مشام

 .وانتظار را مقدس مي شمرم؛ از آن كه هر آدينه ، منتظرت مي نشينم

 هر آدينه، چشم به راه و گام تو مي سپارم و هرآدينه،

 .دلم را سفره محبت هاي تو مي كنم

 نوازش نگاهت را از ما دريغ مدار، اي موالي ما،

 )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(يا صاحب الزمان 

  

 .غنچه هاي ناشكفته ي عالم را شكوفا ميكندآمدنت تمام 

  گل نرجس

 .بيا كه نرگسهاي عالم، چشم به راه آمدنت هستند

 بيا كه چون ترنّم ابرهاي نوبهار، وصف تو،

 .دلهاي گداخته را غرقه در خنكاي اشتياق كرده است

 .گويي شميمي است از بهشت

 ه،جوان هاي بر لبان باد صبا رسته است كه هنوز غنچه نكرد

 .طراوت گلبرگ هايش را استشمام ميكنم

 ميداني چرا گلها و ريحانه اي پهن دشت انتظار،

 اين بار عطري شگفت مي افشانند؟

 .آنها خرقه از خاكي ستانيده اند كه تو در آن خراميده اي

 بدان كه اين بار ترانه اي نمي سرايم كه به هر بيت آن،
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  جمال يار تمنّا كنم و وصال ديار

 ...ت من عطش ذره ذره ي هستي استرواي

 روايت من شكوِه نيست،

  

  اما تو را به خدا

 بگو چه شراري است در اين شيدايي حزن انگيز،

 كه نه فرارش ميسر است و نه قرار در حصارش؟

 چه شراري است چنين جانسوز؟

 ...عقده ي دل است كه به دست تو باز ميشود

 تمام كرانه هاي غريب گواهند،

 ر كه مغربي سر رسيد،هر با

 .آفتاب شفق بارش به اميد طلوع تو غروب كرد

 و

 .تو مي آيي، نزديك است ولي دور مي پندارندش

 بيابيا و بشتاب بر التيام زخم هاي بي شمار كه در دل داري،

 .و بخوان به نواي امن يجيب، سرود آمدنت را

 من نيز دعا خواهم كرد،

  دعا خواهم كرد،

 
  هان تشنة زاللي توستتو كيستي كه ج

  بهار عاطفه مرهون خشكسالي توست

  شب زمانه كه مقهور بامدادان باد

  شكيب خاطرش از خون اليزالي توست

  ز قصه عطشت چشم عالمي گريان

  هزار چشمه جوشنده در حوالي توست
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  تو ماه من به كدامين ظالمه ات كشتند

 كه پشت پير فلك تا ابد هاللي توست

  ها و را كس به حجم آينهنديد نقش ت

 حكايت همه از صورت خيالي توست

  چه عاشقي تو كه در دفتر قصايد سرخ

  هرآنچه خواند دلم، شاه بيت عالي توست

 سزد كه رايحه درد، سازدم مدهوش

  بالي توست كه باغ عشق، به داغ شكسته

  فغان كه وارث بانوي آبهاي جهان

  تويي و تشنه يك قطره، مشك خالي توست

  تو شهر عشقي و دروازه ات به باغ بهشت

  دل شكسته من يك تن از اهالي توست

  

 
 موالي من! ،امام من 

 وقتي بغض ناباور درد در حنجره ام زنداني است

 وقتي واژه ها در پستوي خاطرات گرد گرفته اند ،

 وقتي زبانم از تكرار كالم عاجز است ،

 وقتي مي توانم با چشمانم سخن بگويم ،

 وقتي نگاه من با نگاه تو آشناست ،. الم احتياج نيستبه ك

 پس چشمانم را به تو مي سپارم تا. زبان احتياج نيست 

 در وسعت روشن نگاهت ،

 . خاطرات سبز جواني و كودكي ام را مرور كنم
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 باران تندتند به پنجره ي اتاقم مي خورد ؛

  و آسمان هرازگاهي با غرشش احساس وجود مي كند

  ابرها در دوردست متراكم هستند ،. ه دنيا آمدنش را نويد مي دهدو دوباره ب

  ديگر در آسمان گوي زرين و منور را كه هر صبحگاه با پرتوهاي ماليمش ،

  .مرا از بستر بلند مي كند ، نمي بينم 

  .نسيمي كه در هوا متراكم شده است بوي بهشتي دارد

  

 ، امروز جمعه است ،... بقيه ا

  فرا رسيدنروز موعود ، روز 

  ، از راه رسيدن و دل هاي هزاران عاشق را مزين كردن ،

  .آرزوي هر پير و جواني ، خرد و كالن ، ديدن چهره ي نازنين توست 

  اي كاش مي شد ، همچون پرستو هاي عاشق

  ، در دل تاريك شب پرواز كرد

  ، اي كاش مي شد در كوير سينه ها آالله ها را كاشت و درميان

  ل هاي ديوانه ساخت و اي كاش مي شد مهرباني رشوق هستي با د

  ا به قدر ارزاني در ميان عاشقان زندگي ،

  .از وراي ابرهاي تيرگي ، بر فراز خانه ها پرواز داد
  

  مهربانم

  امروز روزي است كه بايد اندوخته هاي قلب و روحم را به تو ابراز كنم

  و تو سخاوت كني و از لغزش هاي من چشم بپوشي
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  بر من قدري بيشتر ايثار كنيو در برا

  .همين امروز بايد كه در ترنم تحسين و همدردي بر زبان جاري ساخت . 

  ميداني ؟ بزرگي و شأن انسان در بزرگي و شأن

  حقيقتي است كه بر زبان مي آورد ،

  در بينش و دركي است كه بدان دست مي يابد و در ياري و مساعدتي است

  يال مقصودي را مي جويممن در خ. كه بر زبان مي آورد 

  .كه دستهاي مهربان تو مي تواند مرا در راه رسيدن به مقصود ياري كند

  من بر اين باورم كه در جهاني چنين دردمند و بي ترحم كه

  مهرباني و عشق را بهايي نيست مي توان واژه ها را به كمك گرفت

  و دردهاي مانده در دل را كه به عظمت روح لطيف من و به

  ي غم هايسنگين

  .ناگفته ي ماست ، بيان كرد
  

 .ام ام را به حراج گذاشته   گرفته  سينه آتش

  !مرا بخريد اي روزهاي خاكستر گرفته

  !دفنم كنيد زير الوار سوزان مهجوري

  !حساب دوري رهايم كنيد در رنج بي

  !چگونه نسوزم ، وقتي او هست و من از ديدنش محرومم؟

  عشقش را آبي نيست ؛ چگونه خاكستر نشوم ، وقتي آتش

  !اي از سيمايش نيست؟ وقتي نامش هست و خاطره

  اما زندگي خوش است بر كام عاشقان ،
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  .آيد تا آمدنش ، به دق الباب دل عاشق مي

  ها ، جوابم بده ، اي محل اسرار آسمان

  من ، يك كهكشان سؤالم؛! اي صاحب ديوان بارگاه ربوبي

  .آمدنت» راه مكه«اي كوچك در  سياره

  !ورشيد منظومه آل يسخ

  گردد؟ كدامين مدار ، گرد سيماي آسماني تو مي

  كدامين كهكشان ، نشاني حقيقت افكار و اجداد اهورايي توست؟

  ها، راه   ها و كوره  مرا در انبوهي راه. من يك آسمان سؤالم

  !در جنگ اميد و نااميدي، رهنمون باش
  

  

  سالم برگل نرگس
  كاروان انتظار گردانيد به نام آن كه انسان را مسافر

  سالم اى گل نرگس، اى كه شيرين ترين انتظار، انتظار توست
  و بهترين منتظر، منتظر توست

  :مى توانم در يك كلمه پر معنا بگويم
  گر عشقى هست و عاشقى

  نام تو معشوق و من عاشق و شيفته توأم
  گردانددر انتظارت مى مانم و از خداى بزرگ مى خواهم كه ظهورت را نزديك 

 ما محتاج يك نگاه گذراى شما هستيم،

  زودتر ظهور كن و قلب رهبرمان را شاد گردان
  .ما و رهبرمان در انتظار تو مى مانيم

  خدا كند كه بيايى و ما هم يكى از يارانتان باشيم
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  به جز دستهاي پر قدرت تو راهي نيست

  مي دانم ،كه قلب پر از فراموش من از نام پر از حياط تو آكنده شود و 

  مي دانم مهرباني تو را آن قدرت هست

 .كه قلبم را چنان وسعتي بخشد كه از محبت تو سيراب شود

  ... آقاي من كرم كن و بر من بتاب
  

 .امروز هم از صبح منتظرت بودم

 .چشم هايم از پگاه، يكسره به در بود. خانه دلم را آب و جارو كرده بودم براي تو

 .به سمت هر صدايي كه ميتوانست نشاني از تو را به همراه داشته باشد گوش هايم را سپرده بودم

 مي دانم قابل نيستم،اما خيلي دلم مي خواهد ببينمت؛

 جمعه ها، همه جمعه ها،ديدگانم را به سمت آمدن تو مي دوزم؛

 .دلم نيز پيوسته سرك مي كشد تا ببيند چه هنگام مي آيي

 .تندگوش هاي من،صادقانه عاشق صداي تو هس

 .نه من تنها؛كه همگان، انتظار ديدن روي تورا دارند

 .همه عاشق تو هستند. همه دوستت دارند

 .دنيا،بي تو فاقد گل و عطر معناست

 اي پسرفاطمه؛مهدي جان؛ ما را درياب
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 !مهدي جان 

  
  .دردهاي زيادي است كه به آنها وعده داده ام با آمدنت عالج مي شود

  آسمان از اندوه نيامدنتجمعه ها دم غروب وقتي 

  دوباره مثل صدها سال ديگري كه خون گريسته است

  :اشك سرخ مي بارد به خود مي گويم 
   ".....آقايم باز هم نيامد "

  
  درست جمعه ها ،

  وقتي قلبم و قلب همه از تنگي فراغت مثل الله اي

  كه زير پا لگد شود چروكيده و رنجيده مي شود

  اقبت مرا خواهد كشت ، و بعد به خود نهيب مي زنم كهبا خود مي گويم ايت درد ع
  

  **او خواهد آمد ** 
  

  و آنگاه از ديدگانم قطره اي اشك مي چكد

  :و از سوزان ترين پرده اندوهم مي گويم 
  ...مهدي جان درست كه من بدم و اليق تو نيستم اما

  

  !اى محبوب دلها
  

 ى به جاده دلم بيندازى ،كنم تا شايد نظر ام را خاك قدمت مي  تمام هستي 

  چرا كه تو آفتاب يقينى، كه اميد فرداها هستى،
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  مانى و نرم و سبز و لطيفى ، سرخ مي  تو بهار رؤيايى كه مانند طراوت گل 

  تو معنى كلمات آسمانى هستي كه دستهايش براى آمدنت

  .كند به زمين دعا مي 
  

  !اى تجسم مهربانى
  

  كنند و را توصيف مي غيرت آفتاب و جلوه زيبايى ماه ت

  .كند كند و نبض خورشيد تو را وصف مي  و نفس آب تو رامعنى مي 

  آيى؛ دانم كه تو مي  خوب مي 

  آيى آرى تو مي 

  اى و آنگاه است كه كلمه انتظار را از همانطور كه وعده كرده 

  .ها پاك خواهيم كرد لغتنامه 
  

  !پس اى تمام زيبايى
  

  اشقان موعود باشىبيا تا براى هميشه فريادرس ع

 ...تو غايب از نظر و حاضر در دلي. مي دانم كه تو اين جايي

  با خود مي گويم اگر تو بيايي،

  اگر تو با يك لشكر از عشق بيايي و من نباشم چه؟

  يا اگر من باشم ولي مرا جزو عاشقان خود نخواني چه؟

  بيا و مرا هم در خيلِ سپاه عاشقان خود در گوشه اي جا بده

  ي دانم كه تو مي آيي و دنيا را با عشق و حضورت سبز وو م
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  .نوراني مي سازي

  .وقتي تو بيايي ديگر غم جرأت گريه ندارد

  .دنيا يكسره در قيامِ قيامت فرو مي رود. شب و روز يكي مي شود

  .وقتي تو بيايي تمام شكوفه هاي ياس گل مي كنند

  .موقتي تو بيايي دلم مي خواهد كه خاك كف پايت باش

  ...آه چه قدر انتظار سخت است و تلخ

  دعا كن در روزي كه تو مي آيي ما عاشقانه و استوار،

  ...در ركابت و در سايه پرچم سبز و جهاني ات باشيم

 ...  باز دلم هواي جمعه كرده است

  هواي انتظار يار ،

  
  باز پشت پنجره انتظار نشسته ام تا خورشيد عدالت از پشت ابر غيبت ظهور كند

  ... هزاران ديده مشتاق را به نور قامت رعنايش منور كند و

  
  .... باز به دور دست ها مي نگرم تا صداي شيهه اسبِ آن تك سوار عشق به گوش رسد

  ! دلم تنگ توست اي سوار انتظار

  دلم تنگ ارامش است

  . و آرامش يعني آمدن روياي انسان هاي مشتاق و شيدا

  . آرامش يعني حضور
  

  . واي جمعه كرده استباز دلم ه
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  ... جمعه حضور

  و زمزمه هميشگي دلهاي منتظرت

  ... باز بر لبها جاري است

  دل به داغ بي كسي دچار شد

  ... نيامدي

  چشم ماه و آفتاب تار شد

  ... نيامدي
  

  سنگهاي سرزمين من در انتظار تو
  

  زير سم اسبها غبار شد

  ... نيامدي
  

  اي بلندتر زكاش و دورتر زكاشكي
  

  هاي رفته بيشمار شدروز

  ... نيامدي
  

  عمر انتظار ما حكايت ظهور تو
  

  قصه بلند روزگار شد

  ... نيامدي

  مواليم
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 دلم براي ورود تو لحظه شماري مي كند و حنجره ام تو را فرياد مي زند،

 .تو كه تجلي عشقي

 .قنوتم را طوالني مي كنم تا تو نيمه شبي براي آن دعا كني

 .را آب و جارو مي كنم تا تو صبحي زود از آن كوچه عبور كني كوچه هاي غريب بي كسي

 روشن مي كنم» جامعه الكبيره«هر روز چراغ دلم را با 

 تزيين مي كنم،» عهد«و »آل ياسين«و سفره افطارم را با 

 مي نشينم» كميل«براي ظهور تو هر روز پاي درد 

 ا خود تا آن سوي فاصله ها مي بردچه هيجاني دارد كه مرا ب» توسل«نمي دانم آخرين ايستگاه 

 و صبح آدينه چه صفايي دارد،

 است» ندبه«كه صبح آسمانش پراز 

 ...مواليم

 بي تو دفتر دلمان پر است از مشق هاي انتظار

 و من با دلم مي خواهم آن روز كه مي آيي زيباترين مدال ايثار را تقديم نگاه تو كنم

 يوسف گمگشته

  صبر و قرار من به سر آمده

 زود بيا وقت سحر آمده

  گو چه كنم از غم هجران تو

  از همه كس جز تو خبر آمده

  بس زغمت گريه كنم روز و شب

 چشم من از كاسه به در آمده

  چون شده ام در صف ديوانگان

  ليلي و مجنون به نظر آمده
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 كي شود اين مژده ز تو بشنوم

  يوسف گمگشته ز در آمده

  بهر خدا و دل كاشف بيا

  ـت رهـائي بشـر آمدهوق

  

    انتــــــظار
  

    سالهاست كه به انتظار آمدنت نشسته ام
  

 نه من تنها كه گلهاي نرگس باغچه كوچك خانه امان نيز به انتظار

   آمدنت نشسته اند
  

    چشمهايم به آسمان دوخته شده است
  
    منتظرم

  
    ارندمنتظر ديدار تو و منتظر جمعه هايي كه مي گذرند و آمدنت را آرزو د

  
    به اميد اين كه شايد اين جمعه بيايي

  
  ....شايد
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 بشــــــو آماده كه او مي آيد

 خيـز و خود را بكن آماده كه او مي آيد
 

 منشين و بشـــو استاده كه او مي آيد
 

 بشنو از دور صداي قدمش را حس كن
 

 نظر افكــن همه بر جاده كه او مي آيد
 

 ــويمنتظر باش كه گلبانگ ندايش شن
 

 مرد ميدان شــــو و آزاده كه او مي آيد
 

 عطـــــــــر پيراهن او ميرسدم از هرجا
 

 مژده اي عاشق دلـــداده كه او مي آيد
 

 ميرسد از همه جا رايحه ناب ظهــــــور
 

 دور گردون خبــــــرم داده كه او مي آيد
 

 دل گواهي بدهـد رؤيت او نزديك است
 
 فتاده كه او مي آيدزانكـــــه اين بر دلم ا
 

 بايد آماده شـــــوي تا كه كني استقبال
 

  بايد آغوش تو بگشـــــاده كه او مي آيد
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 آقا

 ياد  من اصلِ انتظار تو را برده ام زِ

 ... با انتظارهاي فراوانم از شما

 كند؟ داني كه انتظار تو با ما چه مي

 كند طوفان ببين به پهنه دريا چه مي

  ج به درياي زندگيآشفته ام چو مو

  كند آشفتگي ببين به دل ما، چه مي

  يكدم بپرس اين همه غم اين همه بال

  كند در خاطر شكسته زغم ها چه مي

  ام برگ مانده دور از بهار روي تو بي

  كند؟ بي برگ و بار مانده به دنيا چه مي

  بنشين ز راه لطف دمي در كنار دل

  آخر بپرس اين دل تنها چه ميكند
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  جان ،ميدانم كهموال

 ايندر تقالي  بارها آمدي و نبودم ، چرا كه

 خود را گم كرده بودم زندگي

 !...نيازمند تو بودم ، گرفتار تو بودم ، اما بي تو بودم

 بارها آمدي و چشمانم تو را نديد

 بارها آمدي و من غرق

 در انديشه هاي فرداي نيامده ام بودم

 !!!!!.... بارها آمدي و من

 يم كه شرمسارت هستمچه بگو

 ميدانم ميبيني و باز هم به رويم نمياوري

 ميدانم كه با تمام گناهانم

 باز هم دستهايت را به سوي خزانه بيكران الهي

 از او برايم طلب بخشش ميكني بلند ميكني و

 ...موال جانم

 ميدانم كه بارها آمدي و من در خواب غفلت بودم

 م نشستهولي مواليم بخدا مهرت بر جان و دل

 بي تو بودن را بارها در تنهايي هايم گريسته ام

 بي تو بودن را بارها با تمام وجودم حس كرده ام
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 اي موالي من ،

 دلم براي تنهايي هاي تو ميگيرد ،

 دلم براي غريب بودنت ميگيرد ،

 اين تنهايي و غربت  مانده ام كه چگونه 

 ...برايم دعا ميكني  را تحمل ميكني و باز هم 

 ميدانم با تمام غافل بودنم اما

 بخاطر دعاي بندگان پاك و منتظرت

 ...آن هم بسيار نزديك.... آمده اي 

 به همان نزديكي كه چشمانم توانايي رويت

 ...روي زيبايت را ندارند

 ميدانم آمده اي ، پشت در دلي كه براي ميزباني

 تو پاك و مهيا نشده است

 ... ميدانم كه نزديك آمده اي

 برايم باز هم دعا كني ميخواهم

 كه با دلي بدون گناه ، با دلي غرق در شوق

 ...به سويت بيايم ديدارت

 )حمه اهللا عليهر(مگر نه اين است كه به فرموده آيت اهللا بهجت

 بخاطر گناهان ماست كه پسر فاطمه قرنهاست
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 .در پس پرده غيبت است

 پس اي موالي من دعا كن

  ...پيشوازت بيايم و بدون گناه به با دلي پاك كه 

  

 

 .دلم مي خواهد وقتي باغ ها بيدارند،براي تو نامه بنويسم

 .وتو نامه هايم را بخواني وجواب آنها را به نشاني همه ي غريبان جهان بفرستي

 .اي كاش ميتوانستم تنهاييم را براي تو معنا منم و از كوشه هاي افق برايت نوشته هايم را بخوانم

 ...ه ازتو بنويسمكاش ميتوانستم هميش

 ...ازتو كه

 ..وبازترديد من در كلمات براي وصف تو و كاغذ سفيد

 .و حرفهاي ناگفته ام هرگزبه دنيا نيايند.ميترسم روزي نتوانم بنويسم،و دفتر هايم خالي بماند

 .ميتوانم نتوانم بنويسم و كسي ادامه ي سرود قلبم را نشنود

 .در سكوتي محض بميرد و تازه ترين نوشته ام به توهديه نشود ميترسم نتوانم بنويسم و آخرين نامه ام

 ميترسم ننويسم و اگر ننويسم چه كسي ميتونه تو رو اونطوري كه هستي بشناسه؟

 .پس مينويسم با اين كه كلمات براي وصف مهرباني هايت حقير و كوچكند

 !!!!!نوشته بگنجانندبا اين كه حتي اگرتمام نويسنده هاجمع شوندبازهم نميتوانند تورا در 
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 :مهدي جان

 آلودگي

 فراتر رفته است "هشدار"از 

 نفسهايمان به شماره افتاده ،

 زندگيمان

 !سالهاست تعطيل است

  موال جان هواي باريدن نداري؟

  

 

 چه جمعه ها كه يك به يك غروب شد نيامدي

  چه بـغـضهـا كـه در گـلو رسـوب شـد نيـامـدي

  ه دوش بت شكنخلـيل آتشين سـخن ؛ تبر بـ

  خــداي مـا دوباره سـنگ و چـوب شـد نيامـدي

  بـراي مـــا كـه خــســته ايــم نه ؛ ولــي

  براي عــده اي چـه خــوب شـد نيامــدي

  تـمـام طـول هفته را به انتظار جـمعه ام

  دوباره صبح؛ ظهر؛ نه غروب شد نيامدي
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  آقاي مـن

  مــوالي مـن

  از قـديــم گفته انـد

  بي راه نگـفـته انــد "خاليـــق هــرچه اليــق  "

  اقرار مي كنيم هنوز لياقت حضور در محضر شما را پيدا نكرده ايم

  كه اگرغير از اين بود

  هم اينك در زمان ظهـور و در حضور شما به سرمي برديم

  " از ماست كه برماست "

  آري، ما مستحق بالي غيبتيـم ؛

  ستيم ؛سزاوار چنيـن سرنوشتي ه

  كـرده ايم ؛ "عــادت  "تــو را نخواســته ايم ؛ به بي امامي 

  هنــوز باورمان نــشــده

 

 تا نيايي گره از كـار بشر وا نــشــود

 !آقاي من

 !موالي غريب و تنهاي من

 !پدر مهربان اهل عالم

 مي خواهم غربتت را حكايت كنم؛ غربتي كه دوازده قرن است ريشه

 كه اشك آسمان و دوانيده؛ غربتي

 زمين را جاري ساخته؛ غربتي كه حتي براي برخي محبانت، غريب و

 ناشناخته است؛ غربتي كه اجداد
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 .طاهرينت پيش از تولد تو بر آن گريسته اند

 .من از تصوير اين غربت و غم ناتوان ام

 از آناني بگويم كه خاطر شريف تو را مي آزارند؟ از آنها كه دستان پدرانه و

 انت را خون ريز معرفيمهرب

 مي كنند؟ از آنها كه چنان برق شمشيرت را به رخ مي كشند كه حتي

 دوستانت را از ظهورت مي

 ترسانند؟ از آنها كه تو را به دور دست ها تبعيد مي كنند؟ از آنها كه تو را

 دست نيافتني جلوه مي دهند؟

 انند؟از آنها كه به نام تو مردم را به دكه هاي خويش فرا مي خو

 از خود آغاز مي كنم كه اگر هر كس از خود شروع كند، امر فرج اصالح

 .تو برگردم مي خواهم به سوي. خواهد شد

 يقين دارم بر گذشته هاي پر از غفلتم كريمانه چشم مي پوشي؛ مي دانم

 مي كني و با آغوش باز مرا مي پذيري؛ توبه ام را قبول

 ل هاي غفلت هم، برايمدعا ميمي دانم در همان لحظه ها، روزها و سا

 .كردي

 من از تو گريزان بودم؛ اما تو هم چون پدري مهربان، دورادور مرا زيرا نظر

 !العفو … العفو … ، موالي من ، ياورمنداشتي آقاي من
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 آقا جانم

 هر هفته جمعه ها تا مي خواهم بنشينم و برايت درد و دل كنم، صداي اشك و آهت غصه هايم را از يادم مي
فغانت آتش به جانم مي كشد و بند بند وجودم ! چه سوز و گدازي داري، چه ناله هاي غريبانه اي مي زني. برد

مي دانم كه چقدر از دست ما . مي دانم، علت اشك هايت را خوب مي دانم. را به خاكستر تبديل مي كند
. يزي ما دلسوز خود نيستيم و غافليمبندگان رنجور و دل آزرده هستي، مي دانم آنقدر كه تو براي ما اشك مي ر

در فراسوي خيال مي بينمت كه خسته اي از شنيدن توبه هاي تكراري، خسته اي از اينكه ما شيعيانت كه اميدت 
طوري . را بر ما بسته اي، هنگام جور و گناه، تو را حاضر و ناظر نمي بينيم و قسم ها التماس هايت را نمي شنويم

ش ظاهري وسوسه هاي شيطان دل بسته ايم كه همانند مهر مادري برايمان جدايي ناپذير به شيريني آني و آرام
شده است، يادمان رفته است كه اال بذكر اهللا تطمئن القلوب، فراموش كرده ايم كه ياد تو با ياد خدا يكي ست و 

خوش آب و رنگ، به  تو مايه ي رسيدن نعمات و محبت هاي خدا بر ما هستي، روي بي همتاي تو را به رخ هاي
چه راحت وساده خود . ارزاني فروخته ايم و بي حجابي مان، خود، حجابي براي نديدن رخساره ات گشته است

را فريب مي دهيم، خيال مي كنيم كه دلي پاك داريم و ضميري صاف و روشن، غافل از اينكه از كوزه همان 
ببخش از اينكه وقتي نداريم تا برايت صرف كنيم، ما را . ما را ببخشاي اي كريم. برون تراود كه دراوست

دغدغه هاي دنيا آنقدر گرفتارمان كرده است كه ياد تو را، همانند عكسي نيمه سوخته در آلبوم هاي خاك 
ما را ببخش اگر براي برآورده شدن حاجات خود تو را مي طلبيم، . خورده ي ذهنمان به باد فراموشي سپرده ايم

قدم بر مي ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(ا را عفو كن اگر الف مي زنيم كه در راه مهدي نه به خاطر خودت، م
داريم و فقط از اين راه طوالني، يك گام بيشتر به نام گريه بر نداشته ايم، ما را ببخش اگر فقط حرف مي زنيم و 

با حلوا حلوا گفتن، دهان اي كاش بتوانيم درك كنيم كه تو تنها با حرف نمي آيي و . از عمل خبري نيست
اي كاش متوجه شويم كه براي رسيدن به تو مي بايست دل از همه ي تعلقات دنيوي . آدمي شيرين نمي شود

مهديا، برايمان دعا كن كه به معناي واقعي . بركند و نفس را آنقدر لگدمال كرد كه تبديل به يك پادري شود
ي حركت در مسير حق و عدالتت را به درستي تشخيص دهيم و  كلمه تو را بشناسيم، راهت را بشناسيم، طريقه

در مواجهه با آفات آن پيروز باشيم، دعايمان كن بفهميم كه نبايد مالقات گرا بود و با تشبه به خصلت هاي ناب 
تو، تو خود به ديدار ما مي آيي و حجاب از چشممان بر مي كني، از خدا بخواه كه اعمال و اهداف نيك با 

ن آميخته شود تا بتوانيم به زعم خود شرايط را براي ظهورت آماده سازيم و ابرهاي سياه را كنار بزنيم تا خونما
آقا جان، مي دانم كه اليق نيستم . روي خورشيدسان ات نمايانگر شود و ظلمت جهان را به روشنايي تبديل كند

سم نااليق را فرش راهت نمايي و قدم بر كه خود را جزو منتظرانت خطاب كنم، اما بدان كه منتظرم تا اين ج
چشمان سپيدم نهي، هر جمعه به عشق تو ندبه مي خوانم و از پشت پنجره منتظرم تا شايد قاصدكي از تو برايم 
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به عزت و شرافتم قسم مي خورم كه با ذكر العجل از دنيا . خبري بياورد و نسيمي از بوي خوشت مرا مست كند
عجل اهللا تعالي فرجه (العجل يا مهدي . و با دست هاي خودت چشمانم را ببندي بروم كه شايد منتي بگذاري

  )الشريف

 يا رب زغمش تا چند اشكم ز بصر آيد

 ز سفر آيد  بنشسته سر راهش ، شايد

 شب تا سحر از هجرش  تا چند بنالم زار

 كوكب شمرم هر شب ، شايد كه سحر آيد

 هر دم كه رخش بينم خواهم دگرش ديدن

 نگرم شايد يك بار دگر آيدبازش 

 
 از ديده نهان اما اندر دل من جايش 

 او را طلبم هر شب شايد كه ز در آيد

 با كس نتوانم گفت من راز درون خويش

 كز درد غم هجرش دل را چه به سر آيد

 مي سوزم و مي سازم از درد فراق اما

 تير غم او بر دل افزون ز شمر آيد

 نت و غم همدمبه فغان تا كي با مح "حيران"

  .يارب نظري كان شاه از پرده بدر آيد
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 :فرمودند) عليه السالم(زمان  امام

منَ الْقُلُوبِ فى الْوفاء بِالْعهد علَيهِم لَما تَأَخَّرَ عنْهم الْيمنُ بِلقائنا و  اجتماع لَو أَنَّ أَشْياعنا وفَّقَهم اللّه لطاعته علَى«
جنالَتَعتدشاهةُ بِمعادالس ملَه لَت«.  

اگر شيعيان ما ـ كه خداوند آنها را به طاعت و بندگى خويش موفّق بدارد ـ در وفاى به عهد و پيمان الهى اتّحاد 
افتاد و زودتر ما به تأخير نمى ) ظهور(و پيمان را محترم مى شمردند، سعادت ديدار  عهد و داشتند و اتّفاق مى

  .ادت ديدار ما نائل مى شدندبه سع

  لَتَعجلَت و = اجتماع منَ الْقُلُوب علَى : حديث اين كلمات كليدي

  نزديك شدن ظهور = اتحاد شيعيان

 خيز و خود را بكن آماده كه او مي آيد

 منشين و بشو استاده كه او مي آيد

 بشنو از دور صداي قدمش را حس كن

 آيدنظر افكن همه بر جاده كه او مي 

 منتظر باش كه گلبانگ ندايش شنوي

  مرد ميدان شو و آزاده كه او مي آيد

 عطر پيـراهن او ميرسدم از هر جا

  مژده اي عاشق دلداده كه او مي آيد

 مي رسد از همه جا رايحه ناب ظهور

  دور گـردون خبرم داده كه او مي آيد

 دل گواهي بدهد رؤيت او نزديك است

  ه او مي آيدزانكه اين بر دلم افتاده ك
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 بايد آماده شوي تا كه كني استقبال

  بايد آغوش تو بگشاده كه او مي آيد

  

عليه (بشارت باد بر شما كه لحظه قيام حضرت قائم  !هان اي رهروان راه حقيقت و منتظران منجي موعود
او با  .ه استبه برآمدن آفتاب حضور نماند طليعه صبح ظهور تابيدن گرفته و ديگر چيزي. نزديك است) السالم
اكنون كه غيب جمال سرمدي و حسن يوسف زهرا  .به پشت درب خانه هاتان رسيده است)اَلبيعت ِهللا( پرچم

رايحه گل نرگس و عطر گل محمدي در سراسر عالم به مشام رسيده است، درب دلهاتان   عيان شد و به خوبي
امروز را دريابيد كه  .نيز از اصحاب مهدي باشيدرا برايش بگشاييد و عاشقانه با او عهد ببنديد؛ شايد كه شما 

 ... آن را نپذيرند شايد فردا قضاي

گيرد، در ادامه  داشت كه اين گونه مورد محبت امام زمان خويش قرار مي اما به راستي شيخ مفيد چه ويژگي
را برادر  او) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(اندازيم كه حضرت مهدي نگاهي اجمالي به زندگاني كسي مي

 :داند خويش مي

هجري قمري در عكبراي بغداد، پا به  336شيخ مفيد محمد بن محمد بن نعمان عكبري در يازدهم ذيقعده سال 
عرصه هستي گذارد، از آن جا كه پدر او شخصي پارسا و مذهبي بود و به تعليم و تربيت، اشتغال داشت، لقب 

 .نيز دو لقب ديگر او بودند» بغدادي«و » عكبري«گرفته بود و البته » ابن المعلم«

اي مراحل حفظ حديث و  اش گذراند و به گونه وي دوران كودكي خود را در تحت تربيت و تعليم پدر مذهبي
اجازه روايت » ابن ابي الياس«ها را سريع فرا گرفت كه در پنج سالگي، براي او از  اصول تحديث و فهم آن
 .نقل روايت كرده است» ابن سماك«ند ماه بيشتر نداشت، از كه هفت سال و چ گرفتند يا در حالي

  .شناخت  اندوزي، مرز و حدي نمي او از محضر بيش از هفتاد نفر از بزرگان شيعه، بهره علمي برد و در دانش
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 هوا گرفته،زمين خسته، آسمان سنگين

 به دوش عالميان بار امتحان سنگين

 پريده رنگ تر از برگ هاي پاييزيم

 ر نبود شما سيلي زمان سنگينكه د

 چقدر بر دل ما زخم دشمن بسيار

 براي غارت دل ها حراميان در پيش

 ودر مسير حرم خواب كاروان سنگين

 زمان بردن نام شما زبان ها الل

 و گوش ها همه در لحظه ي اذان سنگين

 چقدر كيسه دعاخير ازما سبك

  سنگين) ريفعجل اهللا تعالي فرجه الش(چقدر بغض شما صاحب الزمان

 بيا كه بي تو نشستن در انزوا ننگ است

  بيا كه بي تو تماشاي اين و آن سنگين

  خوابيم و حقيقت به خدا نيست به جز اين

  ما غائب و او منتظر آمدن ماست

 اگرازعمردنيا يك روز باقي بماند خداوند آنروز را) :عليه السالم(امام رضا  :حديث

 ام كند وزمين را از عدل وداد آكنده سازدچنان طوالني مي سازد تا او قي

 .همان سان كه از ظلم وستم پرشده است

 آه كه:به سينه خودشان اشاره كردند وفرمودند) عليه السالم(امام علي:حديث 

 .رادارم)عليه السالم(چقدر شوق ديدار مهدي 
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 ست رنگمهدي مردي از فرزندان من ا:فرمودند) صلي اهللا عليه وآله(يامبر اكرم:حديث 

 )عليه السالم(پوست اورنگ نژاد عرب واندامش چون اندام فرزندان حضرت يعقوب

 .مي باشد است وخالي برگونه راست او )قوي پي وبلند قامت(

 قيام سه نفر يعني خراساني و سفياني«: فرمود) صلي اهللا عليه وآله(رسول اهللا :حديث

 كنندهترين هدايت. ستو يماني در يك سال، در يك ماه و در يك روز واحد ا

 547يوم الخالص ص» .كند او هدايت به حق مي. پرچم، پرچم يماني است

 قيام سه نفر يعني خراساني و سفياني«: فرمود) عليه السالم(امام صادق :حديث

 ترين هدايت كننده. و يماني در يك سال در يك ماه در يك روز واحد است

 الغيبه الطوسي» .كند ياو هدايت به حق م. پرچم، پرچم يماني است

 210ص 52، بحار االنوار 225، الغيبه النعماني ص357ص 2، االرشاد ج271ص

 تر از كننده ها پرچـمي هدايت در پرچـم«: فرمودند) عليه السالم(امام باقر :حديث 

 پرچم يماني نيست و آن پرچم هدايت است چون كه شما را به صاحبتان

 كرد، فروختن اسلحه حرام) قيام(كند، و اگر يماني خروج  دعوت مي

 و اگر يماني خروج كرد، به پا خيز به سوي او كه همانا پرچمش. شود مي

 و جايز نيست مسلمانان از او سرپيچي كنند، و اگر. پرچم هدايت است

 زيرا كه او دعوت به حق. باشد كسي اين كار را انجام دهد از اهل جهنم مي

 232ص52، بحار االنوار ج264غيبه النعماني صال» .كند و هدايت به راه راست مي
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 فردي با وصف يماني، پرچم) عليه السالم(مطابق اين روايات قبل از ظهور امام مهدي 

 )عليه السالم(هدايت را برخواهد افراشت و همگان را دعوت به بيعت با صاحب االمر 

 نمجه نمايد و مطابق روايت تخلف و سرپيچي از او مساوي است با آتش مي

 دل باآقاامام زمان و درد

سالم آقا هرباركه به ياد تون مي افتم ازخودم خجالت مي كشم وافسوس ميخورم كه 
چراچرامن بايد آنقدر بدبخت باشم كه تنها اندك وقتي به ياد شما باشم باخودم ميگم مگه شما 

چقدر ماانسانها  مي كردند تاحاال اومده بودم پس  نگفتيد كه اگرانسانها براي من ازته دل دعا
بدبختيم كه اندكي به خود فرصت نمي دهيم كه براي شما دعا كنيم بعدشم ادعاي شيعه 

بودن ميكنيم مگه شيعه دوست نداره امامشو ببينه مگه شيعه كاري بايد بكنه كه امامش ازاون 
   كارغصه بخوره چرا شيعه به ياده هرچيزي است جزامامش

 ر بدونيمپس بياييدقدرآقامون رو بيشت    

 .آسمان را مي ستايم، كه ابرهايش را زير انداز گام هايت مي سازد

 درختان را دوست دارم؛ كه شاخه هاشان نسيم محبت را

 .به ياد تو معطر ومتبرك مي كنند

 .آب را مي پسندم كه روان مي شود، تا غبار از قدوم پاك تو برگيرد

 .يه مشامم مي سازدباد را مي شنوم؛ كه ياد روح نواز كوي تو را، هد

 .وانتظار را مقدس مي شمرم؛ از آن كه هر آدينه ، منتظرت مي نشينم

 هر آدينه، چشم به راه و گام تو مي سپارم و هرآدينه،

 .دلم را سفره محبت هاي تو مي كنم
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 نوازش نگاهت را از ما دريغ مدار، اي موالي ما،

 .آمدنت تمام غنچه هاي ناشكفته ي عالم را شكوفا ميكند

 !گل نرجس

 .بيا كه نرگسهاي عالم، چشم به راه آمدنت هستند

 بيا كه چون ترنّم ابرهاي نوبهار، وصف تو،

 .دلهاي گداخته را غرقه در خنكاي اشتياق كرده است

 .گويي شميمي است از بهشت

 جوان هاي بر لبان باد صبا رسته است كه هنوز غنچه نكرده،

 .طراوت گلبرگ هايش را استشمام ميكنم

 ميداني چرا گلها و ريحانه اي پهن دشت انتظار،

 اين بار عطري شگفت مي افشانند؟

 .آنها خرقه از خاكي ستانيده اند كه تو در آن خراميده اي

 بدان كه اين بار ترانه اي نمي سرايم كه به هر بيت آن،

 !جمال يار تمنّا كنم و وصال ديار

 ...روايت من عطش ذره ذره ي هستي است

 من شكوِه نيست، روايت

 !اما تو را به خدا

 بگو چه شراري است در اين شيدايي حزن انگيز،

 كه نه فرارش ميسر است و نه قرار در حصارش؟

 چه شراري است چنين جانسوز؟

 ...عقده ي دل است كه به دست تو باز ميشود

 تمام كرانه هاي غريب گواهند،
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 هر بار كه مغربي سر رسيد،

 .اميد طلوع تو غروب كردآفتاب شفق بارش به 

 و

 .تو مي آيي، نزديك است ولي دور مي پندارندش

 بيابيا و بشتاب بر التيام زخم هاي بي شمار كه در دل داري،

 .و بخوان به نواي امن يجيب، سرود آمدنت را

 من نيز دعا خواهم كرد،

  دعا خواهم كرد،

  

 

    تو كيستي كه جهان تشنة زاللي توست
    خشكسالي توست بهار عاطفه مرهون

    شب زمانه كه مقهور بامدادان باد
    شكيب خاطرش از خون اليزالي توست

    ز قصه عطشت چشم عالمي گريان
    هزار چشمه جوشنده در حوالي توست
    تو ماه من به كدامين ظالمه ات كشتند
  كه پشت پير فلك تا ابد هاللي توست

    ها نديد نقش تو را كس به حجم آينه
  صورت خيالي توستحكايت همه از 

    چه عاشقي تو كه در دفتر قصايد سرخ
    هرآنچه خواند دلم، شاه بيت عالي توست
  سزد كه رايحه درد، سازدم مدهوش

    بالي توست كه باغ عشق، به داغ شكسته
    فغان كه وارث بانوي آبهاي جهان

    تويي و تشنه يك قطره، مشك خالي توست
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   تو شهر عشقي و دروازه ات به باغ بهشت
  .دل شكسته من يك تن از اهالي توست

  

 

  موالي من! ،امام من 

  وقتي بغض ناباور درد در حنجره ام زنداني است

 وقتي واژه ها در پستوي خاطرات گرد گرفته اند ،

 وقتي زبانم از تكرار كالم عاجز است ،

 وقتي مي توانم با چشمانم سخن بگويم ،

 اه تو آشناست ،وقتي نگاه من با نگ. به كالم احتياج نيست

 پس چشمانم را به تو مي سپارم تا. زبان احتياج نيست 

 در وسعت روشن نگاهت ،

 . خاطرات سبز جواني و كودكي ام را مرور كنم

 باران تندتند به پنجره ي اتاقم مي خورد ؛

  و آسمان هرازگاهي با غرشش احساس وجود مي كند

  در دوردست متراكم هستند ،ابرها . و دوباره به دنيا آمدنش را نويد مي دهد

  ديگر در آسمان گوي زرين و منور را كه هر صبحگاه با پرتوهاي ماليمش ،

  .مرا از بستر بلند مي كند ، نمي بينم 
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  .نسيمي كه در هوا متراكم شده است بوي بهشتي دارد

 ، امروز جمعه است ،... بقيه ا

  روز موعود ، روز فرا رسيدن

  اران عاشق را مزين كردن ،، از راه رسيدن و دل هاي هز

  .آرزوي هر پير و جواني ، خرد و كالن ، ديدن چهره ي نازنين توست 

  اي كاش مي شد ، همچون پرستو هاي عاشق

  ، در دل تاريك شب پرواز كرد

  ، اي كاش مي شد در كوير سينه ها آالله ها را كاشت و درميان

  باني رشوق هستي با دل هاي ديوانه ساخت و اي كاش مي شد مهر

  ا به قدر ارزاني در ميان عاشقان زندگي ،

  .از وراي ابرهاي تيرگي ، بر فراز خانه ها پرواز داد

  مهربانم

  امروز روزي است كه بايد اندوخته هاي قلب و روحم را به تو ابراز كنم

  و تو سخاوت كني و از لغزش هاي من چشم بپوشي

  و در برابر من قدري بيشتر ايثار كني

  .وز بايد كه در ترنم تحسين و همدردي بر زبان جاري ساخت همين امر. 

  ميداني ؟ بزرگي و شأن انسان در بزرگي و شأن

  حقيقتي است كه بر زبان مي آورد ،
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  در بينش و دركي است كه بدان دست مي يابد و در ياري و مساعدتي است

  من در خيال مقصودي را مي جويم. كه بر زبان مي آورد 

  .ن تو مي تواند مرا در راه رسيدن به مقصود ياري كندكه دستهاي مهربا

  من بر اين باورم كه در جهاني چنين دردمند و بي ترحم كه

  مهرباني و عشق را بهايي نيست مي توان واژه ها را به كمك گرفت

  و دردهاي مانده در دل را كه به عظمت روح لطيف من و به

  سنگيني غم هاي

  .ناگفته ي ماست ، بيان كرد

 شود، نام تو برده مي تا

  .شوند ها فروزان مي هاي صلوات، در جان لحظه   چراغ

  شود، تا فضيلتي از تو گفته مي

  ياد نويدبخش تو،. شوند  ها از بوي گل محمدي زنده مي دل

  .گشايد  هاي صبح را به رويِ ما مي درب

  ات، الفصاحه   ترين راه رهايي است و نهج قرآن تو، نزديك

  .........بندگي ترين مبحث پاك

  .ام ام را به حراج گذاشته   گرفته  سينه آتش

  !مرا بخريد اي روزهاي خاكستر گرفته

  !دفنم كنيد زير الوار سوزان مهجوري
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  !حساب دوري رهايم كنيد در رنج بي

  !چگونه نسوزم ، وقتي او هست و من از ديدنش محرومم؟

  چگونه خاكستر نشوم ، وقتي آتش عشقش را آبي نيست ؛

  !اي از سيمايش نيست؟ وقتي نامش هست و خاطره

  اما زندگي خوش است بر كام عاشقان ،

  .آيد تا آمدنش ، به دق الباب دل عاشق مي

  ها ، جوابم بده ، اي محل اسرار آسمان

  من ، يك كهكشان سؤالم؛! اي صاحب ديوان بارگاه ربوبي

  .آمدنت» راه مكه«اي كوچك در  سياره

  !خورشيد منظومه آل يس

  گردد؟ كدامين مدار ، گرد سيماي آسماني تو مي

  كدامين كهكشان ، نشاني حقيقت افكار و اجداد اهورايي توست؟

  ها، راه   ها و كوره  مرا در انبوهي راه. من يك آسمان سؤالم

  !در جنگ اميد و نااميدي، رهنمون باش

  

  

  سالم برگل نرگس
  نيدبه نام آن كه انسان را مسافر كاروان انتظار گردا

  سالم اى گل نرگس، اى كه شيرين ترين انتظار، انتظار توست
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  و بهترين منتظر، منتظر توست
  :مى توانم در يك كلمه پر معنا بگويم

  گر عشقى هست و عاشقى
  نام تو معشوق و من عاشق و شيفته توأم

  در انتظارت مى مانم و از خداى بزرگ مى خواهم كه ظهورت را نزديك گرداند
 نگاه گذراى شما هستيم،ما محتاج يك 

  زودتر ظهور كن و قلب رهبرمان را شاد گردان
  .ما و رهبرمان در انتظار تو مى مانيم

  خدا كند كه بيايى و ما هم يكى از يارانتان باشيم
  

  به جز دستهاي پر قدرت تو راهي نيست

  كه قلب پر از فراموش من از نام پر از حياط تو آكنده شود و مي دانم ،

  هرباني تو را آن قدرت هستمي دانم م

 .كه قلبم را چنان وسعتي بخشد كه از محبت تو سيراب شود

  ... آقاي من كرم كن و بر من بتاب
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 .ديوار مسجد كوفه خراب شد و اين از نشانه هاي ظهور است

 

قمري  1434سال رمضان  19علي ابن ابيطالب عليه السالم، يعني  خوردن اميرالمؤمنين ضربت  سالروز همزمان با
به گفته شاهدان عيني  .برداشت شمسي، ديوار مسجد كوفه از سمت باب الحجة ترك 1392مرداد  6مقارن با 

  .انگيزي همراه بوده است اين اتفاق با صداي مهيب و رعب

 برند؛ چرا كهدر هاي غيرقطعي ظهور نام مي از اين اتفاق به عنوان يكي از نشانه هاي عربي بسياري از سايت
  :روايتي از امام حسين عليه السالم آمده است

إذا هدم حائط مسجد الكوفة مما : عن محمد بن سنان، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال«
  »ملك القوم، وعند زواله خروج القائم عليه السالم يلي دار عبد اهللا بن مسعود، فعند ذلك زوال
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  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(به خدمت امام زمان  تشرف علي بن مهزيار
 

اهللا الحرام مشرف شدم و در تمام اين سفرها قصدم ديدن  من بيست مرتبه به حج بيت: كند علي بن مهزيار نقل مي
بود، ولي در اين سفرها هرچه بيشتر تفحص كردم كمتر موفق به اثريابي از آن حضرت ) عليه السالم(مواليم امام زمان

وقتي كه دوستان عازم مكه بودند، به من گفتند . باالخره مأيوس شدم و تصميم گرفتم كه ديگر به مكه نروم. گرديدم
هاي  سال. هايي دارم و قصد رفتن به مكه را ندارم نه، امسال گرفتاري: شوي؟ گفتم مگر امسال به مكه مشرف نمي

گذشت؛  وستداران آن حضرت بسيار سخت و مشكل ميمحبان و د  براي) عليه السالم(عصر آغاز غيبت حضرت ولي
اما هر چه زمان بيشتر . ولي غائب و دور از دسترس مردم  توانستند باور كنند كه امامشان زنده باشند آنها نمي

اي كه گويا  گذشت، مؤمنانِ به وجود مقدس آن حضرت، كم كم به دوري و غيبت امام عادت كردند، به گونه
از بين مردم باعث شده كه آن حضرت از فكر مردم غائب شوند و كمتر كسي به ياد آن  غيبت ظاهري آن حضرت

 .حضرت باشد

هاي  شود و مرتب به مكان كند، باورش نمي تابي مي همچون مادري كه فرزند عزيزش مفقود شده، تا مدتي بي
و از پيدا كردن مأيوس او  رود، تا وقتي كه كم كم به دوري فرزندش عادت كرده، دهد مي مختلفي كه احتمال مي

در زماني كه امام . رسد كه گويا او را فراموش كرده است كند، و اندك اندك به حدي مي شود، آرامش پيدا مي مي
الشرائط بودند،  غائب شدند، گرچه شيعيان در همه مسائل زندگي موظف به رجوع به مجتهد جامع) عليه السالم(زمان

از جمله . شدند حضرت تالش و جديت فراوان داشتند و برخي هم موفق به ديدار ميلكن بعضي در پي ديدار با آن 
اين افراد، علي بن ابراهيم بن مهزيار اهوازي است كه قبر شريفش در اهواز زيارتگاه عموم مردم است، و داراي بقعه 

 .باشد و بارگاه مي

ـ و  43كمال الدين و تمام النعمة ـ باب  داستان تشرف او را شيخ طوسي در كتاب الغيبة و شيخ صدوق در كتاب
در سه ) عليه السالم(مرحوم محدث كبير عالمه سيد هاشم بحراني در كتاب تبصرة الولي في من رأي القائم المهدي

با سندهاي اسناد مختلف ذكر ) 298ص (و نيز دلبري در كتاب دالئل االمامة ) 46و  38و  35ديدار (موضع از كتاب 
و . كنم با رعايت اختصار، از بين مطالب گفته شده، آنچه را بيشتر براي ما مفيد است نقل كنم ه سعي ميبند. اند كرده

اند و يا خود علي  هاي مختلف نقل كرده هاي متعدد همه حاكي از يك مالقات است كه يار اديان به گونه ظاهراً نقل
 .فيت ديدار را گفته استو كي  هايي از اين مالقات بن مهزيار براي افراد مختلف، گوشه

اهللا الحرام مشرف شدم و در تمام اين سفرها قصدم ديدن  من بيست مرتبه به حج بيت: كند علي بن مهزيار نقل مي
بود، ولي در اين سفرها هرچه بيشتر تفحص كردم كمتر موفق به اثريابي از آن حضرت ) عليه السالم(مواليم امام زمان

وقتي كه دوستان عازم مكه بودند، به من گفتند . تصميم گرفتم كه ديگر به مكه نروم باالخره مأيوس شدم و. گرديدم
 .هايي دارم و قصد رفتن به مكه را ندارم نه، امسال گرفتاري: شوي؟ گفتم مگر امسال به مكه مشرف نمي
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 .ل را نيز حج كنياي علي بن ابراهيم، خداوند به تو فرمان داده كه امسا: گويد شبي در عالم خواب شنيدم كسي مي

آن شب را هر طور بود به صبح آوردم، و با اميدي مهياي سفر شدم، وقتي رفقا مرا ديدند تعجب كردند، ولي به آنها 
شب و روز مراقب موسم حج بودم تا آنكه موسم حج فرارسيد و كارم را آماده . ام چيزي نگفتم از علت تغيير عقيده

چون به سرزمين مدينه رسيدم از بازماندگان امام حسن . ر مدينه شدمكرده، با دوستان به آهنگ حج، رهسپا
كردم تا  در آنجا نيز پيوسته در اين باره فكر مي. جويا شدم، اثري از آنها نيافتم و خبري نگرفتم) عليه السالم(عسكري

 .آنكه به قصد مكه از مدينه خارج شدم

ر مسجد جحفه نماز گزاردم، سپس صورت به خاك نهاده د. پس به سرزمين حجفه رسيدم و يك روز در آنجا ماندم
  .به درگاه خداوند متعال دعا و تضرع فراوان كردم) عليه السالم(و براي تشرف خدمت اوالد امام يازدهم

آنگاه به سمت عسفان و از آنجا به مكه رفتم و چند روزي در آنجا ماندم و به طواف خانة خدا و اعتكاف در 
گاهي با . كردم نشستم و فكر مي پس از اعمال حج، دائماً در گوشة مسجدالحرام تنها مي. ممسجدالحرام پرداخت

 .ام گفتم، آيا خوابم راست بوده يا خياالتي بوده است كه در خواب ديده خودم مي

م دل. كند رود و در اطراف خانه خدا طواف مي شبي در مطاف، جوان زيبا و خوش بويي را ديدم كه به آرامي راه مي
: پرسيد. از اهل عراقم: شد، پرسيد از مردم كجايي؟ گفتم تا متوجه من . برخاستم و به جانب او رفتم. متوجه او شد

. خدا او را رحمت كند از دنيا رفت: شناسي؟ گفتم را مي) ابن خصيب(خصيب : پرسيد. اهواز: كدام عراق؟ گفتم
ناليد و اشكش پيوسته جاري  بسيار به درگاه خداوند ميها را بيدار بود و  خدا او را رحمت فرمايد كه شب: گفت

 .بود

. خدا تو را حفظ كند! اي ابوالحسن: گفت. بله خودم هستم: شناسي؟ گفتم علي بن ابراهيم مهزيار را مي: آنگاه پرسيد
ا گفت آن ر. اينك نزد من است: بود چه كردي؟ گفتم) عليه السالم(عالمتي را كه ميان تو و امام حسن عسكري

موقعي كه آنرا ديد نتوانست خودداري كند و ديدگانش پر . پس دست در جيب كردم و آنرا در آوردم. بيرون آور
 .هايش از سيالب اشك تر شد كه لباس از اشك شد و زار زار گريست، به طوري

ت خود برگرد، و با به محل اقام. دهد دهد، خداوند به تو اذن مي اي پسر مهزيار خداوند به تو اذن مي: آنگاه فرمود
 .رفقايت خداحافظي كن، و چون شب فرا رسيد، به جانب شعب بني عامر بيا كه مرا در آنجا خواهي ديد

اي به منزل رفتم، و وسائل سفر را جمع كردم و با رفقا خداحافظي نمودم و گفتم برايم  من با خوشحالي فوق العاده
پس چون شب شد، شتر خود را پيش كشيدم و جهاز آن را . كه بايد چند روزي به جايي بروم. كاري پيش آمده

ديدم همان جوان . محكم بستم و لوازم خود را بار كردم و سوار شدم و به سرعت راندم تا به شعب بني عامر رسيدم
وقتي نزديك وي رسيدم، به من گفت پياده شو تا نماز شب . نزد من بيا! اي ابوالحسن: زند ايستاده و مرا صدا مي

سپس سوار شديم و راه افتاديم تا طلوع فجر دميد، . پس از نماز شب، امر فرمود سجده كنم و تعقيب بخوانم. وانيمبخ
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من . وقتي كه نمازش را تمام كرد سوار شد و به من هم دستور داد سوار شوم. پياده شديم و نماز صبح را خوانديم
 .هوا قدري روشن شده بود. ف پيدا شدهم سوار شدم و با وي حركت نمودم تا آنكه قلّة كوه طائ

اي بر باالي آن است و نور داخل آن تمام صحرا را  بينم كه خيمه ريگي مي  آري تل: بيني؟ گفتم پرسيد آيا چيزي مي
بله درست است، منزل مقصود همان جاست، جايگاه موال و محبوب ما، در همان جا قرار : گفت! روشن كرده است

 .دارد

وقتي مسافتي از راه را رفتيم، گفت پياده شود كه در اينجا سركشان ذليل و جباران خاضع . ويمبيا بر: سپس گفت
كسي جز افراد با . است) صلي اهللا عليه وآله(اينجا حرم قائم آل محمد : گفتم شترها را چه بكنيم؟ گفت. گردند مي

پس مهار شتر را رها كردم، و به من دستور . درو يابد، و هيچ كس جز مؤمن از اينجا بيرون نمي جا راه نمي ايمان بدين
بشارت باد . داخل شو كه در اينجا جز سالمتي چيزي نيست: وقتي برگشت، گفت. داد تا در بيرون چادر توقف كنم

  .به تو، اذن دخول صادر شد

ي ايشان انداختم وقتي وارد شده چشمم به جمال آقا افتاد، سالم كرده با شتاب به سويش رفته و خود را به دست و پا
اند، قدشان مانند چوبة  بر جايي نشسته) عليه السالم(ديدم حضرت. و صورت و دست و پاي آن حضرت را بوسيدم

اندامشان در . اند اي بر روي لباس پوشيده كه قسمتي از آن را روي دوش مبارك انداخته درخت بان بود و پارچه
ن و در سرخي همچون گل ارغواني است، ولي در عين حال لطافت مانند گل بابوبه و رنگ مباركشان گندمگو

قطراتي از عرق مثل شبنم بر آن نشسته بود، پاكيزه و پاك سرشت و نه بسيار بلندقد و نه چندان . چندان سرخ نبود
مده، بلكه متوسط القامة، سر مباركشان گرد، پيشاني گشاده، ابروانش بلند و كماني، بيني كشيده و ميان برآ. كوتاه بود

وقتي سالم كردم، . صورت كم گوشت، و بر گونه راستشان خالي مانند پاره مشكي بر روي عنبر كوبيده شده بود
 .جوابي از سالم خود بهتر شنيدم

  اي ابوالحسن، ما شب و روز منتظر ورودت بوديم، چرا اين قدر دير نزد ما آمدي؟: فرمودند 

 .بودم كه دليل و راهنماي من به سوي شما باشدتاكنون كسي را نيافته ! آقاي من: عرض كردم

نه : بعد انگشت مبارك را به روي زمين كشيده، سپس فرمودند!! آيا كسي را نيافتي كه تو را داللت كند؟: فرمودند
لكن شماها اموالتان را فزوني بخشيديد، و بر بينوانان از مؤمنين سخت گرفته، آنان را سرگردان و بيچاره كرديد، و 

 ديگر شما چه عذري داريد؟) صله رحم انجام نداديد(ة خويشاوندي را در بين خود بريديد رابط

 .ببخشيد، ناديده بگيريد. خواهم توبه، توبه، عذر مي: گفتم

كنيد، تمام كساني كه بر  اي پسر مهزيار، اگر نبود كه بعضي از شما براي بعضي ديگر استغفار مي: سپس فرمودند
 .هايي كه گفتارشان با رفتارشان يكي است شدند به جز خواص شيعه؛ همان د ميروي زمين هستند، نابو

آقا چرا شما از ما دور و آمدنتان به طول : عرض كردم. سپس مرا مخاطب ساختند و احوال مردم عراق را پرسيدند
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  انجاميده است؟

هاي  و به من امر فرموده كه جز در كوه ...ـ از من پيمان گرفته) عليه السالم(پسر مهزيار، پدرم ـ ابومحمد: فرمودند
خود رسم تقيه پيش ) عليه السالم(به خدا قسم، موالي شما امام حسن عسكري. هاي هموار نمانم سخت و بيابان

برم تا روزي كه خداوند به من اجازه دهد و قيام  و اكنون من در تقيه به سر مي. گرفت و مرا نيز امر به تقيه فرمود
 .كنم

موقعي كه راه حج را بر روي شما بستند و خورشيد و ماه در : فرماييد؟ فرمودند آقا چه وقت قيام مي: عرض كردم
 .يك جا جمع شدند و نجوم و ستارگان در اطراف آن به گردش درآمدند

 اهللا اين كجا خواهد بود؟ يابن رسول: عرض كردم

كه عصاي موسي و انگشتر سليمان با او  در حاليدر فالن سال، دابةاالرض، در بين صفا و مروه قيام كند : فرمودند
كنم و طبق ساختمان اول، آن  آيم و مسجد آن را ويران مي به سوي كوفه مي... باشد و مردم را به سوي شرّ سوق دهد

و به همراه مردم حج اسالمي را انجام . نمايم اند خراب مي هايي را كه ستمگران ساخته كنم و ساختمان را بنا مي
را خراب كرده، آن دو تن را )) صلي اهللا عليه وآله(اطاق خاص حضرت رسول(روم، حجره  م و به مدينه ميده مي

به دو شاخة . هاي تازه به كنار بقيع بياورند دهم آنها را با بدن آورم و دستور مي كه در آنجا مدفون هستند، بيرون مي
. تر از آزمايش اول شوند، اما سخت سيلة آن دو آزمايش ميكنم آنها را به دار بياويزند و مردم به و خشكيده امر مي

ماند  در آن روز بر روي زمين كسي باقي نمي. بگير! و اي زمين. نابود كن! اي آسمان! زند منادي از آسمان صدا مي
 .جز مؤمني كه قلبش خالص به ايمان باشد

  :ت، بعد اين آيه را تالوت فرمودبازگشت، بازگش: شود؟ فرمود بعد از آن چه مي! موالي من: عرض كردم

 1ثم رددنا لكم الكرّة عليهم و أمددناكم بأموالٍ و بنينٍ و جعلناكم أكثر نفيراً

نفرات شما را ] تعداد[دوباره شما را بر آنان چيره نموديم و شما را با اموال و پسران ياري داديم و ) از چندي(پس 
 .بيشتر كرديم

تا ! كردم ي ميهمان آن حضرت در آن خيمه بودم، و استفاده از انوار و علومش ميچند روز: علي بن مهزيار گويد
 .مبلغ پنجاه هزار درهم داشتم، خواستم به عنوان وجوهات تقديم حضورش كنم. آنكه خواستم به وطن برگردم

در پيش داري و از قبول نكردنش ناراحت نشوي، اين به علت آن است كه تو راه دوري : فرمودند) عليه السالم(امام
پس خداحافظي كردم و به طرف اهواز به راه افتادم، و هميشه به ياد آن حضرت . اين پول مورد احتياج تو خواهد بود
  .هاي ايشان هستم و آرزو دارم باز هم آن حضرت را ببينم و محبت
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 و دانيال نبي) عليه السالم(تسلّط آمريكا بر عراق به روايت امام علي 

  )زديكي به ظهوراز عالئم ن(

  
اگر همه ترك و ديلم و هند و . سخت است و هيچ نرمش ندارد) عراق(حكومت بني عباس  ):عليه السالم(علي 

آنها در آسايش و آرامش زندگي ميكنند تا گروهي . و بربر جمع شوند، نميتوانند آنها را ساقط كنند) پاكستان(سند 
منحرف شوند، آنگاه خداوند مرد نيرومند عجمي . ز آنها جدا شوند ا) فرماندهاشان(از مسئوالن و پرچمدارانشان 

 ).آمريكا( را برآنها مسلّط ميكند، كه از منطقه اي برمي خيزد كه سلطنت آنها از آنجا آغاز شده) غير عرب(

غمه اي ن. پرچمي عليه او برافراشته نميشود جزاينكه سرنگون ميشود. وارد شهري نمي شود جز اينكه آنرا مي گُشايد
او همچنان پيش مي رود و پيش مي . بر عليه او ساز نميشود جز اينكه آنرا نابود سازد، واي بركسيكه با او درگير شود

واگذار ) مهدي(تا اينكه همه پيروزي هايش را به مردي از عترت من . تازد و هر روز پيروزي جديد بدست مي آورد
  .خواند و به آن عمل ميكندكه بسوي حقّ فرا مي) از او گرفته شود. (كند

جنگهاي «  در قبل از حمله به عراق ، بوش رئيس جمهور آمريكا بود ، گاهي رجز خواني ميكرد از جمله اينكه
از جانب خداوند به رياست جمهوري : بوش «  :بخوانيد 85اسفند  8يا اينكه در روزنامه خراسان   »صليبي آغاز شده

  »آمريكا انتخاب شدم

  ....و » خدا به من وحي كرد ، عراق را تصرّف كن: بوش «  :بخوانيد 84مهر  16كيهان و در روزنامه 

خالصه يكسال قبل از حمله به عراق ، بوش طرحي را جهت حمله به عراق، به كنگره آمريكا ارائه داد ، كنگره با 
  :چند شرط موافقت كرد كه دو شرط آن به اين قرار بود 

  .موفّق و پيروز باشدحمله به عراق صدر در صد   -1

نفر  1000از اول تا آخر حمله تا موفقيت كامل و تثبيت عراق كليه كشته هاي آمريكائي و حمايت كننده آن از  -2
  ....تجاوز نكند و
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بوش كه بر طبل جنگ مي نواخت ، ديد كه شرايط كنگره با حمله مهم سازگار نيست ، يكسال حمله به عراق را به 
كارشان در اين يكسال راي زني با فرماندهان عراقي بود و با هركدام نسبت به خود او مثال  تأخير انداخت و فقط

بعضي دنيايي بودند تطميعشان مي كردند كه تو را فالن وزارت خانه ، فالن مسؤوليت و اينقدر پول ، آنكه پولي نبود 
تكميل و جواب مثبت از تمام  خالصه در عرض يكسال كار خودشان را. تهديد مي كردند كه مي كشيم تو را 

  .فرماندهان عراقي گرفتند

افسران عراقي را خريديم تا در برابر ما مقاومت : ژنرال آمريكايي «  :روزنامه كيهان . به يك نمونه اشاره مي كنم
آمريكائي ها همه : مسائل عراق در گفتگو با دكتر علي آقا محمدي «   : 83ارديبهشت  22باز هم كيهان  »نكنند

  .خالصه تا مطمئن شدند كه تلفاتشان ناچيز است  .»عوامل رژيم صدام را خريده بودند

كه در حديث مي فرمايد تا پرچمداران و فرماندهانشان از آنها جدا شوند يا اشاره دانيال ) عليه السالم(اشاره امام علي 
و را شكست مي دهند ، همين پيامبر كه در ذيل خواهم نوشت كه مي گويد كسانيكه خوراك او را مي خورند ا

  .جاي قضيه است

در اوائل عمليات كه تلويزيون ايران نيز مستقيم يا غير مستقيم نشان ميداد بنده مي . حمله را بر عليه عراق آغاز نمودند
ديدم سربازان آمريكائي مثل اينكه دارن راه پيمايي مي كنند به شهر بصره و غيره وارد ميشوند و بالگردهاي آنان 

  .وري در معرض ديد بود كه با سالحهاي سبك مي شُد آنها را زد ولي هيچ عكس العملي از نيروهاي عراقي نيستط

خالصه در طي عمليات يك هواپيماي عراقي و يك هلي كوپتر آنان سقوط كرد كه هلي كوپتر را يك چوپان در 
نار درپا ، كه بعد روي هواپيما ساقط شده بيابان با سالح شخصي خودش مي زند و هواپيما را هم دو ماهي گير در ك

  .و نيروي مسلح عراق نفس هم نمي كشد. مي نشينند و عكس مي گيرند

همينجا اشاره اي كوتاه داشته باشم كه خصلت و راه و روش جنايتكاران و جباران و دژخيمان ظالم از اول تا پايان 
بازي چنانچه چندين سال پير استعمار و استثمار ،  همين است كه با كلك و فريب و دروغ و وحشت و نيرنگ و دغل

انگليس و آمريكا با همين برنامه ها بر اكثر كشورها حكومت مي كنند و اگر يادتان باشد در چند سال گذشته ، ورد 
عني سپاه ي! نبايد كشوري بيشتر از يك نيروي مسلح داشته باشد... زبانشان اين بود كه طبق قانون سازمان بين الملل و 

براي اينكه وقتيكه يك نيرو باشد رخنه كردن به . و ايران بايد يك نيروي مسلح داشته باشد! بسيج يعني چه؟! چه؟
  ....مثال باال زودتر انجام مي گيرد تا چند نيرو 
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 دانيال پيامبر در سالهاي زمان خودش، الهاماتي از خداوند به او مي شده كه بعضي در قالب خواب دانيال، بعضي
آنچه مشخص و مسلّم است از جانب خداوند نسبت به بعضي از مسائل مخصوصاً . آمده است  رؤياي دانيال و غيره
به او الهام شده است كه آنهم در كُتب آورده است چند مورد و هركدام چندين صفحه است كه  مسائل آخر الزمان

اين قسمت در باب . ند اينجا ذكر مي كنمفقط قطعه اي كه مورد بحث ما را مي رسا. گنجايش آن مقدور نيست
 :يازدهم كتاب دانيال آمده است

و از وقتيكه اين دو با هم ، همداستان شده اند با حيله رفتار خواهند نمود و با جمعي قليل بر افراشته و بزرگ خواهند 
  ).24آيه ( شد

نه پدران پدرانشان كرده باشند بجاي خواهند و ناگهان به برومندترين بالد وارد شده و كارهايي را كه نه پدرانشان و 
ليكن . آورد و غارت و غنيمت و اموال به ايشان بذل خواهد شد و به ضد شهرهاي حصاردار تدبيرها خواهند نمود

  ).25آيه ( .اندك زماني خواهد بود

دشاه جنوب با فوجي برخواهد انگيخت و پا) عراق -صدام (و قوت و دل خود را با لشكر عظيمي بضد پادشاه جنوب 
زيرا كه بضد او تدبيرها خواهند . اما ياراي مقاومت نخواهند داشت. بسيار عظيم و قوي تهيه جنگ خواهند ديد

  ).26آيه ( .كرد

و آنانيكه خوراك او را مي خورند او را شكست خواهند داد و لشكر او تلف خواهد شد و بسياري كُشته خواهند 
  ).27آيه ( اُفتاد

به بدي مايل خواهد شد و بريك سفره دروغ خواهند گفت اما پيش ) انگليس  آمريكا و( دو پادشاه  و دل اين
  ).28آيه (  نخواهد رفت زيرا كه هنوز براي وقت معين خواهد بود

پس با اموال بسيار به زمين خود مراجعت خواهد كرد و دلش بضد عهد مقدس جازم خواهد بود و بر حسب اراده 
  )29آيه ( .بزمين خود برگشت خواهد كرد. د نمودخود عمل خواه

ليكن آخرش مثل . مراجعت خواهد نمود و به زمين جنوب وارد خواهد شد) عراق(و در وقت معين بزمين جنوب 
  )30آيه (  .اولش نخواهد بود
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د توجه و آنهايي كه عهد مقدس اسالم را ترك كرده ان و در ادامه دارد كه بر ضد اسالم حركت ميكند و به  ( 
  ... )الي آخر ..... حمايت ميكند و با اسالميان ضد مي شود

  :توضيح 

دانيال در رؤياي صادقانه خود كه به او تفهيم شده و او هم در كتب گذشته ها تا حال آنچه در خصوص آينده به او 
ات گذشته دانيال از در صفح. بصورت خواب يا رؤيا بوده كه ما فقط به نصف صفحه از چندين صفحه اكتفا نموديم

آمريكا و انگليس تا ... نيروي قوي و زبردست كه با نيروي ديگر هم عهد و هم پيمان مي شوند بر عليه كشورها و 
مي افتد و فكرها و تدبيرهايي براي آنان و شهرهاي آنان كرده اند و ما ) عراق(اينكه بفكر حمله كه پادشاه جنوب 
ام هم غافل از آنكه چه گذشته قبال رجز خواني ميكرد و خودش راهم پيروز ديديم كه در اول حمله به عراق صد

ميدان مي ديد وقتيكه فهميد مسأله چيز ديگري است و قواي او با آمريكا و انگليس تباني كرده است فرار كردو در 
ضد پادشاه جنوب زير زمينها پنهان شد كه اگر با دقت متن دانيال خوانده شود خيلي جالب شرح داده كه ميگويد ب

تدبيرها شده و كسانيكه خوراك ايشان را مي خورند يعني نيروهاي مسلح او ، او را شكست مي دهند كه بنده شرح 
دادم و همه ديديم كه مال و اموال و نفت و غيره را از عراق خارج كردند و ضد اسالمي بودن آمريكا هم كه بركسي 

  !وم است چطور كمك مي كندپنهان نيست و به دشمنان اسالم هم كه معل

برمي گردند ولي بگفته دانيال و بعضي از  و اين را داشته باشيد كه بزودي آمريكا و متحدانش به عراق و خاورميانه 
ليكن به . .... متن دانيال ادامه دارد تا آنجايي مي گويد. احاديث آخرش مثل اولش نيست كه پيروزمندانه برگردد

  .انشاءاهللا خواهيد ديد. عيني و ياوري نخواهند داشتاجل خود خواهند رسيد و م

  
خليفه اي سنگدل و خشن كه در آسمان كشتارگر و درزمين زورگو ) : عليه السالم(ابن عباس روايت كرده از علي 

كه اعراب هجوم مي آورند و نمي . خونها مي ريزد و با آب درهم مي آميزد. ناميده ميشود، بر شما چيره مي گردد
نشانه هاي . در اين هنگام كشته شدن خليفه رخ ميدهد و ستم و تبهكاري بين مردم آشكار ميشود. آنرا بنوشد تواند

پياپي براي شما مي رسند كه گويا دانه هاي برشته كشيده پاره شده اند و يكي پس از ديگري فرو مي ريزد پس 
 ... باشيد و) سفياني)  سفيان هرگاه خليفه اي كه بر سر شماست كشته شود، چشم براه خروج آل ابي
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  :توضيح
درمكاشفات يوحنّي هم . خطاب ابن عباس به مردم عرب است در عراق كه خصوصيات صدام را عنوان مي كند

خونخواري صدام كه شهرت زياد پيدا كرده بود كه . توضيحي مشابه اين در خصوص صدام آورده شده است
در آخر كار صدام كه مخفي شده در زيرزميني مثل چاه ، . رض ميكنمخونخوار بوده يك نمونه با سند خدمتتان ع

داشتن آمريكائي ها او را باال مي كشيدند ، در حديث هم اشاره به اين دارد كه آن مخلوط خون و آبي كه آخر كار 
يد از آن به ابن عباس مي گو. درست كرده ميسر نشده سر بكشد كه گير افتاده است، او را مي گيرند و اعدام ميكنند

  .بعد نشانه ها مثل تسبيح كه پاره ميشود و دانه هاي آن مي افتد براي شما پيش مي آيد و خواهد آمد
منتظر خروج آل ابي سفيان ) صدام(اصل مطلب اينجاست، ابن عباس مي گويد پس هرگاه اين خليفه شما كشته شود 
  .باشيد يعني سفياني كه فرزند ابوسفيان است

  
ماه تا ظهور آقا امام زمان بيشتر نمانده يعني  15دم كه حديث زياد داريم زماني كه سفياني خروج كند، قبال گفته بو

شهر را از جمله دمشق، فلسطين، قنسرين، اردن  5ماه مي جنگد  6پيامبر، امامان از خروج او وقت تعيين كرده اند كه 
افه نميشود كه بدست سربازان حضرت كشته مي ماه هم حكومت مي كند و يك روز هم اض 9را مي گيرد و ... و 

  .شود
  

كه زمان زيادي با صدام بوده و از تمام راز زندگي او خبر ) بدل صدام(و اما خونخوار بودن صدام ، ميخائيل رمضان 
وي از . يكي از صفات صدام خوردن خون است و اين كار برايش بصورت امري عادي درآمده است: دارد، ميگويد

  .از بوي خون خوشش مي آيد و بطور مرتب خون مي خورد ديدن خون و
  

  
چون گناه و عصيان به نهايت . من كه دانيالم ، رؤيايي در شهر شوش ديدم : دانيال نبي در جاي ديگر مي فرمايد 

رسيده باشد، پادشاهي سخت روي و در مكرها برخواهد خاست، قوت او عظيم خواهد شد ليكن نه از توانايي 
و خرابي هاي عجيب خواهد نمود و كامياب شده ، تمام مقدسين را ) نظور توپ و تانك و اتم و غيرهم( خودش 

جنگ خواهد ) حضرت مهدي(هالك خواهد كرد، مكر و حيله در دست اوست و پيش خواهد رفت و با امير اميران 
 ز رؤياي اين مطالب بيمار شدم ونمود، اما شكست خواهد خورد و اين در ايام آخر واقع خواهد شد، من دانيال بعد ا

..... 
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 گرمي هوا از عالئم نزديك به ظهور

  
 .پيش از ظهور هوا سخت گرم خواهد شد) : عليه السالم(امام رضا 

  :  منابع

  1023بحاراالنوار ص  13مهدي موعود ترجمه 

  389غيبت نعماني ص 

  
 .شود  فصل بهار   مانند   ل زمستانفص بر پا نشود ظهور تا اينكه): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 

  :  منابع

  سيد حسن ميرجهاني طباطبائي - 238نوائب الدهور و عالئم الظهور ص 

  16مسند أحمد إبن حنبل جزء ششم ص  منتخب كنز األعمال ، فصل سوم

  
يدن باران، اين است كه در فصل بار) ظهور( 'از عالمات نزديكي به قيامت صغري): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 

 .هوا گرم شود

  :  منابع

  سيد حسن ميرجهاني طباطبائي - 244نوائب الدهور و عالئم الظهور ص 

  .منتخب كنز األعمال ، فصل سوم

  .22مسند إبن حنبل حاشيه 
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در عين . چند سال است كه تغييرات آب و هوائي قابل احساس است و همه واقف به آن هستيم

 :حال چند سند ارائه ميكنيم

  
به . نفر در يك روز و در يك شهر گرفت 22گرماي بي سابقه در استراليا جان «  : 87بهمن  13روزنامه خراسان 

نفر ، گرماي شديد خطّ  22ضمن گرفتن جان ) آدالند (درجه در پايتخت در كشور 45گزارش تلگراف دماي باالي 
ه اين اتّفاق در وسط چلّه كوچك و در اصل جالب اينجاست ك( ».راه آهن را كج و باعث بيحالي مردم شده است

 ).زمستان بوده است

  
ميانگين دماي : اداره جو و اُقيانوس آمريكا اعالم كرد . گرماي هواي جهان ركورد شكست«   :89تير  27خراسان 

را ثبت به باالترين ميزان خود از زماني كه دماي هوا ) 89تا تير  88دي (  2010هواي جهان از ژانويه تت ژوئن 
 )ركورد كلّ شكسته(  »تاكنون رسيده 1880ميكنند 

  
 »معاون رئيس جمهور سابق آمريكا، مقصر اصلي در گرم شدن كره زمين آمريكاست«  :86آذر  24كيهان 

  
بر اثر گرم شدن هواي كره زمين و آب شدن يخهاي قطبي ، يك جزيره بزرگ يخي از «   :86خرداد  3كيهان 

 »...   شد يخهاي قطب شمال جدا

  
 »كاخ سفيد از دانشمندان آمريكائي خواست خطر گرم شدن زمين را مطرح نكنند«   :85بهمن  12كيهان 

  
سازمان جهاني بهداشت هشدار داده كه پديده افزايش گرماي . گرماي زمين را جدي بگيريم «   :87آبان  1خراسان 

 ».جهان عواقب و پيامدهاي ناگواري براي بشر دارد
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 »  گرم شدن زمين ، يك ميليارد نفر را آواره ميكند«   : 86تير  17ن كيها

  
كه ركورد را شكسته شامل  89سال (  »... سال گذشته  500، گرمترين سال در 2003سال «   : 82اسفند  24كيهان 

 ).يعني هرسال كه به باال مي رويم گرم تر مي شود. هم ميشود 82سال 

  
انشمندان بين المللي درباره وقوع تغييرات نگران كننده آب و هوائي در سطح هشدار د«   :89تير  12خراسان 

 »....   جهان

  
 »...  پديده جهاني گرمايش گرما ، تهديدي براي حيات كره زمين«   :89تير  21خراسان 

 خشكسالي از عالئم نزديكي به ظهور

  
ش آيد كه در آن سالها كار پادشاهان يكسره شود و سالهاي خشكي ، تنگي ، هرج و مرج پي) : ...... عليه السالم(علي 

 .ضربه هاي كاري بر آنان وارد شود

  908ص  -   2روزگار رهائي ج : منبع 

  
سختي ، قحطي و . اختالفات و فتنه ها فراوان گردد) در آن نزديكي( آنروز ) : صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 

 .افتد و اميدها قطع شودشهرها در تنگنا . خشكسالي زمانه را فرا گيرد

 894روزگار رهائي ص : منبع 

  



 
346 

عجل اهللا تعالي (كيفر كوچك قحطي، خشكسالي و گراني قيمتهاست درآستانه ظهور قائم ) : عليه السالم(امام صادق 
 .در آخرالزمان است) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(، و كيفر بزرگ شمشير برّان حضرت مهدي ) فرجه الشريف

 :منابع 

  825روزگار رهائي ص 

  303منتخب األثر ص 

  .56ص    53جلد      و   59ص  51بحاراالنوار جلد 

  .57بشارة اإلسالم ص 

  
ملخهايي در فصل و ) ..... عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(در پيشقدم حضرت قائم ) : عليه السالم(اميرالمؤمنين علي 

 ....ورند و موجب كمي محصول ميشوند و گرسنگي مزمنغير فصل ظاهر مي شود ، بر زراعت و غالت هجوم مي آ

 :منابع

  822روزگار رهائي ص 

  427اعالم الوري ص 

  267غيبت شيخ طوسي ص 

  188المهدي ص 

  50بشارة اإلسالم ص 

  184،  185الزام الناصب ص 

  218اإلمام المهدي ص 
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و گراني سه سال سايهسنگين را مي  رودخانه ها خشك مي شوند و قحطي و خشكسالي) : عليه السالم(امام صادق 

 .گستراند

 :منابع

  826روزگار رهائي ص 

  189بشارة اإلسالم ص 

  226، ص  52بحاراالنوار جلد 

  188الزام الناصب ص 

در احاديث ... و ده ها حديث ديگر داريم كه خشك شدن رود نيل ، خشكيدن درياچه طبريه ، خشكيدن قنوات و 
  .آمده است

خشكسالي به تمام دنيا سايه افكنده ولي در ايران و بعضي از نواحي بيشتر كه چون همه در  چندين سال است كه
  .جريان هستند به چند سند اكتفا ميكنم

 20حداقلّ . بار برف مي باريد  شش  يا   بجز جوانان همه مي دانند كه در سال هاي نه چندان دور هرسال چهار، پنج
نديده   د كه چندين ماه برزمين بود ولي نوجوانان امروزي بعضي برف راسانت و گاهي نزديك به يك متر مي رسي

  .اند

  
روز خشكسالي ، كاهش شديد آب قناتها ، ضرر چهار هزار ميليارد  380چهارهزار و :  90تير  23روزنامه خراسان 

 :توماني خشكسالي فقط در شيراز و خالصه چكيده گزارش

قاط وارد چهاردهمين سال شده است، مردم بسياري از روستاها و شهرها تداوم خشكسالي در كشور كه در برخي ن« 
تدريجي روستاها ، مهاجرت بي رويه و آفتاب نشين شدن كشاورزان و   مرگ  است و اكنون   را درگير خود كرده 
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 با اين حال كه حجم خسارات وارده ناشي از خشكسالي در هر شهرستان. دامداران با سابقه رو به افزايش است
اگرچه در سالهاي اخير اعتبارات خشكسالي به سمت . ميليادري است ولي از حمايت و جبران خسارتها خبري نيست

و سوي فعاليتهاي زير بنايي و پيشگيري از خسارتها حركت كرده و در كارهاي از نوع عمراني هزينه شده است ولي 
خسارت اين پديده طبيعي را كاهش دهد و هرساله سايه فقر  روستائيان بر اين باورند كه اين فعاليتها نيز تنوانسته است

بهر حال امروز بايد مسئوالن با تدبيري جلوي مرگ و مير دامها، مهاجرت روستائيان و . بر سر آنان سنگين تر ميشود
  »! را بگيرند، شايد فردايي در كار نباشد... تخريب مراتع و 

  
فقط (  »رشته قنات در فهرج خشك شد 73كسالي متوالي چندين ساله بر اثر خش«   :89مرداد  21روزنامه خراسان 

 ).فهرج كه تمام شهرستانها به تناسب دارد

  
كنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملل متّحد در بيست و يكمين نشست خود كه  ( 90ارديبهشت  31خراسان 

از همان زمان دانشمندان بسياري با . خواند »آب « ميالدي برگزار شد، اين روز را روز جهاني  1992مارس  22در 
تهيه مقاالت علمي هشدار داده اند كه بعلّت گرمايش زمين، بخشهايي از كره زمين در آينده دچار خشكسالي شديد 

تركيه ، سوريه ، بخشهايي از ايران و چند كشور آسيايي ديگر در شمار كشورهايي كه با مشكل . خواهد شد
كه اين پيش بيني از چند سال پيش در مناطقي از ايران و آسيا آشكار شده . ند بود، مي باشندخشكسالي روبرو خواه

 )است

 :نزديكي ظهور به گفته پيامبر ديگر اديان

  
 آئين هندو -1

 مژده داده شده و بنا بر اعتقاد برهمنان ، در» كالكي« در هند در ميان معتقدان به براهمانيسم به ظهور موعودي بنام ... 
  .پايان همين دوره ي زماني ظهور خواهد كرد
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بر اساس كُتب مقدس برهمني هردوره جهاني به چهار عصر تقسيم شده كه در عصر چهارم كه عصر تاريكي جنگ، 
بصورت كالكي سوار بر اسب سفيد ) ويشنو ( در پايان اين عصر . اختالف، نابودي ارزشهاي اخالقي و معنوي است

دست دارد، بدكاران و بد دينان را كيفر خواهد داد و پاكدينان و نيكان از نعمتهاي اخروي كه شمشير درخشاني در 
  .جهاني نو آغاز ميشود و عصر طالئي مي آيد. او بهره مند خواهند شد

  :منابع 

  14جهان در سيطره صاحب الزمان عج ، محمد رضا قاسمي ص 

  274ص ، داريوش شايگان  1اديان و مكتبهاي فلسفي هند ، جلد 

  1364انتشارات امير كبير سال 

منجي عالم بشريت است كه هم در روايات ديني خودمان و هم بيشتر اديان ديگر داريم كه با » كالكي«: توضيح 
ضمناً از نظر آنان اكنون در آخر .اسب سفيد و شمشير بدست ظاهر ميشود كه در دين برهمانان هم آورده شده است

  .دوره چهارم هستيم

  
 :آئين زردشت ايران باستان قديم -2

سوشيانس يا مسيحاي آئين زرتشت، يكي از فرزندان اوست كه سه هزار سال پس از مرگ او نهضت رهائي بخش 
  .خويش را آغاز خواهد كرد و در زمان او دنيا پايان مي يابد

  :منابع 

  15جهان در سيطره صاحب الزمان عج محمد رضا قاسمي ص 

  158ص  1350مؤلف جوزف كئو، ترجمه ايرج پزشك نيا، چاپ انديشه سال سرگذشت دينهاي بزرگ، 

حضرت مهدي عج كه در هر دين و اعتقادي به نوعي اسمگذاري شده ولي در ) منجي(سوشيانس همان   :توضيح
در تمام اديان يك نوع و به يك صورت است . شرح و كارهايي كه انجام مي دهد يا قبل از ظهورش انجام مي گيرد
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و اينكه گفته سه هزار سال ديگر پس از مرگ زرتشت با تحقيقات انجام شده . احاديث اسالمي ما منطبق است و با
سال است به خرد و ريزش كار ندارم كه نمي شود كار داشت چون در قديم تاريخهاي دقيق و مشخصي  3000االن 

  :نبوده است و اما اينكه گفته از فرزندان اوست توضيخ مختصري ميدهم

هنگاميكه يزدگرد ، » رستم فرخ زاد«ر جنگ قادسيه پس از شكست ايرانيان باستان و كشته شدن سردار نامي ايران د
درب ايوان ! آخرين پادشاه ساساني، با افراد خانواده خود آماده فرار از كاخ شاهي خود شد، آن كاخ پرشكوه مدائن 

من هم اكنون . اي كاخ درود من برتو باد! هان: اد و گفتكاخ ايستاد و نگاهي به كاخ كرد و مورد خطاب قرارش د
  .از تو جدا ميشوم تا آنگاه كه با يكي از فرزندان خود كه هنوز زمان ظهور او نرسيده بسوي تو برميگردم

» او«  :سوال كردم ايشان فرمودند  )عليه السالم(امام صادق   من در خصوص اين مطلب از: سليمان ديلمي مي گويد 
بي بي شهربانو مادر امام سجاد ، دختر يزدگرد . ست و فرزند دختر يزدگرد است و يزدگرد پدر او مي باشدمهدي ما

  .، آخرين پادشاه ساساني بود

  :منابع

  164ص  51بحاراالنوار ج 

  355، 356ظهور حضرت مهدي سيد اسداهللا هاشمي شهيدي ص 

  :در زند اوستا داريم 

ظهور مي كند ) به معناي دانائي ها(» آشيز ريكا« آمده است كه شخصي بنام ) تازند اوس( به نقل از زرتشت در كتاب 
كه اين پتياره بمدت بيست سال » پتياره« در آن زمان شخصي ظاهر ميشود بنام . و عالم را به عدل و دين مزين ميدارد

شيزريكا بر اهل عالم غالب آيد بعد از اين مدت آ. در امر او و ملك او آفت بوجود مي آورد و در كار او اخالل كند
جور و ستم و . و دنيا را با عدل و دين زيبا سازد و كارهاي نيك را كه دستخوش تغيير گشته به اصل خويش بازآورد

در آن زمان امنيت و استقالل . پادشاهان از او فرمانبري كنند. دين حقّ را نصرت دهد. طغيان را از عالم محو كند
  .ايل شودبسيار گردد و محنت ز

  :منابع 

  15جهان در سيطره صاحب الزمان عج، محمد رضا قاسمي ص 
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  .389، ص 1373، محمد بن عبد الكريم شهرستاني، انتشارات اقبال سال  1توضيح الملل جلد 

  )پتياره به معني مهاجم لقب اهريمن است ( 

  169پژوهشي در اساطير ايران ، پاره نخست مهرداد بهار ص : منبع 

اصل گفتار اين است كه زماني منجي موعود ظهور ميكند در آن زمان از ظهور ايشان . منجي موعود است  آشيزريكا
همين آمريكاي امروز بيست سال است كه در كار او و ملك او و اوامر او اخالل ) اهريمن -همان مهاجم ( پتياره اي 

رهاي مسلمان است، چه مشكالتي راه چند سال است آمريكا در خاورميانه كه منطقه ي كشو. بوجود مي آورد
بر اهل عالم غالب ميشود و دنيا را با . البته هنوز بيست سال نشده ، بعد از بيست سال اين منجي ظاهر مي شود. انداخته

كارهاي نيك و خوب را گسترش ميدهد و خالصه تمام . جور و ستم و طغيان را از بين ميبرد. عدل و دين زيبا سازد
در كتاب زند اوستا آورده شده است كه فكر . شاءاهللا حضرت حجت كه تشريف بياورد، انجام ميدهدكارهايي كه ان

  .نكنم بيشتر به توضيح نيازي باشد

اينجا يك مساله را خدمت برادران عزيز و خواهران محترمه عرض ميكنم كه در اديان ديگر وقتيكه نسبت به آخر 
سوشيانس، ممتاتا، ( ه اسمي كه بعنوان منجي ، آورده اند توجه نكنيدالزمان مسائلي را مطرح ميكنند شما نگاه ب

  .... )جاماسب شاگرد زرتشت بوده... مثال جاماسب حكيم در جاماسب نامه اش.... ماشيع، آشيزريكا، كالكي، مهر و 

ن را از ايزدا. فقر و تنگدستي را ريشه كن سازد. نجات دهنده بزرگ جهان دين را به جهان رواج دهد  سوشيانس
. ( مردم جهان را همفكر و همگفتار و همكردار گرداند. خوبان را از دست بدان و اشرار. دست اهريمنان نجات دهد

  ).تمام كارهاي امام زمان را خالصه وار گفته است و در احاديث خودمان هم داريم

خبر داده و درباره نشانه ) زرگنجات دهنده ب(يا زند و هومن يسن از ظهور شخصيت فوق العاده اي بنام سوشيانس 
  :هاي ظهورش چنين مي گويد

و فرشته هايي از شرق و غرب . نشانه هاي شگفت انگيزي در آسمان پديد آيد كه بر ظهور منجي جهان داللت ميكند
  .بدستور او پيام رد و بدل ميكنند

  :منابع 

  355ظهور حضرت مهدي ، هاشمي شهيدي ص 
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  258بشارات عهدين ص 

  108آمد ص  او خواهد

خالصه در تمام اديان اصل مطلب را كه در احاديث ما آمده است آورده، مثالً در حديث داريم در زماني كه ظهور 
خيلي نزديك باشد، نداي آسماني را در آسمان داريم، دستي يا سينه اي كه در ماه ديده مي شود ، خورشيد كه براي 

ا هم زند و هومن يسن بطور كلي گفته كه نشانه شگفت انگيزي در در اينج.... زماني در آسمان ايست مي كند و 
  .همه همينطور است. آسمان پديد آيد كه بر ظهور منجي داللت ميكند

  
 :آئين مسيح -3

چون خيلي ها مي آيند و ميگويند  ،   مواظب باشيد كسي شما را فريب ندهد : حضرت مسيح به قومش مي فرمايد
وقتيكه شما بشنويد كه جنگها شروع شده فكر نكنيد كه اين نشانه ها . مراه مي كنندرا گ مسيح هستند و خيلي ها

اينها پيش درآمد . دولتها و ملتها بجان هم مي افتند. بازگشت من است البته جنگها بايد بشود ولي هنوز آخر نيست
  .بالهاي بعدي است

و    خيلي ها بلند ميشوند. نيا از شما متنفر ميشوندو ميكشند و تمام د) مسيحيان را( آن وقت شما را شكنجه مي دهند 
اكثرا از ايمانشان برميگردند و همديگر را لو ميدهند و . خوشان را پيامبر معرفي ميكنند و خيلي ها را گمراه مي كنند

  .از هم متنفّر ميشوند

پيدا ميكنند كه تا آخر  اما فقط كساني نجات. گناه آنقدر گسترش پيدا مي كند كه محبت خيلي ها را سرد ميكند
  .طاقت بياورند

بطوري كه اگر ممكن بود حتي برگزيدگان خدا را هم . پيغمبران قالبي زياد مي آيند و حتي معجزه هم ميكنند
  .گمراه ميكردند

قبل ) عليه السالم(مردم دنيا سرگرم عيش و نوش و عروسي خواهند بود، درست همانطوري كه درزمان حضرت نوح 
مي خوردند، مي نوشيدند، . كه مردم غرق كارهاي روزانه شان بودند. دنيا مثل زمان لوط ميشود. فان بوداز آمدن طو

  .بله زمان آمدن من به دنيا ، همينطور خواهد بود... خريد و فروش مي كردند، مي ساختند و خراب مي كردند
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  :منابع 

  .، انتشارات آفتاب عدالت34ص ) عليه السالم(انجيل عيسي 

  247در سيطره صاحب الزمان ، محمد رضا قاسمي ص  جهان

  :توضيح

حضرت مسيح كه بالفاصله بعد از ظهور يكي از كارگردانان بعد از ظهور است، فرود مي آيد و در پشت سر آقا امام 
همين  .در عالئم ظهور ميفرمايد كه جنگهايي اتفاق مي افتد و دولتها و ملتها بجان هم مي افتند. زمان نماز مي خواند

اين اتفاقات را پيش درآمد مي ... مسائل كه شما مي بينيد و مي شنويد از اخبار مصر، سودان، ليبي، بحرين، يمن و 
. و دنيا از شما متنفر ميشوند) آمريكائي ها( داند و مي فرمايد بعد از اتفاقات شما ضعيف مي شويد يعني مسيحيان 
  ...خيلي ها هم را لو ميدهند و 

سفياني با معجزه هاي . خته شده كه شماها خواهيد ديد توطئه ها كسي را بعنوان منجي حركت ميدهندنقشه اي ري
  .كاذب كار ميكند

اينقدر حساب شده كار ميكنند كه مي . دجال اجاعبي ببار مي آورد كه اشارات حضرت مسيح به اين موارد است
و در خصوص . د و از راه خارج ميشدند فرمايد اگر امكان داشت حتي برگزيدگان خدا هم مشكوك ميشدن

  .سرگرمي و مشغوليت به دنيا و فراموشي آخرت كه نياز به شرح دادن نيست ، چون همه مبتال به آن هستيم

مثالً در . داريم... باز براي چندمين بار عرض ميكنم آمدن حضرت مسيح يعني ظهور انجام گرفته ، صدها حديث و 
به رسولش خطاب ميكند كه مهدي كيست كه حضرت مسيح پشت سر او نماز قسمت معراج پيامبر، خداوند 

  ....ميگذارد

 )صلي اهللا عليه وآله(نزديكي ظهور از گفته خداوند توسط پيامبر 

  
از جمله عطايايي كه  !اي محمد  شبي كه مرا به معراج بردند خطاب به من شد كه) : صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم

پر كند زمين . لب تو يازده امام كه در پشت سر آخرين آنها عيسي بن مريم نماز گذارد، مي باشدبه تو ميشود، از ص
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حضرت . (بندگانم را بوسيله او از هالكت نجات ميدهم. را از عدل و داد بعد از آنكه پرشده باشد از ظلم و جور
 .سطه او شفا مي دهمنابينايان و بيماران را بوا. گمراهان را بوسيله او هدايت ميكنم). حجت

  :خواهد بود؟ خطاب رسيد ) چه موقع( آن كي ! عرض كردم خداوندا

  .هرگاه علم از ميان برداشته شود و جهل و ناداني بجاي آن نشيند -1

  .قتل و كُشتار زياد شود -2

  .فقها و هدايت كنندگان واقعي كم شوند -3

  .علماي فاسق و خيانتكار زياد شوند -4

  .ندشعرا زياد شو -5

  .امت شما قبرستانها را مساجد قرار دهند -6

  .قرآنها را زينت كنند -7

  .مساجد را مجلّل سازند -8

  .جور و فساد زياد شود -9

  .منكرات ظاهر گردد -10

  .مردم را به كارهاي بد بخوانند) بالعكس امر به معروف( امت شما امر به منكر كنند  -11

  .مردم را از كارهاي خوب بازدارند) بالعكس نهي از منكر(پيروان شما نهي از معروف كنند  -12

  ).لواط(مردها به مردها اكتفا كنند  -13

  ).مساحقه(زنان به زنان قناعت كنند  -14

  .زمامداران كافر شوند و سران آنان زناكار و دستياران آنان ستمگر و صاحبنظران آنان فاسق باشند -15
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  .جزيرة العرب و ديگري در  مغرب  ، يكي درمشرق در يكي :سه خسف در دنيا واقع شود  -16

  .كه تشنگان حقّ از او اطاعت ميكنند) سيد(خراب شدن بصره بدست يكي از ذُره تو  -17

  ).عليه السالم(قيام مردي از اوالد حسين بن علي  -18

  ).سيستان( ظهور دجال و قيامش از سجستان  -19

  خروج سفياني -20

  :منابع 

  390و  391ص  7 اثباة الهدي ج

  47نشانه هاي ظهور او ، محمد خادمي شيرازي ص 

  مهدي موعود ، حسين عماد زاده

  1065بحاراالنوار ، علي دواني ، ص  13ترجمه 

  294اسرار آفرينش اهل البيت ، عباس استاد آقايي ص 

  154تحفة المهديه ص 

  139ص  68بحاراالنوار ، عالمه مجلسي، ج 

  278ص  52و ج 

  70 ص 51و ج 

  325منتقم حقيقي ص 

  529منتخب االثر ص 
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  23، باب    251، ص  1كمال الدين ج

  ...كتاب معراج شيخ صالح برگرفته از شيخ صدوق و

  )به توضيحات توجه شود تا نتيجه گرفته شود( 

دنيا حاكم همچنان كه ديده ايم و ميبينيم كه چه اوضاع و احوالي بر. تا بند پانزدهم يك توضيح مختصر داده مي شود
  .مخصوصا در كشورهاي عربي كه احاديث هم بيشتر به امت محمد و پيروان او اشاره دارد. است

اكثر مخارجي كه عليه . مثال ملك عبداهللا حرمسرا دارد، خودش را معاون خدا و كليد دار كعبه مي داند: در آن زمان
  !اجيب عربستان سعودي سردر مي آورد شيعه ها و ترورهاي شيعه و حزب اهللا و حماس و غيره مي شود، از

خانم حسني مبارك ميگويد، اگر حسني مبارك را محاكمه كنند ، عكسهاي ضد اخالقي و مافوق فساد سران عرب 
  .را افشاء ميكنم

  :مي خوانيم  90مرداد  16در روزنامه خراسان 

  »ساعت فيلم فساد اخالقي سران عرب در دست همسر حسني مبارك 30« 

  
قذافي تمام محافظان شخصي وي، دختر هستند و شرط اول محافظ شدنشان اين است كه ازدواج نكنند سرهنگ 

 .همه ديده اند و مي بينند كه اتفاق افتاده و ادامه دارد. خالصه تا بند پانزده نياز به سند و مدرك نيست ...و

  
 ) :خسف(   16بند 

زمين را و همچنين فرورفتگي زمين را   ،فراگيري آب. در شرق و غرب و جزيرة العرب اتفاق مي افتد  سه خسف
  .مي گويند» خسف«

  و اما رويدادهاي مربوط به خسف
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  :در شرق  -1

در اعماق اُقيانوس  Tsunamiبنام  ريشتري 9/8ميالدي، سونامي  2004دسامبر  26مطابق با  83دي  26در تاريخ 
براثر فراگيري آب چند كشور شرقي، حدوداً . بوده است هند رخ داد كه يكي از تلخترين فجايع انساني قرن گذشته

هزار نفر تلفات پيش  700تا . هزار تلفات و چنيدن هزار مفقود اعالم كردند كه بعد قرار شد ديگر اعالم نكنند 300تا 
  .مي توانيد مطالعه بفرمائيد 23/10/83و  20سونامي شرق را در روزنامه كيهان . بيني شده بود

  
 :در غرب  -2

  :بخوانيد 15/11/88در روزنامه خراسان مورخ 

كيلومتري جنوب غرب پورتوپرنس در كشور هائيتي در 15ريشتر در  3/7زلزله اي به قدرت  2010ژانويه  12در ..... 
  .كيلومتري زمين شكل گرفت و صدها هزار نفر را زنده بگور كرد 8عمق 

هزار  300ياست جمهوري را نيز فروريخته است و جرائد تا اين زلزله اينقدر عظيم و پرقدرت بوده است كه كاخ ر
نفر كشته و چندين هزار مفقودي اعالم كرده اند كه بعد در روزنامه بخوانيد كه حتي سنگ قبرشان تمام شده و قرار 

  .شد اجساد را بدون شمارش با لودر در گور دسته جمعي بريزند

  27/10/88     ، 24/10/88    ، 15/11/88و  8خراسان 

  
 :در جزيرة العرب  -3

خسف جزيرة العرب، مربوط به بصره و در نزديكي هاي خيلي نزديك بظهور اتفاق مي افتد و احاديثي از امام علي 
  .در اين خصوص داريم كه به قسمت كوچكي از آن اشاره مي كنيم) عليه السالم(

  ):عليه السالم(قسمتي از خطبه امام علي 

بصره واقع مي شود كه زمينهاي حاصلخيز و كرانه هاي چاه هاي ايشان بزمين فرو رود و دو خسف و فرو رفتن در .... 
بعد از آن آب توفان و طغيان كند كه آنهائي كه از دم . خسف ديگر به بازار و مسجد آنان باهم ديگر روي ميدهد



 
358 

اطراف خارج از بصره باشند و  شمشير جنگها نجات پيدا كرده اند از غرق شدن در آب نجات نيابند مگر كسانيكه در
  .داخل بصره نباشند

  :منابع

  285، ص  2نوائب الدهور و عالئم الظهور ج 

  101مالحم و الفتن ص 

فرموده ، ) عليه السالم(نبوده ولي تمام آنچه را كه امام علي » سونامي«دقت شود كه در آن زمان نام : الزم بذكر است 
  .همان سونامي امروزي است

  
بصره چنان زير آب ميرود كه فقط گلدسته هاي مسجد   :مي فرمايند) عليه السالم(ديگر امام علي در جايي 

گنبد مسجد آن مانند سينه مرغ روي آب ديده مي : آن مانند دوبال پرنده ديده مي شود و در جاي ديگر ميفرمايند
 .منتظر هستيم انشاءاهللا....شود و

  .اتفاق افتاده و بصره در پايان كار است» بشرق و غر«از سه خسف ، تاكنون در ... پس

  
 )خراب شدن بصره: (  17بند 

كه تشنگان حقّ از او ) هم به امام و رهبري معظم صدق مي كند) ( سيد(خراب شدن بصره توسط يكي از ذريه تو 
  .اطاعت ميكنند

ه تو كه زنگي ها در بند هفده بيشتر منابع آورده اند خراب شدن بصره توسط يكي ا  :توضيح خيلي مهمز ذري
  .باشند در بعضي كتب كه اصحاب زنج باشند چون عربي نمي شود در رايانه توضيح دهيم

  :در عربي كه به سه معني آمده است

  .گرفته اند كه زنگي يا زنج معني كرده اند  ز  زنوج را بعضي به ضم  ز  يتبه الزنوج ،
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در كتاب آينده و آينده سازان . عطش، تشنگان حقّ ميشودكه معني آن شدة ال ز  و اما اصل آن زنوج است به فتح
درست معني شده و منبع كتاب لغت آنرا هم آورده است و در كتاب نشانه هاي شگفت  73و  69محمد دشتي ص 

  .آور آخر الزمان محمد جواد مهري نيز درست ترجمه شده است

ندگان اسالم بود و مخصوصاً در كربالي خالصه اينكه بصره در طول جنگ زيرآتش توپ و موشك و خمپاره رزم
هم روي آن آتش ميريخت و چيزي از آن را باقي نگذاشت و اين كار بدست رزمندگان  60كه حتي خمپاره  5و  4

  .مي باشند لي اهللا عليه وآلهاسالم تشنگان حق و حقيقت انجام گرفت كه فرماندهي كلّ قوا از ذريه پيامبر خدا ص

  
 )ي از اوالد حسين عقيام مرد: ( 18بند 

. كه چكار مي كند نصف خط دارد)عليه السالم(منبع از منابع داده شده حديث بعد از قيام مردي از اوالد حسين 2در 
  .ولي در باقي از كُتب و منابع ندارد بنظر ميرسد كه بايد باشد در باقي كتب از قلم افتاده است

  .اهم داد واي اتفاق افتاده است يعني بند هجده انجام گرفته استتحقيقات ادامه دارد ، بمحض نتيجه گرفتن شرح خو

  
 )ظهور دجال: (  19بند 

روز به ظهور قيام ميكند و تمام شهرها بجز مكه و مدينه را مي رود و آشوبي بپا ميكند  40در احاديث داريم حدوداً 
خالصه وار اينكه چهل روز به . شوددر زمان قيام حضرت حجت كشته مي) عليه السالم(كه بعد توسط حضرت مسيح 

  .قيام آقا، دجال خروج ميكند

  
 ):خروج سفياني(  20بند 

شهر  5. ماه به قيام انجام ميگيرد كه در احاديث آمده در اين پانزده ماه ، شش ماه مي جنگد 15خروج سفياني نيز 
م اضافه نمي شود كه بدست حضرت و ماه هم حكومت مي كند و يكروز ه 9را ميگيرد و .... ) فلسطين ، دمشق و (

  .سربازان حضرت كشته ميشود



 
360 

از حديث معراج پيامبر خدا و وعده حقّ كه به او داده شده راه زيادي طي شده و تمام اين موارد انجام گرفته بجز 
  .به اميد آنروز. و در آخرهاي كار هم آنها قيام مي كنند» سفياني و دجال« خروج 

 سپتامبر 11قا امام زمان در رابطه با نزديكي ظهور از گفته آ

  
 مبارك حضرت حجت عج) نامه(قسمتي از توقيع 

  :شيخ مفيد رحمت اهللا عليه  به

اگر چنين بود بالها برشما نازل گرديده و . ما در نگهداري شما احمال نكرده و ياد شما را فراموش نميكنيم... 
و جالله پروا نمائيد و مارا بر نجات دادنتان از فتنه اي كه بلند  از خداي جل... پس. دشمنان بر شما استيال مي يافتند

كه در آن فتنه هر آنكس كه اجلش مقدر شده باشد هالك مي گردد . گرديده و بشما نزديك شده است ياري كنيد
  .و هرآنكس آرزويش را درك كرد زنده خواهد ماند

وخدا (ا همه باهم راجع به امر ونهي ما سخن بگوئيد آن حادثه نشانه ايست براي نزديك شدن حركت ما و اينكه شم
از برافروختن آتش جاهليت، به تقيه پناه ببريد، ) تمام كننده نور خويش است حتي اگر كافران ناخوش داشته باشند

با من ضامن نجات كسي هستم كه . آتشي كه آنرا گروهي از امويان افروخته اند تا با آن گروهي راه يافته را بترسانند
وقتيكه جمادي االول از همين . اينان ارتباط سرّي نداشته باشد و با دور افكندن آن طريق، راه پسنديده اي را برگزيند

) آتشي(بزودي . سال آمد، برآنچه حادث خواهد گرديدتوجه داشته براي حوادث بعدي ازخواب خود بيدار شويد
مانند آن ظاهر خواهد شد و در سرزمين مشرق نيز رويداد آيتي در آسمان برشما آشكار خواهد شد و در زمين نيز 

پس از آن بر عراق طايفه اي غالب خواهند شد كه از اسالم بيرون . غم انگيزي و اضطراب افكن حادث خواهد شد
آنگاه با از بين رفتن طاغوتي از . بخاطره عمل بدشان بر آن سرزمين و مردم آن، روزيها تنگ خواهد شد. رفته اند

كسانيكن از گوشه و . ران اندوه برطرف گرديده و با ازميان رفتن آنها پرهيزگاران نيكوكار مسرور خواهند شدبدكا
كنار دنيا به حج مي روند به تمام آرزوها و اهداف خود خواهند رسيد و هرچه مي خواهند در دسترس آنها وجود 

هريك از شما بايد به آنچه . و نظام ظاهر مي گردددارد و ما را در آسان كردن حج آنان جايگاهي ست كه با انسجام 
كه وي را به محبت ما نزديك مي نمايد عمل نمايد و از آنچه كه وي را بر كراهت و غضب ما نزديك مي نمايد 

دوري ورزد زيرا امر ظهور ناگهاني اتفاق مي افتد در آن هنگام كه توبه فايده اي نبخشد و پشيماني از گناه كسي را 
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ما رهائي ندهد خدا هدايت را بشما الهام فرمايد و به رحمت خود وسائل توفيق را به آساني برايتان فراهم  از كيفر
  .آورد

  :منابع

  175، ص  53بحاراالنوار ج 

  136الزام الناصب ص 

  175تاريخ غيبت كبري ، سيد محمد صدر، ص 

  379، ص 3نوائب الدهور و عالئم الظهور ج

  929ص ) اآلمل سلمان جبل (   روزگار رهائي

  263االمام المهدي ص 

  299و  300امام مهدي ، سيد محمد كاظم قزويني ص 

  278احتجاج شيخ طبرسي ص 

  98ص  2احتجاج شيخ طبرسي ج

  چاپ انديشه 653ص  2احتجاج طبرسي ج

  371و  203ص   ) مهدي موعود( النجم الثاقب 

  مقدمه ارشاد شيخ مفيد

  
يش حضرت حجت به شيخ مفيد مينويسد و از ايشان ميخواهد كه فقط نامه او نامه اي كه حدود هزارسال پ: توضيح 

 .(تا براي آيندگان بماند( را رونويسي كند و در اختيار افراد مؤمن و اهل قرار دهد
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در عصر خودش رئيس شيعه و مرجع شيعه بوده است و در حال حاضر شيعه يكپارچه ) ره(با توجه به اينكه شيخ مفيد 
 .فقط در ايران معني پيدا ميكند لذا خطاب آقا در نامه شيخ مفيد بيشتر به شيعيان در ايران استو با معنا 

) نامه(و با توجه به توقيع ... همانطور كه بارها امام و بزرگان فرموده اند كه اين كشور، كشور امام زمان است و
ت كوتاهي دشمنان ما فرصت بدست مي حضرت به شيخ مفيد و آنچه كه ما خودمان در ايران ديده ايم اگر مد

آوردند و مي توانستند ايران را تكّه پاره ميكردند و در چند سال گذشته صدها بار با مكر و حيله و توطئه و تزوير و 
دست به اين كار زده اند كه براي همگان روشن است كه اگر لطف خدا و نظر حضرت حجت نبود در ... تطميع و 

  .ايران شكست ميخورد و سقوط ميكردهمان اولين توطئه ها 

و اشاره حضرت كه مي گويد آن حادثه نشانه ايست براي نزديك شدن حركت ما، همين حوادث چند سال گذشته 
  .و درآينده كه خواهيد ديد دشمنان آمريكا، اسرائيل و متحدانشان چه مسائلي را ببار مي آورند

در اين خصوص صحبت مي كنند و توجه به اين مساله زياد  در حديث داريم كه در نزديكي ظهور خيلي از مردم
دارند كه خود حضرت هم در نامه اش اشاره به اين موضوع نموده و در چندسال گذشته ميليونها برابر توجه 

آورده ايم كه آيت اهللا   نزديكي ظهور به روايت علما و بزرگان  مردم به اين قضايا شده كه يك نمونه در قسمت عامه
 مكارم شيرازي از مراجع تقليد فرمودند گسترش فرهنگ مهدويت در سراسر جهان بشارتي بر نزديكي ظهورناصر 

يا در صبح صادق مورخ   نزديكي ظهور به روايت علما و بزرگان  سمتشرح كامل آنرا در ق. منجي موعود است
  .ا در اين مورد مي آورمهدف اين است كه وقت شما عزيزان گرفته نشود واال احاديث ر. بخوانيد 20/6/85

هرچند كافران نخواسته باشند و نصيحتي در . عمل مي كند) ظهور(حضرت مي فرمايند خدا به آنچه وعده داده 
خصوص درگيريهايي كه دشمنان بوجود مي آورند و آن كسانيكه دو منظوره عمل مي كنند جاسوس وار، منافقانه و 

را كه در ماه جمادي االول آن سال مي خواهد اتفاق بيفتد، الگو  مي كنند اما اصل مطلب، حضرت حادثه اي... 
قرارمي دهد براي شيعيان و مي فرمايند از حادثه همان ماه عبرت بگيرند و تجربه كنند براي حادثه بزرگي كه 

  .ميخواهد درآخر در نزديكي حركت آقا كه در نامه آمده است، باشد

بعد ميفرمايد كه كدام اتّفاق ، كدام حادثه حركت ما را نزديك مي  در اصل شيعيان را گوش به زنگ مي كند و
  .كند
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آقا را مطالعه نموديد، بنده براي كسانيكه يا سنّشان كم است يا فراموش كرده اند البته با پوزش از ) نامه(اصل حديث 
حبت به ميان آوردن ، علماء و حكما و بزرگان و سروران عزيز كه در مقابل آنان دست به نوشتن بردن خطاست و ص

  !بي معنا

ان تجارت طبقه اي پنتاگون ، سازم110 در آمريكا در يك روز چند هواپيما، يكي به ساختمان) يازدهم سپتامبر(
) چون پهلوي هم بودند( طبقه كه به آنها ساختمان هاي دوقلو ميگفتند 106جهاني در آمريكا زد و يكي به ساختمان 

همه آتش گرفت چه آتش . ان جاسوسي آمريكا كه در زير زمين و هم كف بود زد، يكي هم به پنتاگون، سازم
در . طبقه در آسمان شعله ميكشيد 110آتش در ساختمان . مهمي كه تا آن زمان هيچ كس و هيچ جا ديده نشده

  .تلويزيون كه نگاه ميكردي مثل اينكه كلّ آسمان آتش گرفته و پنتاگون هم در روي زمين آتش گرفته بود

تا اينجا آتش آسمان و آتشي همانند آن در زمين كه در حديث آمده و اهميتي كه از لحاظ ظاهر و باطن داشت، 
  .ظاهر خيلي عجيب كه ديده وشنيده نشده و باطن هم از همان زمان آمريكا دخالتهاي خاورميانه را شروع كرد

ست كه بعد از مساله برجهاي دوقلو آمريكا به بعد در حديث مي فرمايد در سرزمين مشرق كه اشاره به افغانستان ا
چه . بهانه ي اينكه كاره طالبان و و بن الدن بوده حمله نظامي به افعانستان نمود كه آثار آن االن هم ادامه دارد

  .مصيبتهايي ببار آورد كه در حديث هم آقا فرموده اند

اسالم به عراق غالب مي شوند كه همه ميدانند بعد از آقا مي فرمايد بعد از آن همان گروه از خدا بي خبر و بدور از 
كه حضرت در اين مساله بي بند و . تسلّط آمريكا بر افغانستان به عراق حمله كرد كه اكنون هم ادامه دارد آثار آن

باري خود مردم عراق را هم مسبب اين سبب دانسته، حضرت در حديث آورده است كه با از بين رفتن طاغوت در 
  .ان كه صدام است مؤمنين پرهيزگار و متقين و شيعيان خوشحال و مسرور ميشونداين مي

با توجه به هشت سال جنگ و چقدر شهيد، مفقود، مجروح كه صد در صد مقصر آن صدام بود و بيشتر از اين 
كار و بدعمل معلوم است كه با كشتن چنين بد... درعراق به مردم عراق چه مصيبتها، چه كشته ها و چه ويراني ها و 

چقدر مردم خوشحال ميشوند و شدند و حضرت در حديث اشاره دارد كه كسانيكه بعد از آن به حج ميروند با 
گذشته خيلي فرق ميكند مخوصا براي اعراب كه اگر از سرپرست كارونها سوال شود حج آن سال    حجهاي سالهاي

  .با حج هاي سالهاي قبل از آن قابل مقايسه نبوده است
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رت مي فرمايد در اين زمان به كارهاي خوب كه محبت شما را به من زياد مي كند انجام دهيد و از غير ان حض  
زيرا كه امر ظهور ناگهاني اتفاق مي افتد و ديگر توبه و عنابه در آن موقع كسي را از عذاب نجات . دوري كنيد

  .نميدهد

و كلّي آمده كه همه اتفاق افتاده است و در  عموميحديث  480همينجا مطلبي را عرض كنم در احاديث ، حدوداً 
حديث حتمي كه اتفاق افتادن آن حتمي است و تمام اين پنج مورد كه صدها 5و  خصوص عالئم ظهور آمده است

ماه به ظهور و خروج سفياني است كه پيامبر مي  15يعني اولي آن . ماه بظهور اتفاق مي افتد 15حديث دارد از 
ماه طول ميكشد، يكروز هم اضافه نميشود و باقي عالئم حتمي بعد از آن 15او تا كشته شدنش فرمايد از خروج 

و آخرين آن كشته شدن ... و ) وسط مكه و مدينه( مانند بزمين فرو رفتن لشكريان سفياني در سرزمين بيداء . است
 روز به قيام حضرت است كه15كند و نفس زكيه كه امام كه ظهور ميكند او را بعنوان نماينده خود در مكه معرفي مي

بپيونديد به حضرت حجت كه هركس با " مردم او را ميكشند و نداي آسماني ست كه از آسمان صدا زده مي شود
همزمان با ظهور سفياني ست و خالصه اين موارد فقط براي يك كلمه  ."زبان خودش و در همه دنيا شنيده ميشود

         از اين عالئم حتميه اتفاق بيفتد همه جهان ميدانند چه خبر است مردم به يقين آورده شد و آن اينكه وقتيكه يكي 
  .مي رسند كه خبرهايي هست و وقتيكه به يقين برسند يا توبه كال قبول نمي شود يا تأثير قبل از اين موارد را ندارد

  
 سپتامبر 11خوابي راستين درباره حادثه 

: سيد سليمان مدني تنكابني فرموده است 120ده كتاب جهان در آستانه ظهور ص سيدي بزرگوار و افضل به نگارن
 را زيارت كردم و) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(شبي در خواب امام عصر  2001سپتامبر  11چند ماه پيش از حادثه 

من بر سر پرسش . امر ظهور در دست خداست: از ايشان درباره زمان ظهور و نشانه هاي آن پرسيدم امام فرمودند
خود پافشاري كردم و رداي او را گرفتم و التماس كردم و به مادرش سوگندش دادم چون چنين كردم آن حضرت 

  :پاسخ دادند 

چون با ماه هاي ميالي آشنايي نداشتم فكر كردم . از خواب بيدار شدم. به آنچه در سپتامبر روي ميدهد نگاه كن
رس و جو كردم به من گفتند يكي از ماههاي ميالدي است اين پاسخ براي من مفهوم پ. سپتامبر نام شهر يا منطقه است

سپتامبر پيش آمد و من در آنموقع پيام رؤياي صادق خود را دريافتم 11خاص نداشت تا آنكه حمله هاي تروريستي 
  .و دانستم كه اين ماجرا نقطه عطف حوادث پيش از ظهور است
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  120ؤلف سيد سليمان مدني تنكابني ص جهان در آستانه ظهور م  :منبع 

  
 :در كتاب صفيناي نبي ، يكي از كتب انبياء پيرو تورات، آمده است 

. هربامداد حكم خود را روشن ميسازد و كوتاهي نميكند. خداوند در اندرزش عادل است و بي انصافي نمي نمايد... 
جهاي ايشان خراب شده است و كوچه هاي ايشان را چنان امتها را منقطع ساخته كه بر. اما مرد ظالم حيا را نميداند

شهرهاي ايشان را چنان منهدم گرديده است كه نه انساني و نه ساكني باقي مانده . ويران كرده كه عبور كننده نباشد
اشيد بنا بر اين خداوند ميگويد براي من منتظر ب.... كاش كه از من ميترسيدي و تأديب را مي پذيرفتي : و گفتم. است

تا روزي كه بجهت غارت برخيزم زيرا كه قصد من اينست كه امتها را جمع نمايم و ممالك را فراهم آورم تا غضب 
خود و تمامي حدت خشم خويش را برايشان بريزم زيرا كه تمامي جهان به آتش غيرت من سوخته خواهد شد زيرا 

را بخوانند و به يك دل او را  -خدا  -شان را اسم يهو كه در آن زمان زبان پاك به امتها بازخواهم داد تا جمع اي
  .عبادت نمايند

  
  :منابع 

  3300،  337ظهور حضرت مهدي ص 
  سيد اسداهللا هاشمي شهيدي

  9تا  5بندهاي  3، باب 1363كتاب مقدس، صفيناي نبي ص 
  

ني اين عمليات را انجام اشاره به برجهاي دوقلو است كه بعد از اين واقعه كه هنوز هم مشخص نيست چكسا: توضيح 
داده اند چنان بلوائي آمريكائيان در افغانستان و بعد عراق راه انداختند، چه كشتاري چه تخريبي كه چندين بمب كه 

كه !نفوذ به داخل كوه ميكند كوه را ميشكافد و زير كوه عمل ميكند در افغانستان استفاده كردند تا برسد روي زمين
  :حضرت مسيح ميفرمايد

چه و بازار و خيابان وشهرها را چنان منهدم كرده كه جاي سكونت نباشد به بهانه اي كه برجهاي او خراب كو
الزم بذكر است كه حضرت مسيح يكي از ياران حضرت حجت است كه در وقت ظهور از آسمان فرود مي   شده

ان ميشوند و ازخدا اطاعت آيد و اشاره مطلب باال به ظهور است كه حضرت مسيح ميفرمايد همه يكپارچه مسلم
  .ميكنند
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  :در اين خصوص در انجيل ميخوانيم اشاره به نزديكي ظهور دارد
  

در آفتاب و ماه و ستارگان عالمات خواهد بود و برزمين تنگي و حيرت از براي آنها روي خواهد داد به سبب 
قايعي كه بر ربع مسكون ظاهر شوريدن دريا و امواجش ودلهاي مردم ضعف خواهد نمود از خوف و انتظار آن و

آنگاه پسر انسان را خواهيد ديد كه برابر سوار شده و با قوت و جالل . ميشود زيرا قوت آسمان متزلزل خواهد شد
  .عظيم مي آيد

  
  :منابع 

  930، ص 2و ج  558، ص 1روزگار رهائي ، ج 
  26و  25بندهاي  21انجيل لوقا باب 

  
در احاديث زياد داريم كه . از منجي آخرالزمان بنام پسر انسان ياد كرده استدر تورات و اجيل بارها : توضيح 

 نزديكي بظهور چه حوادث مهمي در دريا و خشكي و خورشيد و خسوف و كسوف و دستي كه درماه ديده مي شود
  ....آفتاب كه توقف مي كند و 

  
حتي . و متّحدانش رجز خواني مي كردند در وقتي كه ساختمانهاي دوقلو آمريكا به آتش كشيده شد، آمريكائي ها

با توجه به گفته . به افغانستان و عراق حمله كردند. گفتند كه جنگهاي صليبي آغاز شده يعني جنگ با تمام مسلمانان
برخورد كرده كه از پنجره  84حضرت مسيح در قسمت باال كه خوانديد با تحقيقاتي كه كردم ديدم هواپيما به طبقه 

رد شده و بنزين هواپيما در داخل اطاق منفجر و آتش عظيم از پنجره به هوا ميرفت ، ربع مسكون ياد داخل اطاق وا
طبقه  110كه وقتيكه حساب ميكنيم طبقه هشتاد و چهارم با توجه به ساختمان  4/1شده مسكون محل سكونت ربع 

ع كرده كه از خوف حادثه آن مردم درست ربع آن است و بعقيده بنده استارت مسائل را حضرت مسيح از اينجا شرو
  .ترس و خوف و ضعف خواهند گرفت كه واقعا همانطور بود

اين واقعه اينقدر مهم بود و هست كه ختم آن بدست حضرت انجام مي گيرد و چند نمونه از كتب اديان ديگر و 
  :روايات امامان معصوم مي آورم

  
. هلن هستند تا روزيكه مركز مورد تهاجم قرار نگرفته استمردم در وسعت و م): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 

  .چون مركز زده شد ديگر رو به نابودي اند
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  )ساختمانهاي دوقلو را مركز تجارت جهاني مي خواندند( 
  
  :منابع

  1085روزگار رهائي ص 
  37المالحم و الفتن ص 

  
به آن مردي كه معين فرمود . اوري خواهد نمودزيرا روزي را مقرّر فرمود كه در آن ربع مسكون را به انصاف د...  

 .و همه را دليل داد

 
  :منابع

  562، ص  1روزگار رهائي ج 
  31، بند  17اعمال رسوالن باب 

  
در روز حادثه يازده سپتامبر از حدود شصت هزار كارمند اين ساختمان دوقلو ، چهارهزار نفر آن اسرائيلي : توضيح 

  .هرانسان بي عقلي مي فهمد كه كار خود آنان است! م در محل كار حاضر نشدهبوده اند كه آن روز يك نفر ه
خالصه روايت باال ميفرمايد . بيشتر كارشناسان آمريكائي اعالم كرده اند كه كار خود تشكيالت دولت آمريكا بوده

اصل قضايا ) ض شدكه قضيه ربع مسكون كه خدمتتان عر. ( انشاءاهللا روزي مقرّر شده كه كسي بيايد و نزديك است
را باز كند و به آنهايي كه بمحض اتّفاق پاي مسلمانان را پيش كشيدند و به همه اعالم كردند كه مسلمانان بوده اند، 

  .بفهماند كه قضاياي ديگريست
  

مانت زيرا او براي داوري جهان مي آيد و قضاياي ربع مسكون را به انصاف و اقوام مردم را به ا  ...در زبور ميخوانيم 
 .خود داوري خواهد كرد

  
  :منابع 
  ، عباس استاد آقايي316اسرار آفرينش اهل البيت ص 

  13تا  10، بند 96مزامير مزمور ص 
  

 .مردم زجر ميشوند به آتشي كه در آسمان ظاهر مي شود) : عليه السالم(امام صادق 
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  143ص : مهدي منتظر : منبع 
  

مردم در اثر گناهانشان بوسيله آتشي كه در آسمان براي آنان آشكار   قائم عج پيش از قيام): عليه السالم(امام باقر 
نشانه سرخي كه آسمان را مي پوشاند فرو رفتن زمين در بغداد و بصره و . ميشود در عذاب بوده و رنج مي برند

سامان بوجود مي و خانه هايي كه خراب ميشود و هالكتي كه دربين اهالي آن . خونهايي كه در آنجا ريخته ميشود
 .بگونه اي كه صلب آرامش از آنها ميكند. آيد و وجود چنان اضطرابي كه اهل عراق را فرا مي گيرد

 
  :منابع 

  179عصر ظهور، علي كوراني، ص 
  221ص  52بحاراالنوار ج 
  

اب و رنج و قضاياي يازده سپتامبر كه آتش در آسمان زبانه مي كشيد را باعث عذ) عليه السالم(امام باقر: توضيح
كشتن و خراب شدن و هالكت مي داند تا قيام قائم ، مخصوصاً در عراق كه هم اكنون از همان زمان به بعد هر روز 

  .انفجار، ترور، كشته شدن و مصيبت و غم در عراق حاكم است

 بزرگنمايي و نهان شدن ماه   :::  از عالئم نزديكي به ظهور 

  
تا آنجا  گاهي هالل هاي ماه بزرگ به چشم مي آيند،) زمان ظهور(ن زمان فرا رسد هرگاه آ) : عليه السالم(  علي  امام

و ) روزه نگيرند(و گاهي پنهان ميشود تا جايي كه ماه رمضان در آغاز خود افطار . كه ماه شب نو، دو شبه ديده شود
 ...عيد فطر در پايان آن روزه گرفته شود

  : منابع

  225و  226، ص  2نوائب الدهور و عالئم الظهور، ج 

  304، ص  93و  96بحاراالنوار ج 

  306و  102عالئم آخرالزمان گلپايگاني ص 
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  64سيد سليمان مدني تنكابني ص  1جهان در آستانه ظهور،ج

  91فضائل اُشهر الثالثة ص 

  138و  73ص  1نوائب الدهور و عالئم الظهور ، سيد حسن ميرجهاني طباطبائي ج

  140، ص  4كنز العمال ، ج 

  
 .ستهاللهاي ماه ا از نشانه هاي زمان ظهور، بزرگنمائي): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 

 :منابع

 64سيد سليمان مدني تنكابني ص  1جهان در آستانه ظهور،ج

  311التشريف بالمنن ص 

  ، ترجمه دكتر پرويز رستگار 439فتن أبي يحيي، حكايت 

  
اما گفته . انه هاي نزديك شدن ظهورآنست كه ماه در شب اولش ديده شوداز نش): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 

 .شود ماه شب دوم است

  :منابع

  64سيد سليمان مدني تنكابني ص  1جهان در آستانه ظهور،ج

  312التشريف بالمنن ص 

  ، ترجمه دكتر پرويز رستگار 440فتن أبي يحيي ، حكايت 

  138ص  ، 1نوائب الدهور وعالئم الظهور، ج 
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  131مالحم و الفتن ص 

  151ترجمه مالحم و الفتن ، جواد نجفي ص 

  
   به خروج قائم قيام ميكند و يكروز هم اضافه نمي شود ماه 15 خروج سفياني از عالئم حتميه كه

 

تمام   ماه  6  از نخستين روزيكه سفياني خروج مي كند تا روزي كه حكم مي راند: )عليه السالم(امام صادق 
هنگاميكه اين امر تحقق يافت بسوي . ماه تمام حكم مي راند و حتي يكروز هم بر آن اضافه نمي شود 9  سپس. است

  .ما بشتابيد

 منابع

 248ص  - 52بحار االنوار ج                      1130و  1129روزگار رهايي ص 

 162غيب نعماني ص 

 9  تسلط يابد) اردن و قنسرين   حلب،  حمص، دمشق،  (منطقه  5  هنگاميكه سفياني بر : )عليه السالم(امام صادق 
 .ماه براي او بشماريد

 منابع

 163غيبت نعماني ص                        1129 روزگار رهايي ص

 180الزم الناصب ص                           122بشارت السالم ص 

 206ص  - 52بحار االنوار ج                      283غيبت شيخ طوسي ص 
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و خروج او در ماه رجب بوده از آغاز خروج تا . خروج سفياني از امور حتمي است  :امام صادق عليه السالم
ماه حكومت مي  9تسلط پيدا كرد  گانه5ماه تمام جنگ مي كند هنگاميكه بر مناطق  6. ماه است 15پايان عمرش 

 )قنسرين -حلب -اردن -حمص -دمشق: گانه  5مناطق  (كند و يك روز هم اضافه نمي شود

 منابع

 160ص  -غيبت نعماني                               124ص-عصر ظهور علي كوراني

 97بشارت االسالم ص                                             129ص  -روزگار رهايي 

 457ص    ثرمنتخب اال                              448و  248ص  -52ج   بحار االنوار

 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ت و امر از سوي خداوند حتمي اس) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(امر قائم  : )عليه السالم(امام زين العابدين 
 .سفياني نيز از جانب خداوند قطعي مي باشد و قائم ظهور نمي كند مگر پس از آمدن سفياني

 منابع

 115عصر ظهور علي كوراني ص                         182ص-53بحار االنوار ج

 - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 : مشخصات سفياني -1

 ... چهره و. منطقه. شهر. كشور. نام خانوادگي. نام 

خروج مي كند او مردي است چهار ) خشك  دره ( فرزند هند جگر خوار از وادي يابس   :  علي عليه السالم
بر صورت او اثر آبله پيداست وقتي او را مي بيني مي پنداري كه يك چشم   .. شانه و بد قيافه داراي سري بزرگ
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مي شود و بر ) شام(فيان است وارد سرزمين قرار و معين او از فرزندان ابوس. دارد نامش عثمان و پدرش عنبسه است
 .باالي منبر آنجا قرار مي گيرد

 منابع

 126و  116ر علي كوراني صعصر ظهو               205ص-52بحار االنوار ج

 322سيد كاظم قزويني ص  - امام مهدي                        651ص  2كمال الدين ج 

 143ص  2تحفه المهديه سيد حسين عرب باقي ج 

 : )عليه السالم(امام باقر

 .بندگي نكرده است خدا را هرگز. و زرد مو و زاغ چشم است  سفياني سرخ رو

 منابع

 394ص- 2نوائب الدهور ج

 165غيبت نعماني ص 

 459امام مهدي ص 

 278غيبت طوسي ص 

 118علي كوراني ص  -عصر ظهور 

 354ص  52بحار االنوار ج 

مردي از دل دمشق خروج ميكند كه به او سفياني مي گويند و همه ي  : )صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 
. بت به شكافتن شكم زنان و سربريدن كودكان مي رسدبقدردي خون مي ريزد كه نو.پيروانش از نژاد كلب هستند

آنگاه مردي از تبار من در . همه را مي كشد و كسي نمي تواند از خود دفاع كند. تيره قيس در برابرش قيام مي كنند
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سپاهي را براي رويارويي بسوي او مي فرستد چون اين سپاه به . اين خبر به سفياني مي رسد. حرم خروج مي كند
 .ميرسند زمين همه ي آنها را فرو مي برد كه گزارش گري نميماند) وسط مكه و مدينه( ن بيداء سرزمي

 منابع

 186ص  -52بحار االنوار ج                               1082روزگار رهايي ص

 223االم المهدي ص                    276و  106و   21بشارت السالم ص 

 458منتخب االثر ص                                      179الزام الناصب ص 

 159ص  - 2 الحاوي و للفتاوي ج                                 123ص    المالحم و الفتن

كاسه ي سرش . موهايش زرد. چشمهايش زاغ . سفياني سيمايش سرخ  ........ : )عليه السالم(امام صادق 
هنگاميكه او را ببيني او . و در صورتش آثار آبله است. ش درشت و خشن استصورت. كتفهايش چهار شانه. سترگ

و او پليدترين مخلوق روي . را كور مي پنداري ولي او كور نيست بلكه در مردمك چشم او نقطه ي سفيدي است
 .زمين است كه لحظه اي خداي را نپرستيده است و مكه و مدينه را هرگز نديده است

 منابع

 428اعالم الوري ص                              1114صروزگار رهايي

 179صب ص الزام النا                           206ص  52بحار االنوار چ 

 164غيبت نعماني ص                                    458منتخب االثر ص 

 138اغبين ص اسعاف الر                                106بشارت االسالم ص 
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چشماني   اگر سفياني را ببيني او را پليدترين مردمان مي يابي كه چهره اي گلگون ، : )عليه السالم(امام صادق 
          او بقدري خبيث است كه همسر و مادر و. اول انتقام و وانگهي آتش. و موهاي زرد دارد و بانگ مي زند  كبود،

 !مخفيگاه او را به كسي نگويند بچه هايش را زنده بگور مي كند تا

 منابع

 1084روزگار رهايي ص 

 206ص  - 52بحار االنوار ج 

 180الزام الناصب ص 

 123المالحم و الفتن ص 

 164غيبت نعماني ص 

 58ص  3نوائب الدهور و عالئم الظهور ج 

يست با سر درشت و چهره آبله مرد... سفياني از فرزندان خالد پسر يزيد پسر ابوسفيان   :)عليه السالم(امام باقر 
ناميده مي شود با هفت ) دره خشك(وادي يابس . او از ناحيه اي از شهر دمشق . گون ئر چشمش نقطه اي سفيد است

 .نفر كه يكي از آنان پرچم درهم پيچيده اي با خود دارد خروج ميكند

 منابع

 126و  127عصر ظهور علي كوراني ص 

 75نسخه خطي ابن حماد ص 

 .ئمي كه به ظهور سفياني منتهي مي شودعال -2

و ) يعني سفياني(نمي باشد ظهور تا اينكه بيرون آيد خروج كننده اي از آل ابي سفيان  :)عليه السالم(امام صادق 
ماه و نمي باشد قيام سفياني تا اينكه بيرون آيد از فرزندان شيخ پس سير  9يك زن نه   مالك ملك شود بقدر حمل

گويا ميبينم شمشيرها و نيزه ها و متاعهاي ايشان را بر ! پس بذات خدا قسم .ر ميان نجف كشته شودكند تا اينكه د
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و در بعضي احاديث در روز  ( ديواري از ديوارهاي نجف در روز دوشنبه اي و كشته مي شود در روز چهارشنبه آن
 )پنجشنبه آن

 منابع

 54ص  - 3نوائب الدهور و عالئم الظهور ج

 1055اراألنوار علي دواني صبح13 ترجمه

 488بحاراألنوار ميرمحمد خامسي ص 13ترجمه

 271ص 52بحاراألنوار عالمه مجلسي ج 

 340ارشاد شيخ مفيد ص

 1104روزگار رهائي ص 

 455منتخب األثر ص -سروراهل ايمان عبدالمجيد بهاء الديني

 235جواد خراساني ص  -مهدي منتظر 

 :توضيح 

قيام نميكند تا وقتيكه سفياني قيام نكند و سفياني  عج در حديث فرموده است كه مهدي  )عليه السالم(امام صادق 
. فالن روز ميرسد و فالن روز كشته مي شود. سير در نجف كشته مي شودقيام نمي كند تا وقتيكه فرزند شيخ بعد از 

بل توجه براي ظهور وقت مشخص نموده اند كه از قابل ذكر است كه از خروج سفياني، پيامبر و امامان در احاديثي قا
. نمي شودماه و يكروز اضافه  15ماه حكومت مي كند كه جمعاً 9شهر را ميگيرد و  5ماه مي جنگد  6  اول خروج

امام كه ربط داده خروج سفياني را به موضوع فرزند شيخ يعني آن كار كه انجام شود در مدت نزديك زماني اين 
عبدالمجيد خوئي فرزند مرحوم آقاي . شيخ درعرب يعني بزرگ و سير يعني گشت و گذار.يردكار هم انجام ميگ
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سالگي در وقت حمله به عراق، آمريكائيها  41سالگي به لندن رفت ودر سن  30خوئي مرجع تقليد شيعيان در سن 
ريكائي از او حفاظت مي ايشان را آوردند كه رهبرعراق قرار دهند با هلي كوپتر و محافظ و كنترل شده و چند آم

تا اينكه روز . مردم عراق كه توطئه را مي دانستند درپي كشتن او بودند كه نگذارند توطئه دشمن عملي شود. كردند
وارد مي شود با توجه به اينكه هيچ آمريكائي حق ورود به مرقد ) عليه السالم(سوم ورود به عراق به مرقد مطهر علي 

ايشان مسلح . حرم او و كليددار حرم را كه از او طرفداري مي كرد به رگبار بستند و كشتندمطهر را ندارد، در داخل 
  .بوده روز ورود با تداركات و تسليحات وارد عراق شدند و بعد از سه روز كشته شد

 :منابع گفته و توضيح كامل 

 2769شماره 83فروردين30روزنامه ايران يكشنبه

 23/1/82روزنامه كيهان

 23/1/82وزنامه قدسر

  :نشانه هاي خروج سفياني را كه همه در يكسال اتفاق مي افتد برميشمارد )عليه السالم(امام باقر 

اتراك از ..... مي شود) فرو(دهاتي از آن خسف .. قسمتي از مسجد دمشق مي ريزد...... منادي از دمشق صدا مي زند
آن سال در همه ي سرزمين هاي عربي ..... در رمله فرود مي آيندروميان ..... آن گذشته در جزيره فرود مي آيند

و تركها از شرق و غرب اسلحه بدست گرفته به منطقه بيروت مي آيند و اعالم حضور مي .... اختالف پديد مي آيد
 ....كنند

 منابع

 406ص  -3نوائب الدهور و عالئم الظهور ج 

 1000علي دواني ص ... بحار  13ترجمه 

 381 استاد آقايي ص  ... يش اهل البيتاسرار آفر

 212ص  - 52بحار االنوار ج 
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 .پيش از سفياني يك مرد مصري و يك نفر يمني قيام مي كنند : )عليه السالم(امام صادق 

 منابع

 416ص  3نوائب الدهور و عالئم الظهور ج 

 985علي دواني ص   ... بحار 13مهدي موعود ترجمه 

 162 علي كوراني ص... عصر ظهور 

 ارشاد شيخ مفيد از كتاب محمد بن

 160ص  -قديم  13بحار االنوار ج 

 كتاب مواعظ از مسند محمد مسلم

 145ص  2ج  -سيد حسين عرب باقي  -تحفه المهديه 

 271غيبت شيخ طوسي ص 

 261محمد جواد خراساني ص  -مهدي منتظر 

كه در شام نيزه ها و پرچم ها با يكديگر اختالف هنگامي : )عليه السالم(و امام محمد باقر    )عليه السالم(علي 
 :پيدا كنند و جنگ نمايند نشانه هاي ظهور آشكار و علني مي شوند

خداوند آن را رحمتي براي مومنين و عذابي . لرزشي در شام بوجود مي آيد كه در آن صدهزار نفر كشته مي شوند 
نتظر مركب هاي سياه و سفيد و سواراني باش كه با پرچمهاي وقتيكه اين كار اتفاق افتاد م. براي كفار قرار مي دهد

اگر اتفاق . زرد از سمت مغرب مي آيند تا اينكه شام را تصرف نمايند و در آن حادثه ي بزرگ و مرگ سرخ است
 باش و هرگاه چنين شد سفياني از بيابان يابس شورش مي كند "حرسنا "افتاد منتظر فرو رفتن روستايي در دمشق بنام 

  .باش عليه السالمهرگاه چنين شد منتظر ظهور مهدي . و بر منبر مسجد دمشق مي نشيند
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 منابع

 456و  325سيد محمد كاظم قزويني ص ... مهدي از تولد تا بعد از ظهور 

 853و  1040     1030     1000روزگار رهايي ص 

 989علي دواني ص ... بحار  13ترجمه 

 148و  152تحفه المهديه ص 

 106علي كوراني ص ... ور عصر ظه

 214و  256ص  - 52بحار االنوار ج 

 418ص  1نوائب الدهور و عالئم الظهور ج 

 453محمد خامسي ص ... بحار  13ترجمه 

 106و  55بشارت االسالم ص 

 163و  305غيبت نعماني ص 

 53ص    هجري 1399چاپ مصر سال ... عقد الدرر 

 152تحفه اليقين ص 

 277غيبت شيخ طوسي ص 

 76نسخه خطي ابن حماد ص 

نخستين گروه لشكر مغربي ها وارد مسجد دمشق مي شوند در حاليكه مشغول ديدني شگفت انگيز  : محمد حنفيه
در اين هنگام . فرو مي رود "حرسنا  "بخش غربي مسجد دمشق و آبادي بنام  آن هستند ناگهان زمين فرو مي رود و

 .سفاني خروج مي كند
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 منابع

 108علي كوراني ص .. .عصر ظهور 

 71ابن حماد ص ... نسخه خطي 

اختالف و ) عجم يعني غير عرب( در ميان زمامداران عرب و عجم  : )صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 
 .درگيري شديد پديد مي آيد تا مردي از تبار ابي سفيان بر سرير حكومت تكيه كند

 منابع

 1082روزگار رهايي ص 

 220االم المهدي ص 

 191شارت االسالم ص ب

 160الزام الناصب ص 

 187علي كوراني ص  -عصر ظهور 

ما مي . ما و اوالد ابوسفيان دو خانداني هستيم كه بخاطر خدا با يكديگر دشمني داريم :)عليه السالم(امام صادق 
معاويه فرزند  ابوسفيان به جنگ پيامبر برخاست و... گوئيم خداوند راست گفت آنها مي گويند خداوند دروغ گفت

پرداخت و ) عليه السالم(و يزيد پسر معاويه به نبرد با حسين . رفت) عليه السالم(ابوسفيان به جنگ علي بي ابي طالب 
 .برمي خيزد) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(سفياني به مصاف با حضرت قائم 

 منابع

 190ص عالمه مجلسي  52بحاراالنوار ج         علي كوراني121عصر ظهور ص
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او . سفياني خروج نمي كند مگر اينكه قبل از آن شيصباني در سرزمين عراق خروج كند  : )عليه السالم(امام باقر 
بعد از آن در . چون جوشيدن آب از زمين مي جوشد و فرستادگان و نمايندگان و واردين بر شما را به قل مي رسانند

 .انتظار خروج سفياني و ظهور قائم باشيد

 عمناب

 134علي كوراني ص  -عصر ظهور 

 250ص  52بحار االنوار ج 

 162و  204غيبت نعماني ص 

 392نوائب الدهور و عالئم الظهور ص 

 370ص  1اصول كافي ج 

 107بشارت االسالم ص 

 1105روزگار رهايي ص 

 268ص  3معجم احاديث امام المهدي ج 

 

 : شت سرهم براي ظهور قائم عجسه نشانه پ ............ : )عليه السالم(امام حسين 

 )عراق (هالكت فرزندان بني عباس :1

 )الشام ( قيام سفياني :2

 )بين مكه و مدينه: نزديكي مكه  ( فرو رفتن در سرزمين بيداء :3

 منابع
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 216شيخ محمد خادمي شيرازي ص  -نشانه هاي ظهور او 

 49عقد الدرر ص 

در حال جنگ . ت كه اهل مغرب و مشرق با هم مي جنگند فتنه اي س : )صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 
 .آنان در اثناي اشغال نايره سفياني از وادي يابس خروج مي كند

 منابع

 136ص  2سيد حسين باقي ج  - تحفه المهديه

 از كتاب حذيفه يماني

 186ص  52بحار االنوار ج 

 

بين دولت و ( آنها سلطان ايشان اند ) عراق ( اس وقتيكه اختالف افتاد بين پسران عب : )عليه السالم(امام صادق 
مردم لجام . و طمع كند در ملك ايشان كسي كه طمع نكرده است و عرب عنان هاي خود راپاره كنند) مسووالنشان 

گسيخته شوند و هر صاحب قدرتي قدرت خودرا ظاهر كند و سفياني ظاهر شود و يماني رو آورد و حسني حركت 
 .) قائم( صاحب االمر  بيرون مي آيد. كند

 منابع

 41ص  3نوائب الدهور و عالئم الظهور ج 

 143غيبت شيخ طوسي ص 

 386فريد گل محمدي آرمان ص  -رسالت جهاني حضرت مهدي 

 145غيبت نعماني ص 

 241ص  52بحار االنوار ج 
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حسني و ... زار در مي آيد پرچم در شام به اهت 3نشانه خروج سفياني    ....!اي سدير  : )عليه السالم(امام صادق 
كشتاري كه مانند . ع و جنگ دارند سفياني خروج مي كند و آنان را درو مي كنداموي و قيس در حاليك با هم نزا

 !آن را هيچ گاه نديده اي

 منابع

 32ص  3ج   نوائب الدهور و عالئم الظهور

 اليف سيد علي بن عبدالمجيد مسندطبع تهران از كتاب سرور اهل ايمان ت 175ص  -قديم  13بحار االنوارج 

 112علي كوراني ص  -عصر ظهور 

 270و  271عالمه مجلسي ص  -بحار االنوار 

 174حاج شيخ محمد خادمي شيرازي ص  -نشانه هاي ظهور او 

در بعضي از احاديث سه پرچم كه با هم مي جنگند به نام ربيعي و جرحمي و اصهب آمده كه سفياني بر آنها فائق 
 .مي آيد

 منابع

 از كتاب اربعين مير لوحي 188الزام الناصب ص 

 277ص  2نوائب الدهور و عالئم الظهور ج 

 .و در بعضي ديگر از احاديث سه پرچم درگير را بنام اصهب و ابقع و سفياني نام برده است

 992و  993.  995روزگار رهايي ص 

 338ارشاد شيخ مفيد ص 

 196المهدي ص 
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 237.  269.  212.  222ص  - 52بحار االنوار ج 

 149و  133غيبت نعماني ص 

 428اعالم الوري ص 

 184الزام الناصب ص 

 223و  224االم المهدي ص 

 192.  175.  94.  102بشارت االسالم ص 

 

 .كسانيكه سفياني را ديده اند -3

 اين افراد هستند  از جمله  بهلول  و امام موسي صدر

 امام موسي صدر -1

 

در سپاه يا لشكر   )سفياني(  كه به دستور آيت اهللا حكيم مأمور مي شود كه ببيند چنين كسي رامام موسي صد
سوريه وجود دارد يا خير كه امام موسي صدر از خوده حافظ اسد سوال مي كند و نام و نام پدر و خصوصيات 

با خصوصيات كه  عنبسه عثمان پسر بله سفياني بنام: سفياني را مي گويد كه بعد از جستجو حافظ اسد مي گويد
  .  گفته در ارتش ما وجود دارد و خودشان او را ديده اند

  70ماهنامه موعود شماره : منبع 
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 بهلول -2

من براي زيارت حضرت زينب عليها سالم و حضرت رقيه بسوريه . بسم اهللا الرحمن الرحيم  :::سخناني از بهلول 
افظ اسد رئيس جمهور سوريه مرا دعوت نمود بخانه خود برد و از من ح. روز در آنجا بودم 20رفته بودم و در حدود 

من هم به منبر رفته و براي . از آنجا مرا به ارتش سوريه برد و گفت كه براي ارتش سوريه صحبت كنم. پذيرائي نمود
ء سفياني آنان سخنراني كردم وقتيكه از منبر پائين آمدم يك منصب داري داخل شد در آن وقت عده اي گفتند جا

من با او شروع به صحبت كردم و اسم كوچك او را . ديدم او يك سرتيپ ارتش سوريه است. يعني سفياني آمد
گفت اسمم عثمان بن عنبسه است ديدم خودش است و از لحاظ صورت ظاهري، همان خصوصياتي را . پرسيدم

شدم كه وي بفكر اين است كه رئيس  در صحبتهاي خود با او متوجه. داشت كه در روايات از سفياني آمده است
اين موضوع را از اينجا فهميدم كه وقتي من پيش او از حافظ اسد تعريف كردم و گفتم خيلي با . جمهور سوريه شود

اگر من جاي حافظ اسد بودم شما را نخست وزير . من مهرباني كرده است، گفت او بشما هيچ لطفي نكرده است
 .دم كه ميل دارد بجاي حافظ اسد بنشينداز اين حرف فهمي. خود ميكردم

  193آيا ظهور نزديك است ص : منبع 

  
سال پيش  5يا  4سال سن داشت و در  100كه حدود ) از كسانيكه سفياني را ديده اند(آيت اهللا بهلول    :توضيح 

 .دفن است گناباد  فوت نمود و در

س كه حافظ اسد رئيس جمهور سوريه يعني پدر ايشان سرشناس و طي االرض بودند و از سرشناسي ايشان همين ب
را به خانه شخصي خودش مي برد و مي گويد تا هروقت ) بهلول(بشار اسد رئيس جمهوري كنوني سوريه ايشان 

هستي همنيجا باش و قيام مشهد در زمان كشف حجاب رضا خان را كه مردم قيام كردند به رهبري بهلول صورت 
  .سال زنداني مي شود 31انستان او را مي گيرند وگرفت كه فرار ميكند و در افغ

  
 : پيش بيني بهلول در خصوص جنگ جهاني

 بنظر من بزودي درگيري جهاني پيش مي آيد وتمام دنيا حتي ايران نيز داخل در اين درگيري خواهد بود

 195آيا ظهورنزديك است ص : منبع 
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وي به مكه . اگردان مرحوم آيت اهللا عظمي مامقاني استحاج ميرزا آقا مقدس نامي كه فرزندش شيخ حسن از ش -3

سرو صدا    شبي كه در آنجا استراحت مي كرده. رفته بود از برگشت در مسير راهش كارواني از فلسطين آمده بودند
صبح از علت سرو صدا مي پرسند كه علت اين سروصدا چه بوده؟ اهالي آنجا مي گويند . بلند مي شود

ايشان كه در حال وضو گرفتن بوده يكي از همان . ب فرزند شده و نام او را عثمان نهاده استنامي صاح  عنبسه  كه
آن ! بله مي شناسم: اهالي از او سوال مي كند آيا شما شيخ محمد حسن مامقاني را مي شناسيد؟ در پاسخ مي گويد 

سال  100حدود  ه به اينكهبا توج! مي پرسد كي ؟ آن شخص مي گويد همين االن. مي گويد كه ايشان درگذشت
در . پيش بوده و دسترسي به هيچگونه وسائل اخباري نبوده اين يك خبر غيبي بوده كه توسط شيطان به او داده شده 

گوينده خبر با خانواده ي عثمان بن عنبسه ارتباط داشته . قرآن هم داريم كه شياطين به اصحاب خود وحي مي كنند
 .است

  از گفته هاي حجت االسالم مهدي پور 70ماره ماهنامه موعود ش  :  منبع

  
 و او را شكست ميدهند  كسانيكه در وقت هجوم سفياني به عراق با لشكريان او درگير -4

 يماني يا يمني از يمن: 2               سيد خراساني از ايران : 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 سيد خراساني )1

 :شرح مختصري بر احاديث ذيل

سيد خراساني رهبر مرجع ايرانيان است و شعيب بن صالح نام مستعار فرمانده قواي اوست كه بعد از درگيري با 
و منصوب سفياني و شكست لشكريان او به فرماندهي كل آقا امام زمان توسط خود آقا امام زمان به فرماندهي ا

وقتيكه سفياني از شام به قصد تصرف عراق و جنگ با حضرت مهدي كه در بهبوهه قيام اوست حركت مي . ميشود
كند و در عراق دست به جناياتي مي زند از جمله دستور مي دهد به لشكريان در يكروز هزاران زنا با دختران باكره 

در مرز عراق و . بقصد مصاف با آنان بسمت عراق حركت مي كننداز اين مسائل ايرانيان برمي تابند و ... انجام دهند
عجل اهللا (در همين حال خبر مي رسد كه مهدي . منطقه اهواز درگيري بين ايرانيان و نيروهاي سفياني انجام مي گيرد
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بسمت قيام كرده است سفياني چند لشكرش را مي فرستد كه اورا بگيرند و بياورند كه آنان ) تعالي فرجه الشريف
مكه حركت مي كنند و در نزديكي مكه بين مكه و مدينه در سرزمين بيداء همه شان به زمين فرو مي روند و اثري از 

بعد . انان باقي نمي ماند و چند لشكر سفياني هم با ايرانيان در دروازه استخر درگير ميشوند كه شكست مي خورند
در اينجا . د تا به نمايندگي از سايرين با حضرت بيعت كنندگروهي از نيروهاي خراساني بطرف مكه حركت مي كنن

براي روشن شدن مطالب و آمادگي اذهان يك مورد از آنچه را در قسمت سيد خراساني و شعيب آمده است را 
 .درج و سپس به احاديث و روايات مي پردازم

 268الي  266راساني در صفحه ي آنچه كه علي كوراني نويسنده كتاب عصر ظهور درباره شعيب بن صالح و سيد خ
 .بطور خالصه ازجمع احاديث شيعه و سني آورده است، ذيالً اشاره شده است

اين دو بزرگوار از ياران حضرت مهدي بوده و نزديك به ظهور در ايران ظاهر مي شوند و درنهضت ظهوره آقا  -1
  .شركت ميكنند

را بعنوان   سيد خراساني  نان خود هستند كه طوالني ميشود در آن زمان ايرانيان درگيره جنگ نابرابر با دشم -2
اما با اسرار زياد مي پذيرد و رهبري را . سرپرستي امورشان انتخاب مي نمايند گرچه وي چندان رغبتي نشان نميدهد

بعهده مي گيرد و بجهت ايجاد وحدت كلمه در صفوف نيروهاي مسلح ايراني، سردار رشيد خود شعيب بن صالح را 
  .ه فرماندهي كلّ نيروهاي مسلح تعيين ميكندب

خراساني و شعيب، جنگ را در مرزهاي ايران، تركيه و عراق هدايت و اداره مي نمايند و نيروهاي مستقر در شام  -3
خود را به پيش ميخوانند و در همان زمان از دو جناح عراق و شام آماده پيروزي بزرگ بسوي فلسطين ) همپيمانان( 

در اين زمان جبهه عراق زير تسلط سفيانيان است و لشكر سفياني براي تسلط برعراق حركت . ز ميشوندو قدس عزي
ميكند و در همين زمان حضرت مهدي عج از مكّه مكرمه قيام مي نمايد و با آزاد سازي شهر مكّه در آن مستقرّ مي 

  .روهاي قبايل بومي اداره ميشوددر آن زمان حكومت حجاز توسط بقاياي نيروهاي خاندان فالن و ني. گردد

باتوجه به اينكه در آن موقع سه نيرو در قرقيسا باهم درگير مي باشند، سيد خرساني بدون درگيري در آنجا  -4
  .نيروهاي خود را به مكّه جهت بيعت و كمك به حضرت مهدي عج مي فرستد

  268الي  266عصر ظهور چاپ ششم باستان، علي كوراني ص : منبع
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كه در كف دست راست او عالمت و نشانه اي هست ) سيد(جواني از بني هاشم  :)عليه السالم(محمد باقر  امام
با پرچمهاي سياه از خراسان خواهد آمد و در پيشاپيش او شعيب بن صالح حركت مي كند و با اصحاب سفياني مي 

 .جنگد و آنان را شكست خواهد داد

 منابع

 263ص  شيخ جواد خراساني-مهدي منتظر

 217ص 3ج-معجم احاديث امام المهدي

 120التشريف بالمنن ص

 296سيد محمد كاظم قزويني ص -امام المهدي

128عقد الدرر ص
 36محمد جواد نجفي ص -ترجمه مالحم و الفتن

 278ص 11متقي هندي ج-كنز العمال

 402نوائب الدهور و عالئم الظهور ص 

 
هرگاه پرچمهاي سياهي كه شعيب بن صالح پرچمدار آنان باشد لشكريان سفياني را  :)معليه السال(امام علي 

 .شكست دهد مردم به جستجوي حضرت مهدي برآيند

 منابع

 262شيخ جواد خراساني ص -مهدي منتظر

 76و  77ص    3  معجم احاديث امام المهدي ج

اهتزار در مي آيد كه با مردي از اوالد ابوسفيان پرچمهاي سياه كوچكي به  :)صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 
در پياپيش اين پرچمها مردي . نبرد مي كنند و براي اطاعت از حضرت مهدي عج زمينه سازي مي كنند ) سفياني( 

 .بنام شعيب بن صالح بني تميمي حركت مي كند
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 منابع

 121ص  2 نوائب الدهور و عالئم الظهور ج

 256عصر ظهور علي كوراني ص

 40و 44و54المالحم والفتن ص

 1034روزگار رهايي ص

 212و184بشارت االسالم ص

 141الحاوي والفتاوي ص

190المهدي ص

از طرف ) پرچم( در حين اينكه سفياني در كوفه مشغول قتل و غارت است بيرقهايي  :)عليه السالم(امام باقر 
عليه (را به سرعت طي مي كنند و با ايشان چند نفر از اصحاب قائم ) ه؛ جاد راه( در حركت اند كه منزلها   خراسان

 .مي باشند) السالم

 منابع

187غيبت نعماني ص
 259شيخ جواد خراساني ص -مهدي منتظر

 238ص52بحار االنوار ج

 

ي كنند و سپاه سفياني بغداد را ويران مي سازند و بسوي كوفه حركت م :)صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 
براه مي افتند و اسرا و غنائم جنگي را باخود ميبرند آنگاه پرچمي كه   حوالي كوفه را آتش مي شكند و بسمت شام

ياني را تار و مار مي سازد و آنچه اسير از سمت كوفه حركت مي كند و سپاه سف) سيد خراساني( پرچم هدايت است 
  .ارشگر هم از آنان باقي نمي گذاردو غنيمت دست آنان است باز مي ستاند و يكنفر گز
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 منابع

 21و277بشارت االسالم ص

188الزام الناصب ص
 1042و1041روزگار رهايي ص

 139الحاوي و للفتاوي ص

 از كتاب شيخ طوسي 954و  953بحار علي دواني ص  13ترجمه 

سفياني گروهي را به جستجوي اهل  هنگاميكه سپاه سفياني بسوي كوفه عزيمت مي كند : )عليه السالم(علي 
خراسان مي فرستد كه براي ياري حضرت مهدي عج خروج كرده اند سپاه سفياني با سپاه سيد خراساني در دروازه 
. اصطخر روبرو مي شود كه مردي بنام شعيبن بن صالح پرچمدار خراساني هاست و پرچمهاي سياهي در دست دارند

يد كه سرانجام صاحبان پرچمهاي سياه پيروز مي شوند و سپاه سفياني پا به فرار مي نبرد سختي در ميانشان پديد مي آ
حضرت . در آن هنگام مردم به ديدار حضرت مهدي عج مشتاق تر مي شوند و به جستجوي او مي پردازند. گذارند

ت كه مردم به مهدي در آن هنگام در مكه ظهور مي كند و پرچم رسول اكرم ص را در دست ميگيرد و آن هنگاميس
سپس حضرت شروع به خواند . . . . كلي از ظهور او نا اميد شده بودند و حوادث فراواني بر آنها رخ نموده است

 . . . . خطبه اي مي كند

 منابع

 1051و  1052روزگار رهايي ص 

 141ص  2الحاوي و للفتاوي ج 

 184بشارت االسالم ص 

 51المالحم و الفتن ص 
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پرچمهاي سياهي براي نبرد با سفياني به حركت در مي آيند كه در ميان آنها جواني از  : )المعليه الس(امام باقر 
در پيشاپيش اين سپاه    .اي است) نشانه (    بني هاشم هست كه صورتش چون قرص قمر است و در دستش عالمت

سفياني را شكست مي سپاه .... كاله هاي سپاهيانش سياه است و جامه هايش سفيد. شعيب بن صالح تميمي است
دهند و به طرف بيت المقدس حركت مي كنند تا به بيت المقدس مي رسند وزمينه را براي حضور حضرت مهدي 

 .فراهم مي كنند

 منابع

 1056روزگار رهايي ص 

 185بشارت االسالم ص 

 41المالحم و الفتن ص 

( رون آمده با شتاب هرچه تمام تر منازل در آن ميان پرچمهاي هدايت از خراسان بي : )عليه السالم(امام صادق 
آنگاه مردي از شيعيان . را طي نموده پيش مي تازند و تعدادي از ياران قائم عج در ميان آنها خواهد بود) جاده ها 

غير عرب با گروهي از مستضعفان از كوفه خروج مي كند كه سپاهيان سفياني او را در ميان حيره و كوفه به قتل مي 
 .رسانند

 نابعم

 1057روزگار رهايي ص 

 194المهدي ص 

 55بشارت السالم ص 

 194غيبت نعماني ص 

 237ص  - 52بحار االنوار ج 

 



 
391 

 يماني ) 2

   ))خاطرنشان مي شودقبل از ذكر حديث دو نكته ي (( 

مي و خراساني در يك سال و يك ماه و و يكروز خروج   )يمني ( اينكه در حديث آمده است سفياني و يماني  -1
به   وقتيكه سفياني بقصد تسلط عراق از شام حركت مي كند،. منظور از آن براي نبرد و روياروئي باهم است كنند،

عراق كه مي رسد خراساني از ايران و يمني از يمن بطرف عراق جهت جلوگيري از وحشي گري هاي او و مبارزه با 
ايران چندين سال پيش از خروج سفياني بوقوع پيوسته  او حركت مي كنند واال طبق ده ها حديث و روايات، انقالب

است و انقالب يمن نزديك به خروج سفياني يعني بعد از اينكه يمني بر مسند خالفت مي نشيند و رهبري را بدست 
 .ميگيرد خيلي طول نمي كشد كه سفياني خروج مي كند

  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

  
پرچم هدايت است و بيشتر از همه به حق دعوت مي   فرموده است پرچم يمني ،) عليه السالم(اينكه امام باقر  -2

  است كه صورت مي گيرد و برحق عمل ميكند ،  نمايد بدين جهت است كه اوال دربين اعراب اولين انقالب برحقّ
مانند اول انقالب ايران   حالت انقالبي و جوش و خروش زياد دارند ، دوما چون انقالب يمن تازه است و مردم آن

كه مردم اينقدر جوش و خروش و ايثار و فداكاري و از خودگذشتگي داشتند ولي بجت مرور زمان ما ايراني ها 
آن حالت   ي ،يمني ها بلحاظ تقارن انقالب شان با خروج سفيان! سردتر شده ايم و مانند اوائل انقالبمان داغ نيستيم 

عليه (و معوصمين ) صلي اهللا عليه وآله(انقالبي بودنشان هنوز پابرجاست و إال صدها حديث داريم كه پيامبر اكرم 
خيلي زياد از انقالب ايران ، رهبري ايران و مردم ايران تعريف نموده اند و آنها را زمينه ساز ظهور حضرت ) السالم

آاز مي شود ) ايران ( اولش از مشرق ) عليه السالم(كه انقالب حضرت مهدي  قلمداد كرده اند و حتي حديث داريم
و حديث ) اكثراً ايراني هستند   ! (يكنفر عرب نيست  نفر ياران خاص حضرت ، 313و همچنين حديث داريم كه از 

  ....هزار از ايران به ايشان مي پيوندند و  12  داريم كه در اولين ساعت قيام حضرت ،
  

  
خروج خراساني و يماني و سفياني در يك سال و يك ماه و يك روز خواهد بود و   ) :عليه السالم(صادق امام 

 .در اين ميان هيچ پرچمي به اندازه ي پرچم يماني دعوت به حقّ نمي كند
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  :منابع 
  280ص   ،   جمعي از نويسندگان مجله حوزه  چشم به راه مهدي ،

  
  145ص   رب باقي ،سيد حسين ع  ،2ج   تحفة المهديه ،

  
  271غيبت شيخ طوسي ص 

  
  252غيبت نعماني ص 

  
خروج سفياني و يمني و خراساني در يك سال و يك ماه و يكروز خواهد بود و ترتيب   ) :عليه السالم(امام باقر 

ه حق و آنها مانند دانه هاي تسبيح با نظم و پشت سرهم يكي بعد از ديگري مي آيند و پرچم يمني بيش از همه به را
خريد و فروش سالح را   هرگاه يمني خروج كند ،. راه راست و به انب صاحبتان حضرت مهدي دعوت مي كند

حرام مي كنند و چون يمني خروج كند برهر مسلماني ست كه به او بپيوندد و از او سرپيچي نكند و اگر كسي از او 
 .دعوت مي كندچون او به راه حقّ و راه مستقيم . سرپيچي كند اهل آتش است

  
  :منابع 

  257حاج جواد خراساني ص     مهدي منتظر ،
  

  255ص   ، 3  ج) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(معجم احاديث امام المهدي 
  

  429اعالم الوري ص 
  

  388فريد گل محمدي آرمان ص   رسالت جهاني حضرت مهدي ،
  

  184الزام الناصب ص 
  

  158علي كوراني ص   عصر ظهور ،
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  93إلسال ص بشارت ا

  
  1022روزگار رهايي ص 

  
  456منتخب األثر ص 

  
  230االمام المهدي ص 

  
  784مجتبي تونه اي ص   موعود نامه ،

  
  271غيبت شيخ طوسي ص 

  
  337سيد محمد كاظم قزويني ص   ،) عليه السالم(امام مهدي 

  
  617ص   ،10سفينة البحار به نقل از معارف و معاريف ج 

  
  171و 135و 255غيبت نعماني ص 

  
  210و 232ص    ،52عالمه مجلسي ج   بحار االنوار ،

  
خروج  "حسين  "يا  "حسن  "از صنعاء يمن به نام ) سرداري ( فرمانروايي    ) :صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 

  د و حقّخجسته و پاك ظاهر مي شود و در پرتو او ظلمت از بين مي رو. مي كند و با قيام او فتنه ها از ميان مي رود
 .بعد از پنهان شدن بوسيله او آشكار مي گردد

  
  :منابع 

  159علي كوراني ص     عصر ظهور ؛
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  525تاريخ غيبت كبري ص 

  
  280جمعي از نويسندگان مجله حوزه ص   چشم به راه مهدي ،

  
  1021روزگار رهايي ص 

  
  187بشارة االسالم ص 

  
مي فرمايند سفياني ) عليه السالم(اني كي قيام ميكند؟ امام كه سفي سوال مي شود) عليه السالم(از امام صادق 

 .كجا خواهد بود و حال آنكه هنوز شكننده ي چشم او از صنعاء يمن خروج نكرده است

  
  منابع

  257حاج شيخ جواد خرساني ص   مهدي منتظر ،
  

  478ص   ،3معجم احاديث امام المهدي ج 
  

  185غيبت نعماني ص 
  

  162ص  عصر ظهور ، علي كوراني
  
  245ص   ،52بحار االنوار ج 

 چند حديث ويژه در خصوص نزديكي به ظهور

  
چون اوالد مرا مقهور كنيد، مانند بني اسرائيل حيران و ) : عليه السالم(و علي) صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 
ا اهل جهاد در راه خدا ارتباط خود را ب. از كسي پيروي كنيد كه مردم را به گمراهي سوق ميدهد. سرگردان شويد
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. قطع ميكنيد و بردشمنان آنان مي پيونديد و چون وعده ها وبخششي كه براي جلب رضايت شما داده اند آب شود
براي شما . وقت امتحان و پاك شدن هركس نزديك شود و پرده باال رود مدت انتظار پايان يابد وعده نزديك شود

ماه شب چهارده بدرخشد چون اين عالئم را ديديد توبه كنيد و گناه را  ستاره اي از جانب مشرق ظاهر شود كه مثل
از خو دور كنيد و بدانيد كه اگر از آن ستاره كه از مشرق طلوع مي كند پيروي كنيد او شما را هدايت نمايد و از 

 .گسستگي و تفرقه و چكنم چكنم نجات خواهيد يافت

 :منابع

  351و  335بحار، دواني ص  13ترجمه 

  .، ارشاد شيخ مفيد133جمه بحار خامسي ص تر

به مردم عرب است و اطاعت پذيري آنان ) عليه السالم(و امام علي ) صلي اهللا عليه وآله(خطاب رسول اكرم : توضيح 
از آمريكا و اسرائيل است و قطع رابطه با ايران كردن كه اصل جهاد حقيقتي است چون قولهايي كه از ناحيه آمريكا 

كسي از جانب ) منظور ظهور نزديك شود(مدت انتظار پايان يا به وعده نزديك شود . اده شده پرت شودبه اعراب د
مي درخشد اگر از آن پيروي كنيد شما را از تفرقه و از هم گسستگي نجات  -ستاره  -مشرق قيام مي كند كه مثل ماه

  .خواهد داد

  
كه در دست راست او نشانه اي هست از طرف خراسان با  جواني از نسل هاشم   ) :عليه السالم(امام محمد باقر

و آنان را شكست  پرچمهاي سياه خارج شده فرمانده لشكر او شعيب بن صالح است و او با لشكر سفياني نبرد ميكند
 .مي دهد

 : منابع

  402ص  2نوائب الدهور و عالئم الظهور ج 

  428امام مهدي ، سيد كاظم قزويني ص 

  128عقد الدور ص 
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  36مه مالحم و الفتن ص ترج

  104و  77مالحم و الفتن ابن طاووس ص 

  296و  294امام مهدي از تولد تا بعداز ظهور ، سيد محمد كاظم قزويني ص 

  
روي كار ) پهلوي(تا زمانيكه خاندان فالن ) صلي اهللا عليه وآله(امت پيامبر  اي ابو بصير) : عليه السالم(امام صادق 

خداوند آنرا به مردي از   خواهند رسيد تا آنكه فرمانروائي آنان منقرض شود با تمام شدنباشد هيچگاه به گشايش ن
مقام قضاوت و حكم  در. اهل بيت من ارزاني مي دارد كه روش او بر اساس تقوا و عمل وي هدايت گر مردم است

اه آن مرد تنومند و كوتاه آنگ) ره -امام خميني(پدرش را ميدانم  و  بر مردم اهل رشوه نيست بخدا قسم من نام او
پيشواي   او. مي آيد) پا  دست و(و دونشانه ديگر بر اعضاي بدن است   )عينك(گردن كه داراي عالمت برصورت 

 ).رهبر معظم انقالب(ود گذاشته شده مي باشد او ب است كه حافظ و نگهبان انچه بدست  عادل

  :منابع 

  234عصر ظهور علي كوراني ص 

  1054  اني صبحار علي دو 13ترجمه 

  اقبال سيد بن طاووس و مالحم بطائني     269ص  52بحار االنوار جلد 

  :توضيح 

ششم تيرماه كه در سوء قصد بجان رهبر معظم انقالب ضبط صوت جلو تريبون آقا منفجر شد و دست  1360در سال 
آن زمان براي دست آقا بگفته دكتر ميالني يكي از پزشكان عمل جراحي آقا در . راست آقا بصورت كنوني درآمد

  .از پاي او رگ درآورده اند

و در حديث و احاديث ديگر داريم كه اين پرچم انقالب در دست او امانت است تا بدست حضرت حجت برسد و 
  .به صاحب اصلي آن تحويل داده شود

  



 
397 

 .ا فراهم مي كنندمردمي از مشرق قيام مي كنند و زمينه حكومت مهدي عج ر): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 

  :منابع 

  231سيماي آفتاب ص 

  114چشم براه مهدي ص 

  87بحاراالنوار ص 

  14انتظار يار ص 

  186كنز اآلمال ص 

  4088حديث شماره  2سنن ابن ماجه ج 

  
 .زمانيكه اين امر پيش آمد، سفياني خروج ميكند. است) ايران(از مشرق ) قائم(آغاز ظهور او ): عليه السالم(علي 

  :عمناب

  252ص  52بحاراالنوار ج 

  233عصر ظهور علي كوراني ص 

  
وقتيكه ديديد از طرف مشرق بيرقهاي سياهي نمايان شد، فارس را اكرام كنيد، زيرا كه دولت ما درميان : ابن عباس 

 .آنهاست

  16ترجمه محمد جواد نجفي ص   ترجمه مالحم و الفتن   :  منبع
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مهاي سياه از خراسان خروج ميكند كه هيچ چيز قادر به برگرداندن آنان نيست پرچ): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم
 .به اهتزاز درآيد) قدس(تااينكه در ايليا 

  :منابع

  255عصر ظهور علي كوراني ص 

  مسند ابن حنبل و دالئل بيهقي

  
) سفياني(سل ابوسفيان پرچمهاي سياه كوچكي از مشرق قيام ميكنند با مردي از ن): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 

 .آنان عالقه مندان اطالعت و فرمانبرداري از مهدي مي باشند. مبارزه ميكنند

  :منابع

  121ص  2نوائب الدهور و عالئم الظهور ج

  256عصر ظهور علي كوراني ص 

  58و  40مالحم و الفتن ابن طاووس ص 

  
اهتزاز درمي آيد هركه آنان را ياري كند، خد را  پرچمهاي سياه از سوي مشرق به): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم

 .تاوقتيكه مردي كه همنام من قيام نمايد و زمام امور را بدست گيرد.... ياري كرده است

  :منابع 

  نشانه هاي ظهور او، محمد خادمي شيرازي

  54مالحم و الفتن ص 
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 احاديثي درباره سيد خراساني و شعيب بن صالح

  
 268الي  266ويسنده كتاب عصر ظهور درباره شعيب بن صالح و سيد خراساني در صفحه ي آنچه كه علي كوراني ن

 .بطور خالصه ازجمع احاديث شيعه و سني آورده است، ذيالً اشاره شده است

اين دو بزرگوار از ياران حضرت مهدي بوده و نزديك به ظهور در ايران ظاهر مي شوند و درنهضت ظهوره آقا  -1
  .شركت ميكنند

را بعنوان   سيد خراساني  .در آن زمان ايرانيان درگيره جنگ نابرابر با دشمنان خود هستند كه طوالني ميشود -2
اما با اسرار زياد مي پذيرد و رهبري را . سرپرستي امورشان انتخاب مي نمايند گرچه وي چندان رغبتي نشان نميدهد

اي مسلح ايراني، سردار رشيد خود شعيب بن صالح را بعهده مي گيرد و بجهت ايجاد وحدت كلمه در صفوف نيروه
  .به فرماندهي كلّ نيروهاي مسلح تعيين ميكند

خراساني و شعيب، جنگ را در مرزهاي ايران، تركيه و عراق هدايت و اداره مي نمايند و نيروهاي مستقر در شام  -3
اق و شام آماده پيروزي بزرگ بسوي فلسطين خود را به پيش ميخوانند و در همان زمان از دو جناح عر) همپيمانان( 

در اين زمان جبهه عراق زير تسلط سفيانيان است و لشكر سفياني براي تسلط برعراق حركت . و قدس عزيز ميشوند
ميكند و در همين زمان حضرت مهدي عج از مكّه مكرمه قيام مي نمايد و با آزاد سازي شهر مكّه در آن مستقرّ مي 

  .حكومت حجاز توسط بقاياي نيروهاي خاندان فالن و نيروهاي قبايل بومي اداره ميشود در آن زمان. گردد

باتوجه به اينكه در آن موقع سه نيرو در قرقيسا باهم درگير مي باشند، سيد خرساني بدون درگيري در آنجا  -4
  .نيروهاي خود را به مكّه جهت بيعت و كمك به حضرت مهدي عج مي فرستد

  268الي  266چاپ ششم باستان، علي كوراني ص  عصر ظهور: منبع
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جواني است نو رس، زرد و گندمگون، كوسه و ) شعيب بن صالح( او   ):عليه السالم(امام صادق 
اگر با كوه ها درگير شود از بن بركند تا ). زمان جنگ( جزاينكه ميكشد   كسي در برابرش نمي ايستد  خفيفاللهجه

 .مدار حضرت مهدي خواهد بوداو پرچ. وارد سرزمين قدس شود

  :منابع

  1058روزگار رهائي ص 

  397ص  3نوائب الدهور و عالئم الظهور ج 

  43مالحم و الفتن ص 

  142ص  2الحاوي و الفتاوي ج 

  190المهدي ص 

  
از مردي گندمكون، چهارشانه و كوسه ، متوسط القامة بنام شعيب بن صالح با چهارهزار نفر ) : عليه السالم(امام حسن 

كسي در برابرش ايستادگي نميكند جز اينكه . خروج ميكند كه در پيشقدم ظهور حضرت مهدي است) تهران(ري 
 .كشته ميشود

 :منابع

  107عالئم آخرالزمان گلپايگاني ص 

  1055روزگار رهائي ص 

  139ص  2الحاوي و الفتاوي ج 

  54و  42المالحم و الفتن ص 

  396ص  3نوائب الدهور و عالئم الظهور ج 
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صورتش چون دينار، شمشيرش چون شعله ي ... كسيكه پرچم را به قائم مي سپارد): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 
 .آتش با خواري داخل سپاه ميشود و با عزّت از آن بيرون مي آيد

 357غيبت نعماني ص :   منبع

  
مرتب و ازهم جدا، شمشيرش آتش بار به  چهره اش طالئي، دندانهايش) شعيب( او ): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم

 .ذلّت داخل كوه ميشود و به عزّت از آن خارج مي شود

 164   الي 166ص  51بحار االنوار ج : منبع

  
با توجه بهمين احاديث، . الزم بذكر است كه چندين حديث ديگر وجود دارد كه بهمين اندازه مطلب را ميرساند

 :فردي ست : شعيب 

، فرمانده، جنگديده، مصمم )اجرائي نيست( رس، زرد مو، گندمگون، كوسه، خفيف اللهجه ، نظامي سيد، جوان، نو 
از بني تميم، چهارشانه، متوسط . درجنگ، پرچمدار سيد خراساني ست كه بعد پرچمدار حضرت مهدي مي شود

شيرش سرنوشت ساز در القامة، صورتش چون دينار ميدرخشد، چهره اش طالئي، دندانهايش مرتب و ازهم جدا، شم
  ..........نامش نام يكي از پيامبران مي باشد و . جنگها، به خاري به كوه پناه مي برد و با سرفرازي برميگردد

يا اينكه با ذلّت به . در حديث براي شعيب آورده كه با خاري به كوه پناه مي برد و با سرفرازي از آن خارج ميشود
هر دو مورد . مورد حديث دارد كه در احاديث آورده شده است 2هر   .يرون مي آيدسپاه مي رود و با عزّت از آن ب

در زمان طاغوت تير به   فقط همين بند را خدمتتان عرض ميكنم كه بعنوان مثال همين بند آخر يك نفر .درست است
با سرفرازي برمي  پايش ميخورد و به كوه فرار ميكند و داخل چريكهاي لبنان و سوريه مي شود و بعد از انقالب

  .بند آخر صدق مي كند  چنين فردي   در مثالً   .گردد
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 مرگ عبداهللا پادشاه عربستان ::: از بشارتهاي نزديك به ظهور

 

عجل اهللا (هركس مرگ عبداهللا را براي من تضمين كند، من ظهور قائم  :مي فرمايند) عليه السالم(امام صادق 
وقتيكه عبداهللا درگذشت مردم براي حكومت به كسي  .نت ميكنمضما را براي او) تعالي فرجه الشريف

چندان طول . ميرسد چند روزه فرا پايان يافته و حكومتهاي چندماهه و و فروانروائي هاي چند ساله نميكنند توافق
 انشاءاهللا .حجت برسد اصلي اش حضرت صاحب نميكشد تا حكومت بدست

 :منابع

  919روزگار رهائي ص 

  292كوراني ص عصر ظهور علي 

  188مهدي منتظر شيخ جواد خراساني ص 

  210ص  52بحاراالنوار جلد 

  985بحار علي دواني ص 13ترجمه 

  271غيبت شيخ طوسي ص 

  230االمام المهدي ص 

  122بشارة االسالم ص 

  7ص  3نوائب الدهور و عالئم الظهور جلد 

  :توضيح

مي رسد و هفته اي و چند روزه ميشود يعني اينكه تا اكنون  اينكه امام فرموده فرمانروائي هاي چند ساله به اتمام
هركس از فرزندان عبدالعزيز يعني پادشاهان عربستان به حكومت ميرسيدند يك عمر حكومت مي كردند ولي در 
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كس ديگر كه سره كار مي . بعد از عبداهللا كسي كه به حكومت ميرسد يك ماه بيشتر دوام نمي آورد و كشته ميشود
هفته هم دوام نمي آورد تا اينكه طرف را تا صبح نصب مي كنند ولي تا شب كشته ميشود تا حكومت  ايد يك

  .بدست خوده حضرت اداره شود

  :است  فرموده آثارش از همين اكنون كه هنوز عبداهللا زنده) عليه السالم(آنچه را كه امام صادق 

  .نمايان است عربستان سعودي ي آرام دركودتا. بخوانيد 87بهمن  29در روزنامه خراسان سه شنبه  -1

  ...بحران جانشيني درعربستان سعودي و 

  وخامت حال پادشاه سعودي وبحران جانشيني درعربستان: بخوانيد  89آبان  30در روزنامه خراسان  -2

  جنگ قدرت شاهزاده هاي آل سعود: بخوانيد 90تير  4در روزنامه خراسان  -3

زنده اند و هرچندكه هردو مريض   هم پادشاه عربستان و هم وليعهدش برادرش هنوزخالصه با توجه به اينكه  -4
  !!ن را دارندپادشاه شد از خانه آل سعود ادعاي شاهزاده  600هستند و نفسهاي آخر را مي كشند، 

  
حيوان   مردي در حجاز حكومت خواهد كرد كه اسمش چون اسم  ) :صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 

است ولي وقتيكه بهاو نزديك مي ) انحراف(  كه او را از دور ببيني، تصور ميكني كه در چشمش كژيهنگامي.است
 .به خالفت مي رسد  بعد از او برادرش كه نامش عبداهللا است. نميشود  شوي در چشمش چيزي ديده

ظهور حجت را بشما دهيد تا من   بشارت  خبر مرگش را به من.... واي بر شيعه ما از او  :مرتبه فرمودند 3پيامبر 
  .بشارت دهم

  :منابع 

  ):عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(كتاب مائتان و خمسون عالمة حتي ظهور المهدي  -1

  تأليف سيد محمد علي

  حسني ناشر مؤسسه ابالغ بيروت طباطبائي
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  ميالدي 2004  - 122قمري ص  1425چاپ دوم 

  كتاب مسند احمد بن حنبل -2

  :توضيح

يوزپلنگ يعني درحديث كه فرموده  فهد در عربي يعني. عبداهللا بود كه قبل از او حكومت مي كردفَهد برادر امير
كه  اين مسأله است و در خصوص كژيچشم فهد از دور حتي در عكسهايي  اسم او چون اسم حيواني است ، اشاره به

همين "را مطمئن كند كه عبداهللا  مسلمانان  رسول اكرم بدينصورت مي خواسته. ر از او گرفته شده، نمايان استاز دو
براي ... هم كه پيغمبر اكرم سه بار فرموده واي بر شيعه از عبداهللا  است و ضد شيعه بودنعبداهللا "عبداهللا

به بهشت ميرود  شيعه را بكشد  گاهي مفتي هاي وهابي هم فتوا مي دهند كه هركس چند نفر است كه  روشن همگان
و غزه بر عليه رزمندگان ضد اسرائيل و ضد   سوريه -لبنان  -هايي كه در ايران  و همه مي دانيم كه تمام توطئه

  .آمريكا انجام ميشود هزينه و مخارج آن از عربستان سعودي تامين مي شود

  
سوار است از   هنگاميكه مردم در عرفات وقوف كرده اند، سواري كه بروسيله تيزتكي  ) :عليه السالم(امام صادق 

مردم در آن هنگام  و فرج همه) صلي اهللا عليه وآله(رگ خليفه اي را خبر مي دهد، فرج آل محمد راه مي رسد و م
 .است

  :منابع 

  920روزگار رهائي ص 

  240ص  52بحار االنوار جلد 

  122بشارة االسالم ص 

  142غيبت نعماني ص 

  .دتا خدا چه خواه. به احتمال قوي مرگ عبداهللا باشد كه بايد منتظر بود  :توضيح 
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 پادشاه مصر و ظهور منجي

  
... وسط اسم او حسن(  پادشاه مصر يكي از نشانه هاي عجيب است كه قلبش حسن ):عليه السالم(امام علي 

 )قلبش حسن است: حسني

سيد است كه سيد را  "محمد حسني مبارك"( كه جدش را هم تغيير داده  )اول اسمش محمد است(  و سرش محمد
  ).استبرداشته مبارك گذاشته 

. به پشت درهاي خانه هايتان رسيده است) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(هرگاه از حكومت خارج شد بدانيد مهدي 
  .پس قبل از اينكه دربزند بسوي او بشتابيد هرچند بر روي برفها بخيزيد

  :منبع

  نويسنده السيد علي عاشور 330ماذا قال علي عن آخر الزمان ص 

  .زندگي نامه او را مطالعه خواهيد نمود "سيد محمد حسني مبارك"نه و جستجوي واژه ي شما با مراجعه به رايا

در سختي باشيد مهيا و آماده   كنايه از نزديكي دارد و مي فرمايد هرچند كه   "مهدي پشت درهايتان است"
  .فداكاري براي آن حضرت باشيد

 تظهور در روايا  انقالبهاي اعراب از عالئم نزديك به

 

يهود براي تشكيل دولت خود در فلسطين از غرب به منطقه عربي خاورميانه خواهند آمد،  : )عليه السالم( علي
عربها در آن موقع از هم پاشيده و ارتباط شان ازهم : سوال مي شود پس عربها در آن موقع كجا هستند؟ فرمود

الني ست؟ فرمود نه تا زمانيكه عربها زمام سوال شد آيا اين بال و گرفتاري طو. گسيخته و متحد و هماهنگ نيستند
آنگاه سرزمين فلسطين . امور خودشان را از نفوذ ديگران رها ساخته وتصميم هاي جدي آنان دوباره تجديد شود

نيروهاي كمكي از طريق و سمت سرزمين عراق . بدست آنان فتح خواهد شد وعربها پيروز و متحد خواهند گرديد
وعربها و ساير مسلمانان همگي مشتركأ براي  )القوة(بر روي پرچمهايشان نوشته شده به آنان خواهند رسيد كه
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نجات فلسطين قيام خواهند كرد و با يهود خواهند جنگيد و چه جنگ بسيار سختي كه در وقت مقابله با يكديگر در 
روح بر روي اجساد بخش عظيمي از دريا روي خواهد داد كه در اثر آن مردمان در خون شناور شده و افراد مج

عربها سه بار با يهود مي جنگند و در مرحله چهارم كه خداوند ثبات قدم و ايمان و . كشته شدگان عبور كنند
صداقت آنها را دانست هماي پيروزي بر سرشان سايه مي افكند به خداي بزرگ سوگند كه يهوديان مانند گوسفند 

 .در فلسطين باقي نخواهد ماند كشته مي شوند تا جائي كه حتي يك نفر يهودي هم

 :منابع

  332ص ) سيد اسد اهللا هاشمي(ظهور حضرت مهدي . 1

  270ص  1عقائد االماميه جلد . 2

  :توضيح 

  .سال پيش آمدند و در فلسطين رخنه كردند 66معلوم است كه يهود  -1

اسرائيل، دشمن فلسطينيان كمك به .... بي همتي و بي خاصيتي اعراب را همه ديديم، كمك نمي كردند كه هيچ -2
  .مي كردند

كه در مقابل غزه اي ها مانع آهنين ايجاد كرد و ملك عبداهللا كه بودجه سرسام آور جهت  حسني مبارك  از جمله
  .سركوبي آنان مي داد

اي اعراب نزديك است كه زمام امور را خود اعراب بدست گيرند و از زير يوغ غرب اكنون انشاءاهللا با انقالبه -3
  .آزاد شوند و متحد شوند برعيله آمريكا و اسرائيل

نيروهاي سپاه . نوشته دارد) القوة(  نيروهاي كمكي در حيدث آمده از سرزمين عراق مي رسد كه بر پرچمشان -4
باشند كه با آنها متحد و يكپارچه بسوي  مي  ))و لهم مستطتم من قوهواعد((   پاسداران كه با پرچم و آرم سپاه

عربها و مسلمانان همگي عربها كه عربند و : مي فرمايند) عليه السالم(فلسطين حركت ميكنند كه در حديث باز علي 
  .هستند) القوة( پرچمهاي   ايرانيان همان صاحب  مسلمانان اشاره به

  .بايد يك يهودي در فلسطين نماند كه انشاءاهللا در آينده ي خيلي نزديك است مرحله آخر است كه انشاءاهللا -5
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حوادث پي در پي واقع . او هنگامي ظهور ميكند كه دنباله روها از نابخردان پيروي كنند :)عليه السالم(علي 

شكافنده ها . كنندزنها فرمانروائي . اشتياق به ظهور مصلح هرلحظه افزون گردد. عربها دچار اختالف شوند. شود
اختالفات را با خونريزي . جزيره ها را مالك شوند. عراق را فتح كنند. تيزپروازان حمله كنند. بشكافند و پيش روند

 .پاسخ گويند

 

 : منابع

 683و  684روزگار رهائي ص 

  74بشارة االسالم ص 

  194 - 209  -203الزام الناصب ص 

  .ا تصرف كرده اند ولي يكباره ديگر اين كار انجام ميگيردبا توجه به اينكه يكبار عراق را غربي ه

  

اين بال . در آخرالزمان بالي سختي از ناحيه زمامداران به امت من وارد مي شود :)صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 
كسي . زمين با اين وسعت در نظر آنان تنگ ميشود! بقدري سخت مي شود كه نه ديده شده و نه شنيده شده

در چنين زماني، خداوند مردي را از عترت من برمي . هگاهي كه از ستم زمامداران به آن پناه ببرد پيدا نميكندپنا
 .انگيزد

 :منابع 

  769روزگار رهائي ص 

  28و  31بشارة االسالم ص 

  108و  66االمام المهدي 
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  135ص  2الحاوي و الفتاوي جلد 

  206المهدي ص 

  ...)ليبي، مصر، تونس، بحرين و (   ن عرب به مردم وارد مي كنندهمين بالئي كه هم اكنون سردمدارا

  
  .واي بر طاغوتهاي عرب از حادثه اي كه نزديك است): عليه السالم(امام باقر 

  

  :منابع 

  1105روزگار رهائي ص 

  188و  78الزام الناصب ص 

  
سرزمينهاي عرب سنگيني ميكند و تركها  آري سايه سنگين و شوم اختالف برهمه ي) : ... عليه السالم(امام محمد باقر

روميان يهود نيز در . از شرق و غرب اسلحه بدست گرفته به منطقه بيرون مي آيند و حضور خود را اعالم مي كنند
 .رمله فرود مي آيند و اقامت ميكنند

  :منابع

  1107روزگار رهائي ص 

  212ص  52بحار االنوار ج 

  381آقائي ص اسرار آفرينش اهل بيت ، عباس استاد 

  255اختصاص شيخ مفيد ص 

  223االمام المهدي ص 

  175و 125الزام الناصب ص 
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  427اعالم الوري ص 

  149غيبت نعماني ص 

  264غيبت شيخ طوسي ص 

  

  .نيمي از كار تاكنون انجام گرفته و منتظر نيمي ديگر در آينده باشيم: توضيح 

  
كه در زمان انقالب و ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(دهم به مهدي شما را مژده مي): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 

 .اختالف امت من ظهور ميكند و زمين را پر از عدل و داد ميكند

  
 155و  157ترجمه مالحم و الفتن سيد بن طاووس ، محمد جواد نجفي ص   :منبع 

ندك زمان ممكن، باقي را هم فراخواهد انقالب و اختالف كه هم اكنون كشورهاي عربي را فراگرفته و در ا: توضيح
  .انشاءاهللا. گرفت تا مژده ي پيامبر عملي شود

  
بندگان از تحت . خارج ميكنند) آمريكا(اعراب شهرها را متصرف شده و آنها را از سيطره پادشاه عجم ....

پادشاه قبل از حسني ...( .فرمانبرداري آقايان خود بيرون رفته و آنها را ميكشند، مصريها رئيس خود را ميكشند و 
صدق مي كند   در اين حديث به پادشاه قبل هم . عنبر سادات پادشاه مصر بدست مردم مصر كشته شد -مبارك 

 )شايد به حسني مبارك هم صدق كند

  :منابع 

  220ص  52بحاراالنوار ج 

  356و  693ص ) ره(ارشاد شيخ مفيد 
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از دست پادشاهان مي گيرند و از آنان اطاعت نميكنند كه هم  مردم عرب كه قيام كرده اند وشهرها را: توضيح 
الزم .( اكنون در حال انجام است و در كل، حديث مي گويد كه اين كشورها از سيطره پادشاه عجم خارج مي شود

به تمام ملتها و زبانها عجم گفته مي شود كه منظور امريكا و انگليس مي باشد و اين  "عرب"بذكر ست كه به جز 
  ).شورها در مستعمره آنهاستك

  
يك سلسله قيامهايي از طرف اهل حقّ صورت مي ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(در مقدمه قيام حضرت مهدي 

 .گيرد

  67قيام و انقالب مهدي ، شهيد مطهري ص : منبع 

  
خود درآورد و از آنگاه ملت عرب فرمانروا گردد و كشورها را تحت فرمان ) : صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم

 .سيطره ي بيگانه خارج شود

  :منابع 

  894روزگار رهائي ص 

  196المهدي ص 

  175بشارة االسالم ص 

  185الزم الناصب ص 

  233االمام المهدي ص 

  

  .همان كاري كه دارد انجام مي شود كه انشاءاهللا از سيطره ي آمريكا هم خارج خواهد شد: توضيح
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به ناگزير فتنه اي پديد خواهد آمد كه هرگاه در نقطه اي آرامش پيدا كند ، در ) : لهصلي اهللا عليه وآ(رسول اكرم 
و اين كار ادامه مي يابد تا منادي از آسمان بانگ برآورد كه امير شما فالني . نقطه ي ديگر نا آرامي شروع مي شود

 ).منظور نداي آسماني است. ( مهدي است

  

  :منابع 

  895روزگار رهائي ص 

  451الثر ص منتخب ا

  38المالحم والفتن سيدبن طاووس ص 

  177بشارة االسالم ص 

  150و  128ص  2الحاوي و الفتن ج 

  

  
قائم خارج نمي شود تا وقتيكه هيچ شاه و شاهزاده اي در روي زمين نماند تااينكه ): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم

 .هالك شوند

  

  :منابع 

  899روزگار رهائي ص 

  47سيد بن طاووس ص  المالحم والفتن

  150ص  2الحاوي و الفتاوي ج 
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درجاي ديگر دنيا شاهي دركار نيست مگر دركشورهاي عربي و اندك جاهاي ديگر كه آنهم شروع شده و : توضيح 
  .انشاءاهللا. در آينده نزديك همه سرنگون خواهند شد

  
يد كه در آن سالها، كار پادشاهان يكسره شود سالهاي خشكي، تنگي، هرج و مرج پيش آ): عليه السالم(اميرالمؤمنين 

 .و ضربه هاي كاري بر آنها وارد شود

  908روزگار رهائي ص : منبع 

  
) يهود(چون فتنه در شام ظاهر شود، ديگر همه اش كشت و كشتار است تا نژاد زرد ): عليه السالم(امام صادق 

 .بپاخيزد و به ممالك عربي بتازد و آنگاه حوادثي روي ميدهد

  :منابع 

  925روزگار رهائي ص 

  107المالحم و الفتن ص 

نيز شروع شده و بايد منتظر حمله يهود به اعراب و ) سوريه(هستند و فتنه ي شام  "يهود"نژاد زرد، همان : توضيح 
  .فرموده اند، باشيم) عليه السالم(حوادثي كه امام صادق 

 پديده خسوف در ماه رجب

 

اي ام اليمن، هرگاه ماه در شب بدر ماه رجب گرفته شود و خسوف رخ دهد، بعد از آن  ):عليه السالم(امام صادق 
 .مردي خروج مي كند و آن نزديك خروج قائم ماست

 :منابع

 233  -234  ص 1380مهدي منتظر حاج شيخ جواد خراساني يازدهمين چاپ 
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  به نقل از ماه پاياني مجتبي الساده 259دالئل االماميه ص 

  ري نياد مطهترجمه محمو

  695ص  2بيان األئمه جلد 

كه گفته ) رجب عربستان 14رجب ايران و شب 13(قمري در ماه رجب  1432شمسي و  1390 سال  توضيح اينكه
ماه به افق 14خطاب به اعراب است ماه بطور كامل گرفت يعني شب بدر رجب كه شب ) عليه السالم(امام صادق 

  .عربها است

  
 1432  رجب  15،  1390خرداد  28نبه ش    :روزنامه خراسان 

  مردم ايران چهارشنبه شب شاهد پديده ماه گرفتگي بودند
  

مردم سراسر كشور شامگاه چهارشنبه و بامداد پنج شنبه به همراه بخش قابل توجهي از ساكنان كره زمين شاهد پديده 
بود كه  130گرفت ساروس  71از  اين پديده سي و چهارمين گرفت كامل. زيبا و جذاب ماه گرفتگي كامل بودند

اين پديده جذاب آسماني كه تقريبا نيمي از ساكنان زمين شاهد آن . شبانگاه چهارشنبه در ايران به وقوع پيوست
دقيقه بامداد روز پنج شنبه  2:32چهارشنبه شب در كشورمان آغاز شد و ساعت  22:53بودند، به گفته منجمان ساعت 

در . گرفتگي يا خسوف زماني رخ مي دهد كه زمين در ميان ماه و خورشيد قرارمي گيرد پديده ماه. به پايان رسيد
اين حالت زمين ، سد عظيمي را در رسيدن نور خورشيد به ماه ايجاد ميكند و نور سفيد رنگ ماه را كه حاصل 

اي سرخ رنگ به ماه  بازتابش نور خورشيد است از آن مي گيرد و در عوض با نوري كه از جو خود ميگذاراند چهره
اين پديده نجومي عالوه بر ايران در آسيا بجز نوار شمالي آن ، آفريقا، اروپا، اُقيانوسيه، و آمريكاي . هديه مي دهد

تنها قاره . ميليارد نفر از ساكنان كره زمين قادر به مشاهده اين ماه گرفتگي بودند5/3در واقع . جنوبي قابل مشاهده بود
  .خسوف محروم ماند، آمريكاي شمالي بود اي كه از رصد اين
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 انقالب اسالمي ايران از عالئم نزديكي به ظهور

  
به آنان ) حاكمان(گويا مي بينم مردمي را از مشرق ، كه طلب حق خود ميكنند ولي ) : عليه السالم(امام محمد باقر
نمي شود ولي اين بار كه وضع را پاسخي داده  اين بار نيز به آنان. پس از مدتي دوباره قيام ميكنند. پاسخي نمي دهند

در اين هنگام آنچه كه مي خواهند به . به جدل برخيزند. چنين مي بينند شمشيرهاي خودرا بر شانه هاي خود نهند
اينان اين حكومت را جز به صاحب . پيروز مي شوند. اما نمي پذيرند و دست به قيام مي زنند. آنان داده مي شود

را درك ) انقالب(اگر من آن زمان . كشته هاي اين قيام همه شهيد محسوب مي شوند. سليم نميكنندشما ت) اصلي(
 .نگه مي داشتم) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(ميكردم خودم را براي خدمت به مهدي 

  :منابع 

  115چشم به راه مهدي ص     -1

  243ص  52بحار االنوار جلد     -2

  247عصر ظهور ص     -3

  273قيق علي اكبر غفاري ص تح    -4

  159نتظر ص مهدي م    -5

  66نشانه هاي شگفت آور آخرالزمان ص     -6

  146از كتب اهل سنت ص     الغيبة نعماني    -7

  سنن ابن ماجه    -8

  كنزاالعمال    -9

  المالحم و الفتن    -10
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  الفتن سيد بن طاوس    -11

  371صفحه  2النوائب الدهور و عالئم الظهور جلد     -12

  14انتظار يار ص     -13

امام خميني دو سه بار به شاه مخلوع ايران نصيحت كرد و تذكر داد كه مطالب را آمريكا براي  1342از سال : توضيح
شما ديكته ميكند و شما از آمريكا و اسرائيل اطاعت ميكني كه نبايد چنين باشد ولي گوش آقاي شاه شنوا نبود تا 

اشتند مردم پيروز مي شدند شاه گفت صداي انقالب شما را شنيدم و گفت من قول ميدهم وقتيكه د 57اينكه در سال 
نكته  3. اشتباهات را تكرار نكنم و امثال اين مسائل كه تظاهركنندگان گفتند حاال ديگر گذشته و او را بيرون كردند

  :مهم حديث 

  .اين انقالب پرچم را فقط به صاحب اصلي آن ، حضرت حجت ميدهد    -1

  .بر حق بودن اين انقالب است كشته هاي آنها همه شهيدند داللت    -2

مي بودم خودم را براي خدمت به ) انقالب ايران(اگر من در زمان آن انقالب : مي فرمايند) عليه السالم(امام باقر -3
اندازه ي عمر نگه مي داشتم يعني از انقالب ايران تا ظهور حضرت، به ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مهدي 

چون اگر قرار . معمولي يك انسان بيشتر نيست و حضرت كه فرموده اند در حالت طبيعي نه اينكه بطور معجزه آسا
  .بود معجزه آسا باشد ، نياز به اين نبود كه بعد از انقالب ايران گفته شود كه اگر بودم آماده خدمت به فرزندم ميشدم

  
ما خانداني هستيم كه خداوند براي ما، آخرت را بر دنيا برگزيده و اينان كه خاندان ) : صلي اهللا عليه وآله(پيامبر اكرم 

من هستند ، پس از من دچار بال و آوارگي و دوري و تبعيد از وطن مي گردند و اين سختيها ادامه مي يابد تا زمانيكه 
ر آغاز قيام ، خواسته هاي بحق از د. آنان كه اصحاب پرچمهاي سياه هستند. مردمي از مشرق زمين قيام ميكنند

دو سه بار با اين انگيزه قيام صورت ميگيرد تا اينكه مردم به . حكومت دارند ولي سردمداران حكومت زيربار نميروند
ولي اين بار مردم نمي پذيرند و حكومت . مبارزه ادامه مي دهند و حكومت تسليم خواسته هاي آنان مي گردد

مي دهند و اين حكومت تداوم مي يابد تا اينكه مردم آنرا به مردي از خاندان من جديدي براساس حق تشكيل 
پس اگر كسي از شما آن . همانگونه كه پر از ظلم كرده اند. تحويل مي دهند و او زمين را پر از عدل و داد ميكند

  .است چون او مهدي. زمان را درك كند بايد به آن مردم بپيوندد هرچند سينه خيز روي برف رود
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  :منابع 

  116چشم به راه مهدي ص   .1

  83ص  51بحاراالنوار جلد . 2

  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(تداوم انقالب اسالمي ايران تا انقالب جهاني مهدي . 3

  56محمد ري شهري ص 

  553و  464ص  4مستدرك حاكم جلد . 4

  247عصر ظهور ص   .5

  235ص  15ابن امي شيبه در مصنف جلد . 6

  93دارمي ص   ن سن. 7

  117و  30مالحم و الفتن سيد بن طاوس ص . 8

  27اربعين حافظ ابونعيم روايت . 9

  85و  84نسخه خطي ابن حماد ص .10

  269و  518ص  2سنن ابن ماجد جلد . 11

صدها حديث داريم، پرچمهاي سياه ، پرچمهاي سيد خراساني و از ايران است حركت ميكنند و مسئله : توضيح
به شاه و قبول نكردن او تا اينكه درآستانه سقوط ، شاه قبول كرد و گفت من صداي ) ره(خميني  نصيحت امام

انقالب شما را شنيدم و ديگر اشتباه نمي كنم ولي امام و مردم نپذيرفتند و سرنگون شد كه در حديث قبل هم توضيح 
  .داده شد
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سان به راه افتاد بسويش بشتابيد ولو با سينه خيز رفتن از هنگاميكه پرچمهاي سياه از خرا) : عليه السالم(امام صادق 
نبرد . آنها حق را مطالبه مي كنند به آنها داده نميشود. روي برفها باشد، كه صاحبان آن پرچمها طرفداران حق هستند

شم خود مي گوئي با چ. ولي آنها ديگر نمي پذيرند. آنچه ميخواستند به آنها داده ميشود. مي كنند و پيروز ميشوند
عجل اهللا تعالي فرجه (بينم كه شمشيرها را برخود حمايل كرده اند و پيش مي تازند تا پرچمها را به مهدي قائم 

دلهاي . آگاه باش كه آنها ياران مهدي هستند و زمينه سلطنت جهاني او را فراهم مي سازند. تسليم نمايند) الشريف
سياه را مشاهده كرديد كه از سوي مشرق بحركت درآمده است  هنگاميكه پرچمهاي. آنها چون قطعات آهن است

  .فارسيان را گرامي بداريد كه دولت ما در ميان آنها ميباشد

  :منابع 

  1059روزگار رهائي ص 

  262غيبت شيخ طوسي ص 

  156غيبت نعماني ص 

  107بشارة االسالم ص 

  27مالحم و الفتن ص 

  35ترجمه مالحم و الفتن نجفي ص 

  
وقتيكه ديديد از طرف مشرق بيرقهاي سياه نمايان شد، فارس را اكرام كنيد كه دولت ما در ميان آنان   :ابن عباس 

  .است

  16ترجمه مالحم و الفتن محمد جواد نجفي ص :   منبع
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 بزرگان  عالئم نزديكي ظهور به روايت علماء و

 

 :آيت اهللا سيد محمد مهدي لنگرودي -1

 :براي شناخت ايشان
ينكه پدرش بداند كه خانمش باردار است آيت اهللا سيد ابوالحسن اصفهاني به ايشان ميگويد و همين اسم قبل از ا -1

 .را براي او انتخاب ميكند

دارد لقب عبدالصاحب را براي خود ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(عالقه ي زيادي كه به بحضرت مهدي  -2
 .انتخاب ميكند

  خيكرامات زيادي دارد و چشم برز -3

  .مراجعه شود164الي 161براي شناخت بيشتر به كتاب پرهاي صداقت ص ... جلد آثار ارزنده و15بيش از  -4

  :خوده حضرت آيت اهللا محمد مهدي لنگرودي مي فرمايند

ايشان سيد حسني به ) همان كسي كه قبل از ظهور حضرت قيام مي كند(در مشهد ديداري با سيد حسني داشتم 
محلي كه عده اي مي گويند مثل مثلث برمودا و جاهاي ديگر : ء اعتقاد داشتند ولي فرمودندجريان چزيره خضرا

  .درس نيست

سال است و مي گفتند  40در مورد انقالب اسالمي نظرشان اين بود كه فاصله بين انقالب با ظهور حضرت كمتر از 
گردانش گفت آقا فرمود يك روز چشم اين مطلب را در ضمن احاديث عالئم ظهور برداشت كرده اند و يكي از شا

باطني ام باز شد و چيزهايي را مي ديدم كه اذيت ميشدم از خدا خواستم كه از من بگيرد و آن حالت به من دست 
  .ندهد

  .محمد لك علي آبادي163پرهاي صداقت ص :   منبع

ر جناياتي كه سفياني در عراق ماه به قيام حضرت براث 3سيد حسني نامبرده طبق احاديث و روايات حدوداً   :توضيح 
به اهواز كه مي رسند در همان . داوطلب به سمت اهواز حركت ميكنند رزمندگاني ببار مي آورد برمي تابد و
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اني چند لشكرش را مي فرستد كه او را بگيرند و بياورند كه گيرودار شايعه ميشود كه حضرت مهدي قيام نموده سفي
م بيداء همه به زمين فرو ميروند و چند لشكر سفياني با ايرانيان و نيروهاي سيد حسني در بين مكه و مدينه سرزميني بنا

سيد حسني و نيروهايش به سمت حضرت . درگير مي شوند كه لشكريان سفياني شكست مي خورند و فرار مي كنند
  .مهدي حركت مي كنند و با او بيعت مي نمايند

  
 استاد شيخ عبد القائم شوشتري -2

تاد شيخ عبد القائم شوشتري مي فرمايند يكروز در سفري كه به سوريه رفته بودم خيلي هوا گرم بود حضرت اس
صدايي از قبر جناب . بقصد زيارت حضرت مقداد حركت كردم و پس از جستجوي زياد قبر ايشان را پيدا كردم

حاج آقاي شوشتري . ادهاي زندهتا كي ميخواهي به زيارت مقدادها رفته بيايي، برو سراغ مقد: مقداد به من گفت
اهل باطن بودند و باطن اشخاص را ميديدند و گاهي خدمت رجال الغيب مي رسيدند كه مي توانيد در كتاب پرهاي 

  .بخوانيد و كرامات ايشان را مالحظه بفرمائيد209تا 200صداقت محمد لك آبادي ص 

 :حضرت آقاي شوشتري فرمودند

ال الغيب بود برخورد كردم، سواالت متفاوتي از ايشان پرسيدم و جوابهايي را اخيراً درمكه با شخصي كه از رج
از  "ظهوره نزديك"  : مرحمت كردند يكي از سواالت من اين بود كه آيا ظهور نزديك است؟ در جواب فرمودند

  .كه در ذهن شماست هم نزديك استآنچه 

ميالدي در محل عروج 2000حيان در سال حضرت آقاي شوشتري مي فرمايند كه در ذهن من اين بود كه مسي
سال ديگر مي  2000حضرت مسيح جمع شده بودند و مي گفتند كه جناب مسيح عليه السالم وقتيكه رفته فرموده من 

آيم ولي من عقيده داشتم و دردلم بود كه آنها اشتباه ميكنند چون وقتيكه حضرت مسيح به آسمان عروج كرد، 
سال از سال  33چون ) 2033ميشود سال ( سال ديگر مي آيم  2000كه بگويد من وقتي. سال سنش بود 33حدود 

مي آيد و واضح است حضرت مسيح كه  2033خالصه بنده در ذهنم بود كه حضرت مسيح در سال . گذشته 2000
از فرود مي آيد پشت سره آقا امام زمان نماز مي خواند يعني آقا ظهور كرده است كه آن فرد رجال الغيب گفت 

  .آنچه كه درذهن شماست هم نزديكتر است

  203پرهاي صداقت محمد لك آبادي ص  : منبع
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آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي از مراجع تقليد  :ميخوانيم 20/6/85در هفته نامه ي صبح صادق مورخه 

در وي . گسترش فرهنگ مهدويت در سراسرجهان، بشارتي بر نزديكي ظهور منجي موعود عج است :فرمودند
امروز باعنايت پروردگار ، در اقصي : جمع زائران و شيفتگان امام عصر عج جمعه شب در مسجد جمكران افزودند

نقاط دنيا شاهد جشن و سرور ميالد منجي عالم بشريت هستيم و طبق روايات رسيده اين برنامه ها و تشكيالت نشان 
 .از نزديك بودن ظهور حضرت مهدي عج دارد

 20/6/85صادق هفته نامه صبح 

  
اين انقالب شكست : در قبل از پيروزي انقالب اسالمي امام خميني فرمودند :آيت اهللا خزعلي فرمودند

و مقدمات ظهور امام عصر عج را فراهم .خوردني نيست و روزي ميرسد كه ما اسالم را به تمام جهان صادر ميكنيم
 .امروز شاهد تحقق بيانات امام خميني ره هستيم. ميكنيم

 9/7/86روزنامه كيهان 

  
امروز ضرورت پرداخت به مسĤله ي ظهور بيش از :  ...استاد حميد سبزواري از شعراي معروف فرمودند

. و وقايعي كه ميگذرد نويد ظهور ميدهد. بنظر من از عالئم ظهور چيزي باقي نمانده است. هر زماني احساس ميشود
 .امي امام زمان عج باشيم خودمان را بسازيموظيفه ي ما اين است كه براي اينكه يار و ح

 12/2/84روزنامه جوان 

  
در ( امام جمعه موقت تهران و رئيس شعبه ي اول دادگاه عالي انتظامي قضات  حجت االسالم كاظم صديقي

براي آقا ! برادران: فرمودند: كه از تلويزيون سراسري پخش ميشد 22/12/84در دعاي ندبه روز جمعه ) حال حاضر
 .مشابه آن 89بخدا آقا داره مياد و هم در جمعه بهمن ماه . سرباز جمع كنيد. نيرو جمع كنيد

 

- - -             - - -              - - -         - - -  



 
421 

 خصوص نزديكي ظهور  در  سيد حسن نصراهللا متن سخنراني
   

 .صورت گرفته است 2007اين سخنراني قبل از سال 

 
. به اين زمان كه فرصتي الهي در تاريخ است. نزديك مي شويم) وعده داده شده(ما به زمان : آنچه به شما مي گويم

به دگرگوني هايي نزديك مي شويم كه در قرن بيستم به وجود آمده اند و نيز تحوالتي كه در ابتداي قرن بيست و 
 .يكم آغاز شده اند

 
 .به اين استحقاق، طي مسير مينماييمآنچه تاكيد مي گردد اين است كه ما به سرعت در جهت نيل 

 
هر دو قطعاً در آينده ايي ) عليه السالم(و مسيح ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(اي برادران و خواهران، همانا مهدي 

 .كه در حال طلوع است خواهند آمد

 
و پايان ) حق و باطل(عيار ما ملتهاي مستضعف و ستم ديده در آخرالزمان هستيم و به يقين مي دانيم كه سرانجام اين 

 .اين جنگ، داراي نتايج و پايان روشني است

 
 .اميد، صبر، يقين و انتظار، چيزهايي هستند كه داشتن آن ها بر ما واجب است

 :نزديكي ظهور به روايت پيشگوي بزرگ

  نوستر آداموس -1

  
 سياره 4نزديكي 

  :يان اوضاع آخر الزمان چنين آورده استنوستر آداموس در بخشي از نامه اش به پادشاه فرانسه درب

  :ديگر تقارن همزمان چهار سياره ديده نخواهد شد
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نوستر . بنظر ميرسد اين يك سطر عبارت با جايگاه خاصش در نامه ي مزبور، يك دنيا معنا را در خود نهفته دارد
پيش بيني  7000نزديك به  را درسالهاي) عليه السالم(آداموس در همين نامه، جنگ، صلح و ظهور عيسي مسيح 

وي در اينجا همنشيني چهار سياره را از نشانه هاي آخرالزّمان مي داند و خاطرنشان مي سازد كه اين، . كرده بود
خواهد بود، و طبعاً تقارن بعدي، در ) عليه السالم(واپسين تقارن در نظام هستي در سالهاي قبل از ظهورعيسي مسيح 

  .در جهان روي ميدهد زمان برقراري صلح و عدالت

آوريل تا  21شايسته ي يادآوري است كه تقارن مورد نظر پيشرو، ضمن همنشيني پنج سياره ي همسايه ي زمين در 
بنابراين مي . شكل ميگيرد 2019و تقارن بعدي نيز بر اساس محاسبات منجمين، در سال . انجام گرفت 2002مه  18

 2019تا  2002داده است كه فرج و ظهور منجي در فاصله ي سالهاي بين توان گفت نوستر آداموس به مؤمنان نويد 
  . ..........روي خواهد داد و نشانه هاي ديگري كه اين پيشگوي بزرگ درآثار خود ارائه نموده

  2019تا  2000پيشگوئي نوستر آداموس مربوط به سال 

ئي و كاوش بين سيارات و منظومه ها خواهد خالصه در اين مدت تمام تالش بشر بردانش و تكنولوژي پيشرفته فضا
مانع بزرگي كه جنگ سوم جهاني مي باشد كه براثر مطرح كردن كشور آمريكا خودرا بعنوان يگانه قطب . بود

جنگ جهاني . جهان پيش مي آيد و موجب ايجاد خسارات مالي و خرابي ها و نابودي فراوان در دنيا مي گردد
اثر آن از بين رفتن سرزمينهاي آباد بسيار و نابودي منابع توليدي انرژي و مضارع  سال طول ميكشد كه در 11بمدت 

حاصلخيز و تأمين كننده مواد غذائي مورد نياز مردم و بمبارانهاي زميني و هوائي با سالحهاي اتمي و گسترش وسيع 
سد و بدبختي و نكبت بحد تشعشات مسموم در سطح زمين قحطي و گرسنگي مردم و حيوانات به حد فوق العاده مير

كليه محصوالت كشاورزي و حتّي آب مشروب مردم دراثر آلودگي با . غيرقابل تصوري ساكنان زمين را دربرميگرد
تشعشات مسموم غيرقابل مصرف ميگردد و مردم و حيوانات دچار كمبود مواد غذائي شديد گرديده قحط و غال 

  .بيداد خواهد كرد

  آداموس سترنو  كتاب پيشگوئي   :منبع 

  128و  129ترجمه مهندس عزّت اهللا شعاع ص 

  
 :حوادث بزرگ جهانرا از قبيل   تا آخرالزمان بعضي از  الزم بذكر است كه نوسترآداموس از زمان خودش
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  جنگ جهاني اول

  جنگ جهاني دوم

  جنگ ايران عراق

  .اتفاق افتاده است  گيرا پيشگوئي كرده كه هم ...و  )دوقلوي آمريكا  ساختمانهاي(سپتامبر 11حادثه ي

  
 
 

 

 :نزديكي ظهور به روايت پيشگوي بزرگ

 شاه نعمت اهللا ولي -2

سيد نور الدين شاه نعمت اهللا ولي ماهاني كرماني از عرفاي مشهور و بزرگ سده هشتم و نهم هجري مي باشد تولد 
رجب در كرمان كه در ماهان ماه  23قمري  834قمري در قصبه كوه بنان كرمان و وفات او سال  703رجب  22او 

  .مي باشد) صلي اهللا عليه وآله(پيغمبر  ي خودش نوزدهمين جدش  كرمان دفن مي باشد و بگفته

 -شاه نعمت اهللا ولي از زمان خودش تمام شاه هايي كه تا زمان ظهور حضرت حجت در ايرن به شاهي رسيده اند 
كشته شده اند يا مرده اند و -چقدر پادشاهي كرده اند -چه كارهاي مهمي انجام داده اند -چند سال حكومت كرده 

آورده است كه چون طوالني ميشود بنده از  "عالئم ظهور شاه نعمت اهللا ولي "همه را بصورت شعر در كتابي بنام .... 
زمان رضا شاه پدر محمد رضا شاه كه تا قبل از انقالب ايران حكومت مي كردند بنام خاندان پهلوي باكمي شرح 

  دقت شود..خيلي مهم است..دمتتان ارائه ميكنمخ

سال پيش چاپ شده  50شمسي يعني  1339الزم بذكر است اين كتابي كه در اختيار من است چاپ سوم و درتاريخ 
  .ريال مي باشد 3و قيمت آن كه در پشت كتاب قيد شده 
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 1جلد كتاب بخري  3تومان  1عني با ريال است ي 10ريال چقدر ميباشد هر يك تومان  3براي اينكه جوانان بدانند 
اصرار بر اين مطلب از اين جهت مهم است كه چون شاه نعمت اله پيشگوئي نموده است . ريال هم باقي مي ماند

  .انقالب و قبل از آنرا بدانند كتاب قبل اين اتفاقات چاپ شده است

  
 :نزديكي ظهور به روايت پيشگوي بزرگ

 سيد احمد علي خسروي -3

عالم فرزانه، حاج سيد احمد علي خسروي كه از دانشمندان روحاني و طبيبان مشهور ديار همدان، و عالوه  طبيب و
ش در همدان متولد شد و در .هـ 1276بر علوم ظاهري، به كماالت اخالقي و معارف باطني نيز آراسته بود، در سال 

ي مخصوص  اني را وداع گفت و در قطعهـ در همان شهر دار ف 1381تير 20سالگي ـ صبح روز پنجشنبه،  105
  .روحانيون و علما در باغ بهشت همدان به خاك سپرده شد

  
گيري از روايات اسالمي و  وي در اواخر حكومت رضاشاه و اوايل سلطنت پسرش محمدرضا پهلوي، با بهره

را تا زمان ظهور امام  استخراج برخي مطالب به كمك علم جفْر، آنها را در قالب اشعاري ريخته و اوضاع ايران
  :بيني كرده است پيش) عليه السالم(مهدي 

  :قطعه اول

  بينم مي  نزار  ايران  وضع            ي جفْر هم زاخبار و هم زصفحه
  

  بينم مي رآشكا  شورشي                    قمري   چهارصد  و هزار  در
  

    بينم مي كنار  بر  پهلوي                   مهدي  حضرت عالمات  از
  

  بينم مي  آشكار دعوتي              چون كه رفت، از پي آندولتش 
  

    بينم مي  افتخار  در جمله                     علما  تن  بر  فخر  ي جامه
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  بينم مي دچار ايران  خلق                   گرفتاري   و قحطي  سختي و

  
    بينم مي  روزگار  همين  در                 بسيار محنت  رنج و  اين همه

  
  بينم مي  ديار اين  روي در                    ايران  بر لهحم  جبار مرد

  
  بينم مي بيشمار  ها كشته            در عرب چه عجم  جنگ افتد چه

  
   نمبي جنگ خوارمي بعد از اين                       جمله   را عراق مردمان

  
  بينم مي  تاجدار  شه  آن                    حق  حجت ظهور  از اثري

  
  بينم مي  كار  به  جنگهايي                     حق  حجت امام  ظهور تا

  
  بينم مي  انتظار                                                                                                              در  شيعه                      سي   با چهارصد و  تا هزار

  
  بينم مي  آشكار  حق نور           داخل يك  و  وسي  رفت  سي  چونكه

  :توضيح 

درگيري انقالبيون و محمد رضا شاه پهلوي كه به بركناري شاه منجر شد و در زمان او علما تحت تعقيب و فراري 
بودند ولي بعد از انقالب پستهاي مهم را بدست گرفتند و به عزت و عظمت خود رسيدند ودر بيت هشتم منظور 

كه پس از جنگ هم !! ساله را با چقدر شهيد و خرابي به جاي گذاشت  8رد و جنگ صدام است كه به ايران حمله ك
  .حمله ي آمريكا به خوده عراق و بي امنيتي كه در عراق هم اكنون حاكم است
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 :قطعه دوم 

.......  

  آثار ظهور حجت بن الحسن است        اين جور و جفا كه مي شود با مردم

  زيرا كه چو لقمه ايست كاندر دهن است          از خارجيان نماند ايران سالم

  تا پيرهن جنبش خلقش به تن است                  لكن نتوانند فرو بردن آن

  چندي كه گذشت روبه وجه حسن است      جهان در آشوب ببين"غلت"تا سال

  اين ملت بيچاره كه دراين وطن است    زوداست كه لباس فخر برتن پوشد 

  :توضيح 

مي شود ولي موفق به براندازي حكومت ايران   ه از شعر اشاره به حمالتي كه از سوي خارجيان به ايرندر اين قطع
  :::كه عبارتند از   كه در شعر آمده است منظورحروف ابجد است "غلت "واژه   .نمي شوند

  1000= غ 

  30= ل 

  400= ت

و خوده حضرت حكومت   رو به خوبي مي باشد و چندي كه بگذرد به قول اين پيشگو اوضاع  قمري 1430كه جمعا 
  انشاءاهللا. خواهد كرد

  :منبع 

  55و ص  54ص  1جهان در آستانه ظهور تنكابني جلد 
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 نزديكي ظهور  در مورد احاديثي درباره قم

 

چنانكه مار خود را . زود است كه كوفه از مؤمنين خالي شود و علم از كوفه جمع شود  ):عليه السالم(امام صادق 
. سپس علم در شهري كه او را قم گويند ظاهر شود و آنجا معدن علم و فضل گردد.... ود جمع مي كنددر سوراخ خ

 :بطوريكه مستعضف در دين پيدا نشود حتي مخدرات نيز دانا شوند واين نزديك ظهور قائم ماست

  :منابع

  1380   11مهدي منتظر چاپ 

  181آيت اهللا محمد جواد خراساني ص 

  .مي باشد 114از اين ص  وچاپ ديگرش چاپ قبل

  67و  245عصر ظهور علي كوراني ص 

  22ص  3نوائب الدهور و عالئم الظهور جلد

  38كنز العامال ص 

  كتاب تاريخ قم

  474ص  3جلد ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(معجم احاديث داله امام المهدي 

  549منتخب االثر ص 

  213ص  60بحاراالنوار جلد 

  67خرالزمان محمد جواد مهري ص نشانه هاي شگفت آور آ
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توضيح اينكه مهمترين حوزه علميه، اول در نجف بوده همان كوفه كه اكنون در قم است و يك نمونه از اينكه حوزه 
  .علميه قم دنيا را تزريق ديني ميكند

  

ر معراج به زمين نظر كرد رسول اهللا د. جريان شب معراج رسول اهللا را ذكر فرمود) عليه السالم(امام حسن عسكري 
اينجا شهري بنا خواهد شد بنام قم و بندگان مؤمن خدا در آن جمع مي : قم و سوال فرمود از جبرئيل، جبرئيل فرمود 

برايشان هم و غم و حزنهاو مكاره وارد . و شفاعت او در قيامت باشند) صلي اهللا عليه وآله(شوند و اميدوار به محمد
هرگاه (   هرگاه آب، سطح زمين قم را فرا گرفت: ظار فرج خواهند داشت؟ فرمودشود راوي پرسيد پس چه وقت انت

 )آب بر روي زمين قم ظاهر شود

  مهدي منتظر آيت اهللا محمد جواد خراساني  :منابع 

  180ص  1380 11چاپ 

  113چاپ قبلي آن ص 

  از كتاب تاريخ قم

  )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(معجم احاديث االمام المهدي 

  404ص  1جلد 

  102اختصاص ص 

  311ص  18بحار االنوار جلد 
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تا جائي كه خانمهاي چادر سياه طلبه . زماني مي آيد كه علم از نجف برچيده مي شود ودر قم پابرجا مي گردد
ميشوند و توسط آنها با وسائل علم روز، علم در دنيا پخش ميشود تا جائي كه گردنشكان را مغلوب مي كنند و به 

 دي منجر ميگرددقيام مه

  اسماء والعالم

 احاديثي در خصوص نزديكي ظهور

 و ائمه معصومين عليهم السالم )صلي اهللا عليه وآله(از پيامبر اكرم 

 

بعد از من مي باشد دوره خلفاء و بعد از خلفاء امراء و بعد از امراء پادشاهان و بعد ) : صلي اهللا عليه وآله(پيامبر اكرم 
ا و كشندگان مردم به ناحق و آنها كساني هستند كه مجبور ميكنند مردم را بقهر و غلبه تا ايشان از پادشاهان بيرحمه

را اطاعت كنند و سركش و دل سختند و بعداز اينها مردي ست از اهل بيت من كه پر مي كند زمين را از عدل و داد 
 .كه او از اهل بيت من است قحطاني و از بعد اوست

 : منابع

 1081ي ص روزگار رهائ

  288بشارة االسالم ص 

  171نواراالبصار ص 

  157تحفة المهديه ص 

  :توضيح

. دوره خلفاء و امراء كه قبال گذشته و دوره پادشاهان هم كه اكنون با حركت كشورهاي عربي در حال اتمام است
قه خواهند آمد كه در در آينده نزديك نيز آمريكائي ها و اروپائيان براي دخالت در كشورهاي عربي حضورا به منط

 )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حديث اشاره شده است و مدت كمي حضور خواهند داشت بعد حضرت مهدي 
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انجام ميگيرد حضرت علي   است كه بعد از حضرت مساله رجعت) عليه السالم(قحطاني هم كه علي   ظهور مينمايند و
  .شاءاهللازمام امور را در دست خواهند گرفت ان) عليه السالم(

  
 : مي ترسانم شما را از هفت فتنه بعد از خودم): صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 

 )بعد از پيامبر در مدينه انجام شد(فتنه اي كه رو مي آورد از مدينه  -1

  )فتنه عبداهللا بن زبير( فتنه اي به مكه  -2

  )از قبل انجام شده( فتنه اي كه رو آورد از يمن  -3

  )فتنه بني اميه( كه رو آورد از شام فتنه اي  -4

  )جنگ ايران و عراق( فتنه كه رو آورد از مشرق  -5

  )جنگ آمريكا و عراق( فتنه اي كه رو آورد از مغرب  -6

  .فتنه اي كه رو آورد از وسط شام كه آن فتنه سفياني ست -7

  :منابع 

  107نوائب الدهور ص 

  76الزام الناصب ص 

  900ص  2يوم الخالص ج

  16حم و الفتن ص مال
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  :توضيح

فتنه كامال انجام گرفته و فتنه ششم از مغرب انجام گرفته ولي تكرار خواهد  5فتنه اي كه رسول اكرم فرموده اند  7از 
شد و دوباره درهمين نزديكي ها تكرارميشود و فتنه هفتم كه از شام حركت مي كند و در حديث آمده است كه فتنه 

شهر را در شش ماه ميگيرد و نه ماه  5ماه به ظهور آقا خروج مي كند و  15سي است كه سفياني ك. سفياني است
ماه اضافه نمي شود كه توسط حضرت و سربازان او كشته  15حكومت مي كند و به گفته پيامبر اكرم يكروز بر اين 

  .ميشود

 يي كه انجام مي دهد همه راصدها حديث در خصوص سفياني داريم كه نام، نام پدرش، شكل و قيافه اش و كارها
كه وجود دارد  بزرگاني كه سفياني را ديده اند  آورده است كه ذيال به چند حديث اشاره ميكنيم و ضمناً از گفته ي

  .واهيم كردمدرك يكي دو نمونه اشاره خ و در سوريه است، طبق سند و و

  
 

 در مسجد بصره در خطبه طوالني البيان) عليه السالم(علي 

 :شما هفت طبقه مي شويد

اهل سخت ودشوار زندگي كردن هستند (در آنست زيادي تقوا و پرهيزگاري تا سال هفتادم هجري  :طبقه اول 
  ).واهل قساوت تا سال هفتادم هجري

  .تا سال دويست و سي ام هجرياهل بذل و بخشش و مهرباني هستند   :طبقه دوم

  اهل پشت كردن به يكديگر و بريدن ازيكديگر هستند تا سال پانصد و پنجم هجري  :طبقه سوم

  اهل سگ صفتي و حسد بردن به يكديگر هستند تا سال هفتصد هجري  :طبقه چهارم

  اهل باد به بيني انداختن و تكبر و بهتانند تا سال هشتصد و بيست هجري  :طبقه پنجم

  سگ صفتي دشمنان و ظهور اهل فسق تا نهصد و چهل هجري اهل خونريزي و غلق و اضطراب و  :قه ششمطب
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پس ايشانند اهل حيله ها و فريبها و جنگ و مكر و خدعه ها و فسقها و پشت كردن به يكديگر و   :طبقه هفتم 
شدن شهوتها و سازنوازهاي  بريدن از يكديگر و كينه يكديگر را در دل گرفتن و اسباب بازيهاي بزرگ و مرتكب

حرام و كارهاي دشوار و خرابي شهرها و خانه ها و خراب شدن ساختمانها و قصر و كاخها در و اين طبقه ظاهر مي 
و در آن طبقه است ) بيابان خشك يابس  مراد سفياني است از وادي(شود لعنت كرده شده اي از بيابان بد يمني 
  مين حال است تا اينكه ظاهر شود قائم ما مهدي صلوات اهللا عليهكشف شدن پرده حيا و فرجها و آن به

  :منابع 

  60 - 61ص 2نوائب الدهور وعالئم الظهورجلد 

  كتاب بصائر الدرجات محمد بن حسن الصفار

  :توضيح

باشيم و همه احاديث و روايات مربوطه از زمان سفياني  سفياني ما در آخرهاي طبقه هفتم بسر مي بريم و بايد منتظر
  .ماه است و يكروز هم اضافه نمي شود) پانزده( 15وقت مشخص نموده اند كه خروج سفياني تا ظهور 

 عالئم نزديكي ظهور در خصوص خاندان پهلوي

 

ساعت ظهور فرا نمي رسد جز : يك به ظهور مي فرمايندپيرامون نشانه هاي نزد) صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 
 :را مردي تحت سلطه ي خود درآورد كه به او شاهنشاه گفته ميشود) ايرانيان(هنگاميكه موالي 

  )كه منظور ايرانيان هستند "همسايه "موالي يعني ( 

  :منابع 

  1026روزگار رهائي ص 

  175و  186بشارة االسالم ص 

  185النوام الناصب ص 
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  233المام المهدي ص ا

  342ص  4المحجة البيضاء جلد 

  :توضيح 

  .محمد رضا شاه قبل از انقالب كه به او شاهنشاه آريا مهر خطاب مي كردند

  
بخاطر خون هايي كه در ماه محرم ) ايران(از عالئم ظهور در آخر الزمان ، سرزمين عجم ) : عليه السالم(امام صادق 

براي اينكه او را دستگير نكنند فرار ) ايران(تا آنكه پادشاه عجم . خت مي گرددريخته مي شود، دچار تحوالت س
 .ميكند و با غم و اندوه نابود ميشود

  :منبع

  63نشانه هاي شگفت آور آخر الزمان محمد جواد مهري ص 

  224ص  1بيان االئمه جلد 

فرار كرد كه گريه ميكرد و از ايران  داًو بع. ندكسان زيادي را شاه خائن بشهادت رسا 57در ماه محرم سال   :توضيح
  )57دي  26در .(رفت

  
از نشان هاي ظهور در آخرالزمان حكومت مردي از مازندران بر ايران است كه الگوي لباس را ) : عليه السالم(علي 

 .تغيير مي دهد و شكل لباسهاي اسالمي را به لباسهاي غيراسالمي تبديل ميكند

  :توضيح

بعد . در ايران بر تخت نشست 1304بوده و در اسفند سال ) اطراف قائمشهر( ه آال دشت مازندران رضا شاه متولد قلع
از سر برداشتن چادر از سر خانمها، بريدن : از مستحكم نمودن سلطنتش دست به تباهي و فساد و شكنجه زد از جمله
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چون در آن زمان همه ( ائيان و غربي هاپالتوهاي مردان و مجبور كردن آنان به پوشيدن كت و شلوار به طريقه اروپ
  ....، تعطيلي مساجد، برداشتن عمامه از سر مردان، منع منبر و )قباي بلند داشتند

  :منابع

  61و  60نشانه هاي شگفت آور آخرالزمان محمد جواد مهري ص 

  111آينده و آينده سازان ص 

  
روي كار ) پهلوي(دان فالن تا زمانيكه خان) هللا عليه وآلهصلي ا(امت پيامبر  اي ابو بصير) : عليه السالم(امام صادق 

خداوند   باشد هيچگاه به گشايش نخواهند رسيد تا آنكه فروانروائي آنان منقرض شود با تمام شدن فرمانروائي آنان
م در مقا. آنرا به مردي از اهل بيت من ارزاني مي دارد كه روش او بر اساس تقوا و عمل وي هدايت گر مردم است

آنگاه آن مرد ) ره -امام خميني( پدرش را ميدانم  و  ه نيست بخدا قسم من نام اوقضاوت و حكم بر مردم اهل رشو
مي ) پا  دست و(و دونشانه ديگر بر اعضاي بدن است   )عينك( تنومند و كوتاه گردن كه داراي عالمت برصورت 

 .(ظم انقالبرهبر مع( گذاشته شده مي باشد  او بود است كه حافظ و نگهبان انچه بدست  پيشواي عادل  او. آيد

 : منابع

 234عصر ظهور علي كوراني ص 

 1054  بحار علي دواني ص 13ترجمه 

 اقبال سيد بن طاووس و مالحم بطائني      269ص  52بحار االنوار جلد 
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 : توضيح

بون آقا منفجر شد و دست ششم تيرماه كه در سوء قصد بجان رهبر معظم انقالب ضبط صوت جلو تري 1360در سال 
بگفته دكتر ميالني يكي از پزشكان عمل جراحي آقا در آن زمان براي دست آقا . راست آقا بصورت كنوني درآمد

 .از پاي او رگ درآورده اند

و در حديث و احاديث ديگر داريم كه اين پرچم انقالب در دست او امانت است تا بدست حضرت حجت برسد و 
 اهللا اعلم .تحويل داده شودبه صاحب اصلي آن 

 به ظهور  يكعالئم نزد از

 1360حادثه ي انفجار حزب جمهوري اسالمي در سال 

 

 72در يك حادثه احتراق و انفجار : پيرامون نشانه هاي نزديك ظهور مي فرمايند) صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم 
القدر است و او در شعله آتش بيدادگران كفر و  نفر از شايستگان به قتل مي رسند كه سيد و ساالرشان مرد عظيم
 .نفاق مي سوزد

 .الشهيد و الشهاده في القرآن و الحديث: منبع 

تن از بزرگان و  72دارد كه در انفجار حزب جمهوري اسالمي  1360حديث فوق اشاره به هفتم تير   :توضيح 
الزم بذكر . ان عالي كشور در ميان آنان بودنمايندگان مجلس از جمله آيت اهللا دكتر سيد محمد بهشتي رئيس ديو

فرموده است سيد و ساالرشان مرد عظيم القدر است، همان روز انفجار ) صلي اهللا عليه وآله(رسول اكرم  است اينكه
شهيد بهشتي پشت تريبون در حال صحبت هستند ناگاه در ميانه كالم با نگاهي كه انگار به جايي خارج از زمان و 

بچه ها : د است و باچهره اي كه معنويت در آن موج ميزند مي ايستد و رو به جمع ميكند و ميگويد مكان خيره ش
تمام نمايندگاني كه باقي مانده اند شاهد . بوي بهشت مي آيد شما نمي شنويد؟ بعد از دوبار تكرار، انفجار رخ ميدهد

  .بر اين مطلب مي باشند

  6/4/85  ...   8/4/84  روزنامه كيهان در مورخه هاي: منابع
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 سخنان امام در خصوص نزديكي ظهور احاديثي در خصوص امام خميني و

  
عليه (دور پيامبر جمع بودند در حاليكه علي ) صلي اهللا عليه وآله(يكروز عمر و ابابكر و زبير در منزل رسولخدا

راست عرش خدا بر منبرهايي از پيامبر فرمود گروهي از ما در طرف . داشت نعلين پيامبر را وصله مي كرد) السالم
عليه (علي ... نور قرار دارند كه صورتهايشان و لباسهايشان نوراني ست و نور چهره شان چشم بينندگان را خيره ميكند

آنان كساني هستند كه بوسيله روح اهللا دوست هم مي : سوال نمود يا رسول اهللا آنها چكساني هستند؟ فرمود) السالم
ند بدون اغراض شخصي يا خويشاوندي كه با هم داشته باشند و آنان شيعيان تو هستند و تو يا شوند و متحد مي شو

 .علي امام آنهايي

  :منابع 

  68 -69آينده و آينده سازان محمد دشتي ص 

  2الزام الناصب ص جلد 

  139ص  68بحار االنوار جلد 

  .ي چنين روح اهللا بوجود نيامده استتوضيح اينكه بزرگان معتقدند كه تا زمان روح اهللا الموسوي الخمين

  
گروهي كه دلهايشان چون . مردي از قم خارج شده مردم را بسوي حق دعوت مي كند) : عليه السالم(امام صادق 

قطعات آهن سخت است، در اطراف او گرد مي آيند، حوادث آنها را مضطرب نسازد، ملول نشوند و دچار وحشت 
 .و عاقبت از آن پرهيزگاران استنگردند و بر خداوند توكل كنند 

  :منابع 

  785روزگار رهائي ص 

  32و  237عصر ظهور علي كوراني ص 
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  38المالحم و الفتن ص 

  2سفينه البحار جلد 

  70آينده و آينده سازان محمد دشتي ص 

  216ص  57، 60بحار االنوار جل 

  از كتاب تاريخ قم 113مهدي منتظر جواد خراساني ص 

الزم بذكر است كه . كه از قم قيام نمودند و انقالب ايران را تاكنون به پيش برده اند) ره(ي امام خمين: توضيح 
  .قيام ميكند  اهل قم مردي از نمي فرمايد  حديث مي فرمايد مردي از قم قيام مي كند

  :مطالبي از امام خميني پيرامون ظهور 

مي دهيم و پرچم را به صاحب پرچم مي پيروزي ما را خدا تضمين كرده است ما حكومت اسالمي تشكيل . 1
  )83/مهر/15هفته نامه پرتو .. 72كيمياي محبت محمد ري شهري ص . (سپاريم

بنظر شما نمي آيد كه يعني در . كنگره قصر ظلم خراب شد 14)صلي اهللا عليه وآله(ر والدت حضرت رسول د  . 2
  .قرن چهاردهم ظهور ميشود، محتمل است، نزديك است و مي شود

  19جلد  42فه نور ص صحي

  83/مهر/15هفته نامه پرتو 

  .با دست شما بلي با دست شما. اين انقالب امانتي است كه بايد بدست شما به صاحب اصلي آن سپرده شود. 3

از هياهوي قدرتمندان نهراسيد كه اين قرن بخواست خداوند قادر قرن غلبه مستضعفان بر مستكبران و حق بر باطل . 4
  :است

  125ص  12ور جلد صحيفه ن

  83/مهر/15هفته نامه پرتو 
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  .نهضت اسالمي ايران در اواخر اين قرن ، سرنوشت امت اسالم را در قرن آتي دگرگون خواهند نمود. 5

  17ص  15صحيفه نور جلد 

  83/مهر/15هفته نامه پرتو 

قويت نموده است كه يكي دست عنايت خداي تبارك و تعالي بر سر اين ملت كشيده شده است و ايمان آنها را ت. 6
  .از عالئم ظهور بقيه اهللا ارواحنا فداه است

  32ص 16صحيفه نور جلد 

ديوان اشعار : منبع               .ايام هجران ميرود.. روز وصلش ميرسد/ياران مژده باد..وعده ديدار نزديك است. 7
  )ره(امام خميني 

ده اند بايد توجه به اين معنا داشته باشند كه خودشان را مهيا تمام دستگاههايي كه اآلن در كشور ما بكارگرفته ش. 8
  .كنند براي مالقات حضرت مهدي سالم اهللا عليه

  482و  483ص  12صحيفه نور امام جلد 

  83/مهر/15هفته نامه پرتو 

بزرگ جهان انقالب مردم ايران نقطه شروع انقالب . مسؤوالن ما بايد بدانند كه انقالب ما محدود به ايران نيست. 9
  اسالم است به پرچمداري حضرت حجت ارواحنا فداه

  83/مهر/15  :هفته نامه پرتو 

من با اطمينان مي گويم اسالم، ابرقدرتها را به خاك مذلت مي نشاند، اسالم موانع بزرگ داخل و خارج . 10
  .محدوده خود را يكي پس از ديگري برطرف و سنگرهاي كليدي جهان را فتح خواهد كرد

  118ص  20فه نور جلد صحي

  27/3/86كيهان 
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ما بخواست خداي تعالي بر دشمنان بشريت و اسالم پيروز خواهيم شد و اميد است كه نصر خدائي و فتح . 11
  .مسلمانان نزديك باشد

  110ص  11صحيفه امام جلد 

  25/5/85روزنامه جمهوري اسالمي 

  .جنگ ما فتح فلسطين را بدنبال خواهد داشت. 12

  25/6/85جمهوري اسالمي روزنامه 

... بهمن به نصف النهار آمال و آرمانهاي بزرگ اسالمي نزديك ميشود 22مي توان گفت خورشيد درخشان . 13
گوئي وعده خداوند قادر نزديك است و اميد است اين بارقه برق آسا كه در سراسر جهان پرتو افكنده و نويد فتح 

  .مان و پناه مستضعفان متصل شودمبين مي دهد به حكومت مطلقه منجي آخرالز

  47ص  19صحيفه نور جلد 

  83/مهر/15: هفته نامه پرتو

از چنگ غرب و شرق توطئه گر نجات پيدا كنند و اين قرن، قرن ) اعراب( اميد واثق كه شرق در بند غرب . 14
  .نوراني كشورهاي اسالمي مي باشد

  36ص  10صحيف نور جلد 

  83/مهر/15  : هفته نامه پرتو 

  
 ):ره(امام خميني 

توجهتان را به مهدي موعود بيشتر كنيد و ما بايد در اين طور روزها و در اين طور ايام اهللا توجه كنيم كه خودمان را 
  .مهيا كنيم از براي آمدن آن حضرت، من نمي توانم اسم رهبر روي ايشان بگذارم، بزرگتر از اين است
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ايشان را نمي توانيم ما با هيچ تعبيري، تعبير . اينكه دومي در كار نيستنمي توانم بگويم شخص اول است، براي 
آني است كه خدا ذخيره كرده است براي بشر و ما بايد خودمان را مهيا كنيم . اال همين كه مهدي موعود است. كنيم

  .يم پيش ايشاناز براي اينكه اگر چنانچه موفّق شديم انشاءاهللا بزيارت ايشان طوري باشد كه رو سفيد باش
 -و اميد است كه در ساير كشورها هم توسعه پيدا كند -تمام دستگاه هايي كه االن بكار گرفته شده اند در كشورما

  .بايد توجه به اين معنا داشته باشند كه خودشان را مهيا كنند براي مالقات حضرت مهدي سالم اهللا عليه
  482و  483، ص 12جلد    )صحيفه امام(صحيفه نور 

 نزديكي ظهور به روايت قرآن كريم

 

بار اول كه مقدمه است براي اصل مطلب و بايد . آورده شده است يأجوج و مأجوج در قرآن كريم دوبار نام
كه خداوند بزرگ مسئله ذوالقرنين و قومي را كه از آن بزرگوار  98تا  93خوب دقت شود در سوره كهف آيه 

اش و ستمگر و دزد و غراتگر بنام يأجوج و مأجوج مزاحم آنان و گه گاهي از خواستند كه يك افرادي اراذل و اوب
 .همين سمت دره به روستاي آنان هجوم مي آورند و غارت ميكنند جلو آنان گرفته شود

از آنها كمك انساني . ذوالقرنين ديد تنها راهي كه اين يأجوج و مأجوج مي توانند به آنها حمله كنند همين دره است
ت و گفت كمك مالي نيازي نيست خالصه اين دره را با سرب داغ و مس و آهن و غيره در غالب ريختند خواس

بطوريكه نه توانستند از آن باال روند و نه توانستند آنرا . يك سد محكم و بلند مانند سدهاي بتوني امروزي ريختند
 .(البته در آن زمان و وسائل آن روز( سوراخ كنند

اما هنگاميكه . 98آخرين آيه . اين كار من از رحمت پروردگار من است. لقرنين به اين مردم فرموددر آخره كار ذوا
و وعده پروردگار من راست است ) كارائي خود را از دست خواهد داد( وعده پروردگار فرا رسد آنرا در هم كوبد 

98. 

و رهبر معظم انقالب كه بارها در سخنان  وعده حق كه در قرآن و احاديث و سخن بزرگان امام رحمة اهللا : توضيح
گهربارش ما را نويد به آن داده اند و مي دهند چيست بقية اهللا خير لكم و اينكه خداوند وعده داده كه مستضعفين را 

صالحين را وارث زمين قرار دهد كه با توجه به احاديث در روايات در زمان حكومت . وارث زمين قرار دهد
 .شود صالحين وارث زمين مي شوند حضرت مهدي عملي مي
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 و اما يأجوج و مأجوج چيست و كيست؟

در كتاب برهان قاطع تأليف علي اكبر سيفي جلد اول چاپ اول آورده شده يأجوج و مأجوج در كتب لغت و معني، 
 به معني

  آتش افروزي و سوزاندن *

  سرعت زياد همراه با غرش *

 اختالت جمعيت همراه با سر صدا *

 خصلت باشند 3غت يأجوج و مأجوج اسم جنس براي قومي كه داراي و ل

  آتش افروز و جنگ طلب *

  غارتگر و سفاك *

 با قدرت و صالبت *

بنابراين چنانچه كتاب برهان قاطع از كتب لغت و معني درآورده و شرح داده بطورخالصه يأجوج و مأجوج صفت 
با موشك، هواپيما، بمب هاي آتش زا و غيره كه تمام صفات است آنانكه در دنياي امروزي جنگ طلبي مي كنند 

نامبرده سوزاندن دارد، سرعت دارد، غرش دارد، جنگ طلب هستند، باهيبت هستند، غارتگر هستند، سفاك هستند، 
آتش افروز هستند چنانكه آمريكا و انگليس و اسرائيل و عواملشان در همين چند سال گذشته انجام داده اند و ما 

پس اينهم . ه ايم و در آينده نزديك خيلي شديدتر از آنرا انجام خواهند داد و ما خواهيم ديد اگر خدا بخواهدديد
 .تكليف يأجوج و مأجوج

حاال دقت شود مورد اول كه در قرآن يأجوج و مأجوج آمده را شرح خواهيم داد مورد دوم كه اصل مطلب است 
 :ايدخداوند مي فرم 97  و 96در سوره انبيا آيه 

و اقْتَرَب الْوعد الْحقُ فَإِذَا هي * إِذَا فُتحت يأْجوج و مأْجوج و هم من كُلِ حدبٍ ينسلُونَ  'حتَي(
 )لمينَ'ذَا بلْ كُنَا ظَـ'ويلَنَا قَد كُنَا في غَفْلَةٍ منْ هـ'ر الَذينَ كَفَرُوا يـ'خصةٌ أَبصـ'شَـ

و وعده حق نزديك شود و  96راه يأجوج و مأجوج گشوده شود و آنان از هر بلندي شتابان فرود آيند تا وقتيكه 
كه خداوند  97ديدگان كافران خيره ماند كه واي بر ما كه غافل بوده ايم بلكه ما از ستمكاران و ستمگران بوده ايم 
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مي پرستيد آتش افزوزان جهنم هستيد و همگي در  به آنان مي فرمايد شماها و آنچه را غير از خدا) 98(در آيه بعدي 
 .آن وارد خواهيد شد

 : توضيح

رنين گفته بود كه تا وقتيكه وعده خدا نزديك شود و اين سد ذوالق در آخرين آيه از اولين مورد يأجوج و مأجوج 
وقتيكه راه گشوده  و اين دو آيه مورد دوم يأجوج و مأجوج هم خداوند فرموده تا. كارائي خودش را از دست بدهد

شود و يأجوج و مأجوج از هر بلندي شتابان فرود آيند يعني آن بلندي سد ديگر باعث جلوگيري از يأجوج و 
من همينجا به يك مورد اشاره مي كنم در . مأجوج نكند از هر بلندي هرچند كه بلند باشد آنان شتابان فرود مي آيند

مطالعه فرماييد عمليات چتربازان آمريكائي در  15/12/85خراسان  درروزنامه.آينده نزديك خودتان خواهيدديد
چتربازان : براي دستگيري حمد جاسم يكي از اعضاء عالي رتبه جنبش صدر حمد جاسم مي گويد : كربال 

برادر جاسم در اين عمليات ...آمريكائي در اولين ساعات صبح بر سقف خانه ام فرود آمدند اما توانستم فرار كنم 
 15/12/85روزنامه خراسان  -گير ميشوددست

يك شاهد عيني نيز به خبرگزاري فرانسه گفته است كه يك : مي خوانيم كه  90مرداد  16و نيز در روزنامه كيهان 
بالگرد ناتو پس از فرود بر فراز بام خانه يك فرمانده طالبان، زمانيكه قصد پرواز داشت در جريان درگيري سقوط 

 .كرد

نده نزديك بيشتر عملياتها هلي بردي است كه در آيات قرآن اشاره به آن شده كه ديگر هيچ بلندي در جنگهاي آي
 .مانع آنان نمي شود و خداوند فرموده در اين موقع وعده حق نزديك است

 بيايد) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(وقتيكه آقا و مواليمان مهدي 

 

سپيده را كه از آنسوي انتظار، گام به گام به سرزمين سبز ظهور من با گوش جانم، صداي قدمهاي آخرين سوار 
از برگ . اين را زمانه زخم خورده و تاريخ ِ زجر كشيده و روزگار خسته و پير ميگويد. نزديك ميشود، مي شنوم

و  برگ رنگ پريده ي گُل هاي باغچه هامان و از آه و ناله طفالن و مردمان ستم ديده و زجر كشيده و ومحرومان
گرسنگاني كه براي لقمه ناني جان ميدهند و كُرور كُرور ثروت آنان را ، چپاولگران و جباران و ستمگران زمانه به 

 .يغما مي برند ، بوي بشارت آنرا مي شود شنيد



 
443 

گد اگرچه گلهاي باغچه هاي ما ل. و حتي گُل ها، پيام آوران بهار و شادي اند... پيامبران ، امامان، بزرگان دين و 
ولي پيام بشارت . و سيلي خورده حادثه هاي دوست و دشمن زمانه اند... خورده ناكسين و مارقين و منافقين و 

 .آميزشان بخوبي حس ميشود كه مهدي عج مي آيد

كه بيايد ، دوباره آسمان با زمين به مهر رفتار خواهد نمود و باران دوباره به گونه هاي  ليه السالممهدي عحضرت 
و زمين دوباره چهره خندان و بشّاش خود را به چشمان آسمان هديه خواهد . خشك زمين بوسه خواهد زدسرد و 

كرد و به مباركي قدوم حضرت تمام گنجينه هاي دفن شده در دل خود را بيرون خواهد ريخت تا توسط آن 
ثر كم آبي چندين ساله خشك حضرت بين مردم به مساوات تقسيم شود و از طرفي تمام دانه هاي دل خود را كه بر ا

مانده و باال نيامده اند مي روياند و رزق و روزي را سرشار ميكند وبخود مي بالد و فخر ميكند و تكبر ميكند كه 
  .آهاي زمين فالن منطقه ، امروز يكي از ياران قائم برمن قدم نهاد و از روي من عبور نمود

آفرين به تو اي بنده ي من كه براي نصرت دين من و : خطاب ميكند  خداوند تبارك و تعالي به او: مهدي كه بيايد 
اظهار امر من و هدايت بندگان من بپا خواسته اي و منِ قسم خورده ام كه بوسيله تو بگيرم و بوسيله تو عطا كنم و 

  .توسطّ تو بيامرزم و توسط تو عذاب كنم

ايها العالم برويد بسوي مهدي عج ، هركس در هرجا : در پيشقدم آمدنش، جبرئيل براي او و بنام او صدا مي زند 
  .صدا را با زبان خودش ميشوند و دوست دارانش سربه سجده مي برند

سر ميدهند و بجاي اشك غم چندين ساله گذشته ، اشك   ئكة و الرُّوح'سبوح قُدوس رب المال
  .خوشحالي به گونه هايشان مي نشيند

ه بيايد بندگان حضرتش ، ياوران او، عقلهايشان كامل گردد و خداوند برهركدام به ك ليه السالممهدي عحضرت 
  .نفر قدرت و قوت عنايت مي فرمايد و عمر آنان را طوالني ميكند 40اندازه 

پرچمش . يك فرمانده ، يك دستور دهنده يك رهبر دارد) جهان(كه بيايد تمام دنيا  ليه السالممهدي عحضرت 
  ...، سالحش ذوالفقار علي ، عبايش عباي پيامبر و پرچم رسول اهللا 

و ديگر نيازي به دادگاه ) صلي اهللا عليه وآله(در تمام شرق و غرب يك دين باقي مي ماند ، دين اسالم ، دين محمد 
و زندان و غيره نمي باشد ، چون يا خالفكار نيست و اگر هم باشد حضرت يا سربازان او با نگاه كردن به او حكم 

  .نيست چون همه چيز را ميدانند و از باطن همه خبر دارند... نياز به شاهد و مشهود و . واهند داد خ
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كه بيايد ، فرشتگان و اجنّه پيامهاي او را از مغرب به مشرق و بالعكس خواهند برد و  ليه السالممهدي عحضرت 
و غيره بدنيا بازخواهند گشت تا در جمعي از منتظران واقعي ظهور كه مرحوم شده اند از قبيل اصحاب كهف، 

نفر اصحاب خاص او قرار گيرند تا توسط حضرت براي فرمانروائي كشورها و شهرهاي جهان تقسيم  313صفوف 
  .شوند و امور جهان را در دست گيرند

ند گشت كه بيايد درختان با نگاه كردن به او به ثمر خواند نشست و غنچه ها شكوفا خواه ليه السالممهدي عحضرت 
و دشتها و باغها و كوه و صحرا بارور خواهند شد و زراعت سرشار كه ديگر گرسنه اي در دنيا نخواهد ماند و فقر 

نانها را بطور مساوي از شرق تا غرب عالم تقسيم خواهد نمود و نگاهش را هم يكسان بين تمام . ريشه كن خواهد شد
مهرباني . دي را هم بطور مساوي بر قلبهاي مردم جامعه خواهد نشاندافراد جامعه به مهر خواهد چرخاند و خنده و وشا

كه گرگ با ميش در   تأثير خواهد گذاشت و در احاديث داريم برتمام حيوانات و پرنده ها او بقدري است كه حتي
  .يكجا آب بخورند و بهم كاري نداشته باشند

ره خسته و طاقت فرساي چندين ساله نايب و رزمندگان كه بيايد ، با تبسم معنا دار برچه ليه السالممهدي عحضرت 
دوروئي و  مخلص و صالحش ، تمام خستگي دوران و صبر بر مصائب زمان و زردي رخسار را كه از رنج و

و را تبديل به نشاط و اميد شوق ميكند و امانت سپرده شده را تحويل  دوستان و دشمنان زمان به وجود آمده خيانت
را خود مديريت ميكند و با گذشت اندك زماني دل خونين امانت داران و رنج ديدگان دوران را  بار سنگين واليت

  .تسكين خواهد داد

  . . .كه بيايد، نمازهايمان تا بخدا باال خواهد رفت  ليه السالممهدي عحضرت 

  . . .   قنوت هايمان پر از كبوتران عرشي خواهد شد

  . . .فرشتگانش خواهد كشيد  و سجده هايمان را خداوند بزرگ به رخ

كه بيايد ، وعده هاي خداوند بزرگ تحقّق پيدا خواهد كرد و مستضعفين زمين را به ارث  ليه السالممهدي عحضرت 
بغض هاي چندين ساله مظلومان و محرومان و و ستمديدگان و . خواهند برد و بر مستكبرين حكومت خواهند نمود

و   آهي بزرگ تمام رنج و غم و زاري آنان به گريه هاي شادي مبدل خواهد شد عالم خواهد تركيد و با كشيدن... 
كه بيايد، انتظار ما به پايان خواهد رسيد و خداوند تبارك و  ليه السالممهدي عحضرت خالصه 

  .تعالي نيز به انتظار آقا و مواليمان مهدي پايان خواهد داد
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كسي كه نااهل و بدكردار بوده پشيمان است  .شيمان و ناراحت اندحديث داريم كه در موقع ظهورهمه ي انسانها پ   
كه چرا اهل و خوش كردار نبوده و كسي كه اهل و خوش كردار بوده ناراحت است كه چرا بيشتر از آن خوب 

  نبوده است

هايي از امام  و گفته) عليه السالم(خالصه با توجه به آنچه از آيات و رويات و گفته هاي پيامبران و امامان معصوم 
خميني رحمة اهللا عليه و رهبر ومعظم انقالب اسالمي مان و بزرگان و علما و مجتهدين و اوضاع و احوال جامعه و 
غيره كه به توفيق خدا در ذيل خواهد آمد، برمي آيد دنيا بايد در آينده ي خيلي نزديك شاهد تحوالت اساسي 

 :الهي كه در قرآن كريم آمده است ازجمله بزرگ و عظيمي باشد و به لطف خداوند وعده هاي

 )105انبيا آيه (بعد ازتورات در زبور نوشتيم بندگان صالح من،وارثان اين سرزمين خواهند بود

خداوند به كسانيكه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام داده اند وعده داده كه در روي زمين جانشين   :اينكه و
را جانشين كرد و ديني را كه براي آنها پسنديده استوار سازد و ترسشان را به آرامش شان كند همچنان كه اسالفشان 

 55سوره نور آيه  .. مرا عبادت كنند و شريكي برايم قرار ندهند و آنان كه بعد از اين كافر شوند فاسق اند. بدل كند

بود كه همچنان كه در قرآن بلطف خداوند رحمان جامه ي عمل بپوشد و انشاءاهللا الرحمن همه شاهد خواهيم 
ظلم را به بي نهايت ميرساندند خداوند توسط نوعي از بالهاي .... خوانده ايم هرگاه قوم عاد، ثمود، لوط ، فرعون و 

 .شر آنها را از سر مسلمين كم مي كرد.... آسماني زلزله، سنگ باران، به زمين فرو بردن، غرق شدن و 

كه خداوند متعال، شر اجانب زمان ما را ظالمين، مفسدين، متكبرين، متجاوزين انشااهللا وقت آن فرا خواهد رسيد 
شرق و غرب و اسرائيل متجاوز را توسط بقيه اهللا االعظم و سربازان مخلصش از سر مسلمانان جهان كم نمايد انشااهللا 

نداي آسماني و صيحه آسماني  بايد همه بدانيم كه بعد از. كه ظلم و جور و ستم و تجاوز را به بي نهايت رسانده اند
كه در نزديكي ظهور از آسمان صدا زده مي شود ديگر توبه كردن به مثال توبه كردن فرعون مي ماند كه وقتيكه 

كجا من ! خدايا من غلط كردم كه گفتم من خدايم  : داشت غرق ميشد و هيچ راهي نداشت گفت
وبه مقبول نيست، پس انتخاب با خود انسان و اين ت خدايم ؟ خودت خدائي و خدايي بتو زيبنده است

 .است كه از اكنون راه سعيد را پيش گيرد و يا راه شقي را
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 تا ظهورت چقدر فاصله داريم آقا

  آه از جمعه ي بي تو گله داريم آقا

  

  زلف شب را به سراپاي سحر مي ريزم

  تا خود صبح به راه تو قمر مي ريزم

  

  است ساحل چشم من از شوق به دريا زده

  چشم بسته به سرش موج تماشا زده است

  

  جمعه را سرمه كشيدم كه مگر برگردي

  با همان سيصد و دلتنگ نفر برگردي

  

  زندگي نيست ممات است، تو را كم دارد

  ديدنت ارزش آواره شدن هم دارد

  

  خير از جمعه نديديم به والعصر قسم

  بي تو ما طعنه شنيديم به والعصر قسم
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  خبري هم داري؟ از دل تنگ من آيا

  آشنا، پشت سرت مختصري هم داري؟

  

  لذت درد تو شد مزد دعاي پدرم

  من به اين چشم كشم درد، به جاي پدرم

  

  هيچ كس تاب و تب چشم تو را درك نكرد

  هيچكس اشك شب چشم تو را درك نكرد

  

  ما كجا درد كشيديم به اندازه ي تو

  روز و شب گريه نديديم به اندازه ي تو

  

  سر ما هم بگذاري بد نيست منّتي بر

  آه كم چشم به راهم بگذاري، بد نيست
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  نگرانم كه پس از مردن من برگردي

  پاي تابوت، سر بردن من برگردي

  

  نكند منتظر مردن مايي آقا ؟

  منتظرهات بميرند ميايي آقا ؟

  

  من به جز تو به كسي جان بدهم ممكن نيست

  به اجل مهلت جوالن بدهم ممكن نيست

  

  مي رسد اين فاصله ها كم شدني ست به نظر

  غير ممكن تر از اين خواسته ها هم شدني ست

  

  دارد از جاده صداي جرسي مي آيد

  مژده اي دل كه مسيحا نفسي مي آيد

  

  چون قرار همه با حضرت آقا جمعه است

  همه ي دلخوشي هفته ي ما با جمعه است
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  منجي ما به خداوند قسم آمدني است

  حرم آمدني است يوسف گم شده، اي اهل

  

  من شب جمعه قرار تو دلم ميخواهد

  صبح فرداش كنار تو دلم ميخواهد

  

  رفته بودي كه بيايي چقدر طول كشيد

  نبودي سحر طول كشيد  عرض كرديم كه

  

  ما براي خودمان اينهمه گفتيم بيا

  نذر كرديم به پاي تو بيافتيم بيا

  

  تا ببينيم تو را تا به كجا بايد رفت

  كرببال بايد رفت شب جمعه نكند

  

  نذر كرديم به هر حال ببينم تو را

  كربال يا دم گودال ببينيم تو را



 
450 

  

 صابر خراساني«شعر از شاعر گرانقدر 

  
 است آسمان ازخنده هايش روشن                              بالهايـش مي خورد برآسمان

  
  

نفس كشيدن مي ماند كه گرچه  به) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(سخن گفتن دربارة حضرت مهدي 
  .مكرراست ، اما براي ادامه حيات ، ضروري است 

، كتابهاي بسياري نوشته شده كه مشتمل بر ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(دربارة زندگاني وغيبت وظهورامام زمان 
، تحقيقاتي گسترده تروتأليفاتي  هزاران مجلد است ، با اينهمه ناگفته هاي فراواني باقي مانده است كه بيان وتبيين آنها

  .افزون ترمي طلبد 
كه ازالقاب معروف آن حضرت است حاكي ازاين است كه خداوند اورا ذخيره كرده ، تاهمة  »بقيه اهللا «  جملة

  .مظلومان وپيامبران وطرفداران توحيد وحق رادركل جهان به آرزو واميدشان برساند 
  

مسلماً حضرت امام . راخبرداده بودند ) ارواحنافداه (االنبيا داستان حضرت بقيه اهللا سلسلة انبيا ازابتدا تازمان خاتم 
درروايات فرموده . دردوران غيبت كبري نيزنگران ومواظب حال مردم هستند ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(زمان

ام زمانش رانشناخته باشد مثل مردن يعني كسي كه بميرد وام  »من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه « : اند 
  .جاهليت يعني مشرك وبت پرست مرده است 

  
: به زراره تعليم فرمودند تادرزمان غيبت خوانده شود چنين آمده است ) عليه السالم(دردعاي مأثوري كه امام صادق 

ناسان كه اگرخودت خودت رابه من بش! خدايا   »اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك « 
اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك « . رابه من نشناساني من پيامبرت رانمي شناسم 

اللهم « . پيامبرت رابه من بشناسان كه اگراورا به من نشناساني حجت تويعني امام را نخواهم شناخت ! خدايا .  »
حجتت رابه من بشناسان كه اگراورابه من ! خدايا   »لت عن ديني عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضل

  .نشناساني ازدين خودگمراه مي شوم 
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  عقيدة به مهدويت
  

معتقدات اصولي مذهب شيعة اثني  ازجملة) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(عقيدة به موضوع مهدويت وظهورمهدي 
بشراست واين اميدوآرزوبه برپائي چنين حكومتي عشري است كه همان پديدآمدن حكومت عدل جهاني درجامعة 

وتحقق آنرامي . عموميت دارد واختصاص به مذهب شيعه ومسلمانان ندارد ودرواقع همه بشربدان چشم دوخته اند 
بشري رافراگرفته ودولتها  خصوصاً دراين دوره وعصركه ظلم وستم وبيدادگري گسترش پيداكرده وجامعة. طلبند 

  .نمي كنند   ستمگربراي سلطه واستيالي چندروزة خودازهيچ گونه ظلم وستمي فروگذاريوقدرتمندان زورگوو
  

اماثبات وپايداري آن وابسته به تحقق عدل الهي . آري چنين حكومتي ديريازودبه علل فراواني به وجودخواهدآمد 
وچون . رت پذيرد درجامعة بشراست كه بايستي بوسيلة شخصي قدرتمندوالهي كه رابطه مستحكمي باحق داردصو

وباالخره اين    لذاانسانهاهم آنرامي پذيرند وايمان مي آورند   جزء سرشت فطري وطبيعي بشراست   اين خواسته
  .گسترده خواهد شد    حكومت درجهان عالمگيرمي شود وسايه رحمت آن درجهان

  
ي القاعده توجه آن بزرگواران به ويژگيهائي داشته وعل) عليه السالم(باآنكه عصرهريك ازائمه : وقابل توجه اينكه 

همواره ) عليه السالم(مسائل وموضوعات خاص آن دروه معطوف بوده است امابااين حال موضوع حضرت مهدي 
  .موردنظرآنان بوده وبه مناسبتهاي گوناگوني بيانات وپيشگوئيهاي فراواني نموده اند 

  :بعنوان نمونه 
  :اميرمؤمنان مي فرمايد      -1

. عمرجهان به پايان نمي رسدمگرآنكه مردي ازنسل حسين امورامت مرادردست گيرد :فرمود  پيامبراسالم
  .ودنياراپرازعدل ودادمي كندهم چنانكه ازظلم پرشده است

  :مي فرمايد ) عليه السالم(حسين بن علي     -2
                من قيام تاآنكه مردي ازنسل . اگرازعمردنيايك روزباقي مانده باشد خداوندآن روزراطوالني مي كند

   ازرسول خداشنيدم كه چنين مي فرمود. چنانكه ازظلم وستم پرشده است. د زمي كندودنياراپرازعدل ودادمي سا
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  :به عبدالعظيم حسني فرمود ) عليه السالم(امام جواد   -3
. يداطاعتش كرد قائم ماهمان مهدي منتظراست كه درزمان غيبت اوبايد درانتظارش بودودرزمان ظهورش با

چنانكه كارموسي كليم اهللا . خداوندمتعال كاروي رايك شبه اصالح مي كند . اوسومين فرزندمن خواهدبود 
  .اورفت تابراي همسرش آتش بياوردامابامنصب نبوت ورسالت برگشت . رادريك شب اصالح فرمود 

  
موضوع مهدويت . رظهوروقيام اوست بهترين اعمال شيعيان ماانتظا  :فرمود ) عليه السالم(سپس حضرت جواد

ومسئله غيبت دراسالم به قدري مسلم است كه دربارة آن كتابهائي تأليف شده است كه تاريخ نگارش بعضي 
كتاب المشيخه يكصدسال قبل ازغيبت : مثالً . بوده است ) عليه السالم(ازآنهاسالها پيش ازتولد حضرت مهدي 

  .درآن آمده است ) عليه السالم(بت امام مهدي كبري نوشته شده و اخبار مربوط به غي
  

  اديان درآخرالزمان
  

        همة اديان معتقدند درعصرآخرالزمان بشرفطرتاً دراخالق وامورمعنوي درسيرنزولي به سرمي بردوخودبه تنهايي 
           مه نمي تواند به اين انحطاط پايان بخشدمگراين كه يك شخصيت آسماني بلندپايه كه ازمبدأ وحي سرچش

ازروزگاران كهن داستان ظهورمصلح . رهايي بخشد ... تاريكي ، ظلم وستم و  مي گيردظهوركندوجهان راازجهل ،
«   ، هندوها» سوشيانس « زردشتيان اورا : ازجمله  درآخرالزمانمبناي اصولي داشته وانبياي الهي آن رامتذكرشده اند ،

قيام » قائم « وباأل خره مسمانان نجات دهندة خويش را » مسيح وپسرانسان «ان ، مسيحي» يوشع « يهوديان » برهمن كال
  .هدايت شده مي نامند » مهدي « كننده و 

  
درواقع پيروان مذاهب مختلف همگي قائل براين امرهستندكه جهان درانتظاراستقرارآن حكومت عدل الهي به سرمي 

حكومت الهي شدكه بشردرسايه اش به امن وامان دست  برد وپس ازبروزنشانه هاي ظهورمي توان درانتظارآن
  ان شاء اهللا. خواهديافت 

  
  آيين زردشت

نام دارد كه حدود هشتصدسال پس  ...كه يكي ازاديان به شمارمي آيدوكتاب زردشتيان اوستا و   دردين زردشتت
ند ، اين موعودهاسه تن اززردشت تدوين يافت درآيين زردشت موعودهايي معرفي شده كه آنان راسوشيانس مي نام

   .مهمترين آنان ، آخرين ايشان است كه اوراسوشيان پيروزگرمي خوانند : بوده اند ازجمله 
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عيسويان ومهدي   فارقليط  سوشيانس پيروزگربه منزلة كريشناي برهمنان ، بوداي پنجم بوداييان ، مسيح يهوديان ،
  .مسلمانان است 

زظهور، دين رابه جهان رواج خواهدداد ، فقروتنگدستي راريشه كن كرده پس ا) بزرگ   نجات دهندة(سوشيانس « 
   ».راازدست اهريمن نجات داده ومردم جهان راهم فكروهم گفتاروهم كردارمي گرداند  وايزدان

مردي اززمين تازيان وازفرزندان هاشم بيرون آيد مردي بزرگ « : شاگردزردشت مي گويد   دركتاب جاماسب نامه ،
  ». تن و بزرگ ساق وبه دين جدخويش بود وزمين راپردادكند سروبزرگ 

آنگاه پيروزي بزرگ ازطرف ايزدان مي شود : كه ازكتابهاي مذهبي زردشتيان است آمده » زند « همچنين دركتاب « 
واهريمنان رامنقرض مي سازد وتمام اقتداراهريمنان درزمين است ودرآسمان راهي ندارند وبعد ازپيروزي ايزدان 

  ». آدم برتخت نيك بختي خواهند نشست  برانداختن تباراهريمنان ، عالم كيهان به سعادت اصلي خودرسيده بنيو
  

  :درجاماسب نامه نيزآمده است 
كوه هاي مكه پيداشود برشترسوارشده وقوام اوشترسواران خواهندبود     پيامبرعرب ، آخرپيامبران باشد كه درميان« 

سرمثل پيش روببيند ، دين اواشرف ادبيان باشد   بندگان نشيند اوراسايه نباشد ازپشت بابندگان خداچيزخرودبه روش
يعني عجم را بر باد دهد دين مجوس را نابئد نمايد و » تازيك « ، كتاب اوهمة كتاب هاراباطل گرداند دولت او 

  ».تمام شود    آتشكده هارا خراب كند روز گار پيشدايان كيانيان ساسانيان اشكانيان
  :در همين رابطه در قران كريم ميخوانيم 

ان الذين آمنو واللذين هادوا والصابئين والنصاري والمجوس والذين اشركوا ان اهللا يفصل بينهم القياهه ان اهللا « 
  »علي كل شي شهيد 

به به تحقيق آنان كه ايمان آوردند و آنان كه يهود شدند وصائبان ونصاري وگبران وآنان كه شرك آوردند « 
  ». درستي كه خدا روز قيامت ميانشان حكم مي كند وخداستكه برهمه چيز گواه است 

  
  دركتاب جاماسبنامه» مهدي « بشارت به 

« زندگي مي كرده است ، وي درعلم نجوم بسيارماهر بوده است وكتابي به نام » كشتاسب « جاماسب حكيم درزمان 
س ميزان علم نجوم جدولها ونقشه هايي راكشيده است واززمان دراين كتاب براسا. نگاشته است » جاماسب نامه 

سپس . خودش تازمان حضرت آدم به طريق قهقرايي عقب رفته است وخصوصيات افراد وحوادق رابيان كرده است 
درباره . حوادث آينده را اززمان خودش تا قيامت بصورت جدول رسم نموده ووضعيت ها راتوضيح داده است 
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عجل اهللا تعالي (مطالبي بيان كرده است تا اينكه به حساب موازين نجومي به وجودمقدس امام زمان  حوادث اينجا هم
  .وبه حاالت آن حضرت مي رسد ) فرجه

  
آن كسي كه مي آيد ونظام عالم رازنده وبرقرارمي سازد ازنسل پسين « : جاماسب دربارة امام زمان چنين مي نويسد 

به معني » پسين وخشوران « وخشوربه معني پيغمبرو . است » راهنما « است واسم او » شاه زنان « وخخشوران وازاوالد 
  .است ) عليه السالم(مراد ازشاه زنان نيزحضرت شهربانو. خاتم پيغمبران است 

. درمكه ظاهرمي شود . اوغيبت طوالني دارد ووقتي ظاهرمي شود آثارغريبه اي ازاوبروز مي كند : سپس مي نويسد 
قتل مي رساند    رابه» سروش « و » بستر« ، » اسبان «    سركردگان شياطين يعني. يعني شيطان رامي كشد  »دود « 

اوهفتادپيغمبررا : جاماسب همچنين مي نويسد . اينها را به دست حضرت عيسي مي كشد . ودجال راهم مي كشد 
مراد از او همان اسماعيل صادق الوعد است زنده مي كند ، يكي از آنها اشموعيل عابد رسوالن بني اسرائيل است كه 

واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد و كان رسوال نبيا اين پيامبران نظام : كه خدا درباره او مي فرمايد 
  .عالم را منظم مي كنند و اهل ظلم و جور و فساد را نابود مي كنند

  
  آيين هندو ستان

  
بالز ميالد مسيح بنياد نهاده شد كه يكي ازپرطرفدارترين دين هاي جهان سات ق1500آيين هندوستان در حدود 

خداي خالق و » ويشنو« دوفرقة اصلي خداياني چون : ازجمله    است دردين هندويي ، فرقه هاي متعددي وجوددارند
   نند وبتفرعي نيزنوعي خداي شخصي راستايش مي ك  فرقة 59كننده رامي پرستند وحداقل    خداي منهدم» شيوا « 

  .پرستي درسرتاسرهندبه اشكال مختلف وجوددارد 
  

درآيين هندو ازنجات دهنده وموعودي به نام آواتارا سخن به ميان آمده است ودرمنابع هندوها دركتاب اوپانيشاد 
درانقضاي كلي ياعصرآهن سواربراسب سفيدظاهرمي شود ، درحالي كه ) مظهردهم(مظهرويشنو« : مطرح شده است 

رهنة درخشاني به صورت ستارة دنباله داردردست دارد وشريران راتماماً هالك مي سازد وخلقت را شمشيرب
  ».ازنوتجديد وپاكي را رجعت خواهدداد ، اين مظهردهم درانقضاي عالم ظهورخواهد كرد 

ه فرزند پادشاهي دولت دنياب« : شاكموني كه ازاعظم كفرة هنداست دركتاب مذهبي خودمي گويد  درهمين رابطه ،
بزرگوارتمام شده واوكسي باشد كه بركوه هاي مشرق ومغرب دنياحكم براند » كشن « سيدخاليق دوجهان 
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وانس درخدمت اودرآيند ، دين خدايك دين شود ودين    وبرابرهاسوارشود وفرشتگان كاركنان اوباشند وجن
  ». خدازنده گردد ونام اوايستاده وخداشناس باشد 

  
دوردنيابه پادشاه عادلي د «   :آمده است   تاب هاي آسماني هندويان به شمارمي رود ،كه ازك   دركتاب باسك

حق وراستي با اوهمراه است وآنچه دردرياها ،  رآخرالزمان تمام شود كه پيشواي مالئكه وپريان وآدميان باشد ، 
شد خبردهد وازاوكسي  مي آورد وازآسمان هاوزمين آنچه با    زمين هاوكوه هاپنهان شده باشد همه رابه دست

  ». بزرگتربه دنيا نيايد 
  

دركتاب پاتيكل كه ازبزرگان هندويان وبه زعم آنان صاحب كتاب آسماني است راجع به دولت باسعادت حضرت 
  :اين گونه آمده است ) عليه السالم(مهدي 

واي جهان يكي ناموس چون مدت روزتمام شود ودنياي كهنه ، نووزنده گردد ، صاحب ملك تازه ازفرزندان دوپيش
آخرالزمان وديگري صديق اكبرپيداشود ، يعني وصي بزرگتروي كه پشن نام دارد ونام آن صاحب ملك تازه ، 

به حق پادشاه شود وخليفة رأم باشد وحكم براند واورامعجزه بسياراست ، هركه پناه به اوبرد ودين پدران    راهنماست
  .اشد و آخر دنيا به او تمام شوداو را اختيار كند در نزد رام سرخ روي ب

پس از خرابي دنيا ، پادشاهي در آخر الزمان : كه نزد هندويان از كتب آسماني است نقل شده » ديد « در كتاب 
پيدا شود كه پيشواي خاليق باشد و نام او منصور است و تمام عالم را بگيرد و به دين خود درآورد و همه كس را از 

  .هر چه از خدا خواهد برآيد  مومن و كافر بشناسد و
  

  آيين بودايي
  

آيين بودا ، آييني است كه به علت . به وجود آمد)عليه السالم(سال پيش از ميالد خضرت مسيح  560آيين بودايي 
قدرت بين المللي به خودگرفت ، ولي همواره با اين امركه تفكربودايي به عنوان يك دين شناخته   پرطرفداربودن ،
ازمذاهب به شمارآيد كه صدهاميليون   شده است ، اگرچه آيين بودايي ازنظرپيروانش يك مذهب ، شود مخالفت

پيرودارد ، كتاب بودائيان پي تاكاس وداماپادا درآيين بودايي مسألة انتظارمطرح است وشخصيت موردانتظاردراين 
  .آيين ، بوداي پنجم مي باشد 
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  يين يهوديآ
  

درآيين يهودودربين آثارديني آنان    .مي دانند ) عليه السالم(موسي كليم آيين يهودخودراپيروان حضرت 
: موعودنيزبه چشم مي خورد وباتأمل درمجموع آنچه درآثارمقدس يهودآمده ، چهرة سه موعودترسيم مي شود 

  )عليه السالم(، حضرت مهدي ) صلي اهللا عليه وآله(، حضرت محمد ) عليه السالم(حضرت مسيح 
  

چون يهوديان به حضرت مسيح ايمان نياورده اند بالطبع موعود آنان هنوزظهورنكرده است با اين حساب  به هرحال ،
) صلي اهللا عليه وآله(انتظاردريهوديت كيفيتي ويژه مي يابد ، چون اين قوم به حضرت مسيح وحضرت محمد 

  .نگرويدند ، پس مسألة انتظاربايد براي آنان حساس ونگران كننده باشد 
  

  :مين رابطه اشعيانبي درتورات نقل كرده است دره
نهالي ازتنة يسي بيرون آمده ، شاخه اي ازريشه هايش خواهدشكفت تاروح خدابراوقرارگيرد كه مسكينان رابه « 

عدالت داوري كند ومظلومان زمين رابه راستي حكم راند وگرگ بابره سكونت كرده وپلنگ بابزغاله خوابد 
آن ها راخواهد راند ، پس درتمامي كوه مقدس من ، ضرروفسادي ديده   م وطفل كوچك وگوساله وشيرپرواري باه

  ».نشده ، زيراكه جهان ازمعرفت خداوند پرخواهد شد 
  

  :همچنين دركتاب اشعيانبي نقل شده است 
گرگ بابره سكونت خواهدداشت وپلنگ بابزغاله ) امانت (خواهد بود وكمربندميانش ) عدالت (كمبرندكمرش « 

  ».واهدخوابيد وگوساله وشيرپرواري باهم وطفل كوچك آن هاراخواهد راند خ
  :درتورات آمده است 

به مقام ارجمند خواهم رساند به  بارورگردانيده ،  اي ا براهيم دعايت را درحق اسماعيل شنيدم ، اورابركت داده ،« 
  ».وسيلة محمد ودوازده امام ازنسلش ، اوراامتي بزرگ خواهم داد 

ازجنگ عمومي يادشده كه قبل ازظهورمصلح بزر گ واقع مي شود وايمني براي كسي ) ارمياي تورات(اب دركت
پادشاه عادل رامي دهد كه مالك روي    همان كتاب وعدة 23امن وامان مي دهد ودرباب   نمي گذارد وسپس وعدة

  .زمين مي شود وعالم رابعدازآن كه دوسوم ازاهلش نابودمي شود اصالح مي كند 
اوحكمراني خواهد كرد ، ا زدرياتادريا  صالحان خواهند شكفت ، وفوروسالمتي خواهد بود ،« به تحقيق درزمان او 

  .ان شاءاهللا » وازنهرتااقصاي جهان 
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  آيين مسيحيت

  
آيين مسيحيت درحدود دويست وپنجاه فرقه ومذهب راشامل مي شود كه كاتوليك ، پروتستانت : مرويست 

رين فرقه درآيين مسيحيت است ودراين آيين دربارة ظهورموعود درآخرالزمان اشاراتي وارتودوكس معروفت
عليه (برنابا ومكاشفات يوحنا آمده است كه آنان نيزدرانتظارحضرت عيسي مسيح  درانجيل متي ، لوقا، مرقس ، 

رت خواهدگرفت به سرمي برند وعقيده دارند حضرت عيسي ازآسمان هانزول كرده ورستاخيزمردگان صو) السالم
  .وآدميان به سزاي اعمال خود خواهند رسيد 

  :به طورمثال درانجيل متي آمده است 
  ».توبه كنيد ، زيراملكوت آسمان نزديك است « 

  :درانجيل لوقانقل شده است 
ه كمرهاي خودرابسته ، چراغ هاي خودراافروخته بداريد وشمامانند كساني باشيد كه انتظارآقاي خودرامي كشند ك« 

بي درنگ براي اوبازكنند ، خوشابه حال آن     چه وقت ازعروسي مراجعت كند ، تاهروقت آيد ودررابكوبد ، 
ايشان را بيداريابد ، پس شمانيزمستعدباشيد ، زيرادرساعتي كه گمان نمي  غالمان كه آقاوموالي ايشان چون آيد ،

  ».مي آيد    بريد پسرانسان
  :درانجيل مرقس مي خوانيم 

يا بانگ خروس ، ياصبح  يدارباشيد ، زيرانمي دانيد درچه وقت صاحب خانه مي آيد ، درشام ، يانيمه شب ، پس ب« 
يا    يا نيمه شب   مبادا ناگهان آمده ، شماراخفته باشيد ، زيرا نمي دانيد در چه وقت صاحب خانه مي آيد در شام

  .بانگ خروس ، ياصبح مبادا ناگهان آمده ، شما را خفته يابد 
  :در يوحناي الهوتي نيز مي خوانيم 

  .هر كه غالب آيد و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد او را بر امت ها قدرت خواهيم بخشيد 
  :در انجيل برناباآمده است 

  .من از خدا خواهم خواست و او پيامبر ديگري به شما خواهد داد كه تا ابد با شما باشد 
  

سول اهللا ، آن كه زود است بعد از من بيايد ، زيرا كه خدا اين را مي خواهد كه به تحقيق پيامبران همه آمدند مگر ر
  .من راه او را آماده نمايم 
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ال اله اال «پس چون آدم بر قدمهايش برخاست در هوا نوشته اي ديد كه مانند خورشيد مي درخشيد كه نص او 
توراشكرمي كنم ، زيراتفضل ! پروردگارا: پس آن وقت آدم دهان بگشودوگفت . بود » اهللا ، محمد رسول اهللا 

آگاه » محمدرسول اهللا « نمودي ومرا آفريدي وليكن به سويت زاري مي كنم تا اين كه مرابه معناي اين كلمات 
كه نخستين آفريده ام هستي : سازي ، پس خداوند جواب داد مرحبا به تواي بندة من ، به درستي كه به تومي گويم 

  ».توست ، زود است بعدازاين سالهاي فراوان به جهان بيايد وآن كه توديدي پسر
قدم ) صلي اهللا عليه وآله(به اميد آن روزهاي مبارك وميمون كه آخرين فرزند ازخاندان رسول خداحضرت محمد 

برچشمان مستضعفان عالم گذاشته وهمة عالميان راازپرتوي وجودش بهره مند گرداند وبه انتظارمنتظران پايان بخشد 
  ان شاء اهللا. دردمندان باشد   وطبيب دردهاي همة

  
  آيين اسالم

  
مسلمانان جهان نيزدرانتظارموعودوسرورشان حضرت بقيه اهللا االعظم ارواحناله الفداء   درمكتب اميد بخش اسالم ،

  د ،مي باشند ومسألة موعود دراين مكتب ازمسايل بديهي ومسلم بوده وهرمسلماني دراين باره ايمان راسخ دار
  :چنانكه درقرآن مي خوانيم 

  »ونريدان نمن علي الذين استضعفوا في االرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين « 
ما اراده كرده ايم برآنان كه روي زمين به ضعف وزبوني كشيده شده اند منت نهاده وآنان راپيشوايان ووارثان زمين « 

  ». قراردهيم 
  

  :مي فرمايد ) السالمعليه (درهمين رابطه اميرمؤمنان 
  ». دنياپس ازچموشي به ماروي مي آورد آن چنان كه شتربدخوبه بچه اش روي مي برد « 

  »  ...ونريد ان نمن « : سپس آن حضرت اين آيه راتالوت فرمود 
ومسائل مربوط به آن حضرت ايمان دارند ) عليه السالم(سنت نيزبه حضرت مهدي   اهل: دراحاديث واخبارنقل شده 
  :گنجي شافعي دركتاب البيان في اخبارصاحب الزمان مي گويد : مله ازج

  ») عليه السالم(في امرالمهدي ) صلي اهللا عليه وآله(تواترت االخبارواستفاضت ، بكثره رواتها عن المصطفي « 
كه دارد ، به به دليل راويان بسياري ) عليه السالم(درباره حضرت مهدي ) صلي اهللا عليه وآله(احاديث پيامبراكرم « 

  ». حد تواتررسيده است 
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) عليه السالم(همچنين گنجي شافعي دركتاب البيان فتواي چهارتن ازپيشوايان مذهب سني رادربارة حضرت مهدي 
  :نقل كرده است ازجمله 

  حافظ بن حجرهيتمي ، ازمذهب شافعي
  ابوالسروراحمدحنفي ، ازمذهب حنفي
  محمدبن محمدمالكي ، ازمذهب مالكي

  ازمذهب حنبلي  بن محمدحخنبلي ، يحيي
اوصاف مهدي   اعتقادبه ظهورحضرت مهدي اعتقادي درست است ودربارة« درفتواهاي اين چهارتن آمده است كه 

عالوه براين ، ابن حجرتصريح . احاديث صحيح رسيده است ... وعالئم ظهوراوفتنه هاي آخرالزمان وخروج سفياني و
  .كرده كه اين احاديث متواتراست 

  
خوب مي دانيم نويد پيروزي اسالم رابارها درقرآن كريم بشارت داده اي ومابندگانت همچنان ! پروردگارا 

  :درانتظارآن روزموعودهستيم چنان كه فرموده ايد 
  .» هوالذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولوكره المشركون « 

  
تاآن رابرهمة آيين ها غالب گرداند ، هررچندمشركان   يين حق فرستاده ،اوكسي است كه رسولش راباهدايت وآ« 

  ». كراهت داشته باشند 
ومستضعفان غني » سرانجام جهان راصالحان زمين به ميراث خواهند گرفت « به راستي چه باشكوه است آن روزكه 

  .شده وبينوايان شادي راتجربه خواهند كرد 
  

آمدنش غني وفقير، پيروجوان همگي شادخواهند شد ، سالم برآن حضرت كه حال سالم مابرآن پادشاهي كه با
  .امتهارا ازسرگرداني وسردرگمي رهايي خواهدبخشيد 

  
آري ، سالم برمهدي باتمام جوانب ومراتب سالم ، تحيت ودرود خداوند براووپدران بزرگوارش كه تجلي انوارالهي 

  .م به يمن وجودآن عزيزان برقراراست سالم براووپدران طاهرين ايشان كه عال هستند ،
اي خالق لم يزل ، مارابه دوستي آن بزرگواران منتفع گردان ودرزمرة اصحاب ايشان محشورسازودعاي ! پروردگارا 

  .مارا ازكرمت مستجاب گردان كه تويي خداي بخشنده ومهربان 
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  :همچنين قرآن مجيد به مؤمنان اين گونه وعده مي دهد 
  .» لزبورمن بعدالذكران االرض يرثها عبادي الصالحون لقدكتبنافي ا« 

  ».ما به ارث خواهند برد  درحقيقت ، درزبورپس ازتورات نوشتيم كه زمين رابندگان شايستة« 
  

وعدداهللا الذين آمنومنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في االرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم « 
وليبدلنهم من بعدخوفهم امنا يعبدونني اليشركون بي شيئا ومن كفربعدذلك فاولئك هم دينهم الذي ارتضي لهم 

  .» الفاسقون 
خدابه كساني ازشماكه ايمان آورده وكارهاي شايسته كرده اند وعده داده است كه حتماً آنان رادراين « 
قرارداد وآن ديني ) خود (جانشين همان گونه كساني راكه پيش ازآنان بودند   قراردهد ،) خود(جانشين     سرزمين

مراعبادت كنند وچيزي ) تا(راكه برايشان پسنديده است به سودشان مستفروبيمشان رابه ايمني مبدل گرداند ، 
  ».شريك نگردانند وهركس پس ازآن به كفرگرايد ، آنانند كه نافرمانند    رابامن

  
  :قرآن مجيد درموردديگراديان نويدداده ومي فرمايد 

  »بالهدي ودين الحق ليظهره علي الذين كله ولوكره المشركونن    لذي ارسل رسولههوا« 
اوخداوندي است كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان پيروز گرداند ، اگر چه 

  .مشركان آن را خوش ندارند 
آينده اي درخشان و آمدن مصلح جهاني در آخر اين ها چند نمونه از نويدهايي بود كه قران مجيد و پيامبران از 

الزمان خبر داده اند و حال كه مي بينيم رسوالن الهي بذر اميد و حيات را در دل مردم خود مي پاشند و در اين 
رهگذر جوامع بشري هم آرزو دارند تا به آن روز دست يابند ، ما نيز با آن همه بشاراتي كه در قران ديديم و با آن 

شنيديم بايد اخساس مسووليت كرده و وسعت آن هدف واال را ) عليه السالم(ار و رواياتي كه از ائمه هدي همه اخب
  .دريابيم و همگي در امر فرج يگانه مصلح هستي و رسيدن به آن روز با شكوه تالش كنيم 

  
  :پيامبر اسالم صلي اهللا عليه واله در اين باره مي فرمايد

  »لحه اهللا عزوجل في ليله المهدي منا اهل البيت يص« 
  ».مهدي از ما خاندان است و خداوند عزوجل كار قيام او را در يك شب اصالح مي كند« 

  



 
461 

به راستي اگر زمان امر فرج بدين كوتاهي باشد، پس از دست دادن وقت جايز نيست ، در حالي كه طبق شواهد و 
همان مهدي است كه ظهور مي كندو با قيام مدارك ، ما مسلمانان جهان عقيده داريم موعود همه امت ها 

را ...شكوهمندش بزرگترين رستاخيز آزادي بخش تحقق مي پذيرد و جهان آلوده به شرك و گناه ، ظلم وستم و
  .پاك مي سازد و مظلومان جهان را زير چتر وسايه خود زندگي دوباره مي بخشد 

  
  :مي خوانيم ) ليه السالمع(هم چنان كه در يكي از زيارت هاي حضرت حجت بن الحسن 

السالم علي المهدي الذي و عداهللا عزوجل به االمم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث و يمال به االرض قسطا « 
  »وعدال و يمكن له وينجزبه وعد المومنين 

ه سالم بر مهدي ، آن كس كه خداي عزوجل آمدنش را به امت ها نويد داده تا به وجودش خلق هاي پراكند« 
  ».را يكي كرده و جهان را كران تا كران از داد و دادگري پر نمايد وبدين سان وعده مومنان را جامه عمل پوشاند
به اميد آن روز كه همه اقوام وافكار متحد شده و زير سايه آن آقاي بزرگوارقرار گيرند ، آقايي كه سال هاي 

ا در آرزوي رسيدن به فتح و ظفر نهايي پشت سر مي متمادي در انتظار اذن ظهور است و عمر گرانمايه خويش ر
گذارند ، به اميد آن روز و لحظه كه آن حضرت بتواند مشتي بر سر ظالم زند و دست نوازشي برسرمظلوم كشد وحق 

  .رازنده كند وباطل رانابود گرداند 
  

خواهدكرد  آري ، مهدي تنهاسرداري است كه درعصرظهوروحضورچترستم ظالمان رابرسرخودشان ويران
درود ! وچترالطاف بيكران الهي رابرسرمظلومان عالم برافراشته وآنان راحياتي دوباره خواهد بخشيد ، حال بارالها 

فراوان فرست برمحمدوآل محمدوديدارآخرين حجت ازخاندان شريف رابرما ارزاني دارتا بارؤيت آن سيماي 
  ان شاء اهللا. ملكوتي جان دوباره گيريم 

  
  )تورات وملحقات آن (ب عهد قديم پرتوي دركت

  
زيراكه شريران منقطع خواهند شد ، وامامتوكالن به خداوند ... « : چنين مي خوانيم  37مزمور» ميزاميرداود « دركتاب 

وارث زمين خواهند شد ، همان ، بعدازاندك مدتي شريرنخواهد بود ، درمكانش تامل خواهي كردونخواهدبود ، اما 
  »وارث زمين خواهند شد ) صالحان(حكيمان 

وارث زمين خواهند شد ، اما » متبركان خداوند « زيرا : مي خوانيم  22جمله ) ازمزاميرداود( 37ونيزدرهمان مزمور
  .ملعونان وي منقطع خواهند شد 
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  .» صديقان وارث زمين شده ابدادرآن ساكن خواهند شد « : درهمان مزمورآمده است  29ونيزدرجمله 
زيراكه البته خواهدآمد . واگرچه تأخيرنمايد ، برايش منتظرباش ... « : مي خوانيم  7، فصل » نبي  حقوق« دركتاب 

  .» وتمامي رابراي خويشتن فراهم مي كند   بلكه جميع امتهارانزدخويش جمع مي كند ،  ودرنك نخواهدنمود ،
  

  :دربحثي كه سراسرتشبيه است مي خوانيم  11فصل » اشعياي نبي « دركتاب 
  .....ونهالي از تنه يسي برآمده شاخه اي از شاخه هايش قد خواهد كشيد

  ....خواهد بود) و مايه بيداري (ذليالن را به عدالت حكم ، و براي مسكينان زمين به راستي تنبيه 
  كمر بند كمرش عدالت ،

  ووفا نظاق ميانش خواهد بود،
  ...و گرگ با بره سكونت داشته ،

  ....ايشان خواهد بود )شبان (وطفل كوچك راعي 
  .و در تمامي كوه مقدس من هيچ ضرر و فساد نخواهند كرد

  .را فرو مي گيرند، پر خواهد شد  زيرا كه زمين از دانش خداوند ، مثل آبهايي كه دريا
  

  )اناجيل و ملحقات آن (نشانه هايي در كتب عهد جديد
  :مي خوانيم  24فصل » متي «در انجيل 

  ....يرون مي آيد و تا به مغرب ظاهر مي گردد ، آمدن فرزند انسان نيز چنين خواهد بودچون كه برق از مشرق ب
  !خواهند ديد فرزند انسان را برابر هاي آسمان كه مي آيد با قدرت و جالل عظيم 

  
  .خواهد فرستاد با صور بلند آواز)ياران خود را (و فرشته هاي خود را 

  .وآنان برگزيدگانشانرا جمع خواهند نمود
  :فصل دوازدهم آمده است » طوقا «و در انجيل 

  .كمر هاي خود را بسته و چراغهاي خود را افروخته داريد
  و شما مانند كساني باشيد كه انتظار آقاي خود مي كشند،
  !تاهر وقت بيايد ودر را بكوبد بيدرنگ براي او باز كنيد

  اين عقيده در ميان چينيان و مصريان ومانند آنها
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  :مي خوانيم  47در صفحه ) گردآوري يكي از دوستان صادق هدايت ( عالئم ظهور در كتاب 
در باره ظهور و عالئم ظهور است و اگر رويهمرفته نيز به همه متون » صادق «قسمت اعظم ترجمه متن هاي پهلوي 

  .پهلوي صادق توجه كنيم بايد بگوئيم تماما جنبه مذهبي دارد
به قول .... ي است كه در همه مذاهب بزرگ جهان واجد اهميت خاصي است موضوع ظهور و عالئم ظهور موضوع

، هر فرد عالقه مند به سرنوشت بشريت و  صر ف نظر از عقيده و ايمان كه پايه اين ارزو را تشكيل مي دهد: صادق 
لمي شگفت مي شود و مي بيند كه وجود اين همه ترقيات فكري وع  طالب تكامل معنوي آن وقتي كه از همه ناميد

روزبه روز، خودرابه سوي فسادوتباهي مي كشاند ، وبيشترازخداوند بزرگ  انگيزبازمتأسفانه بشريت غافل وبيخبر،
بنابه فطرت ذاتي خود متوجه درگاه خداوند بزرگ مي شود   دوري مي جويد ، وبيشترازاوامراوسرپيچي مي كند ،

  !.وازاوبراي رفع ظلم وفساد ياري مي جويد 
  

ودرهمه قرون واعصارآرزوي يك مصلح بزرگ جهاني دردلهاي خداپرستان وجود داشته است واين آرزونه ازاين ر
بلكه آثارآن رادركتابهاي   تنها درميان پيروان مذاهب بزرگ ، مانند زردشتي ويهودي ومسيحي ومسلمان سابقه دارد ،

رميان مصريان قديم ، وبوميان وحتي مكزيك ، ودرعقايدهنديان ، ودربين اهالي اسكانديناوي وحتي د  قديم چينيان ،
  .ونظايرآنها نيزمي توان يافت 

«  
  شعاع اين فكردرميان غربيها

  
عقيده به ظهوريك رهائي بخش بزرگ وبرچيده شدن بساط ظلم وستم ازميان انسانها ، وحكومت حق وعدالت 

ه چهره هاي مختلف آن درعقايد منحصربه شرقيها ومذاهب شرقي نيست ، بلكه يك اعتقادعمومي وجهاني است ك
اقوام گوناگون ديده مي شود ، وهمه روشنگراين حقيقت است كه اين اعتقادكهن ريشه اي درفطرت ونهادانساني ؛ 

  .ودردعوت همه پيامبران ، داشته است 
  

بهره ضمن بيان وجودانتظارظهوريك منجي بزرگ درميان اقوام مختلف غربي ، و» ديبا چه اي بررهبري « دركتاب 
برداري پاره اي ازافراد ازيك چنين انتظارعمومي ، نام پنج نفرازمدعيان راكه ازانگلستان برخاستند به عنوان 

جيمزنايلورويوحناسوثكات وريچاردبرادرز وجان نيكولزتام وهنري جيمزپرنس راذكرمي كند ، وازبرناردباربرجامعه 
اعتقادي را، حتي درميان سرخ پوستان آمريكائي نقل  وجود چنين» نهضت منجي گري « شناس آمريكائي دررساله 

  :كرده مي گويد 
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اين عقيده شايع است كه روزي گردسرخ پوستان ظهورخواهدكرد وآنها رابه ... درميان قبائل سرخ پوست آمريكائي 
  .بهشت زمين رهنمون خواهدشد 

« دربحثي كه ازكتاب . ا ضبط شده است بالغ بربيست نوع ازاين نهضت ها درتاريخ آمريك 1890تنها تا پيش ازسال 
آثاراين عقيده رادرميان اهالي اسكانديناوي وبوميان مكزيك « : سابقا آورديم تصريح شده بود كه » عالئم الظهور

  .ونظايرآنها نيزمي توان يافت 
  

يروگسترده ازمجموع آنچه گفتيم ، نتيجه مي گيريم كه اين انتظارجنبه منطقه اي ندارد ، انتظاري است همه گ
  ودرسطح جهاني ، وسرانجام شاهدي است برفطري بودن اين اعتقاد

  
ايمان وتوجه به اين واقعيت فطري كه عقل وخردنيزپشتيبان آن است چگونه ابرهاي تيره وتاريأس وبدبيني را 

افكاررابيدارتر،  ازآسمان روح انسان دورساخته ، واورابراي آينده روشني بسيج وآماده مي كند ، نيروها را آماده تر،
آمادگيها را افزونتر، انقالبها راسريعتر، عشقها را آتشينتروراه رابراي رسيدن به يك جامعه انساني به معني واقعي كلمه 

  هموارترمي سازد
  
  

  )عليه السالم(به پيامبران    )عليه السالم(شباهت حضرت مهدي 
ن  مي باشند وهر آنچه كه آ) عليه السالم(نبياواولياتنهابازمانده ازا   حضرت مهدي: درموردشباهت نيزبايد گفت 
  .قدرت ، معجزه وغيره همگي درحال حاضردراختيارحضرت ولي عصرمي باشد   بزرگواران دارابوده اند ازعلم ،

  
  )عليه السالم(آدم    شباهت به حضرت

  :فرموده است  خداوندمتعال حضرت آدم راخليفة خوددرتمام زمين قراردادودرقرآن مجيد دربارة اوچنين
  »اني جاعل في االرض خليفه « 

  ». گماشت    من درزمين جانشيني خواهم« 
  :همچنين خداوند امام زمان رانيزخليفة خوددرروي زمين قرارخواهند داد ، چنان كه درقرآن كريم آمده است 

  »وعداهللا الذين آمنوامنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في االرض « 
آنان رادراين سرزمين ” كه حتما   شماكه ايمان آورده وكارهاي شايسته كرده اند ، وعده داده استخدابه كساني از« 

  ».قراردهد ) خود(جانشين 
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اوقائم آل محمداست وهنگام ظهورش درمكة معظمه دست برصورت مي : فرمود    )عليه السالم(امام صادق 
  :كشدومي گويد 

  »فنعم اجرالعاملين    ض نتبوا من الجنه حيث نشاء ،الحمدهللا الذي صرقناوعده ، واورثنااالر  «
) بهشت (تمامي حمدمخصوص خداوندي است كه وعده اش رادرحق ماتحقق بخشيد وماراوارث زمين گردانيد ، از

  ».چقدرنيكوست    هركجابخواهيم مسكن مي گزينيم ، كه پاداش عمل كنندگان
  

  )عليه السالم(شباهت به حضرت نوح 
  

سال عمركرد به همين دليل  2500روايت شده است كه حضرت نوح ) عليه السالم(وامام هادي    ازامام جعفرصادق
  .اوراشيخ االنبياء مي نامند 

ق متولد شد و اكنون عمرشريف . هـ  255بنابه روايات مذكوردرنيمة شعبان سال ) عليه السالم(حضرت امام زمان 
  .گرفته است سال مي باشد واونيزشيخ االوصياء نام  1164ايشان 

  )عليه السالم(شباهت به حضرت هود 
  .روايت شده خداوند امت حضرت هودراباباد عقيم هالك كرد 

  »في عاداذ ارسلنا عليهم الريح العقيم « 
  ».آنان بادمهلك رافرستاديم ) سر(عادچون بر) ماجراي (در« 

  .اباباد سياهي نابود مي كند درموردآقا امام زمان نيزچنان است كه خداوندبه وجوداوجمعي ازكافران ر
  

  )عليه السالم(شباهت به حضرت ابراهيم 
  

  .روايت است دوران حمل وواليت حضرت ابراهيم مخفيانه بود ، امام زمان نيزحمل ووالدتش مخفي بوده است 
د حضرت ابراهيم ازمردم زمان خودعزلت گزي. حضرت ابراهيم دوغيبت داشت ، امام زمان هم داراي دوغيبت است 

  .، حضرت مهدي نيزازمردم دوري مي جويد 
حضرت ابراهيم هنگامي كه درآتش افكنده شد ، جبرئيل برايش جامه اي ازبهشت آورده وخداوند ابراهيم را 

  :ازآتش نجات داد ، همچنان كه درقرآن مي خوانيم 
  »علي ابراهيم ” وسالما” قلناياناركوني بردا« 

  ».وبي آسيب باش اي آتش براي ابراهيم سرد: گفتيم « 
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  .جامه راخواهد پوشيد    قائم نيزهنگامي كه قيام كندهمان   حضرت
  :دراين باره فرموده اند ) عليه السالم(امام صادق 

هنگامي كه قائم خروج كند ، شخصي ازاصفهان نزدآن حضرت مي آيد ومعجزة حضرت ابراهيم خليل الرحمان 
  :تش عظيمي برافروزند واين آيه رامي خواند راتقاضامي كند ، پس آن جناب دستورمي دهدكه آ

  »فسبحان الذي بيده ملكوت كل شي ء واليه ترجعون « 
  ».پس پاك ومنزه خدايي كه ملك وملكوت هرموجودبه دست قدرت اووبازگشت شماهمة خاليق به سوي اوست « 

راانكاركرده ومي گويد سپس آن حضرت داخل آتش مي شود وبه سالمت ازآن بيرون مي آيد ، آن مرد اين معجزه 
مي دهد وآتش اورامي گيرد ومي سوزاند ،       اين سحراست ، پس آن حضرت به آتش دستورگرفتن اورا: 

  .اين جزاي كسي است كه صاحب الزمان وحجت الرحمان راانكارنمايد : حضرت مي فرمايد 
  

  )عليه السالم(شباهت به حضرت لوط 
  

  .فرشتگان براي ياري حضرت لوط آمدند 
  »قالوا يالوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك « 

  ».همانا مافرستادگان پرودگارت هستيم ، هرگزدست آزارآنان به تونمي رسد ! گفتند اي لوط « 
  .فرشتگان نيزبراي ياري به آقا امام زمان فرودخواهند آمد 

ن حضرت آشكارشده وتا افق هنگام تولد مولود ، نوردرخشنده اي مشاهده كردكه ازآ) عليه السالم(حضرت نرجس 
وبال هاي خودرابرسروصورت وبدن آن    پرندگان سفيدي راديدكه ازآسمان فرودمي آيند  پركشيده وآنگاه   آسمان

)) عليه السالم(امام عسكري( بزرگوارمي كشند وسپس پروازمي كنند ، وقتي آن بانوي مكرمه ازحضرت ابومحمد 
  :داتبمسي كرده وسپس فرمودند درموردمشاهدة خودسؤال كردند ، حضرت ابت

اين هافرشتگاني هستند ، فرودآمده اند تابه اين مولود تبريك گويند واين هاياران اوخواهند بودهنگامي كه خروج « 
  ».مي كند 

  )عليه السالم(شباهت به حضرت يوسف 
  

داوندامرحضرت يوسف خ. امام زمان نيززيباترين اهل زمان خوداست   حضرت يوسف زيباترين اهل زمان خودبود ،
پس . رادريك شب اصالح فرمودكه پادشاه مصرشد ، خداوند نيزامرآقا امام زمان رادريك شب اصالح مي فرمايد 

  .درآن شب ياران آن حضرت ازدورترين نقاط جهان به دوراوجمع شده وآن حضرت برجهان سلطه خواهند يافت 
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  )عليه السالم(شباهت به حضرت خضر

  
حضرت خضرراطوالني كرده است ، آقا امام زمان نيزعمرش طوالني است وحكمت اين كه خداوندمتعال عمر

  .عمرحضرت خضرطوالني شده دليلي برطول عمرآن بزرگواراست 
براي اين نيست كه درآينده  حضرت خضركه خداي تبارك وتعالي براي اوعمرطوالني داده است ، امابندة صالح ،« 

ب براونازل گردد ، ياشريعتي براي اوتشريع شود تابه وسيلة آن اديان پيشين به پيامبري برگزيده شود ، ياكتا
فقط براي اين است كه درعلم ازلي خداي    بلكه گردد ، يارهبري امتي به اواعطاشود واطاعتش واجب گردد ،    نسخ

مردمان ، اين تبارك وتعالي مقدربودكه عمرقائم مادرزمانا غيبت بسيارطوالني باشد ومي دانست كه بسياري از
عمربسيارطوالني را انكارخواهند نمود ، خدايش اوراعمربسيارطوالني داد ، بدون اين كه سبب ديگري داشته باشد ، 

بلكه فقط براي اين كه باعمرطوالني اوبه عمرطوالني حضرت قائم استدالل گردد وبدين وسيله حجت بردشمنان 
  ».اشد لجوج تمام شود تامردمان رادرپيشگاه خداحجتي نب

پس اوزنده است  حضرت خضرازآب حيات آشاميد ، « : روايت شده كه فرمودند ) عليه السالم(همچنين ازامام رضا 
صدايش شنيده مي شود ولي خودش ديده   ونمي ميردتادرصوردميده شود ، البته اونزد مامي آيدوبرماسالم مي كند ،

اوهرسال  س هركه ازشما اورايادكردبراوسالم كند ،پ نمي شود واوهرجاكه نامش به ميان آيد حاضرمي شود ،
مناسك را انجام مي دهد ودرعرفه توقف مي كند ، بردعاي مؤمنان آمين مي گويد    درمراسم حج حاضراست ، تمام

  .» ، خداوند وحشت قائم مارادرهنگام غيبتش به اوبه انس مبدل مي سازد وتنها ييش رابا اوبرطرف مي نمايد 
خضرناميده شده اين است كه برچوب خشكي نمي نشست مگراين   ، بلياست علت اين كهنام حضرت خضر« 

براي اين كه اودرسرزمين  : كه سبزمي شد ونيزگفته شده هرگاه نمازمي گذاشت اطرافش سبزمي شد وگفته اند 
  ».سفيدي بود كه به يكباره تكان خورده وسبزشد 

رزميني بگذرد سبزوپرگياه مي شود وآب ازآنجا مي جوشد حضرت قائم نيزازهرس« : همچنين روايت شده است 
  ».وچون ازآنجا برود آب هم فرومي رود وزمين به حال خودبر مي گردد 

  
  )عليه السالم(شباهت به حضرت شعيب 

  :حضرت شعيب درميان قوم خودگقت 
  »بقيه اهللا خيرلكم ان كنتم مؤمنين « 

  ».ي شمابهتراست خدابرا) حالل ( اگرمؤمن باشيد ، باقيماندة « 
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ياربه نزديكش حاضرحاضرمي شوند ، پس  313امام زمان نيزهنگامي كه خروج مي كند به كعبه تكيه مي زند و
من بقيه اهللا درزمين وخليفة «     »  بقيه اهللا خيرلكم ان كنتم مؤمنين«   ازاولين سخني كه به زبان مي آورداين آيه است
السالم عليك « : ، مگراين كه چنين مي گويد  براوسالم نمي كند خدا وحجت اوبرشماهستم ، پس هيج مسلماني

  ».يابقيه اهللا في ارضه 
چنان كه . تكذيب كنندگان حضرت شعيب به آتش ابري سوختند كه برآنان سايه افكنده بود : همچنين روايت است 

  :خداوند عزوجل مي فرمايد 
  »م فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظي« 

  ».بازاوراتكذيب كردند وبه عذاب سخت روزسايبان گرفتارشدند كه عذاب آن روزبسياردشواربود « 
  .درعصرظهورحضرت قائم نيزتمام بت هاومعبودهاي غيرخداخواهند سوخت 

  
  )عليه السالم(شباهت به حضرت موسي 

  
ت ، دوران حمل درروايت آمده است دوران حمل حضرت موسي مخفي بودووالدتش مخفيانه صورت گرف

  .ووالدت آقا امام زمان نيزبه همين ترتيب مخفيانه انجام شد 
سال طول كشيد ،  28حضرت موسي دوغيبت داشت كه يكي ازديگري طوالني تربود ، غيبت اول ازمصربود كه 

رمايد غيبت دوم هنگام كه به سوي ميقات پروردگارش رفت ، چهل روزبه طول انجاميد چنان كه خداوند متعال مي ف
:  

  »واعدناموسي ثالثين ليله واتممناها بعشرفتم ميقات ربه اربعين ليله « 
باموسي ، سي شب وعده گذاشتيم وآن راباده شب ديگرتمام كرديم تا آن كه وقت معين پروردگارش « 

  ».درچهل شب به سرآمده 
  .امام زمان نيزدوغيبت دارد ، غيبت صغري وغيبت كبري 

، قومش درمنتهاي رنج ، مشقت وذلت واقع شدند ، كه دشمنانشان پسران آنان رامي  حضرت موسي وقتي غايب شد
كشتند وزنانشان رازنده مي گذاشتند ، شيعيان ودوستان حضرت قائم نيزدرزمان غيبت آن حضرت درنهايت سختي 

  وبدها فاصله افتد وفشاروذلت مي افتند ، البته اين سختي ها ومشكالت براي آن است كه امتحان شوند تابين خوب ها
  :درهمين رابطه درقرآن مي خوانيم 

  »ليمحص اهللا الذين آمنوويمحق الكافرين « 
  ».نابود سازد) به تدريج ( تا كساني راكه ايمان آورده اند خالص گرداند وكافران را « 
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  :روايت شده كه فرمود ) عليه السالم(حديثي دراين باره ازحضرت اميرالمؤمنين 
زي مي گذردكه مانند بزباشند كه شيردرنده نداند روي كدام يك ازآنان دست بگذارد ، عزت آنان برشيعيان رو« 

  ».ازدست رفته واحترامي برايشان نمانده وتكيه گاهي نداشته باشند 
درواقع اين سرنوشت ازآن مردمي است كه ازمسؤوليت خودسرباززده ونسبت به مقدسات بي تفاوت وبي محبت مي 

اضربسياري ازافراددراين شرايط به سرمي برند وقرآن كريم اين نوع افراد رامخاطب قرارداده ومي باشند ودرعصرح
  :فرمايد 

  »ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملو لعلهم يرجعون «
ي از كارهاي خود را اين دستاورد خود مردم بود كه موجب ظهور فساد در خشكي و دريا شد تا نتيجه برخ« 

  ».باز گردند )از راهي كه مي روند ( بچشند ، كه 
در همين رابطه افراد بايد به خود آيند و در مورد سرنوشت خويش حساس بوده و از خداي منان تقاضاي فرج 

  :داشته باشند فرج و گشايش در تمامي امور كه به آنان مربوط است ، زيرا خداوند مي فرمايد 
  »يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم  ان اهللا ال«

  ».همانا ، مادام كه مردمي خود ، خويشتن را دگرگون نكنند، خدا در وضع آنان تغييري ايجاد نمي كند « 
در حقيقت ، تغيير و تحول در عملكردهاي منفي و مثبت هر دو به خود افراد بر مي گردد و پيامد و نتيجه ذره اي 

رنوشت افراد دخالت مستقيم دارد و به تحقيق خداست كه افراد را طبق اعمالشان غزت عمل نيك و عمل شر در س
وتعزمن تشاء و تذل من تشاء «واقتدار مي بخشد و يا آنان را خوار و ذليل مي گرداند چنانكه در قرآن مي خوانيم 

ان و سرانجام آفرينش ، باشد در سايه تقوي واعمال نيك عزت و شرف ابدي از آن همگي ما گردد كه فرجام انس »
  »ان الي ربك المنتهي « رفتن به سوي خداست 

  :مي فرمايد ) عليه السالم(خداوند متعال درباره حضرت موسي 
  »ولقد اتينا موسي الكتاب فاختلف فيه «

  ».مابه موسي كتاب راداديم پس درآن اختالف شد « 
بي كه با حضرت قائم است اختالف خواهند كرد تا اين امت در كتا: مي فرمايد )عليه السالم(امام محمد باقر 

جايي كه بسياري از مردم آن را منكر خواهند شد به همين دليل حضرت مهدي آنان راپيش مي كشد و گردنشان را 
  .مي زند
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  ))عليه السالم((شباهت به حضرت يوشع 
  

منافقان امت رسول  .پس از وفات حضرت موسي ، منافقان امت آن حضرت با حضرت يوشع جنگ كردند 
خورشيد براي حضرت يوشع باز گشت ، حضرت .اكرم صلي اهللا عليه واله نيز با آقا امام زمان جنگ خواهند كرد

  .ولي عصر نيز با خورشيد وماه سخن مي گويد و آن ها به او پاسخ مي دهند
  

  )عليه السالم(شباهت به حضرت داوود 
  

  :ود سپرد و خطاب به او فرمودخداوند متعال خالفت زمين را به حضرت داو
  »يا داود انا جعلناك خليفه في االرض فاحكم بين الناس بالحق « 

  ».گردانيديم پس ميان مردم به حق داوري كن ) وجانشين(ماتورادرزمين خليفه ! اي داوود « 
  .خداوند مهربان نيزآقا امام زمان رادرروي زمين خليفه قرارداده وخطاب به ايشان فرمودند

  ».ما تذكرون ” امن يجيب المضطراذادعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء واالرض ء اله مع اهللا قليال« 
آيا آن كيست كه دعاي بيچارگان مضطررابه اجابت مي رساند ورنج وغم وانده آنان را برطرف مي سازد « 

ليكن اندك ) هرگزنيست(ت وشمامسلمانان راجانشينان اهل زمين قرارمي دهد ؟ آيا باوجودخداي يكتا خدايي هس
  ».مردمي متذكراين حقيقت هستند 

  
اي پايندة ابدي ، همان اندك مردمي كه متذكراين حقيقت واالهستند ازتوخداي مهربان مي پرسند پس ! پروردگارا 

كي مي رسد آن زمان كه رنج ها وغم ها به پايان رسد تاعالميان طبق وعدة توخداي بزرگ ازنجات يافتگان باشند 
نان تقاضاي ظهورسرورشان حضرت مهدي رادارند واين سؤال هرمنتظري  رحالي كه مدت زمان مديدي است كه آد

  است كه به راست او كجاست ؟
  ».اين المضطرالذي يجاب اذادعي « 

  ».كجاست آن جان به لب رسيده ازاضطراري كه سرانجام ، درخواستش به هدف اجابت دررسد « 
  يدة عالم كه نا له وفغانشان به درگاه توخداي رئوف بلند است ؟كجاست اميرانسان هاي رنجد

  
كجاست اميرشايستگان وپرهيزكاراني كه اورابه ياري خويش طلب مي كنند ، اگرچه همة اميدها وآرزوهاي 

مادريك جمله خالصه شده وآن نويدي است كه هرمؤمني به برادروخواهر مؤمن خودبشارت مي دهد كه به تحقيق 
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ف وعده نمي كندواوست كه ازامورهمگي ما باخبراست ومي داند كه مابندگان حقيرش درنهايت خداوند خل
  .بينوايي وبي كسي زمان راپشت سر مي گذاريم آن هم درساية اميدي كه پايان ندارد 

  
كه هرلحظه زيرچتراميدانتظارمي كشيم تا آن روزكه اذن ظهورمواليمان رافرمان دهي ! آري ، اي خداي واالوبزرگ 

بستگي دارد وما ازتو خداي بخشنده مي خواهيم دعاي مارابه اجابت رساني   نجات همگي ما به ظهورپرميمنت ايشان
  :واين ماييم كه مي گوييم 

مي باشد ديگردعايش     توراقسم به خوبان عالم ، توراقسم به جان پاك آن كسي كه نام مقدسش مضطر! الهي 
ظارجانكاه آزادكن وبا اذن ظهورآن بزرگوار، دين محمدي رادرپهنة گيتي شادابي رامستجاب فرما واورا ازبنداين انت

  .وطراوت بخش وباحضورآن سروركه اميد همة دردمندان است خوشبختي وسعادت رابه هرصاحب غمي هديه نما 
  اهللا ان شاء. خجسته  به اميد تحقق آن واقعة. باوجود آن عزيزجلوة واقعي ببخش   !آري ، اي خداي مهربان 

  
مرابگيروبامن جالوت رابه قتل برسان ، ! اي داوود : روايت است سنگ باحضرت داوود سخن گفت ونداسرداد 

خروج كن  !اي ولي خدا : درموردحضرت مهدي نيزنقل شده علم وشمشيرآن سروراو راصدامي كنند ومي گويند 
  .ودشمنان خدارابه قتل برسان 

  
  )عليه السالم(شباهت به حضرت سليمان 

  
حضرت داوود حضرت سليمان رابه جانشيني خودبرگزيد درحالي كه آن حضرت به سن بلوغ نرسيده بود ، آقا امام 

  .زمان نيززماني به خالفت رسيد كه كودك بود 
  :خداوند بادرامسخرحضرت سليمان نمود ، درهمين رابطه قرآن مجيد مي فرمايد 

  »فسخر نا له الريح تجري المره رخاء يث الصاب « 
  ».پس باد را در اختيار او قرار داديم كه هر جا تصميم مي گرفت ، به فرمان او نرم و روان مي شد« 

مي )عليه السالم(خداوند سبحان باد را در خدمت امام زمان قرار مي دهد چنان كه در حديثي از امام جعفر صادق 
ندا كند اين مهدي است كه به قضاوت داوود و خوانيم پس خداوند تبارك و تعالي بادي برانگيزد كه در هر بيابان 

  .سليمان داوري مي كند دليل و بينه هم نيم خواهد 
  .حضرت سليمان حشمه اهللا بود حضرت قائم نيز حشمه اهللا است 
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  )عليه السالم(شباهت به حضرت ايوب 
  

  .حضرت ايوب هفت سال بر بال صبر كرد
او داراي هفت پسر و هفت .ان خلق محبوبيتي داشت حضرت ايوب از جهت ثروت ومقام در مي: نقل شده 

. دختر بود و از هر جهت در آسايش و آرامش به سر مي برد و شب و روزش به ستايش پروردگار مي گذشت 
روزي شيطان به پيشگاه احديت عرضه داشت ، سپاس و ستايش حضرت ايوب از اين جهت است كه همه نعمت ها 

اين مال ومنال و اوالد را از او بگيري هرگز زيان به شكر و ستايش باز نمي كند ،  را بر او تكميل كرده اي ، اگر
اختيار ثروت و اوالد او را به تو سپردم پس شيطان محل سكونت و همه مزارع او را طعمه حريق : خداوند فرمود

و روز وشب  ساخت و سقف خانه اش را بر سر اوالدش فرو ريخت ، حضرت ايوب شكيبايي را پيشه خود ساخت
  .به ستايش حضرت پروردگار سپري نمود

  
خدايا اگر نعمت سالمتي را از او بگيري ديگر شكر و سپاس نمي گويد خداي تبارك : روزي شيطان گفت 

تو را برجان او مسلط ساختم ولي هرگز به قلب :  وتعالي براي اين كه مقام واالي حضرت ايوب آشكار شود، فرمود 
المال از ايمان و عرفان است ، شيطان شب و روز به آزار او پرداخت واو را بيمار و رنجور ساخت او راه نيابي كه ما

اي ايوب نمي دانيم : ولي او هرگز زبان به شكايت نگشود و تمام اوقات شبانه روز به سپاس و شماتت گشوده گفتند
است ، حضرت ايوب دست ها را به سوي ميان تو و خدا چه گناهي گذشته كه خداوند اين چنين تو را مبتال ساخته 

نقل . ما را گزندي رسيده است وتوهم بخشاينده ترين بخشايندگاني ! پروردگارا : خدا برافراشت و عرضه داشت 
دراين دعاحضرت ايوب به گرفتاري هايش اشاره كرد ولي خداوند حاجتش رابرآورد ، سالمتي رابه : شده 

  .ه به اجل طبيعي درگذشته بودند به اوفرزند عطاكرد اوبازگردانيد وبه تعداد فرزنداني ك
  

  .آقا امام زمان ازهنگام وفات پدرش تاكنون صبركرده است : مرويست 
  .به اذن خداوند چشمة آبي براي ايوب اززمين جوشيدد : روايت است 

  :درهمين رابطه درقرآن كريم مي خوانيم 
  »اركض برجلك هذامغتسل بارد وشراب « 

  ».بكوب ، اينك اين چشمه ساري سرد وآشاميدني است ) به زمين ( باپاي خود : م به اوگفتي« 
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براي حضرت قائم نيزچشمه اي اززمين جوشيد ، درهمين رابطه شيخ طوسي به سند خود ازابوسوره روايت كرده كه 
ه رفتيم ناگاه آن شب را: ابوسوره مي گويد . اوحضرت مهدي راهنگام مراجعت اززيارت كربال مالقات كرده است

توبه نزدابن الرازي علي بن يحيي مي : اين منزل من است ، سپس فرمود : به قبرهاي مسجدسهله رسيديم ، آقا فرمود 
پوشانده شده به توبدهد ، عرض كردم ... قراردارد وبا ... روي ومي گويي آن مالي كه چنين وچنان عالمت دارد ودر

ستم ، سپس راه رفتيم تاهنگام سحربه نواويس رسيديم ، آنگاه آقانشسته من محمدبن الحسن ه: توكيستي ؟ فرمود 
  .وبادست زمين راكندند ناگهان ديدم آب بيرون آمد ، سپس آقا وضو گرفته وسيزده ركعت نماز خواندند 

  
:  شنيدم باخودمي گفت  ابوسوره هستم ،: توكيستي ؟ گفتم : پس من به نزدابن الرازي رفته ودرراكوبيدم ، گفت 

مرابا ابوسوره چه كار؟ وقتي بيرون آمد جريان رابرايش گفتم ، بامن مصاحفه كرد وسپس صورتم رابوسيد ودستم 
، ابوسوره اين چنين حق ... رابرصورتش كشيد ، آنگاه مراداخل خانه بردوازپايين تخت كيسه رابيرون آورد 

  .بود  راشناخت وبعد ازاين جريان شيعة دوازده امامي شد ، زيرا اوزيد
  

  :خداوند عزوجل مردگان رابراي ايوب زنده كرد چنان كه درقرآن مي خوانيم 
  ».فاستجبنا له فكشفنتا مابه من ضروآتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكري للعابدين « 

) مجدداً(ان اورا اجابت كرديم وآسيب وارده براورا برطرف نموديم وكسان اوونظيرشان راهمراه با آن) دعاي(پس « 
  ») .باشد(رحمتي ازجانب ماوعبرتي براي عبادت كنندگان ) تا(به وي عطاكرديم 

  
خداوند نيزبراي حضرت قائم ، مردگان رازنده مي كند وازجمله اصحاب كهف درنخستين روزظهورآن حضرت 

تن ازياران  313ميان نام آنان بارها در. رجعت مي كنند ودراولين روزاعالم ظهوربا آن بزرگواربيعت مي نمايند 
  .حضرت مهدي ياد شده است ودردولت حقه به امرآن حضرت اصحاب كهف فرمانروايان روي زمين خواهند بود 

  
رجعت مي كنند ، همانان كه درطريق واليت ثابت ) عليه السالم(همچنين جمعي ازاصحاب با وفاي حضرت پيامبر

ران امام زمان دراحاديث آمده وبه برخي ازآنان اشاره مي شود قدم ماندند وهرگز منحرف نشدند، اسامي تعدادي ازيا
مفضل بن عمر، حمران بن   فارسي ، مقداد ، جابربن عبداهللا انصاري ، مالك اشتر، ابودجانة انصاري ،   سلمان: ازجمله 

  ...اعين ، يوشع بن نوح ، مؤمن آل فرعون و 
  

  :درمورد مؤمن آل فرعون آمده است 
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مشورتي ، فرعون به كشتن حضرت موسي وهمة مرداني كه به او ايمان آورده اند رأي داد ، هنگامي كه درجلسة 
داشت ومطلب بسيارحكيمانه اي ) عليه السالم(مردي ازآل فرعون كه ايمان محكم وپابرجائي به حضرت موسي 

  .   گفت كه به كلي رأي حاضران درمجلس رادگرگون ساخت
  
  :مؤمن چنين بيان كرده است   ادرسورةچنان كه خداوند مطالب حكيمانة اور

قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجالً ان يقول ربي اهللا وقدجاء كم بالبينات من ربكم وان يك « 
  »كاذباً فعليه كذبه وان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ان اهللا اليهدي من هومسرف كذاب 

پروردگارمن : آيا مردي را مي كشيد : يمان خودرانهان مي داشت ، گفت فرعون كه ا   مردي مؤمن ازخاندان« 
خداست ؟ ومسلماً براي شما ازجانب پروردگارتان داليل آشكاري آورده واگردروغگو باشد دروغش به زيان 
اوست واگرراستگوباشد برخي ازآنچه به شما وعده مي دهد به شما خواهدرسيد ، چون خداكسي راكه افراط 

  ».زن باشد هدايت نمي كند كاردروغ
بصيربالعباد ، فوقاه اهللا سيئات مامكروا وحاق بال فرعون سوء   فستذكرون مااقول لكم وافوض امري الي اهللا ان اهللا« 

  »العذاب 
  

كارم رابه خدا مي سپارم ، خداست كه به حال    )من (پس به زودي آنچه رابه شما مي گويم به يادخواهيد آورد و« 
پس خدا اورااز عواقب سوء آنچه نيرنگ مي كردند حمايت فرمود وفرعونيان راعذاب سخت . بيناست بندگان خود

  ».فروگرفت 
  

  )عليه السالم(شباهت به حضرت عيسي 
  

امام زمان نيزدركودكي . خداوند حضرت عيسي رابه سوي خودباالبرد واودركودكي درگهواره سخن گفت 
  .خويش به آسمان ها برد  وخداوند اورابه سوي   درگهواره سخن گفت

  .زمانش مي باشد ، حضرت قائم نيزفرزند بهترين زنان زمانش مي باشد    حضرت عيسي فرزند بهترين زنان
خداوند حكمت وويژگي هاي . خداوند حكمت وويژگي هاي نبوت رادركودكي به حضرت عيسي عنايت كرد 

  .امامت رانيزدركودكي به حضرت قائم عنايت كرد 
  :دربيان شباهت حضرت حجت به حضرت عيسي فرمود ) عليه السالم( صادق   امام

  :يهودونصاري اتفاق كردند براين كه عيسي كشته شدولي خداوند عزوجل آنان راتكذيب كرد وفرمود 
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  »ماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم «
  ».اورانكشتند وبه دارنياويختند ولي امربرآنان مشتبه شد « 

ست ، عاقبت اين امت به سبب طوالني شدن غيبت اورا انكار خواهند كرد بعضي هدايت غيبت قائم نيزهمين طورا
متولد شدومردوكساني كفرمي ورزند چون مي : اصالً متولد نشده وبعضي ديگرخواهند گفت : نشده خواهندگفت 

شترسرايت دهند ، يازدهمين نفرازماعقيم بوده وبرخي سركش خواهندشدبه اين كه امامت رابه سيزده نفروبي: گويند 
      سخن   روح قائم دركالبد ديگري واردشده واو اززبان آن حضرت: سپس خداي منان رامعصيت كنند وبگويند 

  .مي گويد 
  

  :فرمودند   حضرت عيسي به اذن باري تعالي مرده زنده مي كرد ، به همين دليل خداوند خطاب به آن حضرت
  »واذتخرج الموتي باذني «

  ».من ازقبربيرون آوردي    كه مردگان رابه اذن   هنگامي) يادآراي عيسي به ( « 
حضرت عيسي بن مريم « : نقل كرد ه كه فرمود ) عليه السالم(درهمين رابه شيخ بهاء الدين حديثي ازامام صادق 

ن جزاي: حضرت فرمود  برروستايي گذشت كه اهالي وچهارپايان وپرندگان آن همه يكجامرده بودند ) عليه السالم(
كردند ، ياران    وخشم الهي مردها ند ، اگربه طورپراكنده مرده بودند يكديگررا دفن مي  نيست كه اين ها به غضب
دعا كن تا خداوند آنان رابراي ما زنده كند تا به ما خبردهند ! اي روح وكلمة پروردگار : آن حضرت عرض كردند 

  .كه كارهايشان چه بوده تا از آنان دوري كنيم 
   آنان راصداكن ، شب هنگام: رت عيسي به درگاه پرودگارش دعاكرد ، آنگاه ازجانب آسمان نداشنيد پس حض

لبيك ياروح اهللا « : يكي ازميان آنان پاسخ داد ! اي اهل اين قريه : حضرت عيسي برزمين بلندي باال گرفت وفرمود 
اغوت ومحبت دنيا ، باترسي اندك وآرزويي عبادت ط   :واي برشما ، كارهايتان چه بوده ؟ گفت : فرمود  »وكلمه 

  .درازوبي خبري دربازي و سرگرمي 
مانند محبت بچه نسبت به مادرش ، هروقت به ما روي : گفت    محبت شمانسبت به دنياچگونه بود ؟: حضرت فرمود 

  .مي آوردخوشحال ومسرورمي شديم ووقتي ازماروي مي گرداند گريه مي كرديم واندوهگين مي شديم 
: حضرت فرمود . اطاعت ازاهل معصيت : عبادت شمانسبت به طاغوت چگونه بود ؟ گفت : رت عيسي فرمود حض

  .شبي باعافيت آرميديم ودرهاويه صبح كرديم : آخركارتان چگونه شد ؟ گفت 
  .سجين : گفت    هاويه چيست ؟: حضرت فرمود 

  .كه تاروزقيامت ما رامي گدازد كوه هايي ازآتش سرخ : سجين كدام است ؟ عرض كرد : حضرت فرمود 
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گفتيم مارابه د نيابازگردانيد كه درآن زهدخواهيم : چه گفتيد وبه شماچه گفته شد؟ عرض كرد : حضرت فرمود 
  .دروغ مي گوييد: كرد ، به ماگفته شد 

بالجام    اي روح اهللا ، آنان: واي برتوچگونه است كه كسي غيرازتوبامن حرف نزد ؟ عرضه داشت : حضرت فرمود 
هاي آتشين به دست فرشتگان غالظ شداد دهانشان بسته شده ومن نيز درميان آنان بودم ولي ازخودشان نبودم ، 

هنگامي كه عذاب نازل گشت مراهم شامل شد ، من بركنارجهنم به يك تارموي آويزان هستم ، نمي دانم درآن 
  خواهم افتاديانجات خواهم يافت ؟

خوردن نان خشك با نمك زبروخوابيدن ! اي اولياي خدا : به يارانش فرمود پس ازاين گفتگو حضرت عيسي 
  ».درزباله دان ها باعافيت دردنيا وآخرت بسيارخوب است 

  .نيزمردگان رابه اذن خداي تعالي زنده مي كند ) عليه السالم(درهيمن رابطه روايت شده حضرت قائم 
  :به طورمثال درقرآن كريم مي خوانيم 

  »يومنون باالخره ، قلوبهم منكره وهم مستكبرون فالذين ال« 
  ».منكراست وآنان كبرورزندگانند  آنان كه به آخرت ايمان نمي آورند ، دل هايشان« 

  :درتتفسيراين آيه فرمود ) عليه السالم(امام محمدباقر 
  »اليعلمون   ، ولكن اكثرالناس واقسموباهللا جهدايمانهم اليبعث اهللا من يموت ، بلي وعداً عليه حقاً« 

  باسخت ترين سوگندها ، به خداسوگند يادكردند كه خداوند كسي راكه بميردديگربر نمي انگيزد ، بلكة وعدة« 
  ».حتمي خداونداست ، لكن بيشترمردمان نمي دانند 

دس خجستة ايشان تحقق مي پذيرد و درپايان اين حركت مق   به اميدديدارآن امام بزرگواري كه به اذن خداوند قيام
  ان شاء اهللا. به فتح وظفري بي مانند دست مي يابد 

  
  )صلي اهللا عليه وآله(شباهت به حضرت خاتم االنبيا 

  :رسول خدافرمود 
  ».... .القائم المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي ؛ اشبه الناس بي خلقاً وخلقاً « 

ة من ، ازنظرخَلق وخُلق شبيه ترين مردم به من است مهدي قائم ازفرزندان من است ، اسم اواسم من وكنيه اش كني« 
. ...«  

  :آن حضرت دراحاديث ديگرفرموده اند 
  ».اولنامحمدوآخرنامحمدواوسطنامحمدوكلنامحمد فالتفرقوا بيننا « 

  ».ما محمديم ، پس ميان ما فرق نگذاريد   اول مامحمد وآخرما محمد ووسط ما محمد است وهمة« 
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  ».الي اثني عشرمن قريش فاذا مضوا ساخت االرض باهلها   ئماًاليزال هذاالدين قا« 
تادوازده تن ازقريش هستند ، اين دين پابرجاست ، هنگامي كه زمين ازآنان خالي شود زمين ساكنان « 

  ».خودرادركامش فرومي برد 
لي بن ابيطالب ورحمه اهللا السالم علي سيدنا رسول اهللا محمدبن عبداهللا وآله الطاهرين السالم علي اميرالمؤمنين ع« 

  »... .ومقام حكمته وآثارابائه آدم ونوح وابراهيم واسماعيل   وبركاته وعلي مجالسه ومشاهده
سالم برآقاي ما رسول خدا محمد بن عبداهللا وبرآل پاكيزة او، سالم براميرمؤمنان علي بن ابي طالب ورحمت « 

حضوراوومقام حكمتش وآثارپدرانش آدم ونوح وابراهيم  برايشان بادوبرمجالس وجايگاه هاي) خدا(وبركات او
  »... .واسماعيل 

درود فرست برمحمدوآل محمد وطبق وعده ات آخرين حجت از اين خاندان شريف رابا مواريث انبيا ! پروردگارا 
نصرت بخش واورابه حكومت درجهان آفرينش گرامي بداروخروجش را آسان نما ، به درستي كه توشنواي اجابت 

  .كننده هستي به اميدرحمتت اي مهربانترين مهربانان 
**********  

آري ، بايد درمورد خودمان وهرآنچه كه دراطراف ما مي گذرد حساس باشيم واين رابدانيم باهرگامي كه برمي 
داريم به فردانزديكترمي شويم ، فردايي كه سرنوشت مادرمقابل دوقضيه قراردارد ، يكي مرگ كه براي مؤمنان 

سيارمبارك مي باشد ، زيراآنان نه تنها ازمرگ نمي هراسند بلكه يكي ازآرزوهايشان تحقق همين واقعة ميمون ب
وخجسته مي باشد ، درواقع آنان واقف اند براي اين امركه مؤمنان دراين سفرروحاني به خواسته هاي الهي ومعنوي 

كه مؤمن ومؤمنه پس ازمرگ ، آفريدگارجهان  خوددست مي يابند ، به راستي چه خواسته وهدفي باشكوه ترازآن
  .رادرك مي كند وزندگي جديد رادركنارخوبان پشت سرمي گذارد 

ديگرظهوروحضوربزرگ منجي عاليم بشريت حضرت بقيه اهللا االعظم ارواحنا له الفداء مي باشد كه هردوواقعه ، 
آغازشده وباقيام حضرت مهدي هم قيامت قيامت محسوب مي شود ، زيرابا فرارسيدن مرگ هرانسان ، قيامت اونيز

آغازمي شود وانسان درهرشرايطي مسؤول است ووظيفه اي بس سنگين دارد مخصوصاً مردمي كه درواپسين 
روزهاي آخرالزمان به سرمي برند ، همانان كه چشم براه اند ولحظه ها رامي شمارند وباوردارند كه خداوند به وعدة 

هللا با ظهوريگانه منتظرزمان حضرت مهدي مهرشادي برپيشاني عالم زاده خواهد شد خود وفا خواهد كرد وان شاء ا
 وما منتظران آن حضرت نيزباور داريم ، اوكه عين نوراست دردل شب همچون خورشيد طلوع خواهد كرد تا در

  .سايه اش جهان ظلماني مابينوايان منورگردد 
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ان است به هجرت طوالني خودپايان خواهد بخشيد زيرمهاجرماشيعي)عليه السالم(آري ، باورداريم اوكه
وباحضوروظهورش بذراين انتظارفراگيرواين فراق طاقت فرسا راهمچون خاكستربه بادصبا خواهد سپرد تارنگ غم 

  .ازدنيا رخت بربسته وفقط شادي بردلها وچهرها سايه افكند
كيان هديه كن وپرچم فتح وظفررا به آري ، اي تنها پرستوي خدا برگرد وبا آمدنت شادي رابرفرشيان وافال

اهتزازدرآوروباكشتي نجات ، تشنگان عدالت وآزادي رابه ساحل خوشبختي رهنمون باش وبا برقراري حكومت 
عدل وداد به آنان حيات دوباره ببخش ، حيات به آناني كه دردنياي پرازفتنه وآشوب چشم به افق دوخته وبه اميد 

ري مي كنند وببخش حيات مجدد را به آناني كه دردنياي باقي چشم به راه رؤيت خورشيد حياتبخش لحظه شما
بوده وهرلحظه درانتظارآن نداي جانفزايي هستند كه دراكناف جهان طنين اندازد وبندگان خدا رامخاطب قرارداده 

  :وبگويد 
  »جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً « 

  ».باطل نابودشدني است وثبات وبقاء ندارد  حق آمد وباطل نابود شدبه درستي كه« 
آري ، آن روزمبارك روز رحمت است ، رحمت براي تمامي مردان وزنان صالح كه درشرق وغرب عالم 

هستند ، چشم به راه تا آن روزكه نداي ملكوتي فرشتة مقرب ، ) عليه السالم(چشم به راه آقايشان حضرت مهدي 
  :مي فرمايد  كه. گويند   حضرت جبرئيل را لبيك

  »اتي امراهللا فال تستعجلوه هذااالمهدي خليفه اهللا فاتبعوه « 
  ».امرخدافرارسيد ديگرشتاب مكنيد اين است مهدي خليفة خدا ، ازاواطاعت كنيد « 

اميداست مابندگان خداباتوجه به ديگرعاليم وشاهد ظهور، به نتيجة مطلوب دست يافته وآن آمادگي الزم 
  ان شاء اهللا.  رادرخودايجاد كنيم

مؤمنين اين گونه به طورمطلق مأموربه اطاعت ازاومي شوند بايد معصوم وبركنارازخطا واشتباه   بديهي است كسي كه
عالوه براين ، . باشد ، وچنانكه مسلم است دربين تمام فرقه هاي اسالمي فقط شيعه قائل به عمت امام است 

عليه (وآيات ديگر، ائمه اثني عشر»... اطيعوا اهللا « كه مرادازآيه كريمه تفاسيرواحاديث معتبرنيزبه اين داللت دارند 
  .   است ودراين تفاسيربه نام هاي مبارك آن بزرگواران هم تصريح شده است) السالم

 28ازسورة توبه ، وآيه  33و32وامادرموردجهان گيرشدن دين اسالم وغلبه آن برتمام اديان كافي است به آيات 
ازسوره صف ، وآيات متعددديگرتوجه شود ، درآن ها وعده ظهوروغلبه دين حق برتمام  8و6وآيه ازسورة فتح ، 

  .تحقق خواهديافت واين تخلف ناپذيراست ) عليه السالم(اديان شده است وعده اي كه باظهورحضرت مهدي 
زازيك صدآيه آيات بسياري به آن تفسيرشده كه دركل متجاو) عليه السالم(واما درخصوص ظهورحضرت مهدي 

  .گردآوري كرده است    همه آن ها را  »المحجه فيما نزل في القائم الحجه « است وكتاب 
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  احاديث ائمه  عليهما السالم درمورد حضرت مهدي عليه السالم 

 بخش امت نجات

 )السالم عليه (امام علي 

  نْقَطع الحجج، فَهو خاتَم األئمةِ ومنْقذُ األمةِ ومنْتَهي النُّورِ وغامض السرِّوبِمهدينا تَ 

بخش امت و اوج نور است و رازي پيچيده  بخش سلسلة امامان، نجات شود؛ او پايان  ها گسسته مي با مهديِ ما حجت 
  .دارد

With Our Mahdī ('s appearance), all proofs would be broken; for he is the last 
Imam, the savior of the 'Ummah, and the highest point of light, and has a recondite 

secret 

 300، ص77بحار األنوار، ج 

 )عليه السالم(امام حسن عسكري 

 .للدعا بتعجيل فرجه)فيها(بامامته و وفقه  واهللا ليغيبن غيبه ال ينجو فيها من الهلكه اال من ثبت اهللا عزوجل علي القول

طوالني (آن قدر غايب مي شود كه در زمان غيبت –عجل اهللا تعالي فرجه الشريف –سوگند به خدا حضرت مهدي 
عجل اهللا تعالي (از هالكت نجات نمي يابد مگر كسي كه خداي بزرگ ،اورا بر عقيده به امامت مهدي )اش 

 .فيق دهد كه براي تعجيل فرجش دعا كندثابت گرداند و به او تو)فرجه

 384،ص  2كمال الدين ،ج

 )عليه السالم(امام صادق 

 .…ولتفيضن عليه اعين المومنين …واهللا ليغيبن امامكم سنين من ادهر  …

  .سوگند به خدا امام شما ساليان درازي غايب مي شود ،و چشم هاي مومنين در فراق او اشكباران است 

 ،غيبت نعماني147ص ،51بحار النوار ج
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 )عليه السالم(امام صادق 

 . شهاده ان ال اله اال اهللا و ان محمد ا رسول اهللا  اذا قام القائم ال يبقي ارض اال نودي فيها

اشهد ان ال ( قيام كند ،هيچ زميني نماند مگر اينكه در آنجا گلبانگ )عجل اهللا تعالي فرجه(هنگامي كه حضرت قائم  
 .بلند گردد) هد ان محمد رسول اهللا اله االاهللا و اش

 ،تفسير عياشي340،ص 52بحاراالنوار ،ج

 )عليه السالم(امام باقر

اذا قام قائم اهل البيت قسم بالسويه و عدل في الرفيه فمن اطاعه فقد اطاع اهللا ومن عصاه فقد عصي اهللا و انما سمي 
 . المهدي النه يهدي الي امر خفي

قيام كند اموال را به صورت مساوي تقسيم مي نمايد و عدالت را در )جل اهللا تعالي فرجهع(هنگاميكه قائم اهل بيت  
و هر كس از او سرپيچي . پس هر كس او را اطاعت كند ،خدا را اطاعت كرده است .بين مردم برقرار مي سازد 

امر پنهاني هدايت مي نمايد ،از خدا سر پيچي كرده است وآن حضرت را مهدي ناميده اند ،زيرا مردم را به سوي 
  .نمايد

 غيبت نعماني/350،ص 52بحار االنوار ،ج

 )صلي اهللا عليه و آله(پيامبر اكرم

از نظر اخالق شبيه ترين مردم به . است) ابوالقاسم(اسم من و كنيه اش كنيه من   اسم او. مهدي از فرزندان من است 
آنگاه مثل شهاب ثاقب مي آيد و زمين . اه مي شوندبراي او غيبت و سيرتي است كه در آن، بسياري گمر. من است

  را پر از عدل و داد خواهد كرد چنانكه پر از ظلم و ستم شده باشد
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 )صلي اهللا عليه و آله(پيامبر اكرم

  مهدى اُمتى الَّذى يمالَُ االَْرض قسطا و عدالً كَما ملئَت جورا و ظُلْما؛ 

 «.است كه هنگام پر شدن زمين از بيداد و ظلم، آن را پر از قسط و عدل خواهد كردمهدى امت من كسى «

 )429كتاب سليم بن قيس، ص (

 )السالم عليه (امام علي 

  أال فَمن ثَبت منهم علَي دينه و لَم يقس قَلبه لطولِ أمد غَيبةِ إمامه فَهو معي في درجتي يوم القيامة 

يد آنان كه در زمان غيبت حجت خدا در دين خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غيبت منكرش نشوند، روز بدان 
 .قيامت با من هم درجه خواهند بود

 )109ص 51بحاراالنوار ج(

 )عليها السالم(حضرت زهرا 

 
  أبشرى يا فاطمة، المهدى منك) صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال لى رسول اللّه  

عليه (مهدى «ترا بشارت باد به اينكه حضرت ! اى فاطمه: به من فرمودند) صلى اهللا عليه وآله وسلم(دا رسول خ 
  .از نسل توست» ) السالم

 )صلي اهللا عليه و آله(پيامبر اكرم

  يخرج المهدى و على رأسه عمامة فيهما مناد ينادى هذا المهدى خليفة اهللا فاتبعوه 

ر سر او سايه افكنده قيام مى نمايد ، در آن وقت گوينده اى اعالم مى دارد كه اين مهدى در حالى كه قطعه ابرى ب
  .مهدى خليفة اهللا است از وى پيروى كنيد
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 :مي فرمايند)عليه السالم(حضرت اميرالمومنين علي 

 . انتظررروا الفرج و ال تياسوا من روح اهللا فان احب االعمال الي اهللا عزوحل انتظار الفرج

ار فرج باشيد و از رحمت و كارگشايي خدا نااميد نشويد ،زيرا بهترين اعمال در نزد خداي بزرگ انتظار فرج در انتظ
 .است

 خصال/123،ص 52بحار االنوار ،ج

 :مي فرمايند)عليه السالم(امام جواد 

 .… ان القائم منا هو المهدي الذي يجب ان ينتظر في غيبته و يطاع في ظهوره و هو اثالث من ولدي

است كه واجب است در دوران غيبت او انتظارش را بكشند –عجل اهللا تعالي فرجه الشريف –قائم ما حضرت مهدي 
 .وي اطاعت كنند ،واوسومين فرزند من است   ،ودر زمان ظهورش از

 377،ص 2كمال الدين ،ج

 :مي فرمايند)عليه السالم(امام صادق 

 . ويقومون معه و يستقيمون عليه و ينصرونه)عليه السالم( انما سمي قم الن اهلها يجتمعون مع قائم آل محمد

جمع مي شوند و بااوقيام مي كنند و در اين راه )عليه السالم(شهر قم را قم ناميده اند،زيرا اهل قم گرد قائم آل محمد
 .را استقامت مي ورزند و او را ياري مي دهند

 446،ص 2سفينه البحار ،ج

 :ابوسعيد مى گويد پيغمبر فرمود

 . تمالء االرض ظلماً و جوراً فيقوم رجل من عترتى فيمالءها قسطاً و عدالً يملك سبعاً او تسعاً

زمين پر از ظلم و ستم گردد، پس مردى از عترت من قيام كند و آن را پر از عدل و داد گرداند و هفت يا نه سال 
 .سلطنت نمايد
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 :به محمدبن مسلم فرمودند)عليه السالم(امام صادق

 نقل كرد، از تكذيب كردن او)عليه السالم(ي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدياگر كس! محمد

 .چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم! نترس

 چهل حديث گهربار منتخب

  :قال اال مام المهدي، صاحب العصر والزّمان سالم اللّه عليه وعجل اللّه تعالى فرجه الشّريف
إنّا قُدوةٌ واءئمةٌ وخُلَفاء اللّه فى اءرضه، واُمناؤُه على خَلْقه، وحججه فى : م اءنْ تَقُولُواالَّذى يجِب علَيكُم ولَكُ - 1

   .بِالده، نَعرِف الْحاللَ والْحرام، ونَعرِف تَاءويلَ الْكتابِ وفَصلَ الْخطابِ
  :ترجمه

ود كه معتقد باشيد بر اين كه ما اهل بيت رسالت، محور واءساس بر شما واجب است وبه سود شما خواهد ب: فرمود
  .امور، پيشوايان هدايت وخليفه خداوند متعال در زمين هستيم

همچنين ما امين خداوند بر بندگانش وحجت او در جامعه مى باشيم، حالل وحرام را مى شناسيم، تاءويل وتفسير 
  .آيات قرآن را عارف وآشنا هستيم

   .اءنَا خاتَم االَْوصياء، بى يدفَع الْبالء عنْ اءهلى وشيعتى: يه السالمقالَ عل - 2
  :ترجمه

من آخرين وصي پيغمبر خدا هستم به وسيله من بالها وفتنه ها از آشنايان وشيعيانم دفع وبرطرف خواهد : فرمود
  .شد

، فَإنَّهم حجتي علَيكُم واءنَا حجةُ )اءحاديثنا(وا فيها إلى رواةِ حديثنا اءما الْحوادثُ الْواقعةُ فَارجِع: قالَ عليه السالم 3
كُملَيع اللّه.   
  :ترجمه

به  -... امور سياسى، عبادى، اقتصادى، نظامى، فرهنگى، اجتماعى و -جهت حلّ مشكالت در حوادث : فرمود
غيبت خليفه وحجت من بر شما هستند ومن حجت خداوند راويان حديث وفقهاء مراجعه كنيد كه آن ها در زمان 

  .بر آن ها مى باشم
  



 
484 

   .الحقُّ معنا، فَلَنْ يوحشَنا منْ قَعدعنّا، ونَحنُ صنائع ربنا، والْخَلْقُ بعد صنائعنا: قالَ عليه السالم -4
  :ترجمه

اهللا عليه وآله مى باشد وكناره گيرى عده اى، از ما هرگز  حقانيت وواقعيت با ما اهل بيت رسول اللّه صلى: فرمود
سبب وحشت ما نخواهد شد، چرا كه ما دست پروره هاى نيكوى پروردگار مى باشيم؛ وديگر مخلوقين خداوند، 

  .دست پرورده هاى ما خواهند بود
، فَإذَا اشْتَهى مؤْمنٌ ولَدا خَلَقَه اللّه عزَّ وجلَّ بِغَيرِ حملٍ وال إنَّ الْجنَّةَ ال حملَ فيها للنِّساء وال وِالدةَ: قالَ عليه السالم - 5

   .وِالدةٍ علَى الصورةِ الَّتى يريد كَما خَلَقَ آدم عليه السالم عبرَةً
  :ترجمه

مؤمنى  همانا بهشت جايگاهى است كه در آن آبستن شدن وزايمان براى زنان نخواهد بود، پس هرگاه: فرمود
آرزوى فرزند نمايد، خداوند متعال بدون جريان حمل وزايمان، فرزند دلخواهش را به او مى دهد همان طورى كه 

  .حضرت آدم عليه السالم را آفريد
   .ال ينازِعنا موضعه إالّ ظالم آثم، وال يدعيه إالّج احد كافرٌ: قالَ عليه السالم - 6

  :ترجمه
با ما، در رابطه با مقام واليت وامامت مشاجره ومنازعه نمى كند مگر آن كه ستمگر ومعصيت كار كسى : فرمود

  .باشد، همچنين كسى مدعى واليت وخالفت نمى شود مگر كسى كه منكر وكافر باشد
   .وال يدعيه غَيرُنا إالّ ضالُّ غَوىٌٍّإنَّ الْحقَّ معنا وفينا، ال يقُولُ ذلك سوانا إالّ كَذّاب مفْتَرٍ، : قالَ عليه السالم - 7

  :ترجمه
با ما ودر بين ما اهل بيت عصمت وطهارت خواهد بود وچنين سخنى را  -در همه موارد وامور  -حقيقت : فرمود

هر فردى غير از ما بگويد دروغ گو ومفترى مى باشد؛ وكسى غير از ما آن را ادعا نمى كند مگر آن كه گمراه 
  .باشد

   .أبى اللّه عزَّ وجلَّ للْحقِّ إالّ إتْماما وللْباطلِ إالّ زهوقا: قالَ عليه السالم - 8
  :ترجمه

همانا خداوند متعال، إباء وامتناع دارد نسبت به حقّ مگر آن كه به إتمام وكمال برسد وباطل، نابود : فرمود
  .ومضمحل گردد
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ال حد منْ آبائى إالّ وقَد وقَعت فى عنُقه بيعةٌ لطاغُوت زمانه، وإنّى اءخْرُج حينَ إنَّه لَم يكُنْ : قالَ عليه السالم - 9
   .اءخْرُج وال بيعةَ ال حد منَ الطَّواغيت فى عنُقى

  :ترجمه
ها بود؛ ولى من در ، بيعت حاكم وطاغوت زمانشان، بر ذمه آن )ائمه واوصياء عليهم السالم(همانا پدران من : فرمود

  .هنگامى ظهور وخروج نمايم كه هيچ طاغوتى بر من منّت وبيعتى نخواهد داشت
   .اءنَا الَّذى اءخْرُج بِهذَا السيف فَاءمالَ االَْرض عدال وقسطا كَما ملئَت ظُلْما وجورا: قالَ عليه السالم - 10

  :ترجمه
ظهور وخروج مى كنم وزمين را پر از عدل  -ذوالفقار  -ن با اين شمشير من آن كسى هستم كه در آخر زما: فرمود

  .وداد مى نمايم همان گونه كه پر از ظلم وجور شده است
اولُوا كَشْف اتَّقُوا اللّه وسلِّموا لَنا، وردوا االْمرَ إلَينا، فَعلَينا االْصدار كَما كانَ منَّا االْيراُ، وال تَح: قالَ عليه السالم - 11

نْكُمع ما غُطِّي.   
  :ترجمه

از خدا بترسيد وتسليم ما باشيد، وامور خود را به ما واگذار كنيد، چون وظيفه ما است كه شما را بى نياز : فرمود
وسيراب نمائيم همان طورى كه ورود شما بر چشمه معرفت به وسيله ما مى باشد؛ وسعى نمائيد به دنبال كشف 

  .پنهان شده است نباشيد آنچه از شما
   .اءما اءموالُكُم فَال نَقْبلُها إالّ لتُطَهرُوا، فَمنْ شاء فَلْيصلْ، ومنْ شاء فَلْيقْطَع: قالَ عليه السالم - 12

  :ترجمه
شما را جهت تطهير وتزكيه زندگى وثروتتان مى پذيريم، پس هر كه مايل بود  -خمس وزكوت  -اموال : فرمود

  .دازد، وهر كه مايل نبود نپردازدبپر
   .إنّا نُحيطُ علْما بِاءنْبائكُم، وال يعزُب عنّا شَيىء منْ أخْبارِكُم: قالَ عليه السالم - 13

  :ترجمه
  .ما بر تمامى احوال واخبار شما آگاه وآشنائيم وچيزى از شما نزد ما پنهان نيست: فرمود

  
  



 
486 

   .انَت لَه إلَى اللّه حاجةٌ فَلْ يغْتَسلْ لَيلَةَ الْجمعةِ بعد نصف اللَّيلِ وياءت مصالّهمنْ ك: قالَ عليه السالم - 14
  :ترجمه

هر كه خواسته اى وحاجتى از پيشگاه خداوند متعال دارد بعد از نيمه شب جمعه غسل كند وجهت مناجات : فرمود
  .رار گيردوراز ونياز با خداوند، در جايگاه نمازش ق

لَوالَ استغْفار بعضكُم لبعضٍ، لَهلَك منْ علَيها، إالّ خَواص الشّيعةِ الَّتى تَشْبه ! يابنَ الْمهزِيارِ: قالَ عليه السالم - 15
مأفْعالَه مأقْوالُه.   

  :ترجمه
روى زمين بود هالك مى گرديد،   اگر طلب مغفرت وآمرزش بعضى شماها براى همديگر نبود، هركس : فرمود

  .مگر آن شيعيان خاصى كه گفتارشان با كردارشان يكى است
   .إنَّ الْحسينَ لَم يمت فَكُفْرٌ وتَكْذيب وضَاللٌ: واءما قَولُ منْ قالَ: قالَ عليه السالم - 16

  :ترجمه
  .، كفر وتكذيب وگمراهى استواما كسانى كه معتقد باشند حسين زنده است ووفات نكرده: فرمود

   .منْ فَضْله، اءنَّ الرَّجلَ ينْسى التَّسبيح ويديرُا السبحةَ، فَيكْتَب لَه التَّسبيح: قالَ عليه السالم - 17
  :ترجمه

از فضائل تربت حضرت سيدالشّهداء آن است كه چنانچه تسبيح تربت حضرت در دست گرفته شود ثواب : فرمود
  .يح وذكر را دارد، گرچه دعائى هم خوانده نشودتسب

إنَّ علَيه ثَالثُ : فيمنْ اءفْطَرَ يوما منْ شَهرِ رمضان متَعمدا بِجِماعٍ محرَّمٍ اَو طَعامٍ محرَّمٍ علَيه: قالَ عليه السالم - 18
كَفّارات.   
  :ترجمه

هر ) غير از قضاى روزه نيز(نمايد،  -وباطل  -يا كار حرامى افطار  كسى كه روزه ماه رمضان را عمدا با چيز: فرمود
  .بر او واجب مى شود) مسكين، آزادى يك بنده 60روزه، اطعام  60(سه نوع كفّاره 
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   .يامٍهو اءمانٌ منَ الْموت ثَالثَةَ اء: بلى، فَقالَ: اءال اءبشِّرُك فى الْعطاسِ؟ قُلْت: قالَ عليه السالم - 19
  :ترجمه

  مى خواهى تو را بر فوائد عطسه بشارت دهم؟: در حضور حضرت عطسه كردم، فرمود: نسيم خادم گويد
  .بلى: عرض كردم

  .عطسه، انسان را تا سه روز از مرگ نجات مى بخشد: فرمود
  .ملْعونٌ ملْعونٌ منْ سمانى فى محفلٍ منَ النّاسِ: قالَ عليه السالم - 20
   .منْ سمانى فى مجمعٍ منَ النّاسِ فَعلَيه لَعنَةُ اللّه:) الَ عليه السالموق(

  :ترجمه
  .ملعون ومغضوب است كسى كه نام اصلى مرا در جائى بيان كند: فرمود

  .هر كه نام اصلى مرا در جمع مردم بر زبان آورد، بر او لعنت وغضب خداوند مى باشد: ونيز فرمود
فَانَّ يعملُ كُلُّ امرِى ء منْكُم ما يقْرُب بِه منْ محبتنا، ولْيتَجنَّب ما يدنيه منْ كَراهيتنا وسَخطنا، : ه السالمقالَ علي - 21

  .امرَءا يبغَتُه فُجاءةٌ حينَ ال تَْنفَعه تَوبةٌ، وال ينْجيه منْ عقابِنا نَدم على حوبةٍ
  :ترجمه

هر يك از شما بايد عملى را انجام دهد كه سبب نزديكى به ما وجذب محبت ما گردد؛ وبايد دورى كند از : فرمود
كردارى كه ما نسبت به آن، ناخوشايند وخشمناك مى باشيم، پس چه بسا شخصى در لحظه اى توبه كند كه ديگر 

  .ى بخشدبه حال او سودى ندارد ونيز او را از عقاب وعذاب الهى نجات نم
   .إنَّ االْ رض تَضج إلَى اللّه عزَّ وجلَّ منْ بولِ االْ غْلَف اءربعينَ صباحا: قالَ عليه السالم - 22

  :ترجمه
  .زمين تا چهل روز از ادرار كسى كه ختنه نشده است ناله مى كند: فرمود

   .نَنِ واءوجبِهاسجدةُ الشُّكْرِ منْ اءلْزَمِ الس: قالَ عليه السالم - 23
  :ترجمه

  .سجده شكر پس از هر نماز از بهترين وضرورى ترين سنّتها است: فرمود
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   .إنّى الَ مانٌ ال هلِ االْ رضِ كَما أنَّ النُّجوم أمانٌ ال هلِ السماء: قالَ عليه السالم - 24
  :ترجمه

زمينى هستم، همان طورى كه ستاره ها براى اهل  به درستى كه من سبب آسايش وامنيت براى موجودات: فرمود
  .آسمان أمان هستند

   .قُلُوبنا اَوعيةٌ لمشيةِ اللّه، فَإذا شاء شئْنا: قالَ عليه السالم - 25
  :ترجمه

  .مشيت واراده الهى، پس هرگاه او بخواهد ما نيز مى خواهيم قلوب ما ظرف هائى است براى: فرمود
   .إنَّ اللّه معنا، فَالفاقَةَ بِنا إلى غَيرِه، والْحقُّ معنا فَلَنْ يوحشَنا منْ قَعد عنّا: قالَ عليه السالم - 26

  :ترجمه
  .خدا با ما است ونيازى به ديگران نداريم؛ وحقّ با ما است وهر كه از ما روى گرداند باكى نداريم: فرمود

   .مااءرغَم اءنْف الشَّيطانِ بِشَيى ء مثُلِ الصالةِ: قالَ عليه السالم - 27
  :ترجمه

  .هيچ چيزى وعملى همانند نماز، بينى شيطان را به خاك ذلّت نمى مالد واو را ذليل نمى كند: فرمود
   .ال يحلُّ ال حد اءنْ يتَصرَّف فى مالِ غَيرِه بِغَيرِ إ ذْنه: قالَ عليه السالم - 28

  :ترجمه
براى هيچكس جائز نيست كه در اموال وچيزهاى ديگران تصرّف نمايد مگر با اذن واجازه صاحب ومالك : فرمود

  .آن
   .لَى النَّوافِلفَضْلُ الدعاء والتَّسبيحِ بعد الْفَرائضِ علَى الدعاء بِعقيبِ النَّوافلِ كَفَضْلِ الْفَرائضِ ع: قالَ عليه السالم - 29

  :ترجمه
فضيلت تعقيب دعا وتسبيح بعد از نمازهاى واجب نسبت به بعد از نمازهاى مستحبى همانند فضيلت نماز : فرمود

  .واجب بر نماز مستحب مى باشد
   .اءوقاتها صدرا النَّهارِ منْ يومِ الْجمعةِ اءفْضَلُ: قالَ عليه السالم - 30

  :ترجمه
  .بهترين وبا فضيلت ترين اوقات پيش از ظهر روز جمعه خواهد بود) براى انجام نماز جعفر طيار: (فرمود
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   .لْعونٌ ملْعونٌ منْ اءخَّرَ الْغَداةَ إلى اءنْ تَنْقَضى النُّجومم: قالَ عليه السالم - 31
  :ترجمه

ملعون ونفرين شده است آن كسى كه نماز صبح را عمدا تاءخير بيندازد تا موقعى كه ستارگان ناپديد : فرمود
  .شوند

   .إنَّ اللّه قَنَعنا بِعوائد إحسانه وفَوائد امتنانه: قالَ عليه السالم - 32
  :ترجمه

  .نده استقانع وخودكفا گردا  همانا خداوند متعال، ما اهل بيت را به وسيله احسان ونعمت هايش : فرمود
   .وحٍإنَّه لَيس بينَ اللّه عزَّ وجلَّ وبينَ اءحد قَرابةٌ، ومنْ اءنْكَرَنى فَلَيس منّى، وسبيلُه سبيلُ ابنِ نُ: قالَ عليه السالم - 33

  :ترجمه
وبراى هركس به اندازه اعمال ونيات او  -اوند وهيچ يك از بندگانش، خويشاوندى وجود ندارد بين خد: فرمود

ما نيست وسرنوشت او همچون فرزند حضرت ) شيعيان ودوستان(هركس مرا انكار نمايد از  -پاداش داده مى شود 
  .نوح خواهد بود

   .تَخْلُو منْ حجةٍ إما ظاهرا وإما مغْمورااءما تَعلَمونَ اءنَّ االْ رض ال : قالَ عليه السالم - 34
  :ترجمه

آگاه ومتوجه باشيد بر اين كه در هيچ حالتى، زمين خالى از حجت خداوند نخواهد بود، يا به طور ظاهر : فرمود
  .وپنهانوآشكار ويا به طور مخفى 

   .إذا أذنَ اللّه لَنا فى الْقَولِ ظَهرَ الْحقُّ، واضْمحلَّ الْباطلُ، وانْحسرَ عنْكُم: قالَ عليه السالم - 35
  :ترجمه

ق را به ما بدهد، حقانيت آشكار مى گردد وباطل نابود مى چنانچه خداوند متعال اجازه سخن وبيان حقاي: فرمود
  .شود وخفقان ومشكالت برطرف خواهد شد

   .واءما وجه االْ نْتفاعِ بى فى غَيبتى فَكَاالْ نْتفاعِ بِالشَّمسِ إذا غَيبها عنِ االْ بصارِ السحاب: قالَ عليه السالم - 36
  :ترجمه

چگونگى بهره گيرى واستفاده از من در دوران غيبت همانند انتفاع از خورشيد است در آن موقعى كه به : فرمود
  .وسيله ابرها از چشم افراد ناپديد شود
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علَى السنَّةِ الْواضحةِ، فَقَد نَصحت لَكُم، واللّه شاهد علَي  واجعلُوا قَصدكُم إلَينا بِالْمودةِ: قالَ عليه السالم - 37
كُملَيوع.   
  :ترجمه

به سنّت  بر مبناى عمل -اهل بيت عصمت وطهارت  -هدف وقصد خويش را نسبت به محبت ودوستى ما : فرمود
واجراء احكام الهى قرار دهيد، پس همانا كه موعظها وسفارشات الزم را نموده ام؛ وخداوند متعال نسبت به همه ما 

  .وشما گواه مى باشد
   .اءما ظُهور الْفَرَجِ فَإنَّه إلَى اللّه، وكَذَب الْوقّاتُونَ: قالَ عليه السالم - 38

  :ترجمه
زمان ظهور من مربوط به اراده خداوند متعال مى باشد وهركس زمان آن را معين ومعرّفى كند دروغ گفته : فرمود

  .است
   .اءكْثرُواالدعاء بِتَعجيلِ الْفَرَجِ، فَإنَّ ذلك فَرَجكُم: قالَ عليه السالم - 39

  :ترجمه
بسيار دعا كنيد كه در آن فرج وحلّ مشكالت شما  -در هر موقعيت مناسبى  -براى تعجيل ظهور من : فرمود

  .خواهد بود
   .ذا فَادعفَبِه: دفَع إلَي دفْتَرا فيه دعاءالْفَرَجِ وصالةٌ علَيه، فَقالَ - 40

  :ترجمه
زير ناودان طال در حرم خانه خدا بودم كه حضرت ولى : از مؤمنين به نام اءبومحمد، حسن بن وجناء گويد يكى

ه من عنايت نمود كه در آن دعاى فرج وصلوات عصر امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف را ديدم، دفترى را ب
  .بر آن حضرت بود

  .به وسيله اين نوشته ها بخوان وبراى ظهور وفرج من دعا كن وبر من درود وتحيت بفرست: سپس فرمود
  :و آن دعا بر حسب مشهور چنين نقل شده است

صلَواتُك علَيه وعلى آبائه فى هذه الساعةِ وفى كُلِّ ) سنِ الْعسكَريالْحجةِ بنِ الْح(اللّهم كُنْ لوليك فُالنِ بنِ فُالنْ (
  )21().ساعةٍ، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليال وعينا حتّى تُسكنَه اءرضَك طَوعا وتُمتِّعه فيها طَويال
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  دلنوشته هايي درمورد  آقا

 ... ميگويند جمعه مي آيد

 آري ، روزي كه بازار تعلقات دنيا را تعطيل كنيم ؛

 . او خواهد آمد

  

  

 يك روز مي افتد ؛

 ... آن اتفاق خوب را مي گويم

 من به افتادني كه برخاستن اوست ايمان دارم ؛

 ... معههر لحظه ، هر روز ، هر ج

 در تالطم زمان

 بر دل سياه خويش ،

 ... با مركّب سفيد مي نويسمت

 

 )ل اهللا تعالي فرجه الشريفعج( السالم عليك يا اباصالح المهدي  
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  ممكنه منتظر مهمان عزيزي بود ولي مهياي پذيرش او نبود ؟

   البته كه غير ممكنه

 ... رو غير ممكن "ممكن  "رو ممكن ساختيم و    "غير ممكن  "افسوس كه ما 

  

  

 

  يي چه زيبا نوشته بودجا

 " .امام زمان آمدني نيست ، بلكه آوردني است "

 ... و اين جمعه هم گذشت

  

  

 باز هم يك جمعه ي بدون تو ،

 باز هم همان تلخكامي قديمي ؛

 ... و باز هم قلبي ماالمال دلتنگي

 ... در عصري كه بدون تو به غروب متصل مي شود

 ام كارنامه

 
 پر از تقلب و گناه
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 ي سياهخط خط

 
 ام ولي هيچ وقت درسخوان نبوده

 
 در شب تولدت

 
 مثل كاج

 
 ام توي طاق نصرت محله كار كرده

 
 هاي خشك داربست را شاخه

 
 ام بهار كرده

 
  

  

 
 
 چرا

 
 ي حقير قلب من نيامدي؟ به خانه

 
 رد شدم، قبول

 
 ه من بگوولي ب

 
 دهي؟ ي عبور مي كي به من اجازه
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 راستي اگر ببينمت

 
 دهي؟ به من هر چه خواستم مي

 
 ي مرا كارنامه

 
 دهي؟ دست راستم مي

 
 نا اميد نيستم ولي به خاطر خدا

 
 هاي زير ده عبور كن از كنار نمره

 
 اي عصاره گل محمدي

 
   فصل امتحان سخت ما ظهور كن

  

  

  

 اي كرده شايد براي آمدنت دير

 
 اي وقتي نگاه آينه را پير كرده

 
 ديري است آسمان مرا شب گرفته است

 
 اي؟ خورشيد من، براي چه تأخير كرده
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 دعا پشت دعا براي آمدنت ،

 
 گناه پشت گناه براي نيامدنت ،  

 
 ر ، ميان اين دو انتخاب؛دل درگي    

 
 !كدام آخر؟ آمدنت يا نيامدنت؟       

 

  

  

  

 نبودنت ، راز برون افتاده اي ست كه هر جمعه در حنجره ام بغض مي شود ،

 وقتي غروب مي شود ،

 ... و من هنوز چشم در راهم

  

  

 سرد است و يخ زده ،

 دلهاي غم زده ؛

 موالي من بيا ،

 . خورشيد صادقه
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 شب تار، سحر مي گردد مي نويسم كه

 ...ه برمي گردديك نفر مانده از اين قوم، ك

  

 

  

 آقا

 ياد   من اصلِ انتظار تو را برده ام زِ

 ... با انتظارهاي فراوانم از شما

  

  

  

 تا كي دل من چشم به در داشته باشد ؟

 اي كاش كسي از تو خبر داشته باشد

 آن باد كه آغشته به بوي نفس توست

 ... داشته باشد از كوچه ما كاش گذر
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 تا كي براي ديدن رويت دعا كنم؟

  تا كي دو دست خويش به سوي خدا كنم؟

  

  در پيشگاه قدس تو از خاك كمترم

  بگذار خاك پاي تو را توتيا كنم

  

  !اميد زندگاني من ، مهدي عزيز

  من آمدم به درگه تو التجا كنم

  

  با اين زبان الكن و اين طبع نارسا

  دعا كنم هر جا روم براي ظهورت

  

  جبريل مفتخر به گدايي كوي توست

  خود را صدا كنم  گداي تو اليق نيم

  

  با نامه اي سياه به درگاهت آمدم

  شايد تو را ز آمدن خود رضا كنم
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 يكي مي پرسد اندوه تو از چيست؟

  سبب ساز سكوت مبهمت كيست ؟

  برايــش صــادقـانه مـي نويـســم،

  ...ست بــراي آنكه بـايد بـاشد و نـيـ

  

  

  

 روزي هزار بار دلت راشكسته ام

 بيخود به انتظار وصالت نشسته ام

 

 هربار اين تويي كه رسيدي و در زدي

 هربار اين منم كه در خانه بسته ام

 

 هر جمعه قول ميدهم آدم شوم ولي

 هم عهد خويش هم دلت راشكسته ام
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 اي كه دائم به جهان منتظر منتظري

 ش خبريگيري از مردم دانا ز ظهور

 
 روز و شب ذكر زبان تو بود يا مهدي

 در فراقش غم دل داري و اشك بصري

 
 فرض كن، حضرت مهدي به تو ظاهر گردد

 بر در خانه و يا بر سر كوي و گذري

 
 ظاهرت هست چناني كه خجالت نكشي

 باطنت هست پسنديده ي صاحب نظري؟

 
 ديده اي هست تو را قابل ديدار امام

 يد جمالش نگري؟مي تواني تو به خورش

 
 خانه ات اليق او هست كه مهمان گردد؟

 لقمه ات در خور او هست كه نزدش ببري؟

 
 پول بي شبهه و سالم ز همه دارائيت

 داري آنقدر كه يك هديه برايش بخري؟

 
 گر بپرسد ثمرت چيست تو از طول حيات

 داري از بهر ارائه سند مختصري؟

 
 ور بپرسد عملت چيست ز بگذشتن عمر

 عملكرد تو باشد عمل معتبري؟در 

 
 برده اي نان و غذا بهر مساكين يك شب

 يا تو داري ز يتيمان و فقيران خبري؟
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 در پي امر به معروف و نهي از منكر

 بوده اي بهر محبان واليت سپري؟

 
 هيچ گه داشته اي بهر ظهور حضرت

 ناله نيمه شب و ذكر دعاي سحري؟

 
 ويآن چنان هست كه افسرده و غمگين نش

 بدهد بر دگري؟   "سمت تو "گر بگيرد 

 
 داري آمادگي آنكه اگر حضرت خواست

 از سر مال جهان بهر خدا در گذري؟

 
 واقفي از عمل خويش تو بيش از دگران

 مي توان گفت تو را شيعه اثني عشري ؟

 گر از اين جمله كه گفتم همه را دارايي

 خوش به حال تو كه خود ساخته و منتظري

 
 گفته تو را هست قصوري بيگي ور از اين

 توبه كن بلكه ز محبوب بيابي اثري

  

  

 سخت است ولي موال، خوب است نمي آيي

 
 دلتنگ توام اما خوب است نمي آيي

 
 يك كوفه فريب و غم،
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 يك شام پر از محنت

 
 آيي تو شوي تنها، خوب است نمي آيي

 
 يك نيمه ي شعبان را در فكر تو مي مانند

 
 ا، خوب است نمي آيياز فكر روي فرد

 
 يك جمعه فقط ندبه، يك هفته فراموشي

 
 بود تو شود رويا، خوب است نمي آيي

 
 الف غم عشق تو ذكر همه ي مردم

 
 بنگر به دل آنها، خوب است نمي آيي

 
 پيش نظر بعضي حاجت بدهي خوبي

 
 اما نه براي ما، خوب است نمي آيي

 
 يك شام سه شنبه را در كوي تو مي آيند

 
 دلشان اينجا، خوب است نمي آيياما 

 
 سرداب تو مخروبه، قبر پدرت ويران

 
 شهر تو پر از اعداء، خوب است نمي آيي

 
 با اين همه درد و غم، مي سوزي و مي سازي

 
 اي منتقم زهرا، خوب است نمي آيي
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 از عشق تو گفتيم و نمك گير شديم

 تا ساحل چشمان تو تكثير شديم

 دگفتند غروب جمعه خواهي آم

 آنقدر نيامدي كه ما پير شديم

  

  

  

 اي مسيح من... دل مرده ام، قبول 

 ...يك جمعه هم زيارت اهل قبور كن

  

  

 گفتم كه روي خوبت از من چرا نهان است؟

 ورنه رخم عيان است تو خود حجابي گفتا        

 گفتم كه از كه پرسم جانا نشان كويت

  ستگفتا نشان چه پرسي؟ آن كوي بي نشان ا        

  گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادماني

 گفتا كه در ره ما غم نيز شادماني است        

  )فيض كاشاني(
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 است ” واجب ” خوش است كه جوابش ” مستحبي ” دلم به
 
 

 ...السالم عليك يا بقيه اهللا في ارضه

  

  

 ساعات عمرمن همگي غرق غم گذشت

 
 دست مرا بگيركه آب ازسرم گذشت         

 
 كي غروب جمعه ببينم كه مادرم تا 

 
 يك گوشه بغض كرده كه اين جمعه هم گذشت         

 
 موال، شمار درد دلم، بي نهايت است 

 
  تعداد درد من به خدا از رقم گذشت          
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 بخوان دعاي فرج را، دعا اثر دارد

 دعا كبوتر عشق است و بال و پر دارد

 بخوان دعاي فرج را و عافيت بطلب

 زير سر دارد فتنه بسي روزگار كه

 بخوان دعاي فرج را و نا اميد مباش

 بهشت پاك اجابت هزار در دارد

 بخوان دعاي فرج را كه صبح نزديك است

 خداي را، شب يلداي غم سحر دارد

 بخوان دعاي فرج را به شوق روز وصال

 مسافر دل ما، نيت سفر دارد

 زهرا يوسف بخوان دعاي فرج را كه

 ي غيبت به ما نظر دارد ز پشت پرده

 بخوان دعاي فرج را كه دست مهر خدا

 حجاب غيبت از آن روي ماه بر دارد

 

  
  

  قاي جمعه هاي غريبي ظهور كنآ
 دل را پر از طراوت عطر حضور كن

 يك گوشه از جمال تو يعني تمام عشق

 يك دم فقط بيا و از اينجا عبور كن
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 تقصير من است اينكه، كم مي آيي

 
  ...هر گاه شدم اسير غم مي آيي                      

 
 اين جمعه و جمعه هاي ديگر حرف است

 
  !!!!آدم بشوم ؛ سه شنبه هم مي آيي                           

 

 

  

 

  ما با تو كه روبرو شديم آقا جان

 
  قا جانآ پيش تو بي آبرو شديم

 خوانديم تو را و خودمان خوابيديم

 
  آقا جان چوپان دروغگو شديم

 
 نه شرم و حيا، نه عار داريم از تو

 
 اما گله بي شمار داريم از تو

 
 ما منتظر تو نيستيم آقاجان

 
  داريم از تو »انتظار« تنها همه
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 !اگر با آمدن آفتاب از خواب بيدار شويم نمازمان قضاست

  اللهم عجل لوليك الفرج

  

  

 . . ! .سالم بر دل هايي كه در كالس انتظار غيبت نكردند 

  

 در تمناي نگاهت بي قرارم تا بيايي

  من ظهور لحظه ها را مي شمارم تا بيايي

  خاك اليق نيست تا به رويش پا گذاري

  در مسيرت جان فشانم گل بكارم تا بيايي

  يا مهدي ادركني

  

  

 راحت همگي به راحتي تن داديم

  يك مشت شعار نامعين داديم

  هر هفته غروب جمعه ها ما تنها

  تظر نشستن داديمآموزش من
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  تشرفات

 تشرف دختري مسيحي

 
 :به نقل از داستانها و پندها: در كتاب داستانهاي حج مي نويسد

 
دانشجويي مسمالن و ايراني در آمريكا تحصيل مي كرد، حسن اخالق و برخورد اسالمي او موجب شد كه يكي از 

 .پيشنهاد ازدواج با او نمود دختران مسيحي آمريكايي به او محبت خاصي پيدا كرد، در حدي كه

 
اسالم اجازه نمي دهد كه من مسلمان با تو كه مسيحي هستي ازدواج كنم مگر اينكه مسلمان : دانشجو به او گفت

شوي، دانشجو به دنبال اين سخن كتابهاي اسالمي را در اختيار او گذاشت، او در اين باره تحقيقات و مطالعات 
 .م پي برد و مسمالن شد و با آن دانشجو ازدواج كردفراواني كرد و به حقانيت اسال

 
 سفري پيش آمد و اين زن و شوهر به ايران آمدند، زماني بود كه حرف از حج در ميان بود، شوهر به همسرش گفت

 .داريم، خوبست اسم نويسي كنيم و در حج امسال شركت نماييم» حج« ما در اسالم كنگره عظيمي به نام 

 
رد و آن سال به حج رفتند، در مراسم حج روز شلوغ عيد قربان زن در سرزمين منني گم شد، هر چه همسر موافقت ك

تالش كرد و گشت شوهرش را نجست، خسته و كوفته و غمگين همچنان به دنبال شوهر مي گشت تا اينكه به يادش 
 .است ما امام زمان داريم كه زنده است و پنهان: امد در مكه كنار كعبه شوهرش مي گفت

 
 .اي امام بزرگوار و پناه بي پناهان، مرا به همسرم برسان: توسل به امام زمان جست و عرض كرد

 
 چرا غمگين هستي؟: هنوز سخنش تمام نشده بود، ديد شخصي به شكل و قيافه عربي، نزد او آمد و به او گفت

 
 .او جريان را عرض كرد

 
رت همين جا است او را چند قدم با خود برد ناگهان او شوهرش ناراحت مباش با من بيا شوه: آن شخص به او گفت
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 .را ديد و اشك شوق ريخت ولي ديگر آن عرب را نديدند

 
  .معلوم شد حضرت ولي عصر او را به شوهرش رسانده است. آن بانو در جريان را از آغاز تا انجام شرح داد

  اثبات حقانيت شيعه

 : فرمايد مي) ره(شهيد ثالث، قاضي نوراهللا شوشتري

) ره(بين اهل ايمان معروف است كه يكي از علماي اهل سنت، كه در بعضي از فنون علمي، استاد عالمه حلي »
است كتابي در رد مذهب شيعه اماميه نوشت و در مجالس و محافل آن را براي مردم مي خواند و آنان را گمراه مي 

ب او را رد نمايد، آن را به كسي نمي داد كه نسخه اي نمود، و از ترس آن كه مبادا كسي از علماي شيعه كتا
 . بردارد

 
ناگزير رابطه استاد و شاگردي را وسيله . عالمه حلي هميشه به دنبال راهي بود كه كتاب را به دست آورد و رد كند

 . قرار داد و از عالم سني درخواست نمود كه كتاب را به او امانت دهد

 
سوگند ياد كرده ام كه اين كتاب را : دست رد به سينه عالمه حلي بزند، گفتآن شخص چون نمي خواست كه 

 . بيشتر از يك شب پيش كسي نگذارم

 
كتاب را از او گرفت و به خانه برد كه در آن شب تا جايي كه مي . مرحوم عالمه همان مدت را نيز غنيمت شمرد

همان لحظه . نيمه آن رسيد، خواب بر ايشان غلبه نمود وقتي به نوشتن مشغول شد و شب به. تواند از آن نسخه بردارد
 : حاضر شدند و به او فرمودند) عج(حضرت صاحب االمر 

 » كتاب را به من واگذار و تو بخواب «

 
وقتي از خواب بيدار شد، نسخه كتاب از كرامت و لطف حضرت صاحب االمر عليه السالم تمام . عالمه حلي خوابيد

 . شده بود

 
 : قضيه را به صورتهاي ديگري هم بيان كرده اند؛ از جمله در كتاب قصص العلماء اين طور آمده است كه البته اين
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كتاب را توسط يكي از شاگردان خود كه نزد آن عالم مخالف درس مي خواند براي يك شب ) ره(عالمه حلي  »
شب گذشت، عالمه بي اختيار به  همين كه نصف. به عنوان عاريه به دست آورد و مشغول نسخه برداري از آن شد

 .خواب رفت و قلم از دستش افتاد

وقتي صبح شد و وضع را چنين ديد اندوهناك گرديد؛ ولي وقتي كتاب را مالحظه كرد، ديد تمامش نوشته و نسخه  
 : برداري شده است و در آخر آن نسخه اين جمله نوشته شده

ين نسخه را حجة بن الحسن العسكري صاحب الزمان عليه السالم ا( كتبه م ح م د بن الحسن العسكري صاحب الزمان 
 ) نوشته است

  .عالمه فهميد كه آن حضرت تشريف آورده اند و نسخه را به خط مبارك خود تمام نموده اند

 !سلطانِ سالطين

 
اكثر اهل علم و   و با خانواده خود در همان جا منزل داشت  شيخ محمد طاهر نجفي سالها خادم مسجد كوفه بود

نجف كه به آن جا مشرف مي شدند، او را مي شناسند و تاكنون چيزي جز حسن و صالح از او نقل نكرده اند و 
  :او مي گفت. ايشان از هر دو چشم نابينا اشد 

هفت يا هشت سال قبل، به علت نيامدن زوار و جنگ بين دو طايفه در نجف اشرف، كه باعث قطع تردد اهل علم  
بود؛ به ) زوار و اهل علم ( ن جا شد، زندگاني بر من تلخ گشت؛ چون راه درآمد من منحصر به اين دو دسته به آ

 .طوري كه اگر آنها نمي آمدند، زندگي ام نمي چرخيد

با اين حال و با كثرت عيال خود و بعضي از ايتام، كه سرپرستي آنها با من بود، شب جمعه اي هيچ غذايي نداشتيم و  
  .بسيار دلتنگ شدم. ا از گرسنگي ناله مي كردندبچه ه

در آن شب كه بدي حال به نهايت خود رسيده بود، رو به قبله، ميان . من غالباً به بعضي از اوراد و ختوم مشغول بودم
) جايي كه اميرالمؤمنين عليه السالم براي قضاوت مي نشسته اند ( و دكة القضاء ) معروف به جاي تنور ( محل سفينه 

نشسته بودم و شكايات حال خود را به خداي متعال مي نمودم و اظهار مي كردم كه خدايا به همين حالت فقر و 
 .پريشاني راضي هستم
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چيزي بهتر از آن نيست كه چهره مبارك سيد و موالي عزيزم را به من نشان دهي و ديگر هيچ : و باز عرض كردم
  .نمي خواهم

در يك دستم سجاده اي سفيد و دست ديگرم در دست جوان جليل القدري كه آثار  ناگهان خود را سر پا ديدم كه
 .ايشان لباس نفيسي مايل به سياه در برداشت. هيبت و جالل از او ظاهر است، قرار داشت

من ظاهربين، خيال كردم كه يكي از سالطين است؛ اما عمامه به سر مبارك داشت و نزديك او شخص ديگري بود 
با اين حالت به سمت دكه اي كه نزديك محراب است به راه افتاديم وقتي به آن . يدي به تن كرده بودكه لباس سف

 :جا رسيديم، آن شخص جليل كه دست من در دست او بود فرمود

 )اي طاهر سجاده را فرش كن. ( يا طاهر افرش السجاده 

بر آن نوشته شده بود ولي جنس آن را  آن را پهن نمودم ديدم سفيد است و مي درخشد و با خط درخشان چيزي
  .من با مالحظه انحرافي كه در قبله مسجد بود، سجاده را رو به قبله فرش كردم. تشخيص ندادم

 چطور سجاده را پهن كردي؟ :فرمود

سجاده را به ( فرشتها بالطول و العرض : من از هيبت آن جناب از خود بي خود شدم و از شدت حواس پرتي گفتم 
  )عرض پهن نمودم طول و

 
اين كالم از زيارتي است كه با آن، حضرت بقية اهللا عجل اهللا : گفتم اين عبارت را از كجا گرفته اي؟ :فرمود

 .تعالي فرجه الشريف را زيارت مي كنند

 .اندكي فهم داري :در روي من تبسم كرد و فرمود

ه نور عظمت او زياد مي شد به طوري كه نظر بر روي بعد هم بر آن سجاده ايستاد و براي نماز تكبير گفت و پيوست 
  .آن شخص ديگر، به فاصله چهار وجب پشت سر ايشان ايستاد. مبارك ايشان ممكن نبود

ناگهان در دلم راجع به او چيزي افتاد و فهميدم ايشان از آن . هر دو نماز خواندند و من روبروي ايشان ايستاده بودم
وقتي از نماز فارغ شدند، حضرتش را ديگر در آن جا نديدم اما مشاهده . ، نيستاشخاصي كه من خيال كرده ام

كردم كه آن بزرگوار روي يك كرسي حدود دو متري كه سقف هم داشت، نشسته اند و آن قدر نوراني بودند كه 
  :از همان جا فرمودند. چشم را خيره مي كرد

  طين باشم؟اي طاهر احتمال مي دهي من كدام سلطان از اين سال 
   .موالي من، شما سلطان سالطينيد و سيد عالميد و از اين سالطين معمولي نيستيد: عرض كردم
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  :فرمود

اي طاهر به مقصد خود رسيدي ديگر چه مي خواهي؟ آيا ما شما را هر روز رعايت نمي كنيم؟  
  آيا اعمال شما بر ما عرضه نمي شود؟

در همين لحظه شخصي كه او را مي شناختم و كردار زشتي . ه من دادندبعد هم وعده گشايش از تنگدستي را ب
آثار غضب بر آن جناب ظاهر و روي مبارك را به طرف او كرد و . داشت از طرف صحن مسلم وارد مسجد شد

  :رگ هاشمي در پيشانيش پديدار شد و فرمود

احكام و دستورات ما جاري  اي فالن، كجا فرار مي كني؟ آيا زمين و آسمان از آن ما نيست و در 
 نمي شود؟ تو چاره اي جز آن كه زير دست ما باشي، نداري؟

  :آنگاه به من توجه كرد و تبسم نمود و فرمود

 اي طاهر به مراد خود رسيدي؛ ديگر چه مي خواهي؟
 

از ايشان سخن ب. به خاطر هيبت آن جناب و حيرتي كه از جالل و عظمت او به من دست داد، نتوانستم سخني بگويم
. لذا نتوانستم جوابي بدهم و سؤالي از حضرتش بنمايم. خود را تكرار فرمودند؛ اما شدت حال من به وصف نمي آمد

به طرف مشرق نگاه . و در اين جا به فاصله چشم برهم زدني نگذ شت كه ناگهان خود را در ميان مسجد، تنها ديدم
  .كردم، ديدم فجر طلوع كرده است

 
با آن كه چند سال است كه كور شده ام و بسياري از راه هاي كسب درآمد بر من بسته شده، كه : گفت شيخ طاهر

يكي از آنها خدمت علماء و طالبي بود كه به كوفه مشرف مي شدند؛ اما طبق وعده حضرت، از آن تاريخ تا به حال 
 « .الحمدهللا در امر زندگي گشايش شده و هرگز به سختي و تنگي نيفتاده ام

 شفاي سرطان پسربچه سني در مسجد جمكران
 

ساله هستم كه حدود يك سال و هشت ماه به سرطان مبتال بودم و دكترها جوابم نموده  12، »سعيد چنداني«من 
 . بودند

              آمدم، در خواب ديدم نوري از پشت ديوار به طرف من » مسجد جمكران«روز قبل، شب چهارشنبه كه به 51 
م، بعد خود را كنترل نموده و اين نور آمد به بدن من تماسي پيدا كرد و رفت و نور آنقدر مي آيد كه اول ترسيد

 .زياد بود كه من نتوانستم آن را كامل ببينم
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بيدار شدم و باز خوابيدم تا صبح كه از خواب بيدار شدم، ديدم بدون عصا مي توانم راه بروم و حالم خيلي خوب  
ن مانديم و در شب جمعه، مادرم باالي سرم نشسته بود و به تالوت قرآن مشغول است تا شب جمعه در مسجد جمكرا

بود، احساس كردم كسي باالي سر من آمد و جمالتي را فرمود كه من بايد يك كاري را انجام دهم، سه مرتبه هم 
 . جمالت را بيان كرد

    شما به من چيزي گفتي؟! مادر  : من به مادر گفتم

  .ته مشغول قرائت قرآنممن آهس! نه :گفت

   پس چه كسي با من حرف زد؟  : گفتم

    .نمي دانم  : گفت

 . هر چند، سعي كردم آن جمالت را به ياد بياورم متأسفانه نشد و تا االن هم يادم نيامده است

  شما اهل كجا هستي؟! سعيد جان: سؤال

 . زاهدان: جواب

  كدام شهر زاهدان؟: سوال

 . نخود زاهدا: جواب

  كالس چندمي؟: سوال

 .پنجم: جواب

  كدام مدرسه مي روي؟: سوال

 . محمد علي فائق: جواب

  شما قبل از شفا پيدا كردن، چه ناراحتي داشتي؟: سوال

 . غده سرطاني: جواب

  در كجاي بدنت بود؟: سوال

 . لگن و مثانه و شكم: جواب

  از چه جهت ناراحت بودي؟: سوال

 . ناراحتي كه حتي با عصا هم نمي توانستم درست راه بروم، مرا بغل مي گرفتند راه رفتن و درد و: جواب

  دكترها چه گفتند؟: سوال

 . ما نمي توانيم عمل كنيم و جوابم كردند و بعضي به مادرم مي گفتند بايد پايش را قطع كنيم: گفتند: جواب

  شما در اين مدت، بيرون از منزل نمي رفتي؟: سوال

 . كه مرا عمل كرده براي نمونه برداري كه سه ماه قبل بود، ديگر نتوانستم از خانه بيرون بروم از وقتي: جواب
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 در اين سه ماه چه مي كردي؟: سوال

 . خوابيده بودم و نمي توانستم راه بروم: جواب

 . مي شود آدرس منزلتان را بگوييد: سوال

 . ، منزل آقاي چنداني6نعمت، پالك زاهدان، كوي امام خميني، انتهاي شرقي، كوچه ! بلي: جواب

 شما چطور شد جمكران آمديد؟: سوال

 . مادرم مرا آورد: جواب

  چه احساسي داري االن كه به مسجد جمكران آمده اي؟: سوال

 . خيلي احساس خوبي دارم و ناراحتيهايم همه برطرف شده: جواب

  بعد از اينكه شفا يافتي، دكتر رفتي؟: سوال

 ! آري: جواب

  چه گفتند؟: لسوا

: كجاست؟ گفت: ما دكتر ديگري داريم و او عالج كرده گفتند: تعجب كردند و مادرم به آنها گفت: جواب
 . جمكران و آنها هم آدرس گرفتند و گفتند ما هم مي رويم

 شما قبل از اينكه شفا بگيري و قبل از خوابيدن، چه راز و نيازي كردي و با خود چي مي گفتي؟: سوال

خواستم كه اين درد از من برود و مرا شفا بدهد و باألخره به ) عليه السالم(گريه كردم و از خدا و امام زمان  :جواب
 . نتيجه رسيدم و موفق شدم و خيلي راضيم

  شما براي معالجه كجا رفتيد؟: سوال

م، بستري شدم و تكه بعد دكتر گفت تكه برداري مي كنم، رفت. رفتيم» الوند«چند ماه قبل به بيمارستان : جواب
پس از چهار روز كه بستري بودم، از حال رفتم، و سه چهار ماه نتوانستم اصالً راه بروم و تمام . برداري كردند

 . خانواده ام، مأيوس بودند

  خيلي درد داشتي؟: سوال

 ! آري: جواب

  االن هيچ درد نداري؟: سوال

 ! خير: جواب

  ردند؟با چه چيزي شما را به اينجا آو: سوال

 . ماشين: جواب

  به چه نحو وارد مسجد شدي؟: سوال
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 .تا نصف راه با عصا آمدم، نتوانستم، مرا بغل كردند و به مسجد آوردند: جواب

 
 : سوال و جواب با مادر نوجوان سرطاني شفا يافته

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ! بر محمد و آل محمد صلوات

     من از يك جهت ناراحت و از يك جهت خوشحال هستم و لذا! صلوات) عليه السالم(براي خشنودي امام زمان 
 . نمي توانم درست صحبت كنم، ببخشيد

 . اما ناراحتي من اين است كه مي خواهم از اينجا بروم و جهت خوشحاليم آن است كه فرزندم شفا پيدا كرده است

يك سال با درد ساخت و چيزي نگفت تا  يعني فرزندم. ماه مريض بوده و به من چيزي نگفت 8بچه من يك سال و 
من او را نزد دكترهاي زاهدان بردم، به من گفتند بايد اين بچه را به . ناراحتي خيلي شديد شد و به من اظهار كرد

 « . غده سرطاني است« : او را به تهران آوردم و نمونه برداري كردند و گفتند. تهران ببريد

م زدم و از آن روز به بعد كه مرض او را فهميدم خواب راحت نداشتم و شبهاي من بي اختيار شده و به سر و صورت
 .طوالني را نمي دانم چه طور گذرانده و خواب به چشمان من نمي آمد

چندين دوره . مي گفتم» الاله االاهللا« و » اهللا اكبر« اول به نام خدا درود مي فرستادم و : آنچه بلد بودم اين بود كه
بعداً به نام محمد صلي اهللا عليه و آله و بعد به نام حضرت مهدي . مي گفتم كه اين نام خداست» ه االاهللاال ال« تسبيح 
  .و بقيه انبياء صلوات فرستادم؛ چون خواب كه به چشمم نمي آمد، نمي خواستم بيكار باشم) عليه السالم(

  دكترها چه گفتند؟: سوال

و به من گفتند كه سرطان است و عالج ! از بين برده اي، براي ما آورده اي االن كه بچه را! مادر سعيد: گفتند: جواب
به هر . من نمي دانستم كه سرطان است: چرا نگفتي؟ گفت: به او گفتند. گفتم تقصير من نيست، به من نگفت. ندارد

  .حال دكترها عصباني شدند و به من گفتند ببرش

. شيمي درماني مي كنيم تا چه پيش آيد: ترها التماس كردم، گفتندبه بعضي از دك. چهار دكتر ما را جواب كردند
  .آوردم) مسجد جمكران( چند جلسه شيمي درماني كردند و هنوز زير برق نگذاشته بودند كه من سعيد را به اينجا 

من خودم وقتي به اينجا آمديم، روز سه شنبه بود و سعيد شب چهارشنبه، ساعت سه بعد از نصف شب، كه تنها بود و 
  .مسجد بودم، خواب مي بيند؛ من آمدم ديدم بدون عصا دارد راه مي رود

  زود برو، چوب را بردار، چرا بدون عصا مي روي؟! سعيد جان: گفتم

مگر من نيامدم اينجا كه بدون چوب . من ديگر با پاي خودم مي توانم راه بروم و احتياجي به عصا ندارم: گفت
  بروم؟
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 .من شفا گرفتم و خوابش را گفت: م البد شوخي مي كند، و او گفتمن و برادرش گفتي

ديدم كامالً . ، رفت»سينه خيز برو « . ، بلند شد»بلند شو« . نشست» . اگر راست مي گويي، بنشين« : برادرش گفت
  «.الحمداهللا رب العالمين« . خوب شده است

و را فراهم نكنند، گفتم به كسي نگويم تا بعداً براي من به خاطر اينكه بچه ام را چشم نكنند و اسباب ناراحتي ا
  .متصدي مسجد نقل مي كنم

  .بچه ام را آوردم اينجا، سالم شده و اميد است حضرت اجازه بدهد تا از خدمتش مرخص شويم» الحمدهللا«شكر، 

  آمدي؟» مسجد جمكران« چرا شما به : در نوار ويدئويي از اين مادر سوال شده

به خاطر خوابي كه وقتي در بيمارستان تهران بودم، ديدم كه مرا به اينجا راهنمايي كرده و : ويددر جواب مي گ
  .شفاي فرزند تو آنجاست: گفتند

  ايشان چند ماه مريض احوال و بستري بود؟: سوال

ل مي گرفت و در زاهدان پدرش او را بغ. از شهريورماه، كه از شهريور تا آبان، ديگر هيچ نتوانست راه برود: جواب
چون بعد از نمونه برداري، . از اين طرف به آن طرف و پيش دكتر مي برد و در مسافرت برادرش كه همراه ما هست

  .به كلي از پا افتاد و عكسها و مدارك موجود است

  بعد از شفا هم او را پيش دكترها بردي؟: سوال

  چه خوب شده؟چه كار كردي كه اين ب: و تعجب كردند و گفتند! آري: جواب

عليه (و از سكه هاي امام زمان » جمكران» « قم«: كجاست؟ گفتم: گفت. ما يك دكتر داريم كه پيش او بردم: گفتم
  .بخدا دكتر تعجب كرد، دكترش آدرس جمكران را نيز گرفت. كه شما داده بوديد، به آنها دادم) السالم

  كدام دكتر بود؟: سوال

  .و يك دكتر پاكستاني» دكتر رفعت«و نام دكتر هم ) امام خميني(بي بيمارستان هزار تختخوا: جواب

  دقيقاً چه مدت است كه اينجا هستي؟: سوال

  .نزديك يك برج است اينجا هستم و بايد حضرت امضا كند و اجازه دهد تا از اينجا بروم: جواب

  پدرش مي داند؟: سوال

  .ر نمي كنند كه بچه خوب شده باشدخودم تلفن زدم و همه تعجب كرده و باو! آري: جواب

  محل شما اكثراً اهل تسنن هستند؟: سوال

  !بلي: جواب

  خودتان چطور؟: سوال

  .ما خودمان اهل تسنن و حنفي هستيم، پيرو دين، قرآن و اسالم هستيم: جواب
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  بچه شما را شفا داده، شما شيعه نمي شويد؟) عليه السالم(حاال كه امام زمان : سوال

 .مال ما هم هست و تنها براي شما نيست) ليه السالمع(امام زمان : جواب

 :آقاي زاهدي نقل مي كنند

در سفري كه اخيراً با حجت االسالم سيد جواد گلپايگاني جهت افتتاح مسجد سراوان به زاهدان داشتم و جوياي 
 : حال اين خانواده شدم به دو نكته آگاهي يافتم

 
 العظمي گلپايگاني و سفارش ايشان به او كه بايد جزو شاگردان مكتب امام ديدار اين نوجوان با مرحوم آيت اهللا -1

مژده دادند كه افراد خانواده اين نوجوان همه  -2. و از سربازان امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ شوي) عليه السالم(صادق 
  .شيعه اثني عشري شده اند و اين قصه در نزد مردم آنجا مشهور است

 ! وه صفينتشرف جنگجوي غز

 
  :يكي از شيعيان خاندان عصمت و طهارت عليهم السالم مي گويد

ناگاه در بين سخن گفتن، خواب بر او غلبه كرد و . مردي را ديدم كه با او صحبت مي كرد. روزي نزد پدرم بودم »
به ضربات شمشير از او سؤال كردم جريان اين جراحت كه . اثر زخم عميقي بر سرش ظاهر شد. عمامه از سرش افتاد

  مي ماند چيست؟

  .اينها از ضربه شمشير در جنگ صفين است: گفت

جنگ صفين مربوط به قرنها پيش است و يقيناً تو در آن زمان نبوده اي، چطور : حاضرين تعجب كرده به او گفتند
  چنين چيزي امكان دارد؟

 .همين طور است كه مي گوييد. بله: گفت

با هم صحبت مي كرديم و . ي كردم و در بين راه مردي از طايفه غرّه با من همراه شدمن روزي به طرف مصر سفر م
اگر من در آن جا حاضر بودم، شمشير خود را از : آن مرد گفت. در بين صحبت از جنگ صفين، يادي به ميان آمد

  .و اصحابش سيراب مي كردم) ليه السالمع(خون علي

  .خون معاويه و يارانش رنگين مي كردم اگر من حاضر بودم، شمشير خود را از: من هم گفتم

بيا تا حق خود . و معاويه و آن ياران كه االن نيستند؛ ولي من و تو كه از ياران آنهاييم عليه السالم علي: آن مرد گفت
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من هم . اين را گفت و شمشير را از نيام خارج نمود. را از يكديگر بگيريم و روح ايشان را از خود راضي نماييم
  .الف كشيدم و به يكديگر درآويختيمشمشير خودم را از غ

  .ناگاه آن مرد ضربه اي بر فرق سرم وارد كرد كه افتادم و از هوش رفتم. درگيري شديدي واقع گرديد

ديگر ندانستم كه چه اتفاقاتي افتاد، مگر وقتي كه ديدم مردي مرا با ته نيزه خود حركت مي دهد و بيدار مي نمايد؛ 
دستي بر جراحت و زخم من كشيد، گويا . بر سر بالين خود ديدم كه از اسب پياده شدچون چشم گشودم، سواري را 

كمي صبر كن تا  :بعد فرمود. دست او دارويي بود كه فوراً آن را بهبودي بخشيد و جاي ضربه را خوب كرد
  .برگردم

آن مرد را كه به من  طولي نكشيد كه مراجعت نمود و سر. آن مرد بر اسب خود سوار شد و از نظرم غايب گرديد
اين سر، سرِ دشمن تو است؛ چون تو  :فرمود. ضربه زده بود، در دست داشت و اسب و اثاثيه مرا با خود آورد

 .ما را ياري كردي، ما هم تو را ياري نموديم

سوره . يقيناً خداي تعالي، كسي كه او را ياري كند، ياريش مي نمايد: ولينصرن اهللا من ينصره  
   40حج آيه 

  اي موالي من تو كيستي؟: وقتي اين قضيه را ديدم مسرور گشته و عرض كردم

 : فرمودند

اگر راجع به اين زخم از تو : بعد فرمودند. من م ح م د ابن الحسن، صاحب الزمان هستم  
 .بگو آن را در جنگ صفين به سرم زده اند: پرسيدند

  « .اين جمله را فرمود و از نظرم غايب شد

  شهدي علي اكبر تهرانيتشرف م

 : آقا سيد عبدالرحيم خادم مسجد جمكران مي گويد

ديدم مرد غريبي در آن جا نشسته . بعد از گذشتن مرض، روزي به مسجد جمكران رفتم) 1322سال (در سال وبا   
 . احوال او را پرسيدم. است

بي و خريد و فروش دخانيات داشتم؛ در تهران كاس. من ساكن تهران مي باشم و اسمم مشهدي علي اكبر است: گفت
اما پس از مدتي سرمايه ام تمام شد؛ چون به مردم نسيه داده بودم و وقتي وبا آمد آنها از بين رفتند و دست من خالي 

 . در آن جا اوصاف اين مسجد را شنيدم. شد؛ لذا به قم آمدم
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 . نظري بفرمايند و حاجتم را عنايت كنند من هم آمدم كه اين جا بمانم، تا شايد حضرت ولي عصر ارواحنا فداه

رياضتهاي بسياري . مشهدي علي اكبر سه ماه در مسجد جمكران ماند و مشغول عبادت شد: سيد عبدالرحيم مي گويد
 . گرسنگي و عبادت و گريه كردن: كشيد، از قبيل

يك روز از شهر به .  مي رومبه كربال. قدري كارم اصالح شده؛ اما هنوز به اتمام نرسيده است: روزي به من گفت
 . در بين راه ديدم، او پياده به كربال مي رود. طرف مسجد جمكران مي رفتم

بعد از شش ماه، باز روزي در بين راه، ايشان را كه از كربال برگشته بود، در همان محلي . شش ماه سفر او طول كشيد
 . كه قبالً ديده بودم، مشاهده كردم

در كربال برايم اين طور معلوم شد كه حاجتم در همين مسجد : او گفت. سر صحبت باز شدبا هم تعارف كرديم و 
 . جمكران داده مي شود؛ لذا برگشتم

 . اين بار هم مشهدي علي اكبر دو سه ماه ماند و مشغول رياضت كشيدن و عبادت بود

او را به منزل بردم و شب را آن جا . ديدم مي خواهد به تهران برود. تا آن كه پنجم يا ششم ماه مبارك رمضان شد
 . حاجتم برآورده شد: در اثناي صحبت گفت. ماند

  چطور؟: گفتم

من با يكي از اهالي . چون تو خادم مسجدي برايت نقل مي كنم و حال آن كه براي هيچ كس نقل نكرده ام: گفت
 .ع شد پولش را بدهمروستاي جمكران قرار گذاشته بودم كه روزي يك نان جو به من بدهد و وقتي جم

 . ديگر به تو نان نمي دهم: گفت. روزي براي گرفتن نان رفتم 

من اين مسأله را به كسي نگفتم و تا چهار روز چيزي نداشتم كه بخورم مگر آن كه از علف كنار جوي مي خوردم، 
را نداشتم، مگر براي اين باعث شد كه من بي حال شوم و ديگر قدرت برخاستن . به طوري كه مبتال به اسهال شدم

 . عبادت كه قدري به حال مي آمدم

) نام دو كوه در اطراف مسجد جمكران ( » دوبرادران « ديدم سمت كوه . نصف شبي كه وقت عبادتم بود فرا رسيد
 . روشن است و نوري از آن جا ساطع مي شود، بحدي كه تمام بيابان منور شد

سيدي را با . جرات بيرون مسجد بود ديدم، مثل اين كه در را مي كوبيدناگهان كسي را پشت در اتاقم كه يكي از ح
تا آن كه . به ايشان سالم كردم؛ اما هيبت ايشان مرا گرفت و نتوانستم حرفي بزنم. جاللت و عظمت پشت در ديدم

 : آمده و نزد من نشستند و بناي صحبت كردن را گذاشتند، و فرمودند
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زد پيغمبر صلي اهللا عليه و آله و سلم شفاعت كرده كه ايشان حاجتت جده ام فاطمه عليها السالم ن  
 . را برآورند

و پيغمبر صلي اهللا و عليه . برو به وطن كه كار تو خوب مي شود. جدم نيز به من حواله نموده اند
 . «برخيز برو كه اهل و عيالت منتظر مي باشند و بر آنها سخت مي گذرد: و آله و سلم فرموده اند

سيد عبدالرحيم : پيش خود خيال كردم كه بايد اين بزرگوار حضرت حجت عليه السالم باشد؛ لذا عرض كردممن 
 . خادم اين مسجد نابينا شده است شفا شفايش بدهيد

 : فرمودند

 .بيا برويم و در مسجد نماز بخوانيم: بعد فرمودند. صالح او همان است كه نابينا بماند  

ديدم شخصي از چاه . ون آمديم، تا به جاهي كه نزديك درب مسجد مي باشد، رسيديمبرخاستم و با حضرت بير
بعد از آن به صحن مسجد رفتيم كه ديدم، شخصي . بيرون آمد و حضرت با او صحبتي كردند كه من آن را نفهميدم

 . ظرف آبي در دستش بود كه آن را به حضرت داد. از مسجد خارج شد

من از آن آب وضو گرفتم و داخل مسجد . با اين آب وضو بگير: هم فرمودندايشان وضو گرفتند و به من 
 . شديم

  يابن رسول اهللا چه وقت ظهور مي كنيد؟: عرض كردم

 تو چه كار به اين سؤالها داري؟: حضرت با تندي فرمودند

 . مي خواهم از ياوران شما باشم: عرض كردم

و ناگهان از نظرم غايب شدند؛ اما  طالب سؤال كنيهستي؛ اما تو را نمي رسد كه از اين م: فرمودند
صداي حضرت را از ميان چاهي كه پاي قدمگاه در صفه اي كه در و پنجره چوبي دارد و داخل مسجد است، شنيدم 

 : كه فرمودند

 . برو به وطن كه اهل و عيالت منتظر مي باشند

    .مي باشد) سيد(در اين جا مشهدي علي اكبر اظهار داشت كه عيالم علويه 
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 تشرف حاج سيد عزيزاهللا تهراني

 
 : حاج سيد عزيز اهللا تهراني براي فرزندش نقل كرد

ايامي كه در نجف اشرف بودم، مشغول به جهاد اكبر و رياضتهاي شرعي از قبيل روزه و نماز و ادعيه و غيره  »
فطر، به كربالي معلي مشرف شدم يك بار چند روزي براي زيارت مخصوصه امام حسين عليه السالم در عيد . بودم

 . و در مدرسه صدر در حجره بعضي از رفقا منزل نمودم

 
در آن حجره بعضي . غالباً در كربال در حرم مطهر مشرف بودم و بعضي از اوقات براي استراحت به حجره مي آمدم

 . دآنها از حال من و زمان برگشتنم به نجف اشرف سؤال نمودن. از رفقا و زوار هم بودند

من قصد مراجعت ندارم و امسال مي خواهم پياده به حج مشرف شوم و اين مطلب را در زير گنبد مقدس : گفتم
 . ساالر شهيدان حضرت اباعبداهللا الحسين عليه السالم از خدا خواسته ام و اميد اجابت آن را دارم

 
. ياضت كشيده اي مغزت عيب كرده استاز بس ر: همه رفقا و زوار حاضر در حجره از روي تمسخر و استهزا گفتند

 چطور پياده به حج رفتن براي تو بي زاد و توشه و مركب و وجود ضعف مزاج، ممكن است؟

 
و خالصه مرا بسيار استهزا نمودند بحدي كه سينه ام تنگ شد و از حجره محزون و اندوهناك خارج شدم به طوري  

وارد حرم مطهر شده، زيارت مختصري كردم و متوجه سمت باالي با همان حال . كه شعوري برايم باقي نمانده بود
 .سر مقدس شدم و در آن جايي كه هميشه مي نشستم، نشستم و با حزن تمام متوسل به سيدالشهداء عليه السالم شدم

 ناگاه دستي بر كتف من گذاشته شد؛ وقتي رو برگرداندم، ديدم مردي است و به نظر مي رسيد كه از اعراب باشد؛ 
 مي خواهي پياده به حج مشرف شوي؟: اما با من به فارسي تكلم نمود و مرا به اسم نام برد و گفت

 . بلي: گفتم

 من هم اراده حج دارم آيا با من مي آيي؟: گفت

 . بلي: گفتم

پس مقداري نان خشك كه يك هفته ات را كفايت كند، مهيا كن و آفتابه آبي بياور و : گفت
ن روز در فالن ساعت به همين جا بيا و زيارت وداع كن تا جهت انجام احرامت را بردار و فال
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 . حج به راه بيفتيم

 
. از حرم مطهر خارج شدم و مقدار كمي گندم گرفتم و به يكي از زنهاي فاميل دادم كه نان بپزد. سمعاً و طاعه: گفتم

 . رفقا هم همان روز به نجف اشرف مراجعت كردند

 . لم را برداشته به حرم مطهر مشرف شدم و زيارت وداع نمودمچون روز موعد شد، وسائ

آن مرد در همان وقت مقرر آمد و با هم از حرم مطهر و صحن مقدس و از شهر كربال بيرون رفتيم و تقريباً يك 
 . مدر بين راه نه او با من صحبت مي كرد، و نه من به او چيزي مي گفتم تا به بركه آبي رسيدي. ساعت راه پيموديم

 
اين خط، قبله است و اين هم كه آب است اين جا بمان، غذا بخور و نماز : ايشان خطي كشيد و گفت

 .بخوان همين كه عصر شد، مي آيم

 . بعد از من جدا شد و ديگر او را نديدم 

 . برخيز برويم: عصر، ايشان عصر آمد و گفت. غذا خوردم و وضو گرفتم و نماز خواندم و آن جا بودم

اين خط قبله است و اين : تم و ساعتي با او رفتم باز به آب ديگري رسيديم دوباره خطي كشيد و گفتبرخاس
 .آب است شب را اين جا مي ماني و من صبح نزد تو مي آيم

 
صبح كه شد و آفتاب . شب را به آرامش در آن جا ماندم. او به من بعضي از اوراد را تعليم داد و خود برگشت 

 . برخيز برويم: و گفتطلوع كرد، آمد 

 .من عصر مي آيم: به مقدار روز اول رفتيم باز به آب ديگري رسيديم و باز خط قبله را كشيد و گفت

عصر كه شد، مثل روز اول آمد و به همان شكل مي رفتيم و به همين ترتيب هر صبح و عصر مي آمد و مسير را طي 
. فتن نمي كرديم چون خيلي راه نمي رفتيم تا خسته شويممي نموديم اما طوري بود كه احساس خستگي از راه ر

 . هفت روز به اين منوال گذشت

( اين جا براي احرام، مثل من غسل كن و احرامت را بپوش و مثل من تلبيه : صبح روز هفتم گفت
 .بگو...) جمله لبيك اللهم لبيك

 
ناگاه صدايي شنيديم مثل صدايي كه در بين  آنگاه كمي كه رفتيم،. من هم حسب االمر ايشان اعمال را بجا آوردم
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 . كوهها ايجاد مي شود

  اين صدا چيست؟: سؤال كردم

 .ز اين كوه كه باال رفتي، شهري را مي بيني داخل آن شهر شوا: گفت

 
از كوه فرود آمده و داخل آن . من هم تنها باالي كوه رفتم و شهر عظيمي را ديدم. اين را گفت و از نزد من رفت

  اين كجا است؟: شدم و از اهل آن پرسيدمشهر 

آن وقت متوجه حال خود شده و از خواب غفلت بيدار شدم و دانستم كه به خاطر . اين جا مكه معظمه است: گفتند
 . نشناختن آن مرد، فيض عظيمي از من فوت شده است؛ لذا پشيمان شدم؛ اما پشيماني سودي نداشت

 
همراه . القعده و ايامي از ذي الحجه را در مكه بودم؛ تا اين كه حجاج رسيدند دهه دوم و سوم شوال و تمام ماه ذي

آنها عموزاده من، حاج سيد خليل پسر حاج سيد اسداهللا تهراني بود، كه با عده اي از حجاج تهران از راه شام آمده 
داشت و مخارجم را هم داد  بودند و ايشان تشرفم را به حج خبر نداشت همين كه يكديگر را ديديم، مرا با خود نگه

تا نجف اشرف و ) مسيري در آن حوالي ( و در راه مراجعت كجاوه اي براي من گرفت و بعد از حج مرا از راه جبل 
  .از نجف تا تهران همراه خود برد

  )حمه اهللا عليهر(تشرف جناب شيخ انصاري
 
 

 : بود فرمود )ره(ميرزا حسن آشتياني، كه از جمله شاگردان فاضل شيخ انصاري   عالم رباني

 . به حرم حضرت اميرالمومنين عليه السالم مشرف شديم) ره(روزي با عده اي از طالب در خدمت شيخ انصاري  

بعد از دخول به حرم مطهر، شخصي به ما برخورد و به شيخ انصاري سالم كرد و براي مصافحه و بوسيدن دست 
ايشان نامش فالن است و در جفر : شيخ عرض كردند بعضي از همراهان براي معرفي آن شخص به. ايشان جلو آمد

 . يا رمل مهارت دارد و ضمير اشخاص را هم مي گويد

 
من چيزي در ضميرم گذراندم اگر مي : شيخ چون اين مطلب را شنيد، تبسم شد و براي امتحان، به آن شخص فرمود

  تواني بگو چيست؟
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ذرانده اي كه آيا حضرت صاحب االمر عليه السالم را تو در ذهن خود گ: آن شخص بعد از كمي تأمل، عرض كرد
  زيارت كرده اي يا نه؟

آن . وقتي اين را شنيد حالت تعجب در ايشان ظاهر گشت؛ اگرچه صريحاً او را تصديق نفرمود) ره(شيخ انصاري
  آيا ضمير شما همين است كه گفتم؟: شخص عرض كرد

 . شيخ ساكت شد و جوابي نفرمود

  كه درست گفتم يا نه؟آن شخص عرض كرد 

  خوب، بگو ببينم كه ديده ام يا نه؟: شيخ اقرار كرد و فرمود

يك مرتبه در : آري، دو مرتبه به خدمت آن حضرت شرفياب شده اي: آن شخص عرض كرد
 . سرداب مطهر و بار دوم در جاي ديگر

  « .هر شود، به راه افتادشيخ چون اين سخن را از او شنيد، مثل كسي كه نخواهد مطلب، بيشتر از اين ظا

 تشرف تاجر اصفهاني و طي االرض با جناب هالو

 

  :نقل مي فرمود) ره(حاج آقا جمال الدين

روزي نزديك . من براي نماز ظهر و عصر به مسجد شيخ لطف اهللا ، كه در ميدان شاه اصفهان واقع است، مي آمدم  
حاجي تاجري، از بزرگان . لها و كشيكچي ها همراه او هستندمسجد جنازه اي را ديدم كه مي برند و چند نفر از حما

 .تجار هم كه از آشنايان من است پشت سر آن جنازه بود و به شدت گريه مي كرد و اشك مي ريخت

من بسيار تعجب كردم چون اگر اين ميت از بستگان بسيار نزديك حاجي تاجر است كه اين طور براي او گريه مي 
شكل مختصر و اهانت آميز او را تشييع مي كنند و اگر با او ارتباطي ندارد، پس چرا اين طور كند، پس چرا به اين 

  براي او گريه مي كند؟

آقا به تشييع جنازه اولياء حق نمي آييد؟ با شنيدن اين كالم، از رفتن : تا آن كه نزديك من رسيد، پيش آمد و گفت
اين محل سابقاً . ( جنازه تا سر چشمه پاقلعه در اصفهان رفتم به مسجد و نماز جماعت منصرف شدم و به همراه آن

 .وقتي به آن جا رسيديم، از دوري راه و پياده روي خسته شده بودم) غسالخانه مهم شهر بود 
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در آن حال ناراحت بودم كه چه دليلي داشت كه نماز اول وقت و جماعت را ترك كردم و تحمل اين 
: با حال افسردگي در اين فكر بودم كه حاجي پيش من آمد و گفت. حرف حاجيسختي را نمودم آن هم به خاطر 

  شما نپرسيديد كه جنازه از كيست؟

 . بگو: گفتم

در مسافرتم چون نزديك كربال رسيدم، آن بسته اي را كه همه پول و . مي دانيد امسال من به حج مشرف شدم: گفت
، دزد برد و در كربال هم هيچ آشنايي نداشتم كه از او پول قرض مخارج سفر با باقي اثاثيه و لوازم من در آن بود

تصور آن كه اين همه دارايي را داشته ام و تا اين جا رسيده ام؛ ولي از حج محروم شده باشم، بي اندازه مرا . كنم
 . غمگين و افسرده كرده بود

ه كه تنها بودم و از غم و غصه سرم را در بين را. تا آن كه شب را به مسجد كوفه رفتم. در فكر بودم كه چه كنم
پايين انداخته بودم، ديدم سواري با كمال هيبت و اوصافي كه در وجود مبارك حضرت صاحب االمرعليه السالم 

 : توصيف شده، در برابرم پيدا شده و فرمودند

 چرا اين طور افسرده حالي؟

 . مسافرم و خستگي راه سفر دارم: عرض كردم

 . با اصرار ايشان شرح حالم را عرض كردم ي غير از اين دارد، بگو؟اگر علت: فرمودند

 .هالو: در اين حال صدا زدند

در اصفهان در بازار، نزديك حجره ما يك . ( ديدم ناگهان شخصي به لباس كشيكچي ها و با لباس نمدي پيدا شد
ديدم همان هالوي اصفهان  در آن لحظه كه آن شخص حاضر شد، خوب نگاه كردم،) كشيكچي به نام هالو بود 

 .است

و خودشان ناپديد    اثاثيه اي را كه دزد برده به او برسان و او را به مكه ببر  : حضرت به او فرمودند
 . شدند

 . در ساعت معيني از شب و جاي معيني بيا تا اثاثيه ات را به تو برسانم: آن شخص به من گفت

درست نگاه كن و قفل : بسته پول و اثاثيه ام را به دستم داد و فرمود وقتي آن جا حاضر شدم، او هم تشريف آورد و
 . آن را باز كن و ببين تمام است؟ ديدم چيزي از آنها كم نشده است

 . برو اثاثيه خود را به كسي بسپار و فالن وقت و فالن جا حاضر باش تا تو را به مكه برسانم: فرمود
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مقدار كمي از مسافت كه طي . به همراه او رفتم. پشت سر من بيا: فرمود. او هم حاضر شد. من سر موعد حاضر شدم
 . شد، ديدم در مكه هستم

 
بعد از اعمال حج در فالن مكان حاضر شو تا تو را برگردانم و به رفقاي خود بگو با شخصي از راه نزديكتري : فرمود

 . آمده ام، تا متوجه نشوند

عضي صحبتها را با من به طور ماليمت مي زدند؛ ولي هر وقت مي ضمناً آن شخص در مسير رفتن و برگشتن ب
 . خواستم بپرسم شما هالوي اصفهان ما نيستيد، هيبت او مانع از پرسيدن اين سؤال مي شد

 . بعد از اعمال حج، در همان مكان معين حاضر شدم و او هم مرا، به همان صورت به كربال برگرداند

 
 . بلي: ن بر گردن تو ثابت شد؟ گفتمحق محبت م: در آن موقع فرمود

 .او رفت. تقاضايي از تو دارم و موقعي كه آن را از تو خواستم انجام بده: فرمود

خواستم براي او . روز اول ديدم همان هالو وارد شد. تا آن كه به اصفهان آمدم و براي رفت و آمد مردم نشستم
حترام كنم اشاره فرمود كه مطلب را اظهار نكنم، و رفت در قهوه برخيزم و به خاطر مقامي كه از او ديده ام او را ا

 . خانه پيش خادمها نشست و در آن جا مانند همان كشيكچي ها قليان كشيد و چاي خورد

در فالن روز دو ساعت به : آن مطلب كه گفتم اين است: بعد از آن وقتي خواست برود نزد من آمد و آهسته فرمود
به آن جا بيا و مرا با آنها دفن . ا مي روم و هشت تومان پول با كفنم در صندوق منزل من هستظهر مانده، من از دني

 . كن

 
آن روزي كه جناب هالو فرموده بود، امروز است كه رفتم و او از دنيا رفته بود و : در اين جا حاجي تاجر فرمود
آنها را . هشت تومان پول با كفن او بوددر صندوق او، همان طور كه خودش فرمود، . كشيكچي ها جمع شده بودند

 . برداشتم و اآلن براي دفن او آمده ايم

با اين اوصاف، آيا چنين كسي از اولياء اهللا نيست و فوت او گريه و ! قاآ: بعد آن حاجي تاجر گفت
   . تأسف ندارد
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  تشرف در روز عاشوراي حسيني
 

در    سيد علي مجتهد سيستاني را داشتند   مرحوم آيت اهللامرحوم حاج سيد محمد تقي مشيري كه افتخار مصاهبت 
  .علم جفر مهارت و اطالعي كامل داشت و مجهوالتي را به وسيله آن معلوم و گمشده هايي را پيدا مي نمود

 :وي نقل مي كرد

ردم، بهتر زماني مبتال به كسالت پا درد شدم به طوري كه راه رفتن برايم مشكل بود و هر چه توانستم، معالجه ك 
چاره آن را . نشد، تا جايي كه گاهي مرا به دوش كشيده و مي بردند و اغلب با كمك عصا به زحمت راه مي رفتم

  .منحصر به تشرف خدمت حضرت ولي عصر عجل اهللا فرجه الشريف ديدم و راه تشرف را از طريق جفر يافته بودم

عليه السالم مشرف مي شود؟ معلوم كرد، در پس حساب كردم چه وقت آن حضرت به زيارت جدش حضرت رضا 
  .روز عاشورا موقع ظهر

 
و اين حساب من در ذي القعده . باز حساب كردم با چه لباسي و با چند نفر؟ معلوم كرد با لباس اعراب و سه نفر رفيق

  .انتظار كشيدم تا ذي القعده تمام شد و ذي الحجه گذشت و محرم فرا رسيده و روز عاشورا شد. بود

 
پس غسل زيارت كرده و به زحمت فراوان مشرف شده و زيارت مخصوص و جامعه و عاشورا را خوانده و در مقابل 
درب پيش روي، كه ورود آن حضرت را آن حساب، از آنجا تعيين كرده بود نشسته و انتظار ظهر را مي كشيدم تا 

  .اينكه موقع زوال ظهر شد

هم به يك قيافه و يك لباس وارد شده و هر كدام به يك طرفي رفته و ديدم چهار نفر شخصي نوراني شبيه به 
مشغول زيارت شدند و من يكي از آنها را كه مجذوب او شده بودم و يقين داشتم كه حضرت صاحب الزمان عجل 

  .اهللا فرجه الشريف است تعقيب نمودم

 
نمازش را داد و من خواستم عرض ارادت و او در مسجد باال سر مشغول نماز شد و من در مقابلش نشستم، تا سالم 

  .حاجت كنم، آن جناب مهلت نداده برق آسا پس از سالم نماز برخاست و نماز ديگر را شروع كرد

 
پس دقت مي كنم كه تا سالم نماز را گفت بالدرنگ من . اگر تا شب هم بنشينم نماز خواهد خواند: من با خود گفتم

ي جواب مرا داد، عرض حاجت مي كنم ولي در اين مرتبه هنوز سالم نداده بود وقت. هم به آن حضرت سالم مي كنم
  :كه يكي از آن سه نفر كه در حرم مطهر بودند آمدند وگفت

   .اي خضر بيا كه حضرت مهدي عليه السالم رفت: يا خضر تعال راح المهدي  
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ي بود، فوراً حركت است ولي حضرت ، خضر نب) ليه السالمع(آن شخص كه من يقين داشتم كه حضرت صاحب  
كرد و به آن سه نفر ديگر ملحق و از حرم بيرون رفتند و من در عقب سر آنها مي دويدم كه شايد آنها را درك كنم 

  .و به خدمت حضرت ولي عصر عجل اهللا فرجه برسم

 
صحن مطهر ولي ممكن نشد و مي ديدم آنان را كه از دار السياده خارج و در ميان انبوه و ازدحام مردم كه در 

مشغول به عزاداري بودند از نظرم غايب شدند و من سر از پا نشناخته از صحن به بست باال رفته و بار به صحن آمده و 
از بست پايين خارج شدم ولي اثري از آنها نيافتم و شايد يك ساعت و يا بيشتر از اين طرف به آن طرف مي دويدم 

 .ا ببينم ولي دولت مستعجل بودو نگاه مي كردم شايد بار ديگر هم آنها ر

 
ديگر به آن فيض نرسيدم و ناگاه متوجه خودم شدم كه قبل از اين، عاجز از راه رفتن عادي بودم ولي اكنون مدتي  

 « .است مي دوم و پايم درد نمي كند و از بركت توجه و عنايت آن بزرگوار شفا يافته است

 از مراجع تقليد) ره(تشرف شيخ طه نجف
 

 
 :زير را به نقل از حجت االسالم سيد صادق شيرازي در كتاب شيفتگان آورده اند  قاضي حكايتآقاي 

 :يكي از مؤمنين برايم از طرف سيد جعفر بحرالعلوم قصه اي به شرح ذيل نقل نمود  

         قه ايشان روزي در محضر آقاي سيد حسين بحرالعلوم نوه آيت اهللا سيد علي بحرالعلوم نويسنده كتاب برهان الف
 . بوده اند

سيد حسين بحرالعلوم در اتاقي نشسته و از ميهمانان و مراجعين استقبال مي نمود در اين بين يك مرتاض مسلمان 
من مي توانم هر سؤالي « : هندي وارد شد وقتي كه اين مرتاض خودش را به آقاي بحرالعلوم معرفي نمود چنين گفت

 .  ذ جواب گويم و از آنان نيز خبر دهمرا كه از غيبيات داشته باشيد با قلم و كاغ

 
  در همان وقت سؤاالتي را مردم از او مي نمودند و او به وسيله حساب و رياضي

 . جواب مي داد

 : در اين موقع آقاي بحرالعلوم به آن مرتاض رو نموده و گفتند

 .   سؤالي دارم كه گمان مي كنم نتواني آن را جواب دهي  
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   ال چيست؟آن سؤ« : مرتاض گفت

هر چند كه سخت « : مرتاض گفت. »اين سؤال خيلي سخت است و خارج از قدرت شما مي باشد « : ايشان فرمودند
   سؤال چيست؟. باشد من سعي مي كنم جواب آن را بيابم

 : ايشان فرمودند

به وجودش، زمين آرامش  حال كه شما اصرار مي كني بگو ببنيم، در اين لحظه مي توان موال و آقايمان و كسي كه  
و استقرار دارد و مردم به ميمنت او روزي مي خورند يعني حضرت حجت ابن الحسن المهدي عجل اهللا تعالي فرجه 

 .   الشريف را بيابيم؟

 
 :مرتاض گفت

   بله مي توانم به اين سؤال جواب بدهم   

بته اول در جواب گفتن معطل نمود تا آنجا ال. سپس شروع كرد به يافتن جواب از طريق محاسبات پيچيده رياضي 
 : كه آقاي بحر العلوم به او گفت

 .   به شما نگفتم نمي توانيد جواب اين سؤال را بگوييد  

 .   كمي صبر كنيد شايد بتوانم جواب را بيابم« : مرتاض در جواب گفت

 : سپس بعد از مدتي مرتاض گفت

 .   ولي من در فكرم كه شيخ طه نجف كيست؟مسأله آنطوري كه شما فكر مي كنيد نيست،   

 .   شيخ محمد طه نجف يكي از مراجع تقليد معروف ما در نجف اشرف مي باشد« : ايشان فرمودند

 : مرتاض گفت

 .   آن كسي كه از او سؤال مي كرديد االن در منزل شيخ طه و در نزد ايشان مي باشد  

 . به طرف منزل آيت اهللا شيخ محمد طه نجف روانه گشتنداينجا بود كه ايشان و اطرافيانشان به سرعت 

 
. در مسيري كه مي رفتند به يك سه راهي رسيدند كه يكي از اين راهها به طرف منزل شيخ محمد طه منتهي مي شد
وقتي كه اين گروه به سه راهي رسيدند از راهي كه به سوي منزل شيخ بود شخصي به شكل صحرانشينان عراقي، 

 . وقار و سكينه اي خاص كه از صورتش هيبت و عزت نمايان بود بيرون آمد ولي داراي
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وقتي كه وارد منزل شديم هيچكس در آنجا نبود حتي آن كسي كه از . خالصه، به طرف منزل شيخ روان گشتيم
د همانا مهمانها استقبال مي نمود و براي آنها آب و قهوه مي آورد ولي آن چيزي كه توجه همه را به خود جلب نمو

 . نشستن شيخ به صورت غمناك، در گوشه اتاقش بود

 : در حالي كه قطرات اشك بر گونه اش سرازير بود، مرتب با خود زمزمه مي كرد و مي گفت

 .   در دستم آمد ولي متوجه آن نشدم؛ وقتي متوجه او شدم از دستم بيرون رفت  

البته چون شيخ در . عد از سالم، علت گريه شيخ را پرسيدنددر اين حالت بود كه تازه واردين خيلي تعجب كردند و ب
اواخر عمر، بينايي خود را از دست داده بود متوجه آمدن آنها نشد؛ مگر بعد از اينكه به او سالم كردند شيخ بلند شد 

 . بودو به آنها خوش آمد گفت و در نزد آنها نشست و شروع نمود به بيان آن واقعه اي كه او را غمناك ساخته 

 : در حالي كه اشكهايش را پاك مي كرد، گفت

همه شما مي دانيد كه مردم براي سؤاالت شرعي و قضاوتها و ديگر امورشان به من رجوع مي كنند و من به آنها  »
فتوي مي دهم و ناراحتيهايشان را برطرف مي سازم و خمس و زكات گرفته و آنها را صرف مي كنم و همچنين 

 . كرده و مثل اينگونه امور را انجام مي دهم متولي و قيم نصب

تا اينكه اين فكر به ذهنم رسيد . البته اين قبيل امور را با دالئل اجتهادي پاسخ مي دهم تا موافق با شرع مقدس باشد
عليه (ركه آيا من در فتوي ها و قضاوتها راه درست را پيموده ام و آيا اعمال من در نزد پروردگار و پيامبر و ائمه اطها

  مورد قبول واقع گشته است يا خير؟)السالم

تقريباً سه سال قبل بود كه در مورد اين قضيه به وسيله مواليم اميرالمؤمنين عليه السالم و از ايشان با التماس 
  شده ام يا خير؟) ولو تقصير نباشد ( درخواست نمودم كه به من بفهمانند آيا من در اعمالم مرتكب خطا 

 . سل من زياد شد، چند شب قبل در عالم رؤيا حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم را زيارت كردموقتي كه اصرار و تو

           آن چيزي را كه از من طلب كردي به زودي به دست فرزندم مهدي آورده   : ايشان فرمودند
 .   مي شود

 
شنوم و گمان نمي كردم كه لذا من هم چند روزي در انتظار قدوم حبيبم صبر كردم و هر لحظه منتظر بودم تا جوابي ب

به اين زودي او را دريافته و بشناسم؛ ولي امروز كمي قبل از آمدن شما، خانه از مهمانان خالي گشت و ديگر كسي 
از مراجعين در منزل نبود؛ حتي خادم هم براي خريدن بعضي از لوازم منزل بيرون رفته بود در اين هنگام يك نفر 
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 . لت مي كرد بر اينكه او از عشاير عراقي مي باشدوارد اتاق شد كه لهجه اش دال

 
ولي او بر اين جواب اشكال علمي وارد نمود؛ و من . بعد از سالم، مسأله اي را از من پرسيد، من هم جوابش را گفتم

سعي كردم كه به اين اشكال پاسخ دهم، ولي آن شخص دوباره اشكال علمي ديگر گرفت و من شروع كردم كه به 
ل هم جواب گويم، ولي او اشكال علمي ديگري گرفت تا آنكه در ذهنم افكار متناقضي در مورد اين مرد و اين اشكا

ولي . فضلش به جريان افتاد كه چطور ممكن است يك مرد عشايري اينقدر به مسائل علمي آگاهي داشته باشد
ظار چه كسي هستم و چه حاجتي غفلتي عميق بر سراسر ذهنم خيمه زده بود و فراموش كرده بودم كه من در انت

  دارم؟

 : و اين فراموشي ادامه داشت، تا اينكه آن مرد، دستي به شانه ام زد و گفت

   انت مرضي عندنا  

   تو در نزد ما مورد رضايت قرار داري  : يعني

جع تقليد در اين مورد شگفتي ام بيشتر شد كه چطور ممكن است يك مرد باديه نشين اين جمله را به يك مر
  بگويد؟

سپس بعد از بيرون رفتن او ناگهان به خود آمده و آرزويم را به ياد آوردم كه به دنبال چه چيزي مي گشتم و از 
 . خداوند و پيامبر اكرم و ائمه طاهرين عليهم السالم چه حاجتي داشتم

 
وجه شدم كه او همان كسي است كه به مت. » انت مرضي عندنا « و حال آنكه اين مرد از حاجتم خبر داد به اين جمله 

دنبالش مي گردم و عمر خودم را براي خدمتش صرف كرده ام لكن به او متوجه نشدم تا اينكه از دستم رفت و حاال 
بر حالم تأسف مي خورم كه چطور او به نزدم آمد و در دستم قرار گرفت ولي متوجه اش نبودم تا اينكه از نور 

ماني متوجه شدم كه او از نزدم بيرون رفته بود و آيا براي مثل من سزاوار نيست گريه و ديدگانش استفاده كنم و ز
  زاري كند؟

 
 : در اين هنگام سيد بحرالعلوم به شيخ گفت

 .   حضرت آيت اهللا ما هم به همين جهت نزد شما آمديم  

بود و او را نزديك منزل ايشان  در اين حالت همگي به اين فكر رسيدند كه شايد آن مردي كه داراي هيبت و وقار
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ديدند همانا او سيد و آقا و مواليمان حضرت صاحب االمر حجة بن الحسن المهدي عجل اهللا تعالي فرجه الشريف 
    .بوده است

  تشرف علي ابن مهزيار اهوازي

ها قصدم اهللا الحرام مشرف شدم و در تمام اين سفر من بيست مرتبه به حج بيت: كند علي بن مهزيار نقل مي
بود، ولي در اين سفرها هرچه بيشتر تفحص كردم كمتر موفق به اثريابي از آن )عليه السالم(ديدن مواليم امام زمان

وقتي كه دوستان عازم مكه بودند، به . باالخره مأيوس شدم و تصميم گرفتم كه ديگر به مكه نروم. حضرت گرديدم
. هايي دارم و قصد رفتن به مكه را ندارم ال گرفتارينه، امس: شوي؟ گفتم من گفتند مگر امسال به مكه مشرف نمي

محبان و دوستداران آن حضرت بسيار سخت و مشكل    براي)عليه السالم(عصر هاي آغاز غيبت حضرت ولي سال
اما هر چه زمان . ولي غائب و دور از دسترس مردم   كنند كه امامشان زنده باشند توانستند باور گذشت؛ آنها نمي مي

اي كه گويا  به وجود مقدس آن حضرت، كم كم به دوري و غيبت امام عادت كردند، به گونه بيشتر گذشت، مؤمنانِ
به ياد آن  غيبت ظاهري آن حضرت از بين مردم باعث شده كه آن حضرت از فكر مردم غائب شوند و كمتر كسي

 .حضرت باشد

هاي  شود و مرتب به مكان كند، باورش نمي تابي مي همچون مادري كه فرزند عزيزش مفقود شده، تا مدتي بي
رود، تا وقتي كه كم كم به دوري فرزندش عادت كرده، و از پيدا كردن مأيوس او  دهد مي مختلفي كه احتمال مي

در زماني كه امام . رسد كه گويا او را فراموش كرده است كند، و اندك اندك به حدي مي شود، آرامش پيدا مي مي
الشرائط بودند،  در همه مسائل زندگي موظف به رجوع به مجتهد جامعغائب شدند، گرچه شيعيان )عليه السالم(زمان

از جمله . شدند لكن بعضي در پي ديدار با آن حضرت تالش و جديت فراوان داشتند و برخي هم موفق به ديدار مي
اراي بقعه اين افراد، علي بن ابراهيم بن مهزيار اهوازي است كه قبر شريفش در اهواز زيارتگاه عموم مردم است، و د

 .باشد و بارگاه مي

ـ و  43داستان تشرف او را شيخ طوسي در كتاب الغيبة و شيخ صدوق در كتاب كمال الدين و تمام النعمة ـ باب 
در سه )عليه السالم(مرحوم محدث كبير عالمه سيد هاشم بحراني در كتاب تبصرة الولي في من رأي القائم المهدي

با سندهاي اسناد مختلف ذكر ) 298ص (يز دلبري در كتاب دالئل االمامة و ن) 46و  38و  35ديدار (موضع از كتاب 
و . كنم با رعايت اختصار، از بين مطالب گفته شده، آنچه را بيشتر براي ما مفيد است نقل كنم بنده سعي مي. اند كرده
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اند و يا خود علي  ردههاي مختلف نقل ك هاي متعدد همه حاكي از يك مالقات است كه يار اديان به گونه ظاهراً نقل
 .و كيفيت ديدار را گفته است  هايي از اين مالقات بن مهزيار براي افراد مختلف، گوشه

اهللا الحرام مشرف شدم و در تمام اين سفرها قصدم ديدن  من بيست مرتبه به حج بيت: كند علي بن مهزيار نقل مي
فحص كردم كمتر موفق به اثريابي از آن حضرت بود، ولي در اين سفرها هرچه بيشتر ت)عليه السالم(مواليم امام زمان

وقتي كه دوستان عازم مكه بودند، به من گفتند . باالخره مأيوس شدم و تصميم گرفتم كه ديگر به مكه نروم. گرديدم
 .هايي دارم و قصد رفتن به مكه را ندارم نه، امسال گرفتاري: شوي؟ گفتم مگر امسال به مكه مشرف نمي

 .اي علي بن ابراهيم، خداوند به تو فرمان داده كه امسال را نيز حج كني: گويد نيدم كسي ميشبي در عالم خواب ش

آن شب را هر طور بود به صبح آوردم، و با اميدي مهياي سفر شدم، وقتي رفقا مرا ديدند تعجب كردند، ولي به آنها 
كه موسم حج فرارسيد و كارم را آماده شب و روز مراقب موسم حج بودم تا آن. ام چيزي نگفتم از علت تغيير عقيده

چون به سرزمين مدينه رسيدم از بازماندگان امام حسن . كرده، با دوستان به آهنگ حج، رهسپار مدينه شدم
كردم تا  در آنجا نيز پيوسته در اين باره فكر مي. جويا شدم، اثري از آنها نيافتم و خبري نگرفتم)عليه السالم(عسكري

 .ارج شدمآنكه به قصد مكه از مدينه خ

در مسجد جحفه نماز گزاردم، سپس صورت به خاك نهاده . پس به سرزمين حجفه رسيدم و يك روز در آنجا ماندم
 . به درگاه خداوند متعال دعا و تضرع فراوان كردم)عليه السالم(و براي تشرف خدمت اوالد امام يازدهم

و به طواف خانة خدا و اعتكاف در آنگاه به سمت عسفان و از آنجا به مكه رفتم و چند روزي در آنجا ماندم 
گاهي با . كردم نشستم و فكر مي پس از اعمال حج، دائماً در گوشة مسجدالحرام تنها مي. مسجدالحرام پرداختم

 .ام گفتم، آيا خوابم راست بوده يا خياالتي بوده است كه در خواب ديده خودم مي

دلم . كند رود و در اطراف خانه خدا طواف مي ي راه ميشبي در مطاف، جوان زيبا و خوش بويي را ديدم كه به آرام
: پرسيد. از اهل عراقم: شد، پرسيد از مردم كجايي؟ گفتم تا متوجه من . برخاستم و به جانب او رفتم. متوجه او شد

. خدا او را رحمت كند از دنيا رفت: شناسي؟ گفتم را مي) ابن خصيب(خصيب : پرسيد. اهواز: كدام عراق؟ گفتم
ناليد و اشكش پيوسته جاري  ها را بيدار بود و بسيار به درگاه خداوند مي خدا او را رحمت فرمايد كه شب: گفت

 .بود

. خدا تو را حفظ كند! اي ابوالحسن: گفت. بله خودم هستم: شناسي؟ گفتم علي بن ابراهيم مهزيار را مي: آنگاه پرسيد
گفت آن را . اينك نزد من است: كردي؟ گفتم بود چه)عليه السالم(عالمتي را كه ميان تو و امام حسن عسكري
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موقعي كه آنرا ديد نتوانست خودداري كند و ديدگانش پر . پس دست در جيب كردم و آنرا در آوردم. بيرون آور
 .هايش از سيالب اشك تر شد كه لباس از اشك شد و زار زار گريست، به طوري

به محل اقامت خود برگرد، و با . دهد ، خداوند به تو اذن ميدهد اي پسر مهزيار خداوند به تو اذن مي: آنگاه فرمود
 .رفقايت خداحافظي كن، و چون شب فرا رسيد، به جانب شعب بني عامر بيا كه مرا در آنجا خواهي ديد

اي به منزل رفتم، و وسائل سفر را جمع كردم و با رفقا خداحافظي نمودم و گفتم برايم  من با خوشحالي فوق العاده
پس چون شب شد، شتر خود را پيش كشيدم و جهاز آن را . كه بايد چند روزي به جايي بروم. يش آمدهكاري پ

ديدم همان جوان . محكم بستم و لوازم خود را بار كردم و سوار شدم و به سرعت راندم تا به شعب بني عامر رسيدم
سيدم، به من گفت پياده شو تا نماز شب وقتي نزديك وي ر. نزد من بيا! اي ابوالحسن: زند ايستاده و مرا صدا مي

سپس سوار شديم و راه افتاديم تا طلوع فجر دميد، . پس از نماز شب، امر فرمود سجده كنم و تعقيب بخوانم. بخوانيم
من . وقتي كه نمازش را تمام كرد سوار شد و به من هم دستور داد سوار شوم. پياده شديم و نماز صبح را خوانديم

 .هوا قدري روشن شده بود. با وي حركت نمودم تا آنكه قلّة كوه طائف پيدا شد هم سوار شدم و

اي بر باالي آن است و نور داخل آن تمام صحرا را  بينم كه خيمه ريگي مي  آري تل: بيني؟ گفتم پرسيد آيا چيزي مي
در همان جا قرار  بله درست است، منزل مقصود همان جاست، جايگاه موال و محبوب ما،: گفت! روشن كرده است

 .دارد

وقتي مسافتي از راه را رفتيم، گفت پياده شود كه در اينجا سركشان ذليل و جباران خاضع . بيا برويم: سپس گفت
جا  كسي جز افراد با ايمان بدين. است) ص(اينجا حرم قائم آل محمد : گفتم شترها را چه بكنيم؟ گفت. گردند مي

پس مهار شتر را رها كردم، و به من دستور داد تا در . رود از اينجا بيرون نمييابد، و هيچ كس جز مؤمن  راه نمي
بشارت باد به تو، اذن . داخل شو كه در اينجا جز سالمتي چيزي نيست: وقتي برگشت، گفت. بيرون چادر توقف كنم

 . دخول صادر شد

و خود را به دست و پاي ايشان انداختم  وقتي وارد شده چشمم به جمال آقا افتاد، سالم كرده با شتاب به سويش رفته
اند، قدشان مانند چوبة  بر جايي نشسته)عليه السالم(ديدم حضرت. و صورت و دست و پاي آن حضرت را بوسيدم

اندامشان در . اند اي بر روي لباس پوشيده كه قسمتي از آن را روي دوش مبارك انداخته درخت بان بود و پارچه
كشان گندمگون و در سرخي همچون گل ارغواني است، ولي در عين حال لطافت مانند گل بابوبه و رنگ مبار

قطراتي از عرق مثل شبنم بر آن نشسته بود، پاكيزه و پاك سرشت و نه بسيار بلندقد و نه چندان . چندان سرخ نبود
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و ميان برآمده،  بلكه متوسط القامة، سر مباركشان گرد، پيشاني گشاده، ابروانش بلند و كماني، بيني كشيده. كوتاه بود
وقتي سالم كردم، . صورت كم گوشت، و بر گونه راستشان خالي مانند پاره مشكي بر روي عنبر كوبيده شده بود

 .جوابي از سالم خود بهتر شنيدم

  اي ابوالحسن، ما شب و روز منتظر ورودت بوديم، چرا اين قدر دير نزد ما آمدي؟: فرمودند 

 .را نيافته بودم كه دليل و راهنماي من به سوي شما باشد تاكنون كسي! آقاي من: عرض كردم

نه : بعد انگشت مبارك را به روي زمين كشيده، سپس فرمودند!! آيا كسي را نيافتي كه تو را داللت كند؟: فرمودند
ديد، و لكن شماها اموالتان را فزوني بخشيديد، و بر بينوانان از مؤمنين سخت گرفته، آنان را سرگردان و بيچاره كر

 ديگر شما چه عذري داريد؟) صله رحم انجام نداديد(رابطة خويشاوندي را در بين خود بريديد 

 .ببخشيد، ناديده بگيريد. خواهم توبه، توبه، عذر مي: گفتم

كنيد، تمام كساني كه بر  اي پسر مهزيار، اگر نبود كه بعضي از شما براي بعضي ديگر استغفار مي: سپس فرمودند
 .هايي كه گفتارشان با رفتارشان يكي است شدند به جز خواص شيعه؛ همان هستند، نابود ميروي زمين 

آقا چرا شما از ما دور و آمدنتان به طول : عرض كردم. سپس مرا مخاطب ساختند و احوال مردم عراق را پرسيدند
  انجاميده است؟

هاي  و به من امر فرموده كه جز در كوه. ..ـ از من پيمان گرفته)عليه السالم(پسر مهزيار، پدرم ـ ابومحمد: فرمودند
خود رسم تقيه پيش گرفت )عليه السالم(به خدا قسم، موالي شما امام حسن عسكري. هاي هموار نمانم سخت و بيابان

 .برم تا روزي كه خداوند به من اجازه دهد و قيام كنم و اكنون من در تقيه به سر مي. و مرا نيز امر به تقيه فرمود

موقعي كه راه حج را بر روي شما بستند و خورشيد و ماه در : فرماييد؟ فرمودند ت قيام ميآقا چه وق: عرض كردم
 .يك جا جمع شدند و نجوم و ستارگان در اطراف آن به گردش درآمدند

 اهللا اين كجا خواهد بود؟ يابن رسول: عرض كردم

ه عصاي موسي و انگشتر سليمان با او ك در فالن سال، دابةاالرض، در بين صفا و مروه قيام كند در حالي: فرمودند
كنم و طبق ساختمان اول، آن  آيم و مسجد آن را ويران مي به سوي كوفه مي... باشد و مردم را به سوي شرّ سوق دهد

و به همراه مردم حج اسالمي را انجام . نمايم اند خراب مي هايي را كه ستمگران ساخته كنم و ساختمان را بنا مي
را خراب كرده، آن دو تن را كه در آنجا )) ص(اطاق خاص حضرت رسول(روم، حجره  ينه ميدهم و به مد مي

به دو شاخة خشكيده امر . هاي تازه به كنار بقيع بياورند دهم آنها را با بدن آورم و دستور مي مدفون هستند، بيرون مي
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منادي از . تر از آزمايش اول اما سخت شوند، كنم آنها را به دار بياويزند و مردم به وسيلة آن دو آزمايش مي مي
ماند جز مؤمني  در آن روز بر روي زمين كسي باقي نمي. بگير! و اي زمين. نابود كن! اي آسمان! زند آسمان صدا مي

 .كه قلبش خالص به ايمان باشد

 : مودبازگشت، بازگشت، بعد اين آيه را تالوت فر: شود؟ فرمود بعد از آن چه مي! موالي من: عرض كردم

 1ثم رددنا لكم الكرّة عليهم و أمددناكم بأموالٍ و بنينٍ و جعلناكم أكثر نفيراً

نفرات شما را ] تعداد[دوباره شما را بر آنان چيره نموديم و شما را با اموال و پسران ياري داديم و ) از چندي(پس 
 .بيشتر كرديم

تا ! كردم ه بودم، و استفاده از انوار و علومش ميچند روزي ميهمان آن حضرت در آن خيم: علي بن مهزيار گويد
 .مبلغ پنجاه هزار درهم داشتم، خواستم به عنوان وجوهات تقديم حضورش كنم. آنكه خواستم به وطن برگردم

از قبول نكردنش ناراحت نشوي، اين به علت آن است كه تو راه دوري در پيش داري و : فرمودند)عليه السالم(امام
پس خداحافظي كردم و به طرف اهواز به راه افتادم، و هميشه به ياد آن حضرت . خواهد بود اين پول مورد احتياج تو

  .هاي ايشان هستم و آرزو دارم باز هم آن حضرت را ببينم و محبت

 استشمام عطر حضرت در سرداب مطهر
 
 

مي . و سرداب مطهر بوده است)عليه السالم(آقا محمد، كه متجاوز از چهل سال متولي شمعهاي حرم عسكريين
  :فرمايد

  :والده من، كه از صالحات بود، نقل كرد

، و خود آن مرحوم، در سرداب مقدس همان )ره(روزي با خانواده عالم رباني، آخوند مال زين العابدين سلماسي  
  .ايامي كه ايشان مجاور سامرا بود و قصد داشت بناي قلعه آن شهر را تمام كند، بوديم

وند سلماسي مشغول خواندن دعاي ندبه شد و مثل زن مصيبت زده و محب فراق آن روز، جمعه بود و جناب آخ
 .كشيده مي گريست و ناله مي كرد

در همين وقت ناگاه بوي عطري وزيدن گرفت و در فضاي سرداب . ما هم با ايشان در گريه و ناله شركت مي كرديم
  .منتشر و هوا از آن پر شد؛ به طوري كه همه ما را مدهوش كرد

مدت زمان كمي گذشت و آن عطر خوشبو هم رفت و هوا . گي ساكت شديم و قدرت صحبت كردن را نداشتيمهم
  .به حالت اول خود برگشت و ما هم مشغول خواندن بقيه دعا شديم
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  .وقتي به منزل مراجعت نموديم، از جناب آخوند مال زين العابدين راجع به آن بوي خوش سؤال كردم

  اين سؤال؟تو را چه به : فرمود

  .و از جواب دادن خودداري فرمود

 
روزي از آن مرحوم : ، كه كامالً با آخوند سلماسي خصوصي بود، نقل كرد)ره(عالم متقي، آقا عليرضا اصفهاني 

راجع به مالقات ايشان با حضرت حجت عليه السالم سؤال كردم و گمان داشتم كه ايشان مثل استاد خود، سيد 
  . باشند و تشريفاتي داشته اندبحرالعلوم رحمه اهللا

 « .در جواب من، همين قضيه را بدون هيچ كم و زيادي نقل كردند

  

  ايت مرد صابونيكح

 : شخص عطاري از اهل بصره مي گويد

وقتي به طرز . روزي در مغازه عطاريم نشسته بودم كه دو نفر براي خريدن سدر و كافور به دكان من وارد شدند
ايشان دقت كردم، متوجه شدم كه اهل بصره و بلكه از مردم معمولي نيستند به همين جهت صحبت كردن و چهره ه

 .از شهر و ديارشان پرسيدم؛ اما جوابي ندادند

 
به هر حال من التماس نمودم، تا آن كه آنها را به رسول مختار صلي اهللا . من اصرار مي كردم؛ ولي جوابي نمي دادند

 : مطلب كه به اين جا رسيد، اظهار كردند. آن حضرت قسم دادم عليه و آله و سلم و آل اطهار

يكي از جمع ما كه در خدمت مواليمان بود، وفات كرده . ما از مالزمان درگاه حضرت حجت عليه السالم هستيم
 .است؛ لذا حضرت ما را مأمور فرموده اند كه سدر و كافورش را از تو بخريم

 . ايشان را رها نكردم و تضرع و اصرار زيادي نمودم كه مرا هم با خود ببريدهمين كه اين مطلب را شنيدم، دامان 

 . اين كار بسته به اجازه آن بزرگوار است و چون اجازه نفرموده اند، جرأت اين جسارت را نداريم: گفتند

شوم واال مرا به محضر حضرتش برسانيد، بعد همان جا، طلب رخصت كنيد اگر اجازه فرمودند، شرفياب مي : گفتم
از همان جا بر مي گردم و در اين صورت، همين كه در خواست مرا اجابت كرده ايد خداي تعالي به شما اجر و 

 . پاداش خواهد داد؛ اما باز هم امتناع كردند

من هم با . باالخره وقتي تضرع و اصرار را از حد گذراندم، به حال من ترحم نموده و منت گذاشتند و قبول كردند



 
537 

آنها . تمام سدر و كافور را تحويل دادم و دكان را بستم و با ايشان به راه افتادم، تا آن كه به ساحل دريا رسيديمعجله 
 . بدون اين كه الزم باشد به كشتي سوار شوند، بر روي آب راه افتادند؛ اما من ايستادم

جه الشريف قسم بده كه تو را نترس؛ خدا را به حق حضرت حجت عجل اهللا تعالي فر: متوجه من شدند و گفتند
 . بسم اهللا بگو و روانه شو. حفظ كند

 
اين جمله را كه شنيدم، خداي متعال را به حق حضرت حجت ارواحنا فداه قسم دادم و بر روي آب مانند زمين 

به باريدن  ناگاه ابرها به هم پيوستند و باران شروع. خشك به دنبالشان به راه افتادم تا آن كه به وسط دريا رسيديم
 . كرد

 . اتفاقاً من در وقت خروج از بصره، صابوني پخته و آن را براي خشك شدن در آفتاب، بر پشت بام گذاشته بودم

 
به محض اين خطور ذهني، پاهايم در آب فرو رفت؛ . وقتي باران را ديدم، به ياد صابونها افتادم و خاطرم پريشان شد

آنها . را از غرق شدن، حفظ كنم؛ اما با همه اين احوال از همراهان دور مي ماندملذا مجبور به شنا كردن شدم تا خود 
از آن : وقتي متوجه من شدند و مرا به آن حالت ديدند، برگشتند و دست مرا گرفتند و از آب بيرون كشيدند و گفتند

من هم . سالم قسم بدهخطور ذهني كه به فكرت رسيد، توبه كن و مجدداً خداي تعالي را به حضرت حجت عليه ال
 . توبه كردم و دوباره خدا را به حق حضرت حجت عليه السالم قسم دادم و بر روي آب راهي شدم

 
مقداري كه رفتيم در دامنه بيابان، . باالخره به ساحل دريا رسيديم و از آن جا هم به طرف مقصد، مسير را ادامه داديم

 . شن نموده بودچادري به چشم مي خورد كه نور آن، فضا را رو

يك نفر از . تمام مقصود در اين خيمه است و با آنها تا نزديك چادر رفتم و همان جا توقف كرديم: همراهان گفتند
ايشان براي اجازه گرفتن وارد شد و درباره آوردن من با حضرت صحبت كرد، به طوري كه سخن مواليم را شنيدم؛ 

 : يدم حضرت فرمودندولي ايشان را چون داخل چادر بودند، نمي د

 
  وه فانه رجل صابونيرد    

يعني او را به جاي خود برگردانيد و دست رد به سينه اش بگذاريد؛ تقاضاي او را اجابت نكنيد و در شمار مالزمان ما 
 .ندانيد؛ زيرا او مردي است صابوني
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را از وابستگيهاي دنيوي خالي  اين جمله حضرت، اشاره به خطور ذهني من در مورد صابون بود؛ يعني هنوز دل
 . نكرده است تا محبت محبوب واقعي را در آن جاي دهد و شايستگي همنشيني با دوستان خدا را ندارد

اين سخن را كه شنيدم و آن را بر طبق برهان عقلي و شرعي ديدم، دندان اين طمع را كنده و چشم از اين آرزو 
به تيرگيهاي دنيوي آلوده است، چهره محبوب در آن منعكس نمي شود و پوشيدم و دانستم تا زماني كه آيينه دل، 

  « .صورت مطلوب، در آن ديده نخواهد شد چه رسد به اين كه در خدمت و مالزمت آن حضرت باشد

 )عليه السالم(تشرف حاج آقا فشندي تهراني به محضر امام زمان 

 
ك واسطه شنيدم؛ كه شخص مذكور در نزد به ي 1354آنچه را كه اكنون مي خوانيد داستاني است، كه در سال   

هجري قمري خود  1400ذي الحجه الحرام سال  16عده اي از علما در صفائيه قم نقل كرده، و خوشبختانه در روز 
از )عليه السالم(سالم اهللا عليها او را زيارت و آثار صدق و دوستي اهل بيت» فاطمه معصومه«شخصاً در صحن مقدس 

زيادي از شرفيابي اش خدمت امام زمان ارواحنا فداه همين داستان را نيز پرسيدم  سيمايش مشهود و ضمن داستانهاي
 . و برخي از نكات ديگر داستان را نيز برايم تعريف فرمود

 
اينك اصل ماجراكه راستي شگفت انگيز و اميد بخش است و مي فهماند كه در اين زمانها نيز افرادي اليق آن هستند 

 . رت مهدي عليه السالم باشندكه اينچنين مورد توجه حض

 
سفر به مكه بيايم تا بلكه امام زمان عليه السالم را هم زيارت  20سال اولي كه به مكه مشرف شدم از خدا خواستم   

 . بعد از سفر بيستم نيز، خداوند منت نهاد و سفرهاي ديگر هم به زيارت خانه خدا موفق شدم. كنم

 
ن كمكي كاروان از تهران رفته بودم، شب هشتم از مكه آمدم براي عرفات تا بود بود به عنوا 1353ظاهراً سال 

مقدمات كار را فراهم كنم كه فردا شب وقتي حاجي ها همه بايد در عرفات باشند از جهت چادر و وضع منزل 
 . نگران نباشند

 . آقا چرا االن آمدي؟ كسي نيست: شرطه اي آمد و گفت

 
 . كار را آماده كرده باشم براي اين جهت كه مقدمات: گفتم
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 . به خاطر آن كه ممكن است دزدي بيايد و دستبرد بزند: چرا؟ گفت: گفتم. پس امشب بايد خواب نروي: گفت

 
براي نافله شب و دعاها وضو گرفته، مشغول نافله . و بعد از رفتن شرطه، تصميم گرفتم، شب را نخوابم. باشد: گفتم

 . شدم

ا كردم و در همين حال بود كه شخصي آمد درب چادر و بعد از سالم وارد شد و نام مرا بعد از نماز شب، حالي پيد
 . برد من از جا بلند شدم پتويي چند ال كرده زير پاي آقا افكندم

 : او نشست و فرمود

  چايي درست كن

 
 . ماتفاقاً تمام اسباب چايي حاضر است ولي چاي خشك از مكه نياورده ام و فراموش كرده ا: گفتم

 . شما آب روي چراغ بگذار تا من چايي بياورم: فرمود

طولي نكشيد كه برگشت و يك بسته چاي در حدود . از ميان چادر بيرون رفت و من هم آب را روي چراغ گذاشتم
 . الي صد گرم به دست من داد 80

 
فاقاً عطش هم ، من هم خوردم؛ اتخودت هم بخور: چايي را دم كردم پيش رويش گذاردم، خورد و فرمود

 . داشتم چايي لذت خوبي براي من داشت

 
 .نان: عرض كردم غذا چه داري؟: بعد فرمود

 .پنير: گفتم نان خورش چه داري؟: فرمود

 .بياور: فرمود. ماست هم از ايران آورده ام: عرض كردم. من پنير نمي خواهم: فرمود

 : رمودف. اين كه از خود من نيست مال تمام اهل كاروان است: گفتم

   .دو سه لقمه خورد. ما سهم خود را مي خوريم  

 
نكند اينها : در اين وقت چهار جوان صبيح كه موهاي پشت لبشان تازه سبز شده بود، جلوي چادر آمدند با خود گفتم

 . خاطرم جمع شد. اما ديدم سالم كردند و آن شخص جواب داد. دزد باشند
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 . آنها هم خوردند. چند لقمه بخوريدشما هم : سپس نشستند و آن آقا فرمود

 .خداحافظي كردند و رفتند. شما برويد: سپس آقا به آنها فرمود

 
گريه راه . خوشا به حالت حاج محمد علي: ولي خود آقا ماند و در حالي كه نگاه به من داشت سه بار فرمود 

  از چه جهت؟: گفتم. گلويم را گرفت

 
بان براي بيتوته نمي آيد، اين شبي است كه جدم امام چون امشب كسي در اين بيا:   فرمود

   .حسين عليه السالم در اين بيابان آمده

 
  دلت مي خواهد نماز و دعاي مخصوص كه از جدم هست بخواني؟: بعد فرمود

 . آري: گفتم

 . برخيز غسل كن و وضو بگير: فرمود

 . هوا طوري نيست كه من با آب سرد بتوانم غسل كنم: عرض كردم

 . من بيرون مي روم تو آب را گرم كن و غسل نما: فرمود

 
او بيرون رفت، من هم بدون اينكه توجه داشته باشم چه مي كنم و اين كيست، وسيله غسل را فراهم كرده و غسل 

 . نمودم و وضو گرفتم ؛ ديدم آقا برگشت

 
  حاج محمد علي غسل كردي و وضو ساختي؟: فرمود

 . بلي: گفتم

بخوان و اين نماز امام » قل هو اهللا « مرتبه سوره  11عت نماز بجا بياور، بعد از حمد دو رك: فرمود
  .در اين مكان است) عليه السالم(حسين 

 
بعد از نماز شروع كرد، دعايي خواند كه يك ربع الي بيست دقيقه طول كشيد ولي هنگام قرائت اشك مانند ناودان 

 .از چشم مباركش جريان داشت
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ديدم دعاي خوبي است مضامين عالي دارد و . عا را كه مي خواند در ذهن من مي ماند و حفظم مي شدهر جمله د

من با اينكه دعا زياد مي خواندم و با كتب دعا آشنا بودم به مانند اين دعا برخورد نكرده بودم لهذا در فكرم خطور 
تا اين فكر در ذهنم آمد آقا از فكر من خبر دار كرد و تصميم گرفتم فردا براي روحاني كاروان بگويم بنويسد؛ ليكن 
 : شد برگشت و فرمود

اين خيال را از دل بيرون كن؛ زيرا اين دعا در هيچ كتابي نوشته نشده و مخصوص امام عليه   
 .السالم است و از ياد تو مي رود

 
اين درخت و گياه و زمين : آقا آيا توحيد من خوب است كه مي گويم: بعد از تمام شدن دعا نشستم و عرض كردم

  و همه اينها را خدا آفريده؟

 . خوب است و بيشتر از اين از تو انتظار نمي رود: فرمود

 
  هستم؟)عليه السالم(آيا من دوست اهل بيت: عرض كردم

ي اهللا عليه لص(آري و تا آخر هم هستيد و اگر آخر كار شيطانها فريب دهند آل محمد: فرمود
  .به فرياد مي رسند )وآله

  زمان در اين بيابان تشريف مي آورند؟ آيا امام: عرض كردم

 . امام االن در چادر نشسته: فرمود

 
 : و به ذهنم رسيد، كه. با اين كه حضرت به صراحت فرمود، اما من متوجه نشدم

 .  يعني امام در چادر مخصوص به خودش نشسته  

 
 . آري: آيا فردا امام با حاجيها در عرفات مي آيد؟ فرمود: بعد گفتم 

 . است» جبل الرحمه « در : كجاست؟ فرمود :گفتم

 
 اگر رفقا بروند مي بينند؟: عرض كردم
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 . مي بينند ولي نمي شناسند: فرمود 

  آيا فردا شب امام در چادرهاي حجاج مي آيد و نظر دارد؟: گفتم

خوانده مي )عليه السالم(در چادر شما چون فردا شب مصيبت عمويم حضرت ابوالفضل: فرمود
  .شود امام مي آيد

 . يك عمل عمره براي پدرم بجاي بياور: بعداً دو اسكناس صد ريالي سعودي به من داد و فرمود

 . حسن: اسم پدر شما چيست؟ فرمود: گفتم

  اسم شما؟: عرض كردم

 .سيد مهدي : فرمود

 
نموديم و  حضرت براي معانقه برگشت و با هم معانقه. او را تا دم چادر بدرقه كردم. قبول كردم آقا بلند شد برود 

سپس مقداري پول خرد سعودي به من داده . خوب ياد دارم كه خال طرف راست صورتش را بوسيدم
 .تا برگشتم، ديگر او را نديدم، اين طرف و آن طرف نظر كردم كسي را نيافتم. برگرد: فرمودند

 
خصوصاً اينكه نام مرا برد پس از مدتي فكر، با قرائن زياد م. داخل چادر شدم و مشغول فكر كه اين شخص كي بود 

و از نيت من خبر داد و نام پدرش و نام خودش را بيان فرمود، فهميدم امام زمان عليه السالم بوده، شروع كردم به 
 . گريه كردن

 گفت پس چه شده؟. نه: مگر دزدها سر وقت تو آمدند؟ گفتم: يك وقت متوجه شدم شرطه آمده و مي گويد

به هر حال به ياد آن حضرت تا صبح گريستم و فردا كه كاروان آمد قصه را براي . دايممشغول مناجات با خ: گفتم 
 . متوجه باشيد كه اين كاروان مورد توجه امام عليه السالم است: او هم به مردم گفت. روحاني كاروان گفتم

 
ب چون در چادر شما تمام مطالب را به روحاني كاروان گفتم، فقط فراموش كردم كه بگويم آقا فرموده فردا ش

 .مصيبت عمويم خوانده مي شود مي آيم

 .شب شد اهل كاروان جلسه اي تشكيل دادند و ضمناً حالت توسل آن هم به محضر عباس عليه السالم بود

 
اينجا بيان امام زمان عليه السالم يادم آمد؛ هر چه نگاه كردم آن حضرت را داخل چادر نديدم ناراحت شدم و با  



 
543 

عرض ادب . درب چادر همان آقا را ديدم. بي اختيار از مجلس بيرون شدم. خدايا وعده امام حق است :خود گفتم
 .حرف نزن: كرده مي خواستم اشاره كنم، مردم بيايند، آن حضرت را ببينند، اما آقا اشاره كرد

 
    .ان را تعريف نمودمداخل چادر شده جري. به همان حال ايستاده بود تا روضه تمام شد و ديگر حضرت را نديدم 

 حكايتي زيبا از تشرف اسماعيل هرقلي
 
 

اسماعيل بن عيسي بن حسن «جمعي از برادران مورد اطمينان من، خبر دادند كه در اطراف شهر حلّه، شخصي به نام 
زند او، اما فر. او در زمان حسن وفات نمود و من خود او را نديدم. كرد اي به نام هرقل زندگي مي در قريه» هرقلي

 :گونه نقل كرد كه الدين را ديدم و او حكايت پدرش را براي من اين شمس

 
شود كه حال  هايي مي گاهي يك بيماري يا يك گرفتاري در زندگي شخصي، موجب اشتغال ذهن و گرفتاري

هد به عبادت خوا به همين دليل است كه دستور داده شده وقتي انسان مي. گيرد عبادت و لذت مناجات را از انسان مي
در . چنان خود را فارغ كند كه گويا هيچ كاري ندارد و توجهي به هيچ كس جز خداي متعال ندارد مشغول شود آن

 .يابد شود و مجال ارتباط با خداوند و اتصال به او را مي آن صورت است كه فكر آزاد مي

تركيد و خون و  ه بود كه در فصل بهار مياي در ران چپ او بيرون آمد اش، غده در ايام جواني» اسماعيل هرقلي»
و شفا )عليه السالم(داستان تشرف او خدمت عصر. داشت شد، و او را از كار و عبادت باز مي چرك از آن خارج مي

چنين » كشف الغمـة«گرفتن پايش را، عالم فاضل علي بن عيسي اربلي كه معاصر با اسماعيل بوده است در كتاب 
 :كند نقل مي

اسماعيل بن عيسي بن حسن «ورد اطمينان من، خبر دادند كه در اطراف شهر حلّه، شخصي به نام جمعي از برادران م
اما فرزند او، . او در زمان حسن وفات نمود و من خود او را نديدم. كرد اي به نام هرقل زندگي مي در قريه» هرقلي
در ايام جواني اسماعيل بر روي ران چپ : گونه نقل كرد كه الدين را ديدم و او حكايت پدرش را براي من اين شمس

گويند، به مقدار يك قبضة دست انسان بيرون آمده بود، و هر سال در فصل بهار  مي» قوثه«اي كه آن را  او، غده
: پدرم نقل كرد كه. اين كسالت او را از همه كارها باز داشته بود. ريخت تركيد و چرك وخون زيادي از آن مي مي

الدين علي بن  سيد رضي«ام بيشتر شده بود از هرقل به حلّه آمدم و خدمت جناب  ناراحتييك سال كه فشار و 
سيد بن طاووس اطباء و جراحان . رسيدم و از مرض و كسالتم نزد ايشان شكايت نمودم) سيد بن طاووس(» طاووس
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اين غده از جايي بيرون : ندآنها وقتي غده را ديدند، باالتفاق گفت. حله را جمع كرد و شوراي پزشكي تشكيل داد
جناب سيدبن . كنيم او را عمل كنيم ميرد و ما جرأت نمي آمده كه اگر عمل شود، به احتمال قوي اسماعيل مي

به همين زودي قصد دارم كه به بغداد بروم، تو هم با ما بيا تا طبيبان و جرّاحان بغداد هم تو را : طاووس به من فرمود
 .من اطاعت كردم و در خدمتش به بغداد رفتم. ند تو را معالجه كنندببينند شايد آنها بتوان

آنها . جناب سيد ابن طاووس طبيبان و جرّاحان بغداد را ـ با نفوذي كه داشت ـ جمع نمود و كسالت مرا به آنها گفت
و از معالجه من هم شوراي پزشكي تشكيل دادند و مرا دقيقاً معاينه نمودند و باالخره نظر پزشكان حله را تأييد 

ام را سياه  من خيلي دلگير و متأسف بودم كه بايد تا آخر عمر با اين درد و مرض كه زندگي. خودداري نمودند
: ام متأثر هستم، به من فرمود سيد بن طاووس به گمان آنكه من براي نماز و اعمال عبادي. كرده، بسوزم و بسازم

كند و اگر بر اين درد صبر كني خداوند به تو  اي قبول مي آن آلوده خداي تعالي نماز تو را با اين نجاست كه به
 .بشو، تا آنكه به تو شفا عنايت كنند)عليه السالم(و امام عصر)عليه السالم(دهد و متوسل به ائمه اطهار اجري مي

شوم و رفع كسالتم را از  پناهنده مي)عليه السالم(روم و به ائمه اطهار پس اگر اين طور است به سامرا مي: من گفتم
پس وسايل سفر را مهيا . سيد بن طاووس رأي مرا پسنديد و تأييد نمود. خواهم اهللا ـ ارواحنا فداه ـ ميحضرت بقيـة

عليه (وقتي به آن مكان شريف رسيدم اول به زيارت حرم مطهر حضرت امام هادي. كردم و از بغداد به سامرا رفتم
رفتم )عليه السالم(رعص مشرف شدم و بعد به سرداب مطهر حضرت ولي)عليه السالم(و حضرت امام عسكري)السالم

. استغاثه كردم)عليه السالم(االمر به درگاه خداي تعال بسيار ناليدم و به حضرت صاحب. و شب را در آنجا ماندم
وشو دادم، غسل زيارت كردم و ظرفي را پر از آب  ام را در آب آن شست صبحگاه به طرف دجله رفتم، خود و جامه

. شود ه اميد آنكه تا مسير حرم مطهر كامالً خشك ميهايم را در حالي كه هنوز خيس بود، پوشيدم ب نمودم و لباس
حركت كردم، اما هنوز در خارج شهر بودم كه )عليه السالم(پس به قصد زيارت به طرف حرف مطهر عسكريين

وقتي چشمم به آنها افتاد، گمان كردم كه از سادات و شُرَفاء هستند، چون . آيند چهار سوار را ديدم به طرف من مي
من كناري رفتم تا آنها عبور كنند، ولي وقتي به من رسيدند، ديدم دو . اف سامراء خانه داشتندجمعي از آنها در اطر

دو محاسنش تازه روييده، سومي پيرمردي بسيار تميز و نيزه به دست  اند، يكي از آن جوان از آنها به خود شمشير بسته
. اي به دست داشت الحنك انداخته و نيزهبود و آخرين فرد، شخصيت با هيبتي بود كه شمشيري حمايل كرده، تحت 

او و آن مرد نيزه به دست، وسط راه در حالي كه سر نيزه را به زمين گذاشته بودند، ايستادند و به من سالم كردند و 
روي؟ من در خاطرم گذشت كه اينها اهل باديه هستند و از  فردا از اينجا مي: آن شخص به من فرمود. من جواب دادم

زدند  هايم هنوز نم دارد، اگر دستشان را به لباس من نمي ام و لباس د پرهيز ندارند، من هم تازه غسل كردهنجاست زيا
به هر حال من هنوز در اين فكر بودم كه ديدم آن شخص خم شدند و مرا به طرف خود كشيدند و دستشان . بهتر بود
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سپس دستشان را برداشتند و مانند اول، بر . كردمكه احساس درد  را به آن زخم و جراحت نهاده، فشار دادند چنان
افلحت يا اسماعيل؛ يعني اي «: آن پيرمرد كه در طرف راست ايشان بود، به من گفت. روي زين اسب نشستند
شناختم، فكر  من كه هنوز آنها را نمي. و از زخم و جراحت اين غده نجات پيدا كردي» اسماعيل رستگار شدي

 . افلحتم؛ شما هم رستگار باشيد«: نمايد لذا در جواب گفتم ميكردم دعايي در حق من 

اين امام زمان است، «: دانند؟ در اينجا بود كه آن پيرمرد گفت در ضمن تعجب كردم كه آنها اسم مرا از كجا مي
با آرامي حركت كردند و )عليه السالم(من با شنيدن اين جمله دويدم و پاي مقدس و ركابش را بوسيدم، امام» !!امام
باز . شوم هرگز از شما جدا نمي: من عرض كردم. »برگرد«: به من فرمودند. نمودم رفتم و جزع مي در ركابشان مي من

: آن پيرمرد گفت. شوم من باز گفتم هرگز از شما جدا نمي. »برگرد، مصلحت تو در برگشتن است«: به من فرمودند
كني؟ من ايستادم، آنها چند قدم  برگرد و تو اطاعت نمي كني امام زمانت دوبار به تو فرمودند اي اسماعيل، شرم نمي
وقتي به بغداد رسيدي، «: اهللا ـ ارواحنا فدا ـ ايستادند، رو به من كردند و فرمودند هحضرت بقي. از من دور شدند

اي به  نامهبگو كه » رضي«كند، از او قبول نكن، و به فرزندم  طلبد و به تو عطائي مي تو را مي) خليفه عباسي(ستنصر م
جا ايستادم و به  من همان. كنم كه هر چه بخواهي به تو بدهد علي بن عوض دربارة تو بنويسيد، و من به او سفارش مي

آنگاه بعد از اين كلمات حركت كردند و رفتند و من در حالي كه چشم به آنها . سخنان آن حضرت گوش دادم
 .شدند دوخته بودم، آنها را نگاه كردم تا از نظرم غائب

توانستم از كثرت غم و اندوه به طرف سامرا بروم، همان جا نشستم و مدتي گريه كردم و از دوري آن  ديگر نمي
باالخره پس از ساعتي حركت كردم و به سامرا رفتم، جمعي از اهل شهر كه مرا ديدند . ريختم حضرت اشك مي

نه، گفتند، مشكلي داري؟ گفتم ولي شما بگوييد اين : گفتم! اي؟ چرا حالت متغير است؟ با كسي دعوا كرده: گفتند
گفتم نه . ممكن است سادات و بزرگان اين منطقه باشند: اسب سواران كه از اينجا گذشتند چه كساني بودند؟ گفتند

زخمت را به او : گفتند. ـ را معرفي كردم)عليه السالم(آنها از بزرگان اين منطقه نبودند، بلكه يكي از آنها ـ حضرت
 .تازه به ياد زخم پايم افتادم. ؟ گفتم بلي، او خودش آن را فشار داد و درد هم گرفتنشان دادي

من خودم هم تعجب كردم و به شك افتادم و گفتم شايد پاي . آنها ران مرا باز كردند، اما اثري از آن زخم نبود
اگر . شدند، پيراهنم را پاره كردندوقتي مردم متوجه !! ديگرم زخم بوده، لذا پاي ديگرم را هم باز كردم و اثري نبود

 .رفتم كردند، زير دست و پاي مردم از بين مي جمعي مرا از دست آنها خالص نمي

النهرين رسيد، آمد و ماجرا را با تمام خصوصيات سؤال كرد و رفت، تا  وقتي جنجال و سر و صدا به گوش ناظر بين
بح جمعي از دوستان مرا مشايعت كردند و دو نفر را همراهم ص. شب را همانجا ماندم. ماجراي مرا به بغداد بنويسد
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جمعيت زيادي نزد پل بغداد جمع شده بودند، . روز بعد به بغداد رسيدم. نمودند و به طرف شهر بغداد حركت كردم
ا چون مرا ديدند و نام مر. پرسيدند، گويا منتظر كسي بودند رسيد، از اسم و خصوصياتش مي و هر كه را از راه مي

نزديك بود كه . پرسيدند، مرا شناختند، بر سرم هجوم آوردند و لباسي را كه تازه پوشيده بودم پاره كردند و بردند
 .مرا هالك كنند اما سيد رضي الدين با جمعي رسيدند و مرا از دست آنها نجات دادند

: سيد بن طاووس به من گفت. كرده بود النهرين جريان را به بغداد نوشته و او مردم را خبر متوجه شدم كه ناظر بين
از اسب پياده شد، پاي ! اي؟ گفتم بلي گويند شفا يافته تو هستي كه اين غوغا را در شهر به راه انداخته مردي كه مي

ديد، گرية زيادي كرد  مرا باز كرد و آن را دقيق نگاه كرد و چون قبالً هم زخم مرا ديده بود و حاال اثري از آن نمي
آيد كه  وزير، قبل از آمدن تو مرا طلبيد و گفت كسي از سامرا مي: وقتي به حال آمد، به من گفت. وش افتادو بيه

زود خبرش را براي من . او را شفا داده، و با شما آشنا است)عليه السالم(عصر خداي متعال به وسيله حضرت ولي
 .بياور

وزير رو به من . مرد از دوستان و برادران من است اين: باالخره مرا نزد وزير، كه از اهل قم بود، برد و به او گفت
وزير اطبائي را كه قبالً مرا ديده . ات را نقل كن و من قصه را از اول تا به آخر براي او نقل كردم قصه: كرد و گفت

است كه بلي او مبتال به زخمي : شناسيد؟ آنها گفتند ايد و مي شما اين مرد را ديده: بودند جمع كرد، و به آنها گفت
عالج او منحصر در بريدن غده است و اگر آن : عالج او چيست؟ همه گفتند: وزير به آنها گفت. باشد در رانش مي

وزير پرسيد بر فرض كه جراحي شود و زنده بماند، چقدر مدت الزم است تا جاي . را ببرند بعيد است كه زنده بماند
ماند و  ه جاي آن زخم خوب شود ولي جاي آن سفيد ميالاقل دو ماه مدت الزم است ك: آن خوب شود؟ گفتند

ده روز قبل او را : ايد؟ گفتند شما چند روز است كه زخم او را ديده: وزير پرسيد. مويي از آن روييده نخواهد شد
چ ايشان ديدند اصالً با ران ديگرم هي. آنگاه ران مرا به آنها نشان داد. وزير گفت نزديك بياييد. ايم معاينه كرده

 .تفاوتي ندارد و هيچ اثري از زخم و غده نيست

واهللا هذا من عمل المسيح؛ به خدا قسم اين معجزه حضرت «: يكي از آنها كه مسيحي بود، گفت. اطبا تعجب كردند
باالخره اين خبر به ! دانم عمل چه كسي است؟ چون عمل هيچ يك از شما نيست، من مي: وزير گفت. »مسيح است

: خليفه گفت. برد» مستنصر باهللا«وزير مرا نزد . او وزير را طلبيد و دستور داد مرا نزد او ببرد. گوش خليفه رسيد
بسيار تحت تأثير قرار گرفت و دستور داد، كيسة پولي را كه در آن . جريان را براي او نقل كردم. جريانت را نقل كن

. كنم اي از آن را قبول نمي ذره: من گفتم. كن ات اين مبلغ را خرج زندگي: هزار دينار بود به من بدهند و گفت
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به من فرمودند، از )عليه السالم(از آنكه مرا شفا داده، زيرا خود آن حضرت: ترسي؟ گفتم از كه مي: خليفه گفت
 .خليفه بسيار مكدر شد و گريه كرد. مستنصر چيزي قبول نكن

» ［كشف الغمـ«ي اربلي صاحب عالمه علي بن عيس. ماجراي اسماعيل هرقلي، در كتب متعددي نقل شده است
چون تمام شد، . دمكر گويد كه از اتفاقات حسنه اين بود كه، روزي من اين حكايت را براي جمعي نقل مي مي

پس از اين اتفاق از او پرسيدم . شناختم الدين محمد ـ پسر اسماعيل ـ در آن جمع است و من او را نمي دانستم شمس
آن وقت كوچك بودم ولي در حال صحت ديده بودم و اثري از : ه بودي؟ گفتآيا ران پدرت را در وقت زخم ديد

برد، گريه  ها در آنجا به سر مي رفت و مدت آن زخم نبود و پدرم پس از آن جريان مرتب به بغداد و سامرا مي
زيارت  چهل بار ديگر به. اي ديگر آن حضرت را ببيند خورد و در آروزي آن بود كه مرتبه كرد و تأسف مي مي

گشت به قصد آنكه يك بار ديگر آن افتخار نصيبش شود و در حسرت ديدن صاحب  سامره شتافت و در آنجا مي
 .از دنيا رفت)عليه السالم(االمر

 

 ها ها و برداشت پيام
اگر انسان ضمن آنكه وظيفة عقالني . هاي زندگي باعث مشغول شدن فكر انسان است ها و گرفتاري بيماري -1

دهد، از نظر فكري آن مشكل و بيماري را براي خود مهم  شكل و معالجه بيماري انجام ميخويش را براي رفع م
تواند به هنگام عبادت خداوند متعال، فكر خود را  آنگاه مي. نداند، تأثير زيادي در آزاد شدن فكر خود گذاشته است

كند، در آن صورت است كه لذت  فارغ از هر مشكل و ناراحتي بنمايد و زماني مناسب و وسيع را براي آن انتخاب
معلوم است كسي كه عبادت را با لذّت و نشاط انجام دهد . كند برد و شيريني آن را احساس مي خوبي از عبادت مي

نمايد كه در آن  يابد، همچون كسي كه غذايي را با لذت و نشاط ميل مي تأثير فراواني درترقّي و تكامل خويش مي
 .گذارد بر رشد جسم او ميحالت اين غذا تأثير زيادي 

 :فرمايند مي) لي اهللا وعليه وآلهص(به نقل از پيغمبر خدا)عليه السالم(امام صادق

بهترين مردم كسي است كه عاشق عبادت شود، با عبادت دست به گردن شود، آن را با دل دوست بدارد، با جسم  
كه زندگي  چنين شخصي باكي ندارد] در نتيجه. [خود انجام دهد و خود را براي انجام دادن عبادت فارغ كند

  .»دنيايش به سختي گذرد يا به آساني

خدمت و رسيدگي به مشكالت مردم، مورد تأكيد فراوان، داراي ارزش و موجب تقرب زياد به خداوند متعال  -2
تواند واسطة رفع مشكل كسي شود، همچون سيد بن  گاهي كسي داراي آبرو و موقعيتي است كه مي. است
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در . نفوذ معنوي خويش، طبيبان را براي معالجة اسماعيل جمع نمود كه با استفاده از) ضوان اهللا تعالي عليهر(طاووس
كام خود، هنگام  هر كه از برادر مؤمن گرفتار تشنه«: كنم اكتفا مي)عليه السالم(اينجا به ذكر يك روايت از امام صادق

عزّوجل  اش، فريادرسي كند، او را از گرفتاري نجات دهد، و براي رسيدن به حاجتش او را ياري كند، خداي ناتواني
به او دهد و ) در دنيا(به سبب آن عمل هفتاد و دو رحمت از جانب خود برايش بنويسد، كه يكي از آنها را به زودي 

هاي روز قيامتش  اش را اصالح كند، و هفتاد و يك رحمت ديگر را براي هراس و ترس به سبب آن امر زندگي
  .»ذخيره كند

چنانچه مراجعة مريض . زد عقالي عالم، كاري پسنديده و متعارف استمراجعه به متخصص در هر رشته و فن، ن-3
به طبيب ماهر، ماشين خراب به مكانيك وارد و ارجاع نقشة ساختمان به مهندس با تجربه، به دليل همان قانون 

پيداست كه انسان براي مشكالت ساده و احتياجات نزديك، ديگر مزاحم وقت متخصص . عمومي عقالني است
شود، الزم است داراي سه ويژگي  متخصصي كه براي مشورت انتخاب مي. نمايد د و خود اقدام به حلّ آن ميشو نمي

 :باشد

اما داشتن عقل، براي خوب فهميدن است؛ حضرت . خوف و خشيت از خداوند متعال. 3تجربه و . 2عقل،  .1
برخوردار بودن از   .در امان باشي با صاحبان عقل، مشورت كن تا از لغزش و پشيماني«: فرمايند مي)عليه السالم(علي

تواند اطالعات  تجربه از آن جهت است كه علم به تنهايي براي حلّ مشكالت كافي نيست، و تجربه در حين كار مي
بهترين و باالترين «: توجه كنيد)عليه السالم(مفيد و فراواني را به شخص بدهد؛ به اين جمله از حضرت اميرالمؤمنين

  .»هاي داراي تجربه باشند انسان كني، كسي كه با او مشورت مي

و داشتن خوف از خداوند متعال، به دليل داشتن داور دروني است تا اينكه در آنچه واقعاً تشخيص داده است خيانت 
اين نكته نيز از كلمات گهربار . نكند و به خاطر منافع شخصي يا دشمني با كسي، خالف آنچه را فهميده نگويد

  .»ترسند در گفتار خود با كساني مشورت كن كه از خدا مي«: فرمايند ت كه مياس)عليه السالم(اميرالمؤمنين علي

اگر چنانچه انسان . كند وظيفة انسان نسبت به نماز، روزه و ديگر عبادات در حال بيماري و صحت تفاوت مي -4
گاه نخواسته  ار هيچوظيفة ديني خود را در حال بيماري بداند و انجام دهد، مسئوليتي متوجه او نيست، زيرا پروردگ

است كه از تكليف نمودن بندگان خويش آنها را به زحمت بيندازد بلكه اگر آن تكاليف را به آساني و بدون 
  ما يريد اهللا ليعجل عليكم من حرجٍ؛«: فرمايد قرآن كريم مي. توانند انجام دهند، بايد اقدام بر آن نمايند زحمت مي

 .مشقّتي براي شما ايجاد كند )از اين تكاليف(خواهد  خداوند نمي



 
549 

يا «: و واسطه قرار دادن آنها در پيشگاه خداوند متعال مورد فرمان پروردگار است)المعليه الس(توسل به اهل بيت  -5
خدا بپرهيزيد و ] مخالفت فرمان[ايد از  اي كساني كه ايمان آورده  أيها الّذين ءامنوا اتّقوا اهللا و ابتغوا إليه الوسيلة؛
 .ي تقرب او بجوييداي برا وسيله

ها براي رسيدن به آن جايگاه  تواند انگيزة خوبي براي حركت دادن انسان ، مي)ليه السالمع(توجه به همراهان امام -6
اند، دليل خوبي است كه راه  كساني كه در سنين جواني يا نوجواني به اين فيض دسترسي پيدا كرده. و مقام باشد

توانيم به چنين  با تصحيح اعمال و خلوص در آن مي. مال ما مانع استبراي رسيدن به آن مقام طوالني نيست، و اع
كوچ كنندة به سوي تو، راهش نزديك است و اينكه تو در پرده و مخفي از ) دانم كه من مي(و «: جايگاهي برسيم

  »باعث محجوب شدن و دور شدن آنها از تو گشته است نه تو) بد آنها(مخلوقات خودت نيستي و تنها اعمال 

و كساني است كه با سيد و آقاي عالَم مجالست و )عليه السالم(خوشي و سعادت حقيقي از آنِ جناب حضرت خضر
فرماندة دوهزار نفر از سربازان لشكر ذوالقرنين بود كه براي يافتن )عليه السالم(حضرت خضر. همنشيني دارند

عليه (ه تنها حضرت خضرباالخر. هاي زيادي مسيري بسيار طوالني را طي كردند مدت) آب زندگاني(الحيات  عين
آيد،  اثر آن آب اين است كه ديگر مرگ سراغ او نمي. دسترسي به آن پيدا كرد و از آب آن چشمه نوشيد)السالم

عليه (ها واليت چهارده معصوم اما بايد اعتراف كرد كه آب حيات واقعي براي انسان  .مگر به اذن و اختيار خودش
در بسياري از آيات قرآن كريم، تاويل به آن ذوات  »آب«و محبت و اطاعت از آنها است، چنانچه كلمة )السالم
هم كه توفيق نوشيدن از آن چشمة حيات را )عليه السالم(شايد جناب حضرت خضر. شده است)عليه السالم(مقدسه

و تمايل )عليه السالم(يافت به خاطر همان ويژگي و خصوصيات استثنايي او در محبت و عشق به خاندان عصمت 
عليه (در كالس تعليم به حضرت موسي. شود كه از تاريخ استفاده مي زياد به ديدار و اطاعت از آنها بوده است؛ چنان

عنوان نمود، بحث )عليه السالم(نيز گفته شده كه اولين مطالبي را كه حضرت خضر براي حضرت موسي)السالم
را هم براي )عليه السالم(واليت حضرت رسول و اهل بيت آن حضرت بود و حتي جريان كربال و شهادت امام حسين

 .يه كردنداو بيان كرد و هر دو به سختي گر

آنان كه تعدادشان كمتر است به «: فرمايند مي)عليه السالم(امام صادق. مستحب است فرد سواره به پياده سالم كند -7
  .»سوارها به استرسوارها سالم كنند سوارها و اسب بيشترين سالم كنند و سواره به پياده، استرسوارها به االغ

افتادگي، سقوط و  بروز كند، عامل بزرگي براي عقب وسواس فكري اگر در مسائل عبادي و تكاليف ديني -8
محروميت انسان از ترقي معنوي، لذت، نشاط در عبادت و عاملي براي نداشتن حضور قلب و در نتيجه ناراحتي و 

پس وقتي كه شخص انگيزه و تمايل . منشأ آن نيز جهل انسان نسبت به احكام است. نگراني خود و اطرافيان است
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دو باعث  اين. داند كه چگونه بايد آن را انجام دهد كاليف ـ آن هم با كيفيت عالي ـ دارد اما نميقوي به اداي ت
كه چنين  باشد، در حالي مي» وسواس«) نامشروع(شود كه در عمل، به احتياط كشيده شود، كه نام اين احتياط  مي

، »اط در ترك احتياط استاحتي«) ضوان اهللا تعالي عليهر(احتياطي در واقع احتياط نيست و به تعبير شيخ اعظم انصاري
مثالً براي آب كشيدن . شود زيرا شخص، به بطالن عمل ـ طبق فتواي بعضي ـ ، اذيت ديگران و اسراف مبتال مي

ريزد و باعث ناراحتي خود و ديگران و اسراف در  لباس، بدن يا وضو گرفتن و غسل نمودن، دفعات زيادي آب مي
 .شود مصرف آب مي

، غير از آن احتياط فقهي است كه منشأ آن علم است؛ يعني به فتواي مجتهد علم دارد و مرجع البته اين عمل نادرست
او گفته كه مثالً تسبيحات اربعه را احتياطاً در نماز سه مرتبه انجام دهد، يا خود مجتهد بعد از توجه به ادلة احكام و 

شخص مبتال به . گزيند احتياط فقهي را بر مينيافتن حكم واقعي، در مقام عمل براي برائت ذمة خويش و ديگران، 
وسواس، الزم است براي معالجه خويش اقدام كند زيرا هر چه دير شود حالت وسواس با روحية او انس گرفته، 

 .شود تر مي معالجه آن سخت

م عمل، به چنين فردي براي معالجة وسواس بايد ابتدا نزد عالمي برود، حكم دقيق مسئله را ياد بگيرد، سپس در مقا
دستور شيطان اعتنا نكند، زيرا شيطان دوست دارد از او اطاعت شود و هر گاه انسان از او نافرماني كند، ديگر 

  .آيد سراغش نمي

نام مردي را بردم كه گرفتار وسواس )عليه السالم(گويد، خدمت امام صادق در روايتي آمده كه عبداهللا بن سنان مي
چه عقلي براي او هست در حالي كه از «: فرمودند)عليه السالم(امام. عاقلي استدر وضو و نماز بود، گفتم كه او مرد 

از او بپرس، اين فكر وسواسي او «: نمايد؟ فرمودند چگونه اطاعت از شيطان مي: عرض كردم» كند؟ شيطان تبعيت مي
  .»گويد كه از عمل شيطان است گيرد؟ خود او مي از كجا نشأت مي

براي معالجة وسواس گفته شده است، از )عليه السالم(در روايات اهل بيت هاي گوناگوني همچنين اذكار و روش
، روزه گرفتن ماه »شنبه اول و آخر ماه و چهارشنبة وسط آن پنج«سه روز روزه گرفتن از هر ماه  ،»ال اله اال اهللا«: جمله 
لداً و لم يكن له شريك في توكّلت علي الحي الذّي اليموت و الحمد هللا الذّي لم يتّخد و«: و تكرار اين ذكر  شعبان

  . »الملك و لم يكن له ولي من الذّلّ و كبرّه تكبيراً

در جايي كامالً   كه در آية اولي االمر واجب شده است،)عليه السالم(اطاعت از خداوند متعال و معصومين   -9
) ص(شايد بدين جهت است كه حضرت رسول اكرم. شود كه بر خالف ميل و رضايت انسان باشد آشكار مي
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دانند كه بر  نيز باالترين عمل را عملي مي)عليه السالم(اميرالمؤمنين  .دانند ارزشمندترين اعمال را دشوارترين آنها مي
  .شود و باالخره رضايت الهي نيز در رضايت انسان به قضا و قدر او تحصيل مي. خالف ميل نفس باشد

داشت، در همان فرمان اول )عليه السالم(ال اماماي كه تمايل جدي به رفتن دنب اگر اسماعيل هرقلي در همان لحظه
ام كه  اراده كرده«: اي؟ به گفت به بزرگي گفتند چه چيز اراده كرده. كرد، چنين بود حضرت به برگشت، اطاعت مي

 . اراده نكنم

به قبول نكردن پول مسنتصر، براي همه قابل توجه است كه بايد دقت كنند، مال از راه )عليه السالم(دستور امام -10
اشكال مال مستنصر باهللا يا به خاطر آن بوده كه برخي از اموال حكومت از طريق غير حالل از . دست بيايدحالل به 

كرد،  الشرايط حكومت نمي يا مجتهد جامع)عليه السالم(مردم گرفته شده بود، يا به خاطر آنكه مستنصر از طرف امام
 .و لذا همة تصرفات او حرام بود

 )ل اهللا تعالي فرجه الشريفعج(مام زمان تشرفات آيت اهللا مير جهاني به محضر ا
 

 
ايشان براي رفع اين بيماري چندين سال . شده بودند) عرق النساء(علّامه ميرجهاني مبتال به كسالت نقرس و سياتيك 

خودشان . اي حاصل نشده بود در اصفهان، خراسان و تهران معالجه قديم و جديد نموده بودند ولي هيچ نتيجه
 . را به شيروان برندروزي برخي دوستان آمدند و م  :فرمودند مي

 
. در مراجعت به قوچان كه رسيديم، توقف كرديم و به زيارت امامزاده ابراهيم كه در خارج شهر قوچان است، رفتيم

آنها كه مشغول تهيه غذا شدند، . نهار را در همانجا بمانيم: چون آنجا هواي لطيف و منظره جالبي داشت رفقا گفتند
راه قدري دور است و براي پا درد شما مشكل : انه نزديك آنجا بروم دوستان گفتندمن خواستم براي تطهير به رودخ

 .آيد بوجود مي

  
در كنار رودخانه نشسته و به مناظر . روم و رفتم تا به رودخانه رسيدم و تجديد وضو نمودم آهسته آهسته مي: گفتم

آقاي ميرجهاني شما با : الم كرد و گفتكردم كه ديدم شخصي با لباسهاي نمدي چوپاني آمد و س طبيعي نگاه مي
 .ايد اينكه اهل دعا و دوا هستي، هنوز پاي خود را معالجه نكرده
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پس آمد و . البته: تاكنون كه نشده است، گفت آيا دوست داريد من درد پاهاي شما را معالجه كنم؟ گفتم: گفتم 
و سرچاقو را بر اول درد ) يا برد(ا پرسيد كنار من نشست و از جيب خود چاقوي كوچكي در آورد و اسم مادرم ر

پس چاقو را . آخ: گذاشت و به سمت پايين كشيد و تا پشت پا آورد، سپس فشاري داد كه بسيار متألم شده گفتم
 .برخيز، خوب شدي: برداشت وگفت

 
دخانه خواستم بر حسب عادت و مثل هميشه با كمك عصا برخيزم كه عصا را از دستم گرفت و به آن طرف رو 

من در : گفت. شما كجا هستيد: به او گفتم. ديدم پايم سالم است، برخاستم و ديگر ابداً پايم درد نداشت. انداخت
 .پس من كجا خدمت شما برسم: گفتم. همين قلعه هستم و دست خود را به اطراف گردانيد

 
هر وقت : درس مرا گفت و فرموددانم كجاست و آ تو آدرس مرا نخواهي دانست ولي من منزل شما را مي: فرمود 

: آقا عصايتان كو؟ من گفتم: در همين موقع رفقا رسيدند و گفتند. مقتضي باشد خود نزد تو خواهم آمد و سپس رفت
  .آقايي نمد پوش را دريابيد هر چه تفحص و جستجو كردند اثري از او نيافتند

        تشرف آيت اهللا العظمي نجفي مرعشي در راه مسجد سهله
 
 

 :چنين مي گويد)قدس سره(حضرت آيت اهللا العظمي مرعشي نجفي

در نجف اشرف، شوق زيادي جهت ديدار جمال   »السالم عليهم«در ايام تحصيل علوم ديني و فقه اهل بيت
 بروم،» مسجد سهله«با خود عهد كردم كه چهل شب چهارشنبه پياده به . داشتم »عليه السالم«مواليمان بقيه اهللا األعظم

تا سي و پنج يا سي . را زيارت كنم و به اين فوز بزرگ نائل شوم  »عليه السالم«  به اين نيت كه جمال آقا صاحب األمر
نزديك . و شش شب چهارشنبه ادامه دادم، تصادفاً در اين شب، رفتنم از نجف تأخير افتاد و هوا ابري و باراني بود

وحشت و ترس مرا فرا گرفت؛ مخصوصاً از   م، بر اثر تاريكي شب،هنگامي كه به آنجا رسيد. مسجه سهله خندقي بود
ترسيدم، ناگهان صداي پايي را از دنبال سر شنيدم كه بيشتر موجب ترس و وحشتم  زيادي قطّاع الطّريق و دزدها مي

! ي سيدا« : به عقب برگشتم، سيد عربي را با لباس اهل باديه ديدم، نزديك من آمد و با زبان فصيح گفت. گرديد
 »سالم عليكم

ترس و وحشت به كلّي از وجودم رفت و اطمينان و سكون نفس پيدا كردم و تعجب آور بود كه چگونه اين 
  !شخص در تاريكي شديد، متوجه سيادت من شد؟ و در آن حال، من از اين مطلب غافل بودم
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  »ي؟كجا قصد دار« : رفتيم، از من سؤال كرد گفتيم و مي به هر حال؛ سخن مي
  ».مسجد سهله«: گفتم
  »به چه جهت؟« :فرمود

  »عليه السالم«به قصد تشرّف زيارت ولي عصر«: گفتم 
رسيديم؛ داخل   كه مسجد كوچكي نزديك مسجد سهله است،» زيد بن صوحان«مقداري كه رفتيم به مسجد 

ها آن دعا را با او مي  كه گويا ديوار و سنگ  – مسجد شديم و نماز خوانديم و بعد از دعايي كه سيد خواند
تو ! سيد«  :بعد از دعا، سيد فرمود . احساس انقالبي عجيب در خود نمودم كه از وصف آن عاجزم – خواندند

  ».اي، چه خوبست شام بخوري گرسنه
اي را كه زير عبا داشت بيرون آورد و در آن مثل اينكه سه قرص نان و دو يا سه خيار سبز بود، كه  پس سفره

اند و آن وقت چلّة زمستان و سرماي شديدي بود و من به اين معنا منتقل نشدم كه اين آقا اين  زه از باغ چيدهگويا تا
بلند شو تا به « :سپس فرمود. خيار تازة سبز را در اين فصل زمستان از كجا آورده است؟ طبق دستور آقا شام خوردم

ارده در مقامات شد و من هم به متابعت آن حضرت آقا مشغول اعمال و. داخل مسجد شديم» .مسجد سهله برويم
  .كردم و بدون اختيار نماز مغرب و عشا را به آقا اقتدا كردم و متوجه نبودم كه اين آقا كيست انجام وظيفه مي

آيا مثل ديگران بعد از اعمال مسجد سهله به مسجد ! اي سيد «: بعد از آنكه اعمال تمام شد، آن بزرگوار فرمود
  »ماني؟ روي يا در همين جا مي كوفه مي

چاي يا قهوه يا دخانيات «: نشستم و به سيد گفتم  »عليه السالم«در وسط مسجد در مقام صادق. »مانم مي«: گفتم
  »ميل داريد تا آماده كنم؟

اين كالم » !اين امور از فضول زندگي است و ما از اين فضوالت دوريم« : در جواب، كالم جامعي را فرمود
  .لرزد اركان وجودم مي  آيد، اي كه هرگاه يادم مي اق وجودم اثر گذاشت به گونهدر اعم

به هر حال؛ مجلس نزديك به دو ساعت طول كشيد و در اين مدت ، مطالبي رد و بدل شد كه به بعضي آنها 
  .كنم اشاره مي

  »به چه نحو استخاره مي كني؟اي سيد با تسبيح «: سخن به ميان آمد ، سيد عرب فرمود» استخاره «دربارة   – 1
اي از  پس قبضه  »اَستَخيرُ اهللاَ بِرَحمته خيرةً في عافيةٍ  «:گويم فرستم و سه مرتبه مي سه مرتبه صلوات مي: گفتم

  .اگر يكي ماند، خوب است . شمارم، اگر دو تا ماند، بد است گيرم و دو تا، دو تا مي تسبيح را مي
اي است كه به شما نرسيده و آن اين است كه هرگاه يكي باقي ماند فوراً  ه، باقي ماندهبراي اين استخار«: فرمود

حكم به خوبي استخاره نكنيد؛ بلكه توقف كنيد و دوباره براي ترك عمل استخاره كنيد، اگر زوج آمد، كشف 
  ».ه استاگر يكي آمد، كشف مي شود كه استخارة اول ميان   شود كه استخارة اول خوب است اما مي
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بايست دليل بخواهم و آقا جواب دهد، به جاي دقيق و باريكي رسيده بوديم، اما به  به حسب قواعد علميه مي
  .مجرّد اين قول، تسليم و منقاد شدم؛ با آنكه متوجه نيستم كه اين آقا كيست

: مازهاي واجب بودها بعد از ن از جمله مطالب اين جلسه، تأكيد سيد عرب بر تالوت و قرائت اين سوره  – 2
بعد از نماز صبح سوره يس، بعد از نماز ظهر سوره عم، بعد از نماز عصر سورة نوح ، بعد از مغرب سورة الواقعه و 

  .بعد از نماز عشاء سوره ملك
ديگر اينكه تأكيد فرمودند بر دو ركعت نماز بين مغرب و عشاء كه در ركعت اول بعد از حمد، هر   – 3

كند اين از  كفايت مي: خواني و فرمود را مي» سوره واقعه«خواني و در ركعت دوم بعد از حمد مياي خواستي  سوره
  .خواندن سوره واقعه بعد از نماز مغرب، چنان كه گذشت

ت اللهم سرِّحني عنِ الْهمومِ و الْغُمومِ و وحشَ: تأكيد فرمود كه بعد از نمازهاي پنجگانه اين دعا را بخوان  – 4
  .الصدرِ و وسوسةِ الشَيطانِ بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ

و ديگر تأكيد داشتند بر خواندن اين دعا بعد از ذكر ركوع در نمازهاي يوميه خصوصاً ركعت   – 5
  .بِحقّهِم اَللّهم صلِّ علي محمد و آلِ محمد و تَرَحم علي عجزِنا و أًَغثْنا   :آخر

تمام آن مطابق با واقع است مگركمي : مرحوم محقّق حلّي فرمود» شرايع االسالم«در تعريف و تمجيد از   – 6
  .از مسائل آن

تأكيد فرمودند بر خواندن قرآن و هديه كردن ثواب آن، براي شيعياني كه وارثي ندارند يا دارند و لكن   – 7
  .كنند يادي از آنها نمي

ردند بر تحت الحنك را زير حنك دور دادن و سر آن را در عمامه قرار دادن، چنان كه علماي تأكيد ك  – 8
  .در شرع، چنين رسيده است: كنند و فرمود عرب به همين نحو عمل مي

  »عليه السالم«تأكيد بر زيارت سيد الشهداء -9
: فرمود» ! قدس رو سفيدم؟دانم آيا عاقبت كارم خير است و آيا من نزد صاحب شرع م نمي« :پرسيدم -10

دانم آيا پدر و مادر و اساتيد و ذوي الحقوق از  نمي: گفتم. عاقبت تو خير و سعيت مشكور است و رو سفيد هستي 
استدعاي دعا كردم براي خودم . »كنند ات دعا مي اند و درباره تمام آنها از تو راضي«: من راضي هستند يانه؟ فرمود

در اينجا مطالب ديگري است كه مجال تفصيل و . و تصنيف ، و آن بزرگوار دعا فرمودندكه موفق باشم براي تأليف 
  .بيان آن نيست

پس خواستم به خاطر حاجتي از مسجد بيرون روم، آمدم نزد حوضي كه در وسط راه، قبل از خارج شدن از 
شايد همان ! فضيلت است؟به ذهنم رسيد چه شبي بود و اين سيد عرب كيست كه اين همه با . مسجد قرار دارد

تا اين مطلب به ذهنم خطور كرد، مضطربانه برگشتم و آن آقا را نديدم و كسي هم در ! مقصود و معشوقم باشد
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مشغول گريه شدم و همچون ديوانه اطراف مسجد . يقين پيدا كردم كه آقا را زيارت كردم و غافل بود. مسجد نبود
اين بود اجمالي از تفصيل كه . بعد از وصال، مبتال به هجران شده باشدكردم تا صبح شد، چون عاشقي كه  گردش مي

  آيد، بهت زده مي شوم هر وقت آن شب به يادم مي

 تشرف حاج علي بغدادي

به گردنم بود ولذا به نجف اشرف رفتم و بيست تومان از آن پول را به جناب )السالم عليه(هشتاد تومان سهم امام
و بيست » شيخ محمدحسن مجتهد كاظميني«و بيست تومان ديگر را به جناب اعلي اللّه مقامه دادم » شيخ مرتضي«

دادم و تنها بيست تومان ديگر به گردنم باقي بود، كه قصد داشتم وقتي به » شيخ محمدحسن شروقي«تومان به جناب 
اي آن عجله بدهم و مايل بودم كه وقتي به بغداد رسيدم، در اد» شيخ محمدحسن كاظميني آل يس«بغداد برگشتم به 

 .كنم

رفتم )عليه السالم(در روز پنجشنبه اي بود كه به كاظمين به زيارت حضرت موسي بن جعفر و حضرت امام محمدتقي
رسيدم و مقداري از آن بيست تومان را دادم و بقيه را وعده » شيخ محمدحسن كاظميني آل يس«و خدمت جناب 

 .ه كردند، بدهمكردم كه بعد از فروش اجناس به تدريج هنگامي كه به من حوال

و بعد همان روز پنجشنبه عصر به قصد بغداد حركت كردم، ولي جناب شيخ خواهش كرد كه بمانم، عذر خواستم و 
بايد مزد كارگران كارخانه شَعربافي را بدهم، چون رسم چنين بود كه مزد تمام هفته را در شب جمعه مي : گفتم

 .دادم

م راه را رفتم سيد جليلي را ديدم، كه از طرف بغداد رو به من مي لذا به طرف بغداد حركت كردم، وقتي يك سو
و » اهالً و سهالً«: آيد چون نزديك شد، سالم كرد و دست هاي خود را براي مصافحه و معانقه با من گشود و فرمود

 .مرا در بغل گرفت و معانقه كرديم و هر دو يكديگر را بوسيديم

 .سار مباركش خال سياه بزرگي بودبر سر عمامه سبز روشني داشت و بر رخ

 «خير سات، به كجا مي روي؟! حاج علي«: ايستاد و فرمود

 .را زيارت كردم و به بغداد برمي گردم)عليه السالم(كاظمين: گفتم

 .«طامشب شب جمعه است، برگرد: فرمود
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 .متمكن نيستم! يا سيدي: گفتم

و از مواليان )عليه السالم(جد من اميرالمؤمنين) اندوست(برگرد تا شهادت دهم براي تو كه از مواليان ! هستي«: فرمود
 .«مايي و شيخ شهادت دهد، زيرا كه خداي تعالي امر فرموده كه دو شاهد بگيريد

اين مطلب اشاره اي بود، به آنچه من در دل نيت كرده بودم، كه وقتي جناب شيخ را ديدم، از او تقاضا كنم كه 
 .و مواليان اهل بيتم و آن را در كفن خود بگذارم چيزي بنويسد و در آن شهادت دهد كه من از دوستان

 !تو چه مي داني و چگونه شهادت مي دهي؟: گفتم

 «كسي كه حق او را به او مي رسانند، چگونه آن رساننده را نمي شناسد؟«: فرمود

 چه حقي؟: گفتم

 «!آنچه به وكالي من رساندي«: فرمود

 وكالي شما كيست؟: گفتم

 «!شيخ محمدحسن«: فرمود

 !او وكيل شما است؟: فتمگ

 .«وكيل من است«: فرمود

 اينجا در خاطرم خطور كرد كه اين سيد جليل كه مرا به اسم صدا زد با آنكه مرا نمي شناخت كيست؟

 !به خودم جواب دادم، شايد او مرا مي شناسد و من او را فراموش كرده ام

به )عليه السالم(مي خواهد و خوش داشتم از سهم امام حتماً اين سيد از سهم سادات از من چيزي: باز با خودم گفتم
 .او چيزي بدهم

از حق شما پولي نزد من بود كه به آقاي شيخ محمدحسن مراجعه كردم و بايد با اجازه او چيزي به : لذا به او گفتم
 .ديگران بدهم
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 «بله بعضي از حقوق ما را به وكالي ما در نجف رساندي«: او به روي من تبسمي كرد و فرمود

 آنچه را داده ام قبول است؟: تمگف

  بله : فرمود

البته : و با خود گفتم! اين سيد كيست كه علما، اعالم را وكيل خود مي داند و مقدار تعجب كردم: من با خودم گفتم
 .علماء وكاليند در گرفتن سهم سادات

  برگرد و جدم را زيارت كن : سپس به من فرمود

چون . راست خود نگه داشته بود و با هم قدم زنان به طرف كاظمين مي رفتيم من برگشتم او دست چپ مرا در دست
به راه افتاديم ديدم در طرف راست ما نهر آب صاف سفيدي جاري است و درختان مركبات ليمو و نارنج و انار و 

 .انگور و غير آن همه با ميوه، آن هم در وقتي كه موسم آنها نبود بر سر ما سايه انداخته اند

 اين نهر و اين درخت ها چيست؟: فتمگ

  هركس از مواليان و دوستان كه زيارت كند جد ما را و زيارت كند ما را، اينها با او هست : فرمود

 سؤالي دارم: پس گفتم

  بپرس : فرمود

 كسي كه در تمام عمر خود روزها: روزي نزد او رفتم شنيدم مي گفت. مرحوم شيخ عبدالرزاق، مدرس بود: گفتم
روزه بگيرد و شبها را به عبادت مشغول باشد و چهل حج و چهل عمره بجا آورد و درميان صفا و مروه بميرد و از 

 !براي او فائده اي ندارد! نباشد)عليه السالم(دوستان و مواليان حضرت اميرالمؤمني

  آري واللّه براي او چيزي نيست : فرمود

عليه (آيا او از مواليان حضرت اميرالمؤمنين: گفتمسپس از احوال يكي از خويشاوندان خود سؤال كردم و 
 هست؟)السالم
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  او و هر كه متعلق است به تو! آري : فرمود

 .اي آقاي من سؤالي دارم: گفتم

  بپرس : فرمود

كه سليمان اعمش از شخصي سؤال كرد، كه زيارت : مي خوانند)عليه السالم(روضه خوان هاي امام حسين: گفتم
بدعت است، شب آن شخص در خواب ديد، كه هودجي : فتچطور است او در جواب گ)عليه السالم(سيدالشهداء

 در ميان زمين و اسمان است، سؤال كرد كه درميان اين هودج كيست؟

 .هستند)عليه السالم(حضرت فاطمه زهرا و خديجه كبري: گفتند

 كجا مي روند؟: گفت

مي مي روند و ديد رقعه هايي را از هودج )عليه السالم(چون امشب شب جمعه است، به زيارت امام حسين: گفتند
 :ريزند كه در آنها نوشته شده

  في ليلة الجمعة امان من النار يوم القيامة)عليه السالم(امان من النار لزوار الحسين 

آيا اين ). در شب جمعه و امان از آتش روز قيامت)عليه السالم(امان نامه اي است از آتش براي زوار سيدالشهداء (
 حديث صحيح است؟

 . بله راست است و مطلب تمام است«: فرمود

را در شب جمعه زيارت كند، براي )عليه السالم(كسي كه امام حسين: اي آقاي من صحيح است كه مي گويند: تمگف
 او امان است؟

 .و اشك از چشمان مباركش جاري شد و گريه كرد. »آري واللّه «: فرمود

 .اي آقاي من سؤال دارم: گفتم

  بپرس : فرمود
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عربي از عرب ) نيشابور(رفتم در قريه درود )عليه السالم(به زيارت حضرت علي بن موسي الرضا 1269در سال : گفتم
: هاي شروقيه، كه از باديه نشينان طرف شرقي نجف اشرف اند را مالقات كردم و او را مهمان نمودم از او پرسيدم

 چگونه است؟)عليه السالم(واليت حضرت علي بن موسي الرضا

مي )عليه السالم(بن موسي الرضا بهشت است، تا امروز پانزده روز است كه من از مال مواليم حضرت علي: گفت
. خورم نكيرين چه حق دارند در قبر نزد من بيايند و حال آنكه گوشت و خون من از طعام آن حضرت روئيده شده

 مي آيد و او را از دست منكر و نكير نجات مي دهد؟)عليه السالم(آيا صحيح است؟ آيا علي بن موسي الرضا

  جد من ضامن است! آري واللّه  : فرمود

 .سؤال كوچكي دارم آقاي من: گفتم

  بپرس : فرمود

 قبول است؟)عليه السالم(زيارت من از حضرت رضا: گفتم

  ان شاءاللّه قبول است : فرمود

 .آقاي من سؤالي دارم: گفتم

  بپرس«: فرمود

 )او با من در راه مشهد رفيق و شريك در مخارج بود(زيارت حاج احمد بزازباشي قبول است، يا نه؟ : گفتم

  د صالح قبول استزيارت عب : فرمود

 .آقاي من سؤالي دارم: گفتم

   بسم اللّه : فرمود

 فالن كس اهل بغداد كه همسفر ما بود زيارتش قبول است؟: گفتم

 جوابي نداد



 
560 

 .آقاي من سؤالي دارم: گفتم

  بسم اللّه : فرمود

 زيارتش قبول است؟! آقاي من اين كلمه را شنيديد؟ يا نه: گفتم

اين شخص با چند نفر ديگر از پول دارهاي بغداد بود و دائماً در راه به لهو و لعب مشغول بود ( .باز هم جوابي ندادند
  )و مادرش را هم كشته بود

در اين موقع به جايي رسيديم، كه جاده پهن بود و دوطرفش باغات بود و شهر كاظمين در مقابل قرار گرفته بود و 
سادات بود، كه حكومت به زور از آنها گرفته بود و به جاده اضافه نموده قسمتي از آن جاده متعلق به بعضي از ايتام 

بود و معموالً اهل تقوي كه از آن اطالع داشتند، از آن راه عبور نمي كردندولي ديدم آن آقا از روي آن قسمت از 
 !زمين عبور مي كند

  تسجايز نياين زمين مالي بعضي از ايتام سادات است تصرف در آن ! اي آقاي من: گفتم

براي مواليا ما تصرف در آن حالل . و ذريه او و اوالد ماست)عليه السالم(اين مكان مال جد ما، اميرالمؤمنين : فرمود
 . است

در نزديكي همين محل باغي بود كه متعلق به حاج ميرزا هادي است او از متمولين معروف ايران بود كه در بغداد 
 .ساكن بود

است، اين راست )عليه السالم(باغ حاجي ميرزا هادي مال حضرت موسي بن جعفرزمين : آقاي من مي گويند: گفتم
 است يا نه؟

 .و از جواب اعراض نمود» !چه كار داري به اين«: فرمود

در اين وقت رسيديم به جوي آبي، كه از شط دجله براي مزارع كشيده اند و از ميان جاده مي گذرد و بعد از آن دو 
مين مي رود، يكي از اين دو راه اسمش راه سلطاني است و راه ديگر به اسم راه راهي مي شود، كه هر دو راه به كاظ

 .سادات معروف است، آن جناب ميل كرد به راه سادات

 .بيا از اين راه، يعني راه سلطاني برويم: پس گفتم
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  از همين راه خود مي رويم!: نه :فرمود

اظمين كنار كفش داري ديديم، هيچ كوچه و بازاري پس آمديم و چند قديم نرفتيم كه خود را در صحن مقدس ك
اقا بر . كه سمت شرقي حرم و طرف پايين پاي مقدس است» باب المراد«پس داخل ايوان شديم از طرف . را نديديم

  زيارت كن«: پس فرمود. درِ رواق مطهر، معطل نشد و اذن دخول نخواند و بر درِ حرم ايستاد

 .من سواد ندارم: گفتم

  براي تو بخوانم؟«: فرمود

  بلي: گفتم

و باالخره بر يك يك از ائمه سالم » ...أدخل يااللّه السالم عليك يا رسول اللّه السالم عليك يا اميرالمؤمنين«: فرمود
 :و فرمود)عليه السالم(كرد تا رسيد به حضرت عسكري

  السالم عليك يا ابا محمدالحسن العسكري 

  ا مي شناسي؟امام زمانت ر : بعد از آن به من فرمود

 .چطور نمي شناسم: گفتم

 . به او سالم كن : فرمود

 . اسالم عليك يا حجة اللّه يا صاحب الزمان يابين الحسن : گفتم

 . عليك السالم و رحمة اللّه و بركاته : آقا تبسمي كرد و فرمود

  زيارت بخوان«: پس داخل حرم شديم و خود را به ضريح مقدس چسبانديم و ضريح را بوسيديم به من فرمود

 .سواد ندارم: گفتم

  من براي تو زيارت بخوانم؟«: فرمود
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 .بله: گفتم

  كدام زيارت را مي خواهي؟«: فرمود

 .هر زيارتي كه افضل است: گفتم

 :، سپس مشغول زيارت امين اللّه شد و آن زيارت را به اين صورت خواند»زيارت امين اللّه افضل است«: فرمود

يا اميني اللّه في ارضه و حجتيه علي عباده اشهد انكما جاهدتما في اللّه حق جهاده، و عملتما بكتابه و السالم عليكما  
حتي دعا كما اللّه الي جواره فقبضكما اليه باختياره والزم اعدائكما الحجة مع ما لكما من )عليه السالم(اتبعتما سنن نبيه

 .تا آخر زيارت» ...الحجج البالغة علي جميع خلقه

نگام شمع هاي حرم را روشن كردند، ولي ديدم حرم روشني ديگري هم دارد، نوري مانند نور آفتاب در در اين ه
حرم مي درخشند و شمع ها مثل چراغي بودند كه در آفتاب روشن باشد و آن چنان مرا غفلت گرفته بود كه به هيچ 

 .وجه ملتفت اين همه از آيات و نشانه ها نمي شدم

د، از طرف پايين پا به طرف پشت سر يعني به طرف شرقي حرم مطهر آمديم، آقا به من وقتي زيارتمان تمام ش
 «را هم زيارت كني؟)عليه السالم(آيا مايلي جدم حسين بن علي: فرمودند

 .بله شب جمعه است زيارت مي كنم: گفتم

به جماعت «: دبه من فرمودن. آقا برايم زيارت وارث را خواندند، در اين وقت مؤذن ها از اذان مغرب فارغ شدند
  ملحق شو و نماز بخوان

ما با هم به مسجدي كه پشت سر قبر مقدس است رفتيم آنجا نماز جماعت اقامه شده بود، خود ايشان فرادي در 
طرف راست محاذي امام جماعت مشغول نماز شد و من در صف اول ايستادم و نماز خواندم، وقتي نمازم تمام شد، 

عجله از مسجد بيرون آمدم و درميان حرم گشتم، او را نديدم، البته قصد داشتم او را پيدا  نگاه كردم ديدم او نيست با
 .كنم و چند قراني به او بدهم و شب او را مهمان كنم و از او نگهداري نمايم

كه در محضر او ! اين سيد كه بود؟ اين همه معجزات و كرامات: ناگهان از خواب غفلت بيدار شدم، با خودم گفتم
و اسم مرا مي ! و حال آنكه به هيچ قيمتي برنمي گشتم! از ميان راه برگشتم! انجام شد، من امر او را اطاعت كردم
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و آب جاري در ! و ديدن درختها! و جريان شهادت او و اطالع از خطورات دل من! با آنكه او را نديده بودم! دانست
 !!...و غيره! عرض كردم سالم)عليه السالم(و جواب سالم من وقتي به امام زمان! غير فصل

 آقايي كه با من مشرف شد كجا رفت؟: باالخره به كفش داري آمدم و پرسيدم

 بيرون رفت، ضمناً كفش داري پرسيد اين سيد رفيق تو بود؟: گفتند

خالصه او را پيدا نكردم، به منزل ميزبانم رفتم و شب را صبح كردم و صبح زود خدمت آقاي شيخ . بله: گفتم
فتم و جريان را نقل كردم او دست به دهان خود گذاشت و به من به اين وسيله فهماند، كه اين قصه را محمدحسن ر

 .خدا تو را موفق فرمايد: به كسي اظهار نكنم و فرمود

 :مي گويد) ره(حاج علي بغدادي

تا آنكه يك . تمرا به كسي نمي گف) عج اللّه تعالي فرجه الشريف(خود، خدمت حضرت بقية اللّه  تشرف داستان من
 چه ديده اي؟: ماه از اين جريان گذشت، يك روز در حرم مطهر كاظمين سيد جليلي را ديدم، نزد من آمد و پرسيد

چيزي نديده ام و به شدت آن را انكار كردم؟ ناگهان او از : چيزي نديدم، او باز اعاده كرد، من هم باز گفتم: گفتم
 نظرم غائب شد و ديگر او را نديدم

 قات آية اهللا سيبويه با آقا امام زمان عليه السالممال

اتفاق عجيبي رخ   روزهاي زيادي با حاج آقاي سيبويه گذرانديم ، روزهاي خوب و شيريني بود ، اما يك روز يك
  !داد 

فكر كردند نكند اتفاق بدي   اصال حال عجيبي داشت ، بعضي ها! صبح آن روز حاج آقاي سيبويه خيلي سراسيمه بود
  .نمي شد احتمال درستي داد ! خوشي به آقا داده اند تاده باشد بعضي ها هم برعكس فكر مي كردند خبراف

  .ي نزديكي داشت رفتيم   باالخره صبرمان به سر آمد سراغ مدير مدرسه علميه كه با حاج آقاي سيبويه رابطه

اينقدر روحيه ايشان تغيير كرده بما   تاده كهاف   سيبويه هستيم ، اگر اتفاق بدي  حضرت آية اهللا خيلي نگران ! حاج آقا
  !هم خبر دهيد
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وقتي حال حاج آقا ش را  هنوز صحبتهاي ما تمام نشده بود كه اشك در چشمان حاج آقا ش مدير مدرسه جمع شد
  :بعد لبخندي زد و گفت  شد ، نمي دانستم چكار كنيم كه بعد از چند لحظه سكوت  هم بيشتر ديديم اضطراب ما

كرده اند ، تعبيرش اين است چند  تعبير  )زيد عزه(سيبويه ديشب خوابي ديده اند كه حضرت آية اهللا صديقين آية اهللا 
شناسد ، از دبي تلفن مي كند و آقا را دعوت مي كند همراه   روز ديگر شخصي كه حاج آقاي سيبويه ايشان را نمي

مي   )عج(ن حضرت حجت بن الحسن العسكري سيبويه در عرفات خدمت آقا و سيدما  آنها به حج برود و حاج آقاي
 !رسد

هيچ اتفاقي نيفتاده بود  ، نمي توانستم جلو گريه ي خود را بگيرم ، ولي هنوز اشك در چشمان ما جمع شده بود
هم   ما  سيبويه كه خبر نداشت  حضرت آية اهللا  بوديم و  روزها به كندي مي گذشت و ما منتظر يك تلفن ناشناس

  !ا منتظرترخبردار شده ايم از م

  از آيد به كنعان غم مخوريوسف گم گشته ب

  كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور

تماس گرفتند و ايشان را به مكه   ميرزا احمد سيبويه  مرحوم آية اهللا  بالخره آن روز فرا رسيد و شخصي از دبي با
ما مانديم او مي رفت و ما گريه حضرت آية اهللا سيبويه مي رفت و   !شخصي كه حتي او را نمي شناخت. دعوت كرد

  .جا گذاشت مي رفت و ما حسرت مي خورديم او مي رفت و ما را پشت درهاي بسته  مي كرديم او

  :گاهي پيش خودمان مي گفتيم

  يكي وصل و يكي هجران پسندد                     يكي درد و يكي درمان پسندد

  م آنچه را جانان پسنددپسند              من از درد و درمان و وصل و هجران

  …زمان آرام آرام مي گذشت 

  !من و لحظه شماري هاي من

  !هم نفس يار  در حال انتظار بازگشت او بوديم ، منتظر خبري از گيسوان يار و چشم به راه وصال
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هيچ كس جرات نمي كرد از او سئوال كند  .و آن روز كه برگشت او شاد بود ، ولي چيزي از شاديش نمي گفت
) ره(سيبويه   حضرت آية اهللا بحث هاي بعد از سفر مكه پيش مي آمد  در) عج(گاهي كه اسم آقا امام زمان ولي 

  .زار اشك فراق مي ريخت  شد و زار امانش بريده مي

  :شايد پيش خودش به ما مي گفت

  تو ابرو من اشارتهاي ابرو                   تو مو مي بيني و من پيچش مو

صميمي با آية اهللا سيبويه   رم لبريز شده بود سراغ يكي از علماء كه خيلي رابطه ي نزديك ومن كه ديگر كاسه صب
را برايم اين چنين نقل ) عج(با آقا امام زمان   اهللا سيبويه حضرت آية  داشت رفتم و با اسرار زياد ، قضيه مالقات

  :كردند كه 

) عج(الحسن العسكري   مان حضرت حجت بنحاج آقاي سيبويه با اشك نقل كردند در عرفات خدمت آقا و سيد
آقا هم پيشاني ايشان را   مي بوسند و  زمان عليه السالم را  و دست آقا امام رسيدم و يك ساعت در محضر آقا بودم

  .هنوز خبر ندارد به همديگر مي زنند   ه هيچ كسيمي بوسند و حرفهايي ك

  جت موجه ماستجمال چهره تو ح             برغم مدعياني كه منع عشق كنند

 وي شيخ علي حلّا مال قات 

 

اكبر  تر، اين نوع تربيت واقعي را به نقل از خطيب دانشمند و عالم پرهيزگار، مرحوم شيخ علي براي تأمل و دقت بيش
   عنه  اللّه خوئي رضي اكبر موسوي علي االسالم آقا سيد مقامه كه ايشان از عالم رباني، مرحوم حجت اهللا نهاوندي اعلي

تر انديشه كنيم تا روشن شود تا چه  دهيم، باشد كه قدري در ادعاهاي خود بيش اند، مورد توجه قرار مي ل كردهنق
 :حد راستگو و آمادة فداكاري هستيم

هنگام عبور از ميان بازار آن شهر، چشمم به قبة مسجد . سفر كردم  زماني از نجف اشرف براي انجام كاري به حلّه
السالم بود و باالي آن  ه بر سر در آن زيارت كوتاهي از حضرت صاحب الزمان و خليفة الرحمان عليهمانندي افتاد ك
آمدند  نشان مي ديك به زيارت آن مكانِ جنتمردم آن سامان از دور و نز   .هذا مقام صاحب الزمان: نوشته شده بود
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من از اهالي حلّه علت نامگذاري آن . جستند ميتعالي توسل و تقرّب  زاري به ساحت قدس باري   و با دعا و تضرّع و
 :همگي به اتفاق آرا گفتند. الزمان جويا شدم مكان را به مقام صاحب

اين مكان، خانة مردي عالم، زاهد، عابد و با تقوا به نام شيخ علي بوده كه هميشه در انتظار ظهور حضرت مهدي 
گفت اين غيبت  كرد و مي السالم عتاب و خطاب مي امام زمان عليهاو پيوسته نسبت به . برده است السالم به سر مي عليه

از انظار در اين زمان، براي چيست؟ در حالي كه مخلصين شما در شهرها و اقطار عالم همچون برگ درختان و 
 پس چرا ظهور. نفرند   1000شيفتگان و دوستان شما بيش از   در همين شهر خودمان،. هاي باران فراوان هستند قطره
فرماييد تا دنيا را پر از قسط و عدل نماييد؟ تا آن كه روزي شيخ علي با همان حال سر به بيابان نهاد و همين  نمي

جناب شيخ، به : بي بدوي نزد او حاضر است و به او فرمودسخنان را آغاز كرد كه ناگهان ديد شخصي در هيأت عر
السالم است كه با وجود  م به حجت وقت و امام زمان عليهخطاب: نمايي؟ عرض كرد مي  و خطاب  كه اين همه عتاب

نفر از محبان  1000كند در حالي كه فقط بيش از  اين همه مخلص و ارادتمندي كه در اين عصر دارد چرا ظهور نمي
 .و ياران حضرت در حلّه هستند

طلب اين گونه نيست كه م! با من اين همه عتاب و خطاب نكن .الزمان من هستم صاحب اي شيخ،: آقا فرمودند
نفر  1000گويي بيش از  در شهر حله كه مي. شدم نفر اصحاب من موجود بودند، ظاهر مي 313اگر ! اي كرده  تو فكر

خواهي صورت  حال اگر مي. خص قصاب، كسي دوست با اخالص من نيستمخلص واقعي دارم، جز تو و فالن ش
شناسي، در شب جمعه به منزلت دعوت كن و در صحن  كه ميواقع برايت مكشوف و روشن شود، برو مخلصين مرا 

گاه منتظر ورود من  آن. ات ببند فالن قصاب را هم دعوت كن و دو بزغاله روي بام خانه. حياط، مجلسي آماده ساز
چون فرمايشات حضرت به پايان . اي باش تا حاضر شوم و واقع امر را به تو بفهمانم و آگاهت كنم كه اشتباه نموده

 .سيد، امام از نظر شيخ غايب شدندر

 

نزد قصاب رفت و قضيه را با او در ميان . شيخ علي حلّاوي، مسرور از اين ماجرا با خوشحالي فراوان به حلّه برگشت
نفري كه ايشان از ابرار و منتظران حقيقي حجت غايب  1000نفر را از بين  40آن دو با كمك يكديگر . گذاشت

داشتند انتخاب كردند و دعوت نمودند كه در شب جمعه به منزل شيخ بيايند تا به لقاي امام عصر پن عليه مي اهللا سالم
 .السالم مشرف شوند عليه
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نفر برگزيده به خانة شيخ علي حلّاوي آمدند و در صحن حياط  40مرد قصاب با آن . شب جمعة موعود فرا رسيد
شماري  السالم لحظه ت و دعا در انتظار قدوم قائم منتظر عليههمه با وضو، رو به قبله، در حال ذكر و صلوا. نشستند

بام بسته بود و خود در صحن حيات، در  شيخ علي نيز طبق فرمان حضرت، قبالً دو بزغاله را روي پشت. كردند مي
 چون پاسي از شب گذشت، به ناگاه همگي ديدند نور با. كشيد فرمايي موال را انتظار مي حضور ميهمانان، تشريف

تر بود، در آسمان ظاهر شد و تمام آفاق را روشن  عظمت و درخشاني كه به مراتب از خورشيد و ماه درخشنده
دقايقي بيش . سپس آن نور به طرف خانة شيخ علي آمد تا آن كه بر پشت بام منزل قرار گرفت و فرود آمد. ساخت

ب امتثال امر كرده، برخاست و روي بام رفت مرد قصا. بام، آن مرد قصاب را فرا خواند نگذشت كه صدايي از پشت
 .و به خدمت حضرت شرفياب شد

يكي از اين دو بزغاله را نزديك ناودان ذبح كن، به طوري كه تمام خونش از : امام به او فرمودند  پس از چند لحظه
ها در حياط  وقتي خون. مرد قصاب فرمان امام را اطاعت كرد. ناودان سرازير گردد و در صحن خانه جاري شود

السالم مرد قصاب را گردن زده و اين خون اوست كه از  نفر گمان كردند كه حضرت مهدي عليه 40جاري شد، آن 
شيخ . بام به گوش رسيد و شيخ علي حلّاوي را احضار فرمود پس از اندكي صدايي از پشت. ريزد ناودان فرو مي

لم و سالمت روي بام در محضر امام ايستاده، اما يكي از دو برخاست و خود را به روي بام رساند، ديد مرد قصاب سا
در اين هنگام، قصاب به امر حضرت . بزغاله را سر بريده و خون بزغاله بوده كه در صحن حياط جاري شده است

 .بزغالة دوم را نيز نزديك ناودان سر بريد و بار دوم خون از ناودان به ميان حياط سرازير شد

دوباره خون تازه را در صحن منزل جاري ديدند، گمانشان تبديل به يقين شد و همگي قطع پيدا نفر  40وقتي آن 
الحسن ارواحنا فداه مرد قصاب و شيخ علي حالوي را به قتل رسانده و زود است كه نوبت يك  بن  كردند كه حجت 

درنگ از جا برخاستند و  از اين رو بي. دالسالم به قيمت جانشان تمام شو يك آنها فرا رسد و مالقات با امام زمان عليه
اينك به ميان حياط برو و به آنان : سپس حضرت رو به شيخ علي كرده، فرمودند. از منزل شيخ علي حلّاوي گريختند

شيخ علي از بام به زير آمد و هنگامي كه به صحن حياط رسيد، . بام بيايند تا با من ديدار كنند بگو كه به روي پشت
بام برگشت و گريختن  به سرعت به پشت. اند برگزيده را نديد و دانست كه همه فرار كرده 40از آن  حتي يك نفر

 .نفر را به عرض مبارك آن حضرت رسانيد 40آن 

 1000گفتي بيش از  اين شهر حله بود كه مي! اي شيخ، ديگر آن همه با من عتاب و خطاب نكن: حضرت فرمودند
شده، كسي جز تو و اين  پس چه شد كه بين آن دوستان انتخاب. در اين شهر هستند نفر از ياران و مخلصان ما فقط
اين جمله را فرمود و از نظر آن دو ! اينك ساير جاها را نيز به همين گونه قياس كن! مرد قصاب باقي نمانده است؟
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از . موسوم نمود» الزمان مقام صاحب«پس از اين ماجرا شيخ علي حلّاوي آن بقعه را مرمت كرد و به . ناپديد گشت
 5.آن زمان تاكنون آن مقام شريف، محل طواف مردم و زيارتگاه عام و خاص است

ترديد آماده نبودن ما، و ادعاهاي  بي! برادر و خواهرم، اينك قدري به خود بنگر كه چه هستي، كه هستي و كجايي؟
انان و جوانان كه به لطف خداوند متعال از نوجو. دروغين عالقمندان، راه ديدار و ظهور را ناهموار كرده است

ها پاك هستند، بيش از ديگران به اصالح نفس خويش بينديشند و تالش كنند تا آن سفر كرده  گناهان و آلودگي
 :هرچه زودتر باز آيد و جهان را از ظلم و جور برهاند

 

 !كنگفتا برو از هر دو جهان قطع نظر        گفتم نظري بر رخ زيباي تو خواهم

 !گفتا كه برو خانة خود زير و زبر كن     گفتم چه كنم ره به سوي كوي تو يابم

  )ل اهللا تعالي فرجه الشريفعج(داستان مالقات محمد بن عيسي بحريني با امام زمان 

نظر تودرباره ) شيعيان(والي به وزير گفت اين دليل روشن و برهان محكمي است برابطال مذهب رافضي ها 
متعصب هستند و منكر دالئل ميشوند امر كن آنها را حاضر كنند و اين مردم بحرين چيست وزير گفت اين جماعت 

انار را به آنها نشان بده اگر پذيرفتند و به مذهب ما درآمدند شما ثواب فراوان برده ايد و چنانچه نپذيرفتند و همچنان 
  .بر گمراهي خود باقي ماندند

  
شوند با ذلت و خواري مثل يهود ونصاري جزيه بدهند يا  آنها را در قبول يكي ازاين سه چيز مخير گردان يا حاضر

جوابي براي اين دليل روشني كه نميتوان آنرا ناديده گرفت بياورند و يا اينكه مردان آنها كشته شوند و اوالد ايشان 
نيكان و  اسير گردند و اموالشان به غنيمت گيريم والي راي وزير را مورد تحسين قرار داد و فرستاد علما و افاضل و

نجبا و بزرگان شيعه بحرين را احضار نمود وانار را به آنها نشان داد وگفت اگر جواب قانع كننده اي نياوريد يا بايد 
  .كشته شويد و اسير گرديد و اموالتان ضبط شود

  
ند رنگ يا همچون كفار جزيه دهيد آنها چون انار را ديدند سخت متحير شدند و نتوانستند جواب شايسته اي بده

صورتشان پريد و بندهاشان بلرزه افتاد سپس بزرگان آنها به والي گفتند سه روز به ما مهلت بده شايد بتوانيم جوابي 
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كه مورد پسند واقع شود بياوريم و گرنه هر طور ميخواهي بين ماحكم كن والي هم به آنها مهلت دادرجال بحرين در 
نزد والي بيرون آمدند و مجلس گرفتند و مشورت كردند آنگاه بنا حاليكه هراسان و مرعوب و متحير بودند از 

گذاشتند از ميان صلحا و زهاد بحرين ده نفر و ازميان آن ده نفر سه نفر انتخاب كنند و چون چنين كردند به يكي از 
ياري بخواه او هم آن سه نفر گفتند تو امشب برو به بيابان و تا صبح مشغول عبادت باش و ازخداوند بوسيله امام زمان 

رفت و شب را به صبح آورد و چيزي نديد و برگشت و جريان را اطالع داد شب دوم نفر دومي و شب سوم نفر 
  .سومي كه مردي پاكسرشت و دانشمند بنام محمدبن عيسي بحريني بود

 
ازاين بليه رهايي بخشد و  با سر و پاي برهنه رو به بيابان نهاد و مشغول دعاو گريه و توسل بخدا بود كه شيعيان را 

حقيقت مطلب را روشن سازد و براي تامين منظور به حضرت صاحب الزمان عج گرديد درآخر شب ناگاه ديد 
مردي اورا مخاطب ساخته و ميگويد محمدين عيسي بحريني چه شده تو را بدين حال ميبينم و براي چه به بيابان 

د واگذار من براي مطلب مهمي آمدهام كه آنرا جز براي امام آمدهاي محمدبن عيسي گفت اي مرد مرا بحال خو
خود نميگويم و شكوه آنرا نزد كسي ميبرم كه اين راز را بر من آشكار سازد گفت اي محمدبن عيسي من صاحب 

  .االمر هستم مقصودت را بگو

 
و مطلبي كه برروي آن  گفت اگر تو صاحب االمر مي باشي داستان مرا ميداني فرمود آري تو بخاطر مشكل انار 

نوشته شده و تهديدي كه والي كرده به بيابان آمده اي محمد بن عيسي گفت آري اي اقاي من شما ميدانيد ما چه 
وزير ملعون درخت اناري در خانه خود دارد و قالبي ! حالي داريم به داد ما برس حضرت فرمود اي محمد بن عيسي 

و توي هرنصفي از آن قسمتي ازآن كلمات را نوشته و انگاه ان قالب را روي از گل به شكل انار در دونصفه ساخته 
اناري نهاده و دروقتيكه انار كوچك بود توي آن گذاشته و آنرا محكم بسته آنگاه به مرور كه انار بزرگ شده آن 

  .نوشته در پوست انار تاثير بخشيده تا به به اين شكل درامده

 
و ميگويي جواب تورا آورده ام ولي حتمابايد در خانه وزير باشد و قتي به خانه وزير فردا نزد والي ميروي و به ا 

رفتيد به سمت راست خود نگاه كن كه غرفه اي ميبيني انگاه به والي بگو جواب در همين غرفه است وزير ميخواهد 
ديدي وزير باال رفت تو هم با  از نزديك شدن به غرفه سر باز زند ولي تو اصرار كن و سعي كن از ان باال بروي وقتي

او باال برو و او را تنها مگذار مبادا از تو جلو بيفتد هنگاميكه وارد غرفه شدي در ديوار ان سوراخي ميبيني كه كيسه 
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  . است آنسفيدي در

 
و انار  آنرا بردار كه خواهي ديد قالب گلي انار كه براي اين نقشه ساخته درآن كيسه است سپس آنرا جلو والي نهاد

معهود را دران بگذار تا حقيقت مطلب روشن شود و بوالي بگو ما معجزه ديگري هم داريم وآن اينكه داخل اين انار 
جز دود و خاكستر چيزي نيست اگر ميخواهي صحت آنرا بداني بوزير بگو آنرا بشكند وقتي وزير آنرا شكست دود 

 . ي كنان دست حضرت را بوسيد و مراجعت نمودو خاكستر بصورت و ريش او ميريزد محمد بن عيسي شاد

 
صبح كه نزد والي رفتند همانطور كه امام دستور داده بود عمل كردند والي به محمد بن عيسي گفت چه كسي اين 
خبر را به تو داده است گفت امام زمان و حجت پروردگار پرسيد امام شما كيست محمد بن عيسي يك يك ائمه را 

  . معرفي كرد

 
به امام زمان صلواتاللله رسيد والي گفت دستت را دراز كن تا من گواهي دهم نيست خدايي مگر خداوند يگانه و تا 

و اقرار به تمام ائمه كرد و )عليه السالم(اينكه محمد بنده وپيامبر اوست و خليفه بال فصل بعدازاو امير مومنين علي 
ن عذر خواهي كرد اين حكايت نزد مردم بحرين ايمانش نيكو گشت سپس دستور قتل وزير را داد و از مردم بحري

  .مشهور وقبر محمدبن عيسي بحريني درآنجا معروف و مردم به زيارت آن ميروند

  باغبانمالقات 

حاال چه كنيم؟ اگر از مدينه و مكه : يكي گفت. ي افراد قافله نگران بودند همه. هوا تاريك شده بود
. ماند رفتيم، سيد احمد عقب نمي اگر ما تند نمي: را چه دهيم؟ يكي ديگر گفت اش بازگشتيم، جواب زن و بچه

 .اند هاي گرسنه حسابش را رسيده هاي جاده نشده باشد، حتماً تا االن گرگ اگر سيد گرفتار راهزن: ديگري گفت

 
ام نماز، ناگهان صداي بعد از اتم. همگي وضو گرفتند و نماز را به جماعت خواندند. كاروان براي نماز صبح ايستاد

؟ آن هم در اين موقع !سيد احمد! همه تعجب كرده بودند. ها به سوي صاحب ناله خيره گشت چشم. اي بلند شد ناله
 !اما واقعيت داشت! اين غير ممكن بود! كه كاروان چند كيلومتر از او دور شده بود
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 :او آرام آرام شروع به سخن نمود. ويدهمگي دور سيد حلقه زدند و از او خواستند تا شرح ماجرا را بگ

 
لحظه به . توانستم كردم كه اسب را تند برانم نمي هر كاري مي. وقتي بارش برف، شديد شد من از قافله عقب ماندم

حيرت زده و درمانده شده . ديدم شد تا جايي كه ديگر هيچ يك از شما را نمي ي من با شما بيشتر مي لحظه فاصله
به . شروع كردم با خدا حرف زدن. هيچ راهي برايم باقي نمانده بود. ر وجودم را در بر گرفته بودوحشت سراس. بودم

  آقا زائرت را نا اميد مكن : پيامبر متوسل شدم و گفتم

 
امام . صدا بزنند» ابا صالح « خواهند امام زمان را به ياري بخوانند، او را با لقب  بعد يادم آمد كه اگر گم شدگان مي

از جا برخاستم و كمي به . شد هايم جاري مي با لقب ابا صالح اشك از گونه. با او درد و دل كردم. نم را صدا زدمزما
شايد در اين باغ «: با خود گفتم. ناگهان باغي در جلويم ظاهر شد. به اطراف نگاهي انداختم. جلو حركت كردم

مردي را ديدم كه بيل در . با خوشحالي وارد باغ شدم» ببرم جا پناه باغبان يا سرايداري باشد تا بتوانم شب را در آن
ي گشاده و چشمان نافذش اضطرابم را شست، آرامشي  چهره. زد هاي درخت مي دست گرفته بود و آرام به شاخه

 «كني؟ اين جا چه مي«: پرسيد. سالم كرد. عجيب سراسر وجودم را در بر گرفت

 
 «.در اين بيابان باليي به سرم بياييد، تو را به خدا كمكم كنيد ترسيدم مي«: بي اختيار به گريه افتادم

 
 «.نماز شب بخوان تا راه را پيدا كني. اش آسان است اين كه چاره«: با اطمينان پاسخ داد

 
كرد كه جاي چون و  او طوري صحبت مي. باريد كند، اما جديت از كالم و صورتش مي ابتدا فكر كردم شوخي مي

 .ذاشتگ چرا باقي نمي

 
احساس . كردم اصالً احساس غربت و تنهايي نمي. ي خود را پهن كردم و شروع به خواندن نماز شب كردم سجده

 .ي خود قرار دارم كردم كه در جايي بهتر از خانه مي

 
 «حاال جامعه بخوان«: وقتي نمازم به پايان رسيد باغبان نزديك آمد و آهسته گفت
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  ؟!جامعه«: شگفت زده پرسيدم

 
  خواستي به دوستانت برسي؟ زيارت جامعه، مگر نمي«: پاسخ داد

 
يد كنار صحن و سراي زيارت جامعه چه ربطي به پيدا كردن قافله دارد؟ زيارت جامعه را با«: زدم و گفتم  پوزخندي

  امامان خواند

 
. اول آن را حفظ بودم ي دلم هواي زيارت كرده بود اما فقط چند جمله. به ياد فضاي روحاني اين زيارت افتادم

 «...السالم علَيكُم يا اَهل البيت النّبوه و موضع الرسالة« : شروع به خواندن ابتداي زيارت كردم

 
  عليك السالم«: باغبان گفت

 
 . السالم علي ائمه المهدي و مصابيح الدجي«: زيارت را ادامه دادم

 
 .دوباره باغبان جواب سالمم را داد

 
زبانم    ي بعد به ب كرده بودم اما جاي گفت و گويش نبود چرا كه با گفتن هر جمله از زيارت جملهاز كارش تعج

حاال عاشورا را بخوان كه ديگر دارد «: جلو آمد و گفت باغبان. زيارت جامعه با اشك و آه به پايان رسيد. آمد مي
  شود كارت درست مي

 
حاال كه توانستم زيارت جامعه را به اين بلندي بخوانم شايد بتوانم «: با خود گفتم. من زيارت عاشو را را حفظ نبودم

  زيارت عاشورا را هم بخوانم

 
  ...السالم عليك يا اباعبداهللا، السالم عليك يا بن رسول اهللا«: رو به قبله ايستادم و شروع كردم

 
هنگام خواندن اين زيارت . آمد مي با خواندن هر خط خط ديگر به يادم. دوباره آن نيروي قبلي به سراغم آمده بود

 .لرزيد هايش به شدت مي كرد و شانه باغبان به شدت گريه مي



 
573 

 
بلند « : رو به من كرد و گفت. باغبان افسار االغي را بر دست گرفت و جلو آمد. زيارت عاشورا هم به پايان رسيد

  ات برسانم خواهم تو را به قافله شو، مي

 
  رسيم تايي با يك االغ؟ حتماً خيلي هم زود ميدو «: ام گرفت و گفتم خنده

 
اما اسب از جايش تكان . افسارش را كشيدم كه به دنبال ما بيايد. به سراغ اسب رفتيم. سوار شدم. اي نبود چاره

اسب بدون هيچ مقاومتي از . باغبان افسار اسب را از من گرفت. اي نداشت دوباره تالش كردم، اما فايده. خورد نمي
ايد؟ چرا زيارت  چرا نماز شب را به فراموشي سپرده«: باغبان پرسيد. به راه خود ادامه داديم. ود حركت كردجاي خ

  ايد؟ خوانيد؟ چرا عاشورا را ترك كرده جامعه را نمي

 
 .دادم من سخني براي گفتن نداشتم و فقط گوش مي

 
ها هم مسيحي است پس چگونه اين مرد به  كنند و مذهب آن اهالي اين منطقه تركي صحبت مي«: گفتم با خود مي

  .زند و مذهبش هم با ما يكي است خوبي فارسي حرف مي

 
اين هم از دوستانت نگاه كن دارند نماز صبحشان را «: لحظاتي بعد باغبان به صدا در آمد. حسابي گيج شده بودم

  خوانند مي

 
هايم درست  باور كردني نبود اماا چشم! مده بوديمما كه هنوز راهي نيا! ديدم، چگونه ممكن بود؟ چه مي! خداي من

 !ديد مي

 
اما اسب از جايش تكان . لگدي به آن زدم تا به راه بيفتد. سوار اسب خودم شدم. با خوشحالي از االغ پايين پريدم

ي حوادث  در حين حركت همه. اسب آرام به راه افتاد. باغبان جلو آمد و دستش را روي اسب گذاشت. خورد نمي
 .چه بيرون باغ اتفاق افتاده بود، از ذهن گذراندم چه در باغ گذشته بود و آن آن. را در ذهنم مرور كردم
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چرا من از آن همه نشانه به راحتي گذشتم؟ نكند او خودش ! غير ممكن است! نه، چنين چيزي باور نكردني است
 !باشد؟

 
افسار اسب را كشيدم . ترسيدم برگردم و او را نبينم. لرزيد مي بدنم. هيجان وجودم را فرا گرفته بود. قلبم به تپش افتاد

از اسب پايين پريدم به دنبالش به اين سو آن سو دويدم اما اثري از او ديده . و به عقب برگشتم اما از او خبري نبود
 .شد نمي

 
  .رفته بود حاال ديگر امام زمانم. من نادان بودم كه او را نشناختم. دانم خودش بود مي. خودش بود

  تشرف پيرمرد قفل ساز -  مالقات 

سره داستاني را نقل مي كردند كه بسيار شنيدني  اهللا حاج آقا حسن صافي اصفهاني قدس استاد بزرگوار حضرت آيت
 :و عبرت آموز است

فر خود را به گيرد كه به وسيله علم ج در كربالي معلّا يكي از علما كه به علوم غريبه آگاهي داشته است، تصميم مي
به محاسبات ) عليه اهللا سالم(  در نتيجه در داخل يكي ازغرفه هاي صحن امام حسين. برساند) عليه اهللا سالم(امام عصر 

ساز در حال  است كه امام داخل صحن با پيرمردي قفل   اين بوده   دارد پاسخي كه دريافت مي. پردازد اين علم مي
بار . فالن قسمت از برنامه را اشتباه كرده باشم   كند مبادا  ترديد مي. شنوند گويند و گل مي صحبت هستند و گل مي
د كه هر چه بادا كن را بر ديدار جزم مي   در اين هنگام عزم خود. شود كند و نتيجه همان مي دوم و سوم نيز حساب مي

ساز  كرده است، با آن مرد قفلدر همان زاوية صحن كه به وسيله آن علم درك ) السالم عليه(بيند آري امام  مي. باد
امام . كند بيند كه آقا در حال خداحافظي هستند، رو به امام به سرعت حركت مي چون مي. مشغول گفتگو هستند

و وقتي با او رودررو قرار مي گيرند، . آيند مرد خداحافظي كرده و رو به سوي ايشان مي از آن پير) السالم عليه(
 .گذرند و از كنارش مي  ثل اين پير مرد قفل ساز شو تا من به سراغ تو بيايمفالني تو هم م  :فرمايند مي

از او . ساز رفتم تا او و رفتار و روحياتش را شناسايي كنم همان وقت به سراغ اين پيرمرد قفل: گويد اين عالم مي
نم آقا سيدمهدي، فرزند تا آن جا كه مي دا: اين آقايي كه با ايشان صحبت داشتي، كه بود؟ در پاسخ گفت: پرسيدم

از نوع جواب او به زودي متوجه شدم كه . مرحوم آقا سيدحسن، هستند كه پدرشان هم به رحمت خداوند رفته است
. هستند) عليه اهللا سالم(عصر  اند، ولي اين بنده خدا متوجه نشده است كه ايشان امام آقا خود را به او معرفي كرده
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آگاه سازم، ولي به خود آمدم كه اگر اين كار صالح اين بندة خدا بود، خود آقا به نزديك بود او را از حقيقت امر 
دقت كردم ببينم كه اين پيرمرد چه ويژگي ... ازحاالت آقا و زمان آشنايي او با آقا و غيره پرسيدم. دادند او توجه مي

قيد ايشان به مسائل شرعي و كسب عاقبت دريافتم كه در كنار ت: اند خاصي دارد كه امام مرا به آن دعوت فرموده
گويد قفل شما  بارزترين ويژگي اخالقي او اين است كه سخت به قول و قرارش با مردم پايبند است و اگر مي حالل؛

 1.سر وقت و شايد زودتر آماده كرده است فالن موقع آماده است، آن را حتماً

چنانچه  .نقشي جدي و اساسي داردترديد در تكامل انسان سالك،  هاي اخالقي بي مراعات ظرافت
 .آور و دوركننده از مقام قرب الهي است انگاري در امور اخالقي نيز تنزل سهل

  )ل اهللا تعالي فرجه الشريفعج(تشرف حاج علي بغدادي به محضر امام عصر -مالقات 

 :نويسد مي) حمه اهللا عليهر(در معرفي حاج علي بغدادي) حمه اهللا عليهر(مرحوم حاج ميرزا حسين نوري

 
از هر كس از علما و . كرادي بغدادي است و او از تجار و فردي عامي استحاج علي مذكور، پسر حاج قاسم 

سادات عظام كاظمين و بغداد كه از حال او جويا شدم، او را به خير و صالح و صدق و امانت و مجانبت از عادات 
 .سوء اهل عصر خود مدح كردند

حكايت او را از زبانش  مرحوم عالمه نوري كه خود حاج علي بغدادي را از نزديك ديده و
 :نويسد شنيده، چنين مي

بودم عازم نجف اشرف شدم براي زيارت مبعث، » المأوي جنة«در ماه رجب سال گذشته كه مشغول تأليف كتاب 
) حمه اهللا عليهر(سپس به كاظمين مشرف شدم و پس از تشرف و زيارت به خدمت جناب آقا سيد حسين كاظميني

ايشان تقاضا كردم جناب حاج علي بغدادي را دعوت كند تا مالقاتش با حضرت  كه در بغداد ساكن بود رفتم و از
و حاج علي بغدادي را دعوت نمود كه با مشاهده او آثار صدق . را نقل كند، ايشان قبول نمود) ارواحنا فداه(  اهللا  بقية

در امور ديني و دنيوي  و صالح از سيمايش به قدري هويدا بود كه تمام حاضران در آن مجلس با تمام دقتي كه
 .داشتند، يقين و قطع به صحت واقعه پيدا كردند

 :نويسد در كتاب مفاتيح الجنان مي) حمه اهللا عليهر(و مرحوم حاج شيخ عباس قمي

 
است كه شيخ ما ) حمه اهللا عليهر(از چيزهايي كه مناسب است نقل شود حكايت سعيد صالح متقي حاج علي بغدادي

كه اگر نبود در اين كتاب شريف مگر اين حكايت متقنه صحيحه، كه در «: دهالمأوي و نجم الثاقب نقل فرمو در جنة
 ».ها واقع شده، هر آينه كافي بود آن فوايد بسيار است و در اين نزديكي
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 :حاج علي بغدادي نقل كرده است كه

 
» شيخ مرتضي«را به جناب  هشتاد تومان سهم امام به گردنم بود و لذا به نجف اشرف رفتم و بيست تومان از آن پول

شيخ محمدحسن «و بيست تومان به جناب » شيخ محمدحسن مجتهد كاظميني«دادم و بيست تومان ديگر را به جناب 
شيخ «دادم و تنها بيست تومان ديگر به گردنم باقي بود، كه قصد داشتم وقتي به بغداد برگشتم به » شروقي

 .كه وقتي به بغداد رسيدم، در اداي آن عجله كنمبدهم و مايل بودم » محمدحسن كاظميني آل يس

اي بود كه به كاظمين به زيارت حضرت موسي بن جعفر و حضرت امام محمدتقي عليهماالسالم  در روز پنجشنبه
رسيدم و مقداري از آن بيست تومان را دادم و بقيه را » شيخ محمدحسن كاظميني آل يس«رفتم و خدمت جناب 

 .از فروش اجناس به تدريج هنگامي كه به من حواله كردند، بدهموعده كردم كه بعد 

و بعد همان روز پنجشنبه عصر به قصد بغداد حركت كردم، ولي جناب شيخ خواهش كرد كه بمانم، عذر خواستم و 
بايد مزد كارگران كارخانه شَعربافي را بدهم، چون رسم چنين بود كه مزد تمام هفته را در شب جمعه : گفتم

 .دادم مي

لذا به طرف بغداد حركت كردم، وقتي يك سوم راه را رفتم سيد بزرگواري را ديدم، كه از طرف بغداد رو به من 
» اهالً و سهالً«: هاي خود را براي مصافحه و معانقه با من گشود و فرمود آيد چون نزديك شد، سالم كرد و دست مي

 .يكديگر را بوسيديم و مرا در بغل گرفت و معانقه كرديم و هر دو

 .بر سر عمامه سبز روشني داشت و بر رخسار مباركش خال سياه بزرگي بود

 روي؟ به كجا مي! حاج علي«: ايستاد و فرمود

 .گردم را زيارت كردم و به بغداد برمي) السالم عليهما(كاظمين: گفتم

 امشب شب جمعه است، برگرد: فرمود

 .متمكن نيستم! ييا سيد: گفتم

و از مواليان ) السالم عليه(جد من اميرالمؤمنين) دوستان(برگرد تا شهادت دهم براي تو كه از مواليان ! هستي«: فرمود
 .مايي و شيخ شهادت دهد، زيرا كه خداي تعالي امر فرموده كه دو شاهد بگيريد

دم، كه وقتي جناب شيخ را ديدم، از او تقاضا كنم كه چيزي اي بود، به آنچه من در دل نيت كرده بو اين مطلب اشاره
 .بنويسد و در آن شهادت دهد كه من از دوستان و مواليان اهل بيتم و آن را در كفن خود بگذارم
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 !دهي؟ داني و چگونه شهادت مي تو چه مي: گفتم

 شناسد؟ رسانند، چگونه آن رساننده را نمي كسي كه حق او را به او مي«: فرمود

 !آنچه به وكالي من رساندي«: چه حقي؟ فرمود: گفتم

 
 !شيخ محمدحسن«: وكالي شما كيست؟ فرمود: گفتم

 
  .وكيل من است«: فرمود! او وكيل شما است؟: گفتم

 
 شناخت كيست؟ اينجا در خاطرم خطور كرد كه اين سيد جليل كه مرا به اسم صدا زد با آن كه مرا نمي

 
 !ام شناسد و من او را فراموش كرده به خودم جواب دادم، شايد او مرا مي

به او ) السالم عليه(خواهد و خوش داشتم از سهم امام حتماً اين سيد از سهم سادات از من چيزي مي: باز با خودم گفتم
 .چيزي بدهم

محمدحسن مراجعه كردم و بايد با اجازه او چيزي به از حق شما پولي نزد من بود كه به آقاي شيخ : لذا به او گفتم
 .ديگران بدهم

 .بله بعضي از حقوق ما را به وكالي ما در نجف رساندي«: او به روي من تبسمي كرد و فرمود

 بله«: ام قبول است؟ فرمود آنچه را داده: گفتم

البته علما در : با خود گفتم! داند و تعجب كردم د مياين سيد كيست كه علماء اعالم را وكيل خو: من با خودم گفتم
 .گرفتن سهم سادات وكيل هستند

 برگرد و جدم را زيارت كن«: سپس به من فرمود

 
چون . رفتيم من برگشتم او دست چپ مرا در دست راست خود نگه داشته بود و با هم قدم زنان به طرف كاظمين مي

راست ما نهر آب صاف سفيدي جاري است و درختان مركبات ليمو و نارنج و انار و به راه افتاديم ديدم در طرف 
 .اند انگور و غير آن همه با ميوه، آن هم در وقتي كه موسم آنها نبود بر سر ما سايه انداخته

 ها چيست؟ اين نهر و اين درخت: گفتم

 «.ند ما را، اينها با او هستهر كس از دوستان كه جد ما را زيارت كند و زيارت ك«: فرمود
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 بپرس«: فرمود. سؤالي دارم: گفتم

كسي كه در تمام عمر خود روزها : گفت روزي نزد او رفتم شنيدم مي. مرحوم شيخ عبدالرزاق، مدرس بود: گفتم
ه بميرد و از ها را به عبادت مشغول باشد و چهل حج و چهل عمره بجا آورد و در ميان صفا و مرو روزه بگيرد و شب

 !اي ندارد براي او فائده! نباشد) السالم عليه(دوستان حضرت اميرالمؤمنين

 .براي او چيزي نيست  آري واهللا«: فرمود

 
 هست؟) السالم عليه(آيا او از دوستان حضرت علي : سپس از احوال يكي از خويشاوندان خود سؤال كردم و گفتم

 .تعلق است به تواو و هر كه م! آري«: فرمود

 
 !بپرس«: فرمود. اي آقاي من سؤالي دارم: گفتم

 
كه سليمان اعمش از شخصي سؤال كرد، كه زيارت : خوانند مي) السالم عليه(هاي امام حسين روضه خوان: گفتم

بدعت است، شب آن شخص در خواب ديد، كه : چطور است او در جواب گفت) السالم عليه(سيدالشهدا
 در ميان زمين و آسمان است، سؤال كرد كه در ميان اين هودج كيست؟) ركبيم(هودجي

 
 .هستند) السالم عليهما(حضرت فاطمه زهرا و خديجه كبري: گفتند

 
روند و ديد  مي) السالم عليه(چون امشب شب جمعه است، به زيارت امام حسين: روند؟ گفتند كجا مي: گفت

 :كه در آنها نوشته شدهريزند  هايي را از هودج مي رقعه

اي است از آتش براي  نامه امان(؛ »في ليلة الجمعة امان من النار يوم القيامة) السالم عليه(امان من النار لزوار الحسين»
 آيا اين حديث صحيح است؟). در شب جمعه و امان از آتش روز قيامت) السالم عليه(زوار سيدالشهدا 

 .بله راست است«: فرمود

 
را در شب جمعه ) السالم عليه(كسي كه امام حسين: گويند اي آقاي من صحيح است كه مي: گفتم

 زيارت كند، براي او امان است؟

 .و اشك از چشمان مباركش جاري شد و گريه كرد. » آري واهللا«: فرمود
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 «بپرس«: فرمود. اي آقاي من سؤال دارم: گفتم

عربي از ) نيشابور(رفتم در قريه درود ) السالم عليه(يارت حضرت علي بن موسي الرضابه ز 1269در سال : گفتم
اند را مالقات كردم و او را مهمان نمودم از او  نشينان طرف شرقي نجف اشرف هاي شروقيه، كه از باديه عرب

 چگونه است؟) السالم عليه(واليت حضرت علي بن موسي الرضا: پرسيدم

) السالم عليه(ا امروز پانزده روز است كه من از مال مواليم حضرت علي بن موسي الرضابهشت است، ت: گفت
خورم نكير و منكر چه حق دارند در قبر نزد من بيايند و حال آن كه گوشت و خون من از طعام آن حضرت  مي

منكر و نكير نجات  آيد و او را از دست مي) السالم عليه(آيا صحيح است؟ آيا علي بن موسي الرضا. روئيده شده
 دهد؟ مي

 .جد من ضامن است!  آري واهللا«: فرمود

 !بپرس«: فرمود. آقاي من سؤال كوچكي دارم: گفتم

  قبول است  ان شاءاهللا«: قبول است؟ فرمود) السالم عليه(زيارت من از حضرت رضا: گفتم
 

 !بپرس«: فرمود. آقاي من سؤالي دارم: گفتم

 
 )او با من در راه مشهد رفيق و شريك در مخارج بود(زيارت حاج احمد بزازباشي قبول است يا نه؟  :گفتم

 
  اهللا بسم«: فرمود. آقاي من سؤالي دارم: گفتم» .زيارت عبد صالح قبول است«: فرمود

 .فالن كس اهل بغداد كه همسفر ما بود زيارتش قبول است؟ جوابي نداد: گفتم

  اهللا بسم«: فرمود. قاي من سؤالي دارمآ: گفتم

 
 زيارتش قبول است؟! آقاي من اين كلمه را شنيديد؟ يا نه: گفتم

اين شخص با چند نفر ديگر از پولدارهاي بغداد بود و دائماً در راه به لهو و لعب مشغول بود و . (باز هم جوابي ندادند
 )مادرش را هم كشته بود

 
جايي رسيديم، كه جاده پهن بود و دو طرفش باغات بود و شهر كاظمين در مقابل قرار گرفته بود و در اين موقع به 

قسمتي از آن جاده متعلق به بعضي از ايتام سادات بود، كه حكومت به زور از آنها گرفته بود و به جاده اضافه نموده 
كردند ولي ديدم آن آقا از روي آن قسمت از  نميبود و معموالً اهل تقوا كه از آن اطالع داشتند، از آن راه عبور 
 !كند زمين عبور مي
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 !اين زمين مالي بعضي از ايتام سادات است تصرف در آن جايز نيست! اي آقاي من: گفتم

 .براي ما تصرف در آن حالل است. و ذريه او و اوالد ماست) السالم عليه(اين مكان مال جد ما، اميرالمؤمنين«: فرمود

 
در نزديكي همين محل باغي بود كه متعلق به حاج ميرزا هادي است او از ثروتمندان معروف ايران بود كه در بغداد 

 .ساكن بود

است، اين راست ) السالم عليهما(زمين باغ حاجي ميرزا هادي مال حضرت موسي بن جعفر: گويند آقاي من مي: گفتم
 است يا نه؟

 .و از جواب اعراض نمود» !به اينچه كار داري «: فرمود

گذرد و بعد از آن دو  اند و از ميان جاده مي در اين وقت رسيديم به جوي آبي، كه از شط دجله براي مزارع كشيده
رود، يكي از اين دو راه اسمش راه سلطاني است و راه ديگر به اسم راه  شود، كه هر دو راه به كاظمين مي راهي مي

 .ت، آن جناب ميل كرد به راه ساداتسادات معروف اس

 .بيا از اين راه، يعني راه سلطاني برويم: پس گفتم

 .رويم از همين راه خود مي! نه«: فرمود

كه » باب المراد«ز طرف پس داخل ايوان شديم ا. كاظمين كنار كفشداري ديديم، هيچ كوچه و بازاري را نديديم
آقا بر درِ رواق مطهر، معطل نشد و اذن دخول نخواند و بر درِ . سمت شرقي حرم و طرف پايين پاي مقدس است

 !بلي: گفتم» براي تو بخوانم؟«: فرمود. من سواد ندارم: گفتم» !زيارت كن«: پس فرمود. حرم ايستاد

و باالخره بر يك » ...السالم عليك يا اميرالمؤمنين  اهللالسالم عليك يا رسول   أدخل يا اهللا«: فرمود
 :و فرمود) السالم عليه(يك از ائمه سالم كرد تا رسيد به حضرت عسكري

  .السالم عليك يا ابا محمدالحسن العسكري»
 شناسي؟ امام زمانت را مي«: بعد از آن به من فرمود

 .م كنبه او سال«: فرمود. شناسم چطور نمي: گفتم

 يا صاحب الزمان يابن الحسن  اهللا السالم عليك يا حجة«: گفتم

 .و بركاته  اهللا عليك السالم و رحمة«: آقا تبسمي كرد و فرمود
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 زيارت بخوان«: پس داخل حرم شديم و خود را به ضريح مقدس چسبانديم و ضريح را بوسيديم به من فرمود

 
 .بله: گفتم» من براي تو زيارت بخوانم؟«: فرمود .سواد ندارم: گفتم

 .هر زيارتي كه افضل است: گفتم» خواهي؟ كدام زيارت را مي«: فرمود

 
 :شد و آن زيارت را به اين صورت خواند  اهللا، سپس مشغول زيارت امين »افضل است  زيارت امين اهللا«: فرمود

 
حق جهاده، و عملتما بكتابه و   و حجتيه علي عباده اشهد انكما جاهدتما في اهللا في ارضه  السالم عليكما يا اميني اهللا

الي جواره فقبضكما اليه باختياره والزم اعدائكما الحجة مع ما لكما من   حتي دعا كما اهللا) السالم عليه(اتبعتما سنن نبيه
 .تا آخر زيارت» ...الحجج البالغة علي جميع خلقه

 
هاي حرم را روشن كردند، ولي ديدم حرم روشني ديگري هم دارد، نوري مانند نور آفتاب در  در اين هنگام شمع

ها مثل چراغي بودند كه در آفتاب روشن باشد و آن چنان مرا غفلت گرفته بود كه به هيچ  درخشند و شمع حرم مي
 .شدم ها نمي وجه ملتفت اين همه از آيات و نشانه

 
ز طرف پايين پا به طرف پشت سر يعني به طرف شرقي حرم مطهر آمديم، آقا به من وقتي زيارتمان تمام شد، ا
 را هم زيارت كني؟) السالم عليهما(آيا مايلي جدم حسين بن علي: فرمودند

 
 .كنم بله شب جمعه است زيارت مي: گفتم

 
به جماعت «: به من فرمودند. ندها از اذان مغرب فارغ شد آقا برايم زيارت وارث را خواندند، در اين وقت مؤذن

 .ملحق شو و نماز بخوان

 
ما با هم به مسجدي كه پشت سر قبر مقدس است رفتيم آنجا نماز جماعت اقامه شده بود، خود 

ايشان فرادا در طرف راست امام جماعت مشغول نماز شد و من در صف اول ايستادم و نماز 
يدم او نيست با عجله از مسجد بيرون آمدم و در ميان خواندم، وقتي نمازم تمام شد، نگاه كردم د

حرم گشتم، او را نديدم، البته قصد داشتم او را پيدا كنم و چند قراني به او بدهم و شب او را 
 .مهمان كنم و از او نگهداري نمايم

 



 
582 

 
 

كه در محضر او ! ماتاين سيد كه بود؟ اين همه معجزات و كرا: ناگهان از خواب غفلت بيدار شدم، با خودم گفتم
و اسم مرا ! گشتم و حال آن كه به هيچ قيمتي برنمي! از ميان راه برگشتم! انجام شد، من امر او را اطاعت كردم

و آب ! ها و ديدن درخت! و جريان شهادت او و اطالع از خطورات دل من! با آن كه او را نديده بودم! دانست مي
 !!...و غيره! سالم عرض كردم) السالم عليه(ي به امام زمانو جواب سالم من وقت! جاري در غير فصل

 
 آقايي كه با من مشرف شد كجا رفت؟: باالخره به كفشداري آمدم و پرسيدم

 
 بيرون رفت، ضمناً كفشداري پرسيد اين سيد رفيق تو بود؟: گفتند

صبح كردم و صبح زود خدمت آقاي شيخ خالصه او را پيدا نكردم، به منزل ميزبانم رفتم و شب را . بله: گفتم
محمدحسن رفتم و جريان را نقل كردم او دست به دهان خود گذاشت و به من به اين وسيله فهماند، كه اين قصه را 

 .خدا تو را موفق فرمايد: به كسي اظهار نكنم و فرمود

 :گويد مي) حمه اهللا عليهر(حاج علي بغدادي

تا آن كه يك . گفتم را به كسي نمي) تعالي فرجه الشريف  عج اهللا(  هللا من داستان تشرف خود، خدمت حضرت بقية
 اي؟ چه ديده: ماه از اين جريان گذشت، يك روز در حرم مطهر كاظمين سيد جليلي را ديدم، نزد من آمد و پرسيد

 
 

كردم؟ ناگهان او از  ام و به شدت آن را انكار چيزي نديده: چيزي نديدم، او باز اعاده كرد، من هم باز گفتم: گفتم
 .نظرم غائب شد و ديگر او را نديدم

داستان تشرف خود را خدمت ) حمه اهللا عليهر(ظاهراً همين برخورد و مالقات باعث شده است تا حاج علي بغدادي
  .آن حضرت، براي مردم نقل كند
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